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Whither the IMF?

The current financial crisis represents a major challenge for the IMF since the
institution is not in financial position to be able to lend to the United States or other
Western countries affected by the crisis (with the possible exception of Iceland).  The
IMF’s total financial resources as of August 2008 were $352 billion, of which $257
billion were usable resources.2  The most the IMF ever lent in any one year period (the
four quarters through September 1998 at the height of the Asian financial crisis) was $30
billion.  The most lent during any two-year period was $40 billion between June 2001-
2003 during the financial crises in Argentina, Brazil, Uruguay, and Turkey.3  The IMF is
wholly unequipped to provide by itself the necessary liquidity to the United States and
affected industrialized countries.  In addition, the United States and other Western
countries, along with some Middle Eastern oil states, are the primary contributors to IMF
resources, and it is unlikely that these countries would seek IMF assistance.  The last time
that developed countries borrowed from the IMF was between1976 and1978, when the
United Kingdom, Italy, and Spain borrowed from the IMF to deal with the aftershocks of
the 1973 increase in oil prices.4

؟  IMF چیست
بحران مالی فعلی بازتابی از چالشی اساسی برای IMF می باشد زیرا موسسه در موقعیت مالی مناسبی 

برای وام دھی به ایاالت متحده یا سایر کشورھای غربی متاثر از بحران قرار ندارد (به استثنای ایسلند).کل 
منابع مالی IMF از آگوست 2008 ، 352 بیلیون دالر بود که از این مبلغ، 257 بیلیون دالر به منابع قابل استفاده 

تعلق داشت. بیشترین مبلغی که در ھر دوره یکساله IMF وام داده است ( چھار کوارتر از سپتامبر 1998 در 
راس بحران مالی آسیا) 30 بیلیون دالر بود. بیشترین مبلغ وام داده شده در طول دوره دوساله بین ژوئن 2001- 

2003 در طول بحران ھای مالی در آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و ترکیه، 40 بیلیون دالر بود. IMF کالً قادر به تھیه 
نقدینگی الزم برای ایاالت متحده و کشورھای صنعتی شده متاثر از بحران نبود. به عالوه، ایاالت متحده و سایر 

کشورھای غربی به ھمراه ایاالت نفتی خاورمیانه، اصلی ترین سھامداران در منابع IMF محسوب شده و به 
طور غیر محتمل این کشورھا به دنبال کمک IMF می روند. آخرین باری که کشورھای توسعه یافته از IMF وام 

گرفتند، بین سال 1976 و 1978 بود، زمانی که انگلیس، ایتالیا و اسپانیا از IMF به منظور رسیدگی به پس لرزه 
 . ھای افزایش قیمت نفت در سال 1973 وام گرفتند
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