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  مدیریتی خالصه

برخی موانع و  صااورت گرتته اسااپ، های پولیگوناگونی برای اسااتفادا از ظرتیپ پیمانگرچه طی چند سااال گتشااته اقدامات 
با استفادا از منابع ها استفادا نشود. در گزارش پژوهشی حاضر تا به حد کاتی از ظرتیپ این پیمان اسپ ها موجب شداچالش

های پولی و همچنین تبیین مزایای آن، برخی از پیمان ضمن معرتی ماهیپ و پیشینٔههای شفاهی با خبرگان مطالعاتی و مصاحبه
روی اسااتفادا از این سااازوکار در ناات اقتصااادی کشااور بررساای و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای های پیشِترین چالشمهم
 پیشنهاد شدا اسپ.ها آن رتع

ند از: وجود اهای پولی در ایران عبارتانعقاد و اجرای پیمان زمینٔههای موجود در ترین چالشبر اسااان نتایپ پژوهش، مهم
های ارزی، باال بودن نرخ تورت در کشااااور و نوسااااان های مربوط به آن،و محدودیپ )مالی و تجاری( های اقتصااااادیتحریم
صادی و تنش شکالت کالن اقت شورهای طرف قرارداد، م سی و لزوت وجود روابط پایدار با ک سیا سب بودن نرخهای  های نامتنا
پایین بودن سااطا اسااتانداردهای ناات بانمی، مسااائه مربوط به صااادرات و واردات، نبود های کشااور طرف پیمان، با نرخبهرا 
 .های پولیهای مرتبط با پیمانهماهنگی کاتی بین دستگاا نبود، و تجاری با برخی کشورها موازنٔه

وانتقال های جایگزین پرداخپ و نقهکانالاز استفادا شدا، کشورهای تحریمسایر های پولی با پیمانانعقاد  بر این اسان،
های ثابپ، های ملی با واحدهای پولی شاااخی یا دارای ، برابرسااازی پولمنطقهبانک چندملیتی بین کشااورهای پول، تأساای  

آترینی نقشاتزایش و  ،مناور تقویپ صااادرات و وارداتبه های اداریتسااهیه رویهارتقای اسااتانداردهای ناات بانمی کشااور، 
 آیند.شمار میهای پولی به پیمانهای موجود در زمینٔهشدا برای رتع چالشارائه یپیشنهادهاترین بانک مرکزی ازجمله مهم

 

 کنند تا پیمان پولی تواتقی اسااپ که کشااورها برای تسااهیه تجارت و برداشااتن موانع انتقال ارز بین خود ام ااا می
 همچون دالر و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفادا نمایند. جای استفادا از ارزهای دیگریبه
 ها در تجارت بین دو یا چند کشااور امکان اسااتفادا از ارزهای محلی های پولی، این پیمانبا توجه به کارکرد پیمان

 دهد.را تراهم ساخته و نیاز به استفادا از ارزهای مشمول تحریم را کاهش می
  روا و در نتیجه تراهم شاااادن امکان تواند موجب کاهش تقاضااااای ارزهای جهانمی های پولیپیماناسااااتفادا از

 .های ارزی شودهتر نوسانمدیریپ ب
 توان انتاار داشااپ تا تجار با اطمینان بیشااتری وارد مراودات تجاری های پولی بین کشااورها، میبا تقویپ پیمان

 گتاری در راستای آن اتزایش یابد.محور و سرمایهخارجی شوند و به اتمای آن، تولید صادرات
 ند از: اهای پولی عبارتهای پیمانرتع چالشاجرای  ترین راهکارهای برخی از مهم 

o ویژا کنندا قااارار دارند؛ بههاااای پولی باااا کشاااورهای  که در بلاااوک مقابه کشورهای تحریمانعقاد پیمان
 ؛گیرندها قرار میحریموبیش در معرض تکشورهای  که خود نیز کم

o ؛های جایگزین پرداخپ برای انتقال پولطراحی و استفادا از کانال  
o   و ترکیه )یا سااایر کشااورهای منطقه( در راسااتای  ،یک بانک چندملیتی توسااط ایران، روساایهتأساای

 ؛هاگسترش تجارت چندجانبه بین آن
o سیستم حسابداری »ی ثابپ و استفادا از هاهای ملی با واحدهای پولی شاخی یا دارای برابرسازی پول

ر کشاااورهای طرف د منفی تورت و نوساااان شااادید نرخ برابری ارزهای ملیآثار با هدف کنترل « یوروی 
 ؛قرارداد

o های پولی و دیپلماساای تعال از سااوی دولپ برای ایجاد تصااویب قوانین باالدسااتی برای برقراری پیمان
تغییر  اثرِدر های پولیور کاهش احتمال ت ااااعیم پیمانمناو بلندمدت به روابط ساااایاساااای راهبردی

 ؛های سیاسیها و ریسکدولپ



ها و راهکارهاهای پولی؛ چالشپیمان  

 ب

o چندجانبه به صاورت دوجانبه و های پولی نامهانواع مواتقپ هایکاروتمرکز بانک مرکزی بر طراحی سااز
 با دیگر کشورها

o  شتر بانک مرکزی با وزارت امور خارجه جهپ صادی تعامه بی سی اقت ستفادا از ظرتیپ معاونپ دیپلما ا
 ؛وزارت در جهپ رایزنی و رتع موانع در میدان سیاسیاین 

o ها و مراحه اداری الزت تسااهیه رویه های ملی با اوالًصااادرکنندگان برای اسااتفادا از پول اتزایش انگیزٔه
قه برای جات ن با کمتروصااااادور مجوزها و ان قال وجوا در کمترین زمان و  یاًانت ثان نه و  اِعمال  ین هزی
 ؛و غیرا ،تسهیالت بانمی ،های گمرکیتخفیم های مالیاتی، ارائٔههای  همچون معاتیپمشوق

o ساااویه از های پولی جهپ ممانعپ از ایجاد جریان تجاری یکتعیین ساااقم حجمی و زمانی برای پیمان
 ؛جانب یک کشور

o قانونی  اعطای ید  جد یارات  نک مرکزی توسااااط قوبه اخت هدف با با  یه  نه و مجر و  آترینینقشا مقن
ستگتاری  سئول در طراحی و انعقاد پیمانبهبانک این ثر مؤسیا صلی و نهاد م های پولی و عنوان محور ا

 های پولی دیگر نامهنیز انواع مواتقپ
o  و ایجاد هماهنگی برای  شاااورای عالی هماهنگی اقتصاااادی ساااران قوااز ساااوی  الزت مقرراتتصاااویب

 ؛های پولیکشور در پیشبرد پیمان های گوناگوندستگاا بیشترهمکاری 
o ها آن ترغیب  صادرات و واردات وتعاالن حوزٔه های پولی توسطسازی و ترویپ استفادا از پیمانترهنگ

های ها در تعالیپهای پولی جدید و اسااااتفادا بیشااااتر از این پیمانانعقاد پیمان گری در زمینٔهبه مطالبه
 ؛ربط مانند اتاق بازرگانی ایراند توسط نهادهای ذیاقتصادی خو

o در زمینٔه آناسااتفادا بیشااتر از ظرتیپ جهپ با پیشاانهاد بانک مرکزی  اتحادیٔه پایاپای آساایا تقویپ نقش 
 ؛ وهای پولی دوجانبهانعقاد پیمان

o های بهرا برای کاهش چالش نرخ صاارفسکسااربه  یا متغیر با لحاظ نرخ الیبور ثابپ هایاسااتفادا از نرخ
 .نامتناسب کشورها با یکدیگر
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 مقدمه

که پ  از جنگ جهانی، . ازآنجاشودویژا دالر انجات میحسب تعداد محدودی از ارزها بهبر تجارت جهانی حجم عمدٔه ،امروزا
خود را در جهان حفظ کردا  این ارز همچنان غلبٔه در نار گرتته شد؛ عنوان ارز اصلی جهانیدالر به ۱ برتون وودز،طبق معاهدٔه

مین مالی دنیا، امروزا دالر را به سالحی اقتصادی در برابر متحدا و دالر در تجارت و تأهای ایاالتاسپ. نقش کلیدی سیاسپ
شورها که نزدیک به هفتاد درصد از تولید ناخالی درصد از ک ۶۰، حدود دا اسپ. در حال حاضرکر کشورهای دیگر تبدیه
کنند. این در حالی اسپ که سهم عنوان لنگر ارزی خود استفادا میاند، از دالر بهود اختصاص داداداخلی جهان را به خ

اسپ درصد کاهش یاتته  2۰درصد در پایان جنگ جهانی دوت به حدود  ۳۰متحدا از تولید ناخالی داخلی جهان، از ایاالت
 (. 2۰۱۹)بانک جهانی،  درصد رسیدا اسپ ۱۶و از سوی دیگر سهم چین چهار برابر شدا و به حدود 

، 2۰۱۹اول سال  سازی ذخایر ارزی خود مصمم هستند. تا پایان سه ماهٔههای مرکزی جهان در متنوعرسد بانکبه نار می
حسب دالر بودا بر تریلیون دالر از این ذخایر ۶٫7۴درصد معادل  ۶۱٫8ه اند کداشته تریلیون دالر ذخایر ارزی ۱۰٫۹کشورها 

، شود. از سوی دیگربدین سو محسوب می 2۰۱۳چهارت سال  اسپ. این کمترین سهم دالر از ذخایر ارزی جهان از سه ماهٔه
 2۰۱۴به سال پو بودا اسپ که رشد زیادی را نسبحسب یورلیون دالر از ذخایر ارزی جهان برتری 2٫2درصد معادل  2۰س2

مهم برای  ایمسئله به های ملیدالرزدای  و تجارت با پول ،های اخیر(. در سال2۰۱۹المللی پول، دهد )صندوق بیننشان می
در  و حتی برخی کشورهای  تبدیه شدا اسپ که روابط خوب  با امریکا دارند. برای مثال روسیه ،چین، ایران، ترکیه، روسیه

اندازی کرد. رزبورگ رااپتسن المللیحسب روبه در بورن کاالی بیننفپ خات اورال را بر قراردادهای آتی ،2۰۱۶نوامبر 
مورد  2۰۱۱ معامالت نفپ خات از جوالی و سبدی از دیگر ارزها برای تسویٔه ،یورو، ریال رانای انرژیهمچنین در بورن 

ن واخواهند یاند که میو اسپانیا نیز اعالت کردا ،، ترانسه، بلژیکآلمان ازجمله استفادا قرار گرتته اسپ. کشورهای اروپای 
 چین را به سبد ذخایر ارزی خود اضاته کنند و در نتیجه ذخایر دالری خود را کاهش دهند.

شدا برای کاهش وابستگی به دالر و نیز اتزایش اعتبار واحد پول کشورها، استفادا از انواع مطرح یکی از راهکارهای
اسپ. از زمان هآن های ملی کشورها در مبادالت تجاری میانکارگیری پولهای پولی و بهجمله پیمانو از های پولینامهپمواتق

های مرکزی کشورها منعقد میان بانکهای پولی پیمان های پولی تحپ عنواننامهوقوع بحران مالی جهانی، تعدادی از مواتقپ
و اصالح ناات مالی به ترتیبات دائمی  بحران مالی مدت جهپ مقابله بازوکارهای کوتاا، بسیاری از ساشدا اسپ. بدین ترتیب

الزت  .و اتزایش اهمیپ و نقش سایر ارزها هستند دالر آمریکا دنبال تمرکززدای  ازشدا بهاند. این سازوکارهای دائمیتبدیه شدا
 عنوانمقابله با دالر امریکا به دلیهبه روا تنهاه سبد ارزهای جهانتمایه کشورهای  مانند چین برای اتزودن پول خود ب ،به ذکر اسپ

کشوری بتواند پول رایپ خود را به سبد ارزی دیگر کشورها اضاته کند، در  اگرسالح اقتصادی نیسپ. دلیه دیگر این اسپ که 
ی جدیداً منتشرشدا از مرزهای آن کشور هاچون بخشی از پولتولید ناخالی داخلی آن کشورها را به تولید خود گرا زدا و  ،واقع

تواند انتشار پول رایپ خود را اتزایش دهد و تقاضای بخش عمومی و خصوصی را اتزایش دهد بدون آنمه می شودخارج می
دنیا عمومی در سطا رویکرد ای برای دالر، لزوماً چنین راهکاری را به عنوان یک البته وقوع چنین پدیدانگران خطر تورت باشد.  
 .باشدد مانعی در برابر این مزیپ دالر تواناما حداقه می قابه توصیه نخواهد کرد

صورت  ایرانهای پولی در ناات اقتصادی گرچه در چند سال گتشته اقدامات گوناگونی برای استفادا از ظرتیپ پیمان 
ها استفادا نشود. در گزارش پیمان تا به حد کاتی از ظرتیپ این اسپ ها موجب شدابرخی موانع و چالش گرتته اسپ،

های ترین چالشهای پولی و همچنین تبیین مزایای آن، برخی از مهمپیمان پیش رو ضمن معرتی مختصر ماهیپ و پیشینٔه
پیشنهاد ها آن پیش روی استفادا از این سازوکار در ناات اقتصادی کشور نیز بررسی و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای رتع

 د شد.خواه

                                                                                                                                                                           
1 Bretton Woods Agreement  
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 های پولیتعریم و ماهیپ پیمان

متعهد کشاااورها برای تساااهیه تجارت و برداشاااتن موانع انتقال ارز بین خود  بر اساااان آن، تواتقی اساااپ که ۱«پیمان پولی»
ند. کن استفاداطرتین در صادرات و واردات خود جای استفادا از ارزهای دیگری همچون دالر و یورو، از پول ملی به شوندمی

نعقد شود )خوانساری، صورت چندجانبه بین چند کشور مبهصورت دوجانبه بین دو کشور یا ممکن اسپ بههای پولی پیمان
کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفادا از ارزهای های پولی، دو طرف با یکدیگر تواتق میدر پیمان .(8۳، ص ۱۳۹7

در پیمان پولی بین دو کشور ایران و  ،های مرکزی را تراهم سازند. برای مثالنال بانکملی برای مراودات تجاری خود و از کا
ایرانی معادل ریالی مبلغ کاالی وارداتی را از کانال بانک تجاری ایران به حساااااب ریالی بانک مرکزی  کرا جنوب ، واردکنندٔه

دل این مبلغ به وون )واحد پولی کرا جنوب ( از حسااااب کند. در همین حال، معاکرا جنوب  نزد بانک مرکزی ایران واریز می
سر میوونی  صادرکنندٔهبانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی کرا جنوب  ک سپ   شود و از کانال بانک تجاری کرا جنوب  به د

جل ، های مد )مرکز پژوهشکننهای یکدیگر نزد خود را تساااویه میرساااد. در پایان دو بانک مرکزی حساااابکرا جنوب  می
در صااااورت خروج ایران از  ،نار قرار داد. برای مثالبطه باید مالحاات گوناگونی را مددر این را ،(. البته2۵ ، ص۱۳۰۳
 ،پتیر نباشد. در این صورتهای مرکزی امکانارزی بین بانک اف و وارد شدن به تهرسپ سیاا، ممکن اسپ تسویٔهتیایاف
 مجاز استفادا کرد. هایارچوب صراتیههای پولی در چمانکار این باشد که از ظرتیپ پیراه شاید

 های پولیتاریخی پیمان پیشینٔه

سیا، ۱۹۹7سال  های پولی اولین بار پ  از بروز بحران مالیپیمان شرقی آ شورهای جنوب  عنوان یکی از مفاد تواتق به در ک
بین  2۰۰۰تواتق از سال  تغییر نات داد. این 2«چیانگ مای ندجانبٔهچ ابتماری معاهدٔه»مطرح شد. که بعدها به « چیانگ مای»

های و کرا جنوب  به اجرا درآمد و این کشااورها تالش کردند تا از طریق پیمان ،عالوا چین، ژاپنآن بهع ااو آسااه کشااورهای
صاد خود کاهش دهند و از بحرانپولآثار پولی،  ندا جلوگیری کنند. از آن های پولی آیهای پرقدرت جهانی مانند دالر را در اقت

بود )لی و  «چیانگ مای ابتماری چندجانبٔه معاهدٔه»دنبال گسااااترش و تممیه نقش به ایدیگر ابتمارات منطقه ،زمان به بعد
 (.۴، ص 2۰۱2پارک، 

اسپ نیز این بودا ها آن اند و هدف بیشترجانبه حرکپ کرداهای پولی دو یا چندسمپ ام ای پیمانکشورهای مختلفی به
بین کشورهای  2۰۰۱ ند. اولین پیمان پولی دوجانبه در سالتر و یا حتف کنرنگکه نقش دالر را در مبادالت تجاری خود کم

ا پ  از بروز بحران مالی سااااال ویژهای پولی بهند اسااااتفادا از پیمانچین و تایلند به ارزش دو میلیارد دالر منعقد شااااد. رو
اند )شکه پیمان پولی را بین خود منعقد کردا ۶۰کشور دنیا حدود  ۴۰و تاکنون بیش از  بیشتری یاتته میالدی، شتاب 2۰۰7

های پولی اروپا بیشااترین مشااارکپ را در پیمان و اتحادیٔه ،(. در این میان کشااور چین و پ  از آن کشااورهای امریکا، ژاپن۱
گتاری ترین مقصااد ساارمایهدالری و بزرگ قرضاأه اوراق ترین دارندٔهجالب آنجاسااپ کشااوری مانند چین که بزرگ .اندداشااته

های پولی دوجانبه را در اختیار دارد و از این ، رکورد بیشاااترین تعداد پیماناساااپ های طوالنی بوداخارجی دالری در ساااال
در دنیا دهی کردا اسااپ تا نفوذ اقتصااادی خود را بخشاای از مبادالت تجاری خود را بدون نیاز به دالر یا یورو سااامان ،طریق

 میلیارد دالر ام ا شدا اسپ.  2٫۵با کشور نیجریه به ارزش  2۰۱8می رین پیمان تجاری این کشور در ماااتزایش دهد. آخ

 

 

                                                                                                                                                                           
1 Currency swap agreement 
2 Chiang Mai Initiative Multilateralization, CMIM 
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 های پولی بین کشورهای گوناگونپیمان شبکٔه .۱ شکه

 
 ۱۳۹7منبع: خوانساری، 

المللی برای بین یک برنامه آزمایشی ،مدتزمانی کوتاا چین در این راستا بسیار تعال عمه کردا و در یک دورٔه ،کلیطوربه
سال  پولدن کر شورهای توآغاز کر 2۰۰۹ملی خود از  سپ. برخالف ک شتر  یاتتٔهسعهدا ا شان از پیمان پولی بی غرب  که هدت

المللی الی و بینهای پولی دالرزدای  از ناات مدالر و ساختار کنونی ناات مالی اسپ، هدف چین از انعقاد پیمان حفظ سلطٔه
های پولی میان المللی، پیمانتأخیر اتتادن سرعپ اصالحات در ناات مالی بیناسپ. باوجود به «یوان»کردن واحد پولی خود 

 (.۱۳۹7)خوانساری، های مرکزی در حال اتزایش اسپ بانک

های امریکا، و ایجاد تنش میان روسااایه و غرب، این کشاااور در پاساااخ به تحریم 2۰۱۴ا وقوع بحران اوکراین در ساااال ب
چین ام ااااا  میلیارد دالر( با ۴۰۰میلیارد یوان )معادل حدود  ۱۵۰توسااااعه داد و قراردادی به ارزش های پولی خود را پیمان

را با استفادا از ارزهای ملی و  درصد مبادالت مربوط به تجارت کاال و خدمات خود 2۹بیش از  2۰۱۶کرد. روسیه در سال 
همچنین کشاور چین  .درصاد رسایدا اساپ ۳۴به  2۰۱7ی کردا اساپ و این رقم در ساال دهبدون نیاز به دالر امریکا ساامان

کنگ میلیارد یوان(، و هنگ ۳۶۰میلیارد یوان(، کرا جنوب  ) ۳۵۰ اروپا )عالوا بر روساااایه، قراردادهای دیگری با اتحادیٔه
و اتریقای  ،گروا بریک  متشاااکه از کشاااورهای  چون روسااایه، چین، برزیه، هند ،رد یوان( منعقد کرد. در واقعمیلیا ۴۰۰)

های جنوب  در راسااتای کاهش وابسااتگی خود به ساایسااتم دالری و اتزایش اسااتفادا از ارزهای ملی سااعی دارند تا همکاری
ای پولی صاارتاً برای شاارایط خاص همانند تحریم تعریم همزیپ اسااتفادا از پیمان .خودشااان را در این حوزا گسااترش دهند

های پولی از طریق انعقاد پیمان ،مریکا دارندکه روابط حسنه با ا نشدا اسپ، بلکه حتی کشورهای  همچون ژاپن و کرا جنوب 
 (.۱۳۹7 )حبیب ، دوجانبه، سعی دارند تا وابستگی خودشان به دالر را کاهش دهند

 های پولیمزایای پیمان

 ی مالیهاهای پولی که در ابتدا با هدف تأمین نقدینگی و محاتاپ از اقتصااااادها و بازارهای مالی در مقابه بحرانپیمان
بر ارزهای ملی و های مهم دیگری از قبیه طراحی سااازوکار معامالتی مبتنیهای اخیر مأموریپ، در سااالاتته اسااپی گسااترش

 های پولی مطرح شدا اسپ:ترین مزایای پیمانبرخی از مهم ،د. در ادامهکنبدون استفادا از دالر را نیز دنبال می

 های اقتصادیتحریمآثار الم( کاهش 
هاای جانبه، بانکتواند باا تصویب قوانین یکمتحادا میدالر بر مبادالت تجاری کشورهای جهان، ایااالت با توجه به سیطرٔه

وانتقااالت دالری کشاورهای مخالم امریکا و حتی مسادود کاردن نقهذیه ناات پرداخاپ دالر را باه محادود کاردن 
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ها های امریکا، ایان بانکها با اعمال محدودیپهای دالری ایان کشاورها وادار کناد. در صاورت عدت همکاری بانکدارای 
المللی و ماورد قباول پاول بین ادا ازکشاوری که نتواناد با اساتف ،مالای مواجاه خواهناد شاد. به ایان ترتیب با خطار جریمٔه

 (. ۹، ص ۱۳۹۳اساپ )حاجیلو، نوعی تحریم اقتصادی شادا هماگان تجاارت کند باه

های استفادا از دالر بین طرتین تجاری اسپ. ترین مشکالت تجارت در شرایط تحریم اقتصادی، محدودیپیکی از مهم
شود. ارزش تعریم می و ابزار ذخیرٔه ،گتاریقیمپ-پرداخپ، ابزار حسابداریابزار تسویه و  برای پول سه وظیفٔه ،در اقتصاد

دهد. های مالی و بانمی علیه کشورها را میمریکا قدرت اعمال تحریمااول اسپ که به دالر  در میان این وظایم، بیشتر وظیفٔه
عنوان ابزار پرداخپ و تسویه معامالت را مریکا اختیار اعمال حاکمیپ جهپ منع استفادا سایر کشورها از دالر بهاکه  چرا

در  .گتاری و حسابداری امور بر مبنای ارز خود را ندارداختیاری برای جلوگیری سایر کشورها از قیمپ ،حالایندارد. اما با
د؛ اما چارا کرابزار پرداخپ بودن دالر را  کارگیری سازوکار معامالتی و پرداختی جایگزینِ دالر، وظیفٔههتوان با بنتیجه می
المللی انجات شود. البته یا سایر ارزهای بین ،تواند کماکان توسط دالر، یوروگتاری میمبنای حسابداری و قیمپ ،حالدرعین

های خارجی کشور که بلوکه رقم بزرگی از دارای  ،حساب آید. برای مثالبهارزش هم ممکن اسپ ابزار تحریمی  ابزار ذخیرٔه
 امریکا و دالر امریکاسپ که اکنون قابه استفادا نیسپ. مربوط به اوراق قرضٔه ،شدا اسپ

ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفادا از ارزهای محلی های پولی، این پیمانبا توجه به کارکرد پیمان ،بنابراین
پ  از وقوع تنش بین روسیه و  ،. برای مثالدهدرا تراهم ساخته و نیاز به استفادا از ارزهای مشمول تحریم را کاهش می

های پولی را برای کاهش جمله انعقاد پیمانلیه روسیه، این کشور اقداماتی ازهای کشورهای غرب  عاوکراین و تشدید تحریم
سیه به رسد یکی از دالیه مهم گرایش رونار می، به(. از این حیث۱۳: ۱۳۹۳)حاجیلو،  تقاضای دالر در دستور کار قرار داد

 (.2۰۱۴، ۱)دوردن اسپهای احتمالی از جانب کشورهای غرب  بودا تحریمآثار های پولی، تالش برای کاهش پیمان

المللی پوند در تجارت بینو  ،کاهش نیاز به استفادا از ارزهای واسطی همچون دالر، یورو ،توان گفپدر مجموع می
های برخی از مدل ،تحریم منتهی شود. ناگفته نماندآثار تواند به کاهش ه میهای پولی اسپ کجمله مزایای استفادا از پیماناز
دالر با  ،ها نیزبر ارز دالر اسپ. در برخی از مدلتوسعه نیز منعقد شدا، مبتنیبات پولی که حتی میان کشورهای درحالترتی
ه نشان دادا اسپ که این نوع از ترتیبات پولی که . گرچه تجرباسپ عنوان ارزهای مبنای ترتیبات پولی قرار گرتتهایر ارزها بهس

که در ترتیبات پولی دالرمحور، چرا  المللی کند؛تواند کمکی به اصالح ناات مالی بیندالر یکی از ارزهای محوری آن اسپ، نمی
های مداوت ها و شوکبحرانکند که مریکا نوسان میبا نیازهای اقتصادی و مناتع ملی اارز اصلی اسپ، مطابق  که دالرازآنجای 

و تحرک نقدینگی  بازارهای مالی ثباتی درر دالر مؤثر اسپ و این خود ب های پولی امریکا ددنبال دارد. از طرتی سیاسپرا به
 .(2۰۰8)کراین و مارتین،  همراا داردرا به

 های ارزیب( کاهش نوسان

ستفادا از پیماناز سانجمله مزایای ا سپ )لیناهای پولی، کاهش نو صندوق بین 2۰۱۱، 2های ارزی ا ، 2۰۱7، ۳المللی پولو 
مرتبط با حجم تقاضاااا برای ارزهای  اقتصاااادی دارد. بخشااای از این دالیههای ارزی دالیه مختلفی در هر (. نوساااان۴ص 
ضاا برای ارزهای شاود، ساطا تقاهای پولی از ارزهای محلی اساتفادا میآنجاکه در پیمانالر و یوروساپ. ازروا مانند دجهان
حدی کاهش دهد، های پولی تقاضای این دسته از ارزها را تانانچه استفادا از پیمانچ ،بنابراینروا کاهش خواهد یاتپ. جهان
(. این نمته در کشااورهای  که بیشااتر ۶۹، ص ۱۳۹7یار گرتپ )مروتی، های ارزی را در اختتوان تاحدی مدیریپ نوسااانمی

در شرایط  ،روایناز. مصداق داردمحور هستند، بیشتر متکور واردات هاینوعی بخشاسپ و به پایه صنایع و مصارف آن ارز

                                                                                                                                                                           
1 Durden 
2 Lina 
3 International Monutary Fund, IMF 
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 ثیر قابه توجهی دارد.و تأ ارز اهمیپ معامالتی ها در کنترل تقاضایتحریمی استفادا از این نوع پیمان

بازانه دارد که در ای و سفتهسرمایه نشأشدا و مز ماهیپ ارزی آن تعریمبخشی از تقاضای ارز خارج ا ،ذکر اسپ الزت به
 ها و موانعی همراا خواهد بود.با دشواری ،های پولیولو با استفادا از پیمان ،این حالپ کنترل کامه نوسانات ارزی

 المللیخدمات بانمداری بين ٔهج( تسهیه در ارائ

قرار بگیرد. خدماتی از قبیه ارسال المللی نیز انمداری بینبخدمات  تواند مبنای ارائٔهپيمان پولی دوجانبه زيرساختی اسپ که می
و  ،نامه، اجرای تاينان ، ريفاينان ، يوزان ، اعتبار خريدار، اعتبار تروشنداحواله، گشايش اعتبار اسنادی، صدور ضمانپ

 های پولی قابه ارائه اسپ. پرداخپ تسهيالت از مسیر پیمان

های پولی بین دو کشور ایران و ترکیه برای تاجر ايرانی اعتبار اسنادی گشايش با استفادا از پیمان بنا باشدچنانچه  ،برای مثال
 دادن جهپ انجات تاکتور را به یک ارز پایه مثه یورو )صرتاً ترک پيش اجراي  به این شرح خواهد بود که صادرکنندٔه شود، روئه

ايرانی اسناد تجاری را به بانک عامه ایرانی بردا و  کند. واردکنندٔهرسال میايرانی ا امور حسابداری( صادر و برای واردکنندٔه
دا سنا( محاسبه کر از طریق سامانٔه يورو را )مثالً-کند. این بانک نرخ پايانی روز قبه ريالدرخواسپ گشايش اعتبار اسنادی می

بسته به اعتبار واردکنندا، بانک ايرانی تمات يا  .کندمیاقدات به گشايش اعتبار اسنادی  ،۱و در صورت عدت اتمات سقم پيمان پولی
مطابق با ترآيندهای موجود، بانک ايرانی اعتبار  .کندتاکتور را از وی درياتپ و اعتبار اسنادی را گشايش میقسمتی از مبلغ پيش

ترک  صادرکنندٔه .گيردترک قرار می کند که سرانجات در اختيار صادرکنندٔهشدا را برای بانک عامه ترک ارسال میاسنادی گشايش
دهد. سپ  بانک عامه ترک اسناد ونقه میايران تحويه شرکپ حمه گمرکشدا، کاال را به مقصد اسنادی گشايشبر اعتبار مبتنی

 .کند تا وجه معامله پرداخپ شودحمه را برای بانک ايرانی ارسال می

مبلغ اعتبار اسنادی را  ايرانی به بانک مراجعه و باقيماندٔه ، واردکنندٔهدر زمان درياتپ اسناد حمه توسط بانک عامه ايرانی
ايرانی  براين، واردکنندٔهکند. عالواسنا( به بانک پرداخپ می به نرخ سررسيد اعتبار اسنادی به ريال )مطابق نرخ روز سامانٔه

ايرانی  کند. بانک ايرانی اسناد پرداختی را در اختيار واردکنندٔهاعتبار اسنادی را نيز پرداخپ می التفاوت نرخ ارز مبلغ اولئهمابه
اتزاری پيمان پولی، معادل ريالی نرت سامانٔهکند. در سررسيد اعتبار اسنادی دهد تا کاالی خود را از گمرک ترخيی قرار می

 اتزارینرت کند. همچنین سامانٔهرکیه نزد بانک مرکزی ایران شارژ میمبلغ اعتبار اسنادی را در حساب ريالی بانک مرکزی ت
دهد و به حساب نزد بانک مرکزی ترکيه معادل مبلغ اعتبار اسنادی کاهش می را اعتبار موجود در حساب لیرا بانک مرکزی ایران

 (.۶8ص  ،۱۳۹7کند )مروتی، امه ترک واریز میترک نزد بانک ع صادرکنندٔه

های تجارت خود با کشور چین پیمان کشور نیجریه در راستای تسهیه و کاهش هزینه ،2۰۱8ای تجرب  در سال نمونه عنوانبه
اند تا در تجارت میان خود از ارزهای ملی خود یعنی داکردو کشور تواتق  ،بر مبنای این پیمان پولی .دا اسپکرپولی دوجانبه منعقد 

واردات از چین از گشایش  براین راستا کشور نیجریه تسهیالتی را ایجاد کردا اسپ که تجار بتوانند ن و نایرا استفادا کنند. در همییوا
شدا برای پیمان پولی، درخواسپ گشایش ای با مراجعه به بانک عامه تعیینبدین صورت که تاجر نیجریه .اعتبار اسنادی استفادا کنند

ن یواچینی در قبال صادرات به نیجریه ارز  بر اسان این اعتبار اسنادی، صادرکنندٔه نفع تاجر چینی کردا ون بهیوااعتبار اسنادی به 
 (.2۰۱8، 2کند )پرمیوت تایمزای نیز تنها واحد پولی کشور خود را پرداخپ مینیجریه کند و واردکنندٔهدریاتپ می

 ٔهتواند در ارائهای پولی میپیمانری پلتفرت کارگیالمللی، بههای بینهای  همانند تحریمدر صورت نبود محدودیپ ،بنابراین
 المللی نیز مفید واقع شود.خدمات رایپ بانمداری بین

                                                                                                                                                                           
های قبلی، تواتقات پیمان، سابقه و درجٔه موتقیپ پیمانهای پولی عموماً برحسب حجم تجارت، اعتبار و سطا ریسک طرتین، وضعیپ سیاسی طرتین سقم پیمان ۱

  شود.کنندا، و غیرا تعیین میطرتین متاکرا
2 Premium Times 
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 گتاری و تسهیه واردات و صادراتد( تقویپ تجارت و سرمایه

آثار رو با کاهش گتارد. از اینشاااادا برجای میگتاری در کشااااور تحریمرت و ساااارمایهر تجاای دها اثر محدودکننداتحریم
سانات ارزی، بتحریم سهیه در ارائهها، کاهش نو ستفادا  ،المللیخدمات بانمداری بين ٔهکارگیری پول ملی، ت سایر مزایای ا و 
گتاری و تسهیه واردات و صادرات کاال و خدمات امیدوار بود. برای توان به گسترش تجارت و سرمایههای پولی میاز پیمان
گتاری بیشتر ولپ چین را تشویق تجارت و سرمایهالیه انعقاد پیمان پولی و سپ  تمدید آن با ددولپ تایلند یکی از د ،مثال

، ۳ینگو چ 2ین(. این موضااوعی اسااپ که چین )شاا2۰۱۱، ۱ساااریاسااپ )سااانپیتککردا بین دو کشااور تایلند و چین عنوان 
ستان )نیوگ2۰۱2، 4و بین 2۰۱۱ ستفادا کرداپیمان آن از به دلیه( نیز 2۰۱۱، 6و دنیه 5ی( و هندو اند. در واقع با های پولی ا

توان انتاار داشپ تا تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و های پولی بین کشورها، میتقویپ پیمان
 گتاری در راستای آن اتزایش یابد.محور و سرمایهبه اتمای آن، تولید صادرات

 های پولیپیمان ایران در زمینٔه تجربٔه

های بانمی قرار داشته اسپ و استفادا ویژا تحریمالمللی و بههای بینایران از جمله کشورهای  بودا که هموارا در معرض تحریم
ها و کمک به تقویپ تجارت خارجی در کشااااور کمک کند. تحریمآثار تواند به کاهش از ارزهای ملی در مبادالت خارجی می

ت مناور اتزایش نقش ارزهای ملی در مباداله از جمله سااااازوکارهای  اسااااپ که بهپولی دوجانبه و چندجانب هایانعقاد پیمان
اسااپ. در بند چهارت  بوداهای گتشااته مورد توجه سااال ازکار گرتته شاادا و در ایران نیز خارجی توسااط کشااورهای گوناگون به

هارچوب جانبه با کشااورهای طرف تجارت در چی دوجانبه و چندپول انعقاد پیمان»شااشاام توسااعه، بر  های کلی برنامٔهساایاسااپ
 ۱۳8۹ش اولین بار در ایران، در سااال این رو .کید شاادا اسااپتأ« های کلی اقتصاااد مقاومتیساایاسااپ ۱2، و ۱۱، ۱۰بندهای 

کزی اعالت ای، معاون ارزی بانک مرتوسط کارشناسان به دولپ پیشنهاد شد و پ  از جدی شدن این پیشنهاد در ت ای رسانه
عمه، تغییری در روابط بانمی ایران و این  و عراق پیمان پولی بسته شدا اسپ. اما در عرصٔه ،کرد که با سه کشور روسیه، ترکیه

پولی  صاورت رسامی نخساتین پیمان دوجانبٔهاولین بار توانساپ بهایران برای  ،۱۳۹۶جاد نشاد تا اینمه در مهر ماا ساه کشاور ای
رد دالر گزارش میلیا ۶به میزان  2۰۱7رجی ایران و ترکیه که در سااال  ااا کند و با عقد این قرارداد تجارت خاخود را با ترکیه ام
 .(88-87، صی ۱۳۹7)خوانساری،  گتاری شدهدف 2۰۱8میلیارد دالر برای سال  ۳۰شدا بود، به رقم 

متحدا قرار گرتتند، های ایاالتمعرض تحریمای، در قهعنوان متحدان منط، و ترکیه بهپ  از آنمه کشورهای ایران، روسیه
ریزی برای این امر برنامه بهبحث جایگزینی دالر امریکا با ارزهای ملی مطرح شااد و مقامات این کشااورها با اهتمات بیشااتری 

 ساااعٔهمناور ایجاد شااارایط الزت برای تو، به2۰۱7هور ترکیه در ایران در اکتبر جمپ  از ح اااور رئی همچنین، . پرداختند
نامه مربوط به که بانک مرکزی ایران در ترکیه، تفاهمبین دو کشااور و متعاقب آن ح ااور رئی  تجارت و همکاری اقتصااادی

سان این تفاهملیرا مورد مواتقپ بانک-پیمان پولی دوجانبه ریال شور قرار گرتپ. بر ا نامه، دو طرف پنپ های مرکزی دو ک
مناور گشااایش اعتبارات اساانادی برای بازرگانان با های عامه دو کشااور بهر برای بانکتبامیلیارد لیرا )و معادل ریالی آن( اع

شد که لیعالوا پ  از متاکرات بین مقامات عاساله تخصیی دادند. به بازپرداخپ یکدورٔه صمیم گرتته  شور، ت رتبه دو ک
 اشد.ساعته باز ب 2۴جانبه، مرزهای دو کشور به صورت مناور تسهیه تجارت دوبه

                                                                                                                                                                           
1 Sunpituksaree 
2 Xin 
3 Qing 
4 Bin 
5  Neogy 
6 Daniel 
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مین مالی مناور تأهای ملی بههدف از این تواتقنامه، ارتقای سااااطا تجارت دوجانبه بین دو کشااااور با اسااااتفادا از پول
المللی ز ابزارهای پرداخپ بینتوانسااتند اهای عامه دو کشااور میبانک ،گتاری مسااتقیم بود. بر این اسااانتجارت و ساارمایه

ستفادمین مالی تجارت برحسب پول ملی برای تأ ستند از ابزارهای پرداخپ های عامه میبانک ،کنند. در واقع ادوجانبه ا توان
بانک ملی ایران و  ،نامهجانبه اسااتفادا کنند. در این تفاهمد اعتبار اساانادی یا حواله برای تأمین مالی تجارت دوالمللی ماننبین

 های ملی تواتق کردند. ب پولحسچگونگی استفادا از خط اعتباری بربانک زراعپ ترکیه، در مورد 

 ۱۳۹7تروردین  27در نامه تواتقبر اسااان این  رت با ترکیهمین مالی تجارا برای تأ بانک ملی ایران اولین اعتبار اساانادی
های قبلی ایران در این رابطه با دیگر نامهآمد، زیرا تفاهمشاااامار میگشااااایش کرد. این اقدات گامی مهم به (2۰۱8آوریه  ۱۶)

شدا برای ، اعتبارات در نار گرتتهاسان ترتیبات اجرای  این سازوکارعملیاتی شدن نرسیدا بود. بر  رها، هرگز به مرحلٔهکشو
ی تجارت ایران و مین خواهد شاااد. با توجه به حجم باالکیه از محه پیمان پولی دوجانبه تأحساااب لیر تربازرگانان ایرانی، بر
در تسااهیه  ی مهمه، اسااتفادا از ارزهای ملی در قالب ترتیبات اجرای  پیمان پولی، نقشاامیلیارد دالر ساااالن ۶ترکیه در حدود 

های اقتصاااادی علیه ایران و احیانًا دلیه تشااادید تحریم، بهاینباوجودروابط بانمی و تجاری بین دو کشاااور خواهد داشاااپ. 
، در حال اسااپ تجاری با ایران شااداتر شاادن کشااورها در روابط آمدا که موجب محتاطتشااارها و مالحاات ساایاساای پیش

 گیرد.مورد استفادا قرار نمینامه تواتقاین  ،حاضر

و  پولی بین ایران جانبٔهدو متاکراتی برای انعقاد پیمان ،۱۳۹۳ماا سااااال جمهور در بهمنرئی در جریان ساااافر معاون اول 
سط رؤ شترک ایران و عراق ئسای بانک مرکزی و با ح ور رعراق، تو شد. ولی این پیمان ی  اتاق م سکوت انجات  همچنان م
که بانک مرکزی ایران با همتای عراقی خود در این کشور، ، طی دیدار رئی ۱۳۹7بهمن  ۱7 در تاریخ ،حالعینماندا اسپ. در

بر »: فته اسااپگنامه تواتقعبدالناصاار همتی در رابطه با این  .عراق به ام ااای طرتین رسااید سااازوکار پرداخپ مالی بین ایران و
بانک مرکزی ایران هم  ،شااادا، روابط پولی و بانمی ما و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، بنابرایناساااان تواتقات انجات

دهیم. تواتقی که های عراقی انجات میحساااب دیناری در عراق خواهد داشااپ و هم یوروی  و تعامالت بانمی را از طریق بانک
 برقرار شود های عراقیهای ایرانی مستقر در عراق با بانکشود ارتباط خوب  بین بانکسبب می اسپ، بین دو کشور ام ا شدا

 (. ۱۳۹7 )بانک مرکزی،« های عراقی هم بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود داردو امکان اینمه بانک

های بانمی انجات شاادا و ازساارگیری کانالپیمان پولی دوجانبه  بین ایران و پاکسااتان نیز متاکراتی دربارٔه الزت به ذکر اسااپ،
خپ، رسیدن به سطا تجارت دوجانبه ناات بانمی و پردا طی قراردادی دربارٔه مرکزی دو کشور هایبانک ،۱۳۹۶در سال اسپ. 

 گتاری کردند. ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با این کشور عملیاتی نشدا اسپ.میلیارد دالری را هدف ۵

مین مالی ایران و یه در شااشاامین نشااسااپ گروا بانمی و تأقرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روساا ،۱۳۹7در تیر ماا 
سعٔه شد. هدف از این قرارداد تو سیه به میزبانی بانک مرکزی ایران ام ا  شور  رو سطا تجارت دو ک روابط بانمی و اتزایش 

مساااکو و تهران دالر را از »ذکر شااادا اساااپ. سااافیر روسااایه در ایران در مصااااحبه با خبرگزاری دولتی روسااایه گفته اساااپ: 
 های ملی و درطور کامه، روابط مالی خود را بر اسااان پولنار دارند تا بهاند و در های پرداختی خود حتف کردانامهمواتقپ

(. بانک مرکزی ایران ۱۳۹7دیپلماسی وزارت امور خارجه،  )معاونپ« بر اسان یورو انجات دهند ،ای نباشدصورتی که گزینه
یک از این دو کشااور به انبه با هیچدا اسااپ، ولی تاکنون پیمان پولی دوجکرنامه ام ااا با دو کشااور چین و روساایه نیز تفاهم

 اجرا نرسیدا اسپ.  مرحلٔه

 های پولی در ایراننظرتیپ پیما

استثنای )به آمدا از گمرک جمهوری اسالمی حاکی اسپ که حجم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی ایراندسپآخرین آمار به
صادرات از محه تجارت چمدانی(  ،نفپ خات، نفپ کورا سفید و همچنین بدون   ۱۱7الغ بر ب ۱۳۹7 ماهٔهدر دوازداو نفپ 
سبپ میلیارد دالر بودا ۴۴٫۳۱میلیون تن به ارزش  سال که ن شابه   ۵٫۶۹درصدی در وزن و  ۱۱٫78گتشته، کاهش به مدت م

شدا درصد(، گاز طبیعی مایع ۱۱٫۱۴ صادراتی شامه میعانات گازی )دهد. اقالت عمدٔهدرصدی در ارزش دالری را نشان می
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سا ۳٫8۶شدا )درصد(، پروپان مایع ۴٫۳۴) ، و متانول درصد( ۳٫2۹جز بنزین )ها بهاهای سبک و ترآوردیر روغندرصد(، 
درصدی در  2۱٫7۵درصدی در وزن و  ۱7٫۵۳میزان واردات به کشور با کاهشی اسپ. طی همین دورا،  درصد( بودا ۳٫۰۵)

 عمدٔه میلیارد دالر رسیدا اسپ. اقالت ۴2٫۶۱2میلیون تن و  ۳2قات ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال گتشته، به ار
شامه ذرت دامی )وا سویا  ۳٫2۴ تولید خودرو )درصد(، قطعات منفصلٔه ۳٫77درصد(، برنپ ) ۴٫۹رداتی  درصد(، لوبیای 
 (.۱۳۹8)گمرک جمهوری اسالمی ایران،  درصد( بودا اسپ ۱٫۵۳ سویا )و کنجالٔه ،درصد( 2٫72)

ستان، ترکیه، هند، کرٔهترتیب کشورهای چین، عراق، امارات ادرات غیرنفتی ایران بهص مقاصد عمدٔه  متحدا عرب ، اتغان
واردات به ایران از کشورهای چین، امارات متحدا عرب ، ترکیه،  اند. همچنین عمدٔهو عمان بودا ،جنوب ، پاکستان، اندونزی
ن نسااابپ توامناور تخمین ظرتیپ پیمان پولی، میبهو ایتالیا بودا اساااپ.  ،جنوب ، روسااایه، هلند هند، آلمان، ساااوئی ، کرٔه

 ،که واردات کمتر از صادرات باشد( را مالک قرار داد. برای مثالصورتیبرعم  آن در صادرات به واردات بین دو کشور )یا
میلیارد دالر بودا اسپ و در مقابه حجم واردات از ترکیه به ایران  2٫۳۶۹، ۱۳۹7در دوازدا ماا سال  صادرات ایران به ترکیه

درصاااد از حجم مبادالت بین دو کشاااور بر  ۹۰حدود  توان گفپ امکان تساااویٔهساااپ. بنابراین میمیلیارد دالر بودا ا 2٫۶۱۶
 های پولی دوجانبه با ارزهای ملی وجود دارد. این نسااابپ در مورد کشاااورهای چین، امارات متحدا عرب ، کرٔهاساااان پیمان

توان بخشاااای از می ،(. بنابراین۱ل )جدو اسااااپدرصااااد  78و  ،2۱، 8۰، ۹۱، 8۹ترتیب حدود بهو هند  ،جنوب ، روساااایه
کشورهای  نار عمدٔهههای پولی دوجانبه و چندجانبه انجات داد. بر کشورها را از طریق انعقاد پیمانو یامبادالت تجاری با دیگ

پیمان ناگفته نماند برای کشااورهای  که ظرتیپ جنوب  هسااتند.  و کرٔه ،های پولی ایران چینِ، امارات، ترکیه، هندهدف پیمان
حجم متاکرات گستردا در سطا مختلم مقامات و مسئولین  دادن میلیون دالر اسپ، شاید انجات ۵۰۰کمتر از ها آن پولی با

آن قابه توجیه نباشد، مگر اینمه دورنمای مناسب  برای مبادالت  دادن بانمی برای انجات و اختصاص بخشی از ظرتیپ شبکٔه
 تجاری با آن کشورها متصور باشد.

 های پولیو ظرتیپ پیمان ۱۳۹7حجم صادرات و واردات ایران در سال  .۱ جدول

 کشور
 صادرات 
 )میلیون دالر(

 واردات
 )میلیون دالر(

ظرتیپ پیمان پولی 
 جانبه )میلیون دالر(دو

ظرتیپ پیمان پولی 
 جانبه )درصد(دو

 ۰٫8۹ ۹2۱8 ۱۰٬۳۱۵ ۹2۱8 چین
 ۰٫۰۰۶ ۵۹ ۵۹ 8۹۶۱ عراق
 ۰٫۹۰ ۵۹۵۵ ۶۵۶7 ۵۹۵۵ امارات

 ۰٫۰۰۴ ۱۱ ۱۱ 2۹27 اتغانستان
 ۰٫۹۰ 2۳۶۹ 2۶۱7 2۳۶۹ ترکیه
 ۰٫78 2۰۴۳ 2۵۹۴ 2۰۴۳ هند
 ۰٫8۰ 2۰۴۹ 2۰۴۹ 2۵۶8 جنوب  کرٔه

 ۰٫2۶ ۳۳۰ ۳۳۰ ۱2۴7 پاکستان
 ۰٫۱7 ۱۳۱ ۱۳۱ 787 اندونزی
 ۰٫۵۹ ۴۳۳ ۴۳۳ 72۹ عمان

 ۰٫2۱ 28۱ ۱۳۴۳ 28۱ تدراسیون روسیه
 ۰٫۶2 2۴7 ۳۹۵ 2۴7 مالزی
 ۰٫۳۳ 2۳2 2۳2 7۱۰ تایلند

 - - 8۶۵۳ ۴7۵۴ سایر کشورها
 - 2۳٬۳۵8 ۴2٬۶۱2 ۴۴٬۳۰۹ مجموع

 ( و محاسبات نویسندگان۱۳۹8منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران )
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برخی از صادرکنندگان در کشورهای مختلم حاضر به مبادله با ارزهای  غیر از دالر و یورو نیستند و تواتق  شایان ذکر اسپ،
ستفادا از پول رایپ طرتین مبادله نمیها آن پولی هم سپ که برای مثالرا مجبور به ا واردکنندگان ایرانی ناچارند  ،کند. این بدان معنا

شور نمایند. لتا زاد به ارز جهانر بازار آشدا از بانک مرکزی را دارز دریاتپ روا تبدیه کنند تا بتوانند کاالی مورد نار خود را وارد ک
 های ملی ضرورت دارد.تعاالن اقتصادی برای استفادا از پول مناور اتزایش انگیزٔهاستفادا از سازوکارهای تشویقی به

  اجرایهای پولی در ایران و راهکارهای های پیمانچالش

و نیز راهکارهای پیشاااانهادی، های پولی در کشااااور انعقاد و اجرای پیمان های موجود در زمینٔهمناور اسااااتخراج چالشهب
های شفاهی با خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع انجات شدا اسپ. بررسی منابع مکتوب مطالعاتی، مصاحبهبر عالوا

ت امور اقتصااادی و دارای ، وزارت امور خارجه، پژوهشااکدا پولی و این خبرگان از نهادهای  همچون بانک مرکزی، وزار
سیا بانمی و اتحادیٔه ش پایاپای آ سان بررسیداانتخاب  های پیش ترین چالششدا در این پژوهش، مهمهای انجاتاند. بر ا

 پیشنهادی برای مواجهه باهای پولی بین ایران و کشورهای دیگر و نیز راهکارهای ظرتیپ پیمانرو در توسعه و استفادا از 
 به شرح ذیه اسپ:ها آن

 های مربوط به آنهای اقتصادی و محدودیپالم( تحریم

ناران این امر بر آن تأکید های پولی بین ایران و کشااورهای دیگر که از سااوی صاااحبپیمان یکی از موانع اصاالی در توسااعٔه
وجب دشااوار تنها مالمللی اسااپ که نهمراودات بانمی در سااطا بینویژا در روابط و های اقتصااادی بهشااود، وجود تحریممی

اسپ نهادهای کنندا قرار دارد، ممکن های تشاری که در اختیار کشورهای تحریمشود، بلکه با اهرتانتقال وجوا میوبودن نقه
شود تا کشاااورهای طرف جب میرو سازد. این امر موویژا بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکالتی روبهمالی و به

ها نداشته باشند. کاتی برای ورود به تواتقنامه های پولااااای باااااا ایران امتناع ورزند یا انگیزٔهتجاری ایران از ام اااااای پیماااااان
نقه هم ایجاد شود که وو حمه بیمه های دیگر در زمینٔهشود تا محدودیپهای اقتصادی موجب میاین، وجود تحریمبرعالوا
دهد. بنابراین با ثیر قرار میمبادالت بازرگانان را تحپ تأ های تجاری،دلیه ریسااااکبه ی در صااااورت وجود پیمان پولی،حت

ستردٔه شدن پیمان توجه به ابعاد گ صورت عملیاتی  سویهها تنها در بحث های پولی، این نوع پیمانتحریم، حتی در  ساب ت ح
ها آن پابرجا خواهد بود و باید در رابطه با تر اساپنیز مهمحسااب از تساویهها که گاا تجاری مطرح اساپ و ساایر محدودیپ

 اندیشی الزت صورت گیرد.نیز چارا

های پولی با سایر کشورها در این نمته های اقتصادی ایران در ایجاد چالش و خله برای انعقاد پیماننقش محوری تحریم
ای به نامهگیرد و سپ  طی بخشهای مرکزی صورت میها توسط بانکنامهتفاهمهای پولی ام ای نهفته اسپ که در پیمان

سپ  این بانکهای کارگزار ابالغ و مقرر میبانک سبپ به شود؛  ها با همتای خود در کشور دیگر روابط کارگزاری برقرار و ن
چنانچه بانک خارجی که قرار اسااپ  ،حالکنند. یا برات اقدات می صااورت حوالهاسااتمهال ارز به یا ۱گشااایش اعتبار اساانادی

نامه مسکوت ماندا و امکان دلیه تحریم بودن ناات مالی و بانمی ایران نتواند کار کند، این تفاهمباشد به کارگزار بانک ایرانی
 دهد.شدن خود را از دسپ میاجرای 

های پولی ر جریان پیشبرد پیمانتواند دو میاسپ  های اقتصادی که از سوی امریکا علیه ایران اعمال شداترین تحریممهم
 (:2۰۱۹داری امریکا، کشور و تعامه ناات مالی ما با شرکای تجاری، اثرگتاری منفی داشته باشد، به شرح ذیه اسپ )خزانه

  کامه اقتصادی علیه  هایتحریم ،کلینتونبیه  نخسپ به دستور ،خورشیدی(، امریکا ۱۳7۴میالدی ) ۱۹۹۵در سال
ضع کرایران  سپ  کنگرٔهو شتن قانون د و  سا آمریکا با گتا شرکتی را که با ایران به میزان بیش از  2ایل میلیون  2۰هر 

                                                                                                                                                                           
1 Letter of credit, LC 
2 Iran and Libya Sanctions Act of 1996, ILSA 
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 ۱تحریم ایران یا ایسا ، این الیحه به الیحٔه2۰۰۶سپتامبر  ۳۰در  .نیز تهدید به اعمال تحریم کرد دالر تجارت داشپ
تمدید شد. این قانون در ایران به نات  2۰۱۱دسامبر  ۳۱شد، و تا تغییر نات دادا شد، چرا که دیگر به لیب  اعمال نمی

 اسپ. به قانون داماتو مشهور شدا 2آن یعنی سناتور آلفونسو داماتو پیشنهاددهندٔه
 از طرف  2۰۰7اکتبر سااااال  2۵در  و بانک ملی ایران ،درات، بانک ملپتحریم برخی نهادها از جمله بانک صااااا

 .داری امریکاوزارت خزانه
  اعالمی دولپ ترامپ  (، طبق برنامٔه۱۳۹7هشااااپ اردیب ۱8) 2۰۱8می  8پ  از خروج امریکا از برجات در تاریخ

بخش دوت  ،روز ۱8۰ها و پ  از بخش اول تحریم ،روز تنف  و ترصااپ برای تجار و تعاالن اقتصااادی ۹۰پ  از 
سرمایههو پایانی تحریم شد تا  شدا برجات وارد عرصٔه گتاران و تعاالنی که در دورٔها بر ایران اعالت  صاد ایران  اند اقت

ای های هسااتهبه پایان رسااید و تحریم( ۱۳۹7مرداد  ۱۳) 2۰۱8 آگوسااپ ۴روز در  ۹۰ دورٔه .از ایران خارج شااوند
 صورت زیر احیا شد:به

o های دالر آمریکا توسط حکومپ ایران؛نهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکناتحریم 
o بها؛های مربوط به تجارت ایران با طال یا تلزات گرانتحریم 
o ساااااخته مانند و نیمه ،انتقال گراتیپ، تلزات خاتوروش، عرضااااه، تأمین یا نقههای مربوط به تتحریم

 سازی ترآیندهای صنعتی به ایران؛اتزار برای یکپارچهآلومینیوت و توالد و صادرات یا نرت
o ای که در ها و وجوا عمداهای مربوط به معامالت خرید یا تروش ریال ایران یا نگهداری حسااااابتحریم

 ؛شوندریال ایران نگهداری می خارج از خاک ایران بر پایٔه
o یا تسهیه معامالت دیون حاکمیتی ایران؛ و ،نویسیهای مربوط به خرید، پتیراتحریم 
o های بخش خودروسازی ایران. تحریم 

  یان پا تاریخ  ۱8۰ها )روز از اعمال این تحریم ۹۰پ  از  جات( در  بان  ۱۳) 2۰۱8نوامبر  ۴روز از خروج از بر آ
 :شدهای زیر نیز اعمال تحریم( ۱۳۹7
o سازی ایران و عامالن بنادر شامه شرکپ کشتیرانی جمهوری رانی و کشتیهای کشتیتحریم معامله با بخش

 ها؛و وابستگان به آن ،اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب
o فپ ایران کش ایران، شرکپ بازرگانی نتحریم مربوط به معامله با شرکپ ملی نفپ ایران، شرکپ ملی نفپ

 یا محصوالت پتروشیمی از ایران؛ ،ت نفتیجمله خریداری نفپ، محصوال)نیکو( و از
o ی خارجی با بانک مرکزی ایران و مؤسااسااات مالی ایرانی که سااسااات مالهای مربوط به مبادالت مؤتحریم

 اند؛در تهرسپ تحریم قرار گرتته 2۰۱2قانون اختیارات دتاع ملی برای سال مالی  ۱2۴۵موجب بند به
o سسات مالی لی به بانک مرکزی ایران و دیگر مؤسانی مخصوص مارخدمات پیاتهای مرتبط با ارائٔه تحریم

 اسپ؛ توضیحات الزت آمداها آن دربارٔه ۳اِیدیاِیانآیسی نقانو ۱۰۴ایران که در بند 
o و ؛یا بیمه اتمای  ،نویسی، بیمهخدمات پتیرا های مربوط به ارائٔهتحریم 
o های مربوط به بخش انرژی ایرانتحریم. 

های اقتصاااادی یکی از مشاااکالت دلیه تحریمپول بهوانتقال بازرگانان و صاااادرکنندگان ایرانی، محدودیپ در نقهزعم به
های تجارت شدا اسپ. اعمال تحریم و محدودیپ علیه اصلی پیش روی تجارت خارجی کشور اسپ و باعث اتزایش هزینه

های های رسمی بانمی ایران خارج شود. در سالکانال المللی ازهای تجارت بینناات بانمی کشور، موجب شدا اسپ روش
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 های غیررساامی مانند شاابکٔههای بانمی دچار توقم نشااود، کانالبرای اینمه تجارت کشااور در نبود دسااترساای به کانال ،اخیر
شدا اسپصراتی شبکهصراتی شبکٔه ؛ها جایگزین کانال بانمی  تی خارج از های مالی و صراهای کشور با برقراری ارتباط با 

المللی کشااور را پوشااش دهد. ولی باید توجه داشااپ که از مبادالت تجاری و مالی بین ی عمداکشااور توانسااته اسااپ بخشاا
و محدودیپ در انتقال ارقات  ،بر بودنالمللی مشااکالتی همچون کاهش شاافاتیپ، هزینهها در تجارت بیناسااتفادا از صااراتی

دنبال تشاادید تشااار علیه ها علیه ایران، بهر حال حاضاار آمریکا با اعمال دور دوت تحریمد ،عمدا را در پ  دارد. از طرتی دیگر
 .المللی ایران اسپتجارت خارجی و قطع روابط مالی بین

هااااای پولی بااااا کشااااورهای  منعقد شود که در های اقتصادی آن اسپ که پیمانشدا برای رتع چالش تحریمراهکار ارائه
گیرند. ها قرار میوبیش در معرض تحریمویژا کشورهای  که خود نیز کمکنندا قاااارار دارند؛ بهتحریم بلااااوک مقابه کشورهای

های ا کرد )مرکز پژوهشو چین اشار ،توان به کشورهای  مانند روسایه، ترکیهمریکا می، در خصوص رژیم تحریمی ابرای مثال
حدی  تجارت جهانی بهپیمانان این کشاااور در عرصااأهو هم مریکا اقتصاااادی اسااایطرٔه ،این(. باوجود۳۰، ص ۱۳۹۳مجل ، 

سپ که نمی شورهای بلوک مقابه اتوان بها شور تحریماد پیمانمریکا در تمایه به ایجراحتی به ک خوش شدا دلهای پولی با ک
سپ.  ،روبود. ازاین ضروری ا شورها در این زمینه  شی برای ایجاد تمایه ک سازوکارهای انگیز ستفادا از  توان می ،برای مثالا

تروخپ. البته در ها آن کاالهای صادراتی را همراا با تخفیاااام ویژا با هدف اتزایش رغبپ کشااااورهای طرف پیمان پولی به
التفاوت تخفیم را تحپ سازوکارهای  دولپ تا حد امکان مابهصورت صادرات کاالها توسط بخش خصوصی، الزت اسپ 

در این موضااااوع  ،طور قطع داخلی مسااااترد کند که البته بهی مالیاتی به بخش تولیدکنندٔههاهمچون اعطای یارانه یا تخفیم
دار محصوالت دولتی همچنین اگر مراد، صادرات تخفیماثر اتزایشی خواهد داشپ.  شداهای کشور تحریممخارج و هزینه

شد صادرات نفپ و گاز( با شور تحریمتواند در حجم درآمدهای دولتی قدات میاین ا ،)مثه  شد. ک شته با شی دا شدا اثر کاه
 دولپ خواهد بود. تشدید کسری بودجٔه و یا شدا ایجاد هر دو حالپ بیانروشن اسپ که ثمرٔه

در تقویپ تجارت دوجانبه با  ی مهمهای پرداخپ بین کشااااورها عاملگسااااترش روابط کارگزاری بانمی و اتزایش کانال
آیند و الزت شااامار نمیلی برای روابط کارگزاری بانمی بههای پولی جایگزین کامپیمان ،آید. در واقعشااامار میهای ملی بهلپو

سپ کانال شود. بایدا ستم پرداخپ بین سمپتدریپ بهبه های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد  المللی حرکپ کنیم که سی
ی تراهم سااازد. همچنین باید با سااایر کشااورها کانال امکان پرداخپ با ارزهای ملی را برای کاالهای مناسااب ما در بازار جهان

شود که حتی شد.پرداخپ ایجاد  شور خاص نبا سال  االمکان در انحصار یک یا چند ک صمیم امریکا در  برای حتف  2۰۱2ت
پرداخپ سوئیفپ، زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود. کشورهای  که در معرض تهدید امریکا  های ایرانی از شبکٔهبانک

ها، پرداخپ جایگزین سوئیفپ برای عبور از تحریم قرار داشتند، در خطر حتف شدن از این شبکه قرار گرتتند. وجود شبکٔه
 ۱مرزیبانمی برونهای بینیک ناات پرداخپ جدید با عنوان ناات پرداخپ ،رواولین گات در این مسیر باشد. ازاین توانسپمی
(CIPS در سال )شد.  توسط چین طراحی 2۰۱۵ 

، و لبنان ناگفته نماند برخی کشاورهای منطقه همانند عراق، اتغانساتان، ترکمنساتان، پاکساتان، آذربایجان، عمان، ساوریه
توان با اسااااتفادا از ظرتیپ می ،رواینازطور طبیعی از آمادگی بیشااااتری برای پتیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. به

به خرید محصوالت ایرانی ها آن شرایط را برای تشویقدگان کاالهای ایرانی در این کشورها، های ریالی به واردکننپرداخپ وات
آن اقبال بیشااتر به پتیرش  شااود که نتیجٔهد. این اقدات به رونق اسااتفادا از ریال در کشااورهای هدف منجر میتراهم کن با ریال

 ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی اسپ.

 اوری زنجیرٔههای پولی، اسااتفادا از ظرتیپ تنّمندی از ظرتیپ پیمانهای اقتصااادی و بهرابرای مقابله با تحریمراهکار دیگر 
المللی در ابتدای راا قرار دارد گونه ارزها در مبادالت بینارزهای دیجیتال اسااپ. هرچند که اسااتفادا از این ویژا در زمینٔهبلوک به
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در  ممکن، قابلیپ بررساای و پژوهش مجزا را دارد. یکی از کشااورهای  که ایگزینه عنوانبه های  همراا اسااپ،خود با چالش و
شور ونزوئال سپ، ک سی کردا ا صد دارد از ارز مجازی الاین زمینه اقدات به برر شتوانٔهسپ که ق ذخایر نفتی  پترو ونزوئال که با پ

 (. 2۰۱۹وسیه استفادا کند )راشاتودی، ر ، در مبادالت خود با کشورهای  هماننداسپ این کشور منتشر شدا

 ،های ملی را تساااهیه کند. در واقعتواند تجارت با پولبانک دوجانبه یا چندجانبه رویکرد دیگری اساااپ که می تأسااای 
های مشترک بین دو یا چند کشور مزایای گوناگونی همچون تسهیه و اتزایش ترایند تجارت و مبادالت اقتصادی ایجاد بانک

، و سبک ساختار سازمانی مناسب، پویا همراا دارد. چنین بانمی باانمی برای کشورهای طرف قرارداد بهات دوجانبه بو عملی
ارزش و اتزایش سااهم کشااورها در بازارهای  ایجاد زنجیرٔه تواند زمینٔههمراا مالکیپ خصااوصاای و مدیریپ تخصااصاای میبه
نار را تراهم سااااازد. بهها آن المللی توسااااطثر در تجارت بینی نقش مؤ، و ایفاالمللی، ارتقای روابط کارگزاری بانمیبین
تواند در راسااتای گسااترش و ترکیه )یا سااایر کشااورهای منطقه( می ،بانک چندملیتی توسااط ایران، روساایه رسااد تأساای می

 ثر باشد. مؤها آن تجارت چندجانبه بین

با وجود رو شااود، زیرا های مختلم با تحول روبهوزاالزت اسااپ برخی ساااختارهای اقتصااادی کشااور در ح ،حالدرعین
تواند به تقویپ تجارت خارجی و کاهش اتما به ارز خارجی همچون ها نیز نمیحتف تحریمساااختارهای معیوب اقتصااادی 

 دالر و یورو کمک کند.

 تورت و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی ب(

شبرد پیمانترین چالشیکی دیگر از مهم سایر کشورها به تورت ها و موانع اقتصاد ایران برای توسعه و پی و مزمن های پولی با 
 های شاادید ارزی کمک کنند،کاهش نوسااان د بهتواننهای پولی مید. هرچند پیمانشااوهای ارز مرتبط مینوسااان شاادید نرخ
سپ خود سانها آن ممکن ا شونهنیز از نو د. از این بابپ، چنانچه کشوری با نرخ تورت متوسط و باال )کاهش ای ارزی متأثر 

سویٔه شرکای تجاری در هنگات ت شدن  شد، امکان مت رر  شدید نرخ برابری ارزهای ملی مواجه با سان   ارزش پول ملی( و نو
د )خوانساااری، منجر خواهد شاانحو طبیعی به کاهش رغبپ این شاارکا وجود خواهد داشااپ که این عامه بههای پولی پیمان
 (. 8۵-8۶، صی ۱۳۹7

روا باشد و سپ  های تجاری باید ارز حداقه یکی از کشورها جهانحسابتسویه وهای پولی برای تحقق معامالت پیمان
معین، این نرخ توسااط تجار دو کشااور مورد پتیرش واقع شااود.  اسااناد برای یک دورٔه با تعیین نرخ تسااعیر و آنی بودن معاملٔه

شندالبته چن شرایط کنونی ناات ارزی  ،انچه خریدار و تروشندا دولتی با پتیرش نرخ تسعیر با مشکه کمتری مواجه اسپ. در 
دهد؛ نرخ ال تجار این اسااپ که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابه صااادرات به ما ریال تحویه میسااؤ اقتصاااد ایران، اولین

ال بعدی آن اسااپ که بانک ایرانی چه زمانی نرخ بازار آزاد. سااؤ یا آن، ومعدل  های مرکزی، نرخ نیمای ، یاشاادا بانکتفاهم
پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صاااادرات تا واریز وجه به حسااااب صاااادرکنندا اساااپ یا ساااایر بازیگران؟ در هر 

تجار و این نیز  و یا، بانمی یا ناات ،نامه بپتیردعنوان متولی تفاهمبه ریسااک نوسااانات نرخ را یا باید بانک مرکزی ،صااورت
 (.۱۳۹8های پولی دوجانبه اسپ )سیدعلی، اجرای پیمان چالش دیگری در زمینٔه

 نار قرار داد؛توان دو راهکار کلی را مدلش میکمک به رتع این چا برای

های دوجانبه توان انعقاد پیمانپایان دورا می پایان دورا: برای کاهش سطا نیاز به تسویٔه کاهش سطا نیاز به تسویٔه -۱
شروع کرد که تراز تجاری با شورهای   سویٔهها آن را از ک سپ تا در پایان دورا، نیاز کمتری به ت صفر ا ساب  نزدیک به  دو ح

د. برای یین کرآنان معنادار اسپ، سقم تع های پولی با کشورهای  که تراز تجاری ایران باتوان برای پیمانباشد. همچنین می
واحد پولی به ایران بدهکار باشد، برای کاهش  7۰رکیه بدهکار باشد و ترکیه تنها واحد پولی به ت ۱۰۰، اگر ایران سالیانه مثال

سویٔه سقم پیپایان دورا، می سطا نیاز به ت شور را در حد توان  سوت برای واحد پولی مقرر کر 7۰مان پولی با این ک د. اقدات 
س سهدا از پیمانتفااین مورد، ا سپ. برای مثال و یاجانبه های پولی  شتر ا  ۱2، ترکیه واحد پولی به ترکیه بدهکار ۱۰ایران  ،بی



 ها و راهکارهاهای پولی؛ چالشپیمان

۱۳ 

های چندجانبه امکان کاهش سااطا نیاز به . با اسااتفادا از پیمانواحد پولی به ایران بدهکار اسااپ ۱8و عراق  ،واحد به عراق
 (.27-28، صی ۱۳۹۳های مجل ، هششود )مرکز پژوپایان دورا تراهم می تسویٔه

سازی پول -2 شاخی یا دارای برابر شور طرف های ملی با واحدهای پولی  سک تورت در ک شش ری های ثابپ: جهپ پو
، یا واحدهای پولی ، یورو۱آر(دیالمللی پول )انا واحد پولی صااندوق بینهای ملی بتوان از برابرسااازی پولپیمان پولی، می

 ۶تاریخ اول اردیبهشاااپ، ایران مبلغ و غیرا( اساااتفادا کرد. برای مثال، در  ،های ثابپ )طال، نفپ خاتارای حتی د و یادیگر 
ه در این شااود کذخیرا می آردیان اتزاری این پیمان، معادل این مبلغ بهنرت شااود. در سااامانٔهمیلیارد روپیه به هند بدهکار می

ود. هند در شاااابه هند بدهکار می آردیان هزار ۱۵۰ اندازٔههزار ریال(، ایران به ۴۰ا آر برابر بدیان ۱تاریخ )با نرخ برابری 
در سااامانه  آردیان شااود. این مبلغ بر اسااان نرخ برابری روپیه بهمیلیون روپیه به ایران بدهکار می 2تاریخ دوت اردیبهشااپ، 

تواند ذخیرا شاادا اسااپ و میدر سااامانه آر دیان انمیزان بدهی و طلب هر دو کشااور بر اساا ،شااود. در پایان دوراثبپ می
 (.2۹، ص ۱۳۹۳های مجل ، شود )مرکز پژوهش حسب تواتق طرتین تسویهبر

اسپ. برای « سیستم حسابداری یوروی »های ملی با یک واحد پول شاخی، استفادا از های برابرسازی پولیکی از دیگر راا
دادن تبادالت  ایران و پاکستان قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه به انجات های مرکزیتشریا این روش، ترض کنید بانک

شور خط اعتباری برمبنای هایابتدا بانک ،ند. بدین مناورتجاری و مالی اقدات کن ساب  یارز مرکزی دو ک سط مانند یورو )ح وا
همیپ اینمه ارز حائز ا گیرند. نمتٔهنار می میلیون یورو( برای یکدیگر در ۱۰۰یوروی ( با سااااقم مشااااخی )برای مثال  ویژٔه

برای تبادالت میان دو کشااور بودا و نیازی به ح ااور تیزیکی آن یا قرار دادن یورو در « معیار حسااابداری» واسااط یورو در اصااه
عملیات » های میان دو کشااااور نیسااااپ؛ به عبارت دیگر در این حالپ، صاااارتاًپرداخپدادن های بانمی جهپ انجات حساااااب

سبه و تواتق می« سابداریح  ،عملیات داخلی میان بانک مرکزی، بانک عامه ،شود. در مقابهمیان دو کشور بر مبنای یورو محا
 شود.های مربوط به واردات و صادرات، به ارز ملی کشور مبدأ انجات میها و دریاتپپرداخپ برایو تاجران 

میلیون یورو کاال از پاکساااتان وارد کند )قراردادهای  ۱۰ی بخواهد معادل ایران واردکنندٔه ای عملیاتی، وقتینمونه عنوانبه
د(، معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به کنصاااورت یوروی  منعقد میجاری خود با تاجر پاکساااتانی را بهت

پاکساااتان، درخواساااپ را ارساااال  کزیکند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرحسااااب بانک مرکزی ایران واریز می
شااود؛ بانک مرکزی پاکسااتان نیز معادل مبلغ میلیون یورو از حساااب ایران نزد بانک مرکزی پاکسااتان کساار می ۱۰و  کندمی

 ۱۰ایرانی بخواهد کاالی  به ارزش  صاااادرکنندٔه ، وقتیدهد. در مقابهخود قرار می متکور را به روپیه در اختیار صاااادرکنندٔه
و در ایران، بانک مرکزی معادل ریالی ارزش  دهدمیصاورت برعم  رخ ن یورو به پاکساتان صاادر کند، همین اتفاق بهمیلیو

ان در بانک زمان، این میزان از حساااب یوروی  پاکسااتکند و همصااادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسااابش واریز می
ساشومرکزی ایران کسر می شرایط بر ا ها در پایان هر التفاوت )مازاد بر تراز تجاری( حسابن تواتق طرتین، مابهد. در این 

 شود.قرارداد یا مجدداً تمدید می سالٔه یکشود و در انتهای دورٔهمورد تواتق محاسبه می 2روز براسان نرخ الیبور

سان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمیبداری یوروی ، کشورها بهدر روش حسا که در این ، ازآنجای واقع شوند؛ درخاطر نو
یوروی  در نار گرتته شاادا اسااپ،  سااازوکار خطوط اعتباری کشااورها نزد یکدیگر به ارز واسااط یورو و در یک حساااب ویژٔه

سانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور درصورتی شود، کشور مقابه از این نو سان ارزی  که کشوری دچار نو
، نوسانات ارزی و مدیریپ آن در این حالپ .ای  کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماندمتأثر نخواهد شد و دار

روا مبادله نداخلی اسپ و کشوری که دچار نوسان شدا اسپ، باید این مسئله را درسپ مانند زمانی که با ارزهای جها یبحث
 (.۱۳۹7کند، مدیریپ کند )مقاومتی نیوز، می

                                                                                                                                                                           
1  Special Drawing Right (SDR) 
2 London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) 
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ثر باشااااد. بدین تواند مؤ توق میهای ثابپ )مثه طال و نفپ( نیز رویٔههای ملی با دارای ازی پولدر خصااااوص برابرساااا
، یسااتم مربوط به آنمیلیارد ریال به ترکیه بدهکار شااود، در ساا ۱ ایران در تاریخ بیسااتم خردادماا، مبلغ صااورت که اگر مثالً

دالر با  7۰بشکه نفپ )هر بشکه  ۳۴۰د که در این تاریخ ایران شومیگونه ثبپ معادل این مبلغ بر اسان قیمپ نفپ خات این
میلیون لیر به ایران  ۱ماا، مبلغ  دهم تیربه ترکیه بدهکار اسااااپ. اگر ترکیه در تاریخ دیگری مثالً ریال( ۴2٬۰۰۰بری نرخ برا

ایان هر سااال یا پایان نار )پمورد  شااود. در پایان دورٔهبدهکار شااود، معادل این مبلغ نیز بر اسااان قیمپ نفپ خات ثبپ می
، ممکن اسااپ در پایان دورا گیرد. مثالًبر قیمپ نفپ خات صااورت میتسااویه بر اسااان تواتق طرتین مبتنیشاادا( زمان تواتق
حسااب ارزهای ار شااود و مبلغ آن را برحسااب نرخ روز )حتی برمیلیون بشااکه نفپ خات به ترکیه بدهک ۱ مبلغ اندازٔهایران به

های توانند از ظرتیپ پیمانحتی کشااااورهای  که نرخ تورت باال نیز دارند، می ،کند. بر اسااااان چنین تمهیداتی دیگر( پرداخپ
 پولی استفادا کنند. 

کشااور چین با اسااتفادا از این راهکار توانسااته اسااپ با کشااورهای  که نرخ تورت باالی  دارند از جمله آرژانتین، بالرون، 
بیمه نیز ابزار اسااتفادا از (. ۳۴، ص ۱۳۹۳های مجل ، سااازد )مرکز پژوهش ی پولی منعقدهاو پاکسااتان پیمان ،ازبکسااتان

ای با همکاری دو پتیر اسااپ که البته در این زمینه باید ابزارهای بیمههای ارزی بین دو کشااور امکانمناور پوشااش نوسااانبه
 کار گرتته شود. طور مؤثر طراحی و بهکشور به

حین پیمان پولی، پول یکی از طرتین پیمان دچار اتپ ارزش  های ملی با یک شاخی، چنانچهولدر صورت برابرسازی پ
 واحد پول کشور اول شود، زیرا حساب بانک مرکزی کشور دوت گرچه بر پایٔهپیمان )کشور دوت( مت رر نمیشود، کشور هم

 تسویٔه ،شدا اسپ. الزت به ذکر اسپ دا و ریسک اتپ ارزش پول ملی پوشش دادااسپ، این حساب با شاخصی معادل ش
نار ، بهتواند کارآمدی این روش را اتزایش دهد. در مجموعهای ملی میها در کنار برابرسااااازی پولحساااااب اختالفروزانٔه
 ارزی. تجاری استفادا شود و نه ذخیرٔه تسویٔه  برایهای پولی صرتاًگفته، باید از پیمانهای پیشپوشش ریسک رسد برایمی

 های سیاسی و لزوت وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادج( تنش

های پولی، وجود روابط ساایاساای پایدار بین دو کشااور اسااپ. در واقع پیمان مهم دیگر در رابطه با پایداری و توسااعٔه مساائلٔه
با یکدیگر داشته باشند و  تری مستحکماستفادا کنند که روابط ی مؤثرترنحوهای پولی بهنند از مزایای پیمانتواکشورهای  می

احتمال  مناور کاهشدسااااتخوش تغییرات جدی نشااااود. بهها آن ها، روابطبا وقوع تحوالت ساااایاساااای همانند تغییر دولپ
های توان از راهکارهای  مانند تصویب قوانین باالدستی برای برقراری پیمانها، میتغییر دولپ اثرِهای پولی برت عیم پیمان

اهمیپ ی اسااتفادا کرد. همچنین وجود دیپلماساای تعال از سااوی دولپ برای ایجاد روابط ساایاساای راهبردی و بلندمدت پول
مانند اتاق  آن مکاری بخش خصوصی و نهادهای مربوط به(. الزت اسپ دولپ با ه8۶، ص ۱۳۹7زیادی دارد )خوانساری، 

صاااادرات به کشاااورهای طرف قرارداد را بر اساااان  جود برایموها و نیازهای تجارت، ظرتیپ بازرگانی و ساااازمان توساااعٔه
 ،را صورت دهد. از سوی دیگرها آن ریزی الزت برای مبادالت تجاری باهای رقابتی موجود در ایران، شناسای  و برنامهمزیپ
با آگاهی ها آن هایها و بنگااها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد شناساندا شود تا دولپظرتیپ

 های پولی داشته باشند. بهتر از بازار ایران، انگیزا بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان

صادی وز سی اقت شکیه رسمی معاونپ دیپلما سال با توجه به ت توان از ظرتیپ این ، می۱۳۹۶ارت امور خارجه در اواخر 
صادی بهمعا ستای رایزنی اقت ستفادا کرد. در واقعپیمان مناور انعقادونپ در را سپ  ،های پولی با کشورهای گوناگون ا بهتر ا

های پولی با دیگر کشاااورها قرار دهد و از ظرتیپ نامهکار انواع مواتقپوبانک مرکزی تمرکز اصااالی خود را بر طراحی سااااز
، ی اسااتفادا کند. بدین ترتیبرایزنی و رتع موانع در میدان ساایاساا صااادی وزارت امور خارجه نیز برایمعاونپ دیپلماساای اقت
شکالت و چالشصورت متمرکزتر تراهم میهای پولی بهامکان انعقاد پیمان شتری ها آن های احتمالیشود و م سهولپ بی با 

 قابه رتع خواهد بود. 
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 د( مشکالت کالن اقتصادی و پایین بودن سطا استانداردهای ناات بانمی

انعقاد  تبع آنهای ملی و به تجارت با پولان وجود دارد که ممکن اسااپ توسااعٔهبرخی مشااکالت در سااطا کالن اقتصااادی ایر
مسااااائلی از قبیه نوسااااان و چندنرخی بودن ارز، کمبود ابزارهای  ،ثیر قرار دهد. در حال حاضاااارهای پولی را تحپ تأپیمان

ر ن وجود دارد که ممکن اسااپ دهای تورت باال در ایراو احتمال بازگشااپ نرخ ،نقدینگی رشاادگتاری پولی، باال بودن ساایاسااپ
سهم زیادی در آمادا شدن شرایط اقتصادی و ترغیب دیگر کشورها  هابگتارد. برطرف کردن این چالش تجارت دوجانبه نیز اثر

های پولی و تجارت آمیز پیماناجرای موتقیپ در ی مهمناات بانمی نقش ،های پولی با ایران دارد. از سوی دیگربرای انعقاد پیمان
های اقتصااادی، با اسااتانداردها و جمله تحریمدالیه گوناگون و از، ناات بانمی ایران بهاین در حال حاضااردوجانبه دارد. باوجود

صلٔه المللی در زمینٔههای بینشاخی سرمایه، زیادی دارد و با مشکالتی همچون پایین بودن سطا کف صنعپ بانمداری تا ایپ 
نداردهای بین تا مه اساااا عدت اجرای کا بات غیرجاری،  طال مالیالمللی گزارشباال بودن میزان م و ضااااعم در اجرای  ،گری 

جمله در رابطه با المللی و ازبخواهد در ت ای بین اگر ،روپ شرکتی و مدیریپ ریسک مواجه اسپ. ازایناستانداردهای حاکمی
المللی صاانعپ های سااالمپ بانمی ارتقا یابد و اسااتانداردهای بینکند، الزت اسااپ تا شاااخی ایفا ی تعالهای پولی نقشااپیمان

 ،گرتته توسط بانک مرکزی در چند ماا اخیر، برخی اقدامات صورتبانمداری در سطا باالتری رعایپ شود. شایان ذکر اسپ
و  ،عمليات بازار باز اجرایمتشااکه ارزی، سااازی معامالت ارزی، تراهم کردن مقدمات تشااکیه بازار همچون کنترل و شاافاف

ن اقتصااادی و تقویپ ناات های مثبتی در مساایر بهبود شاارایط کالگات بانمداری جمهوری اسااالمی در مجل  تدوین طرح جدید
 های پولی کمک کند.بهتر برای انعقاد پیمان تواند به تراهم شدن زمینٔهآید و میشمار میبانمی به

 ادرات و وارداتمسائه مربوط به صا( 

ت و واردات کاال و خدمات اسااااپ. های پولی در ایران، مسااااائه مربوط به صااااادراهای مربوط به پیمانیکی دیگر از چالش
سپ. از شدا ا شور خاص محدود  شته به چند ک سالیان گت سپ که طی  سائه، نبود تنوع کاتی در مبادی وارداتی ا جمله این م

سا سالمی در  شور چین و  ۴۰حدود  ۱۳۹7ل طبق آمار گمرک جمهوری ا صد ارزش کاالهای وارداتی تنها مربوط به دو ک در
سپ ) سالمی ایران، امارات بودا ا ضر نیز کاالهای چینی در بازار ایران غلبه دارد. در  (۱۳۹8گمرک جمهوری ا و در حال حا

این وضاااعیپ، حفظ رقابپ بین کاالهای وارداتی و محصاااوالت داخلی دشاااوار اساااپ، زیرا محصاااوالت داخلی ایران در 
بازار  کاالهای چینی در کنند و این امر به غلبٔهو کیفیپ رقابپ می ،های مختلفی همچون قیمپ، قابلیپ دساااترسااایشااااخی

به اتزودا نسبپحجم باالتری از صنایع دارای ارزشهای پولی بیشتر برای کشورهای  مفید اسپ که شود. پیمانمی منجر ایران
و ممکن  شااااودآمدن تشااااار به کاالهای ایرانی می پتیری کاالهای چینی موجب واردرقابپ ،منابع طبیعی خات دارند. در واقع

تواند در بلندمدت موجب های قدرتمندتر میرسااد تجارت با طرفنار میداشااته باشااد. به همراای نامطلوب بهاسااپ نتایج
اتزودا از کشااورهای شااود؛ واردات کاالهای دارای ارزش بازار کاالی صاارف قتصاااد ایران برای تبدیه شاادن بهسااوق دادن ا

های پولی دوجانبه نامتقارن دلیه پیمانبهمنفی آثار اتزودا پایین، موجب پدید آمدن درتمند و صااااادرات کاالهای با ارزشق
 و غیرا متنوع شود. ،با کشورهای دیگری همچون هند، روسیه، ترکیه، پاکستان ، الزت اسپ بازار واردات ایرانروازاین شود.

. یکی ثر اسپهای پولی مؤگیری و تقویپ پیمانهمناور تسهیه صادرات و واردات نیز در شکاسب بههای اداری منوجود رویه
اصالحات  های قابه توجهی در زمینٔهپیشرتپ ،های گتشتههای اصلی این موضوع، سیستم گمرک کشور اسپ. در سالاز گلوگاا
ایجاد این ساایسااتم، زمان  ای که در نتیجٔهگونه، بهاسااپ ی از طریق ایجاد ساایسااتم پنجرا واحد گمرکی وجود داشااتهگمرک ساایسااتم

الزت اسپ تا  ،اینرسیدا اسپ. باوجودروز  ۱به روز  7ز صادرات ا روز و در زمینٔه ۳روز به  2۶از  واردات ترخیی کاالها در زمینٔه
 ها در این زمینه و سایر موارد مرتبط، صادرات و واردات با سهولپ و سرعپ بیشتری انجات شود.با تقویپ و بهبود زیرساخپ

صادرات در زمینٔهیکی از چالش ستفادا از  کاتی های پولی، نبود انگیزٔهپیمان های دیگر مرتبط با  صادرکنندگان برای ا بین 
شپ کاتی ارز ها آن های ملی در مراودات تجاری خود و تمایهپول برای دریاتپ ارزهای  همچون دالر و یورو و نیز عدت بازگ

دهند های دولتی( ترجیا میگاابسیاری از صادرکنندگان )حتی بن ،تجاری کشور اسپ. در واقع حاصه از صادرات به چرخٔه
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های خارجی خرید دادن مناور انجاتدیه آن به دالر و ارزهای دیگر بهجای دریاتپ ریال بابپ صادرات کاالهای خود و تبتا به
گتاری در برای امر تجارت یا حتی ساارمایه و سااهولپ بیشااترطور مسااتقیم دریاتپ کنند و با ساارعپ خود، همان ارزها را به

شورهای ضر رویه ک ستفادا قرار دهند. زیرا در حال حا سازدیگر مورد ا سپ گونهوکارها بهها و  صادرکنندگان ترجیا ای ا که 
خودشان ارز جای طی کردن مراحه طوالنی همراا با بوروکراسی اداری و تحمه ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز، دهند بهمی

ستفادا کنطور مستقیم دریاتپ و در حاصه از صادرات را به سیاری از موارد از طریق نزدیکان مراحه بعدی ا ند. این امر در ب
شااخی صااادرکنندا تمایه چندانی برای دریاتپ ریال نخواهد  ،روشااود و ازاینخارج از کشااور انجات می و آشاانایان تاجر در

ها و الزت اساااپ نخساااپ رویه های ملی،صاااادرکنندگان برای اساااتفادا از پول داشاااپ. برای رتع این چالش و اتزایش انگیزٔه
انتقال وجوا در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجات شود و دوت ودادن نقه مراحه اداری الزت برای صدور مجوزها و انجات

سهیالت بانمی های گمرکیتخفیم های مالیاتی، ارائٔههای  همچون معاتیپاینمه با در نار گرتتن مشوق موجب ترغیب  و ت
 د. تعامه مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در این زمینه راهگشا خواهد بود. ونهای ملی شتفادا از پولتجار به اس

 تجاری با برخی کشورها و( نبود موازنٔه

تجاری کشااااور با برخی کشااااورها  های پولی در ایران، به نبود موازنٔهها و موانع پیشاااابرد و موتقیپ پیمانیکی دیگر از چالش
های دوجانبه( اسپ، بنابراین چنانچه بر صادرات و واردات میان دو کشور )در پیمانهای پولی مبتنیکه پیمان گردد. چرایبرم

های رات ساایاسااپتغیی و یاهای داخلی و خارجی  شااوکاثرِوضااعیپ تولید و صااادرات یک کشااور برپ  از ام ااای پیمان، 
صادی داخلی به شود که این کشور نتو اقت صادراتی خود را پشکلی  سطا مورد انتاار  وشش دهد، این تجارت به جریانی اند 

سوی کشور همطریک سپ به ت ع شودپیمان منجر میته از  صنایع داخلی کشور اول بینجامدو ممکن ا . تارغ از آنمه با یم 
 ،رویابد. ازاینایش میپایان دورا اتزگفته در خصااوص تسااویٔه های پیشواریسااویه شاادن اسااتفادا از پیمان پولی، دشاایک

ب سویه از جانطی دورا، این پیمان به تجارت یک ها باشد تاو زمانی برای پیمانتواند تعیین سقم حجمی ثر میی مؤراهکار
های پولی را توان پیمانا، میتجاری با برخی کشاااوره مناور کاهش مشاااکه عدت موازنٔهیک کشاااور تبدیه نشاااود. همچنین به

شش دادا  صورت چندجانبهبه شور ثالث پو شور از طریق ک سری مربوط به هر ک شور برقرار کرد تا از این طریق ک بین چند ک
 های پولی اتزایش یابد.شود و کارای  پیمان

 های پولیهای مرتبط با پیمانهماهنگی کاتی بین دستگاا نبودز( 

، وزارت امور اقتصااااادی و دارای ، وزارت امور های گوناگونی همچون بانک مرکزیهای پولی، دسااااتگاادر ارتباط با پیمان
کنند. هرچند در حال حاضاار بیشااتر اقدامات و اتاق بازرگانی ایران ایفای نقش می ،خارجه، وزارت صاانعپ، معدن و تجارت

یسپ گرتته از تمرکز الزت برخوردار نهای صورتشود، تالشانجات می های پولی از طریق بانک مرکزیمربوط به انعقاد پیمان
ربط، در کنار سااایر موانع منجر به عدت حصااول نتایپ الزت در این خصااوص های ذیهای موجود میان دسااتگااو ناهماهنگی

های پولی ضاارورت یا عدت ضاارورت انعقاد پیمان های متفاوتی دربارٔهشااود. همچنین در سااطا بانک مرکزی نیز دیدگاامی
 . ها اثرگتار اسپیری این پیمانا عدت پیگر پیگیری یوجود دارد و تحوالت مدیریتی نیز د

ستفادٔهبه شنهاد میهای پولبهینه از ظرتیپ پیمان مناور ا سئولیپ طراحی و شود بانک مرکزی بهی، پی صلی، م عنوان محور ا
نی الزت برای این های پولی دیگر را بر عهدا گیرد و با تراهم کردن اختیارات قانونامههای پولی و نیز انواع مواتقپانعقاد پیمان

های گوناگون نیز از طریق بانک مرکزی صورت گیرد. در این گتاری و هماهنگی الزت بین دستگاابانک در سطا کالن، سیاسپ
های صنعپ، معدن ربط همچون وزارتخانههای ذیالزت اسپ بانک مرکزی با اهتمات بیشتر و همکاری منسجم با دستگاا ،زمینه

های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای های بازرگانی انعقاد پیمانو اتاق ،و امور اقتصادی و دارای و تجارت، امور خارجه 
 تنی و عملیاتی الزت را تراهم سازد.های گوناگون را در دستور کار خود قرار دهد و در این راستا زیرساخپ

 برای مجل  شورای اسالمی با پیگیری ،در این زمینه ایفا کنند؛ برای مثال ی مؤثرسایر نهادها نیز باید نقش ،از سوی دیگر
ثر این قراردادها مؤ انعقاد و اجرای های پولی و برطرف کردن موانع قانونی موجود، زمینٔهپیمان اجرای قوانین مصوب در زمینٔه
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 ثرتری مؤطورمحور را بهصااادرات تولید های الزت در جهپ تقویپهای متولی، ساایاسااپرا مهیا کند؛ دولپ و سااایر دسااتگاا
تجاری با کشااااور دیگر موجود نباشااااد، اجرای پیمان پولی از  مبادلٔه که کاال و خدمات مناسااااب برای ند. زیرا تا زمانیاجرا کن

سرانجات  شی کاتی برخوردار نخواهد بود.  ستفادا از ترهنگبا تاق بازرگانی ایران نیز ااثربخ های پولی پیمانسازی و ترویپ ا
شتر از این انعقاد پیمان گری در زمینٔهرا به مطالبهها آن صادرات و واردات، تعاالن حوزٔه توسط ستفادا بی های پولی جدید و ا
انعقاد  زمینٔهدر  پایاپای آساایا های اقتصااادی خود تشااویق کند. همچنین امکان اسااتفادا از ظرتیپ اتحادیٔهها در تعالیپپیمان
 ی پولی دوجانبه وجود دارد. هاپیمان

 های بهرا نامتناسب کشورهای طرف پیمان با یکدیگرح( نرخ

های پولی، به اساااپ. معموالً در پیمانهرخ بهرا در دو کشاااور طرف پیمانهای پولی، نها و موانع اجرای پیمانیکی دیگر از چالش
ای )معموالً سااااالیانه( صااااورت دوراای بهبهرا کنند، نرخهای مرکزی اتتتاح میهای  که طرتین با ارز یکدیگر در بانکحساااااب

 و کشور دارای نرخ بهرٔه  اسمی مدنار اسپنرخ بهرٔه ،صورت ثابپ باشد، در این حالپیابد. اگر نرخ برابری ارزها بهیاختصاص م
کشااور نزد خود به کشااور دیگر برای حساااب بانک مرکزی آن  باالتری را نساابپشااود چرا که بایسااتی بهرٔهواقعی بیشااتر، مت اارر می

و کشوری که  گیرد واقعی مبنای محاسبات قرار میحال، نرخ بهرٔهشکه شناور باشد، دراینمحاسبه کند. چنانچه نرخ برابری ارزها به
، ص ۱۳۹۳های مجل ، وهششود )مرکز پژهای دوجانبه مت رر میاز تخصیی نرخ به حساب ،واقعی آن باالتر باشد نرخ بهرٔه

سازی سایر کشورها جهپ انعقاد واقعی در اقتصاد ایران، این چالش برای مواتق (. بدیهی اسپ با توجه به پایین بودن نرخ بهرٔه۳۴
شنهانامهتوان در تفاهممناور کاهش چالش توق میبه برجسته و حائز اهمیپ خواهد بود. های پولی با کشور ماپیمان ه دی بهای پی

ها مدنار مشخی برای این دسته از حساببا لحاظ نرخ الیبور به عالوا و منهای یک عدد  را متغیر و یاهای ثابپ سایر شرکا، نرخ
از  (. البته الزت اسپ در این رابطه مالحاات شرعی مدنار قرار گیرد و با استفادا۴، ص 2۰۱7المللی پول، قرار داد )صندوق بین
 مناور شناورسازی سود اقدات شود.ریعپ بهراهکارهای منطبق با ش
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 بندی جمع

مهم برای برخی از کشورها تبدیه شدا اسپ و این امر در  ایمسئله به های ملیهای اخیر دالرزدای  و تجارت با پولدر سال
اهش شاادا برای کمطرح کشااورهای مواجه با تحریم همچون ایران حساااساایپ و ضاارورت بیشااتری دارد. یکی از راهکارهای

های پولی و جمله پیمانو از های پولینامهوابسااتگی به دالر و نیز اتزایش اعتبار واحد پول کشااورها، اسااتفادا از انواع مواتقپ
یانکارگیری پولبه جاری م بادالت ت ها در م عدادی از هاآن های ملی کشااااور مالی جهانی، ت مان وقوع بحران  ساااااپ. از ز

رود در انتاار می و های مرکزی کشااااورها منعقد شاااادا اسااااپمیان بانک های پولیمانپی های پولی تحپ عنواننامهمواتقپ
 ند. های پولی استفادا کننوع پیمان تری از ایننحو بیشتر و وسیع، کشورها بههای آتیسال

گرتته صااورت  های پولیگرچه در چند سااال گتشااته اقدامات گوناگونی برای اسااتفادا از ظرتیپ پیمان ،در اقتصاااد ایران
ها اساااتفادا نشاااود. در این گزارش حد کاتی از ظرتیپ این پیماناساااپ تا به ها موجب شااادابرخی موانع و چالش اساااپ،
شینٔه ،پژوهشی های ترین چالشترین مزایای آن، برخی از مهمهای پولی و همچنین تبیین مهمپیمان ضمن معرتی ماهیپ و پی

سازوکار در ناات ستفادا از این  صاحبه پیش روی ا ستفادا از منابع مطالعاتی و م شور با ا صادی ک شفاهی با خبرگان اقت های 
 د.شپیشنهاد ها آن بررسی و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای رتع

المللی و خدمات بانمداری بين ٔهئهای ارزی، تسااهیه در اراهای اقتصااادی، کاهش نوسااانتحریمآثار براین اسااان، کاهش 
آیند. طبق شمار میی بههای پولترین مزایای پیمانعنوان مهمبه و تسهیه واردات و صادرات ،گتاریتقویپ تجارت و سرمایه

نٔهترین چالشمهم، شاااادابررساااای انجات ند از: وجود اهای پولی در ایران عبارتانعقاد و اجرای پیمان های موجود در زمی
های سیاسی های ارزی، تنشباال بودن نرخ تورت در کشور و نوسان انتقال وجوا،ودر نقه های اقتصادی و محدودیپتحریم

و لزوت وجود روابط پایدار با کشااورهای طرف قرارداد، مشااکالت کالن اقتصااادی و پایین بودن سااطا اسااتانداردهای ناات 
های هماهنگی کاتی بین دساااتگاا نبودتجاری با برخی کشاااورها،  نٔهبانمی، مساااائه مربوط به صاااادرات و واردات، نبود مواز

 نامتناسب با یکدیگر. های بهرٔههای پولی و نرخمرتبط با پیمان

 سیاستی هایتوصیه

در  ،یپول هاییمانپ ها در زمینهبه مناور رتع چالشهای سایاساتی توصایه، های قبهدر بخش شاداتبیین یهاچالشبراساان 
 شود:ارائه می دسته ذیههفپ 

 های پولیدر استفادا از پیمان یاقتصاد هاییمتحرسیاستگتاری برای کاهش اثرات منفی  دسته اول:
 نرخ ارز یدتورت و نوسان شدسیاستگتاری برای کاهش  دسته دوت:
 های تجاریطرف قرارداد یبا کشورها یدارروابط پاسیاستگتاری برای ایجاد بهتر  وت:دسته س
 یناات بانم یاستانداردهاسیاستگتاری برای تقویپ سطا  :چهارت دسته
امور بازرگانی با تمیه بر حه در سااازی سااازوکارهای اجرای  ساایاسااتگتاری برای بازبینی قوانین و نو :پنجم دسااته

 صادرات و واردات تنگناهای
 پیمانی همکشورها یبا برخ یموازنٔه تجارسیاستگتاری برای ایجاد  دسته ششم:

حقوقی، اجرای  و ق ای  در  یهادستگاا ینب و همکاری یهماهنگسیاستگتاری برای اتزایش سطا  هفتم:دسته 
 یپول هاییمانپ استفادا از
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 اجرای  راهکارهای

 :عبارتند ازراهکارهای اجرای  ترین مهم، توق سیاستی هایتوصیه هفپ دستهبا توجه به 

 دسته اول:

اا انعقاد پیمان - اای پولی ب اوک مقابه کشورهای تحریمه اورهای  که در بل ارار دارند؛ بهکش ویژا کشورهای  که کنندا ق
 ؛گیرندها قرار میوبیش در معرض تحریمخود نیز کم

  ؛جایگزین پرداخپ برای انتقال پولغیرتحریمی های طراحی و استفادا از کانال -
 ؛ارزهای دیجیتال ویژا در زمینٔهبلوک به وری زنجیرٔهاتن استفادا از ظرتیپ -
منطقه( در راسااتای گسااترش پیمان همو ترکیه )یا سااایر کشااورهای  ،بانک چندملیتی توسااط ایران، روساایه تأساای  -

 ؛هاتجارت چندجانبه بین آن
 ها.ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم جهپ توزیع پولیچندجانبه های نامهمواتقپ و استفادا ازطراحی  -

 دسته دوت:

 ؛های پولیپایان دورا در پیمان تسویٔه کاهش سطا نیاز به -
 .«سیستم حسابداری یوروی »فادا از های ثابپ و استهای ملی با واحدهای پولی شاخی یا دارای برابرسازی پول -

 دسته سوت:

سعه  - سوی دولپ تو سی تعال از  صادی وزارت امور خارجه و دیپلما سی اقت ستفادا از ظرتیپ معاونپ دیپلما برای ا
ها و تغییر دولپ اثرِ بر های پولیمناور کاهش احتمال ت ااعیم پیمانو بلندمدت به ساایاساای راهبردی ایجاد روابط

 ؛های سیاسیریسک
ها و های پولی تا آنمه دولپنیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمانها و شناساندن ظرتیپ -

 ؛های پولی داشته باشندبیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان انگیزٔه های خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایران،بنگاا
در زمینٔه انعقاد  آناسااااتفادا بیشااااتر از ظرتیپ با پیشاااانهاد بانک مرکزی جهپ اتحادیٔه پایاپای آساااایا تقویپ نقش  -

 .های پولی دوجانبهپیمان

 ت:چهاردسته 

شاخیارت - سالمپ ناات بانمقای  ستانداردهای بین یهای  ها و مناور تقویپ بانکالمللی بانمی بهکشور و ارتقای ا
 ؛IFRSکارگیری استانداردهای هببا  های پولیایفای نقش مؤثرتر در اجرای پیمان

همانند کمیته بال، هیئپ  للی اساااتانداردگتار در صااانعپ بانمیالمتعامه ناات بانمی با نهادهای بینارتقای ساااطا  -
 اسالمی و غیرا.خدمات مالی 

 :پنجمدسته 

 ؛صادرات و وارداتهای جانب  و تسهیه امور کاهش هزینهناور مبهدر ناات گمرکی کشور های اداری تسهیه رویه -
ستفادا از پول - صادرکنندگان برای ا سهیه رویهاتزایش انگیزٔه  صدور های ملی، با اوالً ت ها و مراحه اداری الزت برای 

های  همچون وانتقال وجوا در کمترین زمان و با کمترین هزینه و ثانیاً اِعمال مشااااوقنقهمجوزها و انجات دادن 
 های گمرکی و تسهیالت بانمی، و غیرا؛های مالیاتی، ارائٔه تخفیممعاتیپ

 محور؛های الزت جهپ تقویپ تولید صادراتهای متولی در اعمال سیاسپآترینی مؤثر سایر دستگاانقش -
های پولی جدید و اسااااتفادا گری در زمینٔه انعقاد پیمانها به مطالبهزا صااااادرات و واردات و ترغیب آنتوجیه تعاالن حو -

 .ربط مانند اتاق بازرگانی ایرانیهای اقتصادی خود توسط نهادهای ذها در تعالیپبیشتر از این پیمان
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 دسته ششم:

 سویه از جانب یک کشور؛ایجاد جریان تجاری یک های پولی برای ممانعپ ازتعیین سقم حجمی و زمانی برای پیمان -
ستفادا از نرخ - سب چالش نرخبرای کاهش  صرفسکسرالیبور به های ثابپ و یا متغیر با لحاظ نرخ ا های بهرا نامتنا

 کشورها با یکدیگر.

 م:هفتدسته 

مؤثر و سیاستگتاری  نیآترینقشبانک مرکزی از سوی قوا مقننه و مجریه با هدف به اختیارات قانونی جدید  اعطای -
  ؛های پولی دیگرنامههای پولی و نیز انواع مواتقپعنوان نهاد مسئول در طراحی و انعقاد پیمانبانک بهاین 

استفادا از های تدبیر و ایجاد زمینهدر های کلی ابالغی مقات معام رهبری همچون سیاسپباالدستی  اسنادتصویب  -
 ی؛پول هاییمانپ
صویب  - سوی  مقرراتت سران قواالزت از  صادی  شترایجاد هماهنگی برای  شورای عالی هماهنگی اقت  و همکاری بی

 ؛های پولیکشور در پیشبرد پیمان های گوناگوندستگاا
 .های تجاری و بازرگانیتسهیه رویهتعامه بیشتر و مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در زمینٔه تقویپ و  -
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