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خالصه مدیریتی
گرچه طی چند سااال گتشااته اقدامات گوناگونی برای اسااتفادا از ظرتیپ پیمانهای پولی صااورت گرتته اسااپ ،برخی موانع و
چالشها موجب شدا اسپ تا به حد کاتی از ظرتیپ این پیمانها استفادا نشود .در گزارش پژوهشی حاضر با استفادا از منابع
مطالعاتی و مصاحبههای شفاهی با خبرگان ضمن معرتی ماهیپ و پیشینٔه پیمانهای پولی و همچنین تبیین مزایای آن ،برخی از

مهمترین چالشهای پیشِ روی اسااتفادا از این سااازوکار در ناات اقتصااادی کشااور بررساای و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای
رتع آنها پیشنهاد شدا اسپ.
بر اسااان نتایپ پژوهش ،مهمترین چالشهای موجود در زمینٔه انعقاد و اجرای پیمانهای پولی در ایران عبارتاند از :وجود
تحریمهای اقتصااااادی (مالی و تجاری) و محدودیپهای مربوط به آن ،باال بودن نرخ تورت در کشااااور و نوسااااانهای ارزی،

تنشهای سیا سی و لزوت وجود روابط پایدار با ک شورهای طرف قرارداد ،م شکالت کالن اقت صادی و نامتنا سب بودن نرخهای
بهرا با نرخهای کشااور طرف پیمان ،پایین بودن سااطا اسااتانداردهای ناات بانمی ،مسااائه مربوط به صااادرات و واردات ،نبود
موازنٔه تجاری با برخی کشورها ،و نبود هماهنگی کاتی بین دستگااهای مرتبط با پیمانهای پولی.
بر این اسان ،انعقاد پیمانهای پولی با سایر ک شورهای تحریم شدا ،استفادا از کانالهای جایگزین پرداخپ و نقهوانتقال

پول ،تأساای

بانک چندملیتی بین کشااورهای منطقه ،برابرسااازی پولهای ملی با واحدهای پولی شاااخی یا دارای های ثابپ،

ارتقای اسااتانداردهای ناات بانمی کشااور ،تسااهیه رویههای اداری بهمناور تقویپ صااادرات و واردات ،و اتزایش نقشآترینی

بانک مرکزی ازجمله مهمترین پیشنهادهای ارائهشدا برای رتع چالشهای موجود در زمینٔه پیمانهای پولی بهشمار میآیند.

 پیمان پولی تواتقی اسااپ که کشااورها برای تسااهیه تجارت و برداشااتن موانع انتقال ارز بین خود ام ااا میکنند تا
بهجای استفادا از ارزهای دیگری همچون دالر و یورو ،از پول ملی در صادرات و واردات خود استفادا نمایند.

 با توجه به کارکرد پیمانهای پولی ،این پیمانها در تجارت بین دو یا چند کشااور امکان اسااتفادا از ارزهای محلی
را تراهم ساخته و نیاز به استفادا از ارزهای مشمول تحریم را کاهش میدهد.

 اسااااتفادا از پیمانهای پولی میتواند موجب کاهش تقاضااااای ارزهای جهانروا و در نتیجه تراهم شاااادن امکان
مدیریپ بهتر نوسانهای ارزی شود.

 با تقویپ پیمانهای پولی بین کشااورها ،میتوان انتاار داشااپ تا تجار با اطمینان بیشااتری وارد مراودات تجاری
خارجی شوند و به اتمای آن ،تولید صادراتمحور و سرمایهگتاری در راستای آن اتزایش یابد.

 برخی از مهمترین راهکارهای اجرای رتع چالشهای پیمانهای پولی عبارتاند از:

 oانعقاد پیمانهاااای پولی باااا کشاااورهای که در بلاااوک مقابه کشورهای تحریمکنندا قااارار دارند؛ بهویژا
کشورهای که خود نیز کموبیش در معرض تحریمها قرار میگیرند؛

 oطراحی و استفادا از کانالهای جایگزین پرداخپ برای انتقال پول؛
 oتأساای

یک بانک چندملیتی توسااط ایران ،روساایه ،و ترکیه (یا سااایر کشااورهای منطقه) در راسااتای

گسترش تجارت چندجانبه بین آنها؛

 oبرابرسازی پولهای ملی با واحدهای پولی شاخی یا دارای های ثابپ و استفادا از « سیستم حسابداری
یوروی » با هدف کنترل آثار منفی تورت و نوساااان شااادید نرخ برابری ارزهای ملی در کشاااورهای طرف
قرارداد؛

 oتصااویب قوانین باالدسااتی برای برقراری پیمانهای پولی و دیپلماساای تعال از سااوی دولپ برای ایجاد
روابط ساااایاساااای راهبردی و بلندمدت بهمناور کاهش احتمال ت ااااعیم پیمان های پولی دراثرِ تغییر

دولپها و ریسکهای سیاسی؛
أ

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
 oتمرکز بانک مرکزی بر طراحی ساازوکارهای انواع مواتقپنامههای پولی به صاورت دوجانبه و چندجانبه
با دیگر کشورها

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

 oاتزایش انگیزٔه صااادرکنندگان برای اسااتفادا از پولهای ملی با اوالً تسااهیه رویهها و مراحه اداری الزت
برای صااااادور مجوز ها و ان جات ن قهوانت قال وجوا در کمترین ز مان و با کمترین هزی نه و ثان یاً اِع مال

مشوقهای همچون معاتیپهای مالیاتی ،ارائٔه تخفیمهای گمرکی ،تسهیالت بانمی ،و غیرا؛

 oتعیین ساااقم حجمی و زمانی برای پیمانهای پولی جهپ ممانعپ از ایجاد جریان تجاری یکساااویه از
جانب یک کشور؛

 oاع طای اخت یارات جد ید قانونی به با نک مرکزی توسااااط قوا مقن نه و مجر یه با هدف نقشآترینی و
سیا ستگتاری مؤثر این بانک بهعنوان محور ا صلی و نهاد م سئول در طراحی و انعقاد پیمانهای پولی و

نیز انواع مواتقپنامههای پولی دیگر

 oتصاااویب مقررات الزت از ساااوی شاااورای عالی هماهنگی اقتصاااادی ساااران قوا برای ایجاد هماهنگی و
همکاری بیشتر دستگااهای گوناگون کشور در پیشبرد پیمانهای پولی؛

 oترهنگسازی و ترویپ استفادا از پیمانهای پولی توسط تعاالن حوزٔه صادرات و واردات و ترغیب آنها
به مطالبهگری در زمینٔه انعقاد پیمانهای پولی جدید و اسااااتفادا بیشااااتر از این پیمانها در تعالیپهای

اقتصادی خود توسط نهادهای ذیربط مانند اتاق بازرگانی ایران؛

 oتقویپ نقش اتحادیٔه پایاپای آساایا با پیشاانهاد بانک مرکزی جهپ اسااتفادا بیشااتر از ظرتیپ آن در زمینٔه
انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه؛ و

 oاسااتفادا از نرخهای ثابپ یا متغیر با لحاظ نرخ الیبور به صاارفسکساار برای کاهش چالش نرخهای بهرا
نامتناسب کشورها با یکدیگر.
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مقدمه
امروزا ،حجم عمدٔه تجارت جهانی برحسب تعداد محدودی از ارزها بهویژا دالر انجات میشود .ازآنجاکه پ

از جنگ جهانی،

طبق معاهدٔه برتون وودز ۱،دالر بهعنوان ارز اصلی جهانی در نار گرتته شد؛ این ارز همچنان غلبٔه خود را در جهان حفظ کردا
اسپ .نقش کلیدی سیاسپهای ایاالتمتحدا و دالر در تجارت و تأمین مالی دنیا ،امروزا دالر را به سالحی اقتصادی در برابر

کشورهای دیگر تبدیه کردا اسپ .در حال حاضر ،حدود  ۶۰درصد از کشورها که نزدیک به هفتاد درصد از تولید ناخالی
داخلی جهان را به خود اختصاص دادااند ،از دالر بهعنوان لنگر ارزی خود استفادا میکنند .این در حالی اسپ که سهم

ایاالتمتحدا از تولید ناخالی داخلی جهان ،از  ۳۰درصد در پایان جنگ جهانی دوت به حدود  2۰درصد کاهش یاتته اسپ
و از سوی دیگر سهم چین چهار برابر شدا و به حدود  ۱۶درصد رسیدا اسپ (بانک جهانی.)2۰۱۹ ،
به نار میرسد بانکهای مرکزی جهان در متنوعسازی ذخایر ارزی خود مصمم هستند .تا پایان سه ماهٔه اول سال ،2۰۱۹

کشورها  ۱۰٫۹تریلیون دالر ذخایر ارزی داشتهاند که  ۶۱٫8درصد معادل  ۶٫7۴تریلیون دالر از این ذخایر برحسب دالر بودا
اسپ .این کمترین سهم دالر از ذخایر ارزی جهان از سه ماهٔه چهارت سال  2۰۱۳بدین سو محسوب میشود .از سوی دیگر،

2س 2۰درصد معادل  2٫2تریلیون دالر از ذخایر ارزی جهان برحسب یورو بودا اسپ که رشد زیادی را نسبپبه سال 2۰۱۴

نشان میدهد (صندوق بینالمللی پول .)2۰۱۹ ،در سالهای اخیر ،دالرزدای و تجارت با پولهای ملی به مسئلهای مهم برای
چین ،ایران ،ترکیه ،روسیه ،و حتی برخی کشورهای تبدیه شدا اسپ که روابط خوب با امریکا دارند .برای مثال روسیه در

نوامبر  ،2۰۱۶قراردادهای آتی نفپ خات اورال را برحسب روبه در بورن کاالی بینالمللی سنپترزبورگ راااندازی کرد.

همچنین در بورن انرژی ایران یورو ،ریال ،و سبدی از دیگر ارزها برای تسویٔه معامالت نفپ خات از جوالی  2۰۱۱مورد
استفادا قرار گرتته اسپ .کشورهای اروپای ازجمله آلمان ،ترانسه ،بلژیک ،و اسپانیا نیز اعالت کردااند که میخواهند یوان
چین را به سبد ذخایر ارزی خود اضاته کنند و در نتیجه ذخایر دالری خود را کاهش دهند.

یکی از راهکارهای مطرحشدا برای کاهش وابستگی به دالر و نیز اتزایش اعتبار واحد پول کشورها ،استفادا از انواع

مواتقپنامههای پولی و ازجمله پیمانهای پولی و بهکارگیری پولهای ملی کشورها در مبادالت تجاری میان آنهاسپ .از زمان
وقوع بحران مالی جهانی ،تعدادی از مواتقپنامههای پولی تحپ عنوان پیمانهای پولی میان بانکهای مرکزی کشورها منعقد

شدا اسپ .بدین ترتیب ،بسیاری از سازوکارهای کوتاامدت جهپ مقابله با بحران مالی و اصالح ناات مالی به ترتیبات دائمی

تبدیه شدااند .این سازوکارهای دائمیشدا بهدنبال تمرکززدای از دالر آمریکا و اتزایش اهمیپ و نقش سایر ارزها هستند .الزت

به ذکر اسپ ،تمایه کشورهای مانند چین برای اتزودن پول خود به سبد ارزهای جهانروا تنها بهدلیه مقابله با دالر امریکا بهعنوان
سالح اقتصادی نیسپ .دلیه دیگر این اسپ که اگر کشوری بتواند پول رایپ خود را به سبد ارزی دیگر کشورها اضاته کند ،در

واقع ،تولید ناخالی داخلی آن کشورها را به تولید خود گرا زدا و چون بخشی از پولهای جدیداً منتشرشدا از مرزهای آن کشور
خارج میشود میتواند انتشار پول رایپ خود را اتزایش دهد و تقاضای بخش عمومی و خصوصی را اتزایش دهد بدون آنمه

نگران خطر تورت باشد .البته وقوع چنین پدیداای برای دالر ،لزوم ًا چنین راهکاری را به عنوان یک رویکرد عمومی در سطا دنیا

قابه توصیه نخواهد کرد اما حداقه میتواند مانعی در برابر این مزیپ دالر باشد.

گرچه در چند سال گتشته اقدامات گوناگونی برای استفادا از ظرتیپ پیمان های پولی در ناات اقتصادی ایران صورت

گرتته اسپ ،برخی موانع و چالشها موجب شدا اسپ تا به حد کاتی از ظرتیپ این پیمان ها استفادا نشود .در گزارش
پیش رو ضمن معرتی مختصر ماهیپ و پیشینٔه پیمان های پولی و همچنین تبیین مزایای آن ،برخی از مهمترین چالشهای
پیش روی استفادا از این سازوکار در ناات اقتصادی کشور نیز بررسی و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای رتع آنها پیشنهاد

خواهد شد.

1 Bretton Woods Agreement

۱

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
تعریم و ماهیپ پیمانهای پولی
«پیمان پولی» ۱تواتقی اساااپ که بر اساااان آن ،کشاااورها برای تساااهیه تجارت و برداشاااتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد
میشوند بهجای استفادا از ارزهای دیگری همچون دالر و یورو ،از پول ملی خود در صادرات و واردات طرتین استفادا کنند.

پیمانهای پولی ممکن اسپ به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شود (خوانساری،

 ،۱۳۹7ص  .)8۳در پیمانهای پولی ،دو طرف با یکدیگر تواتق میکنند تا با ایجاد ترتیبات خاص ،امکان استفادا از ارزهای
ملی برای مراودات تجاری خود و از کانال بانکهای مرکزی را تراهم سازند .برای مثال ،در پیمان پولی بین دو کشور ایران و

کرا جنوب  ،واردکنندٔه ایرانی معادل ریالی مبلغ کاالی وارداتی را از کانال بانک تجاری ایران به حساااااب ریالی بانک مرکزی
کرا جنوب نزد بانک مرکزی ایران واریز میکند .در همین حال ،معادل این مبلغ به وون (واحد پولی کرا جنوب ) از حسااااب

وونی بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی کرا جنوب ک سر می شود و از کانال بانک تجاری کرا جنوب به د سپ صادرکنندٔه

کرا جنوب میرساااد .در پایان دو بانک مرکزی حساااابهای یکدیگر نزد خود را تساااویه میکنند (مرکز پژوهشهای مجل ،
 ،۱۳۰۳ص  .)2۵البته ،در این رابطه باید مالحاات گوناگونی را مدنار قرار داد .برای مثال ،در صااااورت خروج ایران از

افایتیاف و وارد شدن به تهرسپ سیاا ،ممکن اسپ تسویٔه ارزی بین بانکهای مرکزی امکانپتیر نباشد .در این صورت،

شاید راهکار این باشد که از ظرتیپ پیمانهای پولی در چهارچوب صراتیهای مجاز استفادا کرد.
پیشینٔه تاریخی پیمانهای پولی
پیمانهای پولی اولین بار پ

از بروز بحران مالی سال  ۱۹۹7در ک شورهای جنوب شرقی آ سیا ،بهعنوان یکی از مفاد تواتق

«چیانگ مای» مطرح شد .که بعدها به «معاهدٔه ابتماری چندجانبٔه چیانگ مای» 2تغییر نات داد .این تواتق از سال  2۰۰۰بین

کشااورهای ع ااو آسااهآن بهعالوا چین ،ژاپن ،و کرا جنوب به اجرا درآمد و این کشااورها تالش کردند تا از طریق پیمانهای

پولی ،آثار پولهای پرقدرت جهانی مانند دالر را در اقت صاد خود کاهش دهند و از بحرانهای پولی آیندا جلوگیری کنند .از آن
زمان به بعد ،دیگر ابتمارات منطقهای بهدنبال گسااااترش و تممیه نقش «معاهدٔه ابتماری چندجانبٔه چیانگ مای» بود (لی و

پارک ،2۰۱2 ،ص .)۴

کشورهای مختلفی بهسمپ ام ای پیمانهای پولی دو یا چندجانبه حرکپ کردااند و هدف بیشتر آنها نیز این بودا اسپ
که نقش دالر را در مبادالت تجاری خود کمرنگتر و یا حتف کنند .اولین پیمان پولی دوجانبه در سال  2۰۰۱بین ک شورهای

چین و تایلند به ارزش دو میلیارد دالر منعقد شااااد .روند اسااااتفادا از پیمانهای پولی بهویژا پ

از بروز بحران مالی سااااال

 2۰۰7میالدی ،شتاب بیشتری یاتته و تاکنون بیش از  ۴۰کشور دنیا حدود  ۶۰پیمان پولی را بین خود منعقد کردااند (شکه
 .)۱در این میان کشااور چین و پ

از آن کشااورهای امریکا ،ژاپن ،و اتحادیٔه اروپا بیشااترین مشااارکپ را در پیمانهای پولی

داشااتهاند .جالب آنجاسااپ کشااوری مانند چین که بزرگترین دارندٔه اوراق قرضاأه دالری و بزرگترین مقصااد ساارمایهگتاری
خارجی دالری در ساااالهای طوالنی بودا اساااپ ،رکورد بیشاااترین تعداد پیمانهای پولی دوجانبه را در اختیار دارد و از این

طریق ،بخشاای از مبادالت تجاری خود را بدون نیاز به دالر یا یورو ساااماندهی کردا اسااپ تا نفوذ اقتصااادی خود را در دنیا
اتزایش دهد .آخرین پیمان تجاری این کشور در ماامی  2۰۱8با کشور نیجریه به ارزش  2٫۵میلیارد دالر ام ا شدا اسپ.

1 Currency swap agreement

2 Chiang Mai Initiative Multilateralization, CMIM
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شکه  .۱شبکٔه پیمانهای پولی بین کشورهای گوناگون

منبع :خوانساری۱۳۹7 ،

بهطورکلی ،چین در این راستا بسیار تعال عمه کردا و در یک دورٔه زمانی کوتاامدت ،یک برنامه آزمایشی برای بینالمللی

کردن پول ملی خود از سال  2۰۰۹آغاز کردا ا سپ .برخالف ک شورهای تو سعهیاتتٔه غرب که هدت شان از پیمان پولی بی شتر
حفظ سلطٔه دالر و ساختار کنونی ناات مالی ا سپ ،هدف چین از انعقاد پیمانهای پولی دالرزدای از ناات مالی و بینالمللی

کردن واحد پولی خود «یوان» اسپ .باوجود بهتأخیر اتتادن سرعپ اصالحات در ناات مالی بینالمللی ،پیمانهای پولی میان

بانکهای مرکزی در حال اتزایش اسپ (خوانساری.)۱۳۹7 ،

با وقوع بحران اوکراین در ساااال  2۰۱۴و ایجاد تنش میان روسااایه و غرب ،این کشاااور در پاساااخ به تحریمهای امریکا،

پیمانهای پولی خود را توسااااعه داد و قراردادی به ارزش  ۱۵۰میلیارد یوان (معادل حدود  ۴۰۰میلیارد دالر) با چین ام ااااا
کرد .روسیه در سال  2۰۱۶بیش از  2۹درصد مبادالت مربوط به تجارت کاال و خدمات خود را با استفادا از ارزهای ملی و

بدون نیاز به دالر امریکا سااماندهی کردا اساپ و این رقم در ساال  2۰۱7به  ۳۴درصاد رسایدا اساپ .همچنین کشاور چین

عالوا بر روساااایه ،قراردادهای دیگری با اتحادیٔه اروپا ( ۳۵۰میلیارد یوان) ،کرا جنوب ( ۳۶۰میلیارد یوان) ،و هنگکنگ

( ۴۰۰میلیارد یوان) منعقد کرد .در واقع ،گروا بریک

متشاااکه از کشاااورهای چون روسااایه ،چین ،برزیه ،هند ،و اتریقای

جنوب در راسااتای کاهش وابسااتگی خود به ساایسااتم دالری و اتزایش اسااتفادا از ارزهای ملی سااعی دارند تا همکاریهای

خودشااان را در این حوزا گسااترش دهند .مزیپ اسااتفادا از پیمانهای پولی صاارتاً برای شاارایط خاص همانند تحریم تعریم
نشدا اسپ ،بلکه حتی کشورهای همچون ژاپن و کرا جنوب که روابط حسنه با امریکا دارند ،از طریق انعقاد پیمانهای پولی

دوجانبه ،سعی دارند تا وابستگی خودشان به دالر را کاهش دهند (حبیب .)۱۳۹7 ،
مزایای پیمانهای پولی

پیمان های پولی که در ابتدا با هدف تأمین نقدینگی و محاتاپ از اقتصااااادها و بازارهای مالی در مقابه بحران های مالی
گسااترش یاتته اسااپ ،در سااالهای اخیر مأموریپهای مهم دیگری از قبیه طراحی سااازوکار معامالتی مبتنیبر ارزهای ملی و
بدون استفادا از دالر را نیز دنبال میکند .در ادامه ،برخی از مهمترین مزایای پیمانهای پولی مطرح شدا اسپ:
الم) کاهش آثار تحریمهای اقتصادی

با توجه به سیطرٔه دالر بر مبادالت تجاری کشورهای جهان ،ایااالتمتحادا میتواند باا تصویب قوانین یکجانبه ،بانکهاای
ذیه ناات پرداخاپ دالر را باه محادود کاردن نقهوانتقااالت دالری کشاورهای مخالم امریکا و حتی مسادود کاردن
۳

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
دارای های دالری ایان کشاورها وادار کناد .در صاورت عدت همکاری بانکها با اعمال محدودیپهای امریکا ،ایان بانکها
با خطار جریمٔه مالای مواجاه خواهناد شاد .به ایان ترتیب ،کشاوری که نتواناد با اساتفادا از پاول بینالمللی و ماورد قباول

هماگان تجاارت کند باهنوعی تحریم اقتصادی شادا اساپ (حاجیلو ،۱۳۹۳ ،ص .)۹
یکی از مهمترین مشکالت تجارت در شرایط تحریم اقتصادی ،محدودیپهای استفادا از دالر بین طرتین تجاری اسپ.

در اقتصاد ،برای پول سه وظیفٔه ابزار تسویه و پرداخپ ،ابزار حسابداری-قیمپگتاری ،و ابزار ذخیرٔه ارزش تعریم میشود.
در میان این وظایم ،بیشتر وظیفٔه اول اسپ که به دالر امریکا قدرت اعمال تحریمهای مالی و بانمی علیه کشورها را میدهد.

چرا که ا مریکا اختیار اعمال حاکمیپ جهپ منع استفادا سایر کشورها از دالر بهعنوان ابزار پرداخپ و تسویه معامالت را
دارد .اما بااینحال ،اختیاری برای جلوگیری سایر کشورها از قیمپگتاری و حسابداری امور بر مبنای ارز خود را ندارد .در

نتیجه میتوان با بهکارگیری سازوکار معامالتی و پرداختی جایگزینِ دالر ،وظیفٔه ابزار پرداخپ بودن دالر را چارا کرد؛ اما

درعینحال ،مبنای حسابداری و قیمپگتاری میتواند کماکان توسط دالر ،یورو ،یا سایر ارزهای بینالمللی انجات شود .البته
ابزار ذخیرٔه ارزش هم ممکن اسپ ابزار تحریمی بهحساب آید .برای مثال ،رقم بزرگی از دارای های خارجی کشور که بلوکه

شدا اسپ ،مربوط به اوراق قرضٔه امریکا و دالر امریکاسپ که اکنون قابه استفادا نیسپ.

بنابراین ،با توجه به کارکرد پیمانهای پولی ،این پیمانها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفادا از ارزهای محلی
را تراهم ساخته و نیاز به استفادا از ارزهای مشمول تحریم را کاهش میدهد .برای مثال ،پ

از وقوع تنش بین روسیه و

اوکراین و تشدید تحریمهای کشورهای غرب علیه روسیه ،این کشور اقداماتی ازجمله انعقاد پیمانهای پولی را برای کاهش
تقاضای دالر در دستور کار قرار داد (حاجیلو .)۱۳ :۱۳۹۳ ،از این حیث ،بهنار میرسد یکی از دالیه مهم گرایش روسیه به

پیمانهای پولی ،تالش برای کاهش آثار تحریمهای احتمالی از جانب کشورهای غرب بودا اسپ (دوردن.)2۰۱۴ ،۱

در مجموع میتوان گفپ ،کاهش نیاز به استفادا از ارزهای واسطی همچون دالر ،یورو ،و پوند در تجارت بینالمللی
ازجمله مزایای استفادا از پیمانهای پولی اسپ که میتواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود .ناگفته نماند ،برخی از مدلهای

ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای درحالتوسعه نیز منعقد شدا ،مبتنیبر ارز دالر اسپ .در برخی از مدلها نیز ،دالر با

سایر ارزها بهعنوان ارزهای مبنای ترتیبات پولی قرار گرتته اسپ .گرچه تجربه نشان دادا اسپ که این نوع از ترتیبات پولی که
دالر یکی از ارزهای محوری آن اسپ ،نمیتواند کمکی به اصالح ناات مالی بینالمللی کند؛ چرا که در ترتیبات پولی دالرمحور،

ازآنجای که دالر ارز اصلی اسپ ،مطابق با نیازهای اقتصادی و مناتع ملی امریکا نوسان میکند که بحرانها و شوکهای مداوت

را بهدنبال دارد .از طرتی سیاسپهای پولی امریکا در دالر مؤثر اسپ و این خود ب ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی
را بههمراا دارد (کراین و مارتین.)2۰۰8 ،
ب) کاهش نوسانهای ارزی
ازجمله مزایای ا ستفادا از پیمانهای پولی ،کاهش نو سانهای ارزی ا سپ (لینا 2۰۱۱ ،2و صندوق بینالمللی پول،2۰۱7 ،۳

ص  .)۴نوساااانهای ارزی دالیه مختلفی در هر اقتصاااادی دارد .بخشااای از این دالیه مرتبط با حجم تقاضاااا برای ارزهای

جهانروا مانند دالر و یوروساپ .ازآنجاکه در پیمانهای پولی از ارزهای محلی اساتفادا میشاود ،ساطا تقاضاا برای ارزهای
جهانروا کاهش خواهد یاتپ .بنابراین ،چنانچه استفادا از پیمانهای پولی تقاضای این دسته از ارزها را تاحدی کاهش دهد،
میتوان تاحدی مدیریپ نوسااانهای ارزی را در اختیار گرتپ (مروتی ،۱۳۹7 ،ص  .)۶۹این نمته در کشااورهای که بیشااتر
صنایع و مصارف آن ارز پایه اسپ و بهنوعی بخشهای متکور وارداتمحور هستند ،بیشتر مصداق دارد .ازاینرو ،در شرایط

1 Durden
2 Lina

3 International Monutary Fund, IMF

۴
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تحریمی استفادا از این نوع پیمانها در کنترل تقاضای معامالتی ارز اهمیپ و تأثیر قابه توجهی دارد.
الزت به ذکر اسپ ،بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیپ ارزی آن تعریم شدا و منشأ سرمایهای و سفتهبازانه دارد که در
این حالپ کنترل کامه نوسانات ارزی ،ولو با استفادا از پیمانهای پولی ،با دشواریها و موانعی همراا خواهد بود.
ج) تسهیه در ارائٔه خدمات بانمداری بينالمللی
پيمان پولی دوجانبه زيرساختی اسپ که میتواند مبنای ارائٔه خدمات بانمداری بینالمللی نیز قرار بگیرد .خدماتی از قبیه ارسال
حواله ،گشايش اعتبار اسنادی ،صدور ضمانپ نامه ،اجرای تاينان  ،ريفاينان  ،يوزان  ،اعتبار خريدار ،اعتبار تروشندا ،و

پرداخپ تسهيالت از مسیر پیمانهای پولی قابه ارائه اسپ.

برای مثال ،چنانچه بنا باشد با استفادا از پیمانهای پولی بین دو کشور ایران و ترکیه برای تاجر ايرانی اعتبار اسنادی گشايش

شود ،روئه اجراي به این شرح خواهد بود که صادرکنندٔه ترک پيشتاکتور را به یک ارز پایه مثه یورو (صرت ًا جهپ انجات دادن
امور حسابداری) صادر و برای واردکنندٔه ايرانی ارسال میکند .واردکنندٔه ايرانی اسناد تجاری را به بانک عامه ایرانی بردا و

درخواسپ گشايش اعتبار اسنادی میکند .این بانک نرخ پايانی روز قبه ريال-يورو را (مثالً از طریق سامانٔه سنا) محاسبه کردا

و در صورت عدت اتمات سقم پيمان پولی ،۱اقدات به گشايش اعتبار اسنادی میکند .بسته به اعتبار واردکنندا ،بانک ايرانی تمات يا

قسمتی از مبلغ پيشتاکتور را از وی درياتپ و اعتبار اسنادی را گشايش میکند .مطابق با ترآيندهای موجود ،بانک ايرانی اعتبار
اسنادی گشايششدا را برای بانک عامه ترک ارسال میکند که سرانجات در اختيار صادرکنندٔه ترک قرار میگيرد .صادرکنندٔه ترک

مبتنیبر اعتبار اسنادی گشايششدا ،کاال را به مقصد گمرک ايران تحويه شرکپ حمهونقه میدهد .سپ

بانک عامه ترک اسناد

حمه را برای بانک ايرانی ارسال میکند تا وجه معامله پرداخپ شود.
در زمان درياتپ اسناد حمه توسط بانک عامه ايرانی ،واردکنندٔه ايرانی به بانک مراجعه و باقيماندٔه مبلغ اعتبار اسنادی را

به نرخ سررسيد اعتبار اسنادی به ريال (مطابق نرخ روز سامانٔه سنا) به بانک پرداخپ میکند .عالوابراين ،واردکنندٔه ايرانی

مابهالتفاوت نرخ ارز مبلغ اولئه اعتبار اسنادی را نيز پرداخپ میکند .بانک ايرانی اسناد پرداختی را در اختيار واردکنندٔه ايرانی
قرار میدهد تا کاالی خود را از گمرک ترخيی کند .در سررسيد اعتبار اسنادی سامانٔه نرتاتزاری پيمان پولی ،معادل ريالی
مبلغ اعتبار اسنادی را در حساب ريالی بانک مرکزی ترکیه نزد بانک مرکزی ایران شارژ میکند .همچنین سامانٔه نرتاتزاری

اعتبار موجود در حساب لیرا بانک مرکزی ایران را نزد بانک مرکزی ترکيه معادل مبلغ اعتبار اسنادی کاهش میدهد و به حساب

صادرکنندٔه ترک نزد بانک عامه ترک واریز میکند (مروتی ،۱۳۹7 ،ص .)۶8

بهعنوان نمونهای تجرب در سال  ،2۰۱8کشور نیجریه در راستای تسهیه و کاهش هزینههای تجارت خود با کشور چین پیمان
پولی دوجانبه منعقد کردا اسپ .بر مبنای این پیمان پولی ،دو کشور تواتق کردااند تا در تجارت میان خود از ارزهای ملی خود یعنی

یوان و نایرا استفادا کنند .در همین راستاکشور نیجریه تسهیالتی را ایجاد کردا اسپ که تجار بتوانند برای واردات از چین از گشایش
اعتبار اسنادی استفادا کنند .بدین صورت که تاجر نیجریهای با مراجعه به بانک عامه تعیینشدا برای پیمان پولی ،درخواسپگشایش
اعتبار اسنادی به یوان بهنفع تاجر چینی کردا و بر اسان این اعتبار اسنادی ،صادرکنندٔه چینی در قبال صادرات به نیجریه ارز یوان

دریاتپ میکند و واردکنندٔه نیجریهای نیز تنها واحد پولی کشور خود را پرداخپ میکند (پرمیوت تایمز.)2۰۱8 ،2

بنابراین ،در صورت نبود محدودیپهای همانند تحریمهای بینالمللی ،بهکارگیری پلتفرت پیمانهای پولی میتواند در ارائٔه

خدمات رایپ بانمداری بینالمللی نیز مفید واقع شود.

 ۱سقم پیمانهای پولی عموماً برحسب حجم تجارت ،اعتبار و سطا ریسک طرتین ،وضعیپ سیاسی طرتین پیمان ،سابقه و درجٔه موتقیپ پیمانهای قبلی ،تواتقات
طرتین متاکراکنندا ،و غیرا تعیین میشود.

2 Premium Times

۵

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
د) تقویپ تجارت و سرمایهگتاری و تسهیه واردات و صادرات
تحریم ها اثر محدودکننداای در تجارت و ساااارمایهگتاری در کشااااور تحریمشاااادا برجای میگتارد .از اینرو با کاهش آثار
تحریمها ،کاهش نو سانات ارزی ،بهکارگیری پول ملی ،ت سهیه در ارائٔه خدمات بانمداری بينالمللی ،و سایر مزایای ا ستفادا
از پیمانهای پولی میتوان به گسترش تجارت و سرمایهگتاری و تسهیه واردات و صادرات کاال و خدمات امیدوار بود .برای

مثال ،دولپ تایلند یکی از دالیه انعقاد پیمان پولی و سپ

تمدید آن با دولپ چین را ت شویق تجارت و سرمایهگتاری بی شتر

بین دو کشااور تایلند و چین عنوان کردا اسااپ (سااانپیتکساااری .)2۰۱۱ ،۱این موضااوعی اسااپ که چین (شاین 2و چینگ،۳

 2۰۱۱و بین )2۰۱2 ،4و هندو ستان (نیوگی 5و دنیه )2۰۱۱ ،6نیز به دلیه آن از پیمانهای پولی ا ستفادا کردااند .در واقع با
تقویپ پیمانهای پولی بین کشورها ،میتوان انتاار داشپ تا تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و
به اتمای آن ،تولید صادراتمحور و سرمایهگتاری در راستای آن اتزایش یابد.
تجربٔه ایران در زمینٔه پیمانهای پولی
ایران از جمله کشورهای بودا که هموارا در معرض تحریمهای بینالمللی و بهویژا تحریمهای بانمی قرار داشته اسپ و استفادا

از ارزهای ملی در مبادالت خارجی میتواند به کاهش آثار تحریم ها و کمک به تقویپ تجارت خارجی در کشااااور کمک کند.

انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه از جمله سااااازوکارهای اسااااپ که بهمناور اتزایش نقش ارزهای ملی در مبادالت

خارجی توسااط کشااورهای گوناگون بهکار گرتته شاادا و در ایران نیز از سااالهای گتشااته مورد توجه بودا اسااپ .در بند چهارت

ساایاسااپهای کلی برنامٔه شااشاام توسااعه ،بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشااورهای طرف تجارت در چهارچوب
بندهای  ،۱۱ ،۱۰و  ۱2ساایاسااپهای کلی اقتصاااد مقاومتی» تأ کید شاادا اسااپ .این روش اولین بار در ایران ،در سااال ۱۳8۹
توسط کارشناسان به دولپ پیشنهاد شد و پ

از جدی شدن این پیشنهاد در ت ای رسانهای ،معاون ارزی بانک مرکزی اعالت

کرد که با سه کشور روسیه ،ترکیه ،و عراق پیمان پولی بسته شدا اسپ .اما در عرصٔه عمه ،تغییری در روابط بانمی ایران و این
ساه کشاور ایجاد نشاد تا اینمه در مهر ماا  ،۱۳۹۶ایران برای اولین بار توانساپ بهصاورت رسامی نخساتین پیمان دوجانبٔه پولی

خود را با ترکیه ام ااا کند و با عقد این قرارداد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سااال  2۰۱7به میزان  ۶میلیارد دالر گزارش
شدا بود ،به رقم  ۳۰میلیارد دالر برای سال  2۰۱8هدفگتاری شد (خوانساری ،۱۳۹7 ،صی .)88-87
پ

از آنمه کشورهای ایران ،روسیه ،و ترکیه بهعنوان متحدان منطقهای ،در معرض تحریمهای ایاالتمتحدا قرار گرتتند،

بحث جایگزینی دالر امریکا با ارزهای ملی مطرح شااد و مقامات این کشااورها با اهتمات بیشااتری به برنامهریزی برای این امر

پرداختند .همچنین ،پ

از ح اااور رئی جمهور ترکیه در ایران در اکتبر  ،2۰۱7بهمناور ایجاد شااارایط الزت برای توساااعٔه

تجارت و همکاری اقتصااادی بین دو کشااور و متعاقب آن ح ااور رئی که بانک مرکزی ایران در ترکیه ،تفاهمنامه مربوط به

پیمان پولی دوجانبه ریال-لیرا مورد مواتقپ بانکهای مرکزی دو ک شور قرار گرتپ .بر ا سان این تفاهمنامه ،دو طرف پنپ
میلیارد لیرا (و معادل ریالی آن) اعتبار برای بانکهای عامه دو کشااور بهمناور گشااایش اعتبارات اساانادی برای بازرگانان با

دورٔه بازپرداخپ یک ساله تخ صیی دادند .بهعالوا پ

از متاکرات بین مقامات عالیرتبه دو ک شور ،ت صمیم گرتته شد که

بهمناور تسهیه تجارت دوجانبه ،مرزهای دو کشور به صورت  2۴ساعته باز باشد.

1 Sunpituksaree
2 Xin

3 Qing
4 Bin

5 Neogy
6 Daniel

۶

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
هدف از این تواتقنامه ،ارتقای سااااطا تجارت دوجانبه بین دو کشااااور با اسااااتفادا از پولهای ملی بهمناور تأمین مالی

تجارت و ساارمایهگتاری مسااتقیم بود .بر این اسااان ،بانکهای عامه دو کشااور میتوانسااتند از ابزارهای پرداخپ بینالمللی
برح سب پول ملی برای تأمین مالی تجارت دوجانبه ا ستفادا کنند .در واقع ،بانکهای عامه میتوان ستند از ابزارهای پرداخپ

بینالمللی مانند اعتبار اساانادی یا حواله برای تأمین مالی تجارت دوجانبه اسااتفادا کنند .در این تفاهمنامه ،بانک ملی ایران و
بانک زراعپ ترکیه ،در مورد چگونگی استفادا از خط اعتباری برحسب پولهای ملی تواتق کردند.

بانک ملی ایران اولین اعتبار اساانادی را برای تأمین مالی تجارت با ترکیه بر اسااان این تواتقنامه در  27تروردین ۱۳۹7

( ۱۶آوریه  )2۰۱8گشااااایش کرد .این اقدات گامی مهم بهشاااامار میآمد ،زیرا تفاهمنامههای قبلی ایران در این رابطه با دیگر
کشورها ،هرگز به مرحلٔه عملیاتی شدن نرسیدا بود .بر اسان ترتیبات اجرای این سازوکار ،اعتبارات در نار گرتتهشدا برای

بازرگانان ایرانی ،برحساااب لیر ترکیه از محه پیمان پولی دوجانبه تأمین خواهد شاااد .با توجه به حجم باالی تجارت ایران و
ترکیه در حدود  ۶میلیارد دالر ساااالنه ،اسااتفادا از ارزهای ملی در قالب ترتیبات اجرای پیمان پولی ،نقشاای مهم در تسااهیه
روابط بانمی و تجاری بین دو کشاااور خواهد داشاااپ .باوجوداین ،بهدلیه تشااادید تحریمهای اقتصاااادی علیه ایران و احیان ًا

تشااارها و مالحاات ساایاساای پیشآمدا که موجب محتاطتر شاادن کشااورها در روابط تجاری با ایران شاادا اسااپ ،در حال

حاضر ،این تواتقنامه مورد استفادا قرار نمیگیرد.

در جریان ساااافر معاون اول رئی جمهور در بهمنماا سااااال  ،۱۳۹۳متاکراتی برای انعقاد پیمان دوجانبٔه پولی بین ایران و

عراق ،تو سط رؤ سای بانک مرکزی و با ح ور رئی

اتاق م شترک ایران و عراق انجات شد .ولی این پیمان همچنان م سکوت

ماندا اسپ .درعینحال ،در تاریخ  ۱7بهمن  ،۱۳۹7طی دیدار رئی که بانک مرکزی ایران با همتای عراقی خود در این کشور،
سااازوکار پرداخپ مالی بین ایران و عراق به ام ااای طرتین رسااید .عبدالناصاار همتی در رابطه با این تواتقنامه گفته اسااپ« :بر

اساااان تواتقات انجاتشااادا ،روابط پولی و بانمی ما و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود ،بنابراین ،بانک مرکزی ایران هم
حساااب دیناری در عراق خواهد داشااپ و هم یوروی و تعامالت بانمی را از طریق بانکهای عراقی انجات میدهیم .تواتقی که

بین دو کشور ام ا شدا اسپ ،سبب میشود ارتباط خوب بین بانکهای ایرانی مستقر در عراق با بانکهای عراقی برقرار شود
و امکان اینمه بانکهای عراقی هم بتوانند در ایران شعبه بزنند وجود دارد» (بانک مرکزی.)۱۳۹7 ،

الزت به ذکر اسااپ ،بین ایران و پاکسااتان نیز متاکراتی دربارٔه پیمان پولی دوجانبه و ازساارگیری کانالهای بانمی انجات شاادا

اسپ .در سال  ،۱۳۹۶بانکهای مرکزی دو کشور طی قراردادی دربارٔه ناات بانمی و پرداخپ ،رسیدن به سطا تجارت دوجانبه
 ۵میلیارد دالری را هدفگتاری کردند .ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با این کشور عملیاتی نشدا اسپ.

در تیر ماا  ،۱۳۹7قرارداد همکاری دوجانبه بین ایران و روساایه در شااشاامین نشااسااپ گروا بانمی و تأمین مالی ایران و

رو سیه به میزبانی بانک مرکزی ایران ام ا شد .هدف از این قرارداد تو سعٔه روابط بانمی و اتزایش سطا تجارت دو ک شور

ذکر شااادا اساااپ .سااافیر روسااایه در ایران در مصااااحبه با خبرگزاری دولتی روسااایه گفته اساااپ« :مساااکو و تهران دالر را از

مواتقپنامههای پرداختی خود حتف کردااند و در نار دارند تا بهطور کامه ،روابط مالی خود را بر اسااان پولهای ملی و در
صورتی که گزینهای نباشد ،بر اسان یورو انجات دهند» (معاونپ دیپلماسی وزارت امور خارجه .)۱۳۹7 ،بانک مرکزی ایران

با دو کشااور چین و روساایه نیز تفاهمنامه ام ااا کردا اسااپ ،ولی تاکنون پیمان پولی دوجانبه با هیچیک از این دو کشااور به

مرحلٔه اجرا نرسیدا اسپ.

ظرتیپ پیمانهای پولی در ایران
آخرین آمار بهدسپآمدا از گمرک جمهوری اسالمی حاکی اسپ که حجم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی ایران (بهاستثنای

نفپ خات ،نفپ کورا ،و نفپ سفید و همچنین بدون صادرات از محه تجارت چمدانی) در دوازداماهٔه  ۱۳۹7بالغ بر ۱۱7

میلیون تن به ارزش  ۴۴٫۳۱میلیارد دالر بودا که ن سبپبه مدت م شابه سال گت شته ،کاهش  ۱۱٫78در صدی در وزن و ۵٫۶۹
درصدی در ارزش دالری را نشان میدهد .اقالت عمدٔه صادراتی شامه میعانات گازی ( ۱۱٫۱۴درصد) ،گاز طبیعی مایع شدا
7
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( ۴٫۳۴در صد) ،پروپان مایع شدا ( ۳٫8۶در صد) ،سایر روغنهای سبک و ترآورداها بهجز بنزین ( ۳٫2۹در صد) ،و متانول
( ۳٫۰۵درصد) بودا اسپ .طی همین دورا ،میزان واردات به کشور با کاهشی  ۱7٫۵۳درصدی در وزن و  2۱٫7۵درصدی در
ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال گتشته ،به ارقات  ۳2میلیون تن و  ۴2٫۶۱2میلیارد دالر رسیدا اسپ .اقالت عمدٔه

وارداتی شامه ذرت دامی ( ۴٫۹در صد) ،برنپ ( ۳٫77در صد) ،قطعات منف صلٔه تولید خودرو ( ۳٫2۴در صد) ،لوبیای سویا
( 2٫72درصد) ،و کنجالٔه سویا ( ۱٫۵۳درصد) بودا اسپ (گمرک جمهوری اسالمی ایران.)۱۳۹8 ،

مقا صد عمدٔه صادرات غیرنفتی ایران بهترتیب ک شورهای چین ،عراق ،امارات متحدا عرب  ،اتغان ستان ،ترکیه ،هند ،کرٔه

جنوب  ،پاکستان ،اندونزی ،و عمان بودااند .همچنین عمدٔه واردات به ایران از کشورهای چین ،امارات متحدا عرب  ،ترکیه،
هند ،آلمان ،ساااوئی  ،کرٔه جنوب  ،روسااایه ،هلند ،و ایتالیا بودا اساااپ .بهمناور تخمین ظرتیپ پیمان پولی ،میتوان نسااابپ
صادرات به واردات بین دو کشور (یا برعم

آن درصورتیکه واردات کمتر از صادرات باشد) را مالک قرار داد .برای مثال،

صادرات ایران به ترکیه در دوازدا ماا سال  2٫۳۶۹ ،۱۳۹7میلیارد دالر بودا اسپ و در مقابه حجم واردات از ترکیه به ایران

 2٫۶۱۶میلیارد دالر بودا اساااپ .بنابراین میتوان گفپ امکان تساااویٔه حدود  ۹۰درصاااد از حجم مبادالت بین دو کشاااور بر
اساااان پیمان های پولی دوجانبه با ارزهای ملی وجود دارد .این نسااابپ در مورد کشاااورهای چین ،امارات متحدا عرب  ،کرٔه

جنوب  ،روساااایه ،و هند بهترتیب حدود  ،2۱ ،8۰ ،۹۱ ،8۹و  78درصااااد اسااااپ (جدول  .)۱بنابراین ،میتوان بخشاااای از
مبادالت تجاری با دیگو یار کشورها را از طریق انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه انجات داد .بهنار عمدٔه کشورهای

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

و اختصاص بخشی از ظرتیپ شبکٔه بانمی برای انجات دادن آن قابه توجیه نباشد ،مگر اینمه دورنمای مناسب برای مبادالت

تجاری با آن کشورها متصور باشد.

جدول  .۱حجم صادرات و واردات ایران در سال  ۱۳۹7و ظرتیپ پیمانهای پولی
کشور

صادرات

واردات

ظرتیپ پیمان پولی

ظرتیپ پیمان پولی

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

دوجانبه (میلیون دالر)

دوجانبه (درصد)

چین

۹2۱8

۱۰٬۳۱۵

۹2۱8

۰٫8۹

عراق

8۹۶۱

۵۹

۵۹

۰٫۰۰۶

امارات

۵۹۵۵

۶۵۶7

۵۹۵۵

۰٫۹۰

اتغانستان

2۹27

۱۱

۱۱

۰٫۰۰۴

ترکیه

2۳۶۹

2۶۱7

2۳۶۹

۰٫۹۰

هند

2۰۴۳

2۵۹۴

2۰۴۳

۰٫78

کرٔه جنوب

2۵۶8

2۰۴۹

2۰۴۹

۰٫8۰

پاکستان

۱2۴7

۳۳۰

۳۳۰

۰٫2۶

اندونزی

787

۱۳۱

۱۳۱

۰٫۱7

عمان

72۹

۴۳۳

۴۳۳

۰٫۵۹

تدراسیون روسیه

28۱

۱۳۴۳

28۱

۰٫2۱

مالزی

2۴7

۳۹۵

2۴7

۰٫۶2

تایلند

7۱۰

2۳2

2۳2

۰٫۳۳

سایر کشورها
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پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
شایان ذکر اسپ ،برخی از صادرکنندگان در کشورهای مختلم حاضر به مبادله با ارزهای غیر از دالر و یورو نیستند و تواتق

پولی هم آنها را مجبور به ا ستفادا از پول رایپ طرتین مبادله نمیکند .این بدان معنا سپ که برای مثال ،واردکنندگان ایرانی ناچارند
ارز دریاتپ شدا از بانک مرکزی را در بازار آزاد به ارز جهانروا تبدیه کنند تا بتوانند کاالی مورد نار خود را وارد ک شور نمایند .لتا
استفادا از سازوکارهای تشویقی بهمناور اتزایش انگیزٔه تعاالن اقتصادی برای استفادا از پولهای ملی ضرورت دارد.
چالشهای پیمان های پولی در ایران و راهکارهای اجرای
به مناور اسااااتخراج چالش های موجود در زمینٔه انعقاد و اجرای پیمان های پولی در کشااااور و نیز راهکارهای پیشاااانهادی،
عالوابر بررسی منابع مکتوب مطالعاتی ،مصاحبه های شفاهی با خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع انجات شدا اسپ.

این خبرگان از نهادهای همچون بانک مرکزی ،وزار ت امور اقتصااادی و دارای  ،وزارت امور خارجه ،پژوهشااکدا پولی و

بانمی و اتحادیٔه پایاپای آ سیا انتخاب شدا اند .بر ا سان برر سیهای انجات شدا در این پژوهش ،مهمترین چالشهای پیش
رو در توسعه و استفادا از ظرتیپ پیمان های پولی بین ایران و کشورهای دیگر و نیز راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با

آنها به شرح ذیه اسپ:
الم) تحریمهای اقتصادی و محدودیپهای مربوط به آن
یکی از موانع اصاالی در توسااعٔه پیمانهای پولی بین ایران و کشااورهای دیگر که از سااوی صاااحبناران این امر بر آن تأکید
میشااود ،وجود تحریمهای اقتصااادی بهویژا در روابط و مراودات بانمی در سااطا بینالمللی اسااپ که نهتنها موجب دشااوار

بودن نقهوانتقال وجوا میشود ،بلکه با اهرتهای تشاری که در اختیار کشورهای تحریمکنندا قرار دارد ،ممکن اسپ نهادهای
مالی و بهویژا بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکالتی روبهرو سازد .این امر موجب میشود تا کشاااورهای طرف

تجاری ایران از ام اااااای پیماااااانهای پولااااای باااااا ایران امتناع ورزند یا انگیزٔه کاتی برای ورود به تواتقنامهها نداشته باشند.

عالوابراین ،وجود تحریمهای اقتصادی موجب می شود تا محدودیپهای دیگر در زمینٔه بیمه و حمهونقه هم ایجاد شود که

حتی در صااااورت وجود پیمان پولی ،بهدلیه ریسااااکهای تجاری ،مبادالت بازرگانان را تحپ تأثیر قرار میدهد .بنابراین با
توجه به ابعاد گ ستردٔه تحریم ،حتی در صورت عملیاتی شدن پیمانهای پولی ،این نوع پیمانها تنها در بحث ت سویهح ساب

تجاری مطرح اساپ و ساایر محدودیپها که گاا از تساویهحسااب نیز مهمتر اساپ پابرجا خواهد بود و باید در رابطه با آنها

نیز چارااندیشی الزت صورت گیرد.
نقش محوری تحریمهای اقتصادی ایران در ایجاد چالش و خله برای انعقاد پیمانهای پولی با سایر کشورها در این نمته

نهفته ا سپ که در پیمانهای پولی ام ای تفاهمنامهها تو سط بانکهای مرکزی صورت میگیرد و سپ
بانکهای کارگزار ابالغ و مقرر می شود؛ سپ

طی بخشنامهای به

این بانکها با همتای خود در ک شور دیگر روابط کارگزاری برقرار و ن سبپ به

گشااایش اعتبار اساانادی ۱یا اسااتمهال ارز بهصااورت حواله یا برات اقدات میکنند .حال ،چنانچه بانک خارجی که قرار اسااپ

کارگزار بانک ایرانی باشد بهدلیه تحریم بودن ناات مالی و بانمی ایران نتواند کار کند ،این تفاهمنامه مسکوت ماندا و امکان
اجرای شدن خود را از دسپ میدهد.

مهمترین تحریمهای اقتصادی که از سوی امریکا علیه ایران اعمال شدا اسپ و میتواند در جریان پیشبرد پیمانهای پولی
کشور و تعامه ناات مالی ما با شرکای تجاری ،اثرگتاری منفی داشته باشد ،به شرح ذیه اسپ (خزانهداری امریکا:)2۰۱۹ ،


در سال  ۱۹۹۵میالدی ( ۱۳7۴خورشیدی) ،امریکا ،نخسپ به دستور بیه کلینتون ،تحریمهای کامه اقتصادی علیه
ایران و ضع کرد و سپ

کنگرٔه آمریکا با گتا شتن قانون

ایل سا 2

هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از  2۰میلیون

1 Letter of credit, LC
2 Iran and Libya Sanctions Act of 1996, ILSA
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پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
دالر تجارت داشپ نیز تهدید به اعمال تحریم کرد .در  ۳۰سپتامبر  ،2۰۰۶این الیحه به الیحٔه تحریم ایران یا

ایسا۱

تغییر نات دادا شد ،چرا که دیگر به لیب اعمال نمی شد ،و تا  ۳۱دسامبر  2۰۱۱تمدید شد .این قانون در ایران به نات

پیشنهاددهندٔه آن یعنی سناتور آلفونسو داماتو 2به قانون داماتو مشهور شدا اسپ.


تحریم برخی نهادها از جمله بانک صااااادرات ،بانک ملپ ،و بانک ملی ایران در  2۵اکتبر سااااال  2۰۰7از طرف



از خروج امریکا از برجات در تاریخ  8می  ۱8( 2۰۱8اردیبهشااااپ  ،)۱۳۹7طبق برنامٔه اعالمی دولپ ترامپ

وزارت خزانهداری امریکا.
پ

پ

از  ۹۰روز تنف

و ترصااپ برای تجار و تعاالن اقتصااادی ،بخش اول تحریمها و پ

از  ۱8۰روز ،بخش دوت

و پایانی تحریمها بر ایران اعالت شد تا سرمایهگتاران و تعاالنی که در دورٔه برجات وارد عر صٔه اقت صاد ایران شدااند
از ایران خارج شااوند .دورٔه  ۹۰روز در  ۴آگوسااپ  ۱۳( 2۰۱8مرداد  )۱۳۹7به پایان رسااید و تحریمهای هسااتهای

بهصورت زیر احیا شد:

 oتحریمهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکنانهای دالر آمریکا توسط حکومپ ایران؛
 oتحریمهای مربوط به تجارت ایران با طال یا تلزات گرانبها؛

 oتحریم های مربوط به تروش ،عرضااااه ،تأمین یا نقهوانتقال گراتیپ ،تلزات خات ،و نیمهساااااخته مانند
آلومینیوت و توالد و صادرات یا نرتاتزار برای یکپارچهسازی ترآیندهای صنعتی به ایران؛

 oتحریم های مربوط به معامالت خرید یا تروش ریال ایران یا نگهداری حسااااابها و وجوا عمداای که در
خارج از خاک ایران بر پایٔه ریال ایران نگهداری میشوند؛

 oتحریمهای مربوط به خرید ،پتیرانویسی ،یا تسهیه معامالت دیون حاکمیتی ایران؛ و
 oتحریمهای بخش خودروسازی ایران.


پ

از پا یان  ۹۰روز از اع مال این تحریم ها ( ۱8۰روز از خروج از بر جات) در تاریخ  ۴نوامبر  ۱۳( 2۰۱8آ بان

 )۱۳۹7تحریمهای زیر نیز اعمال شد:
o

تحریم معامله با بخشهای کشتیرانی و کشتیسازی ایران و عامالن بنادر شامه شرکپ کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ،خطوط کشتیرانی جنوب ،و وابستگان به آنها؛

o

تحریم مربوط به معامله با شرکپ ملی نفپ ایران ،شرکپ ملی نفپکش ایران ،شرکپ بازرگانی نفپ ایران

(نیکو) و ازجمله خریداری نفپ ،محصوالت نفتی ،یا محصوالت پتروشیمی از ایران؛

 oتحریمهای مربوط به مبادالت مؤسااسااات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و مؤسااسااات مالی ایرانی که
بهموجب بند  ۱2۴۵قانون اختیارات دتاع ملی برای سال مالی  2۰۱2در تهرسپ تحریم قرار گرتتهاند؛

 oتحریمهای مرتبط با ارائٔه خدمات پیاتر سانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر مؤ سسات مالی
ایران که در بند  ۱۰۴قانون سیآیاناِیدیاِی ۳دربارٔه آنها توضیحات الزت آمدا اسپ؛

 oتحریمهای مربوط به ارائٔه خدمات پتیرانویسی ،بیمه ،یا بیمه اتمای ؛ و
 oتحریمهای مربوط به بخش انرژی ایران.

بهزعم بازرگانان و صاااادرکنندگان ایرانی ،محدودیپ در نقهوانتقال پول بهدلیه تحریمهای اقتصاااادی یکی از مشاااکالت

اصلی پیش روی تجارت خارجی کشور اسپ و باعث اتزایش هزینههای تجارت شدا اسپ .اعمال تحریم و محدودیپ علیه

ناات بانمی کشور ،موجب شدا اسپ روشهای تجارت بینالمللی از کانالهای رسمی بانمی ایران خارج شود .در سالهای

1 Iran Sanctions Act, ISA
2 Alfonse D'Amato

3 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010, CISADA
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پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
اخیر ،برای اینمه تجارت کشااور در نبود دسااترساای به کانالهای بانمی دچار توقم نشااود ،کانالهای غیررساامی مانند شاابکٔه
صراتیها جایگزین کانال بانمی شدا ا سپ؛ شبکٔه صراتیهای ک شور با برقراری ارتباط با شبکههای مالی و صراتی خارج از

کشااور توانسااته اسااپ بخشاای عمدا از مبادالت تجاری و مالی بینالمللی کشااور را پوشااش دهد .ولی باید توجه داشااپ که

اسااتفادا از صااراتیها در تجارت بینالمللی مشااکالتی همچون کاهش شاافاتیپ ،هزینهبر بودن ،و محدودیپ در انتقال ارقات
عمدا را در پ دارد .از طرتی دیگر ،در حال حاضاار آمریکا با اعمال دور دوت تحریمها علیه ایران ،بهدنبال تشاادید تشااار علیه

تجارت خارجی و قطع روابط مالی بینالمللی ایران اسپ.
راهکار ارائهشدا برای رتع چالش تحریمهای اقتصادی آن اسپ که پیمانهااااای پولی بااااا کشااااورهای منعقد شود که در
بلااااوک مقابه کشورهای تحریمکنندا قاااارار دارند؛ بهویژا کشورهای که خود نیز کموبیش در معرض تحریمها قرار میگیرند.

برای مثال ،در خصوص رژیم تحریمی امریکا میتوان به کشورهای مانند روسایه ،ترکیه ،و چین اشارا کرد (مرکز پژوهشهای

مجل  ،۱۳۹۳ ،ص  .)۳۰باوجوداین ،سااایطرٔه اقتصاااادی امریکا و همپیمانان این کشاااور در عرصااأه تجارت جهانی بهحدی
ا سپ که نمیتوان بهراحتی به ک شورهای بلوک مقابه امریکا در تمایه به ایجاد پیمانهای پولی با ک شور تحریم شدا دلخوش

بود .ازاینرو ،ا ستفادا از سازوکارهای انگیز شی برای ایجاد تمایه ک شورها در این زمینه ضروری ا سپ .برای مثال ،میتوان
کاالهای صادراتی را همراا با تخفیاااام ویژا با هدف اتزایش رغبپ کشااااورهای طرف پیمان پولی به آنها تروخپ .البته در
صورت صادرات کاالها توسط بخش خصوصی ،الزت اسپ دولپ تا حد امکان مابهالتفاوت تخفیم را تحپ سازوکارهای

همچون اعطای یارانه یا تخفیمهای مالیاتی به بخش تولیدکنندٔه داخلی مسااااترد کند که البته بهطور قطع ،این موضااااوع در
مخارج و هزینههای کشور تحریم شدا اثر اتزایشی خواهد داشپ .همچنین اگر مراد ،صادرات تخفیمدار محصوالت دولتی
(مثه صادرات نفپ و گاز) با شد ،این اقدات میتواند در حجم درآمدهای دولتی ک شور تحریم شدا اثر کاه شی دا شته با شد.

روشن اسپ که ثمرٔه هر دو حالپ بیانشدا ایجاد و یا تشدید کسری بودجٔه دولپ خواهد بود.

گسااااترش روابط کارگزاری بانمی و اتزایش کانال های پرداخپ بین کشااااورها عاملی مهم در تقویپ تجارت دوجانبه با

پولهای ملی بهشااامار میآید .در واقع ،پیمانهای پولی جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانمی بهشااامار نمیآیند و الزت
ا سپ کانالهای جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود .باید بهتدریپ به سمپ سی ستم پرداخپ بینالمللی حرکپ کنیم که

امکان پرداخپ با ارزهای ملی را برای کاالهای مناسااب ما در بازار جهانی تراهم سااازد .همچنین باید با سااایر کشااورها کانال

پرداخپ ایجاد شود که حتیاالمکان در انح صار یک یا چند ک شور خاص نبا شد .ت صمیم امریکا در سال  2۰۱2برای حتف

بانکهای ایرانی از شبکٔه پرداخپ سوئیفپ ،زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود .کشورهای که در معرض تهدید امریکا
قرار داشتند ،در خطر حتف شدن از این شبکه قرار گرتتند .وجود شبکٔه پرداخپ جایگزین سوئیفپ برای عبور از تحریمها،

میتوانسپ اولین گات در این مسیر باشد .ازاینرو ،یک ناات پرداخپ جدید با عنوان ناات پرداخپهای بینبانمی

برونمرزی۱

( )CIPSدر سال  2۰۱۵توسط چین طراحی شد.
ناگفته نماند برخی کشاورهای منطقه همانند عراق ،اتغانساتان ،ترکمنساتان ،پاکساتان ،آذربایجان ،عمان ،ساوریه ،و لبنان

به طور طبیعی از آمادگی بیشااااتری برای پتیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند .ازاینرو ،میتوان با اسااااتفادا از ظرتیپ

پرداخپ واتهای ریالی به واردکنندگان کاالهای ایرانی در این کشورها ،شرایط را برای تشویق آنها به خرید محصوالت ایرانی

با ریال تراهم کند .این اقدات به رونق اسااتفادا از ریال در کشااورهای هدف منجر میشااود که نتیجٔه آن اقبال بیشااتر به پتیرش
ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی اسپ.

راهکار دیگر برای مقابله با تحریمهای اقتصااادی و بهرامندی از ظرتیپ پیمانهای پولی ،اسااتفادا از ظرتیپ تنّاوری زنجیرٔه

بلوک بهویژا در زمینٔه ارزهای دیجیتال اسااپ .هرچند که اسااتفادا از اینگونه ارزها در مبادالت بینالمللی در ابتدای راا قرار دارد

1 Cross-Border Inter-Bank Payments System

۱۱
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و خود با چالشهای همراا اسااپ ،بهعنوان گزینهای ممکن ،قابلیپ بررساای و پژوهش مجزا را دارد .یکی از کشااورهای که در
این زمینه اقدات به برر سی کردا ا سپ ،ک شور ونزوئال سپ که ق صد دارد از ارز مجازی الپترو ونزوئال که با پ شتوانٔه ذخایر نفتی

این کشور منتشر شدا اسپ ،در مبادالت خود با کشورهای همانند روسیه استفادا کند (راشاتودی.)2۰۱۹ ،
تأسااای

بانک دوجانبه یا چندجانبه رویکرد دیگری اساااپ که میتواند تجارت با پولهای ملی را تساااهیه کند .در واقع،

ایجاد بانکهای مشترک بین دو یا چند کشور مزایای گوناگونی همچون تسهیه و اتزایش ترایند تجارت و مبادالت اقتصادی
و عملیات دوجانبه بانمی برای کشورهای طرف قرارداد بههمراا دارد .چنین بانمی با ساختار سازمانی مناسب ،پویا ،و سبک

بههمراا مالکیپ خصااوصاای و مدیریپ تخصااصاای میتواند زمینٔه ایجاد زنجیرٔه ارزش و اتزایش سااهم کشااورها در بازارهای
بینالمللی ،ارتقای روابط کارگزاری بانمی ،و ایفای نقش مؤثر در تجارت بینالمللی توسااااط آن ها را تراهم سااااازد .بهنار
میرسااد تأساای

بانک چندملیتی توسااط ایران ،روساایه ،و ترکیه (یا سااایر کشااورهای منطقه) میتواند در راسااتای گسااترش

تجارت چندجانبه بین آنها مؤثر باشد.

درعینحال ،الزت اسااپ برخی ساااختارهای اقتصااادی کشااور در حوزاهای مختلم با تحول روبهرو شااود ،زیرا با وجود

ساااختارهای معیوب اقتصااادی حتف تحریمها نیز نمیتواند به تقویپ تجارت خارجی و کاهش اتما به ارز خارجی همچون

دالر و یورو کمک کند.

ب) تورت و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی
یکی دیگر از مهمترین چالشها و موانع اقت صاد ایران برای تو سعه و پی شبرد پیمانهای پولی با سایر ک شورها به تورت مزمن و
نوسااان شاادید نرخهای ارز مرتبط میشااود .هرچند پیمانهای پولی میتوانند به کاهش نوسااانهای شاادید ارزی کمک کنند،

ممکن ا سپ خود آنها نیز از نو سانهای ارزی متأثر شوند .از این بابپ ،چنانچه ک شوری با نرخ تورت متو سط و باال (کاهش
ارزش پول ملی) و نو سان شدید نرخ برابری ارزهای ملی مواجه با شد ،امکان مت

رر شدن شرکای تجاری در هنگات ت سویٔه

پیمانهای پولی وجود خواهد داشااپ که این عامه بهنحو طبیعی به کاهش رغبپ این شاارکا منجر خواهد شااد (خوانساااری،
 ،۱۳۹7صی .)8۵-8۶

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

البته چنانچه خریدار و ترو شندا دولتی با شند ،پتیرش نرخ ت سعیر با م شکه کمتری مواجه ا سپ .در شرایط کنونی ناات ارزی
اقتصاااد ایران ،اولین سااؤال تجار این اسااپ که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابه صااادرات به ما ریال تحویه میدهد؛ نرخ

تفاهمشاادا بانکهای مرکزی ،نرخ نیمای  ،یا معدل آن ،و یا نرخ بازار آزاد .سااؤال بعدی آن اسااپ که بانک ایرانی چه زمانی
پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صاااادرات تا واریز وجه به حسااااب صاااادرکنندا اساااپ یا ساااایر بازیگران؟ در هر

صااورت ،ریسااک نوسااانات نرخ را یا باید بانک مرکزی بهعنوان متولی تفاهمنامه بپتیرد ،یا ناات بانمی ،و یا تجار و این نیز
چالش دیگری در زمینٔه اجرای پیمانهای پولی دوجانبه اسپ (سیدعلی.)۱۳۹8 ،
برای کمک به رتع این چالش میتوان دو راهکار کلی را مدنار قرار داد؛
 -۱کاهش سطا نیاز به ت سویٔه پایان دورا :برای کاهش سطا نیاز به ت سویٔه پایان دورا میتوان انعقاد پیمانهای دوجانبه

را از ک شورهای

شروع کرد که تراز تجاری با آنها نزدیک به صفر ا سپ تا در پایان دورا ،نیاز کمتری به ت سویٔه دو ح ساب

باشد .همچنین میتوان برای پیمانهای پولی با کشورهای که تراز تجاری ایران با آنان معنادار اسپ ،سقم تعیین کرد .برای

مثال ،اگر ایران سالیانه  ۱۰۰واحد پولی به ترکیه بدهکار باشد و ترکیه تنها  7۰واحد پولی به ایران بدهکار باشد ،برای کاهش
سطا نیاز به ت سویٔه پایان دورا ،میتوان سقم پیمان پولی با این ک شور را در حد  7۰واحد پولی مقرر کرد .اقدات سوت برای

این مورد ،ا ستفادا از پیمانهای پولی سهجانبه و یا بی شتر ا سپ .برای مثال ،ایران  ۱۰واحد پولی به ترکیه بدهکار ،ترکیه ۱2

۱2

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
واحد به عراق ،و عراق  ۱8واحد پولی به ایران بدهکار اسااپ .با اسااتفادا از پیمانهای چندجانبه امکان کاهش سااطا نیاز به

تسویٔه پایان دورا تراهم میشود (مرکز پژوهشهای مجل  ،۱۳۹۳ ،صی .)27-28

 -2برابر سازی پولهای ملی با واحدهای پولی شاخی یا دارای های ثابپ :جهپ پو شش ری سک تورت در ک شور طرف

پیمان پولی ،میتوان از برابرسااازی پولهای ملی با واحد پولی صااندوق بینالمللی پول (اندیآر) ،۱یورو ،یا واحدهای پولی

دیگر و یا حتی دارای های ثابپ (طال ،نفپ خات ،و غیرا) اساااتفادا کرد .برای مثال ،در تاریخ اول اردیبهشاااپ ،ایران مبلغ ۶
میلیارد روپیه به هند بدهکار میشااود .در سااامانٔه نرتاتزاری این پیمان ،معادل این مبلغ به اندیآر ذخیرا میشااود که در این

تاریخ (با نرخ برابری  ۱اندیآر برابر با  ۴۰هزار ریال) ،ایران بهاندازٔه  ۱۵۰هزار اندیآر به هند بدهکار میشااااود .هند در
تاریخ دوت اردیبهشااپ 2 ،میلیون روپیه به ایران بدهکار میشااود .این مبلغ بر اسااان نرخ برابری روپیه به اندیآر در سااامانه

ثبپ میشااود .در پایان دورا ،میزان بدهی و طلب هر دو کشااور بر اس اان اندیآر در سااامانه ذخیرا شاادا اسااپ و میتواند

برحسب تواتق طرتین تسویه شود (مرکز پژوهشهای مجل  ،۱۳۹۳ ،ص .)2۹

یکی از دیگر رااهای برابرسازی پولهای ملی با یک واحد پول شاخی ،استفادا از «سیستم حسابداری یوروی » اسپ .برای

تشریا این روش ،ترض کنید بانکهای مرکزی ایران و پاکستان قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه به انجات دادن تبادالت

تجاری و مالی اقدات کنند .بدین مناور ،ابتدا بانکهای مرکزی دو ک شور خط اعتباری برمبنای ارزی وا سط مانند یورو (ح ساب
ویژٔه یوروی ) با سااااقم مشااااخی (برای مثال  ۱۰۰میلیون یورو) برای یکدیگر در نار میگیرند .نمتٔه حائز اهمیپ اینمه ارز

واسااط یورو در اصااه «معیار حسااابداری» برای تبادالت میان دو کشااور بودا و نیازی به ح ااور تیزیکی آن یا قرار دادن یورو در

حسااااابهای بانمی جهپ انجات دادن پرداخپهای میان دو کشااااور نیسااااپ؛ به عبارت دیگر در این حالپ ،صاااارتاً «عملیات

ح سابداری» میان دو ک شور بر مبنای یورو محا سبه و تواتق می شود .در مقابه ،عملیات داخلی میان بانک مرکزی ،بانک عامه،
و تاجران برای پرداخپها و دریاتپهای مربوط به واردات و صادرات ،به ارز ملی کشور مبدأ انجات میشود.

بهعنوان نمونهای عملیاتی ،وقتی واردکنندٔه ایرانی بخواهد معادل  ۱۰میلیون یورو کاال از پاکساااتان وارد کند (قراردادهای

تجاری خود با تاجر پاکساااتانی را بهصاااورت یوروی منعقد میکند) ،معادل ریالی آن را بر مبنای ارزش یورو در همان روز به
حسااااب بانک مرکزی ایران واریز میکند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی پاکساااتان ،درخواساااپ را ارساااال

میکند و  ۱۰میلیون یورو از حساااب ایران نزد بانک مرکزی پاکسااتان کساار میشااود؛ بانک مرکزی پاکسااتان نیز معادل مبلغ
متکور را به روپیه در اختیار صاااادرکنندٔه خود قرار میدهد .در مقابه ،وقتی صاااادرکنندٔه ایرانی بخواهد کاالی به ارزش ۱۰

میلیون یورو به پاکساتان صاادر کند ،همین اتفاق بهصاورت برعم

رخ میدهد و در ایران ،بانک مرکزی معادل ریالی ارزش

صااادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسااابش واریز میکند و همزمان ،این میزان از حساااب یوروی پاکسااتان در بانک

مرکزی ایران ک سر می شود .در این شرایط بر ا سان تواتق طرتین ،مابهالتفاوت (مازاد بر تراز تجاری) ح سابها در پایان هر
روز براسان نرخ الیبور 2مورد تواتق محاسبه میشود و در انتهای دورٔه یکسالٔه قرارداد یا مجدداً تمدید میشود.
در روش ح سابداری یوروی  ،ک شورها بهخاطر نو سان ارزی یکدیگر دچار ری سک نمی شوند؛ در واقع ،ازآنجای که در این

سااازوکار خطوط اعتباری کشااورها نزد یکدیگر به ارز واسااط یورو و در یک حساااب ویژٔه یوروی در نار گرتته شاادا اسااپ،

در صورتیکه ک شوری دچار نو سان ارزی شود ،ک شور مقابه از این نو سانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن ک شور
متأثر نخواهد شد و دارای کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند .در این حالپ ،نوسانات ارزی و مدیریپ آن

بحثی داخلی اسپ و ک شوری که دچار نوسان شدا اسپ ،باید این م سئله را درسپ مانند زمانی که با ارزهای جهانروا مبادله
میکند ،مدیریپ کند (مقاومتی نیوز.)۱۳۹7 ،

)1 Special Drawing Right (SDR
)2 London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR

۱۳

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
در خصااااوص برابرسااااازی پولهای ملی با دارای های ثابپ (مثه طال و نفپ) نیز رویٔه توق میتواند مؤثر باشااااد .بدین

صااورت که اگر مثالً ایران در تاریخ بیسااتم خردادماا ،مبلغ  ۱میلیارد ریال به ترکیه بدهکار شااود ،در ساایسااتم مربوط به آن،

معادل این مبلغ بر اسان قیمپ نفپ خات اینگونه ثبپ می شود که در این تاریخ ایران  ۳۴۰بشکه نفپ (هر بشکه  7۰دالر با

نرخ برابری  ۴2٬۰۰۰ریال) به ترکیه بدهکار اسااااپ .اگر ترکیه در تاریخ دیگری مثالً دهم تیرماا ،مبلغ  ۱میلیون لیر به ایران

بدهکار شااود ،معادل این مبلغ نیز بر اسااان قیمپ نفپ خات ثبپ میشااود .در پایان دورٔه مورد نار (پایان هر سااال یا پایان

زمان تواتقشاادا) تسااویه بر اسااان تواتق طرتین مبتنیبر قیمپ نفپ خات صااورت میگیرد .مثالً ممکن اسااپ در پایان دورا،

ایران بهاندازٔه مبلغ  ۱میلیون بشااکه نفپ خات به ترکیه بدهکار شااود و مبلغ آن را برحسااب نرخ روز (حتی برحسااب ارزهای

دیگر) پرداخپ کند .بر اسااااان چنین تمهیداتی ،حتی کشااااورهای که نرخ تورت باال نیز دارند ،میتوانند از ظرتیپ پیمانهای
پولی استفادا کنند.

کشااور چین با اسااتفادا از این راهکار توانسااته اسااپ با کشااورهای که نرخ تورت باالی دارند از جمله آرژانتین ،بالرون،
ازبکسااتان ،و پاکسااتان پیمانهای پولی منعقد سااازد (مرکز پژوهشهای مجل  ،۱۳۹۳ ،ص  .)۳۴اسااتفادا از ابزار بیمه نیز

بهمناور پوشااش نوسااانهای ارزی بین دو کشااور امکانپتیر اسااپ که البته در این زمینه باید ابزارهای بیمهای با همکاری دو
کشور بهطور مؤثر طراحی و بهکار گرتته شود.

در صورت برابرسازی پولهای ملی با یک شاخی ،چنانچه حین پیمان پولی ،پول یکی از طرتین پیمان دچار اتپ ارزش

شود ،کشور همپیمان (کشور دوت) مت رر نمی شود ،زیرا حساب بانک مرکزی کشور دوت گرچه بر پایٔه واحد پول کشور اول
اسپ ،این حساب با شاخصی معادل شدا و ریسک اتپ ارزش پول ملی پوشش دادا شدا اسپ .الزت به ذکر اسپ ،تسویٔه

روزانٔه اختالفحسااااابها در کنار برابرسااااازی پولهای ملی میتواند کارآمدی این روش را اتزایش دهد .در مجموع ،بهنار

میرسد برای پوشش ریسکهای پیشگفته ،باید از پیمانهای پولی صرتاً برای تسویٔه تجاری استفادا شود و نه ذخیرٔه ارزی.
ج) تنش های سیاسی و لزوت وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد

مساائلٔه مهم دیگر در رابطه با پایداری و توسااعٔه پیمانهای پولی ،وجود روابط ساایاساای پایدار بین دو کشااور اسااپ .در واقع
کشورهای میتوانند از مزایای پیمانهای پولی بهنحوی مؤثرتر استفادا کنند که روابطی مستحکمتر با یکدیگر داشته باشند و
با وقوع تحوالت ساااایاساااای همانند تغییر دولپها ،روابط آنها دسااااتخوش تغییرات جدی نشااااود .بهمناور کاهش احتمال

ت عیم پیمانهای پولی براثرِ تغییر دولپها ،میتوان از راهکارهای مانند تصویب قوانین باالدستی برای برقراری پیمانهای

پولی اسااتفادا کرد .همچنین وجود دیپلماساای تعال از سااوی دولپ برای ایجاد روابط ساایاساای راهبردی و بلندمدت اهمیپ
زیادی دارد (خوانساری ،۱۳۹7 ،ص  .)8۶الزت اسپ دولپ با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مربوط به آن مانند اتاق

بازرگانی و ساااازمان توساااعٔه تجارت ،ظرتیپها و نیازهای موجود برای صاااادرات به کشاااورهای طرف قرارداد را بر اساااان

مزیپهای رقابتی موجود در ایران ،شناسای و برنامهریزی الزت برای مبادالت تجاری با آنها را صورت دهد .از سوی دیگر،

ظرتیپها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد شناساندا شود تا دولپها و بنگااهای آنها با آگاهی
بهتر از بازار ایران ،انگیزا بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمانهای پولی داشته باشند.

با توجه به ت شکیه ر سمی معاونپ دیپلما سی اقت صادی وزارت امور خارجه در اواخر سال  ،۱۳۹۶میتوان از ظرتیپ این

معاونپ در را ستای رایزنی اقت صادی بهمناور انعقاد پیمانهای پولی با ک شورهای گوناگون ا ستفادا کرد .در واقع ،بهتر ا سپ

بانک مرکزی تمرکز اصااالی خود را بر طراحی ساااازوکار انواع مواتقپنامههای پولی با دیگر کشاااورها قرار دهد و از ظرتیپ

معاونپ دیپلماساای اقتصااادی وزارت امور خارجه نیز برای رایزنی و رتع موانع در میدان ساایاس ای اسااتفادا کند .بدین ترتیب،

امکان انعقاد پیمانهای پولی به صورت متمرکزتر تراهم می شود و م شکالت و چالشهای احتمالی آنها با سهولپ بی شتری
قابه رتع خواهد بود.
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د) مشکالت کالن اقتصادی و پایین بودن سطا استانداردهای ناات بانمی
برخی مشااکالت در سااطا کالن اقتصااادی ایران وجود دارد که ممکن اسااپ توسااعٔه تجارت با پولهای ملی و بهتبع آن انعقاد
پیمان های پولی را تحپ تأثیر قرار دهد .در حال حاضاااار ،مسااااائلی از قبیه نوسااااان و چندنرخی بودن ارز ،کمبود ابزارهای
ساایاسااپگتاری پولی ،باال بودن رشااد نقدینگی ،و احتمال بازگشااپ نرخهای تورت باال در ایران وجود دارد که ممکن اسااپ در

تجارت دوجانبه نیز اثر بگتارد .برطرف کردن این چالشها سهم زیادی در آمادا شدن شرایط اقتصادی و ترغیب دیگر کشورها
برای انعقاد پیمانهای پولی با ایران دارد .از سوی دیگر ،ناات بانمی نقشی مهم در اجرای موتقیپآمیز پیمانهای پولی و تجارت

دوجانبه دارد .باوجوداین در حال حاضاار ،ناات بانمی ایران بهدالیه گوناگون و ازجمله تحریمهای اقتصااادی ،با اسااتانداردها و

شاخیهای بینالمللی در زمینٔه صنعپ بانمداری تا صلٔه زیادی دارد و با م شکالتی همچون پایین بودن سطا کفایپ سرمایه،
باال بودن میزان م طال بات غیر جاری ،عدت اجرای کا مه اساااا تا ندارد های بینالمللی گزارشگری مالی ،و ضااااعم در اجرای

استانداردهای حاکمیپ شرکتی و مدیریپ ریسک مواجه اسپ .ازاینرو ،اگر بخواهد در ت ای بینالمللی و ازجمله در رابطه با
پیمانهای پولی نقش ای تعال ایفا کند ،الزت اسااپ تا شاااخیهای سااالمپ بانمی ارتقا یابد و اسااتانداردهای بینالمللی صاانعپ
بانمداری در سطا باالتری رعایپ شود .شایان ذکر اسپ ،برخی اقدامات صورتگرتته توسط بانک مرکزی در چند ماا اخیر،

همچون کنترل و شاافافسااازی معامالت ارزی ،تراهم کردن مقدمات تشااکیه بازار متشااکه ارزی ،اجرای عمليات بازار باز ،و
تدوین طرح جدید بانمداری جمهوری اسااالمی در مجل

گاتهای مثبتی در مساایر بهبود شاارایط کالن اقتصااادی و تقویپ ناات

بانمی بهشمار میآید و میتواند به تراهم شدن زمینٔه بهتر برای انعقاد پیمانهای پولی کمک کند.
ا) مسائه مربوط به صادرات و واردات

یکی دیگر از چالشهای مربوط به پیمانهای پولی در ایران ،مسااااائه مربوط به صااااادرات و واردات کاال و خدمات اسااااپ.
ازجمله این م سائه ،نبود تنوع کاتی در مبادی وارداتی ا سپ که طی سالیان گت شته به چند ک شور خاص محدود شدا ا سپ.
طبق آمار گمرک جمهوری ا سالمی در سال  ۱۳۹7حدود  ۴۰در صد ارزش کاالهای وارداتی تنها مربوط به دو ک شور چین و

امارات بودا ا سپ (گمرک جمهوری ا سالمی ایران )۱۳۹8 ،و در حال حا ضر نیز کاالهای چینی در بازار ایران غلبه دارد .در
این وضاااعیپ ،حفظ رقابپ بین کاالهای وارداتی و محصاااوالت داخلی دشاااوار اساااپ ،زیرا محصاااوالت داخلی ایران در

شااااخیهای مختلفی همچون قیمپ ،قابلیپ دساااترسااای ،و کیفیپ رقابپ میکنند و این امر به غلبٔه کاالهای چینی در بازار
ایران منجر میشود .پیمانهای پولی بیشتر برای کشورهای مفید اسپ که حجم باالتری از صنایع دارای ارزشاتزودا نسبپبه
منابع طبیعی خات دارند .در واقع ،رقابپپتیری کاالهای چینی موجب وارد آمدن تشااااار به کاالهای ایرانی میشااااود و ممکن

اسااپ نتایجی نامطلوب بههمراا داشااته باشااد .بهنار میرسااد تجارت با طرفهای قدرتمندتر میتواند در بلندمدت موجب

سااوق دادن اقتصاااد ایران برای تبدیه شاادن به بازار کاالی صاارف شااود؛ واردات کاالهای دارای ارزشاتزودا از کشااورهای
قدرتمند و صااااادرات کاالهای با ارزشاتزودا پایین ،موجب پدید آمدن آثار منفی بهدلیه پیمان های پولی دوجانبه نامتقارن

شود .ازاینرو ،الزت اسپ بازار واردات ایران با کشورهای دیگری همچون هند ،روسیه ،ترکیه ،پاکستان ،و غیرا متنوع شود.

وجود رویههای اداری مناسب بهمناور تسهیه صادرات و واردات نیز در شکهگیری و تقویپ پیمانهای پولی مؤثر اسپ .یکی
از گلوگااهای اصلی این موضوع ،سیستم گمرک کشور اسپ .در سالهای گتشته ،پیشرتپهای قابه توجهی در زمینٔه اصالحات

ساایسااتم گمرکی از طریق ایجاد ساایسااتم پنجرا واحد گمرکی وجود داشااته اسااپ ،بهگونهای که در نتیجٔه ایجاد این ساایسااتم ،زمان

ترخیی کاالها در زمینٔه واردات از  2۶روز به  ۳روز و در زمینٔه صادرات از  7روز به  ۱روز رسیدا اسپ .باوجوداین ،الزت اسپ تا
با تقویپ و بهبود زیرساخپها در این زمینه و سایر موارد مرتبط ،صادرات و واردات با سهولپ و سرعپ بیشتری انجات شود.
یکی از چالشهای دیگر مرتبط با صادرات در زمینٔه پیمانهای پولی ،نبود انگیزٔه کاتی بین صادرکنندگان برای ا ستفادا از

پولهای ملی در مراودات تجاری خود و تمایه آنها برای دریاتپ ارزهای همچون دالر و یورو و نیز عدت بازگ شپ کاتی ارز
حاصه از صادرات به چرخٔه تجاری کشور اسپ .در واقع ،بسیاری از صادرکنندگان (حتی بنگااهای دولتی) ترجیا میدهند
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تا بهجای دریاتپ ریال بابپ صادرات کاالهای خود و تبدیه آن به دالر و ارزهای دیگر بهمناور انجات دادن خریدهای خارجی
خود ،همان ارزها را بهطور مسااتقیم دریاتپ کنند و با ساارعپ و سااهولپ بیشااتر برای امر تجارت یا حتی ساارمایهگتاری در

ک شورهای دیگر مورد ا ستفادا قرار دهند .زیرا در حال حا ضر رویهها و سازوکارها بهگونهای ا سپ که صادرکنندگان ترجیا

میدهند بهجای طی کردن مراحه طوالنی همراا با بوروکراسی اداری و تحمه ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز ،خودشان ارز

حا صه از صادرات را بهطور م ستقیم دریاتپ و در مراحه بعدی ا ستفادا کنند .این امر در ب سیاری از موارد از طریق نزدیکان
و آشاانایان تاجر در خارج از کشااور انجات میشااود و ازاینرو ،شااخی صااادرکنندا تمایه چندانی برای دریاتپ ریال نخواهد
داشاااپ .برای رتع این چالش و اتزایش انگیزٔه صاااادرکنندگان برای اساااتفادا از پولهای ملی ،الزت اساااپ نخساااپ رویهها و
مراحه اداری الزت برای صدور مجوزها و انجات دادن نقهوانتقال وجوا در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجات شود و دوت

اینمه با در نار گرتتن م شوقهای همچون معاتیپهای مالیاتی ،ارائٔه تخفیمهای گمرکی و ت سهیالت بانمی موجب ترغیب

تجار به استفادا از پولهای ملی شوند .تعامه مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در این زمینه راهگشا خواهد بود.
و) نبود موازنٔه تجاری با برخی کشورها

یکی دیگر از چالشها و موانع پیشاااابرد و موتقیپ پیمانهای پولی در ایران ،به نبود موازنٔه تجاری کشااااور با برخی کشااااورها

برمیگردد .چرا که پیمانهای پولی مبتنیبر صادرات و واردات میان دو کشور (در پیمانهای دوجانبه) اسپ ،بنابراین چنانچه
پ

از ام ااای پیمان ،وضااعیپ تولید و صااادرات یک کشااور براثرِ شااوکهای داخلی و خارجی و یا تغییرات ساایاسااپهای

اقت صادی داخلی به شکلی شود که این ک شور نتواند سطا مورد انتاار صادراتی خود را پو شش دهد ،این تجارت به جریانی

یکطرته از سوی ک شور همپیمان منجر می شود و ممکن ا سپ به ت عیم صنایع داخلی ک شور اول بینجامد .تارغ از آنمه با
یکسااویه شاادن اسااتفادا از پیمان پولی ،دشااواریهای پیشگفته در خصااوص تسااویٔه پایان دورا اتزایش مییابد .ازاینرو،
راهکاری مؤثر میتواند تعیین سقم حجمی و زمانی برای پیمانها باشد تا طی دورا ،این پیمان به تجارت یکسویه از جانب
یک کشاااور تبدیه نشاااود .همچنین بهمناور کاهش مشاااکه عدت موازنٔه تجاری با برخی کشاااورها ،میتوان پیمانهای پولی را

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

ز) نبود هماهنگی کاتی بین دستگااهای مرتبط با پیمانهای پولی
در ارتباط با پیمانهای پولی ،دسااااتگااهای گوناگونی همچون بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصااااادی و دارای  ،وزارت امور

خارجه ،وزارت صاانعپ ،معدن و تجارت ،و اتاق بازرگانی ایران ایفای نقش میکنند .هرچند در حال حاضاار بیشااتر اقدامات

مربوط به انعقاد پیمانهای پولی از طریق بانک مرکزی انجات می شود ،تالشهای صورتگرتته از تمرکز الزت برخوردار نیسپ

و ناهماهنگیهای موجود میان دسااتگااهای ذیربط ،در کنار سااایر موانع منجر به عدت حصااول نتایپ الزت در این خصااوص
میشااود .همچنین در سااطا بانک مرکزی نیز دیدگااهای متفاوتی دربارٔه ضاارورت یا عدت ضاارورت انعقاد پیمانهای پولی
وجود دارد و تحوالت مدیریتی نیز در پیگیری یا عدت پیگیری این پیمانها اثرگتار اسپ.

بهمناور ا ستفادٔه بهینه از ظرتیپ پیمانهای پولی ،پی شنهاد می شود بانک مرکزی بهعنوان محور ا صلی ،م سئولیپ طراحی و
انعقاد پیمان های پولی و نیز انواع مواتقپنامه های پولی دیگر را بر عهدا گیرد و با تراهم کردن اختیارات قانونی الزت برای این

بانک در سطا کالن ،سیاسپگتاری و هماهنگی الزت بین دستگااهای گوناگون نیز از طریق بانک مرکزی صورت گیرد .در این

زمینه ،الزت اسپ بانک مرکزی با اهتمات بیشتر و همکاری منسجم با دستگااهای ذیربط همچون وزارتخانههای صنعپ ،معدن
و تجارت ،امور خارجه و امور اقتصادی و دارای  ،و اتاقهای بازرگانی انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای
گوناگون را در دستور کار خود قرار دهد و در این راستا زیرساخپهای تنی و عملیاتی الزت را تراهم سازد.
از سوی دیگر ،سایر نهادها نیز باید نقشی مؤثر در این زمینه ایفا کنند؛ برای مثال ،مجل

شورای اسالمی با پیگیری برای

اجرای قوانین مصوب در زمینٔه پیمانهای پولی و برطرف کردن موانع قانونی موجود ،زمینٔه انعقاد و اجرای مؤثر این قراردادها
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را مهیا کند؛ دولپ و سااایر دسااتگااهای متولی ،ساایاسااپهای الزت در جهپ تقویپ تولید صااادراتمحور را بهطوری مؤثرتر

اجرا کنند .زیرا تا زمانی که کاال و خدمات مناسااااب برای مبادلٔه تجاری با کشااااور دیگر موجود نباشااااد ،اجرای پیمان پولی از
اثربخ شی کاتی برخوردار نخواهد بود .سرانجات اتاق بازرگانی ایران نیز با ترهنگ سازی و ترویپ ا ستفادا از پیمانهای پولی

تو سط تعاالن حوزٔه صادرات و واردات ،آنها را به مطالبهگری در زمینٔه انعقاد پیمانهای پولی جدید و ا ستفادا بی شتر از این

پیمانها در تعالیپهای اقتصااادی خود تشااویق کند .همچنین امکان اسااتفادا از ظرتیپ اتحادیٔه پایاپای آساایا در زمینٔه انعقاد
پیمانهای پولی دوجانبه وجود دارد.
ح) نرخ های بهرا نامتناسب کشورهای طرف پیمان با یکدیگر
یکی دیگر از چالشها و موانع اجرای پیمانهای پولی ،نرخ بهرا در دو کشاااور طرف پیمانهاساااپ .معموالً در پیمانهای پولی ،به

حسااااابهای که طرتین با ارز یکدیگر در بانکهای مرکزی اتتتاح میکنند ،نرخ بهراای بهصااااورت دوراای (معموالً سااااالیانه)
اختصاص مییابد .اگر نرخ برابری ارزها بهصورت ثابپ باشد ،در این حالپ ،نرخ بهرٔه اسمی مدنار اسپ و کشور دارای نرخ بهرٔه

واقعی بیشااتر ،مت اارر میشااود چرا که بایسااتی بهرٔه باالتری را نساابپبه کشااور دیگر برای حساااب بانک مرکزی آن کشااور نزد خود

محاسبه کند .چنانچه نرخ برابری ارزها بهشکه شناور باشد ،دراینحال ،نرخ بهرٔه واقعی مبنای محاسبات قرار میگیرد و کشوری که

نرخ بهرٔه واقعی آن باالتر باشد ،از تخصیی نرخ به حسابهای دوجانبه مت رر می شود (مرکز پژوهشهای مجل  ،۱۳۹۳ ،ص
 .)۳۴بدیهی اسپ با توجه به پایین بودن نرخ بهرٔه واقعی در اقتصاد ایران ،این چالش برای مواتقسازی سایر کشورها جهپ انعقاد

پیمانهای پولی با ک شور ما برج سته و حائز اهمیپ خواهد بود .بهمناور کاهش چالش توق میتوان در تفاهمنامههای پی شنهادی به

سایر شرکا ،نرخهای ثابپ و یا متغیر را با لحاظ نرخ الیبور به عالوا و منهای یک عدد مشخی برای این دسته از حسابها مدنار

قرار داد (صندوق بینالمللی پول ،2۰۱7 ،ص  .)۴البته الزت اسپ در این رابطه مالحاات شرعی مدنار قرار گیرد و با استفادا از
راهکارهای منطبق با شریعپ بهمناور شناورسازی سود اقدات شود.
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جمعبندی
در سالهای اخیر دالرزدای و تجارت با پولهای ملی به مسئلهای مهم برای برخی از کشورها تبدیه شدا اسپ و این امر در
کشااورهای مواجه با تحریم همچون ایران حساااساایپ و ضاارورت بیشااتری دارد .یکی از راهکارهای مطرحشاادا برای کاهش

وابسااتگی به دالر و نیز اتزایش اعتبار واحد پول کشااورها ،اسااتفادا از انواع مواتقپنامههای پولی و ازجمله پیمانهای پولی و
بهکارگیری پول های ملی کشااااور ها در م بادالت ت جاری م یان آن هاساااااپ .از ز مان وقوع بحران مالی ج هانی ،ت عدادی از

مواتقپنامههای پولی تحپ عنوان پیمانهای پولی میان بانکهای مرکزی کشااااورها منعقد شاااادا اسااااپ و انتاار میرود در
سالهای آتی ،کشورها بهنحو بیشتر و وسیعتری از این نوع پیمانهای پولی استفادا کنند.

در اقتصاااد ایران ،گرچه در چند سااال گتشااته اقدامات گوناگونی برای اسااتفادا از ظرتیپ پیمانهای پولی صااورت گرتته

اساااپ ،برخی موانع و چالشها موجب شااادا اساااپ تا بهحد کاتی از ظرتیپ این پیمانها اساااتفادا نشاااود .در این گزارش

پژوه شی ،ضمن معرتی ماهیپ و پی شینٔه پیمانهای پولی و همچنین تبیین مهمترین مزایای آن ،برخی از مهمترین چالشهای
پیش روی ا ستفادا از این سازوکار در ناات اقت صادی ک شور با ا ستفادا از منابع مطالعاتی و م صاحبههای شفاهی با خبرگان
بررسی و تحلیه و راهکارهای احتمالی برای رتع آنها پیشنهاد شد.

براین اسااان ،کاهش آثار تحریمهای اقتصااادی ،کاهش نوسااانهای ارزی ،تسااهیه در ارائٔه خدمات بانمداری بينالمللی و
تقویپ تجارت و سرمایهگتاری ،و تسهیه واردات و صادرات بهعنوان مهمترین مزایای پیمانهای پولی به شمار میآیند .طبق

بررساااای انجاتشاااادا ،مهمترین چالش های موجود در زمینٔه انعقاد و اجرای پیمان های پولی در ایران عبارتا ند از :وجود
تحریمهای اقت صادی و محدودیپ در نقهوانتقال وجوا ،باال بودن نرخ تورت در ک شور و نو سانهای ارزی ،تنشهای سیا سی
و لزوت وجود روابط پایدار با کشااورهای طرف قرارداد ،مشااکالت کالن اقتصااادی و پایین بودن سااطا اسااتانداردهای ناات

بانمی ،مساااائه مربوط به صاااادرات و واردات ،نبود موازنٔه تجاری با برخی کشاااورها ،نبود هماهنگی کاتی بین دساااتگااهای
مرتبط با پیمانهای پولی و نرخهای بهرٔه نامتناسب با یکدیگر.
توصیههای سیاستی
براساان چالشهای تبیینشادا در بخشهای قبه ،توصایههای سایاساتی به مناور رتع چالشها در زمینه پیمانهای پولی ،در
هفپ دسته ذیه ارائه میشود:
دسته اول :سیاستگتاری برای کاهش اثرات منفی تحریمهای اقتصادی در استفادا از پیمانهای پولی
دسته دوت :سیاستگتاری برای کاهش تورت و نوسان شدید نرخ ارز

دسته سوت :سیاستگتاری برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری

دسته چهارت :سیاستگتاری برای تقویپ سطا استانداردهای ناات بانمی

دسااته پنجم :ساایاسااتگتاری برای بازبینی قوانین و نوسااازی سااازوکارهای اجرای در امور بازرگانی با تمیه بر حه

تنگناهای صادرات و واردات

دسته ششم :سیاستگتاری برای ایجاد موازنٔه تجاری با برخی کشورهای همپیمان

د سته هفتم :سیا ستگتاری برای اتزایش سطا هماهنگی و همکاری بین د ستگااهای حقوقی ،اجرای و ق ای در

استفادا از پیمانهای پولی

۱8

پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها
راهکارهای اجرای
با توجه به هفپ دسته توصیههای سیاستی توق ،مهمترین راهکارهای اجرای عبارتند از:
دسته اول:
 انعقاد پیمانه اای پولی ب اا کش اورهای که در بل اوک مقابه کشورهای تحریمکنندا ق ارار دارند؛ بهویژا کشورهای کهخود نیز کموبیش در معرض تحریمها قرار میگیرند؛

 طراحی و استفادا از کانالهای غیرتحریمی جایگزین پرداخپ برای انتقال پول؛ استفادا از ظرتیپ تناوری زنجیرٔه بلوک بهویژا در زمینٔه ارزهای دیجیتال؛ -تأساای

بانک چندملیتی توسااط ایران ،روساایه ،و ترکیه (یا سااایر کشااورهای همپیمان منطقه) در راسااتای گسااترش

تجارت چندجانبه بین آنها؛

 طراحی و استفادا از مواتقپنامههای چندجانبه پولی جهپ توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریمها.دسته دوت:
 -کاهش سطا نیاز به تسویٔه پایان دورا در پیمانهای پولی؛

 برابرسازی پولهای ملی با واحدهای پولی شاخی یا دارای های ثابپ و استفادا از «سیستم حسابداری یوروی ».دسته سوت:
 تو سعه دیپلما سی تعال از سوی دولپ و ا ستفادا از ظرتیپ معاونپ دیپلما سی اقت صادی وزارت امور خارجه برایایجاد روابط ساایاساای راهبردی و بلندمدت بهمناور کاهش احتمال ت ااعیم پیمانهای پولی بر اثرِ تغییر دولپها و

ریسکهای سیاسی؛

 شناساندن ظرتیپها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمانهای پولی تا آنمه دولپها وبنگااهای خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایران ،انگیزٔه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمانهای پولی داشته باشند؛

 تقویپ نقش اتحادیٔه پایاپای آساااایا با پیشاااانهاد بانک مرکزی جهپ اسااااتفادا بیشااااتر از ظرتیپ آن در زمینٔه انعقادپیمانهای پولی دوجانبه.

دسته چهارت:
 ارتقای شاخیهای سالمپ ناات بانمی ک شور و ارتقای ا ستانداردهای بینالمللی بانمی بهمناور تقویپ بانکها وایفای نقش مؤثرتر در اجرای پیمانهای پولی با بهکارگیری استانداردهای IFRS؛

 ارتقای ساااطا تعامه ناات بانمی با نهادهای بینالمللی اساااتانداردگتار در صااانعپ بانمی همانند کمیته بال ،هیئپخدمات مالی اسالمی و غیرا.

دسته پنجم:
 -تسهیه رویههای اداری در ناات گمرکی کشور بهمناور کاهش هزینههای جانب و تسهیه امور صادرات و واردات؛

 اتزایش انگیزٔه صادرکنندگان برای ا ستفادا از پولهای ملی ،با اوالً ت سهیه رویهها و مراحه اداری الزت برای صدورمجوزها و انجات دادن نقه وانتقال وجوا در کمترین زمان و با کمترین هزینه و ثانیاً اِعمال مشااااوق های همچون

معاتیپهای مالیاتی ،ارائٔه تخفیمهای گمرکی و تسهیالت بانمی ،و غیرا؛

 نقشآترینی مؤثر سایر دستگااهای متولی در اعمال سیاسپهای الزت جهپ تقویپ تولید صادراتمحور؛ توجیه تعاالن حوزا صااااادرات و واردات و ترغیب آنها به مطالبهگری در زمینٔه انعقاد پیمانهای پولی جدید و اسااااتفادابیشتر از این پیمانها در تعالیپهای اقتصادی خود توسط نهادهای ذیربط مانند اتاق بازرگانی ایران.
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دسته ششم:
 تعیین سقم حجمی و زمانی برای پیمانهای پولی برای ممانعپ از ایجاد جریان تجاری یکسویه از جانب یک کشور؛ ا ستفادا از نرخهای ثابپ و یا متغیر با لحاظ نرخ الیبور به صرفسک سر برای کاهش چالش نرخهای بهرا نامتنا سبکشورها با یکدیگر.

دسته هفتم:
 اعطای اختیارات قانونی جدید به بانک مرکزی از سوی قوا مقننه و مجریه با هدف نقشآترینی و سیاستگتاری مؤثراین بانک بهعنوان نهاد مسئول در طراحی و انعقاد پیمانهای پولی و نیز انواع مواتقپنامههای پولی دیگر؛

 تصویب اسناد باالدستی همچون سیاسپهای کلی ابالغی مقات معام رهبری در تدبیر و ایجاد زمینههای استفادا ازپیمانهای پولی؛

 ت صویب مقررات الزت از سوی شورای عالی هماهنگی اقت صادی سران قوا برای ایجاد هماهنگی و همکاری بی شتردستگااهای گوناگون کشور در پیشبرد پیمانهای پولی؛

 -تعامه بیشتر و مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در زمینٔه تقویپ و تسهیه رویههای تجاری و بازرگانی.
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