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 پيشگفتار

كارگيري صحيح اين موارد در به منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و به
در معاونت  "اقتصاد به زبان ساده"، ايده تهيه و ارائه بروشورهايي با عنوان هاي اقتصاديتحليل

هاي اقتصادي به اجرا درآمد. نسخه اقتصادي اتاق ايران طرح گرديد و توسط مركز تحقيقات و بررسي
هاي بعدي، در انتها يك منظور بهبود نسخهباشد و بهخروجي اين ايده مي و هشتمين سيرو، پيش

دبير كميسيون فرم ارزيابي تهيه و تنظيم گرديده است كه خواهشمنديم فرم مذكور را تكميل و از طريق 
مركز تحقيقات را از نظرات ارزشمند خود  center@iccim.ir-researchخود يا آدرس ايميل 

  آگاه سازيد.

 مفهوم پيمان پولي 
و مقصد در  أه همزمان از پول ملي كشورهاي مبدتوان چنين تعريف نمود: استفادپيمان پولي را مي
(قوامي،  اي كه نياز به ارزهاي واسط ديگري نباشدگذاري و تامين مالي دوجانبه به گونهتجارت، سرمايه

1394(. 
گذاري منعقد شده و مانند يك خط هاي پولي دوجانبه، با هدف اصلي تسهيل تجارت و سرمايهپيمان

  .٢روندو با يك نرخ ارز از پيش تعيين شده به كار مي ١اعتباري

 المللساختار سيستم مالي بين
است كه بتواند ابزارها و قوانين الزم را براي جهاني المللي نيازمند وجود يك نظام مالي مبادالت بين

و در نتيجه يك كنفرانس پولي با شركت  1994هاي تجاري فراهم آورد. از سال ارتباطات ميان طرف
آمريكا برگزار شد، مقرر شد كه دالر، به عنوان واحد پولي در  ٣كشور جهان كه در شهر برتون وودز 44

دالر در نظر  35مبنا در تجارت فرامرزي استفاده شده و هر اونس طال به عنوان پشتوانه پول، معادل 
شد  1940گيري سه نهاد اصلي در دهه گرفته شود. به عالوه برگزاري اين كنفرانس منجر به شكل

                                                            
١ Credit Line 
٢ East Asia Forum 
٣ Bretton Woods 
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نهادها شامل  المللي دارند. اينو تاثير زيادي بر مناسبات پولي و مالي بين امروز پابرجا بودهبه كه تا 
المللي پول، بانك ترميم و توسعه كه بعدها به بانك جهاني تغيير نام داد و سازمان گات صندوق بين

هاي ارزي كه بعدها با نام سازمان جهاني تجارت شناخته شد، به ترتيب با هدف اصلي رفع محدوديت
هاي ناشي هاي دالري براي كمك به بازسازي خرابيالمللي، اعطاي واميل نظام پرداخت بينو تسه

المللي باعث گيري اين نهادهاي بينالملل تاسيس شدند. شكلسازي تجارت بيناز جنگ و مقنن
 تسريع در فراگير شدن دالر و افزايش تقاضاي مبادالتي دالر شد.

داده شد، نزديك به سه دهه برقرار بود؛ اما مخارج گسترده و نظام برتون وودز به شكلي كه شرح 
هاي طوالني در آمريكا شد و در نتيجه فدرال رزرو بيني نشده اياالت متحده باعث كسري بودجهپيش

تعهد خود در برتون وودز از دست داد. به همين دليل ريچارد  فظاي را براي حذخاير طالي گسترده
دالر آمريكا را به طور  35برابري هر اونس طال با  1971نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا در سال 

 شد اين يك اقدام كوتاهيكجانبه لغو كرد كه اين اقدام به شوك نيكسون معروف شد. اگرچه ادعا مي
راي برقراري مجدد سيستم تبديل دالر به طال به جايي نرسيد و در نتيجه ها بمدت است، اما تالش

برتون وودز با رژيم جديدي كه تاكنون نيز به حيات خود ادامه داده، جايگزين شد. در  1973در سال 
تواند بدون در نظر گرفتن ميزان كنند و لذا اياالت متحده مياين سيستم ارزها به طور آزاد نوسان مي

هاي دالري ساير كشورها را كاهش دهد. طالي خود، دالر جديد انتشار داده و ارزش داراييذخاير 
بايست همچنين از آنجا كه ارز غالب در تجارت فرامرزي دالر است و هر نقل و انتقالي بر پايه دالر مي

الت متحده در سيستم مالي قانونگذاري شده توسط فدرال رزرو آمريكا انجام شود، اين امكان براي ايا
هاي دالري ساير كشورها وجود دارد كه نقل و انتقاالت دالري را كنترل كرده و حتي در مورد دارايي

 .)1393، ي مجلسهاگيري كند (مركز پژوهشتصميم

، 1989تا سال كه شد به طوريالمللي مجموع اين شرايط سبب افزايش نفوذ دالر در تجارت بين
اتحاديه اروپا تنها شاهد افزايش روزافزون قدرت دالر به عنوان ارز مرجع بود. اما كشورهاي عضو اين 
اتحاديه به منظور بهره بردن از تبديل ارز ملي به ارز واسط مرجع، اقدام به تاسيس بانك مركزي اروپا 

قتصادي صرف و تبديل شدن به يك نمودند. پس از آن اروپا با هدف خارج شدن از قامت يك بلوك ا
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نهادها شامل  المللي دارند. اينو تاثير زيادي بر مناسبات پولي و مالي بين امروز پابرجا بودهبه كه تا 
المللي پول، بانك ترميم و توسعه كه بعدها به بانك جهاني تغيير نام داد و سازمان گات صندوق بين

هاي ارزي كه بعدها با نام سازمان جهاني تجارت شناخته شد، به ترتيب با هدف اصلي رفع محدوديت
هاي ناشي هاي دالري براي كمك به بازسازي خرابيالمللي، اعطاي واميل نظام پرداخت بينو تسه

المللي باعث گيري اين نهادهاي بينالملل تاسيس شدند. شكلسازي تجارت بيناز جنگ و مقنن
 تسريع در فراگير شدن دالر و افزايش تقاضاي مبادالتي دالر شد.

داده شد، نزديك به سه دهه برقرار بود؛ اما مخارج گسترده و نظام برتون وودز به شكلي كه شرح 
هاي طوالني در آمريكا شد و در نتيجه فدرال رزرو بيني نشده اياالت متحده باعث كسري بودجهپيش

تعهد خود در برتون وودز از دست داد. به همين دليل ريچارد  فظاي را براي حذخاير طالي گسترده
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 شد اين يك اقدام كوتاهيكجانبه لغو كرد كه اين اقدام به شوك نيكسون معروف شد. اگرچه ادعا مي
راي برقراري مجدد سيستم تبديل دالر به طال به جايي نرسيد و در نتيجه ها بمدت است، اما تالش

برتون وودز با رژيم جديدي كه تاكنون نيز به حيات خود ادامه داده، جايگزين شد. در  1973در سال 
تواند بدون در نظر گرفتن ميزان كنند و لذا اياالت متحده مياين سيستم ارزها به طور آزاد نوسان مي

هاي دالري ساير كشورها را كاهش دهد. طالي خود، دالر جديد انتشار داده و ارزش داراييذخاير 
بايست همچنين از آنجا كه ارز غالب در تجارت فرامرزي دالر است و هر نقل و انتقالي بر پايه دالر مي
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، 1989تا سال كه شد به طوريالمللي مجموع اين شرايط سبب افزايش نفوذ دالر در تجارت بين
اتحاديه اروپا تنها شاهد افزايش روزافزون قدرت دالر به عنوان ارز مرجع بود. اما كشورهاي عضو اين 
اتحاديه به منظور بهره بردن از تبديل ارز ملي به ارز واسط مرجع، اقدام به تاسيس بانك مركزي اروپا 
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با اين وجود از ابتداي تاسيس اين گروه  بادالت بين دو كشور مطرح نمودند.و حذف دالر از جريان م
در مورد موفقيت آن ترديدهايي نيز وجود داشته است. در حال حاضر، عليرغم همكاري اقتصادي قوي 
چين با ساير اعضا، تجارت و همكاري اقتصادي بين ساير اعضاي بريكس بسيار ضعيف است. شكي 

ندان دور، بريكس ظرفيت تبديل شدن به نيست كه در صورت حل و فصل اين مسائل، در آينده نه چ
  هاي اقتصادي جهان را خواهد داشت. يكي از مهمترين قدرت

 المللنقش پول در تجارت بين

با استفاده از ارزهاي  -1پذيرد: به طور كلي تجارت خارجي با استفاده از پول به سه طريق صورت مي
 هاي پولي. تفاده از پيمانبا اس -3با استفاده از ناحيه مشترك پولي و  -2مرجع، 

هايي كه بر شود. نظريهانجام تجارت با استفاده از ارزهاي مرجع سبب ايجاد تقاضاي معامالتي ارز مي
شود كه هاي معامالتي پول ناميده ميكنند، نظريهنقش پول به عنوان واسطه معامالتي تمركز مي

ها، براي خريد و فروش دارايي استفاده ارايياستدالل آنها بر اين اساس است كه پول بر خالف ساير د
شود. زماني كه اين خريد و فروش در داخل مرزهاي يك كشور انجام شود، از پول ملي آن كشور مي

 اين مبادالت ،المللاستفاده شده و مقام ناظر نيز بانك مركزي آن كشور خواهد بود. اما در عرصه بين
، انجام شود. لذا تجارت فرامرزي سبب افزايش دالر و يورو، مانند بايد با استفاده از ارزهاي مرجع

خواهند با هم اين است كه دو كشوري كه مي افتدشود. اتفاقي كه ميتقاضاي ارزهاي مرجع مي
كنند تا ارز مرجع را دريافت كرده و با تجارت انجام دهند، به كشور دارنده ارز مرجع، كاال صادر مي

جارت بپردازند. كشور دارنده ارز مرجع در اين فرآيند، بدون آنكه كااليي توليد كرده استفاده از آن به ت
كند؛ در واقع اين كشور ضمن منتفع شدن از تقاضاي مبادالتي باشد، پول منتشر كرده و كاال وارد مي
 كند. كشور را نيز مديريت مي ساير كشورها، جريان تجارت بين دو

لي مشترك، كشورهايي كه در يك ناحيه مشخص قرار دارند، پول ملي در روش استفاده از ناحيه پو
دهند. مثال بارز ناحيه مشترك پولي، اتحاديه خود را كنار گذاشته و يك واحد پولي جديد را شكل مي

شود كه اروپا و واحد پول يورو است كه متعلق به كشور خاصي نيست و تحت قوانيني مديريت مي
 ت. مورد توافق همه اعضا اس
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استفاده از پيمان پولي، شيوه نويني است كه طي آن، به جاي استفاده از ارز مرجع، تحت توافق 
 شود. هاي مركزي طرفين تجارت، از پول ملي كشورها استفاده ميبانك

 جانبههاي پولي دوخاستگاه پيمان
به  ترين دليل حركت كشورهاي شرق آسيااصلي 1997 -98بحران مالي شرق آسيا در سال 

ر چه در مورد عوامل ايجاد بحران هاي اقتصادي نوآورانه و ابتكاري بود. اگسمت و سوي همكاري
بيني وقوع شرايط بحراني اند، اما آنچه به طور مستقيم پيشمالي آسيا داليل زيادي را ذكر كرده

 بود. المللينمود، كمبود نقدينگي بينپذير ميرا امكان
هاي پوشش نوسانات و در انگليس براي اطالق به روش 1970دهه ابتدا در ١واژه سوآپ ارزي

گرفت. لذا در ادبيات مالي، سواپ هاي بزرگ مورد استفاده قرار مينرخ برابري ارزها بين شركت
ها براي كاهش ريسك نوسان ارز ها و بانكهاي مورد استفاده بين شركتارزي به مفهوم روش
و بعد از بحران مالي آسيا، اين نوع قراردادهاي  2000از اوايل دهه گرفت. اما مورد استفاده قرار مي

هاي مركزي كشورهاي جنوب شرق آسيا متداول شد و هدف اصلي آن تامين سواپ بين بانك
در پي رد طرح پيشنهادي ژاپن مبني بر تأسيس واقع نقدينگي مورد نياز در زمان بحران بود. در 

دنبال تمايل كشورهاي برجسته شرق آسيا در زمينه افزايش و به  )AMF(2صندوق پول آسيايي
نشست ساالنه بانك اي در حاشيه هاي منطقههاي مالي، چارچوب جديدي از همكاريهمكاري

فت كه تحت عنوان ماي تايلند مورد توافق قرار گر) در شهر چيانگ2000سال توسعه آسيايي (
هاي پولي ترين مفاد اين طرح، توسعه پيمانيكي از مهم. 3شودشناخته مي ماينوآوري چيانگ

ها در ابتدا بر اگرچه اين پيمان هاي محلي در تجارت بين اعضا بود.دوجانبه براي استفاده از پول
گرفت، اما به تدريج و به ويژه پس از بحران مالي جهاني در سال اساس دالر آمريكا شكل مي

به ارزهاي محلي تبديل شد. روند مهم ديگري كه ها از دالر ، ارز مورد توافق اين پيمان2008
                                                            
١ Currency Swap 
٢ Asian Monetary Fund 

كشورهاي عضو اين طرح شامل كشورهاي مؤسس آسه آن (اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند) و سه  ٣
  كره جنوبي هستند.كشور چين، ژاپن و 
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ها هاي پولي در كشورهاي شرق آسيا تاثيرگذار بود، استفاده از اين پيماندر ترويج استفاده از پيمان
 2011و  2010هاي كه با هم مبادله تجاري دارند، در سال يبراي تسويه تجاري بين دو كشور

نند دالر و يورو صورت گرفت. به تدريج اين نوآوري بود كه با هدف كاهش وزن ارزهاي واسط ما
به ساير كشورهاي جهان نيز تسري يافت و باعث شد كه استفاده از پيمان پولي رواج بيشتري 

 اقدام به امضاي پيمان پولي نمودند ١كشور 32، حدود 2014پيدا كند، به طوري كه تا اوايل سال 
  ).1393هاي مجلس، مركز پژوهش(

آن و سه كشور ديگر (جمهوري خلق چين، ژاپن و كره) ، وزراي كشورهاي آسه2008در سال 
را تصويب كردند. به موجب اين طرح، هر عضوي كه با مشكل  2مايسازي چيانگطرح چندجانبه
تواند طي يك قرارداد مي ،ها و يا نياز فوري به نقدينگي در كوتاه مدت مواجه شودتراز پرداخت

، ميزان 2016دسامبر سال  31ول ملي خود، دالر دريافت نمايد. در تاريخ سواپ، در مقابل پ
 9,1كننده به اين طرح معادل يافته توسط كليه كشورهاي مشاركت تعهدات بانكي اختصاص
 .3ميليارد دالر بوده است

سازي نيز اشاره به اين موضوع دارد كه از ذخاير دالري اعضاي طرح، يك اصطالح چندجانبه 
تشكيل  4گيري موزونيأسيستم ر كرد آن نيز يكشترك ذخيره ارزي ايجاد و براي هزينهمنبع م

اي اهميت يافت كه گاه از شد تا نظارت مؤثرتري بر اين مسئله صورت گيرد. اين اقدام به اندازه
شود. ايده به كارگيري ارزهاي محلي براي آن با عنوان تولد دوباره صندوق آسيايي پول ياد مي

شود در اين منطقه ارز غالب اي توسعه يافت كه امروزه ادعا ميدر شرق آسيا به اندازه تجارت

                                                            
بيشتر اين كشورها، از كشورهاي آسيايي بوده و در ميان آنها، برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا، استراليا و برخي  ١

  از كشورهاي آفريقايي نيز وجود دارند.
٢ Chiang Mai Multilateralization 
٣ Annual Financial Statement, Bank Negara Malaysia, ٢٠١٦ 

  اين سيستم هر كشور متناسب با ميزان مشاركت در ايجاد منبع ذخيره ارزي، حق راي دارد.در  ٤
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مركز ( شوندمرزي وجود نداشته و همه ارزها در تجارت خارجي استفاده ميبراي تجارت برون
 .)1393هاي مجلس، پژوهش

 تفاوت پيمان پولي با سوآپ ارزي

هاي مربوط به ارزي در مورد قراردادها و تراكنشسوآپ در ادبيات كالسيك مديريت مالي، واژه 
در سوآپ ارزي، دو شركت خصوصي با يكديگر رود. به عبارت ديگر تبادل ارز خارجي به كار مي

ر رسند كه ارزهاي خارجي را با قيمت مشخصي در آينده به يكديگر بفروشند، اما دبه توافق مي
به مفهوم ديگري به  Bilateral Currency  Swap Agreementماي، واژه طرح چيانگ

هاي گويند. در سوآپ ارزي طرفين قرارداد شركتكار رفت كه به آن پيمان پولي دوجانبه مي
هاي مركزي دو كشور كه در پيمان پولي، دو طرف توافق، بانك خصوصي هستند، در حالي

ا پيمان پولي عمدتا از وجود ندارد، ام1هستند. همچنين در سوآپ ارزي چيزي به نام اتاق تسويه
شود. روش اجراي سوآپ ارزي نيز با پيمان پولي تفاوت هاي تسويه ارزي عملياتي ميطريق اتاق

بنيادين دارد. در پيمان پولي دوجانبه، دو حساب متناظر براي هر يك از كشورها در بانك مركزي 
؛ اين در حالي است كه شوندهاي تجاري عامل تعيين ميشود. سپس بانككشور ديگر افتتاح مي

تواند در سوآپ ارزي بين دو شركت خصوصي نقشي نداشته باشد. عالوه بر سيستم بانكي مي
هدف از سوآپ ارزي كاهش و مديريت ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز براي دو شركت ها، اين

ائلي هاي منتسب به برقراي پيمان پولي در سطح ملي بوده و شامل مسهدفخصوصي است، اما 
هاي تجاري بين كشورها، مانند تامين و مديريت نقدينگي در زمان بحران مالي، تسويه پرداخت

كاهش وابستگي تجارت بين كشورها به ارزهاي واسط، از جمله دالر، يورو و پوند و نهايتا 
  الملل است.ها در تجارت بينسازي ارزهاي محلي و تقويت نقش آنجهاني

 

  

                                                            
١ Settlement/ Clearing House 
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 هاي پولي مفاهيم مطرح در پيماننحوه كاركرد و 

هايي را براي طرف مقابل به ارز هاي مركزي دو كشور حسابدر يك پيمان پولي دوجانبه، بانك
نمايند. نرخ خود افتتاح نموده و دو بانك تجاري نيز در دو كشور، عمليات بانكي را مديريت مي

اركس) باشد. در اين حالت براي انتقال ارز تواند ثابت و يا شناور (نرخ روز بازار فبرابري ارزها مي
كاالي وارداتي، تاجر ايراني به حساب ريالي نزد بانك مركزي ايران (كه متعلق به كشور مقابل 

هاي فني نمايد، آنگاه بر اساس پروتكلاست) مبلغ مورد توافق با شريك تجاري خود را واريز مي
ايران در كشور مقابل (كه به پول ملي آن  هاي مركزي، معادل همين مبلغ از حساببين بانك

هاي شود. در پايان دوره مورد توافق، بانككشور است) كسر شده و به حساب صادركننده واريز مي
نمايند. در انعقاد يك پيمان پولي، چهار مؤلفه مركزي اين دو حساب را با يكديگر تسويه مي

 اصلي وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرد. 
ترين مالحظات در مورد پيمان پولي دوجانبه، رعايت سقف يكي از اصلي :سقف مقداري -1

مقداري پيمان است. مقدار سقف نيز بر مبناي عدد كمتر در واردات و صادرات كشورها به يكديگر 
واحد پول و صادرات  70است. به عنوان مثال اگر حجم واردات كشور الف از كشور ب، معادل 

واحد  70جانبه عدد كمتر (ي باشد، سقف پيمان دوواحد پول 100ور ب، معادل كشور الف به كش
. در واقع پيمان شودتسويه ميهاي مرسوم از ساير شيوه، با استفاده مازاد بر آنپولي) خواهد بود. 

هاي موجود انتقال ارز و استفاده از ارزهاي مرجع است و پولي دوجانبه روشي مكمل براي روش
 ها. ننه جايگزين آ

هاي پولي كه تا كنون امضا شده، دوره زماني سه ساله داشته و عمده پيمان :سقف زماني -2
اند. اما در شرايطي كه نرخ برابري معموال در پايان دوره با افزايش سقف مقداري، تمديد شده

كه  ها به صورت سه ساله و بدون مالحظه حداكثر مبلغيارزها نوسان زيادي دارد، اجراي پيمان
تواند به كشور مقابل بدهكار شود، ممكن است باعث زيان يكي از طرفين شود. يك كشور مي
هاي اما اجراي آنها در بازه ،ا شوندها به صورت سه ساله امضتر آن است كه پيمانلذا شيوه مناسب

شود و هاي زماني سه ماهه در نظر گرفته تر اتفاق بيفتد. براي مثال چنانچه بازهزماني كوتاه
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هاي مركزي ملزم باشند كه در انتهاي هر سه ماه تا سقف مشخص توازن از قبل تعيين بانك
هاي مركزي به ميزان قابل توجهي پوشش داده صورت ريسك بانك شده را رعايت كنند، در اين

 شده و نيازي به تسويه پايان دوره وجود ندارد. 

تسويه پايان دوره وجود داشته باشد، اين امر اگر به هر دليل نياز به  :تسويه پايان دوره -3
تواند دالر يا يورو باشد و يا از طريق تواند از طريق انتقال ارز واسط از قبل توافق شده كه ميمي

 فروش كاالي كشور بدهكار به كشور طلبكار انجام شود. 

سويه تجاري به طور كلي از درآمدهاي ارزي براي دو امر مهم ذخيره ارزي و ت :حوزه عمل -4
شود. در حالت ذخيره ارزي، پول در يك كشور ثالث براي مدت زمان طوالني نگهداري استفاده مي

شده و ارزش آن تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله نرخ تورم در كشور نگه دارنده اين ذخاير 
ز كاال است. در مورد دوم، در مدت زمان كوتاهي، با اين درآمد ارزي از كشور نگه دارنده ار

هاي پولي براي ذخيره ارزي چندان توصيه شود. به طور كلي استفاده از پيمانخريداري مي
يابد. لذا پيمان پولي هاي ملي، قدرت خريد آن كاهش ميشود؛ چرا كه با كاهش ارزش پولنمي

  شود. تنها براي تسويه مرتبط با تجارت فرامرزي استفاده مي

  پوليهاي مزاياي به كارگيري پيمان
اگر كشوري توانايي صادرات داشته باشد و بتواند در  ارتقاي ارزش پول ملي كشور:الف) 

هاي پولي المللي خود به جاي ارزهاي رايج، از پول رسمي خود در قالب پيمانمبادالت بين
الملل خواهد شد. گيرد، موجب ارتقاء جايگاه پول ملي خود و افزايش ارزش آن در عرصه بينبهره
به بعد مثال زد، يعني  2009توان تجربه كشور چين را از سال ترين نمونه، ميعنوان موفقبه 

المللي هاي بينجهت پرداخت» 1رمنبي«هنگامي كه چين تصميم گرفت از پول رسمي خود يعني 
استفاده كند. با توجه به قدرت باالي اين كشور در صادرات، به تدريج جايگاه پول ملي اين كشور 

  روا ارتقاء يافت كه اين روند همچنان ادامه دارد. الملل و در ميان ارزهاي جهانصه بيندر عر

                                                            
١ Renminbi (RMB) 
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RMB  ها، در زمره چهار ارز برتر جهان و ، از نظر حجم در تراكنش2015در ماه آگوست سال
در پرداخت  RMB، سهم 2015ژاپن قرار گرفته است. همچنين در آگوست سال  باالتر از ين

. صندوق 1درصد رشد داشته است 1,4درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن،  2,79جهاني، 
 ،خود» ) تركيب ذخاير ارزي خارجي رسمي2016سپتامبر 30گزارش فصلي («المللي پول در بين

در كنار دالر آمريكا،  SDRرا به عنوان پنجمين ارز تركيب سبد » رمنبي«، پول رسمي چين
هاي پولي با شركاي . به دليل استفاده از پيمان2يورو، ين ژاپن و پوند انگليس تعيين كرده است

از سال يعني هاي اخير بسيار گسترش يافته است. در سال RMBتجاري، تسويه تجاري با 
كه در ماه مي به طوري جانبه منعقد كرده است. پيمان پولي دو 30بيش از  ،چين ،به بعد 2008
ميليون دالر)  468ميليارد رمنبي ( 2,9جانبه پولي حدود ارزش كل قراردادهاي دو 2015سال 

. بنابراين اگر كشوري مانند چين، با بنيه قوي توليدي و صادراتي، بتواند از پولي ملي ٣بوده است
المللي تقاضا براي پول آن كشور خود به نحو گسترده استفاده كند، به صورتي كه در عرصه بين

  توان چنين پولي را به عنوان ذخيره ارزش هم نگهداري كرد. اشته باشد، حتي ميوجود د

هاي ناگهاني يكي از عوامل جهش ايجاد ثبات و آرامش نسبي و بهبود انتظارات:ب) 
ها و رشد شديد تقاضا در بازارهاي مختلف طال، ارز و ساير كاالها، انتظارات منفي نسبت قيمت

به آينده است، به ويژه هنگامي كه تهديدهاي سياسي بر بعد اقتصادي تسلط يابد. از اين رو 
نسبي را از حيث تامين اقالم  تواند حداقل در كوتاه مدت آرامشيها مياستفاده از اين پيمان

  ها نيز اثرگذار باشد. اساسي و ضروري وارداتي ايجاد كرده و از اين طريق بر ساير بخش

تاثير بر رشد اقتصادي از كانال افزايش تجارت : هاي پولي بر رشد اقتصاديج) تاثير پيمان
واند غيرقابل دستيابي تگيرد؛ منافعي كه در حالت وجود ارز واسط و تهديدات آن، ميصورت مي

                                                            
١ SWIFT RMB Monthly Tracker ١٦-٢٠١١ 
٢ https://www.imf.org/en/News/Articles/٢٠١٦/٠٩/٣٠/AM١٦-PR١٦٤٤٠-IMF-
Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi 
٣ https://www.frbsf.org/banking/asia-program/pacific-exchange-
blog/banking-on-china-renminbi-currency-swap-agreements/ 
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اقتصاددانان  به واسطه افزايش ريسك مبادالت با خارج، مورد تهديد قرار گيرد. شود يا حداقل
قتصادي بالقوه را با توجه به هاي اگيري از توانمنديالملل، امكان بهرهمعتقدند تجارت بين

گذاري در براي سرمايه آورد و عاليم روشني راهاي نسبي موجود و قابل خلق، به وجود ميمزيت
سازد. همچنين نرخ رشد اقتصاد هاي اقتصادي سودآور و قابل رقابت در عرصه جهاني پديدار ميطرح

دهد. آثار تجارت را از طريق دسترسي به بازارهاي خارجي، تكنولوژي و منابع تحت تاثير قرار مي
زار و تخصيص مجدد منابع قابل بررسي المللي بر رشد اقتصادي از سه بعد عوامل توليد، اثر بر بابين
  ). 1384(فرهادي،  است

ي، (يلر هاي پولي، پوشش ريسك استيكي از كاركردهاي پيمان د) كمك به پوشش ريسك:
باشد، هاي پولي پيماننرخ باالي تورم ممكن است عاملي منفي و بازدارنده در جهت انعقاد ). 2015

 محلي است كه بخشي از دارايي دو كشور طرف مبادله، به پولاي ها به گونهچرا كه ماهيت اين پيمان
توان شود. با ابزارهايي مانند تعيين دارايي ثابت مانند طال يا نفت خام، ميكشور ديگر نگهداري مي

هاي محلي به حداقل رساند و به اين ترتيب باعث ريسك طرفين مبادله را از ناحيه كاهش ارزش پول
  تسهيل تجارت شد. 

هزينه انتقال ارز، عدم اطالع دشمنان كشور از برخي خريدهاي خارجي، حركت به سمت  كاهش
المللي كردن پول ملي، افزايش منافع بخش خصوصي با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجي، بين

آوري اقتصاد و كمك به اجراي اقتصاد مقاومتي با تنوع گرايي و امكان پرداخت تسهيالت افزايش تاب
هاي ملي، از ديگر مزاياي قرارداد تجاري و پيمان پولي دو جانبه است (قوامي، مدت بر  اساس پولاهكوت

1394(  

  هاي پوليمعايب و تهديدات ناشي از پيمان
محدود شدن تجارت به برخي كشورها، به مرور  ) وابستگي به كشورهاي طرف تجاري:الف

باعث وابستگي كشور به محصوالت توليدي اين كشورها خواهد شد. وابستگي به كشورهاي خارجي، 
در هر سطحي به خصوص در زمينه كاالهاي اساسي و ضروري، ريسك مبادله را افزايش خواهد داد. 
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برد، را زير سوال مي كه مزيت تجارت خارجيتجارت به برخي از كشورها، عالوه بر اين محدود شدن 
  تر خواهد كرد. تجارت را نسبت به حالت عادي، پرهزينه

هاي پولي با كشورهايي منعقد شود كه تراز تجارت چنانچه پيمان د) عدم تعادل در تراز تجاري:
همچنين اگر خواهد شد. ارزهاي جهانروا ارزي مبتني بر ها مثبت است، سبب كاهش درآمدهاي با آن

دوره تعيين شده، تسويه بر مبناي ارز واسط نباشد، به منظور تسويه بايستي واردات مكانيزم تسويه پايان 
داراي كاالهاي مورد نياز كشور صادركننده از همان كشور صورت گيرد. حال اگر كشور مورد نظر 

تر كردن كاي بيشتر و گستردهنباشد، عمال امكان واردات وجود نخواهد داشت و نياز به پيدا كردن شر
  جانبه خواهد بود. قه مبادله جهت تسويه سه و يا چندحل

چنانچه ذخاير ارزي بانك مركزي به ارزهاي محلي  هاي ارزي بانك مركزي:كاهش دارايي ج)
ي بانك مركزي هم هاهاي محلي، ارزش داراييتقليل يابد، با افزايش نرخ تورم و نوسانات ارزش پول

  خواهد يافت.كاهش 

  كشوري در استفاده از مزاياي پيمان پولي تجربه
تري به خود گرفته و ، استفاده از ارزهاي ملي در تجارت شكل جدي2008بعد از بحران مالي سال 

هاي پولي را در تجارت خارجي خود افزايش بسياري از كشورها در تالش هستند كه بتوانند سهم پيمان
  دهند. 

هاي پولي دوجانبه را در جهان منعقد نموده و جايگاه خود را به عنوان پيمان چين بيشترين تعداد
هايي را در جهت ترويج ترين كشور در اين عرصه حفظ نموده است. چين در دهه گذشته سياستجدي

اي از اين تالش، مربوط به مذاكرات با المللي از پول خود در پيش گرفته كه بخش عمدهاستفاده بين
، بانك مركزي 2015هاي پولي دوجانبه بوده است. تا پايان سال رها در مورد انعقاد پيمانساير كشو

، ارزش 2014پيمان پولي را با ساير كشورهاي جهان منعقد نموده است. در سال  33چين، بالغ بر 
كه ميليارد دالر بوده، در حالي  498,12هاي تجاري خود معادل هاي پولي دوجانبه چين با طرفپيمان

تريليون دالر بوده است؛ به عبارت  1,75معادل  همين كشورهادر همين سال حجم تجارت چين با 
هاي پولي دوجانبه و درصد از تجارت خارجي چين در اين سال از طريق انعقاد پيمان 16ديگر حدود 
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حجم كل تجارت چين با كشورهايي  ، در همان سال،است. به عالوهاستفاده از ارزهاي ملي انجام شده 
اين  درصد از حجم كل تجارت خارجي 55حدودا بود، ها پيمان پولي دوجانبه منعقد نموده كه با آن

  . )1،2015ي(يلر كشور را تشكيل داد
در همين راستا تركيه نيز توانسته است تا حدي استفاده از لير به جاي دالر را در تجارت دوجانبه با 

درصد از  7درصد از صادرات و  5حدود  2016ماه اول سال  9ر كشورها عملياتي نمايد. دبرخي از 
 ايحاشيه كشورهايطرف مقابل عمده اين تجارت،  .واردات اين كشور با استفاده از لير انجام شده است

ركيه ين تنهمچ. اندتركيه از جمله ايران، امارات متحده عربي، عراق، قبرس و سوريه بوده همسايه و
به  ،كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از قبيل آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليسدر تجارت با چين و برخي از 

 نموده است.  استفادهاز لير  ،واردات در بخشويژه 
ها در اي از آنهاي وابسته يا شاخهركتشعلت ترجيح اين كشورها به تجارت با لير اين است كه 

كشور برتر در صادرات با استفاده از لير تركيه  10توجه به وزن نسبي كشورها، سهم تركيه قرار دارد. با 
  .٢درصد است 67درصد است و سهم همين تعداد در واردات  70

  هاي پولي در ايرانيمانپ
  پيمان پولي عملياتي شدن. 1

 ،مركز مبادالت ارزياندازي راهبا  1389ها از نيمه دوم سال مركزي ايران بعد از تشديد تحريم بانك
كنون، تا 1392سال در همين راستا از . لي را در دستور كار خود قرار دادبه نوعي استفاده از ارزهاي م

به امضاي ها برخي از آنصورت گرفته كه هاي پولي در مورد پيمانكشور جهان  20مذاكراتي با 
م دو قرارداد با كشورهاي پاكستان و ها سرانجاو از ميان اين تفاهم نامه ه استتفاهم نامه منجر شد

                                                            
١ Yelery, ٢٠١٥ 

 بانك مركزي تركيه: ٢
http://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/en/main+menu/analyses/trade+i
n+local+currencies  
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و قرارداد ديگر در » ترتيبات بانكي و پرداخت«قرارداد در حوزه كه يكي از دو  تركيه به امضاء رسيد
  . 1است» سوآپ ارزي«زمينه 

 9/4/94ساله ششم توسعه مورخ هاي كلي برنامه پنجموجب بند چهارم متن ابالغيه سياستبه در ادامه، 
اي كشور به ويژه با كشورهاي توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه«از: ست ا كه عبارت

هاي پولي دو و منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان
هاي كلي اقتصاد سياست 12و  11، 10 2چندجانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي

  در دستور كار دولت قرار گرفت. به عنوان تكليفي قانوني، پولي هايعقاد پيمانان ،»مقاومتي

  هاي پوليپيمانمزاياي . 2
هاي پولي براي همه كشورها در پي دارد، با توجه به شرايط ايران، عالوه بر مزايايي كه انعقاد پيمان

   كه متوجه ايران است را برشمرد:زايايي توان ممي
هاي بزرگ جهان حاضر به نقل در شرايط فعلي كشور كه بانك ها:برابر تحريمالف) مقاومت در 

هاي آمريكا واهمه دارند، ضرورت رفع مشكل و انتقال درآمدهاي ايران نيستند و عمدتا از جريمه
 يكي از كند. در اين بينهاي جديد بانكي و پولي را الزامي ميمبادالت بانكي، روي آوردن به روش

الر و ايجاد هاي خارجي، خروج از نظام پرداخت داصلي براي مساله عدم همكاري بانك هايراهكار
هاي جانبه با ديگر كشورها است. تحريم بانكي يعني قطع دسترسي به سامانههاي پرداختي دونظام

                                                            
١ https://www.cbi.ir/showitem/١٧٠٧٤.aspx 

حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش "اقتصاد مقاومتي بر  هاي كليسياست 10بند  ٢
توسعه حوزه عمل مناطق "عبارتست از:  11أكيد دارد. بند با استفاده از ابزارهاي مختلف ت "افزوده و با خالص ارزآوري مثبت

گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و تامين هاي پيشرفته، آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري
 "پذيري افتصاد كشورافزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب"نيز ناظر بر  12و بند  "از خارجنيازهاي ضروري و منابع مالي 

  باشد.از طرق مختلف مي
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كه با توجه به اين كه عمده شركاي تجاري ايران،  3رسانهاي پيامو سامانه 2، تسويه1پاياپاي
كشورهايي با ارز ضعيف هستند، عمليات پاياپاي و تسويه در كشورهاي ديگر (اروپا يا آمريكا) صورت 

دهند، هاي ايراني سرويس نميهاي پاياپاي در اين كشورها به بانكگيرد. در شرايط فعلي كه اتاقمي
ختالل شده است. انعقاد پيمان پولي منجر به رفع نياز به عمليات پاياپاي المللي دچار اانتقال وجه بين

هند. هاي مركزي دو كشور خود اين عمليات را انجام ميشود و بانكو تسويه در كشور ثالث مي
هاي اروپايي و پرداخت گري بانكتوان انجام عمليات پاياپاي و تسويه را به جاي واسطهبنابراين مي
 اليي،قداري و زماني معين انجام داد (مهاي مركزي دو كشور و تا سقف مر، توسط بانككارمزد بيشت

1396.(  
زني يكي از مهمترين آثار اجراي اين پيمان، افزايش قدرت چانه زني:ب)  افزايش قدرت چانه

هاي در فهرست تحريمبرخي از اقالم ضروري و دارويي كشور است. با توجه به اين كه تجارت 
ها به تسهيل واردات و صادرات اين ست، استفاده از اين پيمانملل، آمريكا و اتحاديه اروپا ني سازمان
 ،الذكرهاي كااليي فوقكند، زيرا عمده مشكل تجارت در گروههاي كااليي كمك شاياني ميگروه

  .)1393هاي مجلس، (مركز پژوهش نقل و انتقال پول بين واردكننده و صادراكننده بوده است
ها براي ايران خواهد داشت، يكي ديگر از مزايايي كه انعقاد اين پيمان ج) كنترل انتظارات تورمي:

كنترل تورم داخلي از ناحيه كاهش نياز به ارزهاي خارجي است. چنانچه ايران بتواند با شركاي عمده 
به ارزهاي خارجي كاهش  نيازهاي پولي منعقد نمايد، تجاري خود، با استفاده از ارزهاي ملي پيمان

و و به اين ترتيب تا حدي تورم داخلي تواند تا حدي بر كنترل نرخ ارز، تاثيرگذار باشد يافته كه مي
   .4شودانتظارات تورمي كنترل مي

   1970سازماني است كه در سال 5اتحاديه پاياپاي آسيايي ه) استفاده از اتحاديه پاياپاي آسيايي:

                                                            
١ Clearing System 
٢ Settlement 
٣ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

  1381 رجوع شود به: پيرايي، خسرو؛ پسنديده، حسين؛ مطالعه تجربي رابطه بين نرخ ارز و تورم در ايران، ٤
٥ Asian Clearing Union (ACU) 
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ها ها و دريافتارزهاي محلي در مبادالت بين اعضا، سهولت بخشي به پرداختهدف استفاده از ا ب
هاي ارزي، كاهش هزينه نقل و انتقاالت ارزي و جوييتحت معامالت تجاري مجاز بين اعضا، صرفه

بنگالدش، بوتان، هند، مالديو، ميانمار، نپال، پاكستان، زايش ارتباطات تجاري بين كشورهاي اف
در تهران است و ايران با توجه به اين كه دبيرخانه دائمي اين اتحاديه  تاسيس شد.ان سريالنكا و اير

هاي توان از اين پتانسيل، در جهت پيشبرد و تسريع انعقاد پيمانشود، ميآن محسوب مي 1كارگزار
الزم براي تسويه  از جمله اهداف تشكيل اين اتحاديه، تامين بستر پولي با اعضا بهره جست.

هاي جاري جانبه بين كشورهاي عضو، افزايش استفاده از ارزهاي محلي در تراكنشهاي چندتپرداخ
اين زيرساخت كه دبيرخانه  لذا باشد.ها با استفاده از ذخاير ارزي اعضاميبين كشورها و بهبود اقتصاد آن

يت جايگاه دائمي آن در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مستقر است، پتانسيل مناسبي براي تقو
هاي مجلس، (مركز پژوهشجانبه است ر تجارت دوپول ملي و توسعه استفاده از ارزهاي محلي د

1393(.  

  هاي پوليپيمان هايچالش. 3
تجاري از جمله مواردي است  تراز شركاي تجاري:از برخي  باتعادل تراز تجاري  )عدمالف

ها در شرايطي مناسب هستند كه دو يا اين پيمان. 2كه در انعقاد پيمان پولي بايد در نظر گرفته شود
چند كشور درون پيمان بتوانند به تراز مبادالتي و تسويه با هم برسند، در حالي كه برخي كشورهاي 

صادركننده نفت و مواد خام هستند. به عنوان نمونه  كشورمانمنطقه و طرف مبادالتي ايران، مانند 
هزار ميليون دالر بوده است  887ميليارد و  5، 1396تهي به سال ماه من 11صادرات ايران به عراق در 

ميليون  75درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، فقط  50درحالي كه واردات ايران از عراق با 
جانبه با اين مثبت است و انعقاد پيمان پولي دو. بنابراين تراز تجاري ايران و عراق 3دالر بوده است

كشور و يا تسري حلقه پيمان به ساير كشورهاي طرف  به واردات گسترده از اينكشور، ما را ملزم 

                                                            
١ Agent 
٢ https://www.cbi.ir/showitem/١٧٠٧٤.aspx 
٣ http://agbiotech.ir/ne/٤٢٢-٤٢٢.html 
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كند كه اين موضوع تسويه را در قالب پيمان ياد شده به امري پيچيده، چالشي و تجاري با عراق مي
  كند. بر تبديل ميزمان

با ايران ها باعث شده است بسياري از كشورها از تجارت تحريم ب) پيدا كردن شركاي تجاري:
هاي پولي زماني اثرگذار خواهد بود كه كشورهاي ديگر راضي حل پيمانخودداري كنند. بنابراين راه

، به عبارتي عالوه بر مسائل اقتصادي، در مسائل سياسي هم با ايران همسو به ارتباط با ايران باشند
جاري بايد به دنبال آن بود. . مساله انتقال پول، گام دومي است كه پس از پيدا كردن شركاي ت1باشند

استفاده از  ها تمايلي بهاز اظهار تمايل برخي كشورها به رابطه تجاري با ما، ممكن است آنحتي پس 
ها به اين شيوه مبادله نداشته باشند و استفاده از ارزهاي واسط را كه آزادي عمل بيشتري براي آن

  ارز ضعيفي باشند، ترجيح دهند.  دارايدنبال دارد، به خصوص اگر خود 
 دتوانهايي را ميكه انگيزه انعقاد چنين پيمان ييكي از مهمترين عوامل د) تورم مستمر و باال:

. چرا كه در صورت انعقاد )1393هاي مجلس،(مركز پژوهش اقتصاد ايران است دركاهش دهد، تورم 
قابل به ريال نگهداري خواهد شد. نوسانات پيمان پولي، هر چند كوتاه مدت، بخشي از دارايي كشور م

شديد اقتصادي و تورم مستمر، كاهش ارزش واقعي اين دارايي را به دنبال خواهد داشت. از طرفي 
توسعه و كمتر توسعه يافته هستند (مانند چون اكثر كشورهاي طرف تجاري ايران، كشورهاي در حال 

ايران به پول محلي كشورهاي طرف تجاري براي ريسك كاهش ارزش دارايي عراق و افغانستان)، 
  ايران هم مطرح است.

  هاي پولي بين ايران و ساير كشورها: پيمان. 4
در مسير عملياتي شدن عمده اين اما ايران چندين پيمان پولي را با برخي از كشورها امضا نموده، 

  خواهد شد: از اين قراردادها مروردر ادامه برخي  ها مشكالتي وجود دارد.پيمان

  

                                                            
١http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=
١٥١٠٠٠ 
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  هاي پولي با تركيه:پيمان

هاي ، به دنبال سفر رئيس جمهور تركيه به  ايران و با هدف ايجاد زمينه1396مهرماه  17در تاريخ 
جانبه ريال نويس تفاهم سوآپ دودو كشور، پيشالزم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين 

هاي مركزي ايران و تركيه رسيد. اين تفاهم كه بانكساي كل ؤلير تركيه به توافق و تأييد ر -ايران
و » تامين مالي تجارت«با هدف تسهيل تجارت با استفاده از ارزهاي ملي دو كشور براي 

بين دو كشور انجام شده بود، در جريان سفر يك روزه رئيس كل بانك » گذاري مستقيمسرمايه«
كزي ايران به نمايندگي از دولت و بانك توسعه و نامه بين بانك مرمركزي به آنكارا و امضاي موافقت

قرارداد سوآپ  1397فروردين ماه  27در  .1هاي اقتصادي اكو به امضاء رسيدتجارت سازمان همكاري
هاي مركزي ايران و تركيه و همچنين ترتيبات اجرايي بين بانك» لير تركيه«و » ريال ايران«ارزي 

را براي تامين مالي تجارت با كشور  )LC(ايران اولين اعتبار اسنادي » بانك ملي«ابالغي، امضا و 
   . 2تركيه گشايش كرد

هرچه بيشتر  خواهان افزايشل بانك مركزي، در ديدار با سفير تركيه، رئيس ك1398در فروردين 
  .٣هاي تجاري شدهاي دو كشور براي تسهيل فعاليتهمكاري ها ميان بانك

  : پولي با پاكستان پيمان
رئيس كل وقت بانك مركزي ايران كه با هيئتي همراه با رئيس 1395فروردين سال  7در تاريخ 

حضور داشت، در همايش بازرگاني مشترك ايران، يادداشت تفاهم  »آباداسالم«جمهور در 
رئيس كل وقت بانك مركزي پاكستان امضا  »اشرف واترا«هاي بانكي بين دو كشور را با همكاري

هاي هاي متقابل به ارزهاي مختلف بين بانكنامه ايجاد رابطه بانكي و افتتاح حسابدر اين تفاهمكرد. 
ها با هدف تسهيل هاي متقابل بانكنين ايجاد زمينه مناسب براي همكاريمركزي دو كشور و همچ

ها و ابزارهاي پرداخت مراودات تجاري از طريق ارائه انواع خدمات بانكي و همچنين استفاده از سيستم

                                                            
١ https://www.cbi.ir/showitem/١٦٩٤١.aspx 
٢ https://www.cbi.ir/showitem/١٧٦٨٩.aspx 
٣ https://cbi.ir/showitem/١٩٠٣٤.aspx 
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. همچنين در اين سفر مجوز تاسيس شعبه براي توسط شهروندان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفت
اعطاء شد تا  به ترتيب در پاكستان و ايران» حبيب بانك پاكستان«و همچنين » نبانك ملي ايرا«

عالوه بر  هاي عامل به سهولت انجام دهند.تجار هر دو كشور بتوانند مبادالت خود را از طريق بانك
كميته «اي دائمي تحت عنوان به منظور نظارت بر اجراي توافقنامه، طرفين موافقت كردند كميته اين
  .1تشكيل شود »رك بانكي ايران و پاكستان مشت

هاي مركزي دو كشور پيشنهاد افتتاح شعب در رؤساي كل بانك 1396مرداد  11پس از آن در تاريخ 
سفير وقت پاكستان در ايران هم با اشاره به تفاهم» آصف دراني«نمودند. را ارائه كشورهاي يكديگر 
بانك آوريل سال گذشته بين دو بانك مركزي ايران و پاكستان، اعالم كرد كه  13نامه امضا شده در 

. بر اساس اين استهيادآور شد هاي تجاري اين كشوربانكمركزي پاكستان مفاد اين تفاهم نامه را به 
ايراني همكاري  هايتوانند در چارچوب تفاهم صورت گرفته با بانكهاي پاكستاني ميابالغيه، بانك

  . 2كنند

  هاي پولي با چين:پيمان
چين در پكن توافق كردند براي  »٣اگزيم بانك«ايران و » بانك مركزي« 1395مردادماه  27در تاريخ 

به نام بانك مركزي  »يوان«و  »يورو«تسهيل در تسويه مبادالت بانكي، دو حساب به ارزهاي 
ايران و  »بانك مركزي« 1396شهريور  24در  .٤شودافتتاح اگزيم بانك، جمهوري اسالمي ايران نزد 

ميليارد يورو با موضوع ارائه تسهيالت تأمين مالي  15به ارزش  چين يادداشت تفاهمي »بانك توسعه«
ايراني در مسائل  هاي چيني ومقرر شد تعامالت بانك و هاي عمراني و توليدي امضاء كردندپروژه

هاي دو كشور در سرزمين يكديگر حضور موثرتر بانكعالوه بر آن،  مورد عالقه طرفين افزايش يابد.
  .5ها فراهم شودمورد بحث قرار گرفت و مقرر شد زمينه ارتقاي هر چه بيشتر اين همكاري

                                                            
١ https://www.cbi.ir/showitem/١٤٤٨٤.aspx 
٢ https://www.cbi.ir/showitem/١٦٦٤٩.aspx 
٣ Exim Bank of China 
٤ https://www.cbi.ir/showitem/١٥٠٧١.aspx 
٥ https://www.cbi.ir/showitem/١٦٨٤٦.aspx 
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ي چين در رئيس كل بانك مركزي ايران و معاون كنفرانس مشورتي سياس 1396آذرماه  12در 
هاي بانكي بين دو كشور و كاهش وابستگي به دالر و ضرورت گسترش همكاريمذاكرات خود بر 

رئيس بانك مركزي تاكيد نموده در اين جلسه تكيه بر ارزهاي محلي در مبادالت تجاري تاكيد كردند. 
ي بين ايران جانبه ريال و يوان نقش مهمي در گسترش تبادالت تجاري و بانكپيمان پولي دواست كه 

 .1و چين خواهد داشت و در اين خصوص مذاكراتي با رييس كل بانك مركزي چين انجام شده است
گسترش روابط مالي رئيس كل بانك مركزي ايران با سفير چين نيز بر ضرورت 1397ر آذ 13 ديدار در

اقتصادي تاكيد سترش روابط مابين و گلزوم تسريع در حل مشكالت بانكي فيدو كشور،  و بانكي بين
  . 2دگردي
روابط عمومي  1398ارديبهشت  11 گرفته در زمينه حل مشكالت بانكي درهاي صورتدنبال رايزنيبه

هاي ايراني غيرتحريمي چين، همكاري خود را با بانك »٣كنلون بانك « نمودبانك مركزي اعالم 
  .٤هاي مربوط به كاالهاي غيرتحريمي ادامه خواهد دادبراي معامالت و پرداخت

  هاي پولي با روسيه:پيمان
الملل معاون بينطي ششمين اجالس گروه بانكي و مالي ايران و روسيه،  1397تيرماه  14در تاريخ 

 را مطرحروبل)  -مبادالت ارزي از طريق ارزهاي ملي دو كشور (سوآپ ريالمسئله بانك مركزي 
رسان مالي و بانكي بين ايران و روسيه، سازي سيستم پيامكرد. وي انجام مذاكرات نهايي براي پياده

هاي تخصصي مشترك و پيگيري عضويت ايران در شركت كاركنان بانكي ايران و روسيه در دوره
قائم مقام بانك  خواستار شد. را هاي شانگهاي به عنوان عضو ناظرن همكاريكميته بانكي سازما

بانك با هفت  موسسه اعتباري و بانكي ايراني 24براساس آمار، مركزي روسيه نيز متذكر شد كه 
هاي ايراني و روسي فرآيند افتتاح اند. همچنين تعدادي از بانكبرقرار كرده ، روابط كارگزاريروسي
همچون گذشته  نيز دهند. بانك مركزي روسيهارگزاري به ارزهاي محلي را انجام ميهاي كحساب

                                                            
١ https://cbi.ir/showitem/١٧١٧٢.aspx 
٢ https://cbi.ir/showitem/١٨٥٨٨.aspx 
٣ Bank of Kunlun 
٤ https://cbi.ir/showitem/١٩٠٤٠.aspx 
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اين نوع تسويه،  راساس اطالعات موجود،كه بتسويه حساب به ارزهاي محلي را در دستوركار دارد 
  شود.هاي دو كشور را شامل مييك سوم تسويه حساب

نامه بر . در اين تفاهمامضاء شدنكي دو كشور در پايان اين اجالس توافقنامه همكاري نظام مالي و با
انعقاد قراردادهاي پيمان پولي مشترك در و  رسان پولي و مالي بين دو كشورسازي پروژه پيامپياده

افزايش اين موارد در كنار موضوع  .1هاي مالي و بانكي دو كشور تاكيد شده استبسته جديد همكاري
مشترك بين رؤساي بانك مركزي دو كشور در مهرماه سال هاي سطح روابط كارگزاري در نشست

   .2در دستور كار قرار گرفت هاي آنسازنيز پيگيري و ايجاد تسهيالت الزم براي عملياتي 1397

 هاي پولي با عراق:پيمان

، در بغداد 1397بهمن سال  17در تاريخ  ساي بانك مركزي ايران و عراقرؤ در نشست مشترك
همچنين  هاي عراق به ايران دست يابند.توافقي در مورد مكانيزم پرداخت بدهي طرفين توانستند به

. در واقع مقرر شد نيز توافقاتي انجام شد ايراندر مورد نحوه انتقال ارز صادركنندگان خصوصي 
هاي در بانك بتوانندهاي ايراني بانكهاي عراقي فعاليت نمايند، صادركنندگان ايراني از طريق بانك

 افتتاح حساب نمودههاي ايراني در بانك بتوانندهاي عراقي شركتايجاد نمايند، ي حساب ديناري عراق
هاي خود را و هر دو كشور در كشورهاي مقابل شعب بانك و مبادالت خود را با دينار انجام دهند

نامه ضرورت قبول ضمانت الذكرعالوه بر موارد فوقسال گذشته نيز  ماهتأسيس نمايند. در ديدار اسفند
با . 3مورد مذاكره قرار گرفت پيمانكاران ايرانينامه دالري براي فعاليت هاي ديناري به جاي ضمانت

مسايل و موانع با وزير اقتصاد عراق،  در جريان مالقات دكتر همتي 98اين حال در فروردين ماه 
رفع موانع و تسهيل فعاليت بانك هاي  لزومبر و ي يادآوررا فعاليت شعب بانك هاي ايراني در عراق 

مبادالت بانكي ايران با عراق بر پايه دينار ر حال حاضر با وجود اينكه دلذا  .4دتأكيد نموايراني در عراق 
مشكالتي اما همچنان  كليد افزايش روابط بانكي بين دو كشور است نيزموضوع  همينگيرد و انجام مي

                                                            
١ https://www.cbi.ir/showitem/١٧٩٨٩.aspx 
٢ https://www.cbi.ir/showitem/١٨٣٩١.aspx 
٣ https://www.cbi.ir/showitem/١٨٩٤٤.aspx 
٤ https://www.cbi.ir/showitem/١٩٠٠٠.aspx 
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زني براي رفع د كه بانك مركزي به دنبال چانهوجود دار عراقراني در هاي ايدر زمينه فعاليت بانك
 آنهاست.

  هاي پولي:راهكارهاي اجرايي شدن پيمان. 5
جانبه با هاي دوو تالش جهت انعقاد پيمان تعيين كشورهاي داراي اولويت تجاري -1
قاعدتا بين ها شده است، ولي اين پيمان مطرحهاي پولي اگرچه مزاياي زيادي براي پيمانها: آن

و روابط سياسي بين مستحكم داشته باشند و روابط تجاري  كه همگرايي شودكشورهايي منعقد مي
هاي ارزي، هاي اقتصادي، نوساناين خصوص شاخصدر مطلوب و به دور از تنش باشد. نيز دو كشور 

شوند، ي كه در متن قرارداد نام برده مييهاحجم مبادالت تجاري و وضعيت سيستم بانكي و بانك
  نقش اساسي دارند. همگي در موفقيت، اجرا و تداوم انعقاد يك پيمان پولي 

هاي انتخاب كشورهاي طرف روشيكي از  (2گيريمدل پشتيبان تصميم كه بر اساس 1در تحقيقي
 قرار بررسي مورد و بوده موجود آنها اطالعات كه كشوري 195كشور (از  59صورت گرفته،  )تجارت
شده است.  پيشنهاد ايران، اسالمي جمهوري تجاري روابط اولويت برقراري عنوان اند) بهگرفته

 اردن، عراق،آفريقا مانند  شمال و خاورميانه كشورهاي هلند؛ ايتاليا، آلمان،كشورهاي اروپايي مانند 
جمهوري آذربايجان، قزاقستان؛ ) مانند CIS( المنافععمان؛كشورهاي مستقل مشترك بحرين، امارت،

آن (انجمن ملل آسياي جنوب شرقي) مانند اندونزي، تايلند، فيليپين؛ ساير كشورهاي كشورهاي آسه
كشورهاي آمريكايي مانند كانادا، مكزيك، ايالت ند، كره جنوبي، تركيه، پاكستان؛ آسيايي مانند چين، ه

، از جمله كشورهايي هستند كه طبق و نيجريهمتحده و كشورهاي آفريقاي جنوبي مانند موزامبيتك 
  .)1396(عباسي، باشنداين تحقيق، داراي مزيت تجاري با ايران مي

                                                            
دفتر تحقيقات ، DSM؛ تعيين كشورهاي هدف تجاري جمهوري اسالمي ايران بر اساس مدل 1396فرزانه عباسي 1

  1396هاي پولي و بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاونت  امور اقتصادي، خرداد و سياست
در سطح كشور تشريح هاي كمي تخمين بازار گيري به عنوان يكي از موثرترين روشمدل پشتيبان تصميم ٢

ها هاي تخمين بازار، بازار خارجي را بر اساس چندين معيار ارزيابي كرده و پتانسيل كلي و جذابيت آنشود.مدلمي
  كنند.را اندازگيري مي
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هاي قبل را بر اساس هاي تجاري بالفعل شده طي دورهآمارهاي سازمان توسعه تجارت نيز، اولويت
كيه، چين، تر مثل كشورهايكند. طبق اين آمارها، ايران با بيشترين ميزان مبادله تجاري منتشر مي

امارات متحده عربي، هند، كره و عراق داراي بيشترين رابطه مبادله است. اين امر از دو منظر در ارتباط 
هاي اول اين كه اين كشورها نه تنها طبق مطالعات در اولويت هاي پولي واجد اهميت است.با پيمان

با كشورهايي نظير عراق،  مالحظات مانند بعد سياسيبلكه از نظر ساير )، همان( تجاري با ايران هستند
توان . در نتيجه ميامكان روابط تجاري فراهم بوده است و لذاهمگرايي برقرار  چين، هند و تركيه
هاي پولي را با اين كشورها رفع كرد و به دنبال تقويت ارتباطات پولي و بانكي با موانع انعقاد پيمان

ها ارتباطات كشورهايي است كه كشورهاي طرف مبادالتي ما با آن اين كشورها بود. نكته بعدي
توانيم از كشورهاي طرف مبادالتي خود به عنوان واسطه استفاده كرده و به طور تجاري دارند. ما مي

  غيرمستقيم به مبادله كاال به مقصد كشورهاي طرف تجاري شركاي مبادالتي خود بپردازيم.
ان مشاهده كرد، طبق آمارهاي سازمان توسعه تجارت، با توجه به تومي 1همانطور كه در جدول 

درصد از  70درصد از صادرات و بيش از  54هاي پولي، حدود رعايت قاعده سقف مقداري در پيمان
امارات، كره، تركيه، هند، آلمان، روسيه، ايتاليا، عمان،  كشور چين،يازده به  1397واردات ما در سال 

درصد از مبادالت  85مبالغ واردات و صادرات با يكديگر، حدود است. با تهاتر بوده  ژاپن و مالزي
  .1نمود تهاترجانبه، هاي پولي دوبا استفاده از پيمانتواند را مي كشور فوق 11انجام شده با  تجاري

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
دو برابر كل مبلغ سقف مقداري تسويه بر جمع كل واردات و صادرات با همه كشورهايي كه اين رقم از تقسيم  ١

  ها برقرار است، بدست آمده است.با آن رابطه دوجانبه
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  1397سال   -ايران با ساير كشورهاجانبه دوروابط تجاري  -1جدول
مهمترين بازارهاي هدف كاال طي

    1397 سالمهمترين مبادي واردات طي   1397 سال

  نام كشور  رديف

ارزش
صادرات 
(ميليون 

  دالر)

سهم از
كل 

صادرات 
(%)  

  نام كشور

ارزش
واردات 
(ميليون 

  دالر)

سهم از 
كل 

واردات 
(%)  

سقف مقداري 
تسويه در پيمان 

(ميليون  پولي
  دالر)

  9218  24,2  10315 چين 20,8 9218 چين  1

2  
امارات

متحده 
   عربي

5955  13,4  
امارات

متحده 
  عربي

6567  15,4  5955  

جمهوري  3
جمهوري  5,8  2568  كره

  2050  4,8  2050  كره

  2369  6,1 2617 تركيه 5,3 2369 تركيه  4
  2043  6,1 2529 هند 4,6 2043 هند  5
  433  1,0 433 عمان 1,6 729 عمان  6

فدراسيون  7
فدراسيون  0,6  281  روسيه

  281  3,2  1343  روسيه

  276  2,7 1145 ايتاليا 0,6 276 ايتاليا  8
  254  5,8 2472 آلمان 0,6 254 آلمان  9
  247  0,9 396 مالزي 0,6 247 مالزي  10
  241  1,0 432 ژاپن 0,5 241 ژاپن  11
  23367  71,2  30299 - 54,4 24181 -  جمع

 يازدهبيشترين ميزان مبادله با ايران را داشته اند، 97تجارت در سالكشوري كه بر اساس آمار سازمان توسعه 20از 
  .انداند. از اين رو بقيه كشورها، در جدول لحاظ نشدهكشور داراي رابطه دو طرفه صادرات و واردات با ايران بوده

  1منبع: سازمان توسعه تجارت      

                                                            
١ http://tpo.ir/uploads/amar_tejarat_khareji_١٢_mahe.pdf 
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در شرايط محدويت در مبادالت مالي كه هاي پولي ضمن اينپيمان تقويت ديپلماسي سياسي: -
هاي شوند، به دليل تكيه بر ارزهاي ملي دو طرف مبادله، ريسكمي باعث تسهيل تجارتالمللي، بين

هاي پولي پيمان توان گفت كهبنابراين مي دهند.سياسي و اقتصادي ارزهاي واسط را نيز كاهش مي
اقدام به انعقاد قرارداد ها براي آنوجود كه  دهمتكي به سه ستون اصلي هستند. صادركننده و واردكنن

عهده  روابط كارگزاري بر كه مسئوليت برقراري هاي دو كشورادامه بانكدر  و الزامي استبا يكديگر 
 ،هاي مخصوصحسابدر افتتاح هاي مركزي دو طرف بانكهمكاري ميان در نهايت  ها قرار دارد.آن

  . 1هاي پولي استتكميل كننده فرآيند انعقاد پيمان

هاي پولي، پيش از هر چيز ديگر، نيازمند انجام مذاكرات و تعامل در عرصه سياسي انعقاد پيمان اما
تواند كمك معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه كه اخيرا ايجاد شده مي ، واحددر اين خصوص. است

كشورهايي كه مراودات سياسي و و با استفاده از روابط دوستانه با كرده زيادي به بانك مركزي 
 جانبه بپردازد.هاي پولي دوسازي براي عقد پيمانبه زمينهها برقرار است، اقتصادي نزديك با آن
ها مصمم بود، بايد موانع سياسي و تنش هاي پوليبر اجرايي شدن پيمان توانبنابراين همزمان كه مي

وجود موانع و رغم بادالت را انجام داد كه عليرا رفع كرد يا حداقل در كوتاه مدت با كشورهايي م
  حاضر به مبادله با كشور ما باشند.، هامحدوديت

هاي باالي تورم و هاي پولي، نرخهاي پيمانيكي از ريسك :كاهش ريسك نوسانات پول ملي -
يشتري كاهش دارايي كشور مقابل است. از اين رو به منظور كاهش اين ريسك و ترغيب كشورهاي ب

هاي ملي با ايران، نرخ تورم بايد كاهش يافته و از نوسانات جانبه با پولبه منظور برقراري روابط دو
هاي قيمتي جلوگيري شود. همچنين جهت مصونيت بيشتر از نوسانات ارزي و حتي ناگهاني و جهش

هاي نگيزه در طرفبه منظور تشويق و ايجاد ا مدت تعيين كرد.توان طول دوره قرارداد را كوتاهتورم، مي
هاي ريالي طرف ارزشگذاري دارايي توان مبنايميملي، پوشش ريسك كاهش ارزش پول تجاري و 
با استفاده از اين راهكار، چين  .كرد تعيين 2SDRيا بر اساس  طال يك دارايي ثابت يا نفت،تجاري را 

                                                            
١ https://www.cbi.ir/showitem/١٧٠٧٤.aspx 
٢ Special Drawing Rights 
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ستان هم پيمان پولي ازبكستان و پاكتوانسته با كشورهايي كه تورم باال دارند، مانند آرژانتين، بالروس، 
براي  1از روش نرخ ارز متقاطعتوان همچنين مي). 3139،ي مجلسها(مركز پژوهشمنعقد نمايد 

در نرخ ارز متقاطع، نرخ ارز هر يك از كشورهاي طرف پيمان " .تعيين نرخ برابر ارزها استفاده كرد
گردد و طرف پيمان تعيين ميپولي، نسبت به يك پول خارجي مشخص، نرخ تبديل پول دو 

 (قوامي، رودجانبه از بين ميطرفين پيمان پولي دو اطميناني ناشي از تغيير ارزش پول هر يك ازبي
1394.(  

كه عمده صادرات ايران نفت و مواد با توجه به اين جانبه:به جاي دوهاي چندجانبه انعقاد پيمان -
ت آن و قاجانبه باعث صادرات نفت و مشتهاي دوپايين است، انعقاد پيمان خام و با ارزش افزوده

تبديل به بازار مصرف كاالها و خدمات ساير را واردات كاال و خدمات خواهد شد كه در بلندمدت ايران 
د، حجم نعالوه برخي كشورها مانند عراق با اينكه واردات بااليي از ايران داره. بنمودكشورها خواهد 

هاي چندجانبه به جاي اد پيمانتوان در انعقبنابراين راه حل را ميصادارت بااليي به ايران ندارند. 
توان هاي محلي، ميهاي پولي به منظور تجارت با پولبراي پايدارسازي پيمان" جانبه جستجو كرد.دو

جانبه و بيشتر تعهدات ورت سههاي پولي دو و چندجانبه ايجاد كرد تا كشورها به صاي از پيمانشبكه
واحد پولي به عراق بدهكار است، عراق  10خود را نسبت به يكديگر تسويه نمايند. به طور مثال، ايران 

تسويه سه جانبه ا واحد پولي به ايران بدهكار است. ب 18واحد پولي به پاكستان و پاكستان نيز  12مبلغ 
(مركز يابد شورها نيز به نسبت كاهش مياير كشود و بدهي سبدهي ايران به عراق تسويه مي

  .)1393هاي مجلس، پژوهش
در نهايت با توجه به اين كه كشورهاي عمده طرف مبادالتي ايران، مانند تركيه، روسيه، كره جنوبي 

هماهنگي همه مقامات كنند، با عزم و اراده جدي و تالش و ها استفاده ميو چين، خود از اين پيمان
و گامي در جهت رفع بخشي از تنگناهاي اقتصادي  ا تسريع كردهها رين پيماناتوان انعقاد ربط، ميذي

  كشور برداشت.

                                                            
١ Cross Exchange Rate 
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گرايي درحوزه مالي و بانكي، نهادهاي فعال در منطق تنوعهاي جايگزين: رسانپياماستفاده از -
براي اطمينان از ارائه خدمات مطلوب سوق داده است. هاي متعدد اين حوزه را به سمت ايجاد سامانه

گيرند. رساني هم از بسترهاي مختلف بهره ميهاي اصلي، در حوزه پيامها عالوه بر سيستماين سامانه
شده و مبتني بر تكنولوژي هاي توزيعها از تكنولوژي متمركز و اخيرا برخي، از سامانهبرخي از اين سامانه

هاي اقتصادي و ها موازي سوئيفت بوده و نه تنها ريسكاين سامانهكنند. مي استفاده چينبالك
هاي مبتني سيستمدهد، بلكه حتي كننده كاهش ميسياسي مانند تحريم ارزي را براي كشور مصرف

تري به مشتريان خدمات مطلوبتر، تر، سريعتر و امنبا ارائه خدمات ارزان 1بر دفتر كل توزيع شده
   نند.كعرضه مي

يا سيستم انتقال  SPFS هند،3رساني مالي ساختاريافتهپيام سامانه ،چين٢يمرزبرونسامانه پرداخت 
رسان الكترونيك مالي) در ايران از در روسيه و سپام (سامانه پيام 4CyberFTو شبكه ماليهاي پيام

   باشد.ها ميجمله اين سامانه
 2016باشد، در سال رساني را نيز دارا مي) را كه قابليت پيامCIPSمرزي (سامانه پرداخت برونچين، 

نهاد در  650شامل  –نهاد خارجي  847نهاد داخلي و  31) 2019 جوالي 8تاكنون (اندازي كرد و  راه
 جنوبينهاد در آمريكاي  16نهاد در اقيانوسيه،  18، جنوبينهاد در آمريكاي  25نهاد در اروپا،  105آسيا، 

  .5اندنهاد در آفريقا به اين سيستم متصل شده 33و 

   

                                                            
وكار تفاهم و معماري  اي است كه بر اساس سازپايگاه داده): Distributed Ledgerدفتر كل توزيع شده ( ١

، فناوري ابوالقاسم رجبيشود. رجوع شود به: روزرساني ميكنندگان شبكه، نگهداري و بهداده مورد قبول مشاركت
  .1397هاي مجلس،مركز پژوهش دفاتر كل توزيع شده فراتر از فناوري زنجيره بلوكي،

2 The Cross-Border Interbank Payments System (CIPS) 
٣ Structured Financial Messaging System 
٤ Universal system for financial data exchange and electronic documents 
workflow 
٥ http://www.cips.com.cn/cipsen/٧٠٥٠/index.html 
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  بنديجمع
پس از برگزاري كنفرانس برتون وودز و تبديل شدن دالر به ارز مرجع جهاني و سپس ملغي شدن 

رويه دالر و كاهش دالر آمريكا، كشورهاي مختلف به دنبال انتشار بي 35نرخ برابري هر اونس طال با 
ماي حلي به منظور مقابله با اين مشكل برآمدند. طرح چيانگبه دنبال راههاي ارزي خود، ارزش دارايي

انديشي كشورهاي هاي پولي دوجانبه ميان اعضا بود، نتيجه همكه مهمترين مصوبه آن امضاي پيمان
هاي پولي الملل بود. در پيمانشرق آسيا در مقابله با قدرت دالر و ايجاد ابزاري مكمل در تجارت بين

  شود. روا، از دو ارز ملي براي تجارت استفاده ميدوجانبه، به جاي استفاده از يك ارز جهان
 تري به خود گرفت ونيز استفاده از ارزهاي ملي در تجارت شكل جدي 2008بعد از بحران مالي سال 

خارجي  هاي پولي را در تجارتبسياري از كشورها در تالش هستند كه بتوانند سهم پيمان از آن پس،
ترين كشور در اين عرصه است كه بيشترين تعداد پيمان خود افزايش دهند. به عنوان مثال چين جدي

پيمان پولي را با ساير  33، بانك مركزي چين، بالغ بر 2015پولي را منعقد نموده. تا پايان سال 
ن از طريق درصد از تجارت خارجي چي 16حدود  2014كشورهاي جهان منعقد نموده است. در سال 

ها به ويژه در ايران، به دليل شرايط . اجراي اين پيمانانجام شده استهاي پولي دوجانبه انعقاد پيمان
  انجام تبادالت مالي با ساير كشورهاي جهان از اهميت بيشتري برخوردار است. محدوديت تحريم و 

هاي متعدد اقتصادي در ايران در كنار استقرار دبيرخانه دائمي اتحاديه پاياپاي آسيايي در وجود پتانسيل
هاي پولي در ايران تسريع شود. استفاده از اين كارگيري پيمانبه تاتهران، فرصت مناسبي پديد آورده 

زني كشور در هاي بانكي بكاهد و قدرت چانهتواند تا حدي از فشارهاي ناشي از تحريمها ميپيمان
ها كنترل تورم انعقاد اين پيمان المللي را افزايش دهد. يكي ديگر از مهمترين مزايايمذاكرات بين

ط كنوني كه عالوه بر تحريم، در شرايارزهاي خارجي است.  و تقاضاي كاهش نياز به دليلداخلي 
طريق مديريت نوسانات ارزي و ها از تورمي نيز دامنگير اقتصاد كشور شده، استفاده از اين پيمان ركود

  تواند به كاهش ركود كمك كند. تسهيل مبادالت با شركاي تجاري خارجي مي

ها، مسئله اساسي يافتن طرف تجاري است كه تمايل و انگيزه كافي را براي اجرايي شدن اين پيمان
د ايران از جمله ركود براي تجارت با ايران داشته باشد. از آنجا كه مسائل حاكم بر شرايط كنوني اقتصا
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باعث كاهش تمايل كشورهاي ديگر هاي تجاري و پولي و بانكي، تورمي، نوسانات نرخ ارز و محدويت
ت خارجي پوياتر به منظور شود، لذا نياز است عالوه بر اتخاذ سياسبه انعقاد پيمان پولي با ايران مي

كاهش ارزش  برابررف مقابل در تجاري، ساز و كار مناسبي نيز براي پوشش ريسك ط جذب شركاي
 ارز و برابري پول ملي انديشيده شود. توجه به تراز تجاري طرف مقابل، توافق بر سر تعيين نرخ

 ، نيز اهميت دارد. هاي تسويهشيوه

در نهايت بايد گفت كه بهبود شرايط اقتصاد كالن، از جمله كنترل تورم، بهبود محيط كسب و كار و 
بايد در دستور كار بلندمدت دولت باشد و در صورت استقرار اين شرايط  كه تي استاصالح نهادها اقداما

  است كه راهكارهاي ذكر شده در اين نوشتار منشĤ اثر خواهند بود. 
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لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.
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