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 چکیده
استفاده از ارزهای جهان روا همچون دالر، منجر به  و ها در تجارت فرامرزی ايران وابستگی نظام پرداخت

متحده آمريکا با آگاهی از  های اقتصادی شده است. اياالت پذيری فزاينده اقتصاد ايران در مقابل تحريم آسیب
المللی  های مالی نموده که موجب اختالل شديد در انجام تبادالت مالی بین اين امر، مبادرت به وضع تحريم

توانند با حذف استفاده  های پولی دو جانبه می های مالی، پیمان ست. در راستای کاهش آثار تحريمايران شده ا
ها با تکیه بر  ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. اين پیمان از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت

های پولی بهره  داری در پیمانتفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حساب
 به منتج مطلوب صورت به ها پیمان اين اجرای و انعقاددهند.  ها را به ارزهای ملی انجام می برند و پرداخت می

 .شد خواهد اقتصادی های تحريم سوء آثار کاهش و المللی بین اقتصادی مناسبات در ملی پول جايگاه تقويت
اقتصادی و اجرايی هستند که در صورت عدم رعايت، منتهی به  حظاتور دارای مالهای مزب پیمانالبته 

های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در اين نوشتار، سعی شده  تضعیف صنايع داخلی و کاهش ارزش دارايی
المللی در شرايط  الذکر، شمايی کارکردی از ايجاد و اجرای اين سازوکار مالی بین است با واکاوی مطالب فوق

 تصادی ارائه گردد.تحريم اق
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 مقدمه .1
دوران باستان است؛ آنگاه که بشر متمدن دريافت  های تمدن گیری شکلقدمت تجارت میان ملل به درازای 

آنچنان رشد  الملل بین، تجارت ها قرناط با ساير ملل است. با گذشت برای بهبود حیات خود، ناگزير از ارتب
يافت که حتی برآورده ساختن نیازهای اولیه بشر امروزی منوط به تداوم چرخه تجارت فرامرزی است. 
ضرورت توسعه تجارت فرا سوی مرزها، در بستری از رخدادهای تاريخی در نیمه اول قرن بیستم، منجر به آن 

شکل گیرد. از جمله اين نظامات، اصول و قواعد  الملل بیندها و نظامات نوينی در عرصه تجارت شد که نها
بود. اصول و قواعد مزبور، امتیازاتی را برای برخی کشورهای  المللی بیندر تجارت  ها پرداختحاکم بر نظام 

نان بر اقتصاد جهانی شد. در آمريکا ايجاد نمود و منتج به سلطه آ متحده اياالتقدرتمند اقتصادی به خصوص 
به کرات از اين تفوق اقتصادی برای نیل به اهداف سیاست خارجی خود بهره جسته  متحده اياالتهمین حال، 

است؛ تا با فشار اقتصادی بر کشور  1از اين برتری اقتصادی، تحريم اقتصادی گیری بهرهابزار  ترين عمدهاست. 
و فروپاشی نظام  ثباتی بیخود کند يا حتی منجر به  های خواستهت از تحريم کننده، وی را وادارد به متابع

 سیاسی آن شود.
 متحده اياالتاقتصادی از جانب  های تحريمجمهوری اسالمی ايران در چهار دهه اخیر تحت آماج شديدترين 

جارت هستند که حوزه پرداخت ت مالی های تحريماقتصادی،  های تحريمآمريکا بوده است. از جمله اين 
، نظام پرداخت تجارت فرامرزی در کشورمان عمدتاً متمرکز بر متأسفانه. چرا که اند گرفتهفرامرزی را هدف 

پرداخت خارجی در سبد  های روشاستفاده از ارزهای واسط مانند يورو و دالر بوده است و اثری از ديگر 
نوين و کاربردی در حوزه  های شروکه  کند می. لذا منطق حکم شود نمیپوشش ريسک تجارت ايران ديده 

 و در نتیجه تقلیل آثار اقتصادی تحريم، استفاده شود. ها روشاين  سازیبرای متنوع  الملل بینپرداخت 
 2چندجانبهپولی دو يا  های پیمان، المللی بینبرای متنوع سازی در تبادالت مالی  ها روش ترين مهميکی از  

های ملی دو کشور، در مبادالت مالی بین آنها، درصدد حذف وابستگی است. پیمان مذکور با به کارگیری ارز
نظام پرداخت اين کشورها به ارزهای جهان روا است؛ به عبارت ديگر، پیمان پولی اين امکان را به کشورها 

 را تداوم المللی بیندر تجارت  ها پرداختکه بدون نیاز به ارزهای خارجی، همچون دالر و يورو، چرخه  دهد می
 بخشند.
پولی، منعکس کننده رويکردی منطقی برای مقابله با  های پیماناينکه لزوم ايجاد و گسترش شبکه  بر عالوه
مالی است، الزامات قانونی نیز در اسناد باالدستی برای برقراری و بسط اين سازوکار مالی  های تحريم

 جمله منول متعدد به استقالل و نفی سلطه وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در اص المللی بین
 اقتصاد». قانون اخیرالذکر در اصل چهل و سوم تحت عنوان (1931 ،)هاشمی ورزد میسلطه اقتصادی اصرار 

استقالل اقتصادی را سرمشق خود قرار داده است. بند هشتم در اين اصل، در راستای  تأمین ،«مالی امور و
از سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور تصريح کرده است. بديهی است، نیل به هدف مزبور، بر جلوگیری 

                                                           
1
 Econoimic Sanctions 

2
 Bilateral/Multilateral Currency Swap Agreements 
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مصداق بارز بند مذکور باشد؛ چرا که موجب عدم  تواند میپولی در حوزه امور مالی  های پیمان کارگیری به
پرداخت تحت کنترل  المللی بینکاهش میزان وابستگی نظام مالی ايران به فرايندهای  کم دستوابستگی و يا 

بند به صورت تلويحی به ضرورت  9کلی اقتصاد مقاومتی در  های سیاست . همچنینشود مینگان بیگا
 هدفمند از و جانبه همه حمايت ، بهها سیاستاين  15بند  . در(1931 ،)قوامیپولی اشاره دارند  های پیمان

 و مقررات یلتسه از طريق مثبت ارزآوری خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات
 همچنین منطقه، کشورهای با به ويژه با کشورها، اقتصادی پیوندهای بخشی تنوع الزم، های مشوق گسترش
 افزايش به 12بند  در نیاز اشاره دارد. صورت در مبادالت تسهیل تهاتری برای مبادالت سازوکار از استفاده
 و همکاری گسترش و راهبردی ه پیوندهایتوسع طريق کشور از اقتصاد پذيری آسیب کاهش و مقاومت قدرت

 پذيری ضربه با مقابله نیز به 19 بند در دارد. اشاره همسايگان، به ويژه جهان، و کشورهای منطقه با مشارکت
 اين تحقق در تواند میجانبه پولی  دو پیمان انعقاد که دارد؛ تأکید گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد

 اساس، اين بر. کند مقاوم را خارجی تجارت ساخته و متنوع را کشور ارزی هایدرآمد و باشد مؤثر ها سیاست
 ساله پنجدارد. در نهايت، قانون برنامه  اشاره ابزار اين از استفاده تلويحاً به مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست

 انعقاد به لزوم منابع مالی، تأمیننظام پولی و بانکی و  عنوانذيل بخش سوم تحت  19توسعه، در ماده  ششم
مطابق ماده مزبور، وزارت اقتصاد و دارايی موظف است . کرده است تصريح چندجانبه جانبه و پولی دو پیمان

با کشورهای طرف تجاری و هدف به خصوص کشورهای منطقه  ها پیماننسبت به ايجاد و انعقاد اينگونه 
 اقدام کند.

یت، فرايند اجرا، مالحظات، معايب و مزايای پیمان پولی که با تبیین ماه است آندر اين نوشتار، سعی بر 
دوجانبه در شرايط تحريم اقتصادی، دورنمايی کارکردی از پیمان مزبور در شرايط حساس کنونی ترسیم گردد. 

در شرايط  المللی بیندر همین راستا، در ابتدا نیاز است تا درک صحیحی از فضای حاکم بر مناسبات مالی 
، با توجه به مقتضیات اين مناسبات، مورد تر دقیقتا کارکرد پیمان پولی به شکلی  ارائه شود تحريم اقتصادی

و امتیازات ناشی از آن  المللی بیننظام مالی  گیری شکلعنايت قرار گیرد. در نتیجه در گام نخست به 
اقتصادی  های حريمتاز اين امتیازات اقتصادی از طريق  گیری بهره؛ در گام بعدی به چگونگی پردازيم می

 .پردازيم میدوجانبه  پولیخواهیم پرداخت. در گام نهايی به واکاوی موضوع اصلی پژوهش، يعنی پیمان 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2
 نظام مالی، پولی و تجاری در تجارت فرامرزی گیری شکل. 2-1

، تورم، کاهش ها پرداختری موازنه عظیم اقتصادی از قبیل کس های نابسامانیجنگ جهانی اول اروپا را با 
 های دولتشديد ارزش پول، اختالل در مبادالت بازرگانی و بیکاری گسترده مواجه نمود و سبب شد که 

در  جويانه تالفیحمايتی شديد از صنايع داخلی و اقدامات  های سیاستاروپايی و همچنین آمريکا به اتخاذ 
 قبال شرکای تجار خود متوسل شوند.
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به منظور مذاکره درباره مسائل مربوط به تولید و  المللی بینجنگ جهانی اول، نخستین گردهمايی پس از 
 ,Irwin, Mavroidis,  &Sykes)زير نظر جامعه ملل در شهر ژنو برگزار شد  1321تجارت در سال 

ود که بزرگ آن ب های دولتحدود پنجاه کشور حضور داشتند. هدف  نمايندگاندر اين کنفرانس  .(2008
از طريق همزيستی سیاسی و نیز اتخاذ  المقدور حتیتضادها و اختالفات به وجود آورنده جنگ جهانی اول را 

 اقتصادی از میان بردارند. های زمینهلیبرالی و توسعه همکاری متقابل در  های سیاست
تا حد  ها خرابیا ترمیم بود ب توانستهدر آن هنگام، با گذشت حدود ده سال از خاتمه جنگ جهانی اول، اروپا 

زيادی بر عواقب جنگ فائق آيد. از سوی ديگر، افزايش تولیدات صنعتی و امکانات بالقوه مبادالت تجاری نیز 
و  ها دولتحمايتی از طرف  های سیاست. ولی در عین حال، اعمال داد میيک آينده روشن اقتصادی را نويد 

، در عمل موانعی در راه شکوفايی تجارت ايجاد کرده بود. للیالم بینمتعدد در مبادالت  های محدوديتوجود 
با تعديل  ها دولتدر چنین شرايطی، مذاکرات ژنو بر اين مبنا قرار گرفت که موانع تجاری بايد مرتفع شده و 

اما اعالمیه پايانی نشست ژنو، بیش از آنکه بازتابی  ؛حمايتی راه را برای تجارت آزاد هموار کنند های سیاست
باشد، تمهیدی جهت حفظ ظاهر امور بود. در نتیجه، آرزوهای که برای  کنندگان شرکتاز خواست واقعی 

شرکت کننده در کنفرانس به جای حرکت در  های دولتتجارت آزاد مطرح گرديده بود جامه عمل نپوشید و 
تمام امیدها  1323مسیری هماهنگ، هر يک در پی حمايت از منافع خود برآمدند. چندی بعد ضربه هولناک 

 .(1953 ،)امیدبخشرا به ياس تبديل کرد 
بود اما بخش کشاورزی اين کشور در اين دوره با  گیری چشمشاهد موفقیت  1325اقتصاد آمريکا طی دهه 

شرايط نامطلوبی مواجه گرديد. کنگره آمريکا به منظور کمک به توان رقابتی محصوالت کشاورزی درصدد 
 ناچاراما طرفداران بخش کشاورزی در کنگره  ؛اردات محصوالت کشاورزی برآمدوضع عوارض بیشتر بر و

بودند برای کسب موافقت ساير نمايندگان، با افزايش تعرفه واردات بر بسیاری از محصوالت صنعتی موافقت 
انون که قرار بود تنها به منظور حمايت از بخش کشاورزی افزايش يابد، طبق ق هايی تعرفهنمايند. در واقع 

 قلم کاالی کشاورزی و صنعتی را شامل گرديد. 555نزديک به  1هاولی-اسموت
ديگر کشورها، به ويژه کشورهای اروپايی را به دنبال  العمل عکسبر واردات  ها تعرفهاقدام آمريکا در افزايش 

پايه پولی  1391، در سال رفت میداشت. انگلستان که بعد از آمريکا دومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار 
داد.  به حدود يک قرن تجارت آزاد پايان 1392طال را ترک کرد و با تصويب قانون عوارض وارداتی در سال 

اين تحوالت منجر به کاهش شديد ارزش کاالهای صادراتی در سطح جهان شد. به عنوان نمونه ارزش 
 Hodgson)کاهش يافت  1392ر سال میلیارد د 6/1به  1323میلیارد دالر در سال  1/1صادرات آمريکا از 

& Herander, 1983). 
 متحده اياالت، مفهوم جديدی از نقش 1399در انتخابات رياست جمهوری سال  ها دموکراتبه دنبال پیروزی 

، از حامیان اصلی اين 2کرد. وزير امور خارجه وقت آمريکا، کوردل هال گیری شکلآمريکا در جهان شروع به 
(. وی اعتقاد 1953 ،)امیدبخشحمايتی را در دست گیرد  های سیاستکا بايد ابتکار غلبه بر نظريه بود که آمري

                                                           
1 Smoot-Hawley 
2 Cordell Hull 
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، دستیابی به موفقیت و ثبات المللی بینداشت که حذف موانع تجاری، ابزار اصلی جلوگیری از رکود در تجارت 
میانش در کنگره . فشار کوردل هال و حارود میسیاسی به شمار  های تنشدر اقتصاد جهانی و نیز کاهش 
گرديد. قانونی که به موجب آن  1391در سال  1تجاری متقابل های نامه موافقتمنجر به تصويب قانونی به نام 

 23کند؛ بر اين اساس  ها تعرفهتجاری مبادرت به کاهش  های نامه موافقتاختیار داشت با انعقاد  جمهور ريیس
نداشت اما اقدام مهمی  ها تعرفهچندانی بر  تأثیرين توافقات تجاری متقابل منعقد گرديد. گرچه ا نامه موافقت

نظام مالی، پولی و تجاری در سطح  گذاری پايهچهارچوب مذاکراتی بود که در آينده منجر به  گیری شکلبرای 
 جهانی شد.

ناشی از جنگ جهانی دوم، قدرت اقتصادی و تولیدی کشورها را به شدت تقلیل داد و ترکیب و  های خرابی
جهت مبادالت بازرگانی را دچار تغییرات وسیعی نمود. کشورهای غربی درصدد برآمدند که حتی قبل از پايان 

نیازهای دوران پس از جنگ  تأمینجهت  تجاری ويک نظام مالی، پولی  گذاری پايهجنگ اقداماتی را جهت 
غربی و آمريکا بود که هم  به عمل آورند. طبیعتاً ابتکار عمل و هدايت اين اقدامات در دست چند کشور

و هم اينکه صدمات بسیار کمتری در طول  رفت میقدرت اقتصادی و تجاری جهان به شمار  ترين بزرگ
آمريکا )روزولت(  جمهور ريیس)قبل از پايان جنگ(، به دعوت  1311جنگ متحمل شده بود. در سال 

مبنی بر  هايی موافقتيد و طی آن تشکیل گرد 2کشور در برتن وودز 11کنفرانسی با شرکت نمايندگان 
صندوق  تأسیساين توافقات،  ترين مهمصورت گرفت. از آن جمله  المللی بیننظامات و نهادهای  گیری شکل

 ترمیم و توسعه است. المللی بینپول و همچنین بانک  المللی بین
توافق بر اين بود که ارزش تصمیمات، در حوزه پولی، در جريان کنفرانس برتون وودز،  ترين مهميکی ديگر از 

واحد ارزی کشورهای مختلف بر اساس دالر آمريکا تعیین شود و در عین حال ارزش دالر آمريکا بر اساس 
 پشتوانه بدون دالر انتشار امکان به توجه . البته با(Fouskas, 2015)ارزش طال و قابل تبديل به طال باشد 

یا، به سرپرستی اقتصاددان مشهور مینارد کینز، پیشنهادی مبنی بر مذاکره کننده بريتان هیئتآمريکا،  جانب از
آمريکا به عنوان قدرت  زنی چانهمطرح کرد؛ اما در نهايت قدرت  9با نام بن کر المللی بینايجاد واحد پولی 

 .(Backhouse & Bateman, 2011)اقتصادی غالب منجر به عقیم ماندن اين طرح گشت 

که از آن با عنوان  ای خصیصهشد؛  المللی بینانه طال، ارز اصلی در تبادالت مالی بدين ترتیب دالر با پشتو
اما در  ؛ادامه داشت 1311. روند اتکای دالر آمريکا به پايه پولی طال تا سال شود میياد  «جهان روا شدن»

ه پايه پولی طال نهايت با کاهش ذخاير طالی آمريکا، نیکسون با حضور در يک برنامه تلويزيونی اعالم کرد ک
که به شوک  را ترک خواهد کرد و دالر آمريکا بدون پشتوانه طال انتشار خواهد يافت. اين اعالمیه ناگهانی

شهرت يافت، منجر به آن شد که دالر به عنوان ارزی جهان روا در کنترل بیش از پیش دولت  1نیکسون
 آمريکا قرار گیرد.

                                                           
1
 Reciprocal Trade Agreement Act (RTA) 

2 Bretton Woods 
3 Bancor  
4 Nixon Shock 
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 ،سازد می ممکن اقتصادی های تحريم اعمال برای ابزاری عنوان به را دالر روايی از جهان گیری بهره که آنچه
 نهاد عنوان به آمريکا مرکزی بانک و المللی بین پول عنوان به دالر وودز، برتون کنفرانس از بعد که است آن

 تحت آمريکا مرکزی بانک و دالر نتیجه در. شد تعیین المللی بین سطح در نقدينگی اين کننده مديريت
 .کند می فعالیت المللی بین سطح در اما است، کشور اين داخلی قوانین کمیتحا

 سوی از دالر از سیاسی استفاده آمريکا، برای دالر شدن روا جهان از ناشی اقتصادی، عظیم منافع بر عالوه
 با واندت می آمريکا دولت. است بوده سیاست خارجی اين کشور های برنامه کار دستور در همواره آمريکا دولت

 دالری انتقاالت و نقل کردن محدود به وادار را دالر پرداخت نظام ذيل های بانک ،جانبه يک قوانین تصويب
 اين ،صورت اين غیر در. کند کشورها اين دالری های دارايی کردن مسدود حتی و آمريکا مخالف کشورهای

 .شد واهندخ مواجه فعالیت مجوز لغو حتی و مالی های جريمه با خطر ها بانک

 . تحریم اقتصادی بر نظام پرداخت تجارت فرامرزی2-2
مالی  پذيری آسیبمختلفی تقسیم کرد. مثالً اقدامات خاصی که  های بخشبه  توان میاقتصادی را  های تحريم

. هدف اين کنند میيا آنهايی که کاالی مهم کشور ديگر را تحريم  دهند میتأثیر قرار  تحت راکشور هدف 
وارد آوردن آسیب به توانايی کشور هدف در دسترسی و استفاده از منابع اقتصادی است به طوری که  ها تحريم

و ابزارهای  ها فرصتبتواند رفتار مورد انتقاد آن کشور را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و او را از 
باطات مالی و انواع مختلف عناصر مختلف فعالیت اقتصادی نظیر ارت ها تحريماقتصادی محروم کند. اين 

بر کل مجموعه  توانند میيا  دهند میکنشگران يعنی افراد، نهادها و دسترسی آنها به بازارها را تحت تأثیر قرار 
 يک کشور اثرگذار باشند.

تجاری و  های فعالیتدو مسیر کلی و خاص برای اعمال تحريم اقتصادی وجود دارد: يکی تصمیمات مرتبط با 
اقتصادی، غالباً  های تحريمدر طول تاريخ اصطالح  .(Vuren, 2016)مالی  های فعالیتديگری معامالت و 

در نظر گرفته شده است که در آن يک کاالی خاص مشمول ممنوعیت صادرات  1تجاری های تحريممعادل با 
از مزيت هر  شیوه جديدی از اعمال تحريم هستند که 2مالی های تحريمو واردات قرار گرفته است. در عوض، 

 های تحريم. دهند میقرار  تأثیرمالی را تحت  های جريانشدن بازارهای ارز استفاده کرده است و  تر جهانیچه 
و بیشتر بر نحوه انجام تجارت تمرکز دارند. چرا که  کنند میمالی کمتر بر کاالها و اجناس تجاری تمرکز 

مالی است که در دنیا وجود  های جريانری مذکور، تجا های فعالیتانجام  زيرساختکه  است اينفرض اصلی 
 .کنند میو اروپا نیز نقش مرکزی در اين روندهای مالی ايفاء  متحده اياالتغربی همچون  دارد و کشورهای

تجاری  های تحريمتجاری هستند. زمانی که فشار اقتصادی ناشی از  های تحريممالی مکمل  های تحريم
 کارگیری به علت عنوان نمونه، . بهآيند میتجاری  های تحريمی به کمک مال های تحريمکافی نباشند، 

 نظیر ايران کلیدی ملی های دارايی با مستقیم مواجه اگرچه»که  است آن مالی بر اقتصاد ايران های تحريم
 ها يیدارا اين بر گذاردن تأثیر برای جايگزين های روش از توان می ندارد، تحقق امکان عمالً گاز و نفت صنعت

                                                           
1 Trade sanctions  
2 Financial sanctions 
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 ،ها تاندون اما است، دشوار بسیار ايران اقتصادی بازوهای کردن قطع اگرچه ديگر، عبارت به کرد؛ استفاده
 فشار به نسبت بیشتری پذيری آسیب آنها که چرا داد قرار تأثیر تحت توان می را ها بخش و ساير مفاصل

 .(Nephew, 2017) «دارند

مالی علیه  های تحريممبادرت به افزايش فشار از طريق  2555و  2551 های سالخاص در  صورت بهآمريکا 
، قطع و يا دست کم محدودسازی ارتباط ها تحريماهداف، در اعمال اين رشته از  ترين مهمايران نمود. يکی از 

مزبور در  های تحريمبود. اعمال  المللی بینمالی  های فعالیتو مشارکتش در  الملل بینايران با نظام بانکی 
مالی  های فعالیتاتکای افراطی  کننده منعکسکه  در ايران المللی بینپرداخت  های روشار عدم تنوع در کن

تجارت فرامرزی ايران  های پرداختايران بر دالر امريکا بود، در عمل منجر به اختالل در نظام  المللی بین
 .شد می

 دوجانبهپولی  های پیمان. توسعه 2-3

 های روش سازی متنوع خارجی، تجارت پرداخت حوزه در مالی های تحريم با مقابله راهکارهای از يکی
 جمله اين از است؛ مطرح فرامرزی تجارت های پرداخت در سازی متنوع برای متعددی ابتکارات. است پرداخت

 اب ،رسد می نظر به. کرد اشاره منطقه بهینه پولی و پولی مشترک ناحیه پولی، های پیمان توسعه به توان می
 پرداخت نظام سازی متنوع برای روش بهترين پولی های پیمان توسعه ايران، اقتصادی وضعیت به توجه

 شرايط نیازمند سازی، متنوع های روش ساير که چرا .(1939 ،عباسی و جالل ،)ماليیاست  فرامرزی تجارت
 رشد تورم، نرخ ندمان اقتصادی اصلی های شاخص که نحوی به است؛ همگن و ثبات با سیاسی و اقتصادی
 نزديک يکديگر به گیرند، کار به را ابتکاراتی چنین خواهند می که کشورهايی در بیکاری میزان و اقتصادی

 .است فراوانی عملیاتی و اقتصادی مالحظات دارای نیز پولی های پیمان کارگیری به البته. باشد
 مالحظات همچنین و مزايا و معايب هیت،ما شناخت درصدد پولی، های پیمان بر تمرکز با بحث، ادامه در

 پولی های پیماناز  تحلیلی کارکردی رهگذر اين از تا آمد خواهیم بر پولی های پیمان در عملیاتی و اقتصادی
 .ارمغان آوريم به فرامرزی تجارت پرداخت نظام در

 دوجانبه پولی های پیمانزمینه تاریخی توسعه . 2-3-1
 برابری نرخ نوسانات پوشش برای ها روش ديگر کنار در انگلیس در 1315 دهه در ابتدا 1واژه سواپ ارزی 

 هايی شرکتگرفته است.  قرار استفاده مورد بزرگ های شرکت بین فوروارد، و معامله، آتی ارزها، مانند اختیار
 زمانی دوره انتهای در و کردند میسواپ  يکديگر با داشتند، ارزهايشان را ديگر ارز به نقدينگی به نیاز که

 سواپ ،2بنابراين در ادبیات مشتقات مالی شد؛ میسواپ، مبالغ سواپ شده به نرخ تبديل تعیین شده، تسويه 
 .گیرد می قرار استفاده ارز مورد نوسان ريسک کاهش برای تجاری های بانک و ها شرکت بین ارزی

                                                           
1 Swap Currency  
2 Financial Derivatives 
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 های بانک بین ها سواپ از نوع اين یاآس شرق جنوب مالی بحران وقوع از بعد و 2555 های سال اوايل از اما 
 تأمین که ؛(Aizenman, Jinjarak, & Park, 2011)گرفت  شکل متعدد اهداف با کشورها اين مرکزی

 اخیر سازوکار بود. اهداف اين ترين مهم از يکی مقابل کشور ملی پول به بحران زمان در نیاز مورد نقدينگی
 تسويه با مرتبط های پرداخت انجام و مشترک گذاری سرمايه ارزی، ذخیره برای ملی پول که در آن از معاوضه

 .است شهرت يافته دوجانبه پولی پیمان به فارسی ادبیات ، درشود میبهره گرفته  تجاری

 ارزی؟ سوآپ یا پولی پیمان .2-3-2 
ح سواپ ارزی مالی، اصطال مديريت در حوزه مالی وجود دارد. سازوکارمتعددی میان اين دو نوع  های تفاوت 

 1اصل که شود میکه مطابق آن يک شرکت خصوصی متعهد  شود میبه نوعی از ترتیبات قراردادی اطالق 
 گردد می متعهد نیز ديگر طرف و بفروشد ديگر طرف به معینی مبلغ معینی از ارز خارجی را به قیمت 2فرع و/يا
 صورت به تواند می بهره نرخ کند. خريداری مقابل طرف از را ارز قیمت، همین به معینی، های تاريخ در که

 .(1931، فرهمندمعین و)شیريجیان  باشد شناور-شناور يا شناور-ثابت، ثابت-ثابت
 از جلوگیری برای که 2555 سال در سه + آسه آن کشورهای بین چیانگ مای، طرح با اين وجود در 

به کار رفت  دوجانبه پولی ان پیمانبا عنو ديگری واژه شد، مصوب نقدينگی مديريت و مالی های بحران
(Park, 2017) که بین  هايی شباهت؛ که در اين نوشتار موضوع بحث اصلی خواهد بود. همچنین با وجود

وجود  سازوکاربین اين دو نوع  ای عمده های تفاوتپولی دو يا چندجانبه و سواپ ارزی وجود دارد،  های پیمان
 به موارد ذيل اشاره کرد: توان می ها تفاوتدارد. از جمله اين 

يکديگر  به را خارجی ارزهای که رسند می توافق به يکديگر با خصوصی شرکت دو ارزی سوآپ الف( در 
 هستند. کشور دو مرکزی های بانک توافق طرف دو پولی پیمان بفروشند، در حالی که در

 تسويه های اتاق طريق پولی از های پیمان ندارد، اما وجود 9تسويه اتاق نام به ب( در سواپ ارزی، نهادی 
 شوند. می ارزی عملیاتی

 متناظر حساب دو دوجانبه پولی پیمان در بنیادين دارد؛ های تفاوت پولی پیمان با ارزی سواپ اجرای روش پ(
 تعیین عامل تجاری های بانک شود، کشور ديگر افتتاح می مرکزی بانک نزد کشورها از يک هر برای
 بخش به ، همچنینشود می تعیین هايی بندینقدينگی، اولويت  اين از استفاده بهینه رایشوند، عموماً ب می

 اصوالً در سیستم بانکی ارزی . در حالی که در سواپشود می داده آموزش از استفاده نحوه برای خصوصی
 نخواهد داشت. نقشی خصوصی شرکت دو مابین فی قرارداد

است  خصوصی شرکت برای دو نرخ ارز نوسانات از ناشی کريس مديريت سواپ ارزی، صبح از ج( هدف 
(Kiff & Ebrahim, 2000-2001)شود میدنبال  ملی درصد هدف چندين پولی پیمان انعقاد ، اما از: 

 نیاز؛ زمان در مالی های بحران مديريت برای الزم نقدينگی تأمین. 1 

                                                           
1 Principal 
2 Interest Payment 
3 Settlement/Clearing House 
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 ن کشورها در شرايط عادی تجاری؛تجاری بی های پرداختاستفاده از اين نقدينگی برای تسويه  .2
 يورو؛ دالر و مانند واسط ارزهای به کشورها بین تجارت وابستگی . کاهش9
 سیاسی. و اقتصادی داليل به المللی بین تجارت در آنها نقش تقويت و محلی . جهان روا کردن ارزهای1 
 در مالی، مديريت ادبیات در رزیا سوآپ و دوجانبه پولی بین پیمان مفهومی ساختاری و شباهت به توجه با 

 نحوه به در ادامه و گرفته قرار بررسی مورد معاوضات پولی از نوع اين نظری مرتبط با مفاهیم قسمت اين
 شود. می پرداخته دوجانبه پولی پیمان کردن عملیاتی

 سواپ های ارزی گیری شکل .2-3-3 
 های نرخ ريسک مديريت و بدهی مديريت برای مهم ابزار به يک ايجاد و 1315 دهه در ابتدا ارزی سواپ 

 يافت و هنوز توسعه بزرگ گذاری سرمايه و تجاری های بانک توسط سواپ های ارزی شد. بازار تبديل بهره
 هايشان پرداخت  کنند میتوافق  که طرفین است طرف دو بین قرارداد سواپ يک اين نهادهاست. تسلط در هم
 کنند. معاوضه الهچند س زمانی دوره يک طول در را
 اساس سهام، ب( سواپ بر  ارزش با مرتبط سواپ يا 1سهام ارزش دارد: الف( سواپ وجود سواپ نوع چندين 

 9اعتبار سواپ و پ( 2کاال
 سهام از مشخص میزان يک اساس بر را ها پرداخت مستمر جريان يک طرف دو سهام، ارزش سواپ در 

 اساس بر را نقدی جريانات طرف دو که است قراردادی کاال پسوا .نمايند میمعاوضه  را رأی حق دارای
. در سواپ بر نمايند میمعاوضه  طبیعی، گاز و کوره نفت انواع جت و يا موتور سوخت کاال، مانند يک قیمت

 های پرداخت حالیکه در ،پردازد میشده آن کاال  تعیین میزان طرف يک قیمت ثابت برای يک اساس کاال،
 دوره يک طول در کاال قیمت میانگین اساس بر قیمت معموالً که است؛ شناور قیمت اساس بر مقابل، طرف
 .(1931 ،)شیريجیان و فرهمندمعین شود می محاسبه زمانی

 1و ب(سواپ نرخ بهره 1: الف( سواپ ارزیاند دستهسواپ های اعتباری نیز دو 
ه بر اساس يک میزان مشخص از اصل بهر های پرداختسواپ های اعتباری نرخ بهره دربردارنده تبادل  

 بهره، در های نرخ تبادل شود، عالوه بر استفاده در حالتی که اگر از سواپ اعتباری ارزی اعتبار اولیه است.
 نرخ و ارزی های سواپ .شود می داده برگشت نیز )سرمايه( اولیه اعتبار اصل توافق، مورد زمانی دوره انتهای

بر اساس  های سواپ .1دارايی اساس . بر2 ؛6تعهدات اساس بر .1: شوند می متقسی نوع به دو هرکدام بهره
 ديگری در مقابل بدهی پرداخت برای بر اساس يک بدهی )دين( ها پرداخت تبادل دربردارنده تعهدات،

از اين  تبديل کند؛ به ديون ديگری را خود ديون که دهد می را امکان اين سواپ به مديون اين .باشد می
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 تبديل شناور بهره نرخ با دين به ثابت را بهره نرخ با دين يک هر يک از طرفین خواهند توانست،طريق 
بنابراين سواپ  ؛ارز را به تعهد پرداخت با ارز ديگر تبديل نمايد يک اساس بر دين يک تعهد پرداخت يا نمايد؛
ال تصور کنید که الف شرايط هستند. به طور مث ديون/تعهدات مديريت برای ابزاری تعهدات، اساس بر های

 است اين حل راه ترين ساده صورت ايناخذ تسهیالت مالی به ين دارد و ب شرايط اخذ تسهیالت دالری؛ در 
که الف به ين استقراض کند و ب نیز استقراض دالری انجام دهد. حال اگر الف در بازار مالی دالری دارای 

همین حال ب دارای مزيت رقابتی باالتری در بازار ين نسبت به مزيت رقابتی باالتری نسبت به ب باشد و در 
مالی ناشی از  های جريان توانند میالف باشد؛ آنگاه با مداخله يک واسطه مالی همچون بانک، طرفین 

 .(Lyuu, 2001)را با يکديگر معاوضه کنند  -به شکل وام-اسقراضات خود

 با )دارايی( گذاری سرمايه از ناشی درآمد جريان يک که ندرو می کار به زمانی سواپ های بر اساس دارايی، 
سواپ بر اساس دارايی و سواپ بر  ساختار شود. معاوضه جايگزين، منابع ديگر از ناشی درآمدی جريان يک

 بکارگیری از هدف به اشاره برای تنها اين دو نوع سواپ، جداسازی يکديگر است. علت اساس تعهدات مشابه
 .باشد می سواپ

 «تعهدات اساس» بر اصطالح است و دارايی اساس بر های سواپ از تر متداول تعهدات، اساس بر سواپ های
        نمود: تقسیم گروه سواپ های اعتباری را به چهار توان میبنابراين  رود؛ می کار به ارز مورد در ندرت به

 تعهدات ارزی سواپ( ات نرخ بهره و ج( سواپ دارايی ارزی، پ( سواپ تعهدب الف( سواپ دارايی نرخ بهره،
 .(1931 ،فرهمندمعین و)شیريجیان 

 دوجانبه پولی های پیمان ماهیت. 2-3-4 

 تحت دوجانبه پولی پیمان يک است: در کرده تعريف چنین را دوجانبه پولی پیمان چین مرکزی بانک 
 محلی ارز به کننده تأمین کشور از را تبديل قابل ارزهای کننده، درخواست کشور جیانگ مای، طرح چارچوب

 يک در خريد تراکنش تبديل )نرخ تبديل قابل ارزهای همان معادل را خودش محلی ارز و خرد می کشور آن
 تعريف چنین پولی را پیمان 1مالی بازار سهام نزدک نامه لغت. همچنین کند می ( بازخريدشده تعیین زمانی دوره

 از ای مجموعه با کشور، يک ارز به معین پرداخت از تعهدات ای موعهمج معاوضه برای پیمان يک است: نموده
جالل و عباسی  ،)ماليی رود می انجام ثابت به ثابت های نرخ با معموالً که ديگر کشور به ارز پرداخت تعهدات
1939.) 

تجارت  در مقصد و مبدأ کشورهای ملی پول دو از همزمان استفاده يعنی دوجانبه پولی پیمان کلی طور به
 اين شدن اجرايی نباشد. برای به ارزهای ثالث نیازی که ای گونه به کشور، دو بین مالی تأمین و فرامرزی

 شده يکديگر با مذاکره وارد تجارت فرامرزی، در مقصد و مبدأ کشور مرکزی های بانک که است ، نیازها پیمان
 منعقد نمايند. را دوجانبه پولی پیمان و
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 پولی دوجانبه های پیمانایی فرایند اجر .2-3-5
 دو در جريان تجارت فرامرزی مرکزی، مديريت نظام پرداخت های بانک بین دوجانبه پولی پیمان بعد از انعقاد 

 افتتاح ويژه حساب مرکزی دو کشور، يک های بانکنزد هر يک از  ابتدا اينگونه خواهد بود که در کشور
مصر نزد بانک  در ويژه حساب پیمان چین و مصر باشد، يک شود؛ به عنوان نمونه اگر دو کشور طرف می

مرکزی مصر به پوند )واحد پولی مصر( و يک حساب ويژه ديگر در چین نزد بانک مرکزی چین به يوان )واحد 
 ويژه حساب مورد در مفهومی اشتراک . ايجاد(Nozahie & Ibrahim, 2017) شود میپولی چین( افتتاح 

 انجام باثبات ارزشمند دارايی يک اساس بر ويژه اين دو حساب برای حسابداری تعملیا دارد. کلیدی نقش
SDRطال، نفت، دالر، يورو، پوند،  همچون های دارايی مثال عنوان به شود؛ می

صندوق  المللی بین)واحد  1
 برای يورو رزا ابتدا در باشند. فرض کنیم حساب ويژه حسابداری تواند کانديدای می پول( و امثالهم المللی بین

 وارد واحد يورو، به پولی چگونه حالت هیچ اين است، در شده انتخاب ويژه حساب داری عملیات حساب
به يورو نخواهد بود؛  ها پرداختاز  کدام هیچ، به عبارت گوياتر، شود نمیخارج  آن از و نشده ويژه های حساب
 ندارد. يورو پرداخت امنظ به ارتباطی هیچ و است دفتری حساب يک ويژه حساب چرا که

 ویژه حساب گشایشالف( 
برای برخورداری درکی صحیح از نحوه کارکرد حساب ويژه، بايد به کارکردهای متفاوت پول توجه نمود. در  

 ابزار محاسبات و پ( مبنای است: الف( ابزار پرداخت، ب( کارکرد پول دارای سه که شود می علم اقتصاد گفته
که فلسفه حساب  ای ايده ، خارج از بحث است.ارزش ذخیره ابزار سوم، يعنی مورد وشتارارزش. در اين ن ذخیره

يعنی از  ؛است، تفکیک بین کارکرد اول و دوم است چندجانبهپولی دو يا  های پیمانويژه و مرکز ثقل 
 مرکزی، های کبان) ذينفعان بین حسابداری عملیات اما شود؛ می استفاده پرداخت ابزار عنوان به ملی، های پول

 خواهد يورو مانند 2سخت ارز يک اساس بر همچنان دو کشور در تجارت خارجی( تجار و تجاری های بانک
و  گیرد میبود. البته بايد توجه نمود که عملیات حسابداری اصوالً، نه لزوماً، بر مبنای يک ارز سخت انجام 

مبنای محاسبات در حساب ويژه  بها گرانات ممکن است هر نوع دارايی ارزشمند باثبات ديگری همچون فلز
 (.1939جالل و عباسی  ،)ماليی قرار گیرد

مقابل متضرر  کشور شود، ارزش افت دچار کشورهای طرف پیمان پولی يکی از ملی پول از همین روی، اگر 
به  نه و است بوده «يورو معادل» صورت به برعکس( )و مقصد کشور در مبدأ کشور اعتبار که چرا .شود نمی
 میلیون 155 معادل سقف تا ترکیه و ايران بین دوجانبه پولی پیمان اگر مثال عنوان مقصد. به کشور ملی پول
 ترکیه مرکزی بانک نزد ويژه حساب در ايران يوروی میلیون 155باشد، کل  شده منعقد سال در يورو

 ايران شود، ارزش افت دچار )لیر(ترکیه  ملی پول اگر و است يورو معادل آن عملیات که شود می نگهداری
 ريال اگر طور متقابل، بهدارد.  طلب که است يورو میلیون 155 معادل همچنان ايران که چرا .کند نمی ضرر
 مرکزی بانک اعتبار چراکه شود؛ متضرر نمی ترکیه مرکزی بانک شود، ارزش افت دچار يورو برابر در ايران
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بنابراين دلیل افتتاح حساب ويژه، استفاده از  ؛ايران ريال به نه و است رويو میلیون 155 معادل ايران در ترکیه
 ارزش افت از ناشی مرکزی های بانک ضرر از جلوگیری حال درعینملی به عنوان ابزار پرداخت و  های پول
 است. پولی پیمان در ملی های پول

 بانکی عملیاتب( 

مذکور برای يکديگر  حساب در که را اعتباری ور معادلهر کش مرکزی های بانک ويژه، حساب افتتاح از بعد 
 لیری و ريالی اعتباری مثال فوق، خط )در کنند می ايجاد خود ملی پول به اعتباری خط يک ،اند کرده شارژ

 ،کند می عمل تولیدی های بنگاه گردش در سرمايه همانند اعتباری خط اين يورو(. میلیون 155 معادل
 نزد مرکزی ايران و حساب لیری بانک نزد ريالی حساب در مقدار همین معادل دوره نپايا در که ای گونه به

 .شود نمیو مصرف  ماند می باقی ترکیه مرکزی بانک
 مشترک فنی تیم توسط پولی را پیمان افزاری نرم سامانه بايد ويژه، حساب بر عالوه مرکزی های بانک 

 های بانک به نمايد، شده عمل رمزنگاری صورت به وب بستر رب تواند می که سامانه اين ذيل در کنند. طراحی
، 1حواله خدمات جمله از بانکی خدمات هرگونه تجاری های بانک حالت، اين در .شود می داده دسترسی تجاری

 مرکزی های بانک توسط شده تعیین سقف تا را آن مانند و 9بانکی نامه ضمانت صدور ،2گشايش اعتبار اسنادی
های حساب مانده زمانی، دوره انتهای در پولی دوجانبه، پیمان در دهند. می انجام کشور تجاری جامعه برای
 ندارد. وجود نیز دوره انتهای در نیازی به تسويه و شد صفر خواهد ويژه

 دوجانبه پولی های پیمان اجرایی و اقتصادی مالحظات. 2-4
 چنین ،متحده اياالتاز جانب  جانبه يکاقتصادی  های تحريم اعمال مجدد و کشور فعلی شرايط به توجه با 

 تعهداتشان به پايبندی برای را الزم سیاسی و اقتصادی توانمندی که کشورهايی منعقد شود با بايد هايی پیمان
 انگیزه تا شود می پیش مقابل طرف برای مناسبی ريسک مديريت و تسويه سازوکار بايد باشند. البته را داشته

 باشد داشته وجود پیمانی و پايبندی به چنین ادانعق برای الزم
 در که هستند دارای مالحظاتی نیز ها پیمان گونه اين فرامرزی، تجارت حوزه در ديگری اقدام هر با مشابه 

توجه  مورد پولی بايد های پیماندر  اصلی مؤلفه . چندينيابد میموفقیت کاهش  احتمال گرفتن، ناديده صورت
 .شود می اشاره هر يک به مختصر صورت به امهاد در که قرار گیرد

 عدم برابری تراز تجاریالف(  
است.  پیمان مقداری سقف رعايت دوجانبه، صورت به پولی پیمان اجرای در مالحظات ترين اصلی از يکی 

 اگر باشد. مانده فاقد زمانی، های بازه انتهای در که شود تنظیم ای گونه به بايد دوجانبه پیمان مقداری سقف
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 تسويه که است نیاز و شود می مقابل در کشور کشور يک پول شدن بلوکه باعث نشود، رعايت سقف اين
 در ادامه، به نحوه تعیین سقف مقداری پیمان پولی خواهیم پرداخت. شود. انجام دوره انتهای نقدی در

 ر پیمان پولی استيکديگر، مبنای تعیین سقف مقداری د به کشورها صادرات و واردات در کمتر عدد 

 صادرات سقف تعیین مبنای باشد، کمتر ترکیه به ايران صادرات اگر .(1931)شیريجیان و فرهمندمعین، 
 استفاده با است و مازاد آن سقف کننده تعیینباشد، میزان واردات  کمتر ترکیه از ايران واردات بود؛ اگر خواهد

 با توان می ،شود می استفاده چندجانبه پیمان پولی از همچنین اگر شود. می اجرا مرسوم های روش ديگر از
 داد. انجام را به ارز ثالث، تسويه بین کشوری نیاز بدون و چندگانه تهاتر

 صادرات و پولی واحد 15 ترکیه از ايران واردات کنید شدن نوه تعیین سقف مقداری، فرض تر روشنبرای  
 يعنی ؛بود خواهد پولی واحد 15 معادل دوجانبه پولی یمانپ است. لذا سقف پولی واحد 155 ترکیه به ايران
شود. بايد توجه  استفاده مرسوم های روش ديگر از بايد باقیمانده واحد 95 برای دوجانبه و تجارت در کمتر عدد

 است يورو( و دالر از )استفاده ارز انتقال موجود های روش برای يک روش مکمل دوجانبه پولی پیمان نمود که
 اساس بر ترکیه با تجارت ايران کل بود که اگر قرار است آنمثال اخیر بیانگر  .ها روشاين  جايگزين نه و

 و ايران بین اما اگر پیمان پولی دوجانبه ؛بود واحد 115 دالر در دو کشور برای تقاضا جمع شود، انجام دالر
 واحد به 115دالر از  برای تقاضا و شود میملی استفاده  های پولپولی از  واحد 115 سقف تا منعقد شود ترکیه

 يافت. خواهد کاهش واحد 95
 که کاری عرضه، افزايش )دالر( بهره گیرد: الف( ارز نوسانات کنترل برای تواند می روش دو بانک مرکزی از 

 پولی پیمان از استفاده با تقاضا، و ب( کاهش شد می انجام نفت سرشار ناشی از فروش با درآمد و گذشته در
دوجانبه منعقد  پولی پیمان تواند می سقفی چه تا کشور هر با که نمايد تحلیل بايد مرکزی بانک دوجانبه.

 منعقد نمايد. دوجانبه پولی پیمان کشور 5 با ايران، اگر ايران خارجی تجارت از گمرک آمار اساس بر نمايد.
 و شود انجام دوجانبه پولی پیمان ساسا بر واردات از درصد 11 سقف که تا خواهد داشت وجود امکان اين

 نباشد. يورو و دالر به نیازی
تراز تجاری  تعادل به وجه هیچ به و شود منعقد معینی مقدار سقف تا بايد کشور هر با دوجانبه پولی پیمان 

 تاکنون پولی های پیمان از کدام هیچ در که طور همان نیست؛ نیاز بین صادرات و واردات با کشور طرف پیمان
 بدون اقتصادی و کامالً فضای يک در روش اين است. نداشته وجود تراز تجاری نشده، تعادل انجام
 است. يافته جنوبی و امارات( توسعه کره هستند )ژاپن، آمريکا متحد که کشورهايی توسط سیاسی، گیری جهت

 نوسانات نرخ برابری ارزهای ملیب( 
 افزايش نیز با سال سه پايان در را معموالً و است بوده ساله سه تاکنون منعقد شده پولی های پیمان غالب 

 چنین است. اجرای زيادی نوسان دارای ارزها، برابری نرخ که شرايطی در اما ؛است شده تمديد مقداری سقف
 ،شود میبدهکار  مقابل کشور به کشور يک مبلغی که حداکثر مالحظه بدون و ساله سه صورت به پیمانی،
 که است بهتر نیست، نسبی ثبات دارای ريال نرخ که شرايطی شود. در يکی از طرفین زيان ثباع است ممکن

 اگر بیفتد. به عنوان اتفاق تر کوتاه زمانی های بازه اجرای آنها در شود، اما امضا ساله سه صورت به ها پیماناين 
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 سقف تا ماه سه هر انتهای در که باشند ملزم مرکزی های بانک شود و گرفته نظر در ماهه سه زمانی های بازه
 طور به مرکزی های بانک ريسک پوشش در اين صورت کنند، رعايت را شده قبل تعیین از توازن شده تعیین
 داشت. نخواهد تسويه بدهی پايان دوره وجود توجهی انجام شده است و نیازی به قابل

میلیون دالر  255میلیارد و  1معادل مبلغ  سه ساله به مبلغ دوجانبه پولی پیمان ترکیه و ايران فرض کنید 
 انجام پیمان اين اساس بر کشور دو بین میلیون دالر از تجارت 155و  میلیارد 2در هر سال بايد  منعقد نمايند.

 يعنی دالر میلیون 655 معادل بايد ماه سه در لذا است. تعريف قابل ماهه سه زمانی های بازه در که ؛شود
 شود. استفاده کشور دو بین تجارت با مرتبط های پرداخت برای سیستم اين از دالر یلیونم 255 معادل ماهانه
 های حسابتعريف شده،  ماهه سه زمانی ی بازه پايان در شود که انجام ای گونه به بايد پولی پیمان اجرای

 نباشد. طرفین دارای مانده
 که يک از طرفین هر يعنی شود؛ تعريف ددرص 95 تواند می نیز ديگر کشور به کشور يک بدهی مجاز سقف 

 تواند می را آن درصد 95 میلیون دالر از پول ملی کشور مقابل هستند، تنها تا سقف 955معادل  اعتبار دارای
 به اقدام نیز مقابل کشور بايد کند، استفاده مقدار اين از بیش بخواهند اگر و کنند مصرف طرفه يک صورت به

علت در  نکند. تجاوز درصد 95 اين از ديگر کشور به کشور يک بدهی میزان التفاوت هماب تا نمايد کاال خريد
است؛ تا در پايان بازه  مرکزی های بانک اين فرايند توسط درصدی برای مديريت 95نظر گرفتن اين سقف 

د، اين چنانچه دارای مانده باش بانک مرکزی نزد يکديگر دارای مانده نباشد و های حسابزمانی سه ماهه، 
 شود. منتقل بعدی ماهه سهدرصد است، به  95 از کمتر مانده که

 عدم تخصیص بهینه منابعج( 
 مطابق پیمان، زمانی تعريف شده های بازه انتهای در که شود مديريت ای گونه به بايد دوجانبه پولی پیمان 

نابع ناشی از پیمان پولی به نحو م اگر نباشد. توجه قابل مانده دارای مرکزی نزد يکديگر های بانک های حساب
 طريق از تواند می تسويه اين دوره تسويه صورت بگیرد، انتهای در که نیاز بود بهینه تخصیص داده شد و

 از آخر بازه زمانی در انتهای کنید فرض کشور بستانکار صورت بگیرد. به بدهکار کشور شاخص کاالی فروش
 نقدی تسويه به نیاز و تمديد شود پیمان که نیستند متمايل کشور ود و هند، ايران بین دوجانبه پولی پیمان
 شاخص کاالی اينکه به توجه با است، بدهکار دالر میلیون 125 معادل که طوری به ايران کشور دارد. وجود

 هدور اين پايان در ها حساب مانده که شود می قید متن پیمان در و ابتدا در است، نفت ايران در صادرات به هند
 از روزانه میلیون دالر و به نرخ تبديل 125در اين حالت، هند معادل  .شود میمزبور تسويه  شاخص کاالی با

 .نمايد می خريداری نفت ايران
غرب و ارزهای جهان روا، مانند دالر آمريکا و  بانکی های سیستم از استفاده به نیازی ديگر حالتی چنین در 

ندارد و هرگونه تسويه با استفاده از ترتیبات قراردادی مندرج در پیمان  ودوج کشوری بین تسويه برای يورو،
 شده المللی بین تجارت فرامرزی، وضعیت پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در اين درپولی قابل انجام است. 

 داد. انجام صادرات و واردات آن با توان می سادگی با و است
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 پولی های پیمان از شبکه توان می محلی، های پول با تجارت منظور به پولی های پیمان پايدارسازی برای 
 برای نمايد. تسويه يکديگرنسبت به  را خود تعهدات بیشتر و جانبه سه صورت بهکشورها  تا کرد ايجاد دوجانبه

ز پاکستان نی واحد پولی به پاکستان بدهکار است و 21واحد پولی به عراق بدهکار است، عراق  25ايران  مثال
بدهی ساير  و شود می تسويه به عراق ايران ، بدهیجانبه سه تسويه با است، بدهکار ايران به پولی واحد 96

 .يابد می کاهش نسبت به نیز کشورها

 چندجانبهدو یا  پولی های مزایای پیمان .2-5 
 باعث بلکه ،شود میمالی  های تحريمپولی، نه تنها موجب کاهش آثار  های پیماناز  ای گستردهتشکیل شبکه  

 آمريکا مانند کشورها ديگر نظامات بانکی به کامل وابستگی عدم بر و شده نیز استقالل اقتصادی تقويت
 تجاری بخواهند تبادل نیز اروپا اتحاديه و کشورهايی مانند آمريکا اگر جديد، حتی شرايط در شود. می تأکید

 المللی نقش خواهد داشت. بین اقتصاد رد ايران جايگاه داشته باشند، ريال ايران به اندازه
 :جمله منمتعددی به دنبال خواهد داشت؛  منافع های پیمان چنین اجرای کلی طور به 

پول ملی ايران در تجارت  عنوان بهتقويت جايگاه ريال  :المللی بینالف( ارتقای جايگاه ريال در اقتصاد 
پولی است.  های پیماندستاورد اين  ترين مهم، 1خیره ارزیو تبديل آن به يک ارز قابل خريد برای ذ المللی بین
 ارز چند از استفاده جای به و بود خواهد کشور آن صادرات قدرت اندازه به هر کشور، پول اعتبار حالت اين در

 .شود می استفاده ارزی سازی ذخیره کشورها و بین تجارت انجام رزها برای از سبدی از محدود،
پولی موجب تسهیل  های پیمانتشريح شد، انعقاد  گونه همان: الملل بیندر تجارت  زنی نهچاب( افزايش قدرت  

در تجارت بین دو کشور طرف پیمان خواهد شد. در همین حال، با توجه با اينکه تجارت مواد  های پرداخت
ران در صنعتی با اي محصوالتدارويی، تجهیزات پزشکی، محصوالت کشاورزی، مواد خوراکی و بسیاری از 

کااليی  های گروهتحريمی است، استفاده از پیمان پولی به تسهیل واردات و صادرات اين  های معافیتفهرست 
پول بین  وانتقال نقل، الذکر فوقکااليی  های گروه؛ چرا که عمده مشکل تجارت در کند میکمک شايانی 

 واردکننده و صادرکننده بوده است.
، با رفع تواند میمزبور  های پیمان گیری شکلت رفته توسط بخش خصوصی: بازارهای از دس گیری پسپ( باز 

 های تحريمنظام پرداخت در تجارت فرامرزی، منجر به پس گرفتن بازارهايی شود که در اثر  های محدوديت
با رايزنی و البی با شرکای تجاری خود در  توانند می. در همین راستا، تجار ايرانی اند رفتهمالی از دست 

مرکزی کشورهای  های بانکبازرگانی، درصدد اثرگذاری بر  های اتاقکشورهای ديگر، به خصوص از طريق 
 پولی برآيند. های پیمانطرف تجارت با ايران و در نهايت انعقاد 

 پولی دو یا چندجانبه های پیمانمعایب  .2-6 
شد. در صورت ناديده گرفتن اين  تشريح تر پیشکه  است هايی مؤلفهپولی مستلزم رعايت  های پیماناجرای 

خاص، دو موضوع  طور بهاقتصاد کشورهای طرف پیمان خواهد شد.  گیر گريبانمالحظات، مشکالت متعددی 

                                                           
1 Reserve Currency 
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بايد مورد  بین دو کشور و نوسان نرخ برابری ارزهای ملی يافتگی توسعهاثرات سوء ناسی از عدم برابری سطح 
 توجه قرار گیرد:

 تر پیشرفتهبا کشورهايی منعقد شود که به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی از ايران  ها پیماناين  چنانچهالف( 
به زيان صنايع داخلی باشد. برای  که ؛(1931 ،)قوامیشکل گیرد  ای طرفهباشند، ممکن است تجارت يک 

یین شده باشد، با کشور چین باالتر از میزان تع ها پیمانمثال، اگر بدون مالحظه توان صنايع داخلی، سقف اين 
در چین بهتر است و با حل شدن  وکار کسبصنايع کاهش يابد؛ زيرا رتبه شاخص  پذيری رقابتممکن است 

 .شود میمشکالت ناشی از انتقال ارز، واردات کاالهای چینی به ايران تسريع 
ست. چنانچه از اين ، نرخ تورم باال و نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی اها پیمانب( نکته دوم در اجرای اين 

ارزی بانک مرکزی شود؛ لذا  های دارايیباعث کاهش ارزش  تواند میاستفاده شود،  سازی ذخیرهبرای  ها پیمان
 صرفاً برای تسويه تجاری قابل استفاده هستند و نه برای ذخیره ارزی. ها پیماناين 

 و پیشنهادها نتیجه گیری .3
نقدينگی الزم  تأمینارز و  نرخ ريسک ناشی از نوسانات کاهش ا برایابزاره ترينمؤثر از يکی پولی های پیمان

 ارزهای برای از يکسو تقاضا ،ها پیمان اين زيرا است؛ در تجارت فرامرزی المللی بین های پرداختبرای انجام 
 تسويه و از سوی ديگر، از آنجايی که شوند میداده و موجب کنترل نوسانات رخ ارز  کاهش را روا جهان

، گیرد میدو طرف اين پیمان انجام  ملی کشورهای های پول، به سازوکارتحت اين  المللی بین های داختپر
 ملی وجود ندارد. های پولمحدوديت خارجی برای دسترسی به نقدينگی الزم به اين  گونه هیچ

 تجارت در داختپر نظام سازی مقاوم منظور به ايران در چندجانبه يا دو پولی های پیمان بنابراين، اجرای
مالی  های تحريم در اثر ايران، اقتصاد چرا که است؛ انکار غیرقابل ضرورتی شرايط تحريم مالی، در ،الملل بین

 و گیرد بهره خود فرامرزی تجارت برای روا جهان ارزهای از تواند می دشواری به آمريکا، متحده اياالت
کاهش چشمگیر میزان تقاضا برای ارزهای جهان روا همچون ، با تواند می پولی های پیمان سازوکار، روی ازاين

 های پرداختنقدينگی مورد نیاز دو کشور در فرايند تسويه تجاری  دادن قراردالر آمريکا و در دسترس 
 .دهد فرامرزی کاهش های پرداخت حوزه را در مالی های تحريم از ناشی فشارهای توجهی قابل حد تا فرامرزی

 و مقاومتی کلی اقتصاد های سیاستقانون اساسی،  همچون اقعیت تحريم، اسناد باالدستیهمچنین عالوه بر و
به عبارت ديگر، ايجاد و گسترش  ؛دارند تأکید ها پیمان گونه اينتوسعه بر ضرورت انعقاد  ششم ساله پنج برنامه

در برابر تحريم مالی پولی دوجانبه، عالوه بر اينکه نوعی دفاع منطقی در حوزه اقتصادی  های پیمانشبکه 
 و مسئوالن حوزه اقتصادی محقق گردد. گذاران سیاستاست، تکلیف قانونی است که بايد توسط 

پولی دوجانبه منوط به رعايت مالحظات اجرايی و اقتصادی متعددی  های پیمان، اثربخشی الزم وجود بااين
مان، نوسانات نرخ ارز ملی کشورهای است. به عنوان نمونه عدم برابری تراز تجاری بین کشورهای طرف پی

منجر به  تواند میدارای مالحظاتی است که  ها پیمانطرف پیمان و عدم تخصیص بهینه منابع حاصل از اين 
هر چه  اثربخشیبنابراين ضروری است، در راستای  ؛اثربخشی پیمان پولی گردد گرفتن قرار الشعاع تحت
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قرار گرفته و با اعمال راهکارهايی همچون تعیین سقف  مدنظر ، مالحظات مزبورها پیمان گونه اينبیشتر 
 آمد. فائقزمانی، تعیین سقف مقداری و تعیین روش مناسب تسويه بر اين موانع 

 :شود میپولی پیشنهاد  های پیمانهمچنین راهکارهای مزبور برای ايجاد و اجرای بهینه 
 های تحريمو از اجرای  هستندرف تجاری عمده ايران با کشورهای همسايه که ط دوجانبهانعقاد پیمان پولی  -

اقتصادی بیشتری برای تسهیل  های انگیزهدارای  چراکه، در دستور کار قرار گیرد. اند شدهمالی متضرر 
نساجی و  های بخشکه به ترتیب  مثال ترکیه و پاکستان عنوان بهفرامرزی هستند.  های پرداخت

 .اند گشته متأثرحوزه پرداخت  های تحريمبه شدت از  تولیدکنندگان برنج در اين دو کشور
به بانک مرکزی محول شود،  دارايی سلب و پولی از وزارت اقتصاد و های پیماناختیار مذاکره و انعقاد  -

مرکزی کشورها هستند که  های بانکپولی دوجانبه، اين  های پیمانگه تشريح شد در  گونه همان چراکه
؛ در نتیجه اعطای کنند می دهی سازمانو عملیات اجرايی پیمان را  گیرند مین قرار طرفین اين پیما درنهايت

و لزوم دخالت غیرضروری  شود میاين اختیار به بانک مرکزی موجب تسهیل فرايند ايجاد و اجرای پیمان 
 تفی می سازد.نساير نهادها را م

منعقد  جانبه سه صورت به ها پیمان گونه اينپولی دوجانبه، سعی شود  های پیمانبرای اثربخشی حداکثری  -
، با سهولت بیشتری انجام شود تا تمايل ها حساب، تسويه مانده ها پیمانزمانی اين  های دورهشود که در پايان 

 اين کشورها برای تمديد پیمان افزايش يابد.
قرار داده  تأثیررا تحت  ها آنتجاری  های فعالیتمالی  های تحريماز ظرفیت تجار کشورهای هدف که  -

پولی استفاده شود؛  های پیمانمتبوع اين تجار به منظور انعقاد  های دولتاست، در راستای جلب موافقت 
 اين ظرفیت باشد. سازی فعالمحمل مناسبی برای  تواند میبازرگانی  های اتاق
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