


اهميت پيمان پولي دو جانبه از منظر اقتصاد مقاومتي
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های خبریمدیریت پژوهش"گروه اقتصاد"
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پيمان پولي دو جانبه چيست؟

پيمان پولي دوجانبه، روشي در پرداخت های بين المللي است کهه در نن بهه جهای
از دو ارز ملي کشورهای طرف( همچون دالر و یورو)استفاده از یک ارز واحد جهانروا 

لهي، در حقيقت در این روش، طرفين با حساب دقيه  ارز م. معامله استفاده مي گردد
تصادی بدون نياز به دالر، و بدون تحمل خسارت ناشي از کاهش نرخ ارز، به مبادالت اق

سيستم به واسطه این روش، امکان ردیابي پرداخت های بين المللي توسط. مي پردازند
ن نمریکا به امکان پذیر نبوده و بنابرای( همچون نمریکا)مالي و امنيتي کشورهای دیگر 

نکي و مالي تحریم های با. )سادگي نمي تواند در این زمينه از حربه تحریم استفاده کند
(اصلي ترین و موثرترین بخش از تحریم های نمریکا عليه ایران است



در صورت افت ارزش پول 

ملی کشور مقابل، کشور ما 

متضرر نخواهد شد، چرا که 

مبنای محاسبات برای پرداخت 

ها، می تواند ارز پایداری 

مانند یورو باشد و مثال کشور

روسیه معادل یک میلیون 

یورو، به ما روبل پرداخت 

.کند

پیمان پولی دوجانبه جنبه 

ذخیره ارزی ندارد، بلکه 

راهکاری برای مبادالت 

تجاری بین دو کشور است تا 

گردش کاال و خدمات، به 

بنابراین. آسانی انجام پذیرد

به دلیل عدم ذخیره ارز ملی 

کشور مقابل، نوسان آن ارز، 

اثری بر ارزش دارایی های 

.ذخیره شده ما نخواهد داشت



له  بين کشورهای مخت"پيمان پولي دوجانبه"59تاکنون 
اده از در این رویکرد جدید، تجارت با استف. امضا شده است

ز یعني به جهای اسهتفاده ا. پول های محلي انجام مي شود
دأ و یک پول واسط مانند دالر و یورو، از پول کشورهای مبه
ری مقصد تجارت استفاده مي شود و دیگر دالر واسهط تجها

.نيست



اهميت پيمان پولي  

بروز بحران مالی در سال در سطح جهان،  2007

باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در 

ساختار تجارت بین المللی شد

و در کشورهایی که قبالً از پول های رایج مانند دالر و یوور

مبادالت خوود اسوتداده می کردنود، روش جدیودی را 

معروف شده است»پیمان پولی دوجانبه»برگزیدند که به 

توجه به این راهبرد برای ایران عالوه بر اهمیت اقتصادی، 

ضرورت سیاسی با توجه به تحریم های غرب دارد



بوروز به پول تجارت بین الملل و کاهش ارزش دالر به طور مستمر، باعوثتبدیل شدن دالر

ر سوال د. واکنش های گوناگون در قسمت های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شد

رو ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجالسی برای بررسی راهکارهوای پویش۲۰۰۰

.  برگزار کردند

ضای ام. معروف شد« طرح چیانگ مای»این اجالس، چندین مصوبه مهم داشت که به 

موالی بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران هوای« پیمان های پولی دو جانبه »

. بودمهمترین مصوبه این طرح،

، بین بانک های مرکزی چین و ۲۰۰۱دسامبر ۶اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ 

، تمامی کشورهای آسوه ۲۰۰۳تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال 

.چنین پیمان هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند۳+ آن 

کره–غیر از پیمان چین )اولین پیمان های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دالر آمریکا بود 

و بعد از بروز ۲۰۰۸در سال ( ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می شد–جنوبی و چین 

بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان ها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت های تجاری 

.بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستور کار قرار گرفت

ه ، حذف دالر و یورو از مبادالت تجاری نبوده است، بلکه آنها ب۳+ تالش کشورهای آسه آن 

ایجاد منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش های پرداخت بین المللی، چنین ابزاری را

(  به پولیپیمان دوجان) لذا این ابزار. کردند تا نقش پول های ملی را در تجارت تقویت کنند

.مکمل استداده از دالر و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن

رده اند بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دالر به چنین اقدامی روی آو

ترالیا و پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، اس۵۰و تاکنون حدود 

۲۹ا منعقد شده که در راس آنها چین ب… کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و

پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار ۵و ۹پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با 

.دارند

روند نغاز پيمان پولي در جهان



بروند نغاز پيمان پولي در ایران قبل از انقال

تاریخچه پیمان دوجانبه 

پولی در ایران بسیار 

قدیمی است چرا که در 

ایران با چین ۱۳۵۰سال 

قرارداد دوجانبه ای داشت 

.که مبنای آن ریال بود

در این قرارداد برای 

ن طرفین کف و سقدی تعیی

شده بود که بر آن اساس 

اعضا از ارز واسط استداده 

.می کردند



بروند نغاز پيمان پولي در ایران بعد از انقال

.این الیحه را تصویب نمودند۱۴در هنگام بررسی الیحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده 
به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به انعقاد پیمان های 

دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به 

. ویژه کشورهای منطقه اقدام کند

آن به صراحت آمده ۴ابالغ سیاست های کلی برنامه توسعه ششم از سوی مقام معظم رهبری که در بند

۱۲و ۱۱، ۱۰انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای »: است

«سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد

. کلید خورد۹۳در ایران موضوع پیمان های پولی دو جانبه به طور جدی از اواسط سال 

مشخصی مذاکرات بین بانک مرکزی دو کشور برای برقرار این پیمان ادامه داشت اما نتایج

. نیدتاده است(۹۶مهر )دربرنداشت و اتداق خاصی در جهت عملیاتی شدن این پیمان تاکنون 

زمانی که اسداهلل عسگر اوالدی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از احتمال

. جایگزین شدن روبل به جای دالر در مبادالت تجاری دو کشور خبر داد



رویکرد ایران در قبال پيمان پولي

در این رابطه کارگروهی در . موضوع پیمان های پولی دو جانبه در ایران با تشدید تحریم های بانکی و خصوصا تحریم بانک مرکزی ایران مطرح شد

.دبانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه ای در این خصوص تنظیم و مقررات ارزی مورد نیاز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابالغ گردی

، یارزناگدته نماند که اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تأثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات 

. توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمانهای پولی با شرکای تجاری پیگیری شود

شورها، بیان می بررسی شاخص ها و مالحظات اقتصادی و تجربه سایر ک. پیگیری اجرایی شدن این ایده را تبدیل به نوعی تکلیف قانونی می کند

جارت قانون استداده از ارزهای محلی برای ت»دارد که برای اجرایی شدن پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، الزم است ابتدا 

توسط موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسالمی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان ها« فرامرزی

. استخراج و عملیاتی شود( … بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت ندت و)دستگاه های مرتبط 



گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره پيمان پولي

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با ۹۳آبان سال 

بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی "عنوان

ده را با داوری دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشک "دوجانبه

.  شر نمودپولی و بانکی و مشاور رئیس کل بانک مرکزی منت

اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و 

تأثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی

از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن 

.دارد

کای لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمانهای پولی با شر

ی این پیمان های پول. تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود

ی می تواند یکی از محوری ترین اقدامات در راستای پیاده ساز

ی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادالت بانکی خارج

.کشور باشد



اده ای برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره الیحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، م۹۵نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در تیر 
زی بانوک مرکو»: ماده الحاقی یوک. سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به الیحه دولت الحاق شده بود۴را حذف کردند که در راستای بند 

ت، جمهوری اسالمی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، ندوت و صونع
ای استدادهمعدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را بر

شوور بوه الحاق این ماده به این دلیل ضرورت دارد که با انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبوه، وابسوتگی ک. «از پول های ملی هموار نماید
. د شودارزهای واسط مانند دالر به کاهش پیدا می کند و تجارت میان ایران و طرف های تجاری اصلی، با بکارگیری پولهای ملی انجام خواهو

اسوتهای اقتصواد سوازی سیورود ایران به چنین پیمان هایی نه تنها کشور را در مقابل تحریم دالر بیمه می کند، بلکه گام مهمی در راستای پیاده
دائموی خال قانونی در این خصوص باعث شد تا مجلس محترم این ماده به به احکام. مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی برداشته خواهد شد

صوورتی که در. اما روز یکشنبه تحت عنوان برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، این ماده الحاقی حذف شود. برنامه های توسعه اضافه نماید
..ایراد شورای نگهبان ناظر به این ماده الحاقی نبوده است

ماده به ۵۰ در اصالحات و الحاقاتی که در متن الیحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده کالً»: ایراد شورای نگهبان  به این الیحه این بود
ف و الیحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختال« ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده7۰تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به 

کاهش تعداد ، تصمیم به حذف برخی مداد الحاقی باهدف«ایراد شکلی»ظاهراً نمایندگان محترم مجلس برای رفع این . فاحش پیدا کرده است
، الیحوه را خوددام حال آنکه نمایندگان محترم با این اق. آن ها گرفته اند و ماده الحاقی مربوط به پیمان پولی نیز قربانی این تصمیم شده است

در راستای تحقق .ابالغ شد،  قرار داده اندانقالباز سوی رهبر معظم ۹۴در تضاد با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نهم تیرماه 
۵7ناد بوه اصول اصلی کشور است، شورای نگهبان می تواند  با استپذیری آسیباقتصاد مقاومتی  در حوزه بانکداری خارجی که یکی از نقاط 

عودم »ناشوی از«  ابهام»را به دلیل « الیحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور»رهبر انقالب، ۹۴/۴/۹ابالغیه قانون اساسی و نظر به 
.، برای اصالح مجدد  به مجلس عودت نماید«اعمال سیاست های کلی

حذف مصوبه پیمان پولی دوجانبه در مجلس



تجربه پیمان پولیهسقف تسویه دوجانبنام کشوراولویت

داردمیلیون دالر۹،۶۶۳چین.  ۱

داردمیلیون دالر۴،۳۱۰هند.۲

داردمیلیون دالر۳،۸۵۵کره.۳

داردمیلیون دالر۳،۶۴۶ترکیه.۴

داردمیلیون دالر۳،۶۲7امارات.۵

داردمیلیون دالر۶۳۶تایوان.۶

داردمیلیون دالر۳۲۰انپاکست.7

داردمیلیون دالر۳۱۶روسیه.۸

سقف مقداری به عنوان اولین مولده، بیانگر
.تجارت متعادل با کشور طرف قرارداد است



ظرفيت پيمان پولي دوجانبه در اقتصاد ایران

:  سقف)چین

۱۶معادل 

(میلیارد دالر
: سقف)ترکیه

۶/۳معادل 

(میلیارد

: سقف)هند

۱/۴معادل 

(میلیارد

سق)کره جنوبی

۳/۲معادل : ف

(میلیارد

: سقف)ژاپن

۲۸7معادل 

( میلیون

:  سقف)تایوان

۳۳۶معادل 

، (میلیون

: سقف)روسیه

۲۳۹معادل 

( میلیون

خارجیتجارتآماراساسبر
؛۲۰۱۵سالدرایران

پیمانکشور7باایرانچنانچه
.کردمیامضاپولی

این امکان وجود خواهد داشت که 
از کل واردات کشور% ۶۰بیش از

به صورت دوجانبه تسوویه  شوود و
ر نیازی به ارزهای واسط مانند دال

لی و های تکمیدرگام. و یورو نباشد
ه، این با بکارگیری پیمان چندجانب

امکان وجود خواهد داشت که توا 
درصد از حجوم تجوارت ۸۰سقف 

ویه کشور از طریق این سازوکار تس
.شود



کارکردهای پيمان پولي دو جانبه در اقتصاد ایران

پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تحریم

پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تورم

پیمان دوجانبه پولی ابزاری 

مقابله با اثرات برای

نامطلوب افزایش قیمت دالر

پیمان های پولی دوجانبه 

وبهبود شاخص های 

مقاومت اقتصادی کشور

مقاوم سازی در روش های پرداخت بین 

المللی و کاهش پوشش ریسک مبادالت 

اقتصادی

پیمان پولی 

راهکار دوجانبه

یشکست تحریم بانک



کارکردهای پيمان پولي دو جانبه در اقتصاد ایران

:پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تورم

ر امریکا یکی از مشکالت  اقتصاد ایران، افزایش چشمگیر قیمت ارز، به ویژه دال

ا یکی از آسان ترین ابزاری که بانک مرکوزی می توانود از طریوق آن بو. است

قابله افزایش قیمت دالر به دلیل افزایش قیمت های جهانی در مبادالت خارجی م

بوا کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استداده از پیمان هوای پوولی دوجانبوه

توانود میایرانکشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند لذا

بتوانود در میان مدت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود پیمان پولی ببندد تا

س درصد از مبادالت خود را بدون نیاز به دالر و یورو انجام دهد در شرایط پ۸۰

که همچنان امکان استداده از نظام پرداخت دالر برای ایوران وجووداز برجام

ندارد، بهترین فرصت برای انعقاد پیمان های پولی 

:پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تحریم

از سووی آمریکوا  (U-Turn)با تحریم چرخه دالر ۲۰۰۸کشور ما از سال 

با توجه به امکوان. مواجه و عمال دالر از مبادالت خارجی ایران حذف شد

گی خوود تحریم مجدد آمریکا در آینده،عاقالنه ترین اقدام این  که وابست

ر را به این نظام کاهش دهیم و دالر را از مبادالت خود حذف کرده و مسوی

ی جهانی همچنین با توجه به جهت گیر. تحریم را برای دشمن مسدود کنیم

ت کاهش وابستگی کشورهای جهان به دالر و حذف آن از مبوادالبه سمت

قاطع در روند کالن پرداخت های بین المللی نباید رشد مقطعی دالر در م

.کنیمبرای قدرتمندی آن در طوالنی مدت تلقیدلیلیرامختلف زمانی



کارکردهای پيمان پولي دو جانبه در اقتصاد ایران

ادی پیمان های پولی دوجانبه وبهبود شاخص های مقاومت اقتص

:کشور

ملوی، پیمان های پولی دوجانبه ، تأثیرات زیادی بر جایگاه پول

به و کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجان

تحقوق اهوداف و در راستایبه نظر می رسد.مانند آن دارد 

ا هدف در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین بسیاست های کشور

زا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون

.این موضوع  باید با جدیت دنبال شودبرون گرا

:مت دالرمقابله با اثرات نامطلوب افزایش قیپیمان دوجانبه پولی ابزاری برای

متحده، پس از پیروزی ترامپ و  پافشاری برای بازگرداندن سرمایه ها به ایاالت

ایش دالر در مقایسه با سایر ارزها در کوتاه مدت و افوزو احتمال قدرتمند شدن

بحوران نرخ ارزدر ایران به دلیل افزایش تقاضا از یک سو و افزایش نقدینگی و

ی بوه خوود سیستم بانکی کشور از سوی دیگر هنگامی که بازار ارز روند افزایش

رگسیخته بگیرد، پس از گذشتن از حد مشخصی از بازده قیمت ارز، یک تورم افسا

لذا با توجه به پویش رو بوودن انتخابوات. در بازار ارز و کاال ایجاد خواهد شد

ریاست جمهوری و انتظارات تورمی سال آینده و از سویی رویکردهوای دولوت

ظوار موی نسبت به انعقاد پیمان های دو جانبه پولی اقدام گردد، انتترامپ، اگر

.رود بخشی از آثار افزایش جهانی ارز بر اقتصاد ایران کم اثر تر شود



کارکردهای پيمان پولي دو جانبه در اقتصاد ایران

: راهکار شکست تحریم بانکیپیمان پولی دوجانبه

ثور کواهش ایکی از مهمترین راهکارهای کنونی مقابله با

ز آنجا تحریم های  بانکی پیمان پولی دو و چند جانبه است ا

ز که جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که هموواره ا

ی و تحریم های پوولی و بوانکتحتابتدای انقالب اسالمی

ه پیمان ببیش از سایر کشورها بایستیبوده است لذامالی

.نشان دهددوجانبه و چند جانبه تمایل

مقاوم سازی در روش های پرداخوت بوین المللوی و 

:  کاهش پوشش ریسک مبادالت اقتصادی

در این عامل موجب کاهش وابستگی به دالر و یورو و

پی آن کاهش مشوکالت تحوریم بوانکی و دوری از 

بحران های مالی از سووی نظوام سولطه ومووارد 

.زیرراموجب خواهد شد



همگامی با کشورها در 

بانکداری خارجی

بین المللی کردن پول ملی*

وع تن)افزایش تاب آوری اقتصادی*

گرایی در روظای پرداخت تجارت 

خارجی

حل مشکالت داخلی

کاهش هزینه انتقال ارز*

کاهش نوسانات نرخ ارز *

(کاهش تقاضا برای دالر)

کاهش مشکالت تحریم بانکی*

ز بررسی پیمان پولی دو جانبه ا
نگاه داخلی و خارجی



حل مشکالت داخلي

مساله کاهش هزینه تبادل ارز

مشکل مدیریت نوسانات نرخ ارز

(تحریم بانکی)مشکل آزادسازی ارز

(تحریم بانکی)مشکل انتقال ارز 



همگامي با رویکردهای جهاني

رو کشورهای پيشرفته مانند سوئيس و کمتر توسعه یافته مانند بال: کشورهای متعددی از پيمان پولي دو جانبه استفاده مي کنند

کشور امضاء شده است41پيمان پولي دو جانبه بين 59تاکنون . روند توسعه پيمان ها در سال های اخير شدت یافته است

در اف  . از ارزهای پر استفاده در جهان قرار گرفته و رتبه اول منطقه را نيز به خود اختصاص داده است16لير ترکيه در جایگاه 

.،  ریال ایران باید در منطقه جایگاه مناسبي داشته باشد1404

در روش های "سياست تنوع گرایي"کشورها در تالشند . پيمان های پولي بدون حضور ایران نغاز شده و توسعه یافته اند

پرداخت خارجي را رعایت کنند





حوزه عمل

کاربردهای عمده درآمدهای ارزی
تسویه تجاری ذخیره ارزی 

استداده از پیمان پولی برای ذخایر 
.ارزی توصیه نمی گردد

تراکنش 
های دالری

30%

یورویي
15%

ي پيمان پول
دو جانبه
55%



برخی پیمان های دوجانبه 

ابزاری برای مقابله با 

تحریم های اقتصادی و 

محدودیت های تجاری که بین 

کشور های مختلف وجود 

دارند، تلقی می کنند

ار کارشناسان معتقدند یک تداوت کلی بین ابز

موردنیاز برای رفع محدودیت های تجاری ناشی 

از تحریم ها و اهداف پیمان های تجاری وجود 

دارد که باعث می شود این پیمان ها در شکستن 

تحریم ها شکست بخورند

هدف اصلی از پیمان های تجاری تسهیل تجارت بین دو طرف است که در مرحله اول پول ثالث مورد استداده در تجارت 

بین دو کشور را از بین می برد؛ درحالی که تحریم های تجاری به وسیله ابزار هایی صورت می گیرند که خارج از حیطه 

این ابزار ها عمدتا روابط کارگزاری بین کشورها که شالوده اصلی تجارت است را مورد هدف . انگیزه این پیمان ها است

فایده عمده کشورها انگیزه ای برای ادامه روابطی که -به تعبیری دیگر در بستر یک تحلیل هزینه. قرار می دهند

-تحریم ها را با محدودیت مواجه می کند با کشور تحریم شده ندارند؛ بنابراین تا زمانی که یک پیمان تجاری نتیجه برد

.برد نداشته باشد، تداوم آن امکان پذیر نیست

کارشناسان استداده از این پیمان های 

همکاری را ابزار مدیدی برای مقابله با 

محدودیت های تجاری نمی دانند



نقدهای وارده به پیمان های پولی دو جانبه

مازاد حسابها چگونه تسویه شود؟ یا به بیان دیگر، آیا برای اجرای پیمان دوجانبه، نیاز به تعادل تجاری داریم؟-۱
. داردامضاء کرده است که با هیچ کدام از آنها تعادل تجاری ن"دوجانبه"کشور پیمان پولی ۴۱کشور چین به عنوان اقتصاد دوم جهان تاکنون با 

چگونه چین توانسته است بدون تعادل تجاری، پیمانهای پولی خود را به صورت دوجانبه مدیریت نماید؟ 
ید واردات ایران فرض کن. کندپیمان پولی جایگزین مطلق روشهای موجود نیست، بلکه به عنوان ابزاری مکمل در کنار روشهای موجود عمل می

تووان از پیموان در ادبیات پیمانهای پولی، تا سقف عدد کمتر در تجارت می. واحد است۱۰۰واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه 7۰از ترکیه 
با بکارگیری روشوهای ( واحد۳۰)شود و مازاد بر آن واحد از پیمان پولی استداده می7۰در مثال فوق، تا سقف . استداده کرد"دوجانبه"پولی 

.سویه شوددارای مانده قابل توجهی نیست که بخواهد در انتهای دوره ت"دوجانبه"لذا پیمان پولی . شودمرسوم مانند دالر و یورو تسویه می
شود؟آیا با افت ارزش پول ملی کشور مقابل، بانک مرکزی ایران متضرر نمی-۲

کنویم کوه فرض. شوددر پیمان پولی دوجانبه، عملیات حسابداری، قراردادها و صدور پیش فاکتور بر اساس یک یا سبدی از ارزها انتخاب می
-رر نمویدر این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضو. شودعملیات حسابداری بر اساس ارز یورو انجام می

.بوده است و نه به پول ملی کشور مقصد” معادل یورو“بصورت ( و برعکس)شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدا در کشور مقصد 



در . پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه طی سال های اخیر در جهان با اقبوال فراوانوی روبورو شوده اسوت
گواه از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقالل اقتصادی ویکی هااین نوع پیمان واقع

ملی و به به طورکلی پیمان های دو جانبه ارزی، ابزار تقویت کننده ارزهای. سیاسی آن ها را به چالش می کشند
اهمیوت . عنوان ابزاری در برابر هژمونی دالر و سلطه امریکا در تجارت و اقتصاد بین المللی استداده موی شوود

 موی بسیار بواالپیمان ها برای جمهوری اسالمی ایران که همواره در معرض تهدید برخی کشورها قرارداداین
ا بر اقتصاد تسلط آمریکدر مبادالت تجاری( نظیر دالر و یورو)باشد از جمله معایب استداده از ارز غالب و مسلط 

ا یوا چرا که تداوم کاربرد دالر امریکا یا یورو اروپا در مبادالت تجاری، در صورت تحوریم امریکو. کشورها است
. د موی کنوداتحادیه اروپا، اقتصاد کشور استداده کننده را با مشکالت متعددی مواجه و به اقتصاد آنها لطموه وار

مسولط اسوتداده از ارزاز جمله دیگور آثوارتشدید و تسهیل خروج پول و سرمایه از کشورها توسط ثروتمندان 
.میباشد

رهای در کشور ما نیز خصوصا پس از محدودیت هایی که در قالب تحریم های سال های اخیر از سوی برخی کشوو
چنود غربی علیه مراودات پولی و تجاری ایران اعمال شد، استداده از ظرفیت های فراوان پیمان های پوولی دو و

ی اقتصواد بدون شک با عنایت بوه راهبردهوا. جانبه همواره بایستی مورد توجه کارشناسان و مسئوالن قرار گیرد
ات عوزم و اراده ملوی، ثبو: مقاومتی، عالوه بر رعایت پیش شرط های الزم، ورود ایران به این پیمان ها نیازمند

ید داخلی، متنووع سیاست های اقتصادی، کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار، توسعه روابط سیاسی، افزایش تول
ارجی، ایجاد موازنه تجاری مناسب در تجارت خ: نمودن صادرات و تغییر در ساختار تجارت خارجی کشور از جمله

.استصادرات  کاالهای با ارزش افزوده و دانش بنیان و فضاسازی رسانه ای 

جمع بندی



پايان


