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 چکیده

قیق با در این تح زیم.مامیپردادراین تحقیق ما به ارائه راهکارهاي در برابر چالشهاي نظام بانکی با استفاده از هوش تجاري 
سبت ی کردیم ونشناسای با استفاده از هوش تجاري دغدغه هاي اصلی رااستفاده از روش کتابخانه اي به این نتیجه رسیدیم که 

اي غدغه هي الزم نسبت به ارتقاي سطح کیفی خدمات بانکداري در ایران  و مقابله با درا هکارها به عملی کردن
 سازمانی(بانکی)میپردازیم.

  تجاري:چالشهاي نظام بانکی ، سیاست ارزي ،بانکداري بین الملل ، هوش  کلید واژه
 

 مقدمه
 :شوداز مشکالت نظام بانکی کشور در دو قالب مذکور پرداخته می حال به بخشهاي

 بخش اول: مشکالت با منشأ بیرونی

 یق مصوبه کمیته پنج نفرهالتفاوت ارزي از طرحل نشدن مساله برداشت مابه .1
بانکی با قانون بانکداري  قانون پولی و 34تضاد آشکار در قوانین پولی و بانکی و بانکداري بدون ربا (براي مثال ماده  .2

 بدون ربا)

 ها از دولتهاي دولتی بابت مطالبات بانکواگذاري سهام شرکت .3

 هاي دولتیجاري شدن تسهیالت پرداختی به شرکتغیر .4

 معاوضه تراکم با مطالبات پرداخت نشده از سوي نهادهایی نظیر شهرداري .5

 هاي ثابتابی داراییافزایش سرمایه دولت از طریق تجدید ارزی .6

 ه با ارزهاي دالر و یوروهاي ارزي به خصوص در رابطباز بودن حساب .7

وسیله سازمان هاي دولتی از طریق تهاتر سهام و بهبازپرداخت تسهیالت ارزي از محل حساب ذخیره ارزي به شرکت .8
 سازيخصوصی
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 بخش دوم: مشکالت ناشی از عملکرد

هاي قانونی یکی از ها و اریب بیش از حد از نسبتادامه وضعیت بنگاهداري بانک(گذاريسرمایههاي )عدم رعایت نسبت1

 )هاي اصلی نظام بانکی در چند سال اخیر استچالش

 هاي ثابت به سرمایه بانکعدم رعایت نسبت دارایی )2

 رکزيخذ مجوز از کمیسیون اعتباري بانک مهاي تابعه بدون اپرداخت تسهیالت به شرکت )3

 هاي بورسی ویژه در مورد بانکهاي مالی استاندارد بههاي مالی و انطباق آن با صورت) عدم شفافیت الزم در صورت4

 }1).{ها صرفا از محل تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنندنباید بانک(کمبود سرمایه )5

 حال به چالشهاي پیش روي نظام بانکی کشور میپردازیم.

. افزایش نگی استگذاران پولی را با مشکل مواجه کرده است، افزایش سیالیت نقدیچالشی که نظام بانکی و سیاست اولین
هاي ا بحرانهاي با سررسید کوتاه در نقدینگی است. در شرایطی که مواجهه بسیالیت نقدینگی به معنی افزایش سهم سپرده

 نده باشد.کنتواند نگرانمالی محتمل باشد، این عامل می

؛ قدینگی استرشد ن دومین چالش که بارها بر آن تاکید شده و نسبت به آن هشدار داده شده است، سهم باالي پایه پولی در
ابع، بازگشت من عضل عدمها در مواجهه با مهمان عاملی که سعی بر مهار آن، نارضایتی تولیدگران را درپی داشت؛ چراکه بانک

 .داز اضافه برداشت منع شدن

زي ت بانک مرکختیاراسومین چالش پیش روي نظام بانکی تاثیرپذیري شدید پایه پولی از عملکرد بودجه دولت و کافی نبودن ا
 در کنترل تغییرات پایه پولی عنوان شده است.

هاي کدهد مشکل بانهاست که نشان میها و سیاستگذاران پولی استمرار اضافه برداشت بانکچهارمین چالش اساسی بانک
هاي سود با هدف افزایش سرعت جذب باشد. بر این اساس تجدید نظر در نرخبدهکار، کسري منابع آنها نسبت به مصارف می

الوه عکرده  منابع و کند کردن سرعت رشد مصارف در این شرایط ضروري اعالم شده است. به عالوه بانک مرکزي تصریح

 }2{.ها به کار خواهد گرفتنیز براي ممانعت بانک برجرایم مالی، ابزارهاي تنبیهی غیرمالی را

ساختار بانکداري کشور پس از انقالب به ساختار کامالً دولتی تغییر یافت. در میباشد که مدیریت دولتیپنجمین چالش 

دیدگاه به بانک، به این ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادي نبود، بلکه در این 
دیدگاه عمومی مسؤوالن مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزي،  شد.عنوان رافع تمامی مشکالت اقتصادي نگریسته می

شوراي پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزي و مجلس شوراي اسالمی ـ بر این اساس 
هاي حمایتی و باشد تا برنامهنک نه یک بنگاه اقتصادي بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت میاستوار بود که با
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ي سیستم هاي خصوصی به مجموعهها اجرا کند. با ورود بانکهاي مالی و حل مشکالت اقتصادي خود را از رهگذر آنسیاست
گذار اصلی بخش پولی یعنی بانک مرکزي تغییري نیافت، به سیاستبانکی هر چند این دیدگاه تا حدي تعدیل شد اما نگاه 

ها در کاهش نرخ خدمات نیز ممانعت به عمل شود که بانک مرکزي از رقابت بانکطوري که در مواردي حتی مالحظه می
صادي و دارایی دیده نماید. مشابه همین امور در وزارت امور اقتها تحمیل میداري به بانکآورد و مقرراتی از نوع سهاممی

 .شودمی

رشد  ها را عدم توجه بهترین پیامدهاي مدیریت دولتی در بانک: شاید یکی از مهمآوري اطالعاتضعف فنششمین چالش  

از  عدم رقابت ولتی وهاي سنتی و با توجه به ساختار دها با ساختار سنتی و سیستمها دانست. بانکآوري اطالعات در بانکفن
 وسوي دیگر  وارد ازمهاي نظارتی در این گونه هاي ارتقاي تکنولوژي و ترس از برخورد با دستگاهباال بودن هزینهیک سو و 

د و یکی وردار نیستني قابل قبولی برخآوري و تکنولوژي از کارنامههاي تکنولوژیکی، در رشد فنالبته اندکی نیز به دلیل تحریم
تخصص مهاست. کمبود ري اطالعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی ودر سطح بانکآواز دالیل اصلی عدم پیشرفت در فن

داري آشنا باشد، ي بانکي تدوین استراتژي و هم به حوزه، هم به حوزهآوري اطالعات که هم به این حوزهتدوین راهبرد فن
 ستاهاي مناسب در این حوزه شده مزید بر علت براي عدم تدوین استراتژي

 میباشد، که بانک مرکزي وظیفه نظارت بر بانکها را دارد ووظایفی همچون نظارتن چالش هفتمی

 حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور؛ *

 
 هاي فلزي رایج کشور؛انتشار اسکناس و ضرب سکه *

 
 تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزي و ریالی؛ *

 
 آن؛ نظارت بر مقررات طال و وضع مقررات مربوط به *

 
 نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور؛ *

 
 ي نظام پولی و اعتباري کشور؛تنظیم کننده *

 
 هاي اعتباري؛ها و مؤسسهنظارت بر بانک *

 
 تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهاي پولی کشور؛ *

 
 هاي دولتی و وابسته به دولت؛هها و مؤسسهاي تمامی وزارتخانهنگهداري از حساب *

 
 نگهداري تمامی ذخایر ارزي و طالي کشور؛ *
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 هاي مالی و بین المللی؛نمایندگی دولت در سازمان *

 
 در اختیار داشتن تصدي تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی؛ *

 
 }3{ترانزیتی دولت و سایر کشورها ي پرداخت و اجراي قراردادهاي پولی، مالی، بازرگانی وانعقاد موافقت نامه *

 بانکداري بین المللی

) International banking) در مواردي تحت عنوان بانکداري بین المللی دو (Foreign bankingاز بانکداري خارجی (
ی با ارز ار مالباز انک درنیز نام برده می شود. بانکداري بین المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می شود که ب

ي بین المللی ) یک بانک موضوع بانکدارForeign exchange operationsانجام می دهد. به عبارت دیگر عملیات ارزي (

 .یا خارجی را تشکیل می دهد

 شرط اساسی باشد: 2براي این که پولی در بازار بین المللی قابل معامله تلقی شود باید داراي 

 GBPاز آن پول در خارج از مرزهاي کشور ناشر. مثل شرط اول: قابلیت استفاده 

نگهداري  )توسط بانک مرکزي و تجاري سایر کشورهاReserve currencyشرط دوم: پول مزبور به عنوان ارز ذخیره (
 }4شود.{

تعادل  راي ایجادبمساله ارز است دولتها و سیاست ارزي یکی از ابزارهاي بانکداري بین المللی  
ت هاي سیاست ارزي استفاده می کنندکه بعنوان بخشی از مجموعه تدابیر سیاسخارجی از 

 .تعدیل اقتصادي ، جهت بهبود در تراز پرداختهاي کشور مطرح می باشد

 قرار می ي غربضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت راه حل تحریم نفتی را پیش پا 
قتصاد اده است. شیران ر ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ادهد. نفت که م یتوانست ابزار فشا

جنگ  وحریم تمقاومتی به دنبال یافتن راهی براي خروج از این وضعیت است.اقتصاد مقاومتی مختص زمان 
ضت ي ریانیست، بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش روي اقتصاد ایران است. اقتصاد مقاومتی به معنا

 براي ي نیست، بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیربخش هاي اقتصادياقتصاد
 }5{جلوگیري از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است

تجربه الگوي توسعه کشورهاي توسعه یافته مانند ژاپن بیانگر این نکته مبرهن بود که راه فرار از جهان سوم 
کاري و تمرکز کاري و کوتاه کردن بروکراسی و موانع اجرا شدن امور است. ، دوري از پراکندهبه سوي توسعه

حلی قطعی و جلوگیري از اخذ تصمیمات نامتجانس و تسهیل پسشبرد اهداف توسعه پیشنهاد عنوان راهبه
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د سازمانی به هاي یکسان و اتحامشیگذاري با تدوین خطشود سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایهمی
 سمت تمرکز و کوتاه کردن امور برود.

 رجیگذاري خاتعامل و همکاري اتاق بازرگانی ایران با بورس اوراق بهادار تهران جهت جذب سرمایه•

المللی معرفی کند و در هاي بینتواند با تدوین استراتژي بازاریابی منسجم بورس تهران را در عرصهاتاق می
 المللی خود به معرفی بازار جذاب بورس تهران بپردازد.هاي بینها و نشستنمایشگاهها، برنامه

 اهمیت رایزنان تجاري در بازارهاي هدف

ر هاي دولتی دها و نمایندگیاعزام وابسته تجاري یا رایزن بازرگانی از بخش خصوصی جهت تعامل سفارتخانه
ها در پساتحریم است. در بسیاري از کشورها از جمله ترین فعالیتکشورها با بخش خصوصی، یکی از مهم

کنند. وصی اعزام میبخش خص هاي خود را ازا وابستگان تجاري سفارتخانهیهاي بازرگانی اتریش، رایزن
له این ها و فعالیت زیر نظر سفیر محاسن بسیاري دارد. از جمحضور نماینده بخش خصوصی در سفارتخانه

 }6ست.{اشور مزایا و محاسن استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندي فعاالن اقتصادي در بخش خصوصی دو ک

 

 ت:الف)بانک مرکزي ب)دولعوامل موثر بر سیاست ارزي

راز پرداخت ت-3نترل نوسانات ارزک-2رخ ارزیکسان سازي ن-1 مولفه هاي تاثیر گذار در بانک مرکزي عبارتند از:
 ارزي

 یکسان سازي نرخ ارز.

ي مصرفی، تولید یکسان سازي نرخ ارز بدین مفهوم است که نرخی واحد براي تخصیص ارز بین کلیه بخشهاي اقتصاد اعم از
چندگانه  نرخهاي شود. در واقع یکسان سازي نرخ ارز تالشی در جهت رفع اختالالت ناشی از اعمالخدماتی و غیره اعمال 

ذکر دادند بسیار ت 1اکنل، کیگل » . ارزي است. همانطور که چنین سیستم هایی، اگر چه در طی شش تا نه ماه اول بحران 
 ازار ارز خارجیکاهش می یابد و تفکیک کامل دو بقیمت بعد از آن بطور معنی داري  2مؤثر هستند، ولی درجه محدودیت 

 مشکل شده و نرخ موازي در تعیین قیمتها مهمتر می شود.

 بطور کلی اختالل ها از دو منبع زیر ناشی می شود:

 ه و بازار،ند گانچ. اختال لها در تخصیص مناسب ارز خارجی به علت مقررات ارزي و محدودیت ارزي است که موجب نرخهاي 1
 م یشود. 3پارچه چند 
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 }7{. اختال لها در قیمتهاي نسبی به علت یارانه ها و مالیاتها است که بطورضمنی در سیستم نرخ ارز چندگانه وجود دارد.2

 معایب نظام چند نرخی ارز:

 . آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهاي ناکارآمد تولید و مصرف1

 و افزایش رانت خواري و فساد مالی ناشی از تخصیص اداري ارز . فعالیت هاي سوداگرانه ارزي2

 . نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزي خاص خود و افزایش بوروکراسی3

عویق تدات و . شکل گیري انتظارات در مورد کاهش بیشتر ارزش پول ملی از جانب بخش خصوصی که منجر به تسریع وار4
 صادرات می شود

 ر رقابتی در اقتصاد در بخش هاي خصوصی و دولتی. ایجاد شرایط نابراب5

 :استراتژي خروج از نظام چند نرخی ارز

 گام هاي پیشنهادي براي یکسان سازي آتی نرخ ارز

 الف: تداوم سیاست پولی انقباضی جهت تحقق تورم یک رقمی

 ب: تداوم انضباط مالی و سازگاري با سیاست هاي پولی، ارزي، و بازرگانی

 لی سیاست هاي اقتصاديج: رعایت توا

 دهد: ایجاد بستر قانونی الزم جهت گذار به نظام ارزي جدید از جمله استقالل عملیاتی بانک مرکزي، سا

 سازي مقررات ارزي، ایجاد تورهاي تامین اجتماعی براي اقشارآسیب پذیر، و پوشش مابه التفاوت ریالی

 بانک ها ناشی از تغییر پایه ارزي

 جابجایی اقالم وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله اي به نرخ ارز بازار آزاده: تسریع در 

 و تکمیل گام هاي فوق با:

 و: فعال سازي نظام شناور مدیریت شده ارز

 }8{ز: احیاي بازار بین بانکی ارز و زیرساخت هاي مورد نیاز آن

 

 1350تاریخچه تحوالت ارزي در ایران طی چهار دهه گذشته دهه 

 1353تثبیت کامل نرخ برابري ریال به دالر تا بهمن الف: 

 ب: نرخ نسبتا ثابت برابري ریال به دالر و انجام تغییرات نوبه اي در این نرخ با توجه به
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 برابري روزانه اس دي آر به ریال تا زمان پیروزي انقالب اسالمی

 ري چون نرخج: تداوم نرخ نسبتا ثابت برابري ریال به دالر و پیدایش نرخ هاي دیگ

 1359تا خرداد  1357ترجیحی و نرخ خدماتی در فاصله بهمن 

یال از خرداد ر 92,3 د: قطع رابطه ثابت دالر به ریال و تثبیت نرخ برابري اس دي آر به ریال در نرخ یک اس دي آر معادل
1359 

 

 1360دهه 

 یاهسخدماتی (مسافري)، و بازار تداوم نظام چند نرخی ارز با پیدایش نرخ هایی چون نرخ دولتی، رقابتی، 

 1370دهه 

 1372الف: کاهش تعدد نرخ هاي ارز قبل از یکسان سازي سال 

دالر در  نرخ برابري یک با پذیرش نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ رسمی و متعاقبا تثبیت 1372ب: یکسان سازي نرخ ارز در سال 
 ریال 1750سطح 

 1373عالم اولین نرخ صادراتی دالر در اردیبهشت ج: بازگشت به نظام چند نرخی ارز با ا

 1374ریال در اردیبهشت  3000ریال و نهایتا تثبیت این نرخ در سطح  2590در سطح 

ه در بازار بورس از خرداد و فراهم نمودن امکان فروش واریز نام 1375د: تداوم نظام چند نرخی با صدور واریزنامه از فروردین 
 1378تا پایان  1376

ر این نرخ امله ارز دکان معادغام دو نرخ صادراتی و واریز نامه و اعالم نرخی موسوم به نرخ گواهی سپرده و فراهم نمودن ام ه:
 1380و  1379در بازار بورس طی سالهاي 

 13و  1379و: پیدایش و همزمانی نرخ دیگري موسوم به نرخ توافقی طی سالهاي 

 1380دهه 

 رز به مدت یک دههپس از بسترسازي هاي الزم و تداوم نظام تک نرخی ا 1381رز در فروردین تجربه دوم یکسان سازي نرخ ا

 1390دهه 

 :زي نرخ ارزسان سابازگشت مجدد به نظام چند نرخی ارز شامل نرخ هاي دولتی، مبادله اي، و بازار آزاد علل ناکامی  یک

 

 سیاست یکسان سازي.فقدان بستر و شرایط کالن اقتصادي مناسب براي اجراي 1
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 . عدم هماهنگی الزم در اعمال سیاست ها در بخش هاي گوناگون2

 . عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست هاي اقتصادي3

 . سیاست مالی انبساطی4

 . کسري تراز پرداخت ها قبل از یکسان سازي5

 شوك. کاهش شدید درآمد هاي نفتی و عدم پیش بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی 6

 هاي قیمتی منفی در بازار نفت

 . دشواري بدهی هاي تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند7

 . کافی نبودن ذخایر ارزي8

 . عدم وجود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده9

 رمز  یکسان سازي نرخ ارز

 الف: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم

 بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه ب: انضباط مالی و کاهش کسري

 اي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کاالهاي یارانه اي

 ج: فقدان کسري تراز پرداخت ها

 د: ایجاد بسترهاي قانونی الزم از جمله ساده سازي مقررات ارزي

 ه: کاهش بدهی هاي خارجی و اصالح مدیریت آن

 و: انباشت ذخایر ارزي و بهبود مدیریت آن

 یجاد حساب ذخیره ارزي، تامین ریالی مابه التفاوت نرخ ارزتعهدات ارزيز: ا

 کوتاه مدت سررسید شده از محل این حساب، و خنثی کردن آثار بالقوه

 انبساطی افزایش دارایی هاي خارجی بانک مرکزي با کاهش مشابه در بدهی هاي دولت به بانک مرکزي

 خ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزادح: جابجایی تدریجی اقالم وارداتی مشمول نر

 ط: اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز
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 -3کمیته تدوین مقررات ارزي  -2کمیته راهبردي 1ي: ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته هاي ششگانه شامل  -
کمیته آموزش  -5تسویه و پرداخت کمیته طراحی و پیاده سازي نظام  -4کمیته نظارت و تدوین دستورالعمل هاي حسابداري 

 }9.{کمیته تدارکات و تجهیزات -6و 

 کنترل نوسانات ارزي- 

همراه داشت توسط بنظام ارز شناورکه نوسانات نرخ ارز باالتري را 1970با حذف نرخ مبادله ثابت بر حسب دالر در دهه  
ارمغان  ار مالی بهو باز کشورها به اجرا در آمد سطح باالي نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتري را براي بنگاههاي اقتصادي

تاثیر نوسانات  ا شند.زیرااشته ببازارهاي مالی میتواند تاثیر نامساعدي نیز بر ثبات بانکها د می آورد .نوسانات نرخ ارز بی ثباتی
ر بردن را با بکا رخ ارزارز با تاکتیکهاي مدیریت ریسک قابل حذف نیست ، بلکه موسسات بانکگی تنها میتواند ریسک تغییرات ن

 }10{سک موثر تا حدي کاهش یابند.فعالییتهاي خارج ترازنامه وبکارگیري تکنیکهاي مدیریت ری

ا مسائل ختلف بدر کشورهاي در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثر گذاري ریسک نوسانات نرخ ارز بر شرکتهاي م
ست اپر نوسان  بسیار واساسی بشمار میاید .دلیل این حساسیت آن است که اوال،نرخ ارز در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه

زینه هاي سبب ه جریانات نقدي شرکتهاي مختلف با عدم قطعیت بیشتري همراه است.امکان اجراي مصون سازي به ،بنابراین
نوان ي خارجی بعازارهابباالي آن و سایر دشواریها وجود ندارد.ثانیا ،بساري ازشرکتها در  کشورها ي در حال توسعه بر روي 

شورهاي در کلف در ه تغییرات نرخ ارز تاثییرات عمیقی بر صنایع مختمنبع اصلی کسب درآمد تمرکز دارند،در پی این مسئل
 }11{حال توسعه دارند.

یکی از  رخ ارزننوسانهاي نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده عملکرد اقتصاد ان کشور است. بر اساس ادبیات اقتصادي ، 
آن به  سعه، ازبخصوص در کشورهاي در حال تومتغییرهاي اقتصادي در سیاست گذاري است بطوریکه برخی از اقتصاددانان 

عرضه  -قاضاي کلتییرات عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. خنثی بودن اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، زمانی بوجود می آید که تغ
ر برابر ور دیک کش ول ملیکل برابر شده و اثر یکدیگر را بر تولید خنثی نمایندنرخ واقعی ارز به عنوان معیار ارزش برابري پ

ازارهاي ر در بپول کشورهاي دیگر بیانگر وضعیت اقتصادي کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیري یک کشو
. دولت ها ده استجهانی است. اتخاذ سیاست هاي مناسب براي نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه همواره بحث برانگیز بو

ادي دابیر اقتصموعه تبزارهاي مداخالت ارزي استفاده می کنند که به عنوان بخشی از مجاغلب براي ایجاد تعادل خارجی از ا
قتصادي املکرد دولت، جهت بهبود در وضعیت تراز پرداخت هاي کشور مطرح می باشندکه نرخ ارز و نوسانات نرخ آن در ع

 }12{تأثیرگذار است.

ز باعث راافزایش نرخ  ر دهد.عرضه وتقاضاي اقتصاد را تحت تاثیر قرا  نوسانات نرخ ارز قادر است از کانالها ومکانیزمهاي مختلف
اخلی ذیري دپکاهش قیمتهاي داخلی در مقایسه با قیمتهاي خارجی شده واز این طریق باعث کاهش افزایش توان رقابت 

نهایت  ل ودرداخ وپتانسیل صادرات میشود.وهمچنین  با گران شدن قیمت کاالها وخدمات خارجی باعث افزایش تقاضا در
تولید  ودر نتیجه يرمایه افزایش طرف تقاضا میشودواز طرفی دیگر ، با افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه ،کاالهاي واسطه ي وس

 }13{در داخل باال رفته واز این طریق سطح نسبی قیمت ها افزایش یابد.

بینی هاي واحدهاي اقتصادي را در طراحی سیاست  تجربیات حاصل از شوك هاي غیر قابل پیش بینی نرخ ارز، اهمیت پیش
هاي نرخ ارز مناسب حائز اهمیت نموده است. نوسانات نرخ ارز بسیاري از متغییرهاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار می دهد. با 

تورم و تراز  تغییر نرخ ارز هزینه واردات و درآمدهاي صادراتی کشور تغییر می کند و از این طریق تولید، بیکاري، درآمد،
تجاري متأثر خواهند شد. نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارز، تقاضا را از طریق صادرات، واردات و تقاضاي پول و عرضه را از 
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طریق واردات مواد واسطه اي تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو در بررسی هاي نظري مطالعات اخیر به دو شوك قابل پیش 
 }14{نی توجه ویژه شده است. در مقاله حاضر نیز این نوسانات مد نظر قرار می گیرد.بینی و غیر قابل پیش بی

 :تراز پرداخت

خورشیدي  1325ال سامروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول براي نخستین بار در 
نظیم تراز پرداخت تبا تاسیس بانک مرکزي ایران وظیفه  1339توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندي بعد یعنی در سال 

جدول تراز  ی پول،ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزي هر سال بر اساس راهنماي صندوق بین الملل
پاي امالت پایاعنی معپرداخت هاي کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادالت اقتصادي ایران با خارج، ی

ر تنی بر آمافت، مبو معامالت مبتنی بر ارزهاي مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کاالها به استثناي ن
جذب ارز به  ی شود.گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب هاي سرمایه اي از اسناد ارزي و سایر منابع استخراج م

ن م مثبت نشاا اقالبات کاالها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد داخل کشور که از محل صادر
ی آید با به وجود م ه خارجبداده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کاالها و خدمات یا انتقال سرمایه 

بري تراز نابرا ت ها راه هاي گوناگونی وجود دارد. هرگاهاقالم منفی مشخص میشودوبراي تصحیح عدم تعادل تراز پرداخ
ار مدت به شم کوتاه پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهاي خارجی یا سازمانهاي بین المللی را می توان یک راه حل

ارداتی، واتی، سپرده واردي آورد. به منظور تاثیر گذاري سریع بر موازنه تجاري مرئی می توان از تعرفه هاي وارداتی، سهمیه ها
و  ی تعرفه هاه عمومتشویق هاي صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنام
د ل در اقتصاکقاضاي تتجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح 

ش پول (کاهش ارز ري ارزخنثی کردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ براب داخلی، براي
 داخت ها بهراز پرتکشور) از سیاست هاي متداولی است که از سوي بسیاري از کشورها، براي فائق آمدن بر کسري هاي مزمن 

ادامه یافت، به عنوان  1971تا  1944ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال  اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ هاي ارز
 }15.{آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد

در حساب تراز پرداخت هاي یک کشور، پرداخت ها و دریافت هاي ساکنان آن کشور در جریان مبادله با ساکنان دیگر کشورها 
ادالت کشورها در نظر گرفته شوند، آن گاه پرداخت هاي هر کشور با دریافت هاي آن ثبت می شوند. در صورتی که تمامی مب

برابر است. هر گونه نابرابري میان این دو نشانگر آن است که یکی از کشورها، در کشورهاي دیگر دارایی هایی کسب کرده 
ادله دیگري با این کشور نداشته باشند، آن است. به عنوان مثال، در صورتی که آمریکایی ها از ژاپن خودرو خریده و هیچ مب

گاه ژاپنی ها صاحب مقادیري دالر خواهند شد که آنها را به شکل سپرده هاي بانکی یا دیگر انواع سرمایه گذاري در آمریکا 
پنی ها نگهداري خواهند کرد. پرداخت هایی که آمریکایی ها بابت خرید اتومبیل به ژاپنی ها صورت می دهند، با رقمی که ژا

بابت کسب دارایی به افراد و موسسات آمریکایی از جمله بانک هاي این کشور به صورت دالري می پردازند، متوازن می شوند. 
-dollarبه عبارت دیگر، ژاپن، به آمریکا اتومبیل می فروشد و آمریکا، در مقابل، دالر یا دارایی هاي معادل دالر 

denominated) assetsاق قرضه خزانه یا ساختمان هاي اداري در نیویورك را به ژاپن می فروشد. اگرچه کل )، از قبیل اور
پرداخت ها و دریافت ها، لزوما برابر خواهند بود، اما در اجزاي تراز پرداخت ها نابرابري هایی به شکل اضافه پرداخت یا اضافه 

قع ممکن است در هر یک از موارد زیر کسري یا مازاد به دریافت که کسري یا مازاد نامیده می شوند، وجود خواهد داشت. در وا
وجود بیاید: مبادالت تجاري (کاالها)، مبادله خدمات، درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي خارجی، پرداخت هاي یکطرفه 

بی از (کمک هاي خارجی) ، سرمایه گذاري خصوصی، جریان طالو پول میان بانک هاي مرکزي و خزانه داري ها یا هر ترکی
ي خود کسري یا مازاد دارد، به »تراز پرداخت ها«این مبادالت یا دیگر مبادله هاي بین المللی. این گفته که یک کشور در 



 

 www.ACONF.ir         ۱۱ 

میلیارد 4/665، کسري2004بخش خاصی از مبادالت اشاره دارد. همان گونه که جدول یک نشان می دهد، آمریکا در سال  
 }16{میلیارد دالر در بخش خدمات برخوردار بود.8/48زادي برابر با دالري در بخش کاالها داشت، اما از ما

 1391و 1390بحران ارزي ناشی ازموازنه  تراز پرداخت ارز در سالهاي 

 موازنه پرداخت ها میلیون دالر است

 

 درصد تغییر 1391 1390 نوع حسابها
 -05/56 26271 59878 حساب جاري
 -31/54 30975 67789 حساب کاال

 -68/42 68135 118861 صادرات نفتی
 87/42 -9835 -17214 خالص حساب سرمایه

 

کرده  رشد منفی چشمگیري را تجربه91طبق جدول نشان داده شده حسابهاي جاري و کاال وصادرات نفتی  در سال 
 }17{است

 عامل این است که به علت وجو د تحریم ها وکاهش صادرات نفتی رشد منفی داشتیم.

 

ها گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دورههاي عمده سیاستسیاست گذاري ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش: دولت
 برانگیزي بوده استدر محافل آکادمیک و سیاستگذاري اقتصاد ایران مباحث چالش

 مولفه هاي تاثیر گذار دولت بر سیاستهاي ارزي

 

 تجارت خارجه :-1

بر همگان  وتجاري عنوان موتوري براي رشد اقتصادي تلقی گردد ،با وجو داینکه اهمیت سیاستهاي ارزيتجارت میتواند به 
یق وجدي عات دقمشخص است اما چگونگی تاثیر این سیاستها بر متغیر هاي اقتصادي بسیار پیچیده بودو احتیاج به مطال

تر حس اج بیشرزي وتجاري مرتبط با آن این احتیداردکه با تغییر وتحول در نظریات تجارت بین اللملی وسیاستهاي ا
 }18{میشود.

ان ا بعنورتجارت خارجی هر کشور یکی از بخشهاي عمده اقتصاد آن جامعه محسوب میشود بطوریکه برخی  رشد تجاري 
توسط دي د اقتصابعنوان یکی از راهبردهاي رش"توسعه صادرات"موتور رشد اقتصاد معرفی میکنندودر این میان استراتژي 

ولی وارزي ، پ   برخی کشورهاي توسعه یافته ودر حال توسعه در پیش گرفته است تجارت خارجه یکی از سیاستهاي اقتصادي
 }19{هر کشور است
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ایران وچشم انداز مناسبات مالی با خارج: ارتباط ایران با ظهور وتوسعه بازارهاي پولی وسرمایه ي در جهان ونقش آن ترتیبات 
ینده منطقه خلیج فارس حئز اهمیت است ، مذاکرات تجاري ما با اتحادیه اروپا در مقیاس وسیع تر در چار مالی وتجاري آ

چوبهایی توافقنامه هایی که جنبه هاي عملی تجارت را در برداشته باشندبه طرز وسیعی تحت الشعاع بازارهاي پولی وسرمایه 
 }20{باشند.

یه اتاق قیانوساعاون سازمان توسعه تجارت ایران، فرشچی مدیر کل آسیا و در طی نشتی که میان  دکتر ابوطالب بدري م
شم مطالعات چ وهشی وبازرگانی ، شیرغالمی مدیر کل اداره اقتصاد وزارت امور خارجه ودکتر میرقاسم مومنی مدیر موسسه پژ

ی است. بررس اتحریمدر شرایط پس انداز ابرار نوین حضور داشتند. مسئله مهمی  بررسی شرایط اقتصادي کشور و سناریوسازي
شرایط شور درتاثیر شرایط پساتحریم بر سیاست هاي کالن اقتصادي کشور، تعیین اولویت هاي روابط اقتصادي خارجی ک

حور مرد فناوري ه رویککنونی مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی،توجه به رویکرد شرکاي خارجی و عالقمند به کار، توجه ب
که  توجه داشت ه بایدور با شرکا، از مهمترین مواردي هستند که باید به آنها توجه ویژه مبذول شود. به عالوو سرمایه مح

یت رانجام تقوسرجی و هرگونه مذاکرات سیاسی با کشورهاي دیگر در نهایت باید به انتقال فناوري و سرمایه گذاري مشترك خا
 }21بیانجامد.{بخش تولید در کشور 

 

 زيبازار آزادار

) یا به اختصار فارکس بازاري است که در آن عرضه کنندگان ، FOREIGN EX CHANGE MARKETبازار ارز (
را باید در  یم بلکه آنلقی کندیلرها وتقاضا کنندگان به خرید وفروش ارز میپردازند. بازار ارز را نباید در حکم مکان یا محلی ت

 نند.رز را براي انجام معامله ارزي به یکدیگر نزدیک میکحکم مکانیسمی دانست که خریداران وفروشندگان ا

 ارتخانه هانی، سفعرضه کنندگان ارزبازار عبارتند ازصادر کنندگان  کاال ها ، شرکتهاي حمل ونقل دریایی وهوایی وزمی
، تجار  ل ،بیماراننقمل ووکنسول گریها ،و...هستندودر مقابل تقاضا کنندگان ارز عبارتند از وارد کنندگان کاال ، شرکتهاي ح
شور ککشوري به  رید ازخوتوریستهاي عازم خارج از کشوروغیره میباشند.وظیفه وکار اصلی بازار ارز تبدیل ارز وانتقال قدرت 

 }22{دیگر میباشد.

 سوآپ-6سوادگري ارز-5ربیتراژبهره با پوششآ-4جینگ ارزه-3هآربیتراژ بهر-2آربیتراژ ارز—1عملیات در بازار ارز عبارتند از:

با عمل  امالن ارزياست.ع )آربیتراژ ارز:آربیتراژ یعنی خرید ارز آنجا که ارزانتر است وفروش همان زمان در جایی که گرانتر1
مود.آربیتراژ نارز صحبت  جهانی آربیتراژ نرخ ارز را در مکانهاي مختلف یکسان مینمایند.در واقع با عمل آربیتراژ میتوان از بازار

 است که تفاوت مکانی نرخ ارز از هزینه نقل وانتقال ارز بیشتر باشد.زمانی سودآور 

یهی است تا باالتر.بد خ بهره)آربیتراژ بهره:عبارتست از انتقال وجوه نقد از یک مرکز پولی به پولی دیگر  براي کسب سود از نر2
جو خواهد وتراژ بهره ام آربینانجام عملیات ارزي با زمانی که تفاوت تفاوت نرخ بهره بین دو بازار پولی وجود دارد انگیزه براي 

 داشت.

ه ف اقدام ببه نرخ سل ):یا ارز تامینی در بازار سلف ارز انجام میشود.عامالنارز در بازار شلف ارزHedging)هیجینگ ارز(3
 رنند.ر میگیقرامعامله ارزي مینمایند.هیجینگ ارز بیشتر توسط بازرگانان صادر کننده ووارد کننده مورد استفاده 
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)آرببتراژ بهره با پوشش:عبارتست از انتقال وجوه نقد از یک بازار پولی ویک پول به بازار پولی وپول دیگر به قصد انتفاع از 4
 بهره بیشتر در بازار اخیر الذکر

ا ینگ ارز میباشدبیج)سفته بازي ارزي نیز گفته میشود.سودا گر ارز همان هSpeculation)سودا گري ارز:به سودا گري ارز(5
ه قصد بینگ کننده لی هیجاین تفاوت که سوداگر ارز بیشتر به قصد انتفاع اقدام به معامله ارزي در بازار سلف ارز مینماید و

ود ودي نصیب خسیردتا پوشش از نوسانات نرخ ارز اقدام به معامله ارزي مینماید سوداگر ارز خطر نوسانات ترخ ارز را میپذ
 سازد.

ارز  ییرات نرخخطر تغ )عبارتست از خرید نقدي ارز وفروش همان ارز در بازار سلف ارز یا بالعکس .با سوآپ ارزSwap)سوآپ(6
شورها طبق رکزي کاز بین میرود بعبارت دیگر سوآپ ارز موجب بیمه معامالت ارزي میشود.سواپ ارز اصوال بین بانکهاي م

 )1385قرارداد قبلی انجام میشود. (فراهانی ، 

ا تحریم  ارز در پس ربازاراخت عوامل تاثیر گذار در بازار ارز می تواند به تصمیم گیري صحیح در مورد زمان سرمایه گذاري دشن
وجه داشته ینکه تاو اینکه اصوال این بازار در چه شرایطی پتانسیل سرمایه گذاري داشته باشد  می تواند کمک کند.ضمن 

 عنوان پیش بینی بازار ارز تلقی نکنید. باشید  توضیح عوامل موثر زیر را به 

 

 تقاضاي سفته -2اردات کاال وتقاضا براي  -1تقاضاي ارز در بازار ایران ناشی از دو منبع است؛  در حال حاضر تقاضاي ارز: -1
ل در ساارز  زي نرخبازي (یا نگهداري ارز به منظور حفظ ارزش پول). مشخصن می گویم در حال حاضر، چون بعد از یکسان سا

ا در ر بازار هنسبت به سای تقریبا تقاضاي سفته بازي به علت ثبات نرخ و پایین بودن بازده سفته بازي ارز 89تا شهریورماه  80
 حد صفر بود.

 

روش نفت در اختیار بانک مرکزي فارزي که از  -1رز مورد نیاز در بازار ایران هم از دو منبع حاصل می شود؛ عرضه ارز: ا -2
ارز مرجع  ی). با حذفزارگانی گیردو بانک مرکزي آن را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا صرف واردات کاال شود (ارز باقرار م

رکننده ها از صادرات به دست ارزي که صاد -2تومان در اختیار وارد کننده ها قرار می گیرد.  2500االن این ارز با نرخ حدود 
ت نی و محصوالاي معدصادرات پسته و فرش و.. بود و االن ناشی از صادرات مواد و سنگ ه می اورند که قبلن بیشتر ناشی از

د. ا می فروشنرافی هصپتروشیمی است. در صورتی که صادر کننده ها تصمیم به واردات متقابل نداشته باشند، این ارز را به 
ز را با این ار زحجم مشخصی ا دجه اي که نیاز داشته باشد،نرخ این ارز در بازار ازاد تعیین می شود. (البته دولت هم بسته به بو

 نرخ در بازار ازاد عرضه می کند)

 

اهی حتا پایین تر بود. به نرخ ارز بازار با نرخ ارز بانک ها، تقریبن برابر و گهگ 89اضاي بازار ازاد: تا شهریور واردات و تق -3
واردات در “یا ” ولیبرات وص“از ال سی استفاده کنند با گشایش یه همین علت وارد کنندگانی که به هر دلیل نمی خواستند 

 کردند. از ارز بازار ازاد استفاده می کردند و به راحتی کاالهاي خود را از گمرك ترخیص می” مقابل صادرات
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نی نسبت به اینده سفته بازي و تقاضاي بازار ازاد: بعد از انتخابات سال جاري و با روي کار امدن دولت روحانی، خوشبی -4
اقتصاد افزایش یافت و قیمت ارز با شیب بسیار مالیمی کاهش یافت. همچنین با افزایش بازده بورس و جذاب شدن سرمایه 

گذاري در آن، حجم قابل توجهی از تقاضاي سفته بازي بازار ارز کاسته شد. کسانی که دالر را براي حفظ ارزش نگهداري می 
به ریال تبدیل کرده و به سمت سپرده گذاري در بانک ها و بورس حرکت کردند. (این عامل به خصوص  کردند، به مرور دالر را

پس از دستورالعمل تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادالتی بسیاري از سرمایه گذاران را مجاب کرد که شرکت هایی در بورس وجود 
د پس با سرمایه گذاري در این شرکت ها می توان همگام با نرخ ارز دارند که افزایش نرخ ارز، سود و ارزش انها را باال می بر

 حرکت کرد و از سود شرکت هم منتفع شد)

 

ه باشد تمایل داشت ی و نرخ ارز: تعیین نرخ ارز مبادالتی کاملن دد اختیار بانک مرکزي است و با هر نرخی کهارز مبادالت -5
الن حدود ثال دالر امه طور بزي خود را در اختیار وارد کننده ها قرار می دهد. (البته با در نظر گرفتن شرایط بازار) منابع ار

ه کاملن بندي هایی ک تومان است. (البته با هماهنگی که با وزارت بازرگانی دارد و اولویت 3350تومان و یورو حدود  2500
ز ارز ال استفاده ده مشکا در بازار دارد). عممقطعی بوده و بستگی به تخمین بانک مرکزي و وزارت بازرگانی از موجودي کااله

وارداتی به وارد کننده  درصد بسته به مبدا کاالي 10تا  6مبادالتی، انتقال ارز به علت تحریم هاي بانکی است که نرخی بین 
یا یوان را به ا یورو همی شود.(به طور مثال بانک  2750تا  2650تحمیل می کند. یعنی نرخ نهایی هر دالر براي واردات بین 

ا ه کشور مبدبرز را امشتري در کونلون بانک چین تحویل میدهند و خود مشتري باید از طریق صرافی ها یا دالالن ارزي این 
ا یاري نهایی یمت گذقکاال منتقل کند) البته بعد از واردات سازمان هاي کنترلی نظیر تعزیرات حکومتی و شوراي رقابت بر 

اق ده . به عرتنی کرکنند (مثلن کارخانجات لبنی اجازه ندارند همه شیرخشک وارداتی صرف تولید بس تولید نهایی نظارت می
ا الستیک یولید) یا ارمنستان صادر کنند. باید حجم مشخصی شیر و ماست تولید کنند (محدودیت هاي تحمیلی به فرایند ت

 گذاري) ) اي قیمتشده به بازار عرضه کنند(محدودیت هسازي ها در قبال واردات کائوچو باید الستیک را با قیمت تعیین 

 

سط عرضه ارز تو -1نرخ ارز: می توان گفت شش عامل اصلی تعیین کننده براي نرخ بازار ازاد وجود دارد؛  وبازار ازاد  -6
 -6التی ارز مبادنرخ  -5قاضاي سفته بازي ت -4قاضاي ارز براي واردات ت -3سط بانک مرکزي عرضه ارز تو -2صادرکننده ها 

 هزینه تبدیل و انتقال ارز مبادالتی.

 

علت کاهش نرخ بازار ازاد در ماه هاي اخیر (به خصوص ماه اخیر): تغییر قابل مالحظه اي در سمت عرضه ارز از جانب  -7
تغییر محسوسی  صادرکننده ها و بانک مرکزي پیش نیامده است به عالوه نرخ ارز مبادالتی و هزینه تبدیل و انتقال ارز هم

کاهش تقاضاي سفته بازي به  -1نداشته است پس هر عاملی که تقاضا را کم کرده باشد منجر به کاهش نرخ ارز می شود؛ 
علت خوشبینی بازار، رشد شاخص و جذاب شدن سرمایه گذاري در بورس، افزایش نرخ سود سپرده هاي بانکی و در مقابل 

و بسته شدن ال سی ها و کاهش ثبت سفارش ها،  89حتا بعد از شهریور  -2ارز کاهش جذابیت سرمایه گذاري در بازار 
علیرغم وجود شکاف قیمتی بین ارز ازاد و دولتی (هم ارز مرجع و هم مبادله اي) بسیاري از واردکنندگان سراغ ارز ازاد می 

 92ان توجیه پذیر می کرد. اما از ابتداي سال رفتند چون کاهش مواد اولیه و وجود تقاضا در بازار، واردات با نرخ ازاد را کماک
دو عامل باعث شد تقاضاي وارداتی ارز ازاد در بازار کاهش پیدا کند؛ اول کاهش قدرت خرید مردم و دوم عدم اجازه ترخیص 

رفتن با شدت گ 92کاالهایی که ارز آن از طریق سیستم بانکی تامین و منتقل نشده باشد. پس به تدریج از اردیبهشت ماه 
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کنترل ارز از طریق گمرك، تقاضاي وارداتی براي ارز ازاد به شدت کاهش پیدا کرد. در حال حاضر بخش عمده تقاضاي وارداتی 
نه تنها  -3بازار ازاد براي قاچاق کاال استفاده می شود و هر چه کنترل هاي مرزي بیشتر شود این تقاضا باز هم کاهش می یابد 

ي وارداتی و سفته بازي بازار ازاد کاسته شده بلکه حجم کمی از سرمایه گذاري هاي مردم در بازار ارز در ماه هاي اخیر از تقاضا
میلیارد دالر است) هم به بازار تزریق شده که خود باعث افزایش عرضه شده. در  18تا  12(که تخمین زده می شود بین 

ماه، بازده نگهداري ارز به شدت پایین  3باشد) براي مثال  3800یا حتا  3300یا  3000صورت ثابت شدن نرخ ارز (مهم نیست 
خواهد امد، ذخیره کنندگان دالر، کم کم تصمیم به تبدیل دالر و به ریال و سرمایه گذاري در سایر بازارها می گیرند پس یک 

ین سه عامل، نرخ بازار ازاد منبع به منابع عرضه اضافه خواهد شد که می تواند باز هم در کاهش نرخ موثر باشد. در نتیجه ي ا
 ارز طی ماه هاي گذشته کاهش پیدا کرده است 

واردکننده -1ی شوند؛ مباالي ارز ازاد: ما به التفاوت نرخ مبادالتی و ازاد رانتی است که دو گروه ازش منتفع  منتفعین نرخ -8
قیمت  ا نرخ ازادبنها ر اکنترلی خارج کرده و  هایی که توانایی دارند بعد از واردات، کاالهی خود را از ردیابی سازمان هاي

 ولت که براي جبران کسري بودجه اش ارز را به نرخ ازاد به بازار تزریق می کند.د -2گذاري کنند. 

ور مثال ی دهد (به طمنرخ ازاد ارز: این استدالل که کاهش نرخ به تولید لطمه می زند و یا واردات رو افزایش  وتولیدکننده  -9
ا هارد کننده ومده ي اقاي لیالز در دفاع از سیاست ارزي دولت) کاملن نادرست و یک فرافکنی است. چون به هر حال ع نوشته

ل منجر به و این عام ی نشدهاز ارز مبادالتی استفاده می کنند و کاهش نرخ بازار ازاد تاثیري بر هزینه تمام شده کاالي واردات
ه رگانی اجازرت بازهم کمکی به تولیدکننده نمی کند چون سازمان هاي نظارتی و وزا افزایش واردات نمی شود. افزایش نرخ

 صادرات و یا قیمت گذاري بر مبناي بازار را به تولیدکننده نمی دهند.

 

ثیر ودتر تحت تازري مذاکرات و توافق هسته اي ایا از تحریم ها کاسته خواهد شد؟ کدام بخش از تحریم ها، با از سر گی -10
 ست؟ برنامهاه مدت چار می گیرد؛ افزایش فروش نفت یا کاهش تحریم هاي بانکی؟ دوره زمانی اثرگذاري ان بر بازار ارز قر

چه مبادله خ ارز (جواب هر یک از این سواالت چه تاثیري روي نر …دولت جدید براي فاز دوم هدفمندي یارانه ها چیست؟ و
ا) را ایر بازارهرز (و سایک از این اتفاقات به قدري ساختار و تعادل هاي بازار اي و چه ازاد) خواهد گذاشت؟ به نظر من هر 

بازار  ن بازیگرانزرگتریتحت تاثیر قرار خواهد دادکه قابل سناریوسازي و پیش بینی نیست و از انجا که بانک مرکزي و دولت ب
ه ونی، برنامرایط کنشاز زمان هست که حداقل در ارز در ایران هستند، بستگی به تصمیم و واکنش این بازیگران در ان مقطع 

 }23{اي براي ان زمان وجود ندارد.

 تاثیر روابط بین الملل در بانکداري بین المللی

الملل که در این جریان نقش دارند آیند. اهمّ بازیگران صحنه بینوجود میالمللی بهالملل توسط عناصر و عوامل بینروابط بین
 از این قرارند:

قبول  ن اساسی، باوزیران و سایر مقامات عالی هر کشور، برابر قانوامپراطوران، پادشاهان، رهبران، رؤساي جمهور، نخست  .1
 ور صاحب اختیار و قدرت مافوق سیاسی و نظامی هستند؛عنوان رئیس کشملت آن سرزمین به

 را دارا هستند؛ئیس کشور، مقامات و مناصب بعدي ها و هیئت حاکم که بعد از ر.  دولت2
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هاي ها، مسئولین و مقامات اقتصادي، بازرگانی، سیاسی و دیپلماسی صاحب اختیار و گروهخانههاي عالی وزارت.  سازمان3
 نفوذ دول و ملل که عامل اجرایی اراده ملی هر کشور هستند؛ذي

 .  رهبران ادیان و مذاهب؛4

 وابسته آن؛هاي .  سازمان ملل متحد و ارکان اصلی و سازمان5

 }24{المللیحدهاي عظیم بازرگانی جهانی و حمل و نقل بینهاي چندملیتی و وا.  شرکت6

 هوش تجاري

بان ساده درسیستم هوش تجاري سیستمی است که داده هاي سازمان را به اطالعات تبدیل کرده و آن اطالعات را به ز  

یشتن دراین مورد بی ارتباط نیست که میگوید: اگر نتوانید نکته در اختیار تصمیم گیرندگان آن قرار میدهد. سخن آلبرت ان 
 هاي خود را به زبان ساده بیان کنید، مخاطبین شما بدرستی آنها را درك نخواهند کرد

 If you cannot explain it simply, you do not understand it well enough 

 ستم).(آکادمی اندیش سیسازمانپیش بینی آینده  )2 سازمانهاتحلیل وضعیت کنونی  )1ویژگیهاي سیستم هوش تجاري:

هاي تاثیر  (ابعاد یا مولفهdimension    و را شناسایی میکنیم(دغدغه ها)  MEASUSREما با استفاده از هوش تجاري 
 }25{گذار) را شناسایی میکنیم.

فه هاي ان به مول بانکها به حساب میرود وبایدبراي مثال در اینجا متذکر میشویم که ریسک سیاست ارزي یک دغدغه براي 
 یمتوجه داشته باشیم ما باید قبل از هرچیز ریسک ارزي را بشناسیم وعوامل تاثیر گذار آن را بررسی کن

 

 نتیجه گیري :

ونه چگش تجاري ستم هوما با توجه به چالشهاي ذکر شده در نظام بانکی طبق مقررات بانکداري بین الملل  با استفاده از سی
 میتوانیم ریسک در بانکداري وسیاست ارزي را کاهش دهیم؟

طالعات ي وارائه اتجار  ما بایستی از افراد متخصص درنظام بانکی استفاده کنیم که  با ارائه راهکارهاي مبتنی برسیستم هوش
 به موقع وبه روز آنها را در اختیار مدیران ارشد قرار دهند.

 .م ورزدیح  به بانکها نسبت به نرخ ارز ونرخ تسهیالت وسیاسیتهاي ارزي اهتماضمنا بانک مرکزي با نظارت صح

 پیشنهادات آتی: 
 )بررسی وضعیت درآمدهاي ارزي1
 ) وضعیت ذخیره سازي ارزي با توجه به پیش بینی شرایط آینده،2
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 اثر بخشی سیاست ها،) بررسی میزان شفافیت در اجراي سیاست هاي ارزي، پایبندي به سیاست هاي اتخاذ شده و 3
 شود. ) حفظ ذخایر راهبردي ارزي به مقداري که اطمینان از تأمین نیازهاي اساسی کشور در مدت معین حاصل4
 ) یکسان سازي نرخ ارز فرایند پیچیده اي است که اجراي موفق آن مستلزم ایجاد5

 .بسترهاي مناسب قانونی و اقتصادي و تعدیل رفتار شرکت کنندگان بازار است
 ) تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست هاي پولی، ارزي، مالی، و6

 بازرگانی است.
ارت مستمر ها نظ ) بانک ها باید مدیریت ریسک ارزي خود را تقویت کنند و بانک مرکزي باید بر وضعیت باز ارزي بانک7

 داشته باشد.
 ه شود.ز همرام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازاربین بانکی ار) یکسان سازي نرخ ارز باید با فعال سازي نظا8
 )زمان یکسان سازي نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعالم عمومی شود .9

 )حمایت از تولید کننده وصادر کننده10
 )جذب سرمایه گذاران خارجی وحمایت از سرمایه گذاران داخلی11
 یستم هاي هوش تجاري سالزامات و مفاهیم )آموزش مدیران با 12
 نوین سیستم هاي تجاري و هوش )استفاده ازسیستم هاي13
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 ، پایگاه خبري عصر بانک 1393)ارشدي ، علی، 1
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