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  ددھ   بر تجارت خود را کاھش میدالر ۀچين سلط
معامالت بين المللی، يک سيستم ی در انجام دالربانک مرکزی چين در راستای کاھش وابستگی خود به نظام پرداخت 

ھدف اصلی چين از . پرداخت فرامرزی يوآنی ايجاد کرده است تا پرداخت ھای بين المللی نيز از طريق يوآن انجام شود

ی مستقر در دالرراه اندازی اين سيستم پرداخت، کاھش وابستگی به پيام رسان مالی سوئيفت و سيستم ھای پرداخت 

 کشورھا مواجه شده و کمک شايانی ۀرداخت چينی، از زمان راه اندازی تاکنون با استقبال فزاينداين سيستم پ. ستامريکا

  . چين با ديگر کشورھا نموده استۀی شدن پيمان ھای پولی دوجانبئبه اجرا

 ، اقدام به راه اندازیمعامالت بين المللی  در راستای افزايش استفاده از يوآن در٢٠١۵جمھوری خلق چين از سال 

ھدف از راه اندازی اين سيستم پرداخت، کاھش وابستگی به . نموده است) CIPS(سيستم پرداخت بين بانکی بين المللی

  . در پرداخت ھای ميان چين با کشورھا طرف تجاری استامريکا دالر

  

  CIPS کشورھا جھت استفاده از يوآن بر بستر سيستم پرداخت ۀتقاضای فزايند

ط سيستم پرداخت بين بانکی بين المللی چين، اين سيستم از زمان راه اندازی تاکنون با  شده توسطبق گزارش منتشر

 پردازش شده CIPS حجم معامالتی که از طريق ٢٠١٧در سال . تقاضای فزاينده ای جھت استفاده مواجه بوده است

  .سيده است ميليون تراکنش ر١.٢۶ًاست، نسبت به سال گذشته، تقريبا دو برابر شده است و به عدد 

 درصدی داشته است ٢٣۴ نسبت به سال قبل، رشد ٢٠١٧ در سال CIPSھمچنين ارزش کل معامالت انجام شده توسط 

 اولين بانک بين المللی بوده است که برای پرداخت و HSBCبانک .  ھزار ميليارد يوآن رسيده است١۴.۵۵و به عدد 

اين بانک قابليت ھای تجارت و پرداخت . خود را آغاز کرده است قاره فعاليت ۶ معامالت بين المللی يوآنی در ۀتسوي

  . بازار جھانی عملياتی کرده است۵٠را در بيش از  يوآن چين با

  

  ن بانکی در چيۀتسھيل پرداخت ھای يوآنی با افتتاح شعب

را که در  اربانک کارگز مؤسسات مالی جھت استفاده از يوآن در پرداخت ھای بين المللی مشتريان خود، يک يا چند

بانک ھای با فعاليت چندمليتی نيز . سرزمين اصلی يا ھنک کنگ به حساب ھای يوآنی دسترسی دارند، استفاده می کنند
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 ناخالص ۀ سيستم تسويۀ پرداخت ھا به يوآن به وسيلۀ افتتاح حساب يوآنی و تأسيس شعبه در ھنگ کنگ و تسويۀگزين

  .ی شود را دارندآنی که توسط ھيأت پولی ھنگ کنگ مديريت م

ھدف اين بانک ھا . ی در سرزمين اصلی چين تأسيس کرده اندئی نيز شعبه ھائھمچنين بزرگترين بانک ھای تسويه 

مديريت حساب برای ديگر شعبات خود و بانک ھای ثالث و پردازش مستقيم پرداخت ھا با استفاده از سيستم ھای 

CIPS و CNAPSمستقر در بانک مرکزی چين است .  

 و يوآن اين است که نيازی به زيرساخت ھای پرداختی جديدی نيست و CIPSمزيت استفاده از سيستم پرداخت 

 راحت از يوآن ۀھمچنين امکان استفاد. مؤسسات امکان انتخاب بانک کارگزار مناسب جھت پرداخت ھای خود را دارند

  .در پرداخت ھا وجود دارد

  

  ن چي کشور به سيستم پرداخت يوآنی٨٩دسترسی 

از .  پيوسته اندCIPS مالی به عنوان کاربر دارای دسترسی غير مستقيم، به سيستم ۀ مؤسس۶، ٢٠١٩ سال روریبدر ف

در حال .  کاربر، سه کاربر در سرزمين اصلی چين و سه کاربر نيز در بيرون از سرزمين اصلی قرار دارند۶ميان اين 

  . ھستندCIPS بانک، کاربر مستقيم ٣١حاضر 

کاربر در   ۶٣٠ عدد رسيده است که از ميان آن ھا ٨٢۴ به CIPS، کل کاربران غير مستقيم ٢٠١٩ روریبتا فھمچنين 

 کاربر ١٧ کاربر در اقيانوسيه و ١٧ی شمالی، امريکا کاربر در ٢۵فريقا، ا کاربر در ٣١ کاربر در اروپا، ١٠۴آسيا، 

 جھت انجام معامالت يوآنی، CIPSبه سيستم پرداخت  کشور و منطقه ٨٩دسترسی . ی جنوبی قرار دارندامريکانيز در 

  .توسط اين کاربران غيرمستقيم فراھم شده است

 بانک تجاری در ١٩، در ابتدای کار ٢٠١۵بر و در اکتCIPSاين در حالی است که در زمان راه اندازی فاز اول 

کاربر دارای دسترسی غير مستقيم  بانک به عنوان ١٧۶سرزمين اصلی چين به عنوان کاربر دارای دسترسی مستقيم و 

  . کشور حضور داشتند۵٠از بيش از 

  

  CIPSاندازی  ھای پولی دوجانبه با راه موفقيت چين در اجرای پيمان

CIPSھمچنين در . برای پرداخت ھای يوآنی بين المللی را کاھش داده است سيستم سوئيفت  در اصل نياز چين به

 معامالت از سيستم ھای ۀبين المللی ديگر نيازی نيست پرداخت و تسوياز يوآن در پرداخت ھای  صورت استفاده

  .ی نيويورک عبور کندئپرداختی و اتاق ھای تسويه 

بانک مرکزی .  يوآن ايجاد شده استۀ يک شاھراه پرداخت جھانی برای مبادالت به وسيلCIPSدر واقع با راه اندازی 

 معامالت اين پيمان ھا ۀ خود با کشورھای ديگر و تسھيل تسويۀبدوجان پيمان ھای پولی چين جھت موفقيت در اجرای

 ھمان مکمل اصلی برای CIPSسيستم .  يوآن داشتۀ تجارت به وسيلۀنياز به يک زيرساخت برای حمايت از توسع

  .ايجاد اين زيرساخت است
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