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 پيشگفتار

به رفع اثر تورم بر ارزش پول ملي که ها براي  اقداماتي است که دولتجمله  پولي ازيا اصالح رفرم 

 ،شود گونه که از مفهوم رفرم مستفاد ميهمان. بندند ه کار ميب  شود، صورت کاهش قدرت خريد متجلي مي

داشت که تغييرات اساسي در  توان از آن انتظار ييرات سطحي و روبنايي بوده و نمياصالح پولي به معني تغ

واقع با  باشد، در ل به صورت حذف صفر از پول ملي ميترين شک  سادهاين برنامه که در. حوزه پولي ايجاد نمايد

 .هاي ثبت و حسابداري دارد تسهيل جريان مبادالت مالي و رويه تغيير ضريب محاسباتي سعي در

 و مسکوک هاي کشور که اسکناس ام پرداختت نظيع حاضر با بررسي وضپژوهشاين راستا،  در

سعي دارد راه   ،هاي اخير بر قدرت خريد پول ملي هدهد و تبيين آثار تورم ده بخشي از آن را تشکيل مي

 .را بررسي نمايدهاي ممکن را ارايه داده و لزوم انجام برنامه اصالح پولي  حل

 کرده و با تبيين اند، بررسي انجام دادهي که برنامه اصالح پولرا  همچنين تجربه کشورهايي پژوهشاين 

 .کشورهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار داده است ، داليل موفقيت يا شکست برنامه مذکور درابعاد مختلف آن

 .سيها و سياستهاي اقتصادي تهيه شده است کارشناس اداره بررخانم سرور ملکاناين پژوهش توسط 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 چکيده

شـرايط   جهان حکايت از اين واقعيت دارد که بسياري از کـشورها در    مطالعه سير تحوالت پولي در    

 را ناگزير هارمهمترين دليلي که اين کشو . اند هاي گوناگون شده    ر به انجام اصالحات پولي به شيوه      خاص ناچا 

ايفـاي   اي کرده ناکارآمدي نظام تسويه مبادالت پـولي و عـدم توانـايي پـول ملـي در                  امه اجراي چنين برن   از

 .باشد مي هاي باال  نرخ که به طور عمده ناشي از وجود تورم مستمر دربودهوظايف مورد انتظار 

پولي   تاکنون تحوالت   ريال اعالم شد   به طور رسمي   واحد پول ايران      که ١٣٠٨سال   ايران نيز از   در

 کاالهـا و خـدمات   ، شاخص بهاي  ١٣٥٠ در سال    .که عامل اصلي آن تورم بوده است       به وقوع پيوسته  اي    عمده

بـه عبـارت ديگـر      .  رسـيد  ٣/١٨٣  به ١٣٨٧ بود که در پايان سال       ٤/٠ برابر   ١٣٨٣ به قيمت ثابت سال      مصرفی

 ١٣٨٧يالي سال   هزار ر  ١٠اسکناس      که بدين ترتيب . ه است  برابر شد  ٤٥٨ سال،   ٣٧شاخص مزبور طي مدت     

 ١٣٨٧سال   درهزار ريالي ٤٥٨٠طبق اين قياس، اسکناس . شت قدرت خريد دا١٣٥٠ريال سال  ٢٢معادل 

هـاي بـا      کـه اسـکناس    شداين شرايط موجب    .  باشد ١٣٥٠ هزار ريالي سال     ١٠تراز اسکناس    همست  توان مي

 ١٣٥٦سـال    ه اسـکناس کـه در      از جريان مبادله خـارج شـده و سـران          هاي فلزي تقريباً   مبالغ کوچک و سکه   

مشکالت ناشي از کـاهش     ،  عالوه بر اين  . برگ افزايش يابد   ١٠٦ به   ١٣٨٧پايان سال     برگ بود در   ١٨معادل  

اين گزارش به    مشکالت عديده ديگري را فراهم کرد که در       هاي رايج     هاي اسمي اسکناس    قدرت خريد ارزش  

 .گرفته است طور مشروح مورد بررسي قرار

اجـراي   تـدوين و   نظـام پرداخـت کـشور،    تغيير و تکاملفرآيند ايل به وجود آمده درنتيجه مس  در

 پولي به عنوان يکي از اجزاي طرح تحـول          اصالحبرنامه   اينکه   ضمن. شدمطرح  آينده   برنامه اصالح پولي در   

 مـذکور   به منظور ايجاد آمادگي جهت اجراي برنامه      . دارد ن کشور قرار  دستور کار مسئوال   اقتصادي کشور در  

 .به ساير کشورها انجام شودنظر گرفتن تجر اي با در  است مطالعات کارشناسي همه جانبهالزم

 بـا توجـه بـه نتـايج      پـولي    اصـالح شناسايي ابعاد مختلـف برنامـه         تالش مختصري در   پژوهشاين  

 .باشد ميبرخي از کشورهاي جهان  به دست آمده از اجراي برنامه مذکور در
 
 

 ثبات اقتصادي ،ان، اصالح پولي، تورم، اسکناس و مسکوکاتاير: کلمات کليدي
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 الزامات ايران  ،تجربه کشورهاي ديگر  رفرم پولي،
 
 

 مقدمه

هاي انفجاري کوتاه مدت و يا تجربـه تـورم            پي از سر گذراندن تورم     بسياري از کشورهاي جهان در    

نتيجه اين امـر، حجـم بـااليي از          در. اند هرو شد  هاهش قدرت خريد پول ملي روب      با پديده ک   فزاينده بلندمدت 

مـومي  اقتصاد ايجاد شده که عالوه بر آثـار روانـي ناخوشـايند بـر افکـار ع                 اسکناس و مسکوک کم ارزش در     

که با واحـد پـول   براي مثال، کميت متغيرهايي   .  نيز به دنبال داشته است     اي  جامعه، مشکالت اجرايي عديده   

ها و انجام مبادالت را با مشکل   يافته که عمليات ثبت و نگهداري حساباي افزايش گونه شوند، به سنجش مي

ها و در نتيجه آن کاهش قدرت خريد هـر واحـد             به عبارت بهتر، افزايش سطح عمومي قيمت        يا مواجه کرده 

لـذا   . مبادله و واحد شمارش ايفاي نقش کرده است         به عنوان وسيله   که پول به سختي      رسيدهپولي به حدي    

 .اند شدهبه صور مختلف  پولي )رفرم(اصالح  ناچار به اجراي برنامه ورهااين کش

 واحـد پـول يـک کـشور    نـام   تغييـر  -١ :شـود   پولي به سه شکل انجام مـي اصالحطور کلي انواع   به

 مورد هر  ادامه به تفصيل در     که در  دو روش گفته شده     ترکيبي از هر   -٣ حذف چند صفر از واحد پول و         -٢

است سازي بسته سياستي جامعي      موارد اجراي برنامه مستلزم پياده    همه   ليکن در . ودش  مييک توضيح داده    

 .داشته باشد اي پذيرش شرايط جديد را نيز دربرسازي جامعه بر که عالوه بر کنترل تورم، آماده

 و بـا    انـد   پولي بـوده   اصالح مجري برنامه     سعي شده با بررسي تجربه کشورهايي که       پژوهشاين   در

همچنين با توجـه بـه       .، الزام يا عدم ضرورت اجراي برنامه رفرم سنجيده شود         از وضعيت ايران   تصويري   ارايه

 گـزارش بـدان      بـه عمـل آمـده و در        »تغيير واحـد پـول    «يا   »اصالح پولي «ختلفي که براي عنوان     تعاريف م 

 .از پول ملي استاست همان حذف صفر   مورد نظر از واژگان مذکوراين گزارش شود، آنچه در پرداخته مي



 ٢

 يپولاصالح بررسي زواياي مختلف برنامه  -١

پولي اصالح اند اقدام به اجراي برنامه  العاده شتابان بوده هاي فوق کشورهايي که داراي تورم ،ه طور کليب

اري ی مذکور تا به مرز ناچ اين واقعيت است که کشورهادهنده نشانها  اند، اما بررسي  آن منتفع گرديده  از کرده و 

گفتنـي اسـت برخـي     .انـد  بـه ايـن عمـل نـزده     دسـت    ،هاي باالي مطالعاتي و عملياتي      نهنرسيدند، به لحاظ هزي   

يي کـه   تمامي کـشورها  درصدي را داشته و تقريباً ٥٠٠٠هاي    تجربه تورم  کشورهاي مبادرت کننده به اين اقدام،     

هاي سـاالنه ارزش     نسبت  جدول زير  .اند به کرده را تجر  درصد   ١٠٠هاي باالي    اند، تورم   تغيير واحد پول انجام داده    

گـردد، بـه دليـل تـداوم تـورم بـاال              همانگونه که مالحظه مي    .باشد  در برخي از اين کشورها مي      پول ملي به دالر   

 .اند  اصالح پولي درچند نوبت شده انجامها ناچار بهرتعدادي از اين کشو

 اند ورهايي که اصالح پولي انجام داده برخي کشنسبت ارزش پول ملي به دالر -١جدول شماره 

 کشور نسبت ارزش پول ملي به دالر  زمان اجراي برنامه

١٩٩٥ 
 و ١٩٩٧-٢٠٠٢) ١٩٤٪ميانگين، ( و ١٩٩٢)٢٩٩٪( و ١٩٩٣)١٣٧٩٪( و ١٩٩٤)٩٤٩٪ (
 ١٩٩٥)٢٦٧٢٪( و ١٩٩٦)٤١٤٥٪(

 آنگوال

 آرژانتين ١٩٧٥ -١٩٨٢ نرخ متوسط ساالنه ؛ )٢٦٧٪( ١٩٨٣
 آرژانتين ١٩٨٣) ٣٤٤٪( و ١٩٨٤) ٦٢٧٪( و ١٩٨٥) ٦٧٢٪( ١٩٨٥
 آرژانتين ١٩٨٧ و ١٩٨٨ و ١٩٨٩) ٣٠٨٠٪( و ١٩٩٠) ٢٣١٤٪( و ١٩٩١ )١٧٢٪( ١٩٩٢
 آذربايجان ١٩٩٢) ٩١٢٪( و ١٩٩٣) ١١٢٩٪( و ١٩٩٤) ١٦٦٥٪ ( و١٩٩٥) ٤١٢٪( ١٩٩٢
 بالروس  ١٩٩٣) ١١٩٠٪( و ١٩٩٤) ٢٢٢١٪( و ١٩٩٥) ٧٠٩٪( ١٩٩٢
 بالروس ١٩٩٩) ٢٩٤٪( و ٢٠٠٠ )١٦٩٪( ٢٠٠٠
 بوليوي ١٩٨١-١٩٨٦؛ ١٩٨٥ در سال )١١٧٤٩اوج ٪( ١٩٨٧
 برزيل ١٩٨١-١٩٨٥ نرخ متوسط ساالنه ؛ )١٥١٪( ١٩٨٦
 برزيل ١٩٨٦) ١٤٧٪( و ١٩٨٧) ٢٢٨٪( و ١٩٨٨) ٦٢٩٪( و ١٩٨٩) ١٤٣١٪( ١٩٨٩
 برزيل ١٩٩٠) ٢٩٤٨٪( و ١٩٩١) ٤٣٣٪( و ١٩٩٢) ٩٥٢٪( و ١٩٩٣) ١٩٢٨٪( ١٩٩٣  و١٩٩٤
 بلغارستان ١٩٩١) ٣٣٨٪( و ١٩٩٦) ١٢٢٪( و ١٩٩٧) ١٠٥٨٪( ١٩٩٩
 شيلي ١٩٧٣) ٣٦٢٪( و ١٩٧٤) ٥٠٥٪( و ١٩٧٥) ٣٧٥٪( و ١٩٧٦) ٢١٢٪( ١٩٧٥
 کنگو ١٩٩٣) ١٩٨٧٪ ( و١٩٧٩) ١٠١٪( و ١٩٨٩) ١٠٤٪( و ١٩٩١) ٢١٥٤٪( و ١٩٩٢) ٤١٢٩٪( ١٩٩٣
 کنگو ١٩٩٤) ٢٣٧٧٣٪( و ١٩٩٥) ٥٤٢٪( و ١٩٩٦) ٥٤٢٪( و ١٩٩٧) ١٧٦٪( ١٩٩٨
 کرواسي ١٩٩٢) ٦٢٥٪( و ١٩٩٣) ١٥٠٠٪( و ١٩٩٤) ١٠٧٪( ١٩٩٤
 گرجستان ١٩٩٥) ١٦٣٪( ١٩٩٥

Source: Dropping zeroes, Layna Mosley, ٢٠٠٥ 

. اسـت آن   بـراي انجـام       سازي  بستر ،اند يي که اصالح پولي انجام داده     شورهايکي از وجوه مشترک ک    

 منـد گردنـد کـه در        طرح بهـره  ي توانستند از مزايای     اند، زمان   نمودهاصالح پولي   دام به   تمام کشورهايي که اق   



 ٣

در واقع کشورهايي که بـدون توجـه بـه          . نمايندهاي اصالحي، کنترل      و سياست  اقدامات   با ابتدا نرخ تورم را   

عـد نيازمنـد رفـرم       سال ب  ٥ تا   ٢طي تنها   , ند از تغيير واحد پولي را پذيرفت      هاي سنگين ناشي    اين امر هزينه  

 .شدندديگري در واحد پولي خود 

 لحـاظ    ، پـولي  اصـالح تجربه کشورهاي موفق مجري طـرح        در  نکته مشترک ديگر    ،عالوه بر مورد فوق   

اکثر اين کـشورها مجموعـه برنامـه      در به عبارت ديگر،   .باشد  مي ١ مالي ثباتبسته سياستي    نمودن اين برنامه در   

آن   بخشي از  اصالح پولي که برنامه    شد ري مي گيهدف حصول به شرايط ثبات پي     لي با   اصالح ساختاري بخش ما   

شـوند ناچـار بـه     کشورهايي که با تورم لجام گسيخته مواجه مي ن اقتصادي دراسياستگذار .داد  تشکيل مي را

.  اعتمـاد افکـار عمـومي داخلـي هـستند           جلـب  کنـار  المللـي در   ه بـين  هـ هت کـسب وج   جاتي  ماتخاذ تصمي 

ايـن   .تـصادي اسـت   ق ا ثباتگفته، اجراي برنامه     دستيابي به اهداف پيش    ن ابزار براي مهار تورم و     تري يمقمست

 المللـي پـول نيـز از طريـق         صندوق بـين   شود که   يا رويکرد پولي تنظيم مي     ز و ر براساس نرخ ا   عموالًمبرنامه  

  .کند آن حمايت مياز  ٢برنامه توافق پشتيباني

 انجام اصالح پولي براي ها دولت گيري عوامل موثر در تصميم -١-١

هـاي سياسـي     بـا نظـام   کـشور جهـان  ٥٠بـيش از    پولي در  اصالحمطالعات انجام شده درخصوص     

دامه به ا کند که در برنامه از الگوهاي خاصي پيروي ميگيري براي اجراي اين   دهد تصميم    نشان مي  گوناگون

 :٣شود اختصار به آن پرداخته مي

  و دمکرات با اهداف سياسي متفـاوت تمايـل بـه انجـام             حزبي   نوع نظام تک   دو هر در ها دولت -الف

 بـراي مقابلـه بـا       ريـزان متمرکـز معمـوال      اي مقابله با تورم باال و برنامه      ها بر   دموکرات .برنامه رفرم دارند  

 .نمايند عي اقدام به انجام اين برنامه مي اجتمامشکالت

گيـري اقتـصادي اسـت؛        فقـط يـک تـصميم      ي پـول  حاصـال  بيايد که    ابتدا اين طور به نظر     شايد در 

 صورت واقعيت اين است که در هر در .دارد درحاليکه ثابت شده اين امر تحت نفوذ تمايالت سياسي نيز قرار  

رفتار  يابد بلکه تغييري در    نه تنها تورم کاهش نمي    با تغيير واحد پول      ،هاي پولي  غياب برنامه اصالح سياست   

از برنامـه اصـالح     که فـارغ    اي برنامه تغيير واحد پول      اجر ، واقع در. يجاد نخواهد شد  هاي اقتصادي نيز ا   واحد
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 نـرخ برابـري پـول    تغييـري در  اجرا شود هيچگونـه  هاي پولي انقباضي  ساختار اقتصاد کالن و بدون سياست     

 .ايجاد نخواهد کرد نهايت وضعيت کالن اقتصادي در و شرايط تجاري کشور ،ملي

 اهـداف  ي پـول اصـالح جناح سياسي کـه باشـند از اجـراي برنامـه      از هراران کلي سياستمد  به طور 

 .کنند گانه زير را دنبال مي سه

 خارجي کسب اعتبار داخلي و •

 هاي پايين تورم پايدار     به ويژه از طريق دستيابي به نرخ       خواهند با تثبيت موقعيت خود     ها مي  دولت

داخـل کـشور بـا افـزايش اعتمـاد عمـومي بـه               ا در زيـر  .خارجي کسب اعتبار کننـد     هاي داخلي و    عرصه در

 شـانس دوبـاره      ،هاي محکم اقتصاد کالن      پايه اقتصادي و  اطمينان از وجود رشد    هاي اقتصادي دولت و     برنامه

م المللـي نيـز نـرخ پـايين تـور          انداز بين    چشم در. يابد  انتخابات بعدي افزايش مي     در برنده شدن حزب حاکم   

 .گردد  ميپذيري کاالهاي صادراتي گذاري خارجي به همراه رقابت رمايهموجب کسب مقادير بيشتري س

 حفظ غرور ملي •

 شود که پول ملي آنـان در       افراد يک جامعه ايجاد مي     اثر تورم اين حس در     با کاهش ارزش پول در    

و بنـابراين سياسـتمداران بـا تغييـر واحـد پـول              .ر شده است  يارزهاي جهانروا ارزشي ندارد و تحق      مقايسه با 

. ود بخـشند  را بهبـ   کنند ايـن تفکـر     سعي مي ،   براي خريد يک واحد ارز الزم است        پول ملي که   مقدارکاهش  

خاتمه يافته است تا بدين ترتيب       شود که تورم موضوعي مربوط به گذشته بوده و         همچنين اين حس القا مي    

 .اعتماد عمومي نسبت به پول ملي افزايش يابد

 دجلوگيري از دالريزه شدن اقتصا •

 به منظـور حفـظ قـدرت خريـد پـول خـود را                افراد جامعه معموالً    ،پول يک کشور  با کاهش ارزش    

ايـن   در.  اقتصاد نـام دارد ١نمايند که به اصطالح دالريزه شدن  نگهداري ميتبديل به ارزهاي جهانروا کرده و    

هـاي    مـال سياسـت    اع اقتدار بانک مرکـزي در      حجم نقدينگي کاهش يافته و     رصورت کنترل مقامات پولي ب    

. ي را تـامين نمايـد     اهداف پول  تواند هاي پولي نمي    ياستحتي اعمال بهترين س      نتيجه، در. يابد پولي تنزل مي  

حزبي سعي دارند براي حفـظ موقعيـت خـود بـا اجـراي                تک شکل دموکراتيک و   دو هر ها در  بنابراين دولت 

 . حوزه اقتدار خود را حفظ نمايند  ملي،برنامه تغيير واحد پول و ايجاد اعتماد عمومي نسبت به پول

_____________________________________________________________________ 
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انـد   اال را تجربه کردهکشورهايي که دوره طوالني تورم ب  احتمال اجراي برنامه تغيير واحد پول در -ب

پـس از يـک دوره          ،المللي پـول    هاي تعديل صندوق بين      به ويژه کشورهايي که تحت برنامه      ؛بيشتر است 

 همچنين کشورهايي که حساب سرمايه باز دارند و        .اند  دست يافته  هاي تورم پايين     به نرخ   طوالني تورمي، 

آميـز    شانس بيشتري براي اجـراي موفقيـت       يا بانک مرکزي آنان از درجه استقالل خوبي برخوردار است         

 .  پولي دارنداصالحبرنامه 

 ها با مشکالت ناشي از عـدم اعتمـاد موسـسات داخلـي             دولت   تورم لجام گسيخته،   باکشورهايي   در

گذاري   سرمايه (اشکال مختلف  گذاري در  المللي براي سرمايه    عاليت و کاهش تمايل بازارهاي بين     براي ادامه ف  

ي رفع ايـن معـضالت تنهـا از طريـق اجـرا           . اند رو بوده  هروب...) و بازار اوراق بهادار   در   گذاري  سرمايه  مستقيم،

 گذاري نـرخ ارز و      هدف هاي پولي با    سياست  برنامه مذکور معموال شامل    .برنامه تثبيت اقتصادي ممکن است    

ايـن   .دخـالتي دارد   غيرهاي اقتصادي     سياست ومستقل  گذاري پولي است که نياز به بانک مرکزي          يا هدف 

المللـي پـول قابـل اجـرا           صـندوق بـين     پـشتيبان  هـاي  نامه هاي تثبيت تحت موافقت     امر از طريق برنامه   

پايـان   يکـي در  .فرآيند برنامه تثبيت اجرا گردد    تواند در   ريق مي برنامه تغيير واحد پول از دو ط      . باشد مي

 را بـا ثبيـت اقتـصادي   تبرنامه ،  بحران اقتصادي  گذراندن  پس از  ٢٠٠١ترکيه که درسال     مانندبرنامه تثبيت   

از سـال     بـراي اولـين بـار      ٢٠٠٤سال   در ، نتيجه در . به مورد اجرا گذاشت    ولالمللي پ  پشتيباني صندوق بين  

 انجـام برنامـه    بـراي  زمينه مناسب  رقمي داشت توانست تورم يک رقمي را تجربه کرده و           تورم دو  که ١٩٤٢

 برنامه رفـرم پـولي      اجراي همزمان  ديگري   . به اجرا درآمد   ٢٠٠٥ژانويه   تغيير واحد پول را مهيا نمايد که در       

 . استشيليمانند با برنامه ثبات اقتصادي 

زيـادي  هاي   زماني که سال   يا در  فاصله پس از پايان انتخابات و      تغيير واحد پول به طور معمول بال       -ج

صـله کوتـاهي قبـل از    فا موارد معدودي ديـده شـده کـه در       .شود  اجرا مي   ،مانده به انتخابات بعدي باقي   

 .ها اقدام به تغيير واحد پول کرده باشند انتخابات دولت

 گيـري بـراي زمـان       همـي در تـصميم    يم انتخاباتي عامـل م    تقو   حزبي، چند هاي دموکرات و    نظام در

ها بالفاصله پس از انتخاب شدن دست به         اکثر موارد دولت   در. شود تغيير واحد پول قلمداد مي    اجراي برنامه   

مهلت باقيمانده انتخابات بعدي بتوانند نتايج نامطلوب ناشي         شوند تا در    انجام برنامه تغيير واحد پول مي      کار

دهنـدگان اسـتفاده    يأ مبارزات انتخاباتي براي رها بخواهند از اين پيام در  دولت اگر   .از آن را مديريت نمايند    

فاصله کوتاه قبل از انتخابات و بـه عنـوان يکـي از        برنامه تغيير واحد پول در      ،فرارسيدهکنند که زمان تغيير     
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است که منجـر    البته اين پيام به طور ضمني متضمن پذيرش خطاهايي          . شود هاي انتخاباتي مطرح مي     برنامه

 .شود فاده مياحتياط از اين ابزار است با شک و لذا به ندرت و کاهش ارزش پول شده و به بروز تورم باال و

هـاي   هـايي کـه دولـت     زمان بيشتر در، برنامه تغيير واحد پول با فرض يکسان بودن ساير شرايط      -د

 .يل به اجراي آن دارندهاي چپ کمتر تما  دولتشود و  هستند اجرا ميکار سر دست راستي بر

 است که احتمال اجراي برنامه تغييـر واحـد پـول را از              قبليکننده عامل    اين عامل تا حدي تکميل    

دهد که    مختلف جهان چنين نظمي را نشان مي      تجربه کشورهاي   . منظر سياسي مورد بررسي قرار داده است      

 .اند  کرده اقدام به اجراي اين برنامههاي چپ هاي راست بيش از دولت دولت

کشورهايي که يک بار مبادرت به اجراي تغيير واحد پول کرده باشند آمـادگي بيـشتري بـراي                   -هـ

 .انجام دوباره آن دارند

فوايد آن   يک کشور شکسته شود و افکار عمومي نسبت به مضرات و           اگر تابوي تغيير واحد پول در     

بـه  .  بيشتر خواهد بود    ،ورت تکرار شرايط مشابه    ص  احتمال اجراي مجدد برنامه در      تجربه ذهني داشته باشد،   

ير واحـد پـول     تغي   ، کشوري مانند برزيل   دهد که در    مربوط به انجام برنامه مذکور نشان مي       همين دليل آمار  

مطالعـه بـا     هـا بررسـي و      کشوري مانند ترکيه پس از سال       در شود ولي همين برنامه     چندين مرتبه تکرار مي   

 .آيد  ميل دربه مرحله عم احتياط زياد

آنها شايع است تمايل بيـشتري بـه     پول داخلي در جاي  کشورهايي که جايگزيني پول خارجي به      -و

 يـک   ميزان پول ملي که براي هر      اين کشورها نرخ تورم باال داشته و       .اجراي برنامه تغيير واحد پول دارند     

 ١٩٨٩کشورهايي که پس از سـال        ويژه در   اين موضوع به   . زياد است  ،شود واحد پول جهانروا پرداخت مي    

 .شود مشاهده مي  اند، جراي برنامه کردهاقدام به ا) با توسعه جهاني شدن بازارهاي مالي(

 کـشورها   المللي پديده جايگزيني پول خارجي به جاي پـول داخلـي در             بازارهاي مالي بين   با ادغام 

جريـان حرکـت مـالي را        ،ز شدن حساب سرمايه    زيرا با  .شدت گرفت    برند، يژه آنها که از تورم باال رنج مي       و به

 ٣٠  در١٩٩٠اواسط دهـه   دهد که در مطالعات نشان مي. تر نمود دسترسي به پول خارجي را آسان   تسريع و 

ن  کـشور ايـ  ١٨ در و داد  درصد حجم پول را تشکيل مي٢٠ ، جريانکشور جهان ميزان اسکناس خارجي در   

 .١ درصد بالغ گرديده بود٣٠سهم به 
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باشد تمايل بيشتري براي      آن ناهمگن مي    ساختارهاي  که ورهاي تازه استقالل يافته و جوامعي      کش -ز

 .پاسخ به مشکالت اقتصادي خود دارند اجراي برنامه تغيير واحد پول در

يافته بـه خـوبي      کشورهاي تازه استقاللهاي پس از فروپاشي شوروي سابق در        سال اين شرايط در  

کـرد بلکـه ايجـاد انـسجام         هاي جامعه بسيار ناهماهنگ عمل مي     نه تنها ساختار  ا   اين کشوره  در .مشهود بود 

 به همين دليل تغيير واحد پول و     .ودعملي بين آحاد جامعه به عنوان يک ملت واحد بسيار مشکل ب            فکري و 

 به همـين   .نمود د براي ايجاد قوام پولي ضروري مي       شروع شرايط جديد بو    دهنده  نشانمعرفي پول جديد که     

 .دليل اکثر کشورهاي مذکور برنامه تغيير واحد پول را اجرا کردند

هاي غيردموکراتيک با هدف کسب درآمد يا توزيع مجدد ثروت نيز دست به تغييـر واحـد                   دولت -ح

 .زنند پول مي

اجـراي   اتيـک در  دموکر هاي غير   ت دول ي است که  اهدافاز جمله   توزيع مجدد ثروت     کسب درآمد و  

نيکاراگوئـه تعـويض    در  بـراي مثـال،   .دکننـ  مـي گيري  انجام ضربتي برنامه پيريقاز طول طرح تغيير واحد پ 

 نـشدند و  پـول   به تعـويض     سه روز انجام شد که بدين ترتيب بسياري از افراد قادر           هاي قديمي فقط در    پول

 .هاي دولتي مصرف شود اقي ماند تا از طريق ساير برنامهدارايي آنان نزد دولت ب

ي بـراي کـسب درآمـد اسـتفاده         پـول رفـرم   لت با کسري بودجه مواجه باشد نيز از برنامه          زماني که دو  

 هاي ارايه شده را     مانند آلمان پس از جنگ جهاني دوم که با معرفي پول جديد تنها يک سوم اسکناس                .کند مي

گرفتـه   هـاي اضـطراري بـه کـار         زمـان   فقـط در   اين روش  .مابقي را بدهي دولت به حساب آورد       و تعويض کرد 

 .شود اجتناب مي  پي دارد، اجتماعي که درهاي سنگين   عادي از اجراي آن به لحاظ هزينهشرايط در شود و مي

  پولياصالحهاي تعيين لزوم   شاخص-٢-١

خيـر   باشـد يـا    اجراي برنامه تغييـر واحـد پـول مـي    برای ارزيابي اينکه وضعيت يک کشور نيازمند  

هـاي برابـري    ها و نيز نـرخ  ، تغييرات شاخص قيمتبراي مثال.  نمودادههاي متفاوتي استف توان از شاخص    مي

ترين برگ اسکناس در گردش بـه         واحد پول با ارزهاي جهانروا يا مقايسه نسبت رشد درآمد سرانه به درشت            

حـاوي   جـدول زيـر    .گيري درخصوص ضرورت تغييـر واحـد پـول کـاربرد دارد            تصميمعنوان مقياسي براي    

 .است ٢٠٠٤ جهان در سال  درآمد سرانه برخي کشورهاياطالعات مربوط به
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 )٢٠٠٤( ترين قطع اسکناس رايج در کشورها   مقايسه درآمد سرانه با بزرگ-٢جدول شماره

 کشور
 درآمد سرانه

 )برحسب واحد پول ملي(
 واحد پول

ترين برگ  درشت
 اسکناس در گردش

نسبت درآمد سرانه به 
 ترين برگ درشت

 ٤٣ ١٠٠ لو ٧/٤,٣٥٥ بلغارستان

 ٣٣ ١٠٠٠ دالر کانادا ٧/٣٣,٩٥١ کانادا

 ٥٧ ١٠٠ پوند مصر ٥,٧٦٩ مصر

 ٥١ ٥٠٠ يورو ٥/٢٥,٩١٤ فرانسه

 ٢٦ ١٠٠٠ روپيه هند ٨/٢٦,٠١٨ هند

 ٦٧٦ ٢٠٠٠٠ ريال ١٣,٥٢٨,٣٣٧ ايران

 ٤٥ ٥٠٠ يورو ٩/٢٢,٦٥٥ ايتاليا

 ١٥١٢ ١٠٠٠٠ ون ١٥,١٢٢,٥٥٣ کره جنوبي

 ٢٦ ١٠٠٠ ه پاکستانروپي ٢٦,١٦٣ پاکستان

 ٢٦ ٥٠٠ يورو ٨/١٣,١٨٦ پرتغال

 ١٠٨ ١٠٠٠٠٠٠ ولي ١٠٨,٧٨٨,٢٥١ روماني

 ٦٦ ٥٠٠ ريال ٣٣٠٣٩٩ عربستان سعودي

 ٣٠ ٥٠٠ يورو ٨/١٥,٣٤٢ اسپانيا

 ٣٤ ١٠٠٠ فرانک سوئيس ٣٤,٣٠٣ سوئيس

 ٥٠ ١٠٠ لير جديد ٥,٠٤٤ ترکيه
 وري اسالمي ايران بانک مرکزي جمهخزانه  واداره نشر اسکناس: منبع

تـرين اسـکناس آنهـا بـه      درشـت کره جنوبي کـه  شود جز ايران، روماني و   مشاهده مي  همانگونه که 

 ،١٠٠سـاير کـشورها    تـرين اسـکناس   باشد، درشـت   هزار ون می١٠ هزار ريال، يک ميليون لی و     ٢٠ترتيب  

خـت درآمـد سـرانه در       اي پردا ترين اسکناس الزم بر     هاي درشت  تعداد برگ  ،  با اين همه  .  است ١٠٠٠ و   ٥٠٠

بـرگ   ٥١٢ و ١٠٨، ٦٧٦ي ايران، روماني و کره جنـوبي بـه ترتيـب     برا  برگ و  ٥٠اين کشورها کمتر از      اکثر

 .باشد  هزار ريال مي١٠٠ايران  ترين برگ اسکناس در حال حاضر درشت الزم به ذکر است که در. باشد مي

 اصالح پولي انواع -٣-١

وجـه کارکردهـاي    هـا مت   و معضالتي بود که از ناحيه افزايش قيمت       ورم  بحث حول محور ت   ،   اينجا تا

حات ليکن اصـال   .گردد پول مي  گيري براي تغيير واحد      اين خود منجر به تصميم     شود و  پول ملي کشورها مي   

 .جهان موارد متفاوتي را ثبت کرده است و تاريخچه تحوالت پولي در شود پولي به همين روش محدود نمي
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 هاي پولي  اتحاديه-الف      

معرفي پول واحد اروپا يکي از موارد منحصر به فرد تغيير واحد پـول اسـت              تشکيل اتحاديه پولي و   

رهبـران کـشورها بـا       اين مورد  در. دين کشور به مورد اجرا گذارده شد      چن همزمان در  که به طور گسترده و    

 بودند بلکه تصميم گروهي از کـشورهاي        اتخاذ نکرده شکالت ناشي از تورم چنين تصميمي       هدف مقابله با م   

تري به منظور دستيابي به منافع اقتصادي ناشي از همگرايي اقتـصادي             يک منطقه بود که تحت برنامه جامع      

اسـاس نظـام پـولي کـشورهاي      هاي ملي بلکه تمـامي شـالوده و    نه تنها نام پول  اين برنامه،  در .اتخاذ گرديد 

 .گذاري شد پايهنظم جديدي  واساس تعريف  بر مجري تغيير کرد و

  به همراه اصالح پولي پول ملي نام تغيير-ب      

قطـع    پـولي عـالوه بـر کـاهش تعـداد صـفرهاي هـر              اصالحبرخي از کشورها هنگام اجراي برنامه       

 ايـن امـر بـه داليـل مختلـف صـورت       .کنند  نام جديدي نيز براي پول ملي خود معرفي مي         ،سکه اسکناس و 

زمـاني   قديم به ويـژه در     استفاده از پول جديد و     اوقات به منظور اجتناب از اشتباه افراد در       گاهي   :پذيرد مي

 بر اسـتفاده از نـام و       برخي موارد به علت اصرار    در  شود و     کنار يکديگر به کار برده مي      دو نوع پول در    که هر 

 . کار عمومي افسنبل خاص ملي براي افزايش مقبوليت پول جديد در

 اند براي کاهش اشتباه در     کردهبدون تغيير نام     پول ملي    حذف صفر ي که مبادرت به     کشورهاي اکثر

 همانند ترکيه که پـس از انجـام برنامـه           کنند؛  استفاده مي  »جديد« از واژه    قديم معموالً  تبديل پول جديد و   

 ديـده  يـز  برخـي مـوارد ن     در .چاپ کرد  هاي خود   روي اسکناس  بررا   »لير جديد ترکيه  «عبارت  ،  پولي اصالح

 . نسبت به قبل تغيير داده شده استاصالحها نيز پس از انجام   سکهشده که تعداد قطع اسکناس و

  حذف صفر از واحد پول ملي-ج      

واقـع تغييـر ضـريب       در هـا و   ها و سکه    کاهش صفرهاي اسکناس      ترين شيوه تغيير واحد پول،     ساده

توسط کشورهاي مختلـف بـه      بارها   غيير واحد پول بوده و    ترين روش ت   اين شيوه متداول  . باشد  محاسباتي مي 

 .گرفته شده است کار

  تغيير واحد پول به همراه تغيير ارزش برابري -د      

 اجراي برنامه تغيير واحد پول اقدام بـه تقويـت ارزش پـول ملـي نيـز                   با برخي از کشورها همزمان   

اي جهانروا به ويژه دالر را به صورت دسـتوري بهبـود            بدين ترتيب که نرخ برابري پول ملي با ارزه        . اند  نموده
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باشد که   تنها تحت نظام ارزي قابل اجرا مي      سازد تقويت دستوري پول ملي       البته خاطر نشان مي   . اند  بخشيده

اين حالت بانـک مرکـزي بـا         در .نرخ ارز به صورت دستوري توسط مقامات پولي ثابت نگاه داشته شده باشد            

 خـدمات   فروش ارز حاصل از صـادرات کـاال و         خريد و  بندي و کنترل بر    از طريق سهميه  بازار ارز    دخالت در 

بنابراين کشورهايي قادر هستند هر دو برنامه       . نظر حفظ نمايد    محدوده مورد  کند نرخ برابري را در     سعي مي 

بـراي حفـظ    اين مطلب نيز ناگفته نمانـد کـه         . کنند د که از نظام ارزي ثابت پيروي مي       را همزمان پيش ببرن   

شد تا  مدت نياز است ذخاير ارزي بانک مرکزي از وضعيت خوبي برخوردار با             کوتاه چنين شرايطي حداقل در   

 .بازار به طور موفق پيش ببرند ارزي را با دخالت در هاي پولي و مقامات پولي بتوانند سياست

کننـده   ي ارز تعيـين   تقاضـا  نظام ارزي شناور يا شناور مديريت شده با توجه به اينکـه عرضـه و               در

دارد امکـان تقويـت پـول ملـي      خـود قـرار   حـداقل مقـدار    دخالت مقامات پولي در    اصلي نرخ برابري بوده و    

کـشورهاي   بنابراين به طور معمول چنين سياسـتي در        .پول وجود ندارد   همزمان با اعالم برنامه تغيير واحد     

 . مشاهده نشده است،اند ودهل که داراي نظام ارزي شناور بمجري برنامه تغيير واحد پو

 آثار تغيير واحد پول -٤ -١

حسب موقعيت  دهد   اند نشان مي    د پول خود نموده   مطالعه تجربه کشورهايي که مبادرت به تغيير واح       

البته نبايد از    .هايي بوده است     ريسک  برنامه داراي مزايا و     اجراي اين   ،آنان يک از  شرايط داخلي هر   المللي و  بين

يـا   المللـي پـول و     المللي همانند صندوق بـين      ي بين ها در کشورهايي که تحت حمايت سازمان     شت  نظر دور دا  

ري اند نقص کمت   و آمريکا برنامه را اجرا کرده      آلمان   هاي حمايت دولت  افغانستان صورت گرفت با    مانند آنچه در  

لذا خالص فايده    اني شده و  هاي اجرايي برنامه به خوبي از سوي آنان پشتيب         همچنين هزينه . مشاهده شده است  

ادامـه بـه بررسـي       در .داشـته اسـت    باالترين ميـزان خـود قـرار       تغيير واحد پول براي اين جوامع در       حاصل از 

 .شود  پولي پرداخته مياصالح از اجراي برنامه به وجود آمدهمنفي  هاي مثبت و نبهج

  پولياصالح منافع حاصل از اجراي برنامه -١-٤-١

چه پس از انجام برنامه تغيير واحد پول مـشکالت ناشـي از وجـود قطـع کوچـک                  به طور کلي چنان   

 است کـه فهرسـت آن       شدههاي مثبت قضيه حاصل      توان گفت تمام جنبه      واقع مي  اسکناس برطرف شود در   

 :به صورت زير خالصه شده است
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 .شود مي نقدينگي جامعه  جريان گردش تغيير واحدپول منجر به دستيابي به کارايي بيشتر در-الف        

تريليون   ،ميليون  مقياس وقتي پول يک کشور داراي تعداد زيادي صفر باشد بسياري از مبادالت در  

 هـاي   زمينـه  طي عـالوه بـر مـشکالتي کـه در         چنـين شـراي    .پذيرد انند ترکيه هزار تريليون صورت مي     يا م  و

هـا و    صـف بانـک    معطـل شـدن در      دير زيـاد پـول،    امني حمل مقا   نا ،کند  حسابداري دفاتر ايجاد مي    محاسباتي و 

 .گردد دارد که با حذف صفرهاي اضافي برطرف ميپي   سکه را نيز درمعضالت شمارش حجم باالي اسکناس و

 .کند تر مي يان تسويه مبادالت را آسان تغيير واحد پول جر-ب        

 نياز به حجم کمتر مبادالت خودموسسات براي  هنگامي که افراد و. دليل اين امر کامال واضح است

نتيجه تسويه مـالي مبـادالت       بند قبلي نيز اشاره شد کمتر بوده و در         پول نقد داشته باشند مشکالتي که در      

 .شود تر انجام مي  خدمت راحتکاال و

 .دهد  تغيير واحد پول ميزان توهم پولي را کاهش مي-ج        

باشد به طور معمول توهم پولي نزد آحاد آن جامعـه           وقتي پول يک کشور داراي تعداد زيادي صفر         

 با اجـراي    .باشد ها موثر مي    دهد که بر روند افزايش قيمت       امر انتظارات تورمي را افزايش مي     اين   .بيشتر است 

 بـه سـمت     هـا  رات تورمي کاسته شده و روند قيمـت       حذف صفر از پول ملي از اثر انتظا        برنامه اصالح پولي و   

 .دشو پايين تعديل مي

 .دهد  تغيير واحد پول اعتماد عمومي نسبت به پول ملي را افزايش مي- د       

کـشور کـاهش     هر  يکي از مشکالت سياستگذاران در      ،هاي پيشين اشاره شد      بخش همانطور که در  

ايـن امـر موجـب       .پـول اسـت    وجـود صـفرهاي متعـدد در       اثر تورم و   اعتماد عمومي نسبت به پول ملي در      

تغييـر   با حذف صـفرهاي اضـافي و      . گردد   به دالريزه شدن اقتصاد ختم مي      تر شده و   قدرتپرجايگزيني پول   

 .گردد  حد زيادي برطرف ميواحد پول اين مشکل تا

 .تواند منجر به کاهش تورم گردد  تغيير واحد پول مي- هـ       

قتـصادي انجـام    انتهاي برنامه تثبيت ا    اين مزيت هنگامي قابل حصول است که تغيير واحد پول در          

 مناسب به وجود آمده پس از اجراي برنامه          فضاي دهد که تغيير واحد پول در       شواهد تاريخي نشان مي    .شود
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هاي   امکان دستيابي به نرختر از ساير شرايط است و  يا تثبيت اقتصادي به مراتب موفقاصالحات ساختاري و

 .باشد تر مي تر تورم محتمل پايين

  پولياصالح ناشي از اجراي برنامه اتمخاطر  هزينه و-٢-٤-١

  سياسـي و    هاي اجرايي،   زمينه هاي گوناگون در   اجراي برنامه تغيير واحد پول مستلزم تحمل هزينه       

گيري براي اجراي برنامه به ايـن ابعـاد نيـز توجـه              ها هنگام تصميم    تي اجتماعي است که الزم است دولت      ح

 .باشد اين زمينه متصور است به شرح زير مي هايي که در  هزينهمهمترين مخاطرات و. کنند

 هاي جديد ضرب سکه  هزينه چاپ اسکناس و-       الف 

 هنگامي که دو نـوع پـول بـه مـوازات هـم در              زمان اجراي برنامه و    اين نوع هزينه فقط يک بار در      

به  يابد و  يش مي  از پول ملي قطع اسکناس افزا      با توجه به اينکه با حذف صفر      . باشد جريان است افزايشي مي   

 .بلندمدت تنزل خواهد داشت يابد، هزينه چاپ در  جريان کاهش ميتبع آن تعداد اسکناس در

 سکه قديمي   هزينه امحاي اسکناس و-ب        

امحـاي   آوري و  امکانـات جمـع    جريـان و   ميزان اين نوع هزينه بستگي به حجـم پـول قـديمي در            

سـکه   روست کـه اسـکناس و      هخش از برنامه با اين مخاطره روب      همچنين اين ب   .سکه قديمي دارد   اسکناس و 

ها گـزارش شـده کـه افـراد         برخي از کـشور    زيرا در . آوري دوباره به جريان انداخته شود      قديمي پس از جمع   

 با پـول جديـد      اند تا مجدداً    به صورت قاچاق به جريان انداخته      هاي قديمي را    پول   امحا، آوري و  مسئول جمع 

 با توجه به اينکه اين عمل موجب افزايش نقدينگي و          .١سود شود  از اين محل کسب درآمد و      معاوضه شود و  

آوري شده به جريـان      مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع     شود مقامات بايد قبل از اجراي برنامه         تورم مي 

رايـي  هاي اج  ينهيد دارد که خود متضمن برخي هز      بنابراين نياز به اقدامات امنيتي شد      .نقدينگي وجود ندارد  

 .دهد هاي کل اجراي طرح را افزايش مي م است که از اين ناحيه نيز هزينهمستقيغير

 تبليغات  هزينه آموزش و-       ج 

 سواد برخوردار نيستند ليکن همـه آنـان در         کشور تمامي آحاد جامعه از يک سطح آگاهي و         هر در

، اصـالح ها قبـل از اجـراي برنامـه          ت از مدت  ذا الزم اس  ل. گيرند  فرآيند تغيير واحد پول قرار مي      يک زمان در  
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 نظـر   آموزش بايد بـا در    . هاي مختلف اجتماع به آنان داده شود       هاي الزم متناسب با سطح درک اليه       آموزش

همچنـين از طريـق    .شـود ارايه  فرهنگي نواحي مختلف يک کشور طراحي و   هاي جغرافيايي و   گرفتن تفاوت 

کشورهايي کـه    ويژه در  اين نوع هزينه به    .غيير واحد پول به اطالع آنان رسانده شود       اي فوايد ت   تبليغات رسانه 

 .کنند بسيار زياد است به انجام برنامه اصالحات پولي ميبراي اولين بار اقدام 

 هاي تعويض پول قديمي  هزينه-د        

هاي قديمي    سکه  عمل تعويض اسکناس و    اصالحزمان اجراي برنامه     حسب تعداد مراکزي که در     بر

هـاي تعـويض      هزينـه زمـان، نيـروي انـساني و محـل           شود، اين نوع هزينه که مشتمل بـر         آنجا انجام مي   در

 .باشد، متغير است مي

 هاي نسبي و افزايش انتظارات تورمي مخاطرات ناشي از تخريب شديد قيمت -هـ        

اطر داده باشد که تغيير واحـد  چه حد به مردم اطمينان خ مهم نيست بانک مرکزي مجري طرح تا  

به ويژه زماني کـه بانـک مرکـزي از اعتبـار خـوبي         ( به هرحال همواره نااطميناني      .پول تاثيري بر تورم ندارد    

موجب تواند   ميسياستمداران وجود دارد که      دانان و  اقتصاد نظرهايين مردم نسبت به     ب در) برخوردار نباشد 

ه و به جـاي کـاهش انتظـارات تـورمي بـه افـزايش آن                دشواحد پول   تشديد انتظارات تورمي ناشي از تغيير       

خدمات  ، گرد کردن قيمت کاالها و کشورهاي مجري برنامه اصالح پولي همچنين مشاهده شده در .بيانجامد

براي تخفيف آثـار ناخوشـايند ناشـي از اجـراي             بنابراين، .به سمت باال نيز آثار تورمي بر جاي گذاشته است         

جهـت آگـاهي آحـاد جامعـه،     هـاي آموزشـي    همـراه بـا برنامـه    بانک مرکـزي  الزم است پولي،برنامه اصالح  

 .دبه اجرا درآورتورمي نيز هاي ضد سياست

  مخاطرات ناشي از نااطميناني درکشورهاي درحال توسعه-        و

حـال توسـعه بـه ويـژه آن دسـته از       هـاي اصـلي کـشورهاي در     عدم ثبات از ويژگـي     نااطميناني و   

شود که برنامه تغيير واحد پول  اين خصلت موجب مي. دارند احل اوليه توسعه قرار   مر ورهايي است که در   کش

  کاهش ارسال پول توسط افراد خارج از کشور و بازي،  سفته ،هايي همچون فرار سرمايه پديده منجر به تشديد

 .شودگذاران   درسرمايه »صبر کنيم ببينيم چي ميشه«روحيه  گسترش 

 سازي برنامه تغيير واحد پول اي زمينهه  هزينه- ز       

 :شود که به اختصار عبارت است از هاي مختلف مي ها شامل حوزه اين بخش از هزينه
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 تغيير قوانين مرتبط  •

وجـود دارد کـه بـه طـور مـستقيم            بـانکي و يـا قـوانين عـامي            ، کشور يک سري قوانين پولي     هر در

گونـه    ايـن   تغيير واحد پول درگير تغيير در       ، به طور معمول   .ارتباط است   در مستقيم با واحد پول آن کشور     وغير

 . اقتصادي استيار کشور با حوزه سياستگذارذگ  که مستلزم همکاري بخش قانونشود قوانين نيز مي

 ها موسسات مالي و بنگاه  ها، اي بانک هاي رايانه سازي سيستم هماهنگ •

 همچنـين نحـوه     اي و  هـاي ثبـت رايانـه       از به تغييـر روش    بديهي است با حذف صفر از پول ملي ني        

آستانه قـرن    اي در   اين نوع هزينه با آنچه درخصوص تغيير برنامه رايانه         .باشد ها مي   نگهداري حساب مشتري  

 .جديد رخ داد قابل مقايسه است

 هاي حسابداري تغيير روش •

خـصوص   هـا عنـوان شـد در       باري حـسا  نگهـد  اي ثبـت و     مورد تغيير برنامه رايانه    مشابه آنچه در  

 .هايي متصور است هاي حسابداري نيز هزينه روش

 تعيين تکليف ارقام خرد •

شـود، تعـداد       چه تعداد صفر از پول ملي حذف مـي         به طور معمول با تغيير واحد پول حسب اينکه        

دو   ،دو صـفر براي مثال با حذف     .شود  گرد مي  ... ها و  ها نزد بانک     حساب مشتري   ها،  ارقام سمت راست قيمت   

اب پـولي افـراد از      با ايـن حـساب بخـشي از حـس         . شود فر ارقام تا هزارگان گرد باال مي      با حذف سه ص    رقم و 

 .ريزي صورت پذيرد ه الزم است براي تسويه آن برنامهشود ک ف ميذمحاسبات ح

گـرد   هاي نسبي ذکر شد، مخاطرات ناشي از تخريب شديد قيمت   مبحث مربوط به     همانطور که در  

ويـژه اگـر      بـه  .تـشديد کنـد    و سـتد آثـار تـورمي برنامـه را          تواند هنگام داد   ها مي   متمورد قي  دن ارقام در  ش

گيري درخـصوص ارقـام       بنابراين عالوه بر لزوم تصميم     .هاي جديد جوابگوي نياز تسويه مبادالت نباشد        سکه

 تـسويه ريـزي شـود کـه        امـه  جريان نيز طوري برن    هاي در   مورد تعداد قطع سکه    خرد معامالت الزم است در    

 از اين بابت احتمال  امکان گرد کردن رو به باالي ارقام کاهش يافته و کند تاتسهيلمبادالت خرد روزمره را 

 .تخفيف يابدبروز تورم 
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 تجربه ساير کشورها -٢

  کشورهاي سوسياليستي سابق-١-٢

زار ريـزي بـا     نظام برنامه  آنچه در پول برخالف      ريزي متمرکز با وجود مالکيت دولتي،       نظام برنامه  در

 ايـن نظـام،    در. اسـت ي  هاي اقتصاد  اي براي کنترل جريان فعاليت      وسيله    شود، واسطه مبادالت محسوب مي   

 .دارند روند تعيين شده قرار کنند تا مطمئن شوند در  ميمنابع را کنترل ، کاال وولتي گردش پولهاي د بانک

  و قرار داشته موسسات اقتصادي تحت مالکيت دولت         اقتصاد ندارد،   در ياين نظام پول نقش فعال     دربنابراين  

بـدين ترتيـب     .باشـد  يـاز دسترسـي دارنـد و بانکـداري غيررقـابتي مـي            ن خودکار به اعتبارات مـورد     به طور 

جريان گذار ناچار بودند ابتـدا       کشورهايي که پس از فروپاشي سوسياليسم به نظام بازار روي آورده بودند در            

کار که تحت مکانيـسم   آن تخصيص سرمايه نه به صورت خودت فعاليت نظام بازار را مهيا کنند که در     مقدما

د مـستلزم قبـول اصـول نـوين         پـذيرش شـرايط جديـ     . گيـرد   تقاضا به سودآورترين طرح تعلق مـي       عرضه و 

بـسياري   و خدمات به فرآيند بازار    گذاري کاال و    واگذاري قيمت   محترم شمردن مالکيت خصوصي،     ،اقتصادي

 درهـاي   ،لذا اين کشورها پـس از فروپاشـي        .ريزي براساس اصول بازار بود     امههاي مبتني بر برن    لفهؤديگر از م  

حات پـولي بخـشي از آن را        کـه اصـال    همه ابعـاد آن گـشودند      روي اصالحات اقتصادي در    اقتصاد خود را بر   

 .داد تشکيل مي

 روماني -١-١-٢

ريـزي متمرکـز بـه       ها پيروي از نظام برنامه      هايي که پس از سال    انند ساير کشور  کشور روماني نيز م   

يـک   ي يعن ٢٠٠٠سال  طوريکه تا     به .دشرو   ههاي اساسي روب    با چالش   زار خيز برداشته بودند،   سمت اقتصاد با  

ويـژه در   ان دچار مشکالت متعدد اقتصادي به اين کشور همچن،به اقتصاد بازار دهه پس از شروع دوران گذار 

بـه عبـارت ديگـر،      . وجود تورم پايدار و پول ملي کم قدرت بـود          ،مديريت نقدينگي   اي عمليات مالي،    ه  حوزه

 شد پس از اجراي برنامه تعديل موجبامر ثبات شده بود که همين      ضعيت اقتصادي اين کشور به شدت بي      و

ور تحـت پـشتيباني     اي مـذک  هـ   برنامه .ي گردد ياجرا هاي تثبيت اقتصادي و    سياستنيازمند اعمال      اقتصادي،

 بانک جهاني انجام گرفت که يکي از اجزاي آن تغيير واحد پـول ملـي ايـن کـشور           المللي پول و   صندوق بين 

 انتخـاب   رامهمترين موضوع مورد مناقشه براي برگزيدن روش مناسب اجراي اصالحات پولي اين کشور         . بود

 .داد تشکيل ميبانک مرکزي يا واگذاري امور مربوط به سياستگذاري پولي به  هيات پولي و



 ١٦

و مـسئول    تاسيس شده بود به عنوان بانک مرکـزي          ١٨٨٠سال  بانک ملي روماني که در     ،نهايت در

نظـر دولـت تـا از        نـه زيـر    اين بانک تحت نظارت مجلس قـرار داده شـد و          . معرفي شد  اصالحاجراي برنامه   

 هاي پـولي و    از طريق اعمال سياست   ها     مهمترين هدف آن تثبيت قيمت     استقالل آن اطمينان حاصل شود و     

 ها نيـز از ديگـر وظـايف          نظام پرداخت  گذاري بر موسسات مالي و      قانون  نظارت و   درکنار آن، . ارزي اعالم شد  

 ١٩بخارسـت و     در بانک مرکزي روماني داراي يک مرکز مـديريتي مـستقر         . نظر گرفته شد   بانک مرکزي در  

 .استشعبه در مناطق مختلف 

نتايج برنامه تثبيت اقتصادي بـه       ريزي اين کشور گذشت و     ه از تغيير نظام برنامه     سال ک  ١٥ پس از 

در ايـن تـاريخ پـول        . پول جديد کشور را به جريان انـداخت        ٢٠٠٥اول جوالي    بار نشست، بانک مرکزي در    

بدين  .و قديم اعالم گرديدلي ١٠٠٠٠و هر ليو جديد معادل  جايگزين پول قديمي شد ١ملي روماني با نام ليو

از اول جوالي .  پول جديد روماني معرفي شد ،صفر از پول رايج ٤با حذف    بدون تغيير نام پول ملي و      ترتيب،

مقـرر  . گرفت و ستد مورد استفاده قرار     داد نوع پول به موازات يکديگر در      دو  هر ٢٠٠٦ تا پايان سال     ٢٠٠٥

هايي که به پول       قيمت بگيرد و  فروش قرار معرض   خدمات با هر دو نرخ در      شده بود که قيمت کليه کاالها و      

تـا از آثـار تـورمي ناشـي از       کردن ارقام اعالم شودگرد رقم اعشار باشد و بدون ٤شود داراي   جديد بيان مي  

 .ها جلوگيري شود  باالي قيمتگرد کردن

 به طور رسمي واحد پول روماني تغيير کـرد لـيکن محـدوديتي بـراي                ٢٠٠٥اگرچه از اول جوالي     

اي بـه طـور       ثبت چنان تعريف شد که هـر مبادلـه          سيستم ،مقابل در . جديد اعالم نشد   باض پول قديم    تعوي

ول تـا سـوم     روزهـاي ا   .رسـيد  هاي رسمي به ثبت مـي        حساب دفاتر و  در نرخ اعالم شده تبديل و     خودکار با 

هـاي جديـد    برنامـه  شروع به کار داري براي نصب و  خزانهموسسات اعتباري و ، ها  تمامي بانک ٢٠٠٥جوالي  

ه ترتيبات اجرايـي    ماده به تصويب رسيد ک     ٧ همين رابطه قانوني در    در .اي تعطيل شدند    رايانه حسابداري و 

 .کرد کار را مشخص مي

دي را پديـد    شايد بهترين علت تغيير واحد پول روماني کاهش ارزش آن باشد که مـشکالت متعـد               

 انجام اين تغيير نمود، عالقه و منافع ناشي از پيوستن اين کشور             مقامات پولي را وادار به    اما آنچه   . آورده بود 

سازي فرآيندهاي آماري و  آسانتوان  را مي واحد جديد پول روماني مثبت اولين اثر .به پول واحد اروپايي بود  

_____________________________________________________________________ 
١- Leu 
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و هاي تورم شديد در روماني بـه پايـان رسـيده               که دوره  دادند مينويد  جديد  ارقام  . به شمار آورد  حسابداري  

 .تورم انتظاري را کاهش داده است   که تغيير واحد پول،معتقدندمقامات پولي اين کشور 

 بـن   ١٠٠است که هر     ١واحد خردتر آن بن    و هاي مشابه يورو منتشر شد      قطع ليو جديد روماني در   

 ٥٠٠ و١٠٠ و ٥٠ و  ١٠ و   ٥ و   ١  هاي جديد عبارت از    بنابراين قطع اسکناس  . برابر يک ليو تعريف شده است     

  سـکه در   واحد خرد بـن فقـط بـه صـورت         .  داده نشده است   اختيار عموم قرار   ليو در  ٥٠٠که قطع    باشد مي

 . ضرب شده است٥٠ و ١٠ و ٥  و١هاي  قطع

 اوکراين -٢-١-٢

 بدو  در   ،ام سوسياليستي به استقالل رسيدند    که پس از فروپاشي نظ    يي  به طور کلي تمامي کشورها    

ها قابل مشاهده    بيش از همه نتايج آن بر رشد قيمت       که   رو شدند  هدي عظيمي روب  ريختگي اقتصا  هم  امر با به  

زيرا اين کشور باالترين نـرخ تـورم را پـس از            .  نوع خود بود   خصوص وضعيت اوکراين بدترين در       اين در .بود

 ١٩٩٢طوريکه متوسط ماهانه نرخ رشد تـورم از           به .بين کشورهاي مشابه داشت     در ١٩٩١سال   استقالل در 

دليـل  .  درصد گـزارش شـده اسـت       ٣٣ر آغاز شد    اين کشو   که اجراي برنامه تثبيت در     ١٩٩٤تا اواسط سال    

رغـم کـاهش توليـد        علـي   گسترش حجم پول ناشي از تامين مالي کسري مالي دولت بود که             عمده اين امر،  

داشـت از طريـق     اگرچه دولـت سـعي      . سطح قبل باقي مانده بود      مخارج دولتي همچنان در     ،ناخالص داخلي 

لـيکن همـواره اسـتقراض از بانـک            ، پوشش دهد  داخلي تا حدي کسري مالي خود را       هاي خارجي و    اخذ وام 

البته تورم تنها مشکل اين اقتـصاد نبـود بلکـه            .داد نبع تامين مالي دولت را تشکيل مي      ترين م  زي عمده مرک

وري و     بهـره  ،نـد نزولـي اشـتغال      همچنـين رو    و GDPمعضالتي مانند کسري مالي دولت به همراه کـاهش          

همچنـين اعطـاي تـسهيالت       .کرد  را تشديد مي   ها قيمتصعودي   سير گذاري نيز مزيد علت گشته و      سرمايه

 داليل ديگر بروز پديده تورم لجـام گـسيخته در           از ١٩٩٣سال   کشاورزي در  ارزان قيمت به بخش صنعت و     

 .شود  قلمداد مياين کشور

 چـه بـه نظـر    اگـر  . آغـاز شـد  ١٩٩٤اوکراين از نيمه دوم سال      در ي اقتصاد اجراي برنامه تثبيت  

نـوان  آمد اين برنامه با هدف اعتبار بخشيدن به نتيجه انتخاباتي باشد که طي آن آقـاي کوچمـا بـه ع                     مي

باشد که بـراي اجـراي        زا مي    هزينه  ليکن برنامه تثبيت آنچنان سنگين و       ،رييس جمهور برگزيده شده بود    

_____________________________________________________________________ 
١- Ban 
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کسري  واقع، در .از آن وجود داشت و مهمترين آن مقابله با تورم لجام گسيخته بود تر  قويهايي آن انگيزه

 کرده بود که پول ملي را به مخاطره انداخته و  روند صعودي تورم پيدا    مالي دولت چنان تاثيري بر تشديد     

نهـا اتخـاذ    هـاي اقتـصادي، ت      چنين شـرايطي طبـق تئـوري       در .اي انديشيده شود   الزم بود براي آن چاره    

گشا نيست بلکه نيـاز       اتخاذ سياست پولي انقباضي چاره     سياست تامين مالي دولت از طريق اوراق قرضه و        

اجـراي آن را     مقتدر دارد که بتواند انضباط مالي را به دولـت قبوالنـده و             به وجود بانک مرکزي مستقل و     

المللـي   تثبيت با هدايت صندوق بينبرنامه اوکراين چنين بانک مرکزي وجود نداشت لذا    در .ضمانت کند 

قيمـت بـر    سـازي    آزاد   طي برنامه اصالح مـالي،     . شديد مالي صورت پذيرفت    تاصالحا طريق انجام    پول از 

هاي دولتـي گرديـد و     ي منحصر به کاالهاي توليدي بنگاه     گذار قيمت    کنندگان اعمال شد،   مصرفکاالهاي  

 .هزينه انرژي وارداتي از روسيه افزايش يافت

العمل مردم به      گرو عکس  موفقيت برنامه در   اين مرحله    در. ن اقدامات افکار عمومي را شوکه کرد      اي

ها بود که آيا با تعديل انتظارات تورمي خود چه نوع واکنشي نشان خواهند داد؟ با توجه به اينکه تنها                     برنامه

  شـد،   داده مير افکار عمومي قرار   اختيا اين آمارکنترل شده در    مرجع آمار مربوط به تورم بانک مرکزي بود و        

به اين صورت که موجودي نقد خود را نگاه نداشته           شروع به نشان دادن واکنش کردند        مردم با تاخير زماني   

هرچند پديده دالريزه شدن  .گذاري کردند اثر تورم، اقدام به سرمايه     کم ارزش شدن آن در     براي اجتناب از   و

ها کسري  اين سياست  با بت به دولت وقت موجب گرديد که دولت بتواند        نيز رخ داد ليکن اعتماد عمومي نس      

هـا    بت بـه افـزايش قيمـت      توانـستند بالفاصـله نـس      ها مـي    چنانچه خانوارها و بنگاه   . ين کند مالي خود را تام   

 که مبناي آن نرخ تورم واقعـي        هاي اقتصادي خود را براساس تورم انتظاري       العمل نشان داده و فعاليت      عکس

 در. گرديـد   برنامه خود موفـق نمـي      کردند دولت در   ديگري اعتماد مي   نظر نمايند يا به آمار مرکز     تجديدبود،  

 منابع  ،به عبارت ديگر   . کسري خود را با تورم جبران کرد        واقع دولت اوکراين با ثابت نگاه داشتن عرضه پول،        

زايش وجـوه ارايـه شـده بـراي         بـا افـ    و  تـامين گرديـد    يمالي مورد نياز دولت از طريق اخـذ ماليـات تـورم           

 .روند کاهشي توليد بهبود يافت  ،گذاري سرمايه

انجـام برنامـه    مهار تورم زمان مناسب براي معرفي پول جديـد و   با اجراي برنامه تثبيت اقتصادي و     

 اعالم کـرد کـه پـول        ١٩٩٦آگوست سال    ٢٤ از اين رو رييس جمهور کوچما در       .رسيد تغيير واحد پول فرا   

واحـد   ١٠٠٠٠٠هر يک واحد پول جديد برابر         تغيير خواهد کرد و    ٢ه هريونيا ب ١ين از کاربووانتسي  ملي اوکرا 

_____________________________________________________________________ 
١- Karbovantsi 
٢- Hryvnia 



 ١٩

، پـول جديـدي جـايگزين نظـام پـولي قـديم             صفر از پول ملي    ٥واقع همراه با حذف      در .از پول قديم است   

 شـد کـه افـراد       دو هفته مهلـت تعيـين       سپتامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد و        ٢ اين برنامه در   .گرديد

همچنـين بـراي تعـويض       . تعويض نمايند   ، هزار مرکز مبادله   ٢٠ بيش از    را در  خارج کشور پول خود    داخل و 

ي شـده بـود کـه بـه         هاي خاص بانکي معرفـ     شعبه)  دالر ٦٠٠تقريبا    ( ميليون پول قديم     ١٠٠مبالغ باالتر از    

تي براي کرد و محدودي مينکي نگهداري هاي مخصوص با حساب مقادير باالي پول را درمنظور حفظ امنيت، 

 . جريان بودند دو نوع پول در ، هر طول مدت تبديلدر. کرد نميها اعمال  استفاده صاحبان اين حساب

 ارزش پـول در   آغاز برنامه تغييـر واحـد پـول،     در طبق محاسبات رييس کل بانک مرکزي اوکراين،  

. گرديـد  ها مـي    تريليون موجودي بانک   ٢٤ر بود که شامل     ميليارد دال ٨/١تريليون حدود    ٣٣٧جريان بالغ بر    

، مهلـت تعـويض تـا       لذا پس از آن   . ها جايگزين شد     اسکناس درصد ٥/٩٥طي دو هفته مهلت تعويض حدود       

ميليارد برگ اسکناس  ٤  نهايتدر .اين مدت تبديل گرديد نيمه اکتبر تمديد شد ولي حجم بسيار اندکي در

 .هاي قبلي شد گزين اسکناس جايو جديد به جريان افتاد

هـا   اتمه يافت تا آگوست سال بعـد قيمـت    ها خ   که برنامه تبديل اسکناس    ١٩٩٦ سال   از ميانه اکتبر  

درحاليکـه  .  کارمزد خدمات بازرگـاني بـود      ها و  ره ناشي از افزايش نرخ اجا      درصد افزايش يافت که عمدتاً     ٧/٥

 درصد بود که    ٢شد فقط     اکتبر که برنامه اجرا مي     ر و هاي سپتامب   ماه کننده در  هاي مصرف   رشد ماهانه قيمت  

المللـي پـول    بيت اقتصادي تحت نظارت صـندوق بـين  حد زيادي به دليل نتايج حاصل از اجراي برنامه تث       تا

 اسـت   در ايـن کـشور    موفقيت برنامـه تغييـر واحـد پـول         دهنده  نشانهاي ديگري که      از شاخص  .داشت قرار

واحـد   ٧٦/١ هـر    ١٩٩٦ سـال    اکتبـر  در .مقابل دالر آمريکا اشاره کـرد      ديد در توان به نرخ برابري پول ج      مي

 ٥/٦ رسـيد کـه فقـط    ٨٨/١دسامبر بـه   در و ٨٢/١نوامبر به   اين نرخ در  . شد   معاوضه مي  هريونيا با يک دالر   

 ارد هاي مدت  افزايش سپرده   هاي ديگر موفقيت اين برنامه،      از نشانه .  طي سه ماه بود    درصد کاهش ارزش پول   

 همـين   در .تامبر بـود  درصد ظرف دو هفته اول سپ      ٦ و ٣ترتيب به ميزان     ها به   ها نزد بانک    خانوارها و شرکت  

 . درصد رشد يافت٣٠هاي يک ساله   سپرده ،دوره

 بلغارستان -٣-١-٢

بلغارستان پس از فروپاشي نظام سوسياليستي چندين مرتبه سعي کرد برنامه تثبيـت اقتـصادي را                

 گرفتار بحران بانکي شديد و  ١٩٩٦اواسط سال    نتيجه آن اين شد که در      .رو شد  هبا شکست روب  اجرا کند که    
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هـاي اجتمـاعي ـ سياسـي      آشـوب مجمـوع شـرايط اقتـصادي منجـر بـه      . پديده تورم لجام گسيخته گرديد

 اي شد به طوريکه مقامات کشور به سختي توانستند خطر بـروز يـک انقـالب را از سـر بگذراننـد و                       گسترده

 برعهـده گـرفتن مقـام رياسـت          پـس از   ١آقـاي پيتـر اسـتويانو     . انتخابات رياست جمهوري را برگزار نماينـد      

ه هانکـه از جملـ     .از دانشگاه جان هاپکينز را به عنوان مشاور اقتصادي خود برگزيد           ٢  استيو هانکه   جمهوري،

ـ       اقتصاد ه اسـتفاده از ترتيبـات هيـات    داناني است که براي حصول به اهداف برنامه تثبيت اقتصادي معتقـد ب

 شايان ذکر است پروفـسور      .باشد مي انقباضي   هاي پولي   اعمال سياست  پولي براي اداره کردن بانک مرکزي و      

اندازي هيات پولي را به مقامات سياسي بلغارستان ارايه کرده بـود کـه بـا      پيشنهاد راه١٩٩١ سال    در  ،هانکه

 .رو شده بود همخالفت آنان روب

هنگامي که    درصد رسيده بود و    ٥٠٠ به عدد    ١٩٩٧ژانويه سال    تورم کشور بلغارستان در   نرخ رشد   

داليـل  .  درصد شـده بـود     ٢٠٠٠ قدرت را به دست گرفت بالغ بر         ١٩٩٧ سال   سمار رييس جمهور جديد در   

ط  بودجه دولت توس   ي تامين کسر   هدف حمايت از نظام بانکي،     اصلي اين رشد شتابان عالوه بر تزريق پول با        

 نتيجـه کـاهش تقاضـا بـراي پـول ملـي و             در همچنين کاهش اعتماد عمومي به پول ملي و        بانک مرکزي و  

ـ  ٤٨٧تضعيف بيشتر پول ملي کـه از        يک اقدام اوليه براي جلوگيري از        در .دالريزه شدن اقتصاد بود    بـه   ٣و ل

 در .کـرد  بـازار ارز   د در و رسيده بود، بانک مرکزي اقدام به فروش ذخـاير ارزي خـو            ل ١٥٨٨ازاي هر دالر به     

 بـه   ،همزمـان  .به دو ماه واردات محدود گرديـد        ذخاير ارزي کشور به شدت کاهش يافت و         نتيجه اين عمل،  

 درصد توليد ناخالص داخلي به      ٤٠درآمدهاي مالياتي دولت از        فرار از پرداخت ماليات،    دليل کاهش توليد و   

 شروع  ١٩٩٥، بحران بانکي که از سال        کنار اين شرايط   در . تنزل پيدا کرد   ١٩٩٧فوريه سال    درصد در ٧/١٤

کننـده مقـدماتي از صـندوق          يـک هيـات مـذاکره      ١٩٩٦ نـوامبر سـال      در .ي بـود    حال اوج گير   شده بود در  

 دانـشگاهيان   نگـاران و    روزنامه  هاي تجاري،   اتحاديه  با نمايندگان احزاب،   المللي پول به بلغارستان رفت و      بين

سازي افکار عمومي براي اعالم تشکيل هيات پـولي بـه منظـور              دههدف از اين سفر آما     .داين کشور ديدار کر   

 .کنترل بازار پول بود

  ات پولي با همکـاري پروفـسور هانکـه،   نحوه فعاليت هي  قانون تاسيس و  ١٩٩٧اول جوالي سال     در

کر است که نحـوه   ذشايان. تصويب شد   وزارت دادگستري و نخست وزير تهيه و        ،بخش حقوقي بانک مرکزي   

_____________________________________________________________________ 
١- Peter Stoyanov 
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اين تفاوت شامل چگونگي ميخکوب کردن پـول         .ز کشوري به کشور ديگر متفاوت است      کارکرد هيات پولي ا   

 در .سـاختار سـازماني هيـات پـولي اسـت          ، اصول اجرايي و   برابر ارزهاي جهانروا، انتخاب لنگر ارزي      ملي در 

از  بعـد  نهايت مارک آلمـان برگزيـده شـد و         که در  ترين بحث پيرامون انتخاب لنگر ارزي بود       بلغارستان داغ 

درخصوص نرخ برابري نيز تصميم گرفته شد هر يـک مـارک            . تشکيل اتحاديه پولي اروپا به يورو تغيير يافت       

نظارت بر عمليات     بانکي و   ،هاي بانک مرکزي نيز به سه دسته، نشر          اداره .و تعريف شود  ل ١٠٠٠آلمان معادل   

رساني هر اداره موظـف شـد گـزارش ماهانـه ارايـه               اطالع  حفظ شفافيت در   بانکي محدود گرديد و به منظور     

هـا نـزد بانـک         بانـک  هـاي   مسکوک، سپرده   اسکناس،    ،وظيفه نگهداري تمامي تعهدات پولي    اداره نشر   . نمايد

 ارز   ، موظـف بـود بـه انـدازه تعهـدات پـولي            اداره بـانکي  . عهده گرفت  هاي اداره بانکي را بر     مرکزي و سپرده  

هـا را    بـدهي   به وقـت مقتـضي،          ،براي حفظ نرخ ارز ثابت تعريف شده      طال نگهداري نمايد تا بتواند       جي و خار

 .پوشش دهد

المللي پول براي تامين مالي کـسري بودجـه          براي کاهش فشارهاي تورمي از اعتبارات صندوق بين       

مدت بودجه توسـط بانـک       لي براي کمک به تامين مالي کوتاه      همچنين حساب ذخيره ما    .دولت استفاده شد  

 .موجودي آن ارز خارجي بودتمام مرکزي ايجاد شد که 

اي متـشکل از نماينـدگان        هيـات مـشاوره       حوزه تقويت اعتماد عمومي نسبت بـه نظـام بـانکي،           در 

المللي اياالت متحده آمريکا برنامه تقويـت نظـارت    اتحاديه اروپا و آژانس توسعه بين  المللي پول، صندوق بين 

 بقيـه  ، بزرگتـرين بانـک دولتـي تـامين سـرمايه مجـدد شـد و                نهايت در .مليات بانکي را به پيش بردند     بر ع 

نـين يـک هيـات    همچ . بانکي بهبود يافتزي گرديد و فضاي کار براي عملياتسا  خصوصي،هاي دولتي  بانک

 .امور حسابداري را به انجام رساندبازنگري   ،المللي پول مشاوره از صندوق بين

بـراي سـاماندهي بـدهي     .هاي اقتصاد بلغارستان بود ر از چالش  هاي داخلي يکي ديگ    ت بدهي مديري 

 صـورت   داخلي مقرر شد نقدينگي تحت کنترل درآيد و تزريق پول تا زماني که الزام آن اثبات نـشده باشـد،          

 .داري نقدينگي اضافي اقتصاد جذب شود  عالوه بر آن با انتشار اوراق قرضه خزانه.نپذيرد

 ١٩٩٩ و   ١٩٩٨هـاي     سال بلغارستان در  ناخالص داخلي در   نرخ رشد توليد     ، نتيجه اقدامات فوق   رد

رسيد که شرايط را براي اجراي برنامه تغييـر          درصد ٦/٢ و   ٨/١٨تورم به    و رشد  درصد ٣/٢ و   ٤به ترتيب به    

 .واحد پول کشور آماده کرد
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 اصالحاين  .  جديد را به گردش انداخت     ، پول  صفر از پول قديم    ٣ حذف    با ١٩٩٩ سالبلغارستان در 

نخست اصالح سيستم واحد پول داخلي که در انجام وظـايف           . از دو جهت براي اين کشور داراي اهميت بود        

 و دوم برداشتن گامي محکم در جهت پيوستن به واحد پول            بودهاي مکرر ناتوان گرديده      خود به لحاظ تورم   

 .ن کشور بودنظر اي اروپايي يورو که هدف غايي مورد

ـ . باقي ماند  ول نام پول بلغارستان تغيير نکرد و        ، جريان تغيير واحد پول    در  بـه   ١٨٨١از سـال     ول

ـ     .به معني شير است    و شود عنوان پول ملي بلغارستان شناخته مي       ١و بـه نـام اسـتوتينکا      واحد کـوچکتر ل

ـ  تان به اتحاديه اروپا پيوست    لغارس که ب  ٢٠٠٧تا سال   . و است  استوتينکا برابر يک ل    ١٠٠هر   باشد و  مي و ، ل

 يورو بـود و   ٩٥٥/١و برابر با     نرخ برابري هر ل     ،اند و با تداوم فعاليت هيات پولي      واحد پول اين کشور باقي م     

 با پيوسـتن بلغارسـتان بـه    ٢٠٠٧سال  در .شد  ذخاير خارجي پوشش داده مي   پول اين کشور صددرصد با    

پذيرش يورو به عنوان پـول     شاهد انجام برنامه تغيير واحد پول و      اتحاديه اروپا يک بار ديگر اقتصاد کشور        

 .ملي بود

 تاجيکستان -٤-١-٢

 ١٩٩١روي سابق در سال     آسياي مرکزي بود و پس از فروپاشي شو        تاجيکستان فقيرترين کشور در   

و   برگـزاري انتخابـات    به محض برقراري صـلح و     . ادامه يافت  ١٩٩٧هاي داخلي شد که تا سال        گرفتار جنگ 

صاد کالن و اصالحات ساختاري بـود تحـت         که شامل تثبيت اقت    برنامه اقتصادي دولت     ،استقرار دولت جديد  

بانکي،    مذکور شامل مجموعه اصالحات ارضي، اصالح ساختار         برنامه .المللي پول آغاز شد    نظارت صندوق بين  

 .اصالحات مالي بود سازي و خصوصي

 ٨حـدود    ٢٠٠٠- ٢٠٠٤هـاي     طـي سـال    ين کـشور  ناخالص داخلي ا   اگرچه متوسط رشد توليد   

بهتـري داشـت لـيکن از       وضـعيت    )ترکمنـستان  ازبکـستان و  ( نسبت به کشورهاي همـسايه     بود و  درصد

 بـدهي خـارجي و ضـعف         حجـم بـاالي     ،بيکـاري گـسترده       ، عدم ثبات اقتـصادي    اي نظير  مشکالت عديده 

 صادرات کتان، ثبات آن را      ن کشور به توليد و     وابستگي شديد اقتصاد اي    ،عالوه بر آن   .برد مديريت رنج مي  

 .پذير کرده بود آسيب

_____________________________________________________________________ 
١- Stotinka 
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 برنامـه   بابت اجراي کمک مالي    ميليون دالر    ٥١ مبلغ   ٢٠٠٠اکتبر سال    المللي پول در   صندوق بين 

همچنين برنامه تثبيـت نظـام      . داد اختيار اين کشور قرار    در )PRGF( امکانات رشد  سه ساله کاهش فقر و    

 . آغاز شد ٢٠٠٠المللي پول و بانک جهاني از سال  ت نظارت مشترک صندوق بين کشور تحمالي اين

ــک و    ــسيار کوچ ــستان ب ــالي تاجيک ــش م ــک  بخ ــامل بان ــا ش ــا و  تنه ــسهه ــام   موس ــه ن  اي ب

)Keredit Invest(KIاين دو نهـاد  ٢٠٠٧سال  به طوريکه در .دهد شود که مديريت دارايي انجام مي  مي 

سـهم بـاقي موسـسات       اختيار داشـتند و    تاجيکستان در  هاي مالي را در    رايي از دا  درصد ٣٤  و ٦٣به ترتيب   

 .بسيار ناچيز بود

 :اين کشور عبارت بود از بيت مالي درهاي ناظر برنامه تث هاي سازمان برنامه ها و سرفصل توصيه

 :کوتاه مدت در

  ايجـاد  ونظـام بـانکي      هـاي اعتبـاري در     اي نظارتي به منظور شناسايي ريـسک      ه تقويت چارچوب  •

 .پذير است ها امکان گونه ريسک  صورت وقوع، مقابله با آثار ايناطمينان از اينکه در

 امور بازرگاني   درKIهاي بخش کتان به ويژه با توقف فعاليت موسسه  تعيين تکليف بدهي •

عزل هيات عامـل و    به ويژه قانون انتصاب و  بازار پولي  تقويت مديريت و حاکميت بانک مرکزي در       •

 . تعيين نرخ بهره توسط بانک مرکزينگيچگو

سـازي بـدهي دولـت    ي که شامل تبديل به اوراق بهادارا  سرمايه مجدد بانک مرکزي به گونه تامين •

 .گرفت هاي تجاري را دربر نمي دهي بانک بوده ليکن عمليات وام

 يبخش قوانين نظارت ويژه در ي براي اعطاي مجوز تاسيس بانک بههاي قانون تقويت چارچوب •

 تهيه قوانين ضد پولشويي •

 استفاده از اوراق بهادار دولتي براي کمک به بازار اوراق و بهبود چارچوب بازار پول •

 :ميان مدت در

 هاي بيمه دولتي  حذف مزاياي حاصل از انحصار شرکت •

 ها  ها و دفترخانه تهيه قانون جديد براي خدمات بيمه، بيمه سپرده •
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 ١)RTGS(آنياندازي سيستم تسويه ناخالص  راه •

 با پشتيباني مالي صـندوق       و  شد  برنامه تغيير واحد پول تاجيکستان نيز تهيه       ٢٠٠٠همان سال    رد

ايـن کـشور همزمـان        پولي در  اصالح واقع برنامه تثبيت اقتصادي و     در .المللي پول به مرحله اجرا درآمد      بين

نياز به معرفـي واحـد    وروي سابق و، جدا شدن تاجيکستان از ش يکي از داليل عمده اين امر    .صورت پذيرفت 

 به عنـوان واحـد      ٢به همين دليل سوموني   . پول خاص آن بود تا برنامه جامع اقتصادي کشور را تکميل نمايد           

اين زمـان هـر يـک        در.  شد  جايگزين روبل تاجيک    معرفي و  ٢٠٠٠ اکتبر سال    ٣٠ در پول جديد اين کشور   

دين ترتيب تاجيکستان همراه با حذف صفر اقدام به تغييـر  ب . روبل تاجيک اعالم گرديد  ١٠٠٠سوموني برابر   

پـس از    . روبل تاجيک برابر با يک دالر بـود        ٢٢٠٠ ، هر  قبل از معرفي پول جديد     تا. واحد پول خود نيز نمود    

دهنـده تـضعيف      نـشان  سوموني به ازاي يک دالر اعالم شد که        ٥/٢انجام برنامه تغيير واحد پول نرخ برابري        

 صـندوق   مقامـات تاجيـک و حاميـان آنـان در         دهـد کـه       ياست نشان مي  اتخاذ اين س   .باشد يپول ملي نيز م   

 .اند اقعي کردن ارزش پول ملي نيز بودهپي گسترش صادرات و و ي پول درلالمل بين

و هر سـوموني بـه       سوموني طراحي شد   ١٠٠  و ٥٠  و ٢٠ و ٥و   ١هاي    قطع اسکناس اين کشور در   

 .باشد  مي٥٠ و٢٠و  ٥و  ١هاي دايرام عبارت از   تقسيم شد که قطع٣دايرام ١٠٠

 يک رقمي شد ليکن در دو سال بعد         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤هاي    سال ، نرخ تورم در    نتيجه اين اقدامات   در

 هاي جهـاني گنـدم و   هاي اخير ناشي از افزايش قيمت  تورم طي سالافزايش رشد . درصد رسيد  ٢٠از آن به    

 .تامين مالي بخش کتان بوده است  بانک مرکزي وگسترش سريع حجم شبه پول توسط  انرژي،

  افغانستان-٢-٢

اني غـ بـا نـام اف  ، پول جديـدي را   صفر از واحد پول خود٣ با حذف  ٢٠٠٢کشور افغانستان در سال      

، شـمارش تعـداد     ر واحـد پـول در مبـادالت افغانـستان         مشکل عمده قبـل از تغييـ       .به گردش درآورد   جديد

 هزار افغاني بود، اما به    ١٠هاي موجود     رغم آن که بيشتر اسکناس     علي. ده بود اي اسکناس رد و بدل ش     ه برگ

ناکارآمـدي سيـستم بـانکي در       . در معامالت به حجم عظيمي از اسکناس نياز بود         دليل ارزش بسيار کم آن،    

دولـت  . اين کشور نيز موجب شده بود تا عموم معامالت به صورت نقدي و توسـط اسـکناس صـورت پـذيرد             

_____________________________________________________________________ 
١- Real Time Gross  Settlement 
٢- Somoni 
٣- Diram 
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 براي رفع مشکل موجود و فعال ساختن سيستم بانکی از يک سو و مشخص کردن  ٢٠٠٢تان در سال    افغانس

، اقدام به معرفي    هاي پولي از سوي ديگر      حجم کل پول در گردش جهت فراهم آوردن امکان اجراي سياست          

 .واحد پول جديد نمود

تـسويه مبـادالت      کـه در   شواهد حاکي از آن است که پول جديد در افغانستان عالوه بر تسهيالتي             

 هـزار   ٤٠قبل از اين تغيير يک دالر آمريکا در برابـر           . ايجاد نموده به لحاظ رواني نيز آثارمثبتي داشته است        

 افغاني بـوده    ٢٥ دالر در برابر     ١ سال پيش ازاين نرخ برابري معادل        ٣٠گرديد در حالي که       افغاني مبادله مي  

 . افغاني برابر يک دالر آمريکا رسيد٤٠ حدود  اين نرخ بهپس از تغيير واحد پول. است

  ترکيه-٣-٢

 صفر از واحد پول خـود نمـود و ليـر    ٦، اقدام به حذف ٢٠٠٥ترکيه در يک اقدام متهورانه در سال   

 آغاز شده بود، سـبب گرديـده        ١٩٧٠شرايط تورمي اين کشور که از دهه        . جديد ترکيه را به جريان انداخت     

) هزار هـزار ميليـارد    (و يا حتي کوادريليون   ) هزار ميليارد (پولي از ميليارد، تريليون     هاي   براي بيان ارزش   بود

تـر پاسـخ داده       هـاي درشـت    در اين فرآيند به تقاضاي پول نقد جامعه از طريق چاپ اسکناس           . استفاده شود 

 دنيـا   ترين اسکناس   ، ترکيه صاحب درشت     لذا .گرفت  دو سال يک بار صورت مي       هر ١٩٨١که از سال     شد  مي

 . شد  ميليون لير٢٠يعني 

 ٢٠٠٣پايان دسامبر  ترکيه در ارزش هر قطع اسکناس در تعداد و -٣ جدول شماره

 درصد )تريليون لير(ارزش درصد )ميليون برگ(تعداد )لير(قطع
 ١/٨٠ ٨٥٥٠ ٢/٣٤ ٤٢٧ ميليون٢٠
 ٢/١٢ ١٣٠٢ ٤/١٠ ١٣٠  ميليون١٠
 ٥/٤ ٤٨٥ ٨/٧ ٩٧ ميليون ٥

 ٣/٢ ٢٤٤ ٦/١٩ ٢٤٤ يک ميليون
 ٧/٠ ٧٣ ٧/١١ ١٤٦ هزار ٥٠٠
 ١/٠ ١٤ ٤/٤ ٥٥  هزار٢٥٠
 ١/٠ ٧ ٩/١١ ١٤٩ ساير

 ٠/١٠٠ ١٠٦٧٥ ٠/١٠٠ ١٢٤٨ جمع کل
 بانک مرکزي ترکيه :ماخذ

 در انجـام وظـايف خـود از جملـه محاسـبات، نگهـداري             كـشور واحد پـول    دم توانايي   عبا توجه به    

 واحـد پـول      مـيالدي،  ٢٠٠٥ از اول ژانويه سال      الت، دولت ترکيه   نقدي معام  تسويهها، ثبت آمارها و      حساب
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ها حاکي از آن است که بـه دنبـال ايـن             گزارش. هاي جديد را به گردش درآورد      و اسکناس  خود را تغيير داد   

 اين واقعيت را نبايد از نظـر دور       البته  .  بلکه رو به کاهش نيز نهاد      ،يزان تورم در ترکيه افزايش نيافت     م   ،تغيير

 هاي تثبيت اقتـصادي و      اجراي برنامه  تركيه مرهون نتايج حاصل از      پولي در  اصالح برنامهاشت كه موفقيت    د

هـاي مـذكور بـه         شروع برنامه  زمينه مساعدي براي انجام آن فراهم کرده بود و        اصالح ساختار مالي است كه      

 .گشت ميز اعالم واحد پول جديد برها قبل ا سال

 بـه پارلمـان ارايـه       ١٩٨٠سال   پول کشور را در   حذف صفر از    ر پيشنهاد    براي اولين با   ترکيهدولت  

 هاي نـوين از    في برنامه توسعه براساس استراتژي    را با معر    اصالحات اقتصادي خود   ، بسته  همزمان با آن   .کرد

 اقتـصادي، تعـديل   هـاي     شـامل برنامـه    ١٩٨٠هاي کلي اصالحات سـال        سرفصل .آغاز کرد  ١٩٨٠ژانويه   ٢٤

 هـا و   نظيرحـذف يارانـه   (خـتالالت اقتـصادي     حذف بـسياري از ا     کاهش ارزش پول ملي و     ،جاريآزادسازي ت 

انـدازي    افـزايش جنبـه پـس      هـاي صـادراتي،    کـاهش کنتـرل    سازي حساب سرمايه،  آزاد هاي قيمتي،  کنترل

کـاهش   ،مـد صـادرکنندگان   آامکان نگهداري بـه ارز بخـشي از در         نرخي ارز،  حذف نظام چند   ،ابزارهاي مالي 

 .بود )بنديسهميه حذف روش  فه وتعر

 ها دردکـه شـامل افـزايش دسـتمز     اي اقتصادي انبساطي دنبال شد   ه سياست١٩٨٠ انتهاي دهه    تا 

 با اسـتقراض از بخـش عمـومي     اينگونه مخارج تامين مالي موجب اجبار دراين امر .بود جبران نرخ تورم باال  

 لـذا  و گرفـت  مـي بل توجه خارجي مورد استفاده قـرار  هاي قا براي تامين هزينه بدهي   محلي که قبالً   .گرديد

سـازي حـساب    ، برنامـه آزاد   ١٩٨٠اواخـر دهـه      در .هاي خارجي را با مشكل مواجـه كـرد         روند تسويه بدهي  

 همگرايـي بـا     ،برنامـه از اجراي ايـن     اگرچه هدف اصلي     .از گرديد غ خزنده آ  ي ارز پس از معرفي نظام   سرمايه  

جبــران  درهــاي خــارجي  اســتفاده از ســرمايهن  آاي هــدف حاشــيه لــيکن ،المللــي بــود بــازار ســرمايه بــين

تـا  و   شـتاب گرفـت      ها  رشد قيمت  ١٩٨٩سال   ازاثر اين اقدامات،      در .هاي تامين مالي داخلي بود      محدوديت

 .تبديل کردگذاران   بحث اصلي سياست را بهتورم مزمن ،١٩٩٠ دهه انتهاي

 ادي خود را طراحي کرد که هدف آن کاهش تورم و          ، ترکيه برنامه جديد اقتص    ١٩٩٩دسامبر   در

 در مللي پول اجرا شد و    ال  اين برنامه تحت نظارت صندوق بين      .بازگرداندن اعتماد عمومي به پول ملي بود      

 .المللي پول وام دريافت شد  از صندوق بينپشتيباننامه   ميليارد دالر تحت قرارداد موافقت٤سه سال اول 

درصد تا پايـان     ٢٥به  ١٩٩٩پايان سال    درصد در  ٧٠ از    نرخ تورم ترکيه   ،اي برنامه اجره  نتيجدر  بود   قرار

 ايجـاد    و انقبـاض مـالي   را  برنامه  اصلي  بخش  .  برسد ٢٠٠٢و به عدد تک رقمي تا پايان سال          ٢٠٠٠سال  
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        Source: TURKSTAT 

اقتـصادي ترکيـه    مـشکالت    جاري به مرکز     سري شديد حساب  زيرا ک . تشکيل داد تعادل درحساب جاري    

 .بودتبديل شده 

 فـراهم    به منظور  ترکيه برنامه کنترل تورم خود را نه تنها به منظور دستيابي به تثبيت اقتصادي بلکه              

توليـد   ٢٠٠٠  سـال   در  ، نتيجه ايـن برنامـه     در .کرد الحاق به اتحاديه اروپا دنبال مي     آوردن زمينه مساعد جهت     

همچنـين نـرخ بهـره       .رخ ارز تعيين شـد    د براي تغييرات ن    درص ٢٠کانال   درصد رشد يافت و    ٧ناخالص داخلي   

و جريان ورود سـرمايه خـارجي      کاهش پيدا کرد     نسبت به سال قبل      ٢٠٠٠نرخ رشد تورم سال      کاهش يافت و  

قتصادي ترکيه بـا    برنامه تثبيت ا   نيز   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١سال   در. گذاران افزايش يافت    اثر افزايش اعتماد سرمايه    در

، نرخ تـورم    ١٩٧٢ براي اولين بار از سال       ٢٠٠٤سال   متعاقب آن در   . شد المللي پول دنبال   حمايت صندوق بين  

بـدين ترتيـب همـراه بـا        .  پـولي فـراهم آورد     اصالحزمينه مساعدي براي اجراي برنامه       ترکيه يک رقمي شد و    

 .المللي بهبود يافت  بازارهاي بيندستاوردهاي حاصل از برنامه تثبيت اقتصادي، اعتبار مالي کشور در

 )درصد( تورم ترکيه- ١ شماره نمودار

 

 

 

 

 

 

 

  اعـالم کـرد    ٢٠٠٥اول ژانويه سال     با آماده شدن زمينه مناسب براي اجراي برنامه اصالح پولي، ترکيه در           

 و ٥ و ١ هـاي  عقطـ  هاي جديد در اسکناس  صفر به لير جديد ترکيه تغيير يافته و٦حذف  که پول ملي اين کشور با     

 هـر  و منتشر   ٥٠ و ٢٥ و ١٠ و ٥ و ١هاي    قطع در) به عنوان اضعاف لير   (کات قروش و مسکو  ١٠٠ و ٥٠ و ٢٠ و ١٠

هـا حتـي     فکار عمومي اعالم شد که شعب بانک      ا آرامش بخشيدن به     براي .قروش تعريف شد   ١٠٠لير جديد معادل    

 ،درصد ٧١  تا پايان مارس به     پول قديم به جديد    ميزان تبديل  .تعطيالت کريسمس براي تعويض پول باز هستند       در
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ها  سکه ها و  نهايت، مبادله اسکناس   در.  درصد رسيد  ٩٣درصد و تا پايان سپتامبر همان سال به          ٨٦تا پايان ژوئن به     

نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که سرعت تبديل پول قديم              .يافت پايان   ٢٠٠٥ تا پايان فصل دوم سال       تقريباً

چند سال قبل، بانک مرکزي اقدام بـه انتـشار           به اين ترتيب که از     . قبلي بود  سازي هاي آماده    جديد مرهون برنامه   به

بـرگ بـه    ميليـارد  ٧گردش از حـدود     نتيجه اين امر، حجم اسکناس در      در هاي درشت کرده بود،     قطع اسکناس در 

 .هاي جديد و قديم را فراهم آورد  سيد و امکان جايگزيني سريع پولربرگ  کمي بيش از يک ميليارد

ايـن موضـوع      اضـافه شـده بـود و       »جديـد «مسکوک جديد کلمـه      اسکناس و   توجه به اينکه در    با

 از   ، بـود  »جديـد  «مرحله دوم که شامل حذف کلمه     سازي براي     دوام داشته باشد، اقدامات آماده     توانست نمي

 گر اسکناس و  هاي پردازش  هاي سيستم   ويژگي    ،ها   اقدامات شامل تعيين اندازه    ناي . آغاز شد  ٢٠٠٥فوريه سال   

انجـام شـده     »ليرجديـد «راي  بپردازها بود که يک بار نيز قبل از اين براي مرحله اول اصالح پولي               ابعاد خود 

 مـورد بـازنگري   »جديـد «هـاي بـدون کلمـه       هاي پرداخت براي بکارگيري پـول        سيستم بنابراين مجدداً  .بود

المللي نيز جنبه ديگري از قـضيه        ادهاي بين نه  و ي نهادهاي مالي داخل    دولت و  ايجاد هماهنگي با  . قرارگرفت

اي است کـه هـر تغييـر      تعريف شدهخاص و  المللي، پول ملي هر کشور داراي کد       زيرا طبق مقررات بين    .بود

 .آن بايد با اطالع مجامع جهاني صورت پذيرد جزيي در

 ليـر بـه مجموعـه       ٥٠٠ و اسـکناس      سـکه ضـرب گرديـد      فقط بـه صـورت    مرحله دوم يک لير      در

هاي لير ترکيـه       اسکناس  به مرحله اجرا درآمد،    ٢٠٠٩اين مرحله،که از اول ژانويه       در .ها افزوده شد    سکناسا

  ، بـدين ترتيـب  .هاي تعديل شده و مشخصات امنيتي پيـشرفته وارد چرخـه شـدند    هاي جديد، اندازه  با طرح 

 .دريج از جريان خارج شدند چاپ شده بودند به ت»جديد « با عبارت٢٠٠٥هايي که از اول ژانويه  اسکناس

 بـه   هت پيوسـتن  ج را آغاز کرد همزمان مذاکره     برنامه اصالح پولي     ٢٠٠٥سال    که ترکيه در   هنگامي

يکـي بهبـود     .ز پول ملي دو منظور را دنبـال کـرد         دولت ترکيه با حذف صفر ا      .برد اتحاديه اروپا را نيز پيش مي     

ديگري استفاده از آثار رواني مثبـت        حوزه اقتصاد و   الت در ها و تسهيل فرآيند تسويه مباد      شرايط نظام پرداخت  

بيش با يـک واحـد پـول حـوزه کـشورهاي             و    کم »ليرجديد«زيرا، يک واحد     .اين عمل بر افکار عمومي جامعه     

بـراي شـهروندان تـرک     هاي برابري قبلي،  که اين امر با توجه به نرخ    وددالر آمريکا برابر ب    پيشرفته مانند يورو و   

دامنـه معقـول و محـدودي بـه خـود       نظام پولي جديد ها در  اينکه قيمتمضافاً. ني مثبت به ارمغان آوردبار روا 

 .دو شهاي ميليوني و ميلياردي استفاده از عبارتالزم نبود  براي برخي اقالم جزيي ديگر و گرفت
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، ين بـاقي مانـده     سطوح پاي  با توجه به اينکه نرخ تورم ترکيه از بعد از اجراي برنامه اصالح پولي در              

 هـاي پـولي و     ن عالوه بر اتخـاذ سياسـت      اين زمينه، مسئوال    در .داردنشان از موفقيت برنامه مذکور تا کنون        

رساني عمومي انجام دادنـد       جهت اطالع  نيز در  ، اقداماتي را   راستاي حفظ سطح پايين تورم     مالي متناسب در  

اين محل موجب بروز اين      از يي به ارقام باال گرد شود و      تا مانع از اين شوند که با تغيير واحد پول، مبالغ جز           

 توانست انتظارات تورمي جامعه را در      زيرا اين موضوع مي   . باشد  زا مي    جامعه شود که برنامه رفرم تورم      فکر در 

هـا و موسـسات آموزشـي از          د، بانک مرکزي با همکاري دانـشگاه      اين مور  در .ها تغيير دهد   مسير رشد قيمت  

 کـرد و براسـاس      بين اقشار مختلف جامعه توزيع    تهيه و     را هايي پرسشنامه،  از انجام برنامه رفرم   ها قبل     مدت

هاي   از طريق رسانه راهاي آموزشي برنامهآن  اساس بر  ارزيابي و ، ميزان اطالعات افراد رانتايج به دست آمده

نتيجه، آمـادگي    در .ايه کردند ارورزشکاران محبوب جامعه     ، مطبوعات و حتي استفاده از هنرمندان و       جمعي

 .جامعه براي اجراي برنامه را به حداکثر رسانده و سپس اقدام به تغيير واحد پول نمودند

اجراي  توان به اين حقيقت اذعان داشت که اين کشور موفقيت خود در             بررسي تجربه ترکيه مي    در

ي تثبيـت اقتـصادي بـا پـشتيباني     هـا  سـو بـه نتـايج مثبـت حاصـل از برنامـه      برنامه اصالح پولي را از يـک        

هـاي     اسـتفاده از فرصـت     ، هوشـياري دولتمـردان در      از طـرف ديگـر     المللي مرهون اسـت و     هاي بين   ازمانس

 . المللي ايجاد شده کمک شاياني به پيشبرد برنامه مذکور کرد اي و بين منطقه

  ايران اجراي اصالح پولي در الزامات-٣

 ايران جهان و سکه در ه اسکناس وچ مختصري از تاريخ-١-٣

جوامع مختلف برخي کاالهاي خاص داراي ارزشي بيش از بقيه بودند که به همين  در عهد کهن در

عنوان مثال، اين کاالي با ارزش  به. گرفتند در مبادالت مورد استفاده قرار ميهاي پول  معادل سبب به عنوان

به تـدريج   با پيشرفت تمدن بشري. جمجمه انسان بودبرونئي   در سريالنکا فيل و در،در يونان قديم، گاو نر

کار گرفتـه شـدند و بـه دنبـال آن،         هاي پول به    عنوان معادل    جمله طال و نقره به     فلزات و اشياي زينتي و از     

 .، سکه ضرب شد)آسياي صغير(» ليدي« بار در براي اولين

را بـه نـام       آن دگان يونـاني  اولين سکه ايراني در زمان داريوش و از جنس طال ضرب شد که نويسن             

تا بشر به فکـر اسـتفاده از     پس از ضرب سکه ساليان طوالني سپري شد       . نامند  مي» سادريک«خود داريوش،   

 .اسکناس افتاد
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ابداع  اي شبيه به اسکناس    ابزار مبادله ها اولين کساني بودند که در اواسط قرن دهم ميالدي             چيني

 مـيالدي در  ١٦٩١سـال    ژانويـه ٥ولين اسکناس به شـکل امـروزي، در   کردند و نام آنرا چاو گذاشتند ولي ا

 ايـن ابتکـار بعـدها در سـاير          .شـود   مـي  بانک استکهلم چاپ شد و هم اکنون در موزه ايـن بانـک نگهـداري              

 در اواخـر قـرن هفـتم هجـري     .را گرفتند هاي کاغذي جاي سکه کشورهاي دنيا هم متداول شد و اسکناس

را   فکر او و وزيرش صدر جهان- ايلخان مغول در ايران- خالي شدن خزانه کيخاتو ،)ميالدي ١٣اواخر قرن (

عزالدين مظفر از نزديکان صدر جهان کـه از وجـود پـول کاغـذي در چـين خبـر              . به خود مشغول کرده بود    

يم مردم زر و سـ  وی نيز دستور داد که. کيخاتو پيشنهاد داد که پول کاغذي را در ايران رواج دهد         داشت، به 

اين دسـتور باعـث نـاراحتي شـديد         . بگيرند» چاوه«جاي آن پول کاغذي       هتحويل دهند و ب   » چاوخانه«را به   

به اين ترتيب، انتشار اولين پول کاغـذي ايرانـي بـدون اينکـه     . مردم شدکه لغو اين فرمان را به دنبال داشت   

 .جريان کامل پيدا کند متوقف شد

ن پرداخـت وجـه از طـرف    يشود که به معنی تضم ده میي نام Assignasاسکناس در زبان فرانسه     

ران ين کلمه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار در ا         ياند که ا   گفته گناف می  ي آس  آن ها به  روس .دولت است 

طبـق فـصل سـوم       ، ايران توسط بانک شاهنشاهي ايران      اما اولين اسکناس رسمي    .آمد صورت اسکناس در   هب

ي نشر اسکناس به آن اعطا شـده  حق انحصار که )شمسي ١٢٦٨ الدي مطابق بامي (١٨٨٩ تريازنامه رويامت

به منظور اعتبار بخشي بـه   .دان مورد اقبال عمومي قرار نگرفتچن ها در ابتدا اين اسکناس.  انتشار يافت،بود

دولت شاهنشاهي را تضمين کرد و از سوي ديگر مجلس شـوراي ملـي بـا                 هاي  ، دولت انگلستان اسکناس   آن

 ١٣٠٩بانک شاهنشاهي تـا سـال        .هاي دولت شاهنشاهي را اجباري کرد       استفاده از اسکناس   يب قانوني تصو

در اين سـال، امتيـاز حـق انحـصاري نـشر      . داد هجري شمسي به فعاليت خود در زمينه نشر اسکناس ادامه

ران واگـذار  دولت ايران خريداري شـد و بـه بانـک ملـي ايـ       هزار ليره انگليس توسط٢٠٠اسکناس، به مبلغ 

 .منتشر شد١٣١١ردين ماه سال در اول فرو گرديد و اولين اسکناس بانک ملي

مرکـزي حـق      اقدام به نشر اسکناس کرد ولي در آن سال با تاسيس بانک            ١٣٣٩بانک ملي تا سال     

 در خـارج  ١٣٦٢اسکناس تا سال   چاپشايان ذکر است. انحصاري نشر اسکناس به بانک مرکزي محول شد

به داخل اسکناس   چاپ عملياتشد و از آن سال و به سفارش ايران انجام مي ) انگلستاندرعمدتا (از کشور 

شد که بـا تأسـيس    خارج از کشور وارد مي طور کامل از ، کاغذ اسکناس به١٣٨١تا سال . انتقال يافتکشور 

 .سدر ها روي كاغذ ايراني به چاپ مي کارخانه توليد کاغذ اوراق بهادار، تمامي اسكناس
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اهللا و محمد    اله اال  منقش به ال   ک درهمی، ياسکناس   ران،ين اسکناس شناخته شده در ا     يتر میيقد

ز بـه چـاپ     يـ  هجـری قمـری در تبر      ٦٩٣تون مغول به سـال       ی کی يباشد که در زمان فرمانروا     رسول اهللا می  

 .ده و به نام چاو مبارک موسوم بوده استيرس

  قرار د شرق بود که مرکزش در لندن      يبانک جد  کرد چاپ می ران را   يهای ا  ن بانکی که اسکناس   ياول

ن بانـک در بانـک بازرگـانی        يـ های چاپ شده توسط ا     اسکناس .داد انجام مي ات بانکی   يا عمل ي و در آس   داشت

 . قران به باال بوده است٥ها از  ن اسکناسيمبلغ ا .افتي يران انتشار میا

 .افـت يد شرق به بانک شاهی انتقال       يانک جد از نشر اسکناس از ب    ي هجری قمری امت   ١٢٦٧در سال   

گرفتـه   يد شرق صورت می   ع آن را داشته و چاپ توسط بانک جد        يعنی توز يبانک شاهی حق انتشار اسکناس      

 .ن بانک بوديعهده هم رز بيهای پولی ن استيو س

س بانـک   ين مجلس شورای ملـی خواسـتار تاسـ        يندگان نخست ينما  هجری شمسی،  ١٢٥٨در سال   

 ١٧د و در ي رسـ بيصوت بانک ملی به ، تاسيس شمسی١٣٠٦سال  پس از گذشت هشت سال در      .ملی شدند 

خـارج سـاختن کنتـرل     ،ملـي بانک  اصلي  های استياز جمله س   .در شروع به کار ک    ، اين بانک  ١٣٠٧ور  يشهر

  .ها بود ران از دست خارجیياقتصاد پولی ا

 قـانون  ٥به موجب ماده  و دندان خارج ش يهای چاپ شده قبلی از جر       شمسی اسکناس  ١٣١٠سال  

.  سال به بانک ملی واگذار شد      ١٠حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت       ) اس پول يمق قانون واحد و  ( اصالح

 در هـا  لـي اسـکناس    و قرار داشـت   بانک ملی    برعهدهنوع اسکناس و تعداد آنها        مبلغ، ،ن طرح يياز آن پس تع   

 .انک ملی به بانک مرکزی سپرده شد از ب١٣٣٩نشر اسکناس از سال  .شد لندن چاپ می

ه يای برای چاپ اسکناس ته     س چاپخانه يس و طرح تاس   ي تاس ١٣٥١د اسکناس از سال     يسازمان تول 

شی بـا چـاپ     يـ ل و چـاپ اسـکناس بـه صـورت آزما          يـ  سـاختمان چـاپ اسـکناس تکم       ١٣٦١سال    در .شد

 .ران آغاز شديالی بطور رسمی در اي ر٢٠٠های  اسکناس

د و از آن پس      واحد رسي  ٤يد اسکناس به    خط تول  گر،يد د ياه اندازی دو خط تول     با ر  ١٣٦٧در سال   

 .شود چاپ می کشورران در داخل يهای جمهوری اسالمی ا تمامی اسکناستاکنون 

د کاغـذ   يـ طرح ساخت کارخانـه تول     از از خارج،  ي با توجه به واردات کاغذهای مورد ن       ١٣٦٨در سال   

 .د کاغذ اسناد بهادار آغاز شديی پروژه کارخانه توليات اجراي عمل١٣٧٦در سال  . شداسناد بهادار مطرح
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يد برداری کامل رس   شی به بهره  يدات آزما ين کارخانه پس از پشت سر گذاردن تول       ي ا ١٣٨١در سال   

 .شود مي انجام کشور د اسکناس در داخليه و تولي اکنون تمامی مراحل تهو

  تصويري از وضعيت موجود -٢-٣

از آن زمان تـاکنون ايـن واحـد         . واحد پول ايران به طور رسمي ريال تعيين گرديد        ،  ١٣٠٨در سال   

، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی به قيمت         ١٣٥٠ در سال    .اي را تجربه نموده است      پولي تحوالت عمده  

شـاخص  بـه عبـارت ديگـر    .  رسيده اسـت ٣/١٨٣ به١٣٨٧ بوده که در پايان سال ٤/٠ برابر با ١٣٨٣ثابت سال  

 ٢٢ معـادل    ١٣٨٧هزار ريالي سال    ١٠اسکناس     ،بدين ترتيب .  برابر شده است   ٤٥٨ سال،   ٣٧زبور طي مدت    م

تـراز اسـکناس     هم تواند  هزار ريالي مي   ٤٥٨٠طبق اين قياس، اسکناس     .  قدرت خريد دارد   ١٣٥٠ريال سال   

هـاي   وچـک و سـکه    هاي با مبالغ ک     اين شرايط موجب گرديده که اسکناس     .  باشد ١٣٥٠ هزار ريالي سال     ١٠

پايـان    برگ بـود در    ١٨ معادل   ١٣٥٦سال    از جريان مبادله خارج شده و سرانه اسکناس که در          فلزي تقريباً 

هاي اسمي     مشکالت ناشي از کاهش قدرت خريد ارزش       ، عالوه بر اين   .برگ افزايش يابد   ١٠٦ به   ١٣٨٧سال  

 :بندي کرد هاي زير تقسيم  حوزهتوان در ميهاي رايج را  اسکناس

 پول  رايج شدن استفاده از چك -الف    

بانکي کشور، يکي از اهداف بانک مرکـزي تـسهيل مبـادالت              قانون پولي و   ١٠ ماده) ب(طبق بند    

نظـام   .باشـد   کارآمـد مـي    امع و آن برخـورداري از نظـام پرداخـت جـ          نيـاز   ترين پيش  بازرگاني است که مهم   

 .استپول  اي پرداخت الکترونيک، انواع چک وبزاره شامل ا سه وجهيياختارسداراي ها  پرداخت

 

 

 

 

 

  

 هنگامي  ،براي مثال. گردد  ديگر ميرکن موجب انتقال مبادالت به  اين ساختار،رکن ناکارآمدي هر 

 يابـد؛  شد، استفاده از انـواع چـک رواج مـي   نباي نيازهاي مبادالتي جامعه   که قطع اسکناس درجريان جوابگو    

  نظام پرداخت ها

 وجه
 نقد

انواع 
 چک 

 پرداخت الکترونيک
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  از طرف ديگـر، .کردتشديد را  غياب نظام پرداخت الکترونيک معضل مذکور        در خ داد و  رايران   دراتفاقي که   

 آنهـا   هاي بانکي و جايگزين شدن      رواج روزافزون چک   تر موجب  هاي قانوني براي چاپ اسکناس درشت     تنگنا

 زيـرا  .حق انحصاري بانک مرکزي در انتشار اسکناس گرديـد        و مخدوش شدن    به جاي اسکناس در مبادالت      

هـاي کـالن     نمودنـد کـه ايـن امـر در سياسـتگذاري          مبادرت به خلق پول     ها نيز از طريق انتشار چک،         انکب

هـا بـه جهـت        هاي منتشره توسط بانک      بدين ترتيب که، چک    .ه بود دکرخالل ايجاد   ااقتصادي بانک مرکزي    

 که از يـک طـرف   شد، بدين معني ها به ازاي آن، منجر به خلق پول جديد مي        عدم مسدود شدن منابع بانک    

ها به   و از طرفي از قدرت اعتباري بانکها به ميزان چک پول کاسته شده       بانک از حساب سپرده اشخاص نزد    

 .شد ميزان موصوف کاسته نمي

در خـارج از شـبکه        قابليت انتقـال بـه غيـر        در مبادالت روزانه مردم    ،ام بودن ن  هاي بانکي به دليل بي     چک 

ـ   گرچه طبق مق  . شد ميگرفته   کاره  ان جايگزين اسکناس در مبادالت ب      به عنو  و بودبانکي را دارا      نحـوه   رررات ناظر ب

 در شعبه بانک به محض دريافت آن را امضا نمـوده و             بودکننده چک موظف      هاي بانکي، فرد دريافت    استفاده از چک  

به بانک انتقال داده    جهت نقد شدن    دوم توسط دارنده انجام و سپس چک        در هنگام انتقال به شخص ثالث، امضاي        

هـا بـه بانـک و       ها و عدم انتقال اين چک       زام مشتري به امضاي چک توسط بانک      ليکن در عمل به دليل عدم ال      . شود

 بـا   ايـن امـر عـالوه بـر تعـارض          .فتگر  هاي در جريان خلق پول صورت مي       تفاده مجدد در مبادالت، معادل چک     اس

 . کرده بود نيز اخالل ايجاد هاي بانک مرکزي مقررات موجود، در سياستگذاري

حـداکثر برابـر نـسبت مانـده         هـا  هاي بانکي از سوي بانک      بانک مرکزي، انتشار چک     طبق بخشنامه  

لـيکن بـه     ؛١تعيين شده بـود    درصد   ٤٠که اين نسبت براي هر بانک حداکثر         بودهاي صادره    مجاز چک پول  

  شد  اکثر موارد رعايت نمياين نسبت در  ، با نيازهاي مبادالتي جامعهاسکناسدليل عدم تطابق قطع 

از منابع بانک مرکزي استفاده     نداشتند   هاي بانکي  چکبراي تسويه   ها منابع کافي     هنگامي که بانک   

 در روزهـاي پايـاني مـاه،      ويـژه    بـه لذا از اين منظـر      بود  ها به بانک مرکزي       بدهي بانک  واقع کردند که در   مي

هاي پولي در زمينه کنترل نقدينگي        اجراي سياست  شدکه ميقدينگي   افزايش ن  وپايه پولي   موجب گسترش   

 .ختسا مشکل مواجه مي را با

_____________________________________________________________________ 
 ها و موسسات اعتباري  مديريت کل نظارت بر بانک٨/٦/١٣٦١ مورخ ١٣٨٢/ موضوع بخشنامه مب١-
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عدم تناسب مبلـغ    ، به دليل     بود رغم مشکالتي که ايجاد کرده     هاي بانکي علي   گسترش کاربرد چک  

اسـت   ان ذکر شاي. شده بود قابل اجتناب    غير  استفاده از اين ابزار    هاي منتشره با نياز جامعه و       اسکناساسمي  

کننـدگان   رفتـار اسـتفاده  دليـل   و بخـشي نيـز بـه     در اختيار شبکه بانکيها   چک پول  رواجبخشي از فرآيند    

 آثـار انبـساطي در ضـريب فزاينـده          موجـب بـروز    بـود و  ) ها ناشي از عملکرد نظارتي و اجرايي بانک       (ها  چک

  .گرديد مينقدينگي و پايه پولي 

 بنا به پيشنهاد بانک ٨/١٢/١٣٨٦هيات وزيران در جلسه    ها، بانکپول   به منظور کاستن از آثار چک     

 :١٣٨٧د از ابتداي سال مرکزي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمو

 درصـد مبلـغ     ١٠٠هـا در قبـال وصـول         چک به بانک   بانک مرکزي نسبت به تحويل ايران      -١

 .ريالي اقدام نمايد

 .م شودچک توسط بانک مرکزي انجا عمليات طراحي و چاپ ايران -٢

 .چک توسط بانک مرکزي تامين و پرداخت شود هاي طراحي، چاپ و انتشار ايران هزينه -٣

چـک    آمـده از رواج ايـران      آني براي رفع مشکالت بـر     واقع بانک مرکزي به عنوان يک راهکار         در  

ا و  هـ   چـک    ايران ه جاي هاي بانک مرکزي و جايگزيني آنها ب        چک   تصميم به انتشار ايران    ،هاي تجاري   بانک

 هـا    هـاي خـود را بـه بانـک          چـک    ايـران  ١٣٨٧ها گرفت و در مـرداد         هاي صادر شده توسط بانک      پول  چک

 . عرضه نمود

ها مرتفع شد ليکن     چک بانک  هاي بانک مرکزي مشکالت مترتب بر ايران       چک اگرچه با انتشار ايران     

چـک    براي مثال، ايـران . استهاي بانک مرکزي چالش جديدي ايجاد کرده  چک مسايل حقوقي ناظر بر ايران    

 و الحاقـات     و اصـالحات   ١٣٥٥شده در ماده يک قانون صدور چک مصوب            يک از انواع چک تعريف         هيچ در

چک بانک مرکـزي      ابتدا به ايران   که از باتوجه به اين   بنابراين،   .دوش نميبندي    طبقه ٢/٦/٨٢بعدي آن، مصوب    

 براي رفع مـسايل بـه وجـود       تر شد، الزم است هرچه سريع     به عنوان راهکار موقت و کوتاه مدت نگريسته مي        

 در .هاي مـشابه اقـدام شـود        قطع هاي بانک مرکزي با اسکناس در      چک ، نسبت به جايگزين کردن ايران     آمده

هـا و هـم در       چـک بانـک    زمينه حـل مـسايل ايـران       هاي بانک مرکزي رسالت خود را هم در        چک واقع، ايران 

زا نبوده و فقط جايگزين اسکناس خرد است، به           تورم پ اسکناس درشت لزوماً   خصوص اثبات اين ادعا که چا     

 .انجام رسانده است
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 امحاي اسکناس هاي چاپ و   هزينه- ب    

تـا  )  هزارريالي ١٠سال انتشار اسكناس   (١٣٥٠عدم انتشار اسكناس با مبالغ اسمي باالتر از سال          

داد برگ اسكناس در جريان افزايش يابد و حتـي  تع سبب گرديد) ريالي  هزار ٢٠انتشار اسكناس  (١٣٨٢

، ١٣٨٦  سـال  به طوري كه در پايان    . ريالي نتوانست مانع رشد فزاينده آن گردد        هزار ٢٠انتشار اسكناس 

 . برگ رسـاند   ١١٤تعداد برگ اسكناس در جريان بالغ بر هشت ميليارد برگ شد و سرانه اسكناس را به                 

 هـزار ريـالي از      ٥٠هاي     با چاپ اسکناس   . برگ بود  ١٨ معادل   ١٣٥٦در حاليكه سرانه اسكناس در سال       

از رشد تعداد برگ اسکناس منتشره کاسته شد و اين امـر موجـب کـاهش                به تدريج       ،١٣٨٥اواخر سال   

 و  ١٣٨٧هاي بانک مرکزي در سال       چک  با انتشار ايران  .  گرديد ١٣٨٦ سالپايان  سرانه برگ اسکناس در     

در مقايـسه بـا     )  هـزار ريـال    ١٠٠٠ و   ٥٠٠(هـاي بانـک مرکـزي         چـک   رانبه دليل ارزش اسمي باالي اي     

چـک،     ميليـون بـرگ ايـران      ٣/١٨٠ فراهم گرديد تا با انتشار تنهـا         هاي اسکناس موجود، اين امکان      قطع

 ١٣٨٧هاي اسـکناس منتـشره تـا پايـان سـال              تعداد برگ  جامعه،ضمن پاسخگويي به تقاضاي پول نقد       

 که اين امر موجـب      يابدکاهش  )  ميليون برگ  ٦/٤٠٠(توجهي    ميزان قابل   به ١٣٨٦نسبت به پايان سال     

 سـرانه اسـکناس     ٥ درجدول شـماره     ).٤جدول شماره   ( برگ گرديد  ١٠٦کاهش سرانه برگ اسکناس به      

 .١برخي از كشورها جهت مقايسه آمده است

  برگ اسكناس در جريان-٤دول شماره ج

_____________________________________________________________________ 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايراناداره نشر اسکناس وخزانه: ٥ و ٤نبع جداول  م-١

 سال
 تعداد

 )ميليون برگ(
 مبلغ

 )لميليارد ريا(
  جمعيت

 )ميليون نفر(
 سرانه اسکناس

 در گردش 

٤/٩ ٢/٢٩ ٦٣ ٢٧٧ ١٣٥٠ 

٦/١٦ ٧/٣٣ ٣٢٤ ٥٥٩ ١٣٥٥ 

٤/٤٩ ٨/٤٠ ١، ٥٣٨ ٢، ٠١٦ ١٣٦٠ 

١/٨٠ ٤/٤٩ ٢، ٧٤١ ٣، ٩٥٨ ١٣٦٥ 

٧/٩٢ ٨/٥٥ ٤٩٦٨ ٥، ١٧٤ ١٣٧٠ 

٩/١٠٣ ٦٠ ١٤، ١٣٩ ٦، ٢٣٢ ١٣٧٥ 

٦/١٠١ ٦/٦٤ ٣١، ٥٠٠ ٦، ٥٦٥ ١٣٨٠ 

٣/١١٤ ٤/٧٠ ٦٧، ٤٩٧ ٨، ٠٤٥ ١٣٨٥ 

٦/١١٣ ٨١٢٠٨٨٤٨٩٥/٧١ ١٣٨٦ 
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  سرانه اسكناس در برخي كشورها-٥ جدول شماره

ارد برگ اسـكناس در   ميلي٨ با توجه به خزانه بانک مرکزي،   براساس اطالعات اداره نشر اسکناس و      

 ميليـارد بـرگ اسـكناس فرسـوده از جريـان خـارج            ٦/١ ساله اسکناس، بايد ساالنه      ٥جريان و عمر متوسط     

يـک ميليـون بـرگ      . (شـود   ميليون برگ اسكناس امحا می     ٧٠٠ تا   ٦٠٠حدود   ساالنه     حال حاضر،  در .گردد

 ).  تن٥/١معادل 

 هاي ناشي از افزايش جرم و بزه  هزينه- ج    

خطرات ناشي از سرقت و بزهکاري را در اماکن مختلف حجم باال از اسکناس همواره  انتقال مل وح

 .ها گسترش داده و گاه تلفات جاني غيرقابل جبرانـي را نيـز بـه جامعـه تحميـل نمـوده اسـت                       ويژه بانک ه  ب

جعـولي  هـاي م   بخش قابل توجهی از دعاوي حقوقي در مراجع قضايي کشور درخـصوص چـک  ،عالوه بر اين  

 . اند باشد که در بسياري از موارد به علت سختي مبادالت نقدي جايگزين وجه نقد گرديده مي

  ارقام درشت و افزايش احتمال ايجاد خطاثبتمشکالت ناشي از  - د    

کاهش ارزش پول به عنوان واحد شمارش و افزايش تعداد واحدهاي پولی براي بيان ارزش کاالها و  

هاي پولي را دشوار نمـوده و از سـوي ديگـر درک و هـضم                  ثبت اطالعات در قالب ارزش     خدمات، از يک سو   

هـا و انجـام محاسـبات بـا چنـين       در عين حال نگهداري حـساب . زدسا ميارقام نجومی را براي افراد مشکل  

ار عالوه بر مـوارد فـوق، عـدم انتـش         . دهد  ارقامي مشکالت خاص خود را داشته و ميزان خطاها را افزايش مي           

 . در پی خواهد داشتبه شرح زيرهای مناسب پولی، مشکالت متعدد ديگری نيز  قطع

هـاي تفكيـك اسـکناس،        گذاري در زمينـه خريـد ماشـين         هاي مربوط به سرمايه     افزايش هزينه ) ١  

 .هاي خودپرداز شمار و دستگاه  پولهاي دستگاه

 .هاي بيمه و اسكورت نههاي مربوط به حمل و نقل اسكناس و نيز هزي افزايش هزينه) ٢ 

 .ها كه ارتباط مستقيم با حجم برگ اسكناس دارد مركزي و بانك  توسعه فضاي خزائن بانك) ٣ 

 ٣٦ سوئيس  ٢٩ مجارستان  ١٣ تركيه

 ٤١ استراليا  ٣٠ چك   ١٨ مكزيك

 ٥٩ امارات   ٣٤ انگلستان  ١٩ اردن
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 .هاي خودپرداز ها و دستگاه در صف باجه بانكن امراجعاتالف وقت ) ٤ 

 .گردد ها مي بانك با نامراجع هعدم اطمينان و مشاجرموجب شمارش نكردن صحيح اسكناس ) ٥ 

 هاي ممکن حل  راه-٣-٣

سه وجهي يک از ارکان     هاي کشور، نه تنها بايد هر      به منظور رفع مشکالت مترتب بر نظام پرداخت       

  با نيازهاي مبادالت روزمـره هماهنـگ گـردد،         شده و هنگام     به نظام پرداخت که قبل از اين به آن اشاره شد         

  تقويـت نظـام      ، اولـين گـام،     ايـن راسـتا    در .انطباق درونـي آنـان نيـز حفـظ شـود           بلکه الزم است ارتباط و    

متناسب با تحـوالت جهـاني       تر بوده و   ت زيرا نسبت به دو وجه ديگر جوان       هاي الکترونيک کشور اس     پرداخت

محدود شـده   پردازهاي خود هاي الکترونيک عمدتاً به استفاده از دستگاه        کنون پرداخت ا  هم .رشد نکرده است  

قابـل تـوجهي     هاي اخيـر رشـد     هاي فروش نيز طي سال      پايانه  بانکي در  هاي   استفاده از کارت   چند هر .است

اعتباري بخشي از بار اسـکناس       هاي بدهي و   رود کارت   هاي الکترونيک انتظار مي      پرداخت با گسترش  ،داشته

 .گردد دار نظام پرداخت عهده ايران چک را در و

  گسترش بانکداري الکترونيک -١-٣-٣

تـرين    بانکـداري الکترونيـک يکـي از اصـلي         گـسترش    وق عنـوان شـد،    فـ  باتوجه به مطالبي که در    

مديريت «نيل به آن نياز به تغيير رفتار مردم و          هاي کشور است که        بهبود نظام پرداخت   راهکارهاي تقويت و  

هـاي زيـاد در سـطح         ابزارهاي سنتي با وجود در بر داشتن هزينه         حال حاضر،  در .در سطح ملي دارد   » تغيير

. شـود    دريافت مي  كارمزد برخي موارد  ها در  تنها براي چک  که   به طوري  . هستند هزينه کم استفاده   ملي، براي 

 از طـرف ديگـر،     .را كـاهش داده اسـت      براي اسـتفاده از ابزارهـاي نـوين          اين امر تمايل به تغيير رفتار عموم      

اسـت و ايـن ابزارهـا در     استفاده از ابزارهاي پرداخـت الكترونيـك محـدود و ناكـافي          ابزارهاي تشويقي براي  

 همچنان به عنوان ابزارهاي غريبه و       ،اند  ها عادت كرده     بدان  جامعه مقايسه با اسكناس و ايران چك كه عموم       

سازي و آموزش جامعه براي گسترش استفاده از ابزارهاي   همچنين درخصوص فرهنگ.شوند لوكس تلقي مي

هاي موجود نيز به صورت پراكنـده    نيامده و فعاليتپرداخت الكترونيك هنوز اقداماتي در سطح ملي به عمل  

تـري بـراي تـشويق عمـوم بـه            نقش فعـال   ها بانكالزم است    در سطح راهبردي،   .و موردي انجام شده است    

 هـاي مخـابراتي و كيفيـت        زيرسـاخت   بايـد   اينکه  مضافاً .ايفا نمايند  ابزارهاي الكترونيك پرداخت     استفاده از 

هاي پرداخت الكترونيك به عنـوان گلوگـاهي    وان مهمترين نگراني توسعه شبكهرساني مخابرات به عن   خدمت

  .مورد توجه قرار گرفته و تقويت شودگير  نفس



 ٣٨

 :بوده است هاي اخير به شرح جدول زير  طي سالوضعيت شبکه پرداخت الکترونيک کشور

  حجم مبادالت درشبکه پرداخت الکترونيک-٦جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـازي مناسـب بـراي گـسترش پرداخـت الکترونيـک،         زمينـه فـع مـشکالت موجـود و   به منظور ر   

 :راهکارهاي زير مد نظر است

اقـدام وسـيع    و   هـاي اعتبـاري     صـدور كـارت    رها ب  تغيير ساختار فعلي پرداخت كارتي و تاكيد بانك        -١

 .هاي برداشت نقدي ها در صدور كارت اعتباري غيرنقدي به جاي كارت بانك

 .براي دارنده کارت اعتباريبه روش الکترونيک خدمات   خريد کاال وگسترش روش -٢

بانك مركزي دستورالعمل   (هاي اعتباري در مقايسه با ابزارهاي سنتي        ايجاد مزيت رقابتي براي کارت     -٣

 ). به شبكه بانكي ابالغ نموده است٧/٣/٨٧هاي اعتباري را در  اجرايي صدور و راهبري كارت

کننـدگان   تر شده و مصرف    ابزارهاي سنتي موجود تا حدي که ابزارهاي نوين ارزان        كارمزد بر   اعمال   -٤

 .تشويق به استفاده از آن گردند

هايي نظيـر پرداخـت قبـوض از كـساني كـه بـه جـاي         اخذ كارمزد واقعي خدمات حضوري پرداخت    -٥

 .كنند استفاده از ابزارهاي الكترونيك به شعب مراجعه مي

خودپردازهاكارت  بانك هاپايانه هاي شعبپايانه هاي فروشخودپردازهاكارت  بانك ها

پايانه هاي 

فروش

پايانه هاي 

شعب

۷،۵۷۹،۷۵۷۲،۸۶۴۱۸،۲۳۷۷،۵۲۲۱۱۰،۹۰۴۴۲۲۶۷۱۱۰پايان سال ۱۳۸۳
۱۳،۵۱۱،۵۲۹۴،۴۵۸۶۸،۵۳۲۱۱،۲۶۸۱۹۴،۷۱۹۶۴۹۸۸۱۶۲پايان سال ۱۳۸۴
۲۳،۴۳۷،۶۰۱۷،۴۶۸۱۹۲،۷۶۵۱۵،۶۹۲۳۳۲،۴۶۷۱۰۶۲،۷۳۴۲۲۳پايان سال ۱۳۸۵
۳۸،۵۹۳،۲۸۳۹،۹۱۷۴۲۷،۰۸۲۲۱،۷۰۷۵۳۹،۵۲۵۱۳۹۵،۹۷۱۳۰۳پايان سال ۱۳۸۶
۶۰،۰۷۸،۲۷۱۱۲،۹۵۹۷۶۳،۹۳۸۲۷،۰۴۸۸۲۷،۷۰۷۱۷۹۱۰،۵۲۵۳۷۳پايان سال ۱۳۸۷
۷۵،۸۴۶،۸۴۴۱۵،۱۶۵۹۷۲،۹۶۰۳۰،۲۵۹۱،۰۳۴،۸۱۲۲۰۷۱۳،۲۷۵۴۱۳پايان آبان ۱۳۸۸
۷۸,۳۵۵,۷۲۷۵,۸۴۹,۸۷۵,۶۵۳,۳۲۷۰,۱۴۷,۵رشد ساالنه ۸۴
۷۳,۵۶۷,۵۱۸۱,۳۳۹,۳۷۰,۷۶۴,۹۱۷۶,۹۳۷,۱رشد ساالنه ۸۵
۶۴,۷۳۲,۸۱۲۱,۶۳۸,۳۶۲,۳۳۰,۹۱۱۸,۳۳۶,۳رشد ساالنه ۸۶
۵۵,۷۳۰,۷۷۸,۹۲۴,۶۵۳,۴۲۸,۸۷۶,۳۲۲,۸رشد ساالنه ۸۷

۲۶,۲۱۷,۰۲۷,۴۱۱,۹۲۵,۰۱۵,۹۲۶,۱۱۰,۸رشد هشت ماهه اول ۸۸

مقطع زماني

تعداد به ازاي يک ميليون نفرتعداد
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به ويژه خطـوط مطمـئن بـا پهنـاي بانـد و ضـريب                 مخابراتي، هاي  زيرساخت توسعه و بهبود سريع    -٦

 .هاي تجارت الكترونيك ابزاراطمينان باال براي شبكه بانكي و نيز عموم مردم و تشويق آنها به سمت كاربرد

 ملي و آموزش  رسانهريق طويژه از  پرداخت الكترونيك به موزش و آ  سازي تدوين راهبرد ملي فرهنگ    -٧

 .رشو پرو

هاي الکترونيک فرامرزي يکي از اقدامات الزم است که مشروط به ايجاد             استفاده از امکانات پرداخت    -٨

زمينـه   ساير کشورها در   برقراري ارتباطات مخابراتي با    استفاده از امکانات جهاني و     المللي در  هاي بين  تفاهم

 .باشد هاي مالي مي تسويه

و بايـد    اقتصاد وجود خواهـد داشـت        اضا براي پول نقد همواره در     تق   با تمامي تمهيدات فوق،   به هرحال   

 . ريزي الزم صورت پذيرد براي تامين بهينه آن برنامه

 تر هاي درشت قطع  چاپ اسکناس در-٢-٣-٣

قطع پول با متغيرهاي عمده     . است ارزش اسمي هر برگ اسکناس و مسکوک رايج در کشور            ١قطع پول 

نگي، حجم مبادالت تجاري، سطح توليـد ناخـالص داخلـي و مـواردي از ايـن                 اقتصاد مانند تورم، حجم نقدي    

 . قبيل ارتباط دارد

هاي تورم بااليي را تجربه      دهد که اقتصاد طي دوره زماني طوالني نرخ        افزايش قطع پول زماني رخ مي      

 شـدت   هر قطع اسکناس يا مسکوک در مقايـسه بـا ارزش اسـمي آن بـه               ) قدرت خريد (کند و ارزش واقعي      

از (طي سه دهـه     شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي       ذکر شد،   ، همانگونه که     ايران در. باشدکاهش يافته   

نقـدينگي بـا متوسـط رشـد سـاليانه           همين دوره،   در .استاي را تجربه کرده       رشد فزاينده  )١٣٨٧ تا   ١٣٥٠

به عنوان نمـاگري از     ) اريهاي ج  به قيمت (توليد ناخالص داخلي    .  برابر شده است   ٦٤١٧ درصد حدود    ٧/٢٦

 برابر شده   ٣٧٠٦ درصد حدود    ٩/٢٤با متوسط رشد ساليانه      مذکورطي دوره   نيز  حجم مبادالت پولي کشور     

است که با توجـه بـه اسـتفاده            برابر شده  ٥ تنها   همين دوره ترين اسکناس طي     قطع درشت درحاليکه  . است

 . ميزان افزايش حجم مبادالت ندارد تناسبي بامحدود از ابزارهاي پرداخت جايگزين پول نقد در کشور،

_____________________________________________________________________ 
١- Denomination 
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هـاي   هاي ذيل و با مقايسه تطبيقي ايران با سـاير کـشورها، قطـع               توان براساس مولفه    در مجموع مي   

 : در کشور بررسي نمود رامناسب اسکناس و مسکوک

 )PPP(برابري قدرت خريد  -١

 ترين قطع اسکناس نسبت درآمد سرانه به درشت -٢

 سکناس و مسکوک در سايرکشورهاهاي متداول ا قطع -٣

 وضعيت سيستم پرداخت و شرايط تورمي در کشور -٤

چک منتشر شده    شور برابر با باالترين قطع ايران     هاي فوق، باالترين قطع اسکناس در ک        اساس مولفه بر 

 .رسد مناسب به نظر مي ريال هزار١٠٠٠توسط بانک مرکزي معادل 

هاي کوچک موجود و       جايگزين اسکناس  زا نبوده و صرفاً    رمتر تو   برخالف عقيده عامه، اسکناس درشت     

هاي موجـود را    فقط نوع اسکناستر عامل افزايش نقدينگي نيست بلکه  اسکناس درشت.پول خواهد شد  چک

توان در ابتدا به عنوان ذخـاير احتيـاطي    را مي ) درشت(لغ اسمي باال    اهمچنين اسکناس با مب    .دهد  تغيير مي 

چاپ که بدانها اشـاره شـد،       هاي   س درشت، مشکالت ناشي از هزينه     با چاپ اسکنا   .نموددر خزائن نگهداري    

 .يابد کاهش مي

سازد، بـه    ناگزير مي  را با توجه به اينکه وجود تورم باال و مستمر، چاپ اسکناس با ارزش اسمي باالتر               

تورمي را نيـز  ي ضـد ها سياستاي از  هاي درشت اسکناس، مجموعه ر معمول کشورها به همراه چاپ قطع      طو

تر اسکناس نـاگزير خواهـد       هاي درشت    چاپ قطع  ، هر چند سال يک بار      غير اين صورت   در .نمايند  دنبال مي 

قابـل اجتنـاب      شرايط فعلي کشور امري غيـر      در تر  چاپ اسکناس درشت   رسد،  با اين تفاسير به نظر مي      .بود

و مانـدگارتر    تـر  ط مالي دولت آثـار آن قـوي       ني انضبا هاي پولي انقباضي با پشتيبا     است که به کمک سياست    

پايداري مشکالت معتنابهي که شـرح آن رفـت، اجـراي برنامـه              صورت تداوم روند تورم باال و      در .خواهد بود 

افزايش قطع  ،   اين صورت نيز   در .، تنها راه حل باقيمانده خواهد بود      حات پولي با حذف صفر از پول ملي       اصال

 اجراي رفرم پولي يکي از الزامات       زمان اسکناس موجود جهت جايگزيني در       ها و کاهش تعداد برگ     اسکناس

 بـر  الزم اسـت  سازي بـراي اجـراي رفـرم پـولي     ي به سرانه مطلوب اسکناس و زمينه   جهت دستياب . ار است ک

و تر جايگزين شود     ت افزوده شود و اسکناس درش     هاي کوچک که کمتر رايج هستند       ناسسرعت امحاي اسک  

 .شود ضرب  مسکوک آنهايا معادل 



 ٤١

 واحد پول  تغيير -٣-٣-٣

هـاي   متون مختلف معـادل   که درباشد مي "Currency Reform"تغيير واحد پول، ترجمه واژه 

 انگليسي واژه رفـرم  در ادبيات .داردنيز  currency redenomination يا monetary reformديگر نظير 

 آن است که تغييـرات       بارت بهتر معنا و مفهوم اين واژه      به ع . گردد به تغييرات سطحي و روبنايي اطالق مي      

براين اساس تغييـر    . توان از تحول رخ داده، حداقل در زمانی کوتاه انتظار داشت            بنيادي و ساختاري را نمي    

نظران اين  بسياري از صاحب .باشد واحد پول اقدامي است که از منظر اقتصادي حاوي تحوالت عميقي نمی

هاي خـاص خـود را دارا بـوده و            ها و پيچيدگي    حرکت حسابداري دانسته که البته ويژگي      اقدام را تنها يک   

 .تواند مسائل و مشکالتي را نيز در حوزه اقتصاد ايجاد نمايد بديهي است در صورت مديريت نامناسب مي

اي    پولي نه فقط به لحاظ مالي داراي بار قابل توجهي است، به لحاظ عملياتي نيز کار سـاده                  اصالح 

 جريـان تـورم   با کنتـرل بسياري اعتقاد دارند لذا . باشد ها و مشکالت خاص خود مي    نبوده و داراي پيچيدگي   

گذشـت کـه مـسئوالن       حتي با فرض تغيير در واحد پول، چنانچه روند تورم کنترل نگردد، مدتي نخواهـد              (

لکترونيک به جاي پول فيزيکـی در       و نيز با جايگزيني فزاينده پول ا      ) شوند مي تغيير مجدد در واحد      به ناچار

 در ارزش اسـمي وجـوه بـه         که به واسطه کـاهش    (وان مشکالت موجود در جريان مبادالت را        ت  ميمعامالت،  

 در هر دو اساسیبديهی است راه حل . بران نمودجتر پول  مدت با انتشار قطعات درشت در کوتاه) وجود آمده

 .قتصاد استروش، کنترل تورم و ايجاد شرايط پايدار در ا

بروز مشکالت فراروي برنامه تغييـر واحـد پـول و     توان از  با ارزش باالتر مي  اگرچه در روش چاپ اسکناس     

هاي شديدي که در ارزش پول به واسطه تورم طـي   رسد کاهش هاي آن ممانعت به عمل آورد، اما به نظر نمي           هزينه

وجـود دارد   به عالوه اين امکـان      . وش فوق را داشته باشد    هاي متمادي به وجود آمده، قابليت جبران به وسيله ر          سال

مسائل همچون مشکالت ثبت ارقـام و ضـرب و توزيـع مـسکوکات رايـج                 تر، بسياري از   که با چاپ اسکناس درشت    

رسـد در زمـانی       بنابراين ايجاد تغيير در واحد پولي ضـرورتي اسـت کـه بـه نظـر مـي                 . همچنان الينحل باقي بماند   

 .ه آن توجه نمودتر بايد ب طوالنی

هـايي از    دهنده حذف سه صفر و يا مضرب       در مورد تعداد صفرهای حذف شده، تجربه جهانی نشان        

 تـاکنون هفتـاد مـورد تغييـر در          ١٩٦٠ دهه   از. باشد عدد سه به لحاظ سادگی در انجام و تغيير در ارقام می           

 بـا ليـره جديـد ترکيـه        راخـود    لترکيـه پـو   ،براي مثـال    .  است واحد پولي در کشورهاي جهان اتفاق افتاده      
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در جوالي همـان سـال   . يک ميليون ليره قديم با يک ليره جديد تعويض شد        که هر  اي  گونه  به .جايگزين کرد 

 .  را وارد اقتصاد کرد)ويل( ود نسخه جديدي از پول خ با حذف سه صفر،روماني

کنند به   همواره تالش مي   اين است که کشورها    نحوه تغيير واحد پول       در يکي از مسائل قابل توجه    

در همـين   .  جامعه به سرعت بتواند خود را با شرايط جديد بعد از تغيير انطباق دهـد               اي عمل نمايند تا    شيوه

راستا تغيير واحد پول در اکثر کشورهاي جهان تغييراتي ساده بوده و معموالً از شيوه حـذف صـفر اسـتفاده                

 . است پول مد نظر بودهنام و کمتر تغيير شده

شـود کـه در       اين گزارش به آنها پرداخته شد مشخص مـي         هاي اجمالي که در    با توجه به نتايج بررسي    

 ايـران الزم اسـت مطالعـات     پـولي در اصـالح  چگونگي و همچنين زمان مناسب براي اجـراي برنامـه          ،مورد لزوم 

هاي گوناگون مرتبط با موضوع       هزمين اي در  جانبه همه ريزي دقيق و   برنامه تري به عمل آمده و     تر و گسترده    عميق

 بـر   پـول در   واحـد  هاي فراواني که برنامه تغيير     الزم است براي مديريت بهينه پيچيدگي      اين رابطه،   در .به عمل آيد  

حـسابداري،   ، بانکـداري و مـالي،    هـاي اقتـصاد، حقـوق    مرکب از کارشناساني بـا تخـصص  دارد، يک تيم تمام وقت    

 :ريزي نمايد برنامههاي زير  حوزهدر و تشکيل گردد مسکوک، س و چاپ اسکناآوري اطالعات و فن

 عمومي سازي و آماده کردن افکار فرهنگ -١

 هاي حسابداري  هماهنگ کردن رويه -٢

 اي هاي رايانه انطباق برنامه -٣

 ايجاد ثبات مالي کنترل تورم و -٤

 اتيرمقر هاي قانوني و هماهنگي -٥

 .هاي لجستيکي پشتيباني -٦

 پيشنهادات بندي و  جمع-٤

دهد اجـراي    هاي اخير نشان مي    انجام اصالحات پولي طي دهه    زمينه   مطالعه تجربه کشورهاي مختلف در     

هاي آن کـشورها   اجباري برآمده از شرايط نابسامان نظام پرداخت ه يک انتخاب بلکه اجبار بوده است؛برنامه مذکور ن 

ايـن کـشورها    ر  و مـستمر تـورم د      هاي باال  واقع نرخ  در. رود ايفاي وظايفي که از آن انتظار مي       و ناتواني پول ملي در    

ايـن امـر منجـر بـه        .  کمتري داشته باشـد    طول زمان قدرت خريد کمتر و      موجب شده ارزش هر واحد پول ملي در       

هـاي موجـود، مـشکالت     معضالت عديده نظير دالريزه شدن اقتصاد، بـاال رفـتن هزينـه چـاپ و امحـاي اسـکناس          

 .گرفت اين گزارش به طور مشروح مورد بررسي قرار و مسايل ديگري شده که درحسابداري و ثبت ارقام درشت 
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ايران نيز شرايط تورمي سه دهه اخير مسايل مشابهي براي پول ملي ايجـاد کـرده کـه موجـب                     در 

لـيکن مقايـسه شـرايط ايـران بـا          . مطرح شدن برنامه اصالح پولي با حذف صـفر از پـول ملـي شـده اسـت                 

دهد کـه هنـوز بـا اتخـاذ          اند نشان مي    که اقدام به اجراي برنامه اصالحات پولي کرده        کشورهايي نظير ترکيه  

تـوان مـسايل موجـود را      مي الکترونيکشيوه پرداختتر و گسترش    هاي درشت   نظير چاپ اسکناس   تدابيري

هاي موفق  اينکه تجربه کشورمضافاً .اجتناب نموداصالح پولي هاي اجراي برنامه  رجوع کرده و ازهزينه رفع و

 برنامه تثبيت اقتـصادي بـه       کند، اجراي   دهد که آنچه موفقيت برنامه اصالحات پولي را تضمين مي          نشان مي 

سـازي    به منظـور حـل مـشکالت فعلـي و آمـاده           بنابراين  . يا پيش از اجراي رفرم پولي است        و طور همزمان 

امه اصالحات پـولي بـه      ت اجراي برن  صورتي که ضرور   در(برنامه رفرم پولي     آميز شرايط براي اجراي موفقيت   

 :باشد ، پيشنهادات زير مطرح مي)وجود بيايد

هاي کشور الزم است چـاپ اسـکناس در           درکوتاه مدت براي حل معضالت مترتب بر نظام پرداخت         -١

قـانوني مترتـب بـر انتـشار ايـران           تر در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و ايرادات حقوقي و            هاي درشت   قطع

 . هاي بانک مرکزي به سرعت مرتفع گردد چک

 .خرد تقويت گردد هاي فرسوده و  امکانات امحاي اسکناس-٢

 . تعداد سرانه برگ اسکناس با انجام دو بند فوق به سطح متناسب براي انجام برنامه رفرم برسد-٣

 .دآميز برنامه رفرم فراهم گرد سازي جهت اجراي موفقيت گفته براي زمينه  مقدمات پيش-٤

هدفمند سـازي   الزم است اجراي برنامه رفرم به پس از فروکش کردن تبعات ناشي از اجراي قانون                   -٥

 .يارانه ها موکول شود

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٤

 :فارسيمنابع 

ها و  ي اداره بررسـ   »انتخاب ميان تغييـر واحـد پـول يـا چـاپ اسـکناس بـا ارزش بيـشتر                  «گزارش   -١

 .١٣٨٦، آبان رانسياستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اي

 .٢١-٢٧: ۲ ، شماره۵  ، ارديبهشت؛ جلد۱۳۶۹  ، مجله اقتصادي، پولي در نيکاراگوئهاصالحتجارب  -٢

تـر، الزامـات،     هـای درشـت     تغيير واحـد پـول و چـاپ اسـکناس         «محمد نوفرستی، سميه هاشمی،      -٣

 .١٣٨٥ارزی، ارديبهشت  های پولی و ، شانزدهمين کنفرانس سياست»چگونگی، پيامدها

کده امور اقتـصادي،    ، پژوهش »هاي ملي کشورهاي در حال توسعه       مروري بر تغيير نام پول    «ارش  گز -٤

 .١٣٨٦شهريور 

 .بانک جهاني المللي پول و هاي مختلف صندوق بين  گزارشنشريات و -٥

ابوالفـضل اکرمـي، فـصلنامه مرکـز         تعادل اقتصادي از نظريه تا سياستگذاري، سيد مهدي زريباف،         -٦

 .١٣٧٥، پاييز ١١، شماره تحقيقات استراتژيک
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Abstract 

The study of monetary policy experiences of other countries indicates that too 
many countries at different junctures were forced to make endeavors in reforming 
their national currencies. The inefficiencies in payment and settlement system and 
weaknesses in national currencies of these countries to properly function as a medium 
of exchange and the store of value have been major reasons behind currency reform 
plans in these countries. High inflation over long periods of time has been the main 
cause for the erosion of the value of national currencies and hence an acute need for 
currency reform when currency value declines from a low threshold. 

Iranian Rial was first introduced in 1308 (1929/30) as legal tender and the unit for 
national currency and since then a lot of economic changes have happened, notable 
among them continuous inflation over the course of time. Based on 1383 (2004/05) 
prices (base year), the CPI which was 0.4 in 1350 (1971/72) reached 183.3 at end-1387 
(2009). In other words, the CPI was raised by a factor of 458 over the 37 years of 
1350-1387 (1971/72-2008/09). By the same token, a 10,000 rial note of 1387 
(2008/09) would worth 22 rials at 1350 (1971/72) prices, or the purchasing power of 
10,000 rials of 1387 (2008/09) has declined to 22 rials of 1350 (1971/72). In other 
words, a 10,000 rial note of 1350 (1971/72) would have a purchasing power of 4,580 
thousand rials in 1387 (2008/09), while the composition of notes has not during this 
period. 

The said picture of the composition of currency denominations of Iran has led to 
a situation whereby smaller note denominations and rial coins are virtually 
nonexistent in daily transactions in Iran. The per capita of notes in circulation which 
was about 18 notes per person in 1386 (2007/08) rose sharply to 106 in 1387 
(2008/09). Moreover, sharp decline in purchasing power and the nominal value of 
national notes in circulation have created a lot of difficulty for people and banks 
which is discussed in this study. 



Based on current reforms and the launching of a newly designed electronic 
payment and settlement system, it seems inevitable that a national currency reform 
needs to be contemplated. Moreover, the government has already initiated a wide 
ranging reform plan whereby a component of that relates to currency reform and 
redenomination project. 

An expert analysis of the subject and a comparative study of redenomination 
plans in other countries need to be carried out, before CBI and other related 
government institutions commit themselves to this plan. The current study is an effort 
to analyze the depth and width of the problem and the recognition of different aspects 
of redenomination plan. 

 
Keywords: Iran, Currency Reform, Inflation, Notes and Coins, Economic Stability 
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