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 خالصه مديريتي

ولي با محوریت شناخت تجربه کشورها و ارائه پیشنهادهای پ بررسي ابعاد اصالح واحد هدف این مجموعه

طي آن واحد عمدتاً . اصالح واحد پولي یکي از اقدامات پولي است که استایران  کاربردی برای اصالح واحد پولي

یابد. به بیان دیگر اصالح پول ملي به حذف چند صفر از واحد پول جاری یك کشور به مقیاس کوچکتر تغییر مي

شود. به تبع اصالح واحد پول ملي، قیمت در تمامي بازارها نظیر لي و معرفي واحد پول جدید اطالق ميپول م

قیمت کاالها و خدمات در بازار کل کاالها و خدمات، دستمزدها در بازار نیروی کار، ارزش پول در بازارهای مالي 

ر همین راستا، تمامي نظامات آماری و گردد. دحسب واحد پول جدید تعیین مي و نرخ ارز در بازار ارز بر

اصالح واحد پولي در شود. حسابداری اعم از الکترونیکي یا غیر الکترونیکي بر حسب واحد پول جدید تعریف مي

  واقع اصالح نمادین است بدون اینکه منافع آن تضمین شده باشد.

نفسه بر قدرت غییر واحد پول ملي فياز آنجایي که اصالح پول ملي بر تغییر واحد پول کشور متمرکز است، ت

انداز خود مبالغي پول به صورت جاری و یا پسخرید پول تاثیر ندارد. به بیان دیگر چنانچه فردی در حساب

انداز خود پس از اصالح پول ملي همان میزان کاال یا انداز نگهدارد. ایشان قادر است با استفاده از مبلغ پسپس

 توانسته است خریداری نماید.که قبل از اصالح پول ملي مي خدمت را خریداری نماید

روند. عالوه بر ها پس از وقوع بحران و ابرتورم ناشي از آن، به سمت اطالح واحد پول ملي ميمعموالً دولت

های طوالني، تورم باال یا شدید را تجربه کند، دولت برای اینکه به مردم آن وقتي اقتصاد یك کشور برای دوره

ویژه اینکه تورم باال ورزد. بهعالم کند روزهای تورمي در کشور پایان یافته است، به اصالح پول ملي مبادرت ميا

شود و بایستي حجم باالی پول های متمادی باعث سختي استفاده از واحد پول ملي در مبادالت ميطي سال

 برای خریدهای جزئي مورد نیاز، تهیه شود.

در صورتي که مردم ای از عوامل اقتصادی، سیاسي و اجتماعي بستگي دارد. مجموعهاستقبال از اصالح به 

های دولت مبني بر حفظ ارزش پول ملي اعتماد کننده، از پول جدید ملي باور داشته باشند و به سیاست

و پیآمدهای رد و آثار یاستقبال خواهند کرد. بنابراین، این  موضوع بایستي در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گ

 .تبیین گرددطور دقیق آن به

کشور از نیمه دوم قرن بیستم به  60اصالح پول ملي در قرن نوزدهم فقط یکبار ثبت شده است. بالغ بر 

اند. تعداد کشور تنها یك صفر از واحد پول ملي را حذف کرده 14اند. تعداد ت ورزیدهدراصالح واحد پول ملي مبا

تقسیم شده  1000رسد. یعني پول ملي به اند. میانه تغییر در صفرها به سه ميدهکشور شش صفر را حذف کر 9
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نکتة مهم اند. مبادرت ورزیده نیز صفر ناضافه کردبه صفر حذف عالوه بر کشورها برای اصالح پول ملي است. 

 هایلبندی نموده است که طي سا( جمع2005های موسلي )بر اساس یافته (2008اولوبا )دیگر اینکه 

درصد بوده، به اصالح واحد پول ملي مبادرت  100کشوری که نرخ تورم ساالنه آن کمتر از  1960-2003

 نورزیده است. 

ها ناشي از مواجه اقتصادها با های مختلفي در ادبیات برای اصالح پول ملي وجود دارد. غالب اصالحانگیزه

 بیات وجود دارد:دهای دیگری بشرح زیر در اانگیزه ،تورم باال و یا ابرتورم است. با این وجود

 الضربحق 

 الملليارتقای اعتماد ملي و بین 

 مالحظات سیاسي 

 جانشیني پول و 

نقطه عطف کاهش هزینه مبادله، کاهش انتظارات تورمي،  ،آثار مثبت اصالح واحد پول مليدر ادبیات برای 

های جویي در هزینهوری، صرفهان گردش پول، بهرهتقویت جری،  ثبات اقتصادکالن برای بازسازی اعتماد عمومي،

منافع اصلي  مدیریت اطالعات، کاهش هزینه چاپ پول، بهره سیاسي و افزایش امنیت مبادالت عنوان شده است.

شود که بعد از اصالح، تورم انتظاری برابر با تورم تحقق یافته اصالح واحد پول ملي زماني در اقتصاد ظاهر مي

ژه سیاست پولي بایستي در راستای مدیریت های اقتصاد و به ویستیابي به این مهم، سیاستباشد. برای د

 انتظارات تورمي تنظیم شود.

های های طراحي و ضرب و چاپ پول، هزینة نگهداری حسابهزینهدر خصوص آثار منفي مواردی نظیر 

پیآمدهای بعد از اجرای مورد در همچنین،  .هستندها مطرح ناشي از رُوند کردن سطح قیمت يِتورمآثار مالي و 

واحد رغم اینکه در این سیاست فقط ای صورت گرفته است. عليمطالعات گسترده ،سیاست اصالح واحد پول ملي

کند و ارزش حقیقي پول ثابت است، اما عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناسي فرد موجب ملي تغییر مي پول

شود در دوره تعدیل، . این پدیده باعث مينشان دهنده شرایط جدید انعطاف سریع شود افراد نتوانند نسبت بمي

( ابعاد توهم 2010) و همکاران های مختلف طبقات اجتماعي قرار گیرد. دوزوکاتاارزش حقیقي تحت تاثیر نگرش

غییر در رفتار ها و ثروت، ناچیز شماری افزایش قیمت، تارزشگذاری دارایينحوة شامل پولي را در چهار قسمت 

 اند.مصرفي و تغییر در رفتار بخشش و خیرخواهي تفکیك کرده

مورد بررسي قرار  ،های موضوعي زیروزهحبرای اجرای اصالح واحد پولي در حقایق آشکار شده اقتصاد ایران 

 گرفته است:

 های دولتاعتماد عمومي به سیاست 

 جای پول مليجانشیني پول خارجي به 

 انتظاری نرخ تورم حقیقي و 

 گذاری و رشد اقتصادیسرمایه 
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 های زیرساختICT 

 توهم پولي 

 

 گردد:های سیاستي بشرح زیر ارائه ميبا عنایت به مطالب بررسي شده، توصیه

در صورتي که در فرآیند اجرای اصالح واحد پول ملي، مدیریت موثری برای کنترل تورم وجود داشته  .1

قابل اجرا کشور برای تواند سیاست اصالح پول ملي مي ،آن با در نظر گرفتن مجموعه منافع و باشد

 .باشد

 

اقتصادی و اجتماعي برای  در ابعاد ضرورتیك . به دالیل زیر اجرای اصالح واحد پول ملي به عنوان 2 

 :شودتلقي نمي شرایط فعلي اقتصاد ایران

 نگي و رشد پایه بیني شده در خصوص اهداف کمي موید این است که رشد نقدیهای پیششاخص

درصد رشد  17.5و  22به ترتیب طور متوسط ساالنه بههای برنامه پنجم توسعه پولي در طول سال

های برنامه سوم و چهارم توسعه عملکرد رشد داشته باشد. این در شرایطي است که طي سال

شد، کشور برنامه بوده است. در صورت تداوم این نرخ راهداف بیشتر از عمالً های پولي شاخص

در شرایطي است که کماکان کسری  نتجربه کند. ای هتواند تورم پایین و باثبات را درآیندنمي

بیني نشده بودجه دولت به نظام بانکي وابسته است و برای عدم وابستگي آن تمهیدات موثری پیش

منظور  . این بدین مفهوم است که کشور از نظر سیاستگذاری پولي و مالي در نقطة عطف بهاست

موفقیت در مدیریت انتظارات تورمي های تورمي پایین و با ثبات قرار ندارد. بنابراین، رجعت به نرخ

باشد،  . به بیان دیگر، برای اینکه تورم انتظاری مطابق با تورم تحقق یافتهیستچندان قابل تضمین ن

 وجود ندارد. تضمیني

  قابل توجهي از مشکالت افزایش هزینه گسترش خدمات نوین بانکي و خدمات الکترونیکي بخش

 مبادله را رفع کرده است.

  ناچیز است.جای پول ملي خارجي به هایپولدر فرآیند مبادالت کشور، حجم استفاده از  

 

، بایستي آنعالوه بر تدوین و تصویب مواد قانوني برای  مطمح نظر باشد،  اصالح پول مليدر صورتي که  .3

 .که محورهای تفصیلي آن در این نوشتار ارائه شده است تصویب برسد برنامه عملیاتي تهیه و به
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 مقدمه .1

پولي با محوریت شناخت تجربه کشورها و ارائه پیشنهادهای  بررسي ابعاد اصالح واحد هدف این مجموعه

آن واحد ایران است. اصالح واحد پولي یکي از اقدامات پولي است که عمدتاً طي  کاربردی برای اصالح واحد پولي

یابد. به بیان دیگر اصالح پول ملي به حذف چند صفر از واحد پول جاری یك کشور به مقیاس کوچکتر تغییر مي

شود. به تبع اصالح واحد پول ملي، قیمت در تمامي بازارها نظیر پول ملي و معرفي واحد پول جدید اطالق مي

زدها در بازار نیروی کار، ارزش پول در بازارهای مالي قیمت کاالها و خدمات در بازار کل کاالها و خدمات، دستم

گردد. در همین راستا، تمامي نظامات آماری و و نرخ ارز در بازار ارز بر حسب واحد پول جدید تعیین مي

اصالح واحد پولي در شود. حسابداری اعم از الکترونیکي یا غیر الکترونیکي بر حسب واحد پول جدید تعریف مي

 نمادین است بدون اینکه منافع آن تضمین شده باشد.واقع اصالح 

در ای از عوامل اقتصادی، سیاسي و اجتماعي بستگي دارد. به مجموعهواحد پول ملي استقبال از اصالح 

های دولت مبني بر حفظ ارزش پول ملي اعتماد کننده، از پول صورتي که مردم باور داشته باشند و به سیاست

رد و آثار و یهند کرد. بنابراین، این  موضوع بایستي در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گجدید ملي استقبال خوا

 طور دقیق بررسي شود.پیآمدهای آن به

پول ملي واحد شکل زیر سازماندهي شده است. بخش دوم به تجارب جهاني مرتبط با اصالح ادامه مطالب به

های در دورهکند. بخش چهارم قدرت خرید پول را ین مياختصاص دارد. بخش سوم علل اصالح واحد پول را تبی

توهم پولي پس از اجرای اصالح واحد پول ملي آثار از اصالح واحد پول ملي بررسي و بخش پنجم به بعد قبل و 

نماید. بخش هشتم واحد پول جدید را پردازد. بخش هفتم حقایق آشکار شده اقتصاد کشور را تبیین ميمي

و در نهایت بخش  نمایدارائه ميپیشنهاد تهیه و تدوین قانون و برنامه اصالح پول ملي را  بخش نهم ومعرفي 

 .  کندهای سیاستي را ارائه ميگیری و توصیهدهم نتیجه

 تجارب جهانيِ اصالح واحد پول ملي .2

مه دوم قرن بیستم از نیکشور  60بالغ بر گیرد. معموالً تغییر واحد پول ملي پس از بحران یا تورم باال صورت مي

اند. کشور تنها یك صفر از واحد پول ملي را حذف کرده 14تعداد  .اندبه اصالح واحد پول ملي مبارت ورزیده

 1000رسد. یعني پول ملي به اند. میانه تغییر در صفرها به سه ميکشور شش صفر را حذف کرده 9تعداد 

 تقسیم شده است. 

یکبار ثبت شده است. در قرن بیستم کشورها با فاصله زماني مختلف به  اصالح پول ملي در قرن نوزدهم فقط

بار واحد پول ملي خود  دو 1987و  1963های سال اند. کشور بلیوی در فاصلهاصالح واحد پول ملي اقدام کرده
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کرد.  دو بار پول ملي را اصالح 1991و  1985های را اصالح کرد. کشور پرو در فاصله زماني کوتاه یعني سال

بار اصالح،  4و  5، 6کشورهای برزیل، یوگسالوی/سرب سابق و آرژانتین سه کشوری هستند که به ترتیب با 

 اند. اصالح پول ملي را در تاریخ خود ثبت کرده وردِرکباالترین 

بر اساس اند. صفر و هم به اضافه کرده صفر مبادرت ورزیدهکشورها برای اصالح پول ملي هم به حذف 

(، بعضي کشورها پس از استقالل تعدادی صفر به واحد پول خود اضافه کردند. از جمله 1995های مس )بررسي

(، فیجي 1964(، نیوزیلند )1966(، باهاما )1966(، استرالیا )1965(، غنا )1964سیرلئون ) و افریقای جنوبي

 (.1973( و نیجریه )1971(، ماالوی )1971(، گامبیا )1967)

، 1980آرژانتین در دهه اند عبارتند از پول ملي اقدام کردهصفر از به حذف های اخیر دهه درکشورهایي که 

با حذف شش و ا لیره جدید خود رواحد جدید پول  هستند. ترکیه 2005ترکیه در ژانویه  و1990برزیل در دهه 

افغانستان و  عالم کردبا حذف چهار صفر، واحد پول جدید خود را ا 2005روماني در جوالی  .معرفي کرد ،صفر

 سه صفر از واحد پول این کشور را حذف کرد. 2002در اکتبر 

 هایبندی نموده است که طي سال( جمع2005های موسلي )بر اساس یافته(2008اولوبا )

به اصالح واحد پول ملي مبادرت  ،درصد بوده 100کشوری که نرخ تورم ساالنه آن کمتر از  1960-2003

 خالصه شده است. 1 جدولبندی ایشان در نتایج جمعنورزیده است. 

 نرخ تورم و اصالح واحد پول ملي 1 جدول

 تعداد اصالح واحد پول ملي دامنه نرخ تورم ساالنه رديف

1 1-50 0 

2 51-100 0 

3 101-200 55 

4 201-500 28 

5 501-1000 15 

6 1001-3000 17 

7 3001-5000 7 

 4 به باال 5001 8

 126 - جمع
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 پول مليواحد اصالح مباني و علل  .3

ها ناشي از مواجه اقتصادها با . غالب اصالحمطرح شده استبرای اصالح پول ملي های مختلفي انگیزهدر ادبیات 

که در این بخش به موارد  هستندطرح های دیگری در ادبیات ماست. با این وجود انگیزه 2ابرتورمو یا  1تورم باال

 شود:کلیدی تمرکز مي

 و تورم چاپ پول (1

ها درصدد برآمدند تا کسری بودجه بها نظیر طال و نقره تغییر کرد، دولتپشتوانه پول از فلزات گران از زماني که

اضای کل اقتصاد را از طریق چاپ پول تامین نمایند. عدم تناسب رشد حجم پول با رشد تولید، باعث افزایش تق

های تورمي شده و تورم پیوسته را در اقتصاد شود. با ثابت بودن سایر شرایط، مازاد تقاضا موجب فشاریمي

در صورتي که این شیوه تامین مالي دولت به عنوان یك قاعده درآید و برای  ،دنبال خواهد داشت. بنابراینبه

هزینه معامالتي را کاهش یافته و  تاز این ناحیه به شد های طوالني تداوم داشته باشد، ارزش پول مليسال

اجرای این ند. رآوها برای کاهش هزینه مباالدتي، به اصالح پول ملي روی مي،دولتدر این حالتدهد. افزایش مي

شود که دولت قادر است تورم را مدیریت کند و مسیر حرکت نرخ تورم را تغییر سیاست زماني حائز اهمیت مي

است در صورتي که نرخ شود. بدیهياز این طریق انتظارت تورمي مردم با اجرای این سیاست، کنترل مي داده و

  تورم تحقق یافته از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد، ممکن است نتایج عکس گرفته شود.  

لي قادر ها از طریق چاپ پول و افزایش یایه پودولتها با محوریت کسب درآمد است. نگاه دیگر دولت

ر تورم های مالي و پولي منجاین نوع نگاه به سیاست 3.کسب کنند "الضربحق"هستند درآمدی با عنوان 

 شود. پیوسته در اقتصاد مي

کنند با اعالم زمان کوتاه برای تغییر پول ملي، درآمد ها سعي مي، بعضي دولتموارد فوق وه برعال

ها خود تنها یك روز به مردم مهلت داد تا پول 1976الئوس در سال  دیگری از این ناحیه کسب کنند. مثالً کشور

مهلت سه روزه را  1991و شوروی سابق در سال 1988د. نیکاراگوئه در سال نها جدید تعویض نمایپول ارا ب

 های خود را با پول جدید تعویض نمایند.این طبیعي است که در مدت کوتاه همه قادر نیستند پول کرد. تعیین

    د.کرخواهد عمل الضرب برای دولت مد ناشي از حقآهای تعویض نشده همانند درر این حال پولد

د. عالوه نروها پس از وقوع بحران و ابرتورم ناشي از آن، به سمت اطالح واحد پول ملي ميمعموالً دولت

ه کند، دولت برای اینکه به مردم های طوالني، تورم باال یا شدید را تجربوقتي اقتصاد یك کشور برای دورهبر آن 

ویژه اینکه تورم باال بهورزد. است، به اصالح پول ملي مبادرت مي در کشور پایان یافتهتورمي  روزهای اعالم کند

                                                           
1 High Inflation 
2 Hyperinflation 

 کند.الضرب با نرخ مالیات تورمي برابری ميدر شرایط تعادلي درصد حق3 
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 حجم باالی پول شود و بایستيمي های متمادی باعث سختي استفاده از واحد پول ملي در مبادالتطي سال

 .، تهیه شودبرای خریدهای جزئي مورد نیاز

 الملليدر سطح ملي و بين داماعت رتقايا (2

کاهش اعتماد عمومي به پول اعتماد باشند. ها بيشود مردم به سیاستکاهش مستمر ارزش پول ملي موجب مي

مبادرت ورزند و پول خارجي را جایگزین های معتبر خارجي شود حتي مردم به استفاده از پوليملي موجب مي

( معتقد 1997) 1فیلدها خود هستند. ماکسها درصدد بازیابي اعتبار سیاستدر این حالت دولت. پول ملي نمایند

دهد، اطمینان ميالمللي سرمایه فعاالن بازارهای بین و یا های برای جلب رضایت شهروندان خوداست دولت

به کسب اعتماد عمومي  ،ليکنند. برای این منظور از طریق تغییر واحد پول مهای ضد تورمي اتخاذ ميسیاست

( افزایش اعتماد را در راستای افزایش شانس موفقیت در 2002) 3( و استوکس1996) 2آرمیجو ورزند.مبادرت مي

های اقتصادی و به ویژه اینکه شهروندان این سیاست دولت برای هماهنگي سیاستبهکنند. انتخاب آتي تلقي مي

 6و جنس (2003) 5، مزلي(2002) 4عالوه بر آن، لِبالنگ کنند.ي ميتبع آن برای رشد اقتصادی مثبت ارزیاب

کند و گیرنده بهبود پیدا مياعتبار دولت به عنوان قرض در بازار جهاني سرمایه،( بر این باور هستند 2005)

 . خواهد شددولت به عنوان حامي نرخ ارز تلقي 

کنند دست به ایت اجتماعي سعي ميها برای کسب موفقیت خود در حوزه اقتصادی و کسب رضدولت

المللي پول هم های تثبیت اقتصادی که با رویکرد صندوق بینسیاستدر ادبیات، اصالحات اقتصادی بزنند. 

اجرای  يپایاندر دوره اصالح واحد پولي در این فرآیند شود. همخواني دارد یکي از این رویکردها تلقي مي

دهد تا در بازار و میان مردم این اعتماد را واحد پول ملي را تغییر ميدولت  دهد ورخ مي های تثبیتسیاست

شود تا مردم و اجرای آن باعث مي ته است.فتورم باال پایان یا های تثبیت،با اجرای سیاست ایجاد کند که

ها دولت در این راستا، های دولت برای مبارزه با تورم جدی است.گزاران بر این باور باشند که سیاستسرمایه

 های اقتصادی ممکن است به سمت استقالل بانك مرکزی روی آورند و به هدفگذاریبرای افزایش اعتبار سیاست

   7اقتصادکالن مبادرت ورزند. اهداف

ماری و آبانك مرکزی ترکیه برای اجرای اصالح واحد پول ملي دو استدالل را مطرح کرد. یکي مشکل 

کند ( تصریح مي2005. مزلي )ه استبود آن کشوربازخواني اعتبار واحد پول ملي ترکیه و دیگری  های لیرمبادله

                                                           
1 Maxfield 
2 Armijo 
3 Stokes 
4 Leblang 
5 Mosley 
6 Jensen 
7 Bernhard et al. (2002) 
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اجرای  ةزمین ،این نرخ تورم یك رقمي داشته باشد و خودِ  2004تنها توانسته بود در سال  1972ترکیه از سال 

مسئولیت اجرای بخشي از بار  ،با این وجود فراهم کرده بود. 2005سیاست اصالح پول ملي این کشور را در سال 

و همچنین  2001المللي پول پس از بحران سال های تثبیت صندوق بیننظام پولي این کشور به اجرای سیاست

 شد.عالقه ترکیه به پیوستن به اتحادیه اروپا ناشي مي

ند و در میانه اهبعضي کشورها اصالح نظام پولي خود را جزئي از برنامه تثبیت اقتصادی تعریف کرد

خاطر تاثیرگذاری بر انتظارات تورمي ند. این رویکرد بهاههای تثبیت، نظام پول ملي را اصالح کردسیاستاجرای 

ست. در حالي که نرخ تورم ساالنه این رژیم در اگوست ا اشود. رژیم اشغالگر قدس یکي از این کشورهاتخاذ مي

با این وجود، بعضي د را حذف کرد. در سپتامبر این سال سه صفر از پول خو ،درصد بود 386معادل  1985

اند بر انتظارات تورمي های تثبیت، نتوانستهکشورها با اجرای سیاست اصالح نظام پولي همزمان با اجرای سیاست

تاثیرگذار باشند. در واقع اصالح واحد پول ملي ابزار ضعیفي برای تاثیرات گسترده در انتظارات تورمي تلقي 

 1993واحد پول خود را تغییر داد اما نرخ تورم ابرتورمي را در سال  1992در سال شود. کشور آذربایجان مي

س از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی پکند اصالح واحد پول ملي بایستي ( تصریح مي2005مزلي )تجربه کرد. 

   باشد و نه همزمان با آن.

 مالحظات سياسي (3

دولت در قدرت به رای دهندگان متعهد شده کند که ل مياصالح نظام پولي با رویکرد سیاسي این هدف را دنبا

در  تر برسد.است که عملکرد اقتصادی خوبي داشته باشد. از جمله به نرخ رشد اقتصادی باالتر و نرخ تورم پایین

کند زمان اجرای سیاست با محوریت زمان انتخابات ( تصریح مي2005مزلي )نظام مبتني بر دمکراسي، قالب 

ود. در صورتي که عملکرد اقتصادی دولت خوب نباشد و دولت قبل از انتخابات به اجرای سیاست شتعیین مي

تغییر واحد پول ملي اقدام کند، این بدین مفهوم است که دولت پذیرفته است که در اداره کشور موفق نبوده 

 است. 

ان به شکست و خطا در ( معتقد هستند دولت تمایلي به اذع2002( و لِبلند )2001فریدن و همکاران )

ها ندارد. در صورتي که در انتخابات بعدی پیروز میدان شود، تمایل خواهد داشت بعد از انتخابات به سیاست

های در تعامل بین اجرای سیاست معتقد هستند  (2003) 1شمیس و ویاصالح واحد پول ملي اقدام نماید. 

شود در حالي که اصالح سیاست پولي بعد از انتخابات اجرا مي تثبیت و انتخابات، اصالح نرخ ارز معموالً قبل از

 گیرد. انتخابات صورت مي

گردد. با ابعاد ارزشي تلفیق شود، مباحث جدیدتری مطرح ميدر صورتي که اصالح واحد پول ملي 

 2فوداز نظر لیانوچنانچه اصالح واحد پول اثر توزیعي نداشته باشد، طرح مباحث ارزشي مشکل خواهد بود. 

                                                           
1 Schamis and Way 
2 Leijonhufvud 
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در صورتي که اثر بازتوزیعي داشته باشد، به طور مثال منجر به تصریح مي کند اصالح واحد پول ملي ( 2000)

تحت این  گردند.شوند و وام گیرندگان متضرر ميکاهش نرخ تورم شود، در این حالت وام دهندگان منتفع مي

 به اصالح واحد پولي نشان خواهد داد. تمایل کمتری ،های راستهای چپ در مقایسه با دولتدولتشرایط، 

المللي واکنش کمتری های دیگر به فشارهای بازار بینهمچنین در صورتي که جناح چپ در مقایسه با جناح

 آنگاه نگرش ارزشي بر اصالح واحد پول ملي موثر خواهد بود.نشان دهد، 

، دولت تمایل چنداني به اجرای باشد امر ناپسندی ،نکته دیگر اینکه اگر اصالح واحد پولي از نظر جامعه

و لذا به  شد های دیگر قبالً انجام شده، کمتر ناپسند تلقي خواهدآن نخواهد داشت. در حالي که اگر توسط دولت

  ها نخواهد بود.معني شکست سیاست

 جانشيني پول (4

اصالح پول ملي  ها را به سمتجانشین کردن پول خارجي بجای پول داخلي، یکي از عواملي است که دولت

وقتي مردم یك کشور تمایل دارند در فرآیند مبادله بجای استفاده از پول ملي، از پول خارجي  کند.هدایت مي

ها تمایل بیشتری به اصالح پول استفاده کنند و حجم جانشیني پول هم قابل توجه باشد، در این حالت دولت

  ملي نشان خواهند داد.

، بیشتر است. چرا که جهاني شدن هستندي که دارای بازارهای مالي جهاني جانشیني پول در اقتصادهای

شود ارزها با یکدیگر به رقابت بپردازند و شهروندان در حالت باز بودن بازارهای مالي، براحتي بازارها باعث مي

واسط دهه ادر  دهدمطالعات نشان مي نتایج 1توانند واحد پول ملي را با واحد پول خارجي جانشین نمایند.مي

در مطالعه درصد بوده است.  20کشور بیشتر از  30های ملي در های خارجي به اسکناسنسبت اسکناس 1990

   2صد بوده است.در 30نسبت پول خارجي به تعریف وسیع پول  ،دیگری

 اصالح نظام پولي و قدرت خريد پول .4

نفسه بر قدرت است، تغییر واحد پول ملي فياز آنجایي که اصالح پول ملي بر تغییر واحد پول کشور متمرکز 

انداز خود مبالغي پول به صورت جاری و یا پسخرید پول تاثیر ندارد. به بیان دیگر چنانچه فردی در حساب

انداز خود پس از اصالح پول ملي همان میزان کاال یا انداز نگهدارد. ایشان قادر است با استفاده از مبلغ پسپس

توانسته است خریداری نماید. اگر چنانچه چهار صفر از  نماید که قبل از اصالح پول ملي مي خدمت را خریداری

ریال جدید خواهد بود. در این حالت،  1ریال معادل  10.000واحد پول ملي حذف شود. در این صورت هر 

                                                           

 برای اطالعات بیشتر به مآخذ زیر مراجعه شود: 1 

Balino et al. (1999) and Cohen (1999, 2004) 
2 Krueger and Ha )1996) and Balino et al. in Cohen (2004) 
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قبل از تغییر ریال است. این فرد قصد دارد 120.000.000طور مثال کل موجودی حساب جاری فردی مبلغ به

ریال خریداری نماید. این فرد مبلغ پول فوق را از حساب  120.000.000واحد پول ملي، خودروی به ارزش 

کند و یك خودرو خریداری مي کند. حالت دوم این است که این فرد پس از تغییر شخصي خود برداشت مي

ر حذف شده است، اکنون رقم موجوی حساب واحد پول ملي به خرید خودرو اقدام نماید. از انجایي که چهار صف

ریال جدید است. با عنایت به اینکه پس از اصالح واحد پول ملي ارزش خودرو  12.000جاری این فرد معادل 

ریال جدید از حسابجاری شخصي خود،  12.000ریال جدید است، این فرد قادر است با برداشت  12.000معادل 

 یك خودرو خریداری نماید. 

کیلو گرمي را به  10داری قبل از تغییر واحد پول ملي یك کیسه برنج یگر اینکه فرض شود مغازهمثال د

ریال است. با تغییر واحد پول ملي، این  20.000فروخت. یعني هر کیلو گرم معادل ریال مي 200.000ارزش 

ت هر کیلوگرم برنج به ارزش ریال جدید خواهد فروخت. در این حال 20کیلو گرم برنج را به مبلغ  10مغازه دار 

 ریال جدید خواهد بود.   2

 اصالح واحد پول آثار  .5

 آثار مثبت( 1

تورم انتظاری برابر با تورم  ،شود که بعد از اصالحمنافع اصلي اصالح واحد پول ملي زماني در اقتصاد ظاهر مي

سیاست پولي بایستي در راستای  ژههای اقتصاد و به ویسیاست ،برای دستیابي به این مهم ه باشد.تتحقق یاف

 شود:در ادامه لیستي از آثار مثبت اجرای این سیاست ارائه مي مدیریت انتظارات تورمي تنظیم شود.

  كاهش هزينه مبادله

فواید اساسي اصالح پول ملي، کاهش هزینه مبادله است. در شرایط تورمي که ارزش پول ملي تقلیل از یکي 

شود. در این حالت نه تنها مشکل حجم ه مبادله افزایش یافته و موجب ناکارایي مبادله ميتبع آن هزینهیابد، بمي

   1سازد.پول مورد نیاز مبادالت وجود دارد بلکه مدیریت محاسبات را با مشکل مواجه مي

 كاهش انتظارات تورمي

ل ارزهای خارجي منجر کاهش انتظارات تورمي و بر تقویت ارزش پول ملي در مقاب تغییر واحد پول ملي بر

بعد از اجرای تغییر واحد پولي بیشتر از تورم انتظاری در جامعه  در صورتي که تورم تحقق یافته دورةخواهد شد. 

منافع تغییر واحد پولي ملي به  ،باشد، اثرات منفي اجرای سیاست تغییر واحد پولي ظاهر خواهد شد. بنابراین

گیری اساسي از نظر سیاستي این است از اجرای آن بستگي دارد. نتیجههای پس نحوه مدیریت اقتصاد در دوره

                                                           
1 Oluba (2008) 
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 را سازی اقتصاد در دوران بعد از اجرای تغییر واحد پول مليکه سیاستگزاران بایستي تدابیر الزم برای باثبات

 بیني نمایند. پیش

 ثبات اقتصادكالن

ه ارمغان بیاورد. از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات شود ثبات اقتصادکالن را بموفق باعث مي اصالح واحد پول مليِ

سیاستگزاران  ش. در اینجا نقستهادهي انتظارات به معتبر بودن سیاستو شکلنرخ ارز، ارتقای مدیریت بودجه 

 گیری و اجرای آن حائز اهمیت است. تصمیمنحوة در 

 تقويت جريان گردش پول

ها به نظام د، این پولنبه صورت راکد در اختیار افراد قرار دارهایي که خارج از جریان هستند و بخشي از پول

هایي که در بخش زیرزمیني اقتصاد در پول ،های جدید معاوضه شود. عالوه بر آند تا با پولنشوبانکي ارائه مي

ها، بخش د. در مجموع بر حسب حجم اینگونه پولنشوینها نیز وارد بخش رسمي اقتصاد مياگردش است، 

 .خواهد پذیرفت مثبت اعتباری کشور از این ناحیه تاثیر

 وريبهره

چنانچه تغییر واحد پولي به عنوان نقطه عطف برای کاهش تورم تلقي شود، نرخ تورم آینده از طریق کاهش تورم 

نوعي بر اساس که به 1ح دستمزدها و نرخ سودانتظاری، کاهش خواهد یافت و سایر متغیرهای کالن مانند سط

وری کل عوامل تولید در اقتصاد تاثیر مثبت خواهد شوند، کاهش خواهد یافت و بر بهرهنرخ تورم تعیین مي

 گذاشت.

 ي مديريت اطالعاتهاجويي در هزينهصرفه

یابد و از ی و مالي کاهش ميها و زمان ورود و ثبت اطالعات حسابداربا اصالح واحد پول ملي از یك طرف هزینه

 یابد.ها نیز تقلیل ميطرف دیگر هزینه مدیریت و نظارت بر حساب

 

 كاهش هزينه چاپ پول

حذف صفر به منزله کاهش سرانه اسکناس در گردش است. در این صورت هزینه چاپ پول کاهش خواهد یافت.  

رقمي را تجربه کرده است، سرانه اسکناس در های گذشته تورم دو کشور طي دههطور مثال، از آنجایي که به

تبع اصالح واحد پول ملي و حذف چند ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته به شدت افزایش یافته است. به

 خواهد شد.  منجر های چاپ پول صفر از آن، سرانه اسکناس کاهش خواهد یافت و این خود به کاهش هزینه

                                                           

تعیین  های عرضه و تقاضابه وسیله نیروی و متغیر در بازارمقدار این دهد که کاهش در نرخ سود بیشتر در کشورهایي رخ مي 1 

 شود.
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 د عمومينقطه عطف براي بازسازي اعتما

تواند در بازسازی کشوری که در یك دوره تاریخي تورم باالیي را تجربه کرده است، تغییر واحد پول ملي مي

دولت نقش اساسي داشته باشد. ایجاد زمینه تعهد برای سیاستگزاران در راستای بازسازی به اعتماد عمومي 

های پس از تغییر م باثبات در آینده و دورهها از طریق کاهش و مدیریت نرخ توراعتماد عمومي برای سیاست

 شود.محقق مي ،واحد پولي

 بهره سياسي

دهد. در صورتي که نرخ برابری المللي نشان مينرخ ارز میزان قوت و ضعف پول یك کشور را در سطح ملي و بین

برای طور مثال رد. بهگیواحد پول ملي در مقابل پول خارجي تغییر یابد، تاثیر مثبتي از دولت در مردم شکل مي

ریال برابر  10.000جای اینکه به ،واحد پول ملي حذف شود زشود که چهار صفر امي حالتي در نظر گرفتهایران 

 شود. کشور تلقي ميدولت و خود یك اعتباری برای دالر خواهد شد. این خودبه 1ریال برابر  1یك دالر باشد، 

 افزايش امنيت مبادالت

که حمل پول در جیب و یا کیف پول در مقایسه  کم در مقابل حجم پول زیاد بیشتر است. چرا امنیت حجم پول 

 با حمل آن در پاکت یا کیسه پول از امنیت بیشتری برخوردار است. 

  آثار منفي (2

 هاي طراحي و ضرب و چاپ پولهزينه

هایي است که در فرآیند اجرا از جمله هزینه رسانيمدت طراحي و ضرب و چاپ پول و اطالعهای کوتاههزینه

 بایستي بانك مرکزی متحمل شود. 

 

 هاي ماليداري حسابهنگ ةهزين

ها را بخش دیگری از هزینه ،های فاکتورافزارها، آموزش عمومي کارکنان و هزینههای ناشي از اصالح نرمهزینه

که طي آن هر دو پول قدیم و  های مالي در دوره انتقالداری حسابههای نگهزینهدهد. همچنین، تشکیل مي

 های دیگر اجرای این سیاست هستند.هزینه جدید در جریان هستند

 

 هاسطح قيمت رُوند كردنشي از ناتورم 

که متناسب با قیمت جاری  دهدرخ مي باال در حالتي هها بسطح قیمت کردنمدت ناشي از گرد تورم کوتاه

اشد. در صورتي که آثار گرد کردن ارقام به سمت باال، قابل توجه ت، پول خرد وجود نداشته باو یا خدم هاکاال

باشد، ممکن است نتایج مثبت اجرای اصالح واحد پول ملي را تقلیل دهد. همچنین اگر بعد از اصالح نظام پولي، 
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و  شودها ميرخ تورم انتظاری باشد، خود این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتننرخ تورم تحقق یافته بیشتر از 

( در خصوص گرد کردن اعداد برای 2003) 1مستاکي و سباتیني. گذاردميپیآمدهای مخربي در اقتصاد برجای 

 تغییر واحد پول ملي کشورها به یورو، دو وضعیت زیر را حائز اهمیت دانستند:

 گرد کردن قیمت از بعد رونشناسي: از آنجایي که خریداران به مقادیر کمتر پول حساس نیستند، لذا 

 کنند.یورو گرد مي 2یورو را به  1.98و  1.99فروشندگان ارقامي مانند 

 یورو به  1.67ها معموالً ارقامي مانند گرد کردن ارقام اعشاری با دو رقم: برای ساده سازی قیمت

 تر صورت گیرد.تر و سادهها راحتشوند تا پرداختیورو گرد مي 1.70

 ایتالیادر که سال اجرای واحد پول ملي به یورو بود را  2002سال آنها اثرات گرد کردن را بر نرخ تورم 

ناشي از  2002سال  این کشور درصدی 2.5درصد نرخ تورم  0.6تا  0.1محاسبه کردند. نتایج موید این است که 

  گرد کردن ارقام بوده است.  

  پيآمدهاي توهم پولي .6

ای صورت گرفته است. مطالعات گسترده ،ملي در خصوص پیآمدهای بعد از اجرای سیاست اصالح واحد پول

کند و ارزش حقیقي پول ثابت است، اما عوامل ملي تغییر مي پولواحد رغم اینکه در این سیاست فقط علي

شود افراد نتوانند نسبت به شرایط جدید انعطاف سریع داشته نشناسي فرد موجب ميافرهنگي، اجتماعي و رو

تلف طبقات اجتماعي خهای مد در دوره تعدیل، ارزش حقیقي تحت تاثیر نگرششوباشند. این پدیده باعث مي

اند که در بندی نموده( ابعاد توهم پولي را در چهار قسمت بشرح زیر طبقه2010) و همکاران قرار گیرد. دوزوکاتا

 :گیردادامه ابعاد هر یك مورد بررسي قرار مي

 ها و ثروتارزشگذاری دارایي (1

 ایش قیمت ناچیز شماری افز (2

 تغییر در رفتار مصرفي و (3

 تغییر در رفتار بخشش و خیرخواهي (4

 ها و ثروتارزشگذاري دارايي (1

شود، نگاه افراد بجای ارزش حقیقي پول به ولي تعریف ميپیکي از رفتارهای غیرعقالیي افراد که در قالب توهم 

ار شناسایي و مورد تاکید قرار دارد. یکي ( برای اولین ب1928است. این رفتار را فیشر ) با آن ارزش اسمي مرتبط

های مالي از اثرات اصالح واحد پولي، تغییر در ارزشگذاری درآمد، موجودی حساب های بانکي و انواع دارایي

 افرادقدرت خرید درآمد و ثروت افراد و جامعه ثابت است، اما هنگامي که ، است. هر چند با تغییر واحد پول ملي
                                                           
1  Mostacci and Sabbatini  
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شوند. همین کنند با یك شوکي مواجه ميهای خود را با واحد پول جدید محاسبه ميرایيد ارزش دانخواهمي

دهد. مثالً در صورتي که چهار صفر از کنند، رخ ميپدیده هنگامي که افراد درآمد ماه اول خود را دریافت مي

 500حقوق فرد  ریال درامد داشته باشد، در واحد پول جدید 5.000.000واحد پول ملي حذف شود و فردی 

با اصالح واحد پول  در حالي کهکند. ریال خواهد بود. این فرد در واحد پول جاری، درآمد میلیوني دریافت مي

 شود.دچار توهم مي ،مقایسه ارزش اسمي پول خود در کند درآمدش کاهش یافته وملي، فرد تصور مي

 ناچيز شماري افزايش قيمت (2

شود. های جاری به قیمت جدید، باعث کوچك شدن ارقام ميترجمه قیمت با تغییر واحد پول و حذف صفرها،

طور مثال ها نخواهند داشت. بهدر این حالت افراد در مقایسه با حالت قبل، حساسیت زیادی به تغییرات قیمت

ریال افزایش  350.000ریال بر اساس واحد پول جاری باشد و قیمت آن به  330.000اگر قیمت یك کاالیي 

 35ریال به  33بد، مردم حساسیت بیشتری دارند تا اینکه با حذف چهار صفر در واحد پول جدید، قیمت از یا

 است.  فومعر 1"ناچیز شماری"ریال افزایش یابد. این موضوع در ادبیات به 

 تغيير در رفتار مصرفي (3

دهند. العمل نشان نميعکس از آنجاییکه در واحد پول جدید ارقام کوچك هستند، افراد در مقابل بعضي خریدها

کنند که مصرف افراد با بکارگیری واحد پول جدید، افزایش ( تایید مي2010نتایج مطالعات دوزوکاتا و همکاران )

شود، ارقام کوچکتر شده و افراد تصور یابد. زیرا، وقتي قیمت کاالها برحسب واحد پول جدید تعریف ميمي

 تر خواهد بود. بیشتر راحت گیری برای خریدِو به همین خاطر تصمیم کنند کاالها چندان گران نیستندمي

 

 تغيير در رفتار بخشش و خيرخواهي (4

طور خاص به دالیل اعتقادی افراد بخشنده هستند و به طور عام و مردم کشورهای اسالمي بهمردم دنیا به

مالي بیشتری به همنوعان خود کنند. با حذف صفر و کوچکتر شده مقیاس، مردم کمك همنوعان خود کمك مي

ریال 20.000یا  10.000خواهد در پول رایج صدقه دهد، رقم وقتي فردی مي ،کنند. از بعد تصورات ذهنيمي

رقم باالیي خواهد اما وقتي چهار صفر حذف شود، صدقه دادن یك یا دو ریال چندان ارزشي نخواهد داشت.  

های های مختلف در کنار کمكمعه نظیر دادن کادو در مناسبتتلف در جاخعالوه بر آن وجود آداب و رسوم م

بخشش  یبیشترمقادیر شود رفتار بخشندگي افراد نسبت به گذشته تغییر و مالي با رویکرد ارزشي، موجب مي

 نمایند.

                                                           
1 Trivialization 
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چهار صفر از واحد پول خود را حذف کرد. پس از دو سال از معرفي واحد  2007کشور غنا در جوالی  

ها و ثروت، ناچیز ارزشگذاری دارایيیر توهم پولي بر ث( در خصوص تا2010دوزوکاتا و همکاران )پول جدید، 

شماری افزایش قیمت، تغییر در رفتار مصرفي و تغییر در رفتار بخشش و خیرخواهي مردم این کشور مطالعه 

د بود و حجم نمونه نیز نمونه آماری آنها به پایتخت محدو روش تحقیق کیفي و میداني انجام دادند. هر چند

های فوق را تایید مي کند. این در شرایطي است که مطالعات کوچك بود، با وجود این، نتایج آنها تمامي فرضیه

( کشورهای منطقه یورو را مورد مطالعه 2006) 1ن و سیبریانيودهد. کَنقبل از آن نتایج مختلطي را نشان مي

های پول ،شش، نتایج موید این است که پس از پیوستن به یوروقرار داد. در خصوص تاثیر بر افزایش بخ

کاهش یافته است. لذا، نقش فرهنگ  کشورها وری شده توسط کلیسا در بعضي کشورها افزایش و در بعضيآجمع

گیری کردند که مصرف کننده با ( نتیجه2002) 2و مذهب در این فرآیند تاثیرگذار است. رگوبیر و سریواستاوا

ارزش اسمي آن کمتر است در مقایسه با پولي که ارزش اسمي آن بیشتر است، تمایل بیشتری به خرج پولي که 

 کند. کردن پیدا مي

  حقايق آشكار شده اقتصاد ايران .7

 هاي دولتعمومي به سياستاعتماد 

خي های دولت است. براعتماد عمومي به سیاست ،اصالح واحد پول ملي موفق یکي از عوامل موفقیت اجرای

 کند. از جمله نتایجرا تا حدودی تایید مي های دولتاعتماد عامه مردم به سیاستالمللي های بینشاخص

حائز  7از  3.7دهد ایران در شاخص نهادها با رقم نشان مي 2011-2010شاخص رقابتمندی جهاني در سال 

خص مورد سنجش قرار گرفته زیرشا 21تعداد  ،است. برای شاخص نهادها شدهکشور  139از میان  82رتبه 

و محبوبیت تصمیمات  39اعتماد عمومي به سیاستمداران با رتبه  ها، دو زیرشاخصِاست. در میان این زیرشاخص

 ،با این وجوداحراز کرده است. کشور  139میان  در ایران ای هستند کههباالترین رتب، 48مقامات دولتي با رتبه 

نه تواند نشاهای اخیر ميگذاری و پایین بودن رشد اقتصادی طي سالیهبایستي اذعان داشت کاهش رشد سرما

 منفي برای اعتماد عمومي باشد و توزیع پول میان مردم به ویژه اقشار پایین و مناطق روستایي تاثیر مثبت بر 

 افزایش اعتماد عمومي تاثیر مثبت داشته باشد.

 جاي پول مليپول خارجي بهجانشيني 

جای پول ملي وجود ندارد. با وجود این، از آنجایي که های خارجي بهصوص جانشیني پولآمار رسمي در خ

جای پول ملي در های خارجي بهشود، جانشیني پولعموماً با واحد پول ملي مبادله مي در کشور کاالها و خدمات

                                                           
1 Cannon and Sipriani 
2 Raghubir and Srivastata 
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جانشیني پول خارجي مطرح  تواند ناچیز باشد. لذا، در حال حاضر در ایران پدیدهشرایط فعلي اقتصاد ایران مي

 نیست. 

 حقيقي و انتظاري نرخ تورم

اقتصاد ایران را در گروه کشورهای با تورم تقریباً های گذشته دو رقمي و پرنوسان بوده و نرخ تورم ایران طي دهه

بعد از  هاییکي از الزامات برای اجرای موفق تغییر واحد پول ملي، کاهش تورم در دورهکند. بندی ميباال طبقه

شود ارزش واحد پول ملي در مقابل ارزهای خارجي تقویت شود. بنابراین، این موجب مي اجرای آن است.

تواند ميکاهش نرخ تورم انتظاری شود. گزاران تلقي ميمدیریت انتظارات تورمي یکي از اهداف حیاتي سیاست

 بگذارد. گذاری خارجيگذاری داخلي و سرمایهسرمایه بر رشدتاثیرات مثبت 

 گذاري و رشد اقتصاديسرمايه

بیماری  از تواند ناشيهای گذشته که ميطي سال کم حقیقي و رشد اقتصادی پایین حقیقي گذاریرشد سرمایه

 از جمله عواملي هستند که در این فرآیند تاثیر منفي خواهند گذاشت. المللي باشد، هلندی و بحران بین

 ICTهاي زيرساخت

ها با حجم باال توسط و امکان نقل و انتقال پول POSو  ATMاری ایران ابزارهای نویني نظیر در نظام بانکد

حل را های بانکي، در کنار ابزارهای سنتي دیگری مانند چك، بخشي از مشکالت مبادله مردم با پول جاری کارت

افزاری و  مهای نرساختبهرحال، با عنایت به توزیع جغرافیایي جمعیت و کم و کیف توزیع زیر است. کرده

عواملي هستند  ،يکخدمات بان هااختالل در شبکه وافزاری در کنار کیفیت سواد و دانش بخشي از مردم سخت

 .را کاسته استل به استفاده از خدمات الکترونیکي اکه در اقب

 پوليتوهم 

انعطاف سریع جامعه، تاثیرات و عدم امکان  پیآمدهای بعد از اجرای سیاست اصالح واحد پول مليبا عنایت به 

کند و ملي تغییر مي پولواحد فقط  ،این سیاستتوهم پولي مطرح است. این در شرایطي است که با اجرای 

شود افراد عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناسي فرد موجب مي. با وجود این، ارزش حقیقي پول ثابت است

شود در دوره تعدیل، ارزش ته باشند. این پدیده باعث مينتوانند نسبت به شرایط جدید انعطاف سریع داش

ها و ثروت، ناچیز ارزشگذاری دارایياز جمله  های مختلف طبقات اجتماعي قرار گیرد.حقیقي تحت تاثیر نگرش

 1.اندتاثیر پذیرفتهتوهم پولي هایي هستند که در ادبیات از مولفهتغییر در رفتار مصرفي  و شماری افزایش قیمت

                                                           

 (2010) و همکاران دوزوکاتا1 
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 واحد پول جديدياس مق .8

 1یکي از روابطي که در مقاله وینخصوص مقیاس بهینه واحد پول صورت گرفته است.  درمطالعات وسیعي 

مورد  تعداد سکه و اسکناسبرای تعیین و به بیان دیگر  سکه و اسکناسهر واحد برای ارزشگذاری  (1997)

 بطه زیر است:گیرد، رااستفاده قرار مي

(3k+1 -1)/2 

 :گیردمورد استفاده قرار مي بشرح زیربرای ارزشگذاری روی سکه و اسکناس  یات سه نظامدر ادب

 2دوتایي-نظام اعشاری 

 و 3"تایيسه-نظام اعشاری 

 4"تایينظام کسری سه 

نظام اعشاری است که به  ،برای اصالح واحد پول  های غالبدهد یکي از نظامنتایج مطالعات وین نشان مي

 ، (3، 2، 1(، ) 0.50، 0.20،  0.10(، ) 0.05، 0.02،  0.01شود. از جمله )ف ميتایي تعریصورت سه

نظام اعشاری دوتایي  دارایکشور  156کشور از  20تعداد  ( و نظایر آنها است.500، 200، 100(، )30، 20، 10)

 هاکشوررت در بند( 5و  2.5، 1مانند ) تایي. نظام کسری سهاست تایيکشور نظام اعشاری سه 42هستند. در 

، 1های است که نزدیك به این نوع نظام است. در این کشور سکه هایيکشور یکي از اینتجربه شده است. لبنان 

 گردد.منتشر مي 50.000و  25.000، 10.000، 500، 250، 100های و اسکناس 100و  50، 25، 10، 5، 2.5

گیلدر  1000و  250، 100، 50، 25، 10های سگیلدر )واحد پول( و اسکنا 5و  2.5، 1های هلند سکهکشور 

کشور دیگر مورد  10برای  .نمایدسنتي نیز منتشر مي 25و  10، 5های کند. عالوه بر آنها سکهمنتشر مي

( 500، 100(، )5، 1(، )0.5، 0.1(، )0.05، 0.01( در ابعاد مختلف )5، 1تایي نظیر )های اعشاری دومطالعه، زوج

از مجموع کشورها، تنها سه کشور  گیرد.عنوان نظام واحد پولي مورد استفاده قرار مي( به 5000، 1000و )

 برمه، اند. آلباني، باهاما،هستند که واحد پول خود را با توان سه و یا مضرب عدد صحیحي از سه تعریف کرده

  نماید. م کسری منتشر مينظا ا رویکردکنند. کشور روماني سه سکه باسکناس منتشر مي سهکوبا، روسیه و باهاما 

  

شود از واحد با توجه به مجموعه عوامل مرتبط با تغییر واحد پول ملي و تجارب سایر کشورها، پیشنهاد مي

بر  نامگذاری شود.  یا هر واحدی با پسوند جدید "ریال جدید"پول ملي چهار صفر حذف شود و واحد پول جدید 

های جدید بشرح زیر ریال خواهد بود. اسکناس و سکه 10.000معادل  یك ریال جدید واحد پول مثالً  این اساس

 :استتعریف قابل 

                                                           
1 Wynne 
2 Binary-decimal system 
3 Binary-decimal triplet system 
4 Fractional-decimal triplet system 
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 الف. اسکناس:

  ریال )قدیم( 10.000ریالي جدید معادل  1اسکناس 

  ریال )قدیم( 20.000ریالي جدید معادل  2اسکناس 

  ریال )قدیم( 50.000ریالي جدید معادل  5اسکناس 

  ریال )قدیم( 100.000ریالي جدید معادل  10اسکناس 

  ریال )قدیم( 1.000.000ریالي جدید معادل  100اسکناس 

  ریال )قدیم( 2.000.000ریالي جدید معادل  200اسکناس 

 
ب. سکه )با واحد مثالً دینار یا نام دیگری که بر اساس مقتضیات تاریخي، فرهنگي و اجتماعي قابل نامگذاری 

 است(.

  ریال )قدیم( 100دیناری معادل  1سکه 

  ریال )قدیم( 200دیناری معادل  2سکه 

  قدیم( ریال 500دیناری معادل  5سکه(  

  قدیم( ریال 1000دیناری معادل  10سکه(  

  قدیم(  ریال 2500دیناری معادل  250سکه( 

  قدیم( ریال 5000دیناری معادل  50سکه( 

  قدیم( ریال 10.000ریالي جدید معادل  1سکه( 

ریال امروزی ارزش دارد. در  100دیناری است که معادل  1پول، سکه در این چارچوب کوچکترین واحد 

صورتي که تاثیر گرد کردن اعداد بر تورم قابل مالحظه باشد، بایستي روی امکان چاپ نیم دیناری نیز بررسي و 

ان داشت، باید اذع ،با این وجود ناپذیر خواهد بود.در این حالت استفاده از نظام کسری اجتناب گیری شود.تصمیم

های پیشنهادی عمدتاً بر وضعیت جاری کشور و بر اساس حذف چهار صفر تعریف شده ها و اسکناستعداد سکه

افراد خبره در توسط سازی آنها بایستي است و در مقایسه با کشورهای دیگر، تعداد آنها بهینه نیست. برای بهینه

   .گردداین زمینه پیشنهاد ارائه 

 واحد پول ملي اصالح برنامةتدوين  .9

برنامه عملیاتي با بایستي  برای اصالح واحد پول ملي، مواد قانونيتدوین و تصویب عالوه بر برای اصالح پول ملي 

 محوریت موضوعات زیر تهیه و به تصویب برسد:

  اهداف اصالح پول ملي .1

 کاهش هزینه مبادله و حسابداری .2
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 حداقل کردن هزینه تولید اسکناس و مسکوك .3

 تقویت باور عمومي به اعتبار واحد پول ملي و ورود به عرصه نوین و ان دوران تورمي اعالم پای .4

 آن ترکیب پول جدید و فرآیند تولید و توزیع ،واحد پول جدید .5

 های مختلفدستگاهایف ظو وهماهنگي  .6

 آموزش جامعه و ابزارهای مختلف آموزشي .7

 افزارهای مورد نیازافزارها و سختمنر و اصالح تهیه .8

 انتقالِِِ واحد پوله دور .9

 نظام آماری .10

 امنیت واحد پول جدید .11

 نرخ ارز .12

 در دوره انتقال چك و دسته چك .13

 در دوره انتقال هانظام ثبت قیمت .14

 در دوره انتقال نظام حسابداری و مالي .15

 در دوره انتقالها پرداخت نظام الکترونیکي .16

 هاي سياستيگيري و توصيهنتيجه  .10

پولي با محوریت شناخت تجربه کشورها و ارائه پیشنهادهای  الح واحدبررسي ابعاد اص هدف این مجموعه

ایران است. اصالح واحد پولي یکي از اقدامات اصالح پولي است که طي آن واحد  کاربردی برای اصالح واحد پولي

احد یابد. به بیان دیگر اصالح پول ملي به حذف چند صفر از وپول جاری یك کشور به مقیاس کوچکتر تغییر مي

شود. به تبع اصالح واحد پول ملي، قیمت در تمامي بازارها نظیر پول ملي و معرفي واحد پول جدید اطالق مي

قیمت کاالها و خدمات در بازار کل کاالها و خدمات، دستمزدها در بازار نیروی کار، ارزش پول در بازارهای مالي 

از آنجایي که اصالح پول ملي بر تغییر واحد پول گردد. يو نرخ ارز در بازار ارز بر حسب واحد پول جدید تعیین م

نفسه بر قدرت خرید پول تاثیر ندارد. به بیان دیگر چنانچه فردی کشور متمرکز است، تغییر واحد پول ملي في

انداز نگهدارد. ایشان قادر است با استفاده از مبلغ انداز خود مبالغي پول به صورت پسجاری و یا پسدر حساب

انداز خود پس از اصالح پول ملي همان میزان کاال یا خدمت را خریداری نماید که قبل از اصالح پول ملي پس

 توانسته است خریداری نماید.مي

روند. عالوه بر ها پس از وقوع بحران و ابرتورم ناشي از آن، به سمت اطالح واحد پول ملي ميمعموالً دولت

های طوالني، تورم باال یا شدید را تجربه کند، دولت برای اینکه به مردم هآن وقتي اقتصاد یك کشور برای دور

ویژه اینکه تورم باال ورزد. بهاعالم کند روزهای تورمي در کشور پایان یافته است، به اصالح پول ملي مبادرت مي
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م باالی پول شود و بایستي حجهای متمادی باعث سختي استفاده از واحد پول ملي در مبادالت ميطي سال

 برای خریدهای جزئي مورد نیاز، تهیه شود.

در صورتي که مردم ای از عوامل اقتصادی، سیاسي و اجتماعي بستگي دارد. استقبال از اصالح به مجموعه

های دولت مبني بر حفظ ارزش پول ملي اعتماد کننده، از پول جدید ملي باور داشته باشند و به سیاست

بنابراین، این  موضوع بایستي در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گیرد و آثار و پیآمدهای استقبال خواهند کرد. 

 طور دقیق تبیین گردد.آن به

ها ناشي از مواجه اقتصادها با های مختلفي در ادبیات برای اصالح پول ملي وجود دارد. غالب اصالحانگیزه

المللي،  الضرب،  ارتقای اعتماد ملي و بیننظیر حقای دیگری هتورم باال و یا ابرتورم است. با این وجود، انگیزه

  مطرح است. جانشیني پولمالحظات سیاسي و 

نقطه عطف در ادبیات برای آثار مثبت اصالح واحد پول ملي، کاهش هزینه مبادله، کاهش انتظارات تورمي، 

های جویي در هزینهوری، صرفه، بهرهتقویت جریان گردش پول،  ثبات اقتصادکالن برای بازسازی اعتماد عمومي،

منافع اصلي  مدیریت اطالعات، کاهش هزینه چاپ پول، بهره سیاسي و افزایش امنیت مبادالت عنوان شده است.

شود که بعد از اصالح، تورم انتظاری برابر با تورم تحقق یافته اصالح واحد پول ملي زماني در اقتصاد ظاهر مي

ژه سیاست پولي بایستي در راستای مدیریت های اقتصاد و به ویین مهم، سیاستباشد. برای دستیابي به ا

های طراحي و ضرب و چاپ پول، هزینة هزینهدر خصوص آثار منفي مواردی نظیر  انتظارات تورمي تنظیم شود.

توهم  در این میان .هستندها مطرح ناشي از رُوند کردن سطح قیمت يِتورمآثار های مالي و نگهداری حساب

 گذار است.های مهم تاثیرپولي یکي از مولفه

ورد بررسي قرار مهای موضوعي برای اجرای اصالح واحد پولي در حوزهحقایق آشکار شده اقتصاد ایران 

نرخ ، جای پول مليجانشیني پول خارجي به، های دولتاعتماد عمومي به سیاستکه عبارتند از  گرفته است

 توهم پوليو  ICTهای زیرساخت، گذاری و رشد اقتصادیرمایهس، تورم حقیقي و انتظاری

 

 گردد:های سیاستي بشرح زیر ارائه ميبا عنایت به مطالب بررسي شده، توصیه

در صورتي که در فرآیند اجرای اصالح واحد پول ملي، مدیریت موثری برای کنترل تورم وجود داشته . 1

 تواند برای کشور قابل اجرا باشد.سیاست اصالح پول ملي مي باشد و با در نظر گرفتن مجموعه منافع آن،

 

در ابعاد اقتصادی و اجتماعي برای  ضرورتیك به دالیل زیر اجرای اصالح واحد پول ملي به عنوان  .2

 شود:شرایط فعلي اقتصاد ایران تلقي نمي

 د پایه بیني شده در خصوص اهداف کمي موید این است که رشد نقدینگي و رشهای پیششاخص

درصد رشد  17.5و  22به ترتیب طور متوسط ساالنه بههای برنامه پنجم توسعه پولي در طول سال

های برنامه سوم و چهارم توسعه عملکرد رشد داشته باشد. این در شرایطي است که طي سال
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 برنامه بوده است. در صورت تداوم این نرخ رشد، کشوراهداف بیشتر از عمالً های پولي شاخص

در شرایطي است که کماکان کسری  نتجربه کند. ای هتواند تورم پایین و باثبات را درآیندنمي

بیني نشده بودجه دولت به نظام بانکي وابسته است و برای عدم وابستگي آن تمهیدات موثری پیش

. این بدین مفهوم است که کشور از نظر سیاستگذاری پولي و مالي در نقطة عطف به منظور است

موفقیت در مدیریت انتظارات تورمي های تورمي پایین و با ثبات قرار ندارد. بنابراین، جعت به نرخر

باشد،  . به بیان دیگر، برای اینکه تورم انتظاری مطابق با تورم تحقق یافتهیستچندان قابل تضمین ن

 وجود ندارد. تضمیني

 هي از مشکالت افزایش هزینه گسترش خدمات نوین بانکي و خدمات الکترونیکي بخش قابل توج

 مبادله را رفع کرده است.

  ناچیز است.جای پول ملي خارجي به هایپولدر فرآیند مبادالت کشور، حجم استفاده از  

 

، بایستي آنعالوه بر تدوین و تصویب مواد قانوني برای  مطمح نظر باشد،  اصالح پول مليدر صورتي که  .3

 که محورهای تفصیلي آن در این نوشتار ارائه شده است. رسدبرنامه عملیاتي تهیه و به تصویب ب
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