
 حذف پول ملی در کشورهای جهان

 

ها با سرعت زياد و بي تناسب سير صعودي دارند،  عموما در شرايط تورم شديد )ابرتورم( يعني زماني كه قيمت

شود؛ يعني افراد به آينده اقتصاد اطمينان ندارند و سياستگذاران براي مقابله با  روابط عادي اقتصادي مختل مي

آيند. چنين اقدامي در شرايط تورم شديد  ناشي از آن در صدد تغيير واحد پول بر ميتورم شديد و عواقب منفي 

 .پذير است درصد است، توجيه 011ها فراتر از ساالنه   كه رشد سطح عمومي قيمت

كه اين سياست هم  كشور جهان انجام گرفته است. با توجه به اين 01تغيير واحد پول ملي تاكنون در بيش از 

هاي در دستور كار بانك مركزي و كارگروه طرح تحول اقتصادي براي سامان دادن به  ز برنامهاكنون يكي ا

 0881تاكنون و بويژه در دهه  0891وضعيت بازار پولي كشور است، نگاهي به تجربه چند كشور كه از سال 

سياستگذاران پولي  تواند ديد مناسبي به مسووالن و اند، مي واحد پول خود را به شيوه حذف صفر تغيير داده

 .كشور بدهد

 

 مكزيك - آرژانتين 

احد پول ملي و بار چندين  سازي محاسبات پولي و ثبت ارقام مالي خود كشورهاي آرژانتين و مكزيك براي ساده

هاي نفتي در كشورهاي  دليل بحران تر به ها، بيش خود را تغيير دادند. تغيير در واحد پول ملي از سوي اين كشور

هاي مختلف  اين تغييرات در واحد پول ملي را كشورهاي مذكور در سال. امريكاي التين بوده استمنطقه 

هاي تورمي شديد انجام  صفر( پس از گذراندن دوره 3حذف  0880صفر(، و )مكزيك  4حذف  0881)آرژانتين 

هاي خارجي در  اخت بدهيو ناتواني در پرد 0891ها ناشي از بحران نفتي در سال   اند كه بيشتر اين تورم داده

-  0889هاي  الس فاصله در( مكزيكو  كشورهاي آمريكاي التين )آرژانتينمطالعه نرخ تورم  . بود 91دهه 



 درصدي چندصد ابرتورم با ها كشور اين ملي، پول واحد تغيير از پيش هاي سال در كه است آن از حاكي 0891 

 است. بوده امر همين ها كشور اين ملي پول واحد تغيير عمده دليل و اند بوده مواجه اقتصاد در طوالني و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برزيل

اي كه پول ملي اين  هاي آن زمان دچار شد. به گونه ترين تورم ميالدي به يكي از سنگين 91و  01برزيل در دهه 

پول ملي برزيل  0841تا  0831داد. پيش از آن از سال  درصد ارزش خود را از دست مي 41تا  31كشور ماهانه 

صفر از پول ملي برزيل با نام  3لين بار ميالدي براي او 0809دو بار تغيير نام پيدا كرده بود. در سال 

Cruzeiro  حذف و اين پول بهCruzeiro Noro  تبديل شد. با اين وجود برزيل نتوانست در كنترل تورم

درصد رسيد. در اين ميان بار ديگر سه صفر از  000تورم اين كشور بار ديگر به  0890موفق عمل كند و تا سال 

درصد رسيد. در  430بار ديگر تورم برزيل افزايش يافته و به هزار و  0898پول ملي برزيل حذف شد. در سال 

اين هنگام بار ديگر دولت برزيل اقدام به حذف صفرهاي بازگشته همراه با تغيير نام پول ملي كرد. در سال 

بار هزار درصد قرار داشت بار ديگر حذف سه صفر اعمال شد. اين  1زماني كه تورم اين كشور در مرز  0883



ترين كشورهاي  دولت توانست در مهار تورم توفيقاتي كسب كند. با اين حال برزيل همچنان يكي از گران

صفر از پول ملي برزيل حذف شده  09تاكنون طي شش مرحله  0831آيد. از سال  التين به حساب مي آمريكاي

 است و هشت بار نيز نام واحد پولي اين كشور تغيير پيدا كرده است.

 هلند

 

بيماري هلندي اكنون واژهاي آشنا در ادبيات اقتصادي است. ورود منابع درآمدي غيرمنتظره از محل استخراج 

ميالدي روبرو كرد. دولت مجبور به چاپ اسكناسهاي  01گاز، اقتصاد هلند را با تورم پيشبيني نشدهاي در دهه 

درصد عبور كرد.  011حال تورم نيز از مرز درشت شد تا بتواند پاسخگوي نياز مبادالت مردم باشد. در همين 

البته اين وضعيت در هلند چندان نپاييد و دولت با اعمال سياست شديد انقباضي در سياستهاي پولي توانست 

صفر از اسكناسهاي اين كشور حذف شد. هلند نمونه برجستهاي از  4حجم پول را كنترل كرده و به همراه آن 

از اسكناس در شرايطي است كه اين كار با اعمال ديگر سياستهاي كنترل جوابگو بودن سياست حذف صفر 

 .نقدينگي همراه باشد

 بوليوی

هايي را اتخاذ كرد كه يكي از آن  كشور بوليوي نيز براي مقابله با ابرتورم و آثار منفي ناشي از آن، سياست

صفر از واحد پول ملي خود را  0ور بود. در اين اقدام اين كش 0890ها تغيير واحد پول ملي در سال   سياست

حذف و واحد پول جديدي )بوليويانو( را كه معادل يك ميليون پزوي قديم است، جايگزين واحد پول قديم خود 

 از پيش هاي سال در نيز كشور اين كه است آن بيانگر 0891 -  0880هاي  بررسي تورم بوليوي در سال. كرد

 توسط پول واحد تغيير سياست انتخاب عمده داليل از يكي كه بوده ابرتورم دچار خود، ملي پول واحد تغيير

 است. بوده امر اين با مقابله كشور، اين در سياستگذاران

 

 



 

 زيمباوه

صفر از اسكناسهاي  3هزار درصد بود اقدام به حذف  01زمانيكه تورم اين كشور  1113دولت زيمبابوه در سال 

دولت در عمل هيچگونه اقدامي در خصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به وجه اين كشور كرد. با اين وجود 

رواني حذف صفرها اتكا نمود. بديهي آنكه اين كاركرد بهزودي از ميان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد اين 

ولت براي ميليون درصد گذشته است و د 00كشور را ويران كرد. هماكنون تورم اين كشور آفريقايي از مرز 

ميليارد دالري شده است. اين در شرايطي است  011تأمين اسكناس مورد نياز مردم ناگزير از چاپ اسكناسهاي 

 .كه بانك مركزي اين كشور اعالم كرده ديگر كاغذ اسكناس كافي براي نشرپول در اختيار ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بلغارستان

واحد پول ملي خود را تغيير داده است. سياستگذاران اين كشور براي كشور بلغارستان نيز از كشورهايي است كه 

هاي نقدي و حل مشكالت ناشي از واحد پول قديم،  سازي فرايندهاي حسابداري، راحت شدن پرداخت آسان

صفر از واحد پول قديم خود، واحد پول  3با حذف  0888تصميم به تغيير واحد پول ملي گرفتند و در سال 

در بلغارستان يكي از . گزين كردند. از ديگر داليل اين تغيير، پيوستن به پول واحد اروپايي )يورو( بودجديد را جاي

 به مربوط ارقام و آمار بررسي  ها نسبت داد. توان به تورم شديد در بعضي سال داليل تغيير واحد پول ملي را مي

 صد چند  تورم ها،  سال برخي در و دائمي تورم دهنده نشان 0890 -  1110هاي  الس در كشور اين تورم نرخ

 با مقابله هاي سياست از يكي پول واحد تغيير نيز كشور اين در بنابراين. است پول واحد تغيير از قبل درصدي،

 است. شده اتخاذ سياستگذاران  وسيله به كه است بوده ابرتورم

 

 ترکيه

هاي آخر قرن گذشته ميالدي سبب شد تا  كشور در سالول ملي اين پارزش شدن  تورم باال در كشور تركيه و بي

هاي آغازين قرن بيست ويكم  هاي موجود در سال زندگي ساكنان اين كشور بسيار سخت شود. طبق گزارش

كردند. همين مساله سبب  ميالدي مردم تركيه براي خريد يك قرص نان بايد چند ميليون لير تركيه هزينه مي

 .اقتصادي در اين كشور با جديت بيشتري پيگيري شود هاي اصالحات شد تا برنامه

ميالدي دستورالعمل حذف شش صفر از ليره تركيه ارائه شد و اجراي آن به  1114در روز اول ماه ژانويه سال  

هاي تازه با نام  ها و سكه ميالدي اسكناس 1110ميالدي موكول شد. در روز اول ژانويه سال  1110ابتداي سال 

وارد بازار اين كشور شد. اجراي اين طرح زمينه را براي رشد اقتصادي اين كشور فراهم كرد « تركيهليره جديد »

وجو كرد كه عامل اين رشد بودند. كارشناسان  هايي جست توان در سياست گذاري را مي اما كليد اين تاثير



ول ملي در اصالح اقتصاد پاحد گذار بودن سياست حذف سه صفر از و ول دليل تاثيرپالمللي  اقتصادي صندوق بين

دانند. در گزارش صندوق آمده است: پيش از اينكه صفرها از پول  اين كشور را موفقيت آنها در مهار تورم مي

تركيه حذف شوند اين كشور موفق شده بود تورم را به كلي مهار كند و نرخ تورم را به ارقام يك رقمي تقليل 

 .ساز رشد اقتصاد شود ل نيز به كمك اقتصاد آمد تا زمينهدهد. در اين شرايط اصالح بازار پو

برد و  گويد: كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم باال رنج مي يكي از كارشناسان اقتصادي بانك مركزي تركيه مي

تر شدن مبادالت اقتصادي و بازرگاني و  ارزش پول ملي آنها در سراشيب سقوط قرار گرفته بود، براي ساده

ها كردند. عمده اقتصاددانان بر  كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناسهمچنين 

هاي اقتصادي و طرف عرضه و طرف تقاضا  گونه تاثيري بر شاخص اند كه حذف صفر از اسكناس هيچ اين عقيده

 .گذارد ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي

هاي پولي و انضباط  بايست همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست مي رو حذف صفر از پول ملي از اين 

ها باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين  مالي دولت

 ردند. گ صورت خداحافظي صفرها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمي

ترين آن در گزارش بانك  در مورد دليل حذف صفر از واحد پول تركيه مطالب زيادي ذكر شده است كه موثق

هاي  شود. در بخشي از اين گزارش آمده است: تورم فزاينده در كشور تركيه كه از سال مركزي اين كشور ديده مي

كرد، بانك مركزي براي تامين نياز مردم و  ميالدي شدت گرفت و نياز كشور به پول را بيشتر 0891اول دهه 

ميالدي تا انتهاي  0891هاي درشت كرد. از سال  هاي توليدي و صنعتي به پول اقدام به چاپ اسكناس شركت

تر با صفرهاي  هاي درشت شد و اسكناس آوري مي هاي موجود در بازار جمع قرن بيستم هر دو سال يك بار پول

ميليون لير را نيز آغاز  11هاي  ر نتيجه اين طرح، كشور مذكور استفاده از اسكناسگرفت. د بيشتر جاي آن را مي

ول در مبادالت اقتصادي كاست بلكه به عملكرد اسكناس به عنوان يك واحد پاين مساله نه تنها از ارزش . كرد

تي و آماري شد و هاي پر از صفر موجب اختالل روند محاسبا مبادله نيز آسيب وارد كرد. از طرف ديگر اسكناس

ول تركيه زماني انجام شد كه اين پحذف صفر از واحد اين كه خالصه . هاي مختلف را با مشكل مواجه كرد بخش



كشور با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مختلف توانسته بود تورم را به كلي مهار كند. به همين دليل ليره جديد 

.  له تازه عمل كند و زمينه را براي رشد اقتصادي كشور فراهم كندتوانست به وظيفه خود به عنوان يك واحد مباد

هاي اخير، پنجاهمين كشوري است كه پول خود را  تركيه در سالبه طور خالصه مي توان اذعان داشت كه 

اصالح كرده است. اين اقدام براي تسهيل محاسبات و پاكسازي آثار تورم گذشته و به اميد جلوگيري از بازگشت 

درصد كاهش دهد.  9/9به  1110خود را در سال  0884درصدي سال  010تركيه توانست تورم . جام گرفتآن ان

ها تريليوني )هزار ميليارد( و يا كوادريليوني )هزارهزار  ساله تركيه باعث شده بود مردم ميليوني و بانك 31تورم 

داند و  اني اين اقدام را امري ضروري مييك مقام بانك مركزي تركيه از نظر فني و رو. ميليارد( محاسبه كنند

اي و سيستم پرداخت شده بود. شرايط تورمي كه  معتقد است لير قديمي باعث مشكالت حسابداري، آماري، رايانه

هاي اقتصادي از ميليارد، تريليون و يا حتي  در تركيه آغاز شده بود سبب شد براي بيان ارزش 0891از سال 

تر پاسخ  هاي درشت در اين فرايند به تقاضاي پول نقد جامعه از طريق چاپ اسكناس .كوادريليون استفاده شود

گرفت. نتيجه به آنجا انجاميد كه تركيه صاحب  بار صورت مي هر دو سال يك 0890شد كه از سال  داده مي

و  با توجه به مشكالت واحد پول اين كشور. ميليون ليري شد 11ترين اسكناس جهان يعني اسكناس  درشت

هاي  ها و پرداخت ها، ثبت آمار ناتواني آن در انجام موفق وظايف خود )مثل انجام محاسبات، نگهداري حساب

هاي  ميالدي واحد پول خود را تغيير داد و اسكناس 1110نقدي در معامالت(، دولت تركيه از اول ژانويه سال 

 كشورهايي ديگر همانند نيز كشور اين در  .هاي قديم به گردش درآورد صفر از اسكناس 0جديد خود را با حذف 

حاكي از تورم  0890  - 1110هاي  سال در تورم نرخ به مربوط ارقام و آمار اند، داده تغيير را خود پول واحد كه

هاي پيش از تغيير واحد پول در اقتصاد اين كشور است بنابراين تغيير واحد پول، يكي از  شديد و مداوم در دوره

هاي گذشته و نيز  وسيله دولت تركيه براي پاكسازي آثار تورم شديد و مداوم در سال هاي اتخاذ شده به سياست

 .بازگشت آن بوده است تالش براي جلوگيري از



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رومانی

در كشور روماني نيز سياستگذاران براي حل مشكالت در فرآيندهاي آماري و حسابداري و ثبت ارقام كه ناشي از 

صفر از واحد پول  3به تغيير واحد پول ملي خود اقدام كردند و با حذف 1110كاهش ارزش پول بود، درسال 

از ديگر داليل تغيير واحد پول ملي در كشور روماني، پيوستن . جديد را جايگزين آن كردندملي قديم، واحد پول 

هاي پيش  واحد پول اين كشور به پول واحد اروپا )يورو( و نيز جلوگيري از آثار سوء تورم شديدي بود كه در سال

 .از تغيير واحد پول، اقتصاد اين كشور به آن مبتال بود

آشكار است كه اين  0880  - 1110 هاي  اطالعات مربوط به نرخ تورم در كشور روماني در سالبا توجه به آمار و 

ها قبل از تغيير واحد پول خود، داراي نرخ تورم شديد و حتي باالي  كشور در چندين سال مداوم و در بعضي سال



هاي شديد  اكسازي آثار تورمدرصد بوده است. بنابراين يكي از علل عمده تغيير واحد پول در اين كشور، پ 011

 .هاي گذشته و همچنين پيوستن به پول واحد اروپاست سال

 جنوبی کره

 در. است تر ملي درشت اسكناس انتشار و ملي پول واحد تغيير براي  جنوبي نيز در حال بررسي طرحي كشور كره

ه لزوم اقدام براي دربار نيز توافقاتي و شده انجام اقتصادي صاحبنظران وسيله به متعددي هاي بررسي رابطه  اين

وجود آمده  علت عمده تغيير واحد پول در اين كشور، مشكالت به.عمل آمده است تغيير واحد پول در اين كشور به

ناشي از واحد پول قديم در اقتصاد كره است. در حال حاضر توافقي ميان دولت و بانك مركزي كره جنوبي براي 

 .ول حاصل نشده استاجراي طرح تغيير واحد پ

 ديگر کشورها

صفر از واحد پول ملي فرانسه  1در زمان ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه، اصالحات پولي در اين كشور انجام و 

نام فرانك جديد منتشر شد كه هر صد فرانك قديم برابر يك فرانك جديد بود. اثر  هايي به حذف شد و اسكناس

 .كردند بيني مي درصد پيش 0/0زمان اقتصاددانان حدود يك الي تورمي فرانك جديد را در آن 

دنبال داشت، دولت  ها به در روسيه پس از فروپاشي رژيم كمونيستي كه تورم شديدي را بر اثر آزادسازي قيمت

ر به انتشار روبل جديد اقدام كرد كه هر هزار روبل جديد برابر يك روبل قديم بود. كشور افغانستان نيز يكي ديگ

هاي نقدي و نيز كنترل نقدينگي كه ناشي از  از كشورهايي است كه براي حل مشكالت حسابداري و پرداخت

صفر از واحد پول قديم خود، واحد پول جديدي را  3با حذف  1111كاهش ارزش واحد پول قديم بود ، در سال 

 .جايگزين كرد

منات برابر  011هر  1110كه از ابتداي سال  آخرين اصالح واحد پول ملي مربوط به جمهوري آذربايجان است

 .يك منات جديد شد
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