
 1راه حل های بین المللی اصالح نظام پرداخت پولی

های ناشی از  های فرسوده، هزینه ی باالی چاپِ این حجمِ انبوهِ اسکناس و امحای اسکناس عواملی چون هزینه

ها، عدم توانایی پول در انجام وظایف خود از  های مختلف، از جمله در بانک ها و مکان افزایش جُرم و بزه در زمان

ها و ثبت آمارها و نبود کارایی مطلوب در جریانِ گردشِ نقدینگی و صعوبت  داری حساب محاسبات، نگهجمله 

ی نقدی مبادالت، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و در نتیجه، گرایش به ارز خارجی جهت  جریانِ تسویه

اجرایی های  حل راهکه  ستهاها در کشور ی بیماری نظام پرداخت دهنده انجام مبادالت داخلی و... نشان

 :معضل به شرح زیر قابل اتکاء خواهد بودپیشنهادی جهت درمان این 

های مربوط به چاپ  داری الکترونیک، مشکالت و هزینه با گسترش بانک: داری الکترونیک گسترش بانک -

اقتصاد وجود یابد؛ اما با این حال تقاضا برای پول نقد همواره در  و امحای اسکناس تا حدی تسکین می

 .خواهد داشت

قطع پول، ارزش اسمی پول رایج در هر کشور است که با :  تر های درشت چاپ اسکناس در قَطع -

متغیرهای کالن اقتصاد مانند تورم، حجم نقدینگی، حجم مبادالت تجاری، سطح تولید ناخالص داخلی 

های تورم  ی زمانی طوالنی، نرخ دورهدهد که اقتصاد طی  فزایش قطع پول زمانی رخ میا .و... ارتباط دارد

باالیی را تجربه کند و ارزش واقعی )قدرت خرید( هر قطع پول در مقایسه با ارزش اسمی آن، به شدت 

 854سال،  73کننده، طی  کاهش یافته باشد. همان گونه که گفته شد، در ایران شاخص قیمت مصرف

برابر شده  2843درصد، حدود  3/62رشد سالیانه برابر شده است و در همین دوره، نقدینگی با متوسط 

است. در این مدت، تولید ناخالص داخلی )به عنوان نماگری از حجم مبادالت پولی کشور( با متوسط 

ترین اسکناس طی همین دوره  برابر شده است. در حالی که قطع درشت 7372درصد، حدود  9/68رشد 

ی محدود از ابزارهای پرداخت جایگزین پول نقد در کشور،  دهبرابر شده است که با توجه به استفا 5تنها 
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  .اند؛ به خصوص کشور ترکیه کر شدهشده با توجه به تجربیات کشورهای موفق در اجرای اصالح پولی ذ ی موارد بیان کلیه  



های  هایی با قطع تناسبی با میزان افزایش حجم مبادالت ندارد. لذا در اینکه اقتصاد کشور ایران به پول

بر خالف   .درشت نیاز دارد، شکی نیست و باید نسبت به این مسئله اقدامات الزم صورت پذیرد

پول  های کوچک موجود و چک زا نیست و صرفاً جایگزین اسکناس درشت، تورمی عامه، اسکناس  عقیده

تر، ابتدا به عنوان پشتوانه استفاده کرد و طی مدت  هایی با قطع درشت توان از اسکناس خواهد شد. می

 .های خرد و مستهلک موجود در جامعه کرد زمانی، آن را جایگزین پول

مانده، اصالح پولی است. اصالح پولی دارای انواعی است که  راه باقی در صورت تداوم روند صعودی تورم، تنها

 :شود در ادامه هر یک مختصراً شرح داده می

 

 

  های پولی اتحادیه -

گروهی از کشورهای یک منطقه که نه فقط با هدف برطرف نمودن مشکالت ناشی از تورم، بلکه به 

کنند.  اقتصادی، اقدام به معرفی پول واحد میگرایی  منظور دستیابی به منافع اقتصادی ناشی از هم

فرد تغییر واحد پول است که در آن نه  ی پولی و معرفی پول اروپا یکی از موارد منحصربه تشکیل اتحادیه

ی نظام پولی کشورهای مجری تغییر کرده و بر اساس  تنها نام پول ملی، بلکه تمامی اساس و شالوده

 .ده استگذاری ش تعریف و نظم جدیدی پایه

  تغییر پول ملی به همراه اصالح پولی -

در این نوع اصالح پولی، عالوه بر کاهش تعداد صفرهای هر قطعه اسکناس و سکه، نام جدیدی برای 

تواند به دالیلی مانند دوری از اشتباه افراد در استفاده از پول قدیم و  شود که می پول ملی معرفی می

روند یا استفاده از نام و سنبل خاص ملی  در کنار یکدیگر به کار می جدید، خصوصاً زمانی که هر دو پول

 .برای افزایش مقبولیت پول جدید در افکار عمومی، صورت پذیرد

  حذف صفر از واحد پول ملی -



 ها و در واقع تغییر ضریب ا و سکهه ترین روش تغییر واحد پول، حذف چند صفر از اسکناس ساده

 .محاسباتی است

  پول به همراه تغییر ارزش برابریتغییر واحد  -

المللی  ی تغییر واحد پول، اقدام به تقویت پول ملی در جوامع بین زمان با اجرای برنامه برخی کشورها هم

اند که بدین ترتیب، نرخ برابری پول ملی با ارزهای جهان، از جمله دالر را به صورت دستوری  نموده

ها مقامات پولی  اصالح پولی مختص کشورهایی است که در آناند. طبیعی است این نوع  بهبود بخشیده

کنند و این روش برای کشورهایی که نظام ارزی شناور یا شناور  به صورت دستوری نرخ ارز را تعیین می

 .شود شده دارند، به هیچ وجه توصیه نمی مدیریت

  ی اصالح پولی اثرات ساختاری انجام برنامه -

و فقط بخش پولی اقتصاد را به طور  اقعی اقتصاد اثر مستقیم نداردخش واز آنجا که اصالح پولی در ب

دهد، اگر این برنامه با در نظر گرفتن ظرایف آن به طور کامل انجام شود،  اسمی تحت تأثیر قرار می

موجب اثرگذاری بر ساختار اقتصاد نخواهد بود؛ اما با این حال، اصالح پولی تغییراتی الزم دارد که در 

 :آید می ادامه

  تغییر قوانین مرتبط -

در هر کشوری، یک سری از قوانین پولی، بانکی یا قوانین عامی وجود دارد که به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم با واحد پولی آن کشور در ارتباط است و تغییر در این گونه قوانین، مستلزم همکاری بخش 

 .استگذاری اقتصادی  ی سیاست گذار کشور با حوزه قانون

  ها ها، مؤسسات مالی و بنگاه ای بانک های رایانه سازی سیستم هماهنگ -

ی  ای و همچنین نحوه های ثبت رایانه طبیعی است که حذف صفر از پول ملی، نیازمند تغییر روش

 .هاست داری حساب مشتری نگه

  تغییر روش حسابداری -



های  ها عنوان شد، در خصوص روش حسابداری  ای و نگه ی رایانه مشابه آنچه در مورد تغییر برنامه

 .هایی متصور است حسابداری نیز هزینه

  ی اصالح پولی آمیز بودن برنامه های تکمیلی مورد نیاز جهت موفقیت سیاست -

در اثربخشی این عملیات، میزان آزادی عمل و استقالل بانک مرکزی به عنوان یک عنصر کلیدی 

آمیز بوده است، بانک  ها فرآیند اصالح پولی موفقیت در آنکند. در کشورهایی که  آفرینی می نقش

مرکزی به صورت مستقل از دولت، اقدام به انجام اصالح پولی کرده است. اقداماتی که الزم است قبل از 

آمیز  انجام اصالح پولی بر روی اقتصاد کشور صورت پذیرد، از جایگاه بسیار پراهمیتی در انجام موفقیت

سازی و  سال مقدمه 45ای که در برخی کشورها مانند رومانی، بعد از  ردار است؛ به گونهاین فرآیند برخو

ی مطلوب منتج شود. برخی  اصالح اقتصادی، اقدام به اصالح پولی شده است تا این عملیات به نتیجه

ح پولی، ای، در فرآیند اصال کشورها همچون زیمبابوه، به دالیلی از جمله عدم رعایت این اقداماتِ مقدمه

 :این اقدامات شامل موارد زیر است 6اند. درپی در مدت زمان چند سال شده مجبور به اصالحات پولی پی

گذاری بر  های پولی و ارزی مناسب و نظارت و قانون ها از طریق اعمال سیاست تثبیت قیمت -

  ها از طریق بانک مرکزی نظام پرداخت  مؤسسات مالی و

  اقتصادی و اصالح ساختار مالی های تثبیت اجرای برنامه -

 ریتعدیل اقتصادی و آزادسازی تجا -

 های قیمتی، آزادسازی انه و کنترلحذف بسیاری از اختالالت اقتصادی )نظیر حذف یار -

نظام  انداز ابزارهای مالی، حذف ی پس ههای صادراتی، افزایش جنب کاهش کنترلحساب سرمایه،

درآمدهای صادرکنندگان به صورت ارز، کاهش تعرفه، داری بخشی از  چندنرخی، امکان نگه

 (.بندی حذف روش سهمیه
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صفر از پول ملی خود را حذف کرده است که با این  12، تعداد  2002صفر و در سال  10، تعداد 2002به عنوان مثال، کشور زیمبابوه در سال   

 .رکورد در رتبه ی اول اصالحات پولی قرار دارد



 های جاری جهت کاهش تورم های انقباض مالی و ایجاد تعادل در حساب اعمال برنامه -

 (تعیینِ تکلیف ارقام خُرد )گرد کردن ارقام به باال -

شود،  ملی حذف میبه طور معمول با تغییر واحد پول، بسته به اینکه چه تعداد صفر از پول 

شود که با این  ها و... گرد می ها نزد بانک ها، حساب مشتری تعداد ارقام سمت راست قیمت

ها  ی آن شود و الزم است برای تسویه حساب، بخشی از حساب پولی افراد از محاسبات حذف می

 .ریزی شود برنامه

  جلوگیری از اجحاف قیمتی -

 منبع:

http://www.jahannews.com/fa/doc/sound/644737 


