
  معايب و ملي؛مزايا پول از صفر حذف
  :اشاره

 بسيج يك بعبارتي و علمي گسترده تالش لزوم بر بسيارجدي تاكيدات رهبري معظم مقام اخير، ماههاي در خصوصاً و گذشته سال چند طي
 مقام. است بوده سخنراني يا جمله،عبارت 238 بر بالغ خصوص اين در له معظم بيانات تعداد بررسي، يك طي. اند داشته كشور سطح در علمي

 پژوهشي و علمي واحد راستا دراين. اند دانسته كشور براي توسعه محور و ملي اقتدار بخش،ضامن عزت را علمي تالش و تحقيق واليت عظماي
 در بانكي خصوصاً و اقتصادي نظام حيطه گوناگون مسايل بررسي با گذشته، محوله وماموريتهاي  وظايف كنار دارددر سعي تجارت بانك بسيج
  .بردارد گام جديد سنگر اين

  : مقدمه
 براي ابزاري عنوان به تواند مي و گذارد مي تاثير نيز دولت اقتدار و شهروندان ملي هويت بر بلكه است اقتصادي مبادالت واسطه تنها نه پول     

 بسته از بخشي  بعنوان تواند مي ملي پول از صفر حذف و دارد وجود پولي سياستهاي كنترل براي مشكالتي امروزه.رود شمار به آن تحكيم
 سلسله يك چارچوب در بايد عمل اين.  باشد مفيد تورم مهار در تواند نمي خود خودي به صفرها حذف. رود شمار به اقتصادي اصالحات
  .شود انجام اقتصادي مهم اصالحات

 حذف نيز موارد برخي در ولي بگيرد را تورم افزايش جلوي مدت بلند در تواند مي صفر حذف و دهد مي جواب سياست اين موارد برخي در
 طرفي از.روند مي شمار به 1990 دهه اوايل و 1980 دهه در مساله اين از بارزي هاي نمونه برزيل و آرژانتين.  نيست تورم كاهش به قادر صفر

 را صفر حذف سياست تدريج به دولتها نيز موارد برخي در. است افتاده اتفاق كشورها در ملي پول از صفر حذف جهت زيادي اقدامات كنون تا
  . است كشيده طول سال ده از بيش آن اجراي كه بنحوي اند كرده اتخاذ

  :تاريخچه
 كشورها ملي پول از صفر حذف.كردند مي تعديل را خود ملي پول ارزش ، شدند مي روبرو نقره و طال كمبود با وقتي دولتها ، نوزدهم قرن در  

 در دركشورهاي ملي پول از صفر حذف مورد 70 از بيش كنون تا 1960 سالهاي طي. دارد توسعه حال در كشورهاي در مدتي بلند تاريخچه
 و تحقيق خود ملي پول از صفرها حذف اقتصادي تبعات و آثار خصوص ر د 2007 تا 2004 سال از جنوبي كره.  است شده انجام توسعه حال

  .پرداختند موضوع اين بررسي به كشورها از تعدادديگري و ،روماني تركيه نيز، 2005 درسال. داد انجام را الزم هاي بررسي
  ؟ كنند مي حذف را خود ملي پول صفرهاي دولتها چرا
 جايگاه و ارزش حفظ براي سنگيني مسئوليت ها دولت ، شود مي حفظ مردم عمومي اعتماد توسط نقره و طال جاي به پول ارزش كه زماني   

 تورم رشد موجب پول عرضه افزايش و نقدينگي رشد.  است تورم ، شود مي ملي پول صفر حذف موجب كه مواردي از يكي.  دارند ملي پول
 اخير هايسال در تركيه و بوليوي چون كشورهايي.  بگيرد را تورم افزايش جلوي ، ملي پول از صفر حذف با بتواند دولت است وممكن شود مي
 تورم اثرات كردن خنثي از خوبي بسيار نمونه كردند،مي تجربه را سنگيني بسيار تورم كه شرايطي در خود ملي پول واحد از صفر شش حذف با

  .هستند
 داري معني ارتباط واقع در.  روند مي شمار به ملي پول هاي صفر حذف در گذاري تاثير هاي شاخص ارز نرخ و تورم ، آماري مدلهاي اساس بر 

  . خورد مي چشم به سنجي اقتصاد مدلهاي در خوبي به مساله اين و دارد وجود ملي پول از صفر حذف و ارز نرخ ، تورم نرخ بين
  ريال از صفر حذف لزوم داليل

 بپردازيم آيد مي آتي سطرهاي در كه طرح اين قوت نقاط به بايد كنيم بيان مطلبي ملي پول از صفر حذف  هاي ازضرورت بخواهيم اگر   
 اقتصادي فعاليتهاي در تسريع و وقت هاواتالف هزينه كاهش ، پول اقتصادي و اجتماعي نقش راندمان افزايش لزوم به توان مي كلي بطور ليكن
 يا و تورم افزايش تواندمانع مي طرح صحيح اجراي صورت در كه كرد اشاره گردش در پول وحجم ملي پول خريد قدرت بين تناسب ،ايجاد
 كاربرد مردم زندگي در ايران در واحدپولي نام ودوگانگي آن كم قدرت بدليل ريال پولي واحد حاضر حال در بهرحال.گردد آن كاهش حتي

   برده بكار مختلف واحدهاي مفاهيم با تومان كلمه كشور اقتصادي مختلف بازارهاي فعاليتهاي و روزانه دادوستدهاي در طرفي از ندارد، چنداني



 هاي ودرحجم ريال 10،000،000 جاي به ديگر جاي ريال،در10،000  بجاي باشد مي ريال 10 معادل كه تومان يك عرف در مثالً شود مي
 چنداني نقش مردم زندگي در تومان به نسبت ريال پولي واحد امروزه ايحال علي.شود مي گرفته بكار ريال10،000،000،000بجاي باالتر

 ارزش همچنين.نيست لمس قابل جامعه براي يالر با هاقيمت ارتباط و شودمي انجام تومان با بيشتر مردم روزانه ستدوداد طرفي از و نداشته
 تا600 ساالنه.شويم آن هنگام زود استهالك سبب و بنويسيم آن روي كنيم، مچاله را آن شده سبب حاضر حال در اسكناس براي نبودن قائل
 جايگزين جديد اسكناسهاي تومان ميليارد 28 از بيش هزينه وبا امحاء نامناسب واستفاده نگهداري بعلت كشور در اسكناس برگ ميليون 700
  .باشد مي برگ12 تا 10 دراروپا سرانه اين آنكه حال. است برگ110 دركشور اسكناس سرانه حاضر حال در. شوند مي
 بايد خصوص دراين. است ملي پول از صفر حذف بجاي اعتباري هايكارت وتوسعه رواج به است،توصيه مطرح راستا دراين كه ازمباحثي يكي
 كه تفاوت اين با دارد وجود مردم دست در اسكناس هم باز دارند، را كاربرد بيشترين اعتباري كارتهاي كه هم جهان صنعتي كشورهاي در گفت

 پرداخت هاي شيوه وهمچنين الكترونيكي پولهاي كارت از استفاده توسعه دنبال به بايد حال اين با.  است كمتر ما وضعيت به نسبت تعدادآن
  .گيرد قرار بازبيني مورد مبادالت در پول نقش و مصرف شيوه كالً و بود نيز حضوري غير

  
  
  
  

  روش؟ چه با زمان، چه در صفرها حذف طرح اجراي
 بدون صفرها حذف داشت توجه بايد. شود بررسي ويژه كشوربصورت اقتصادي شرايط بايد ملي پول از صفر حذف براي اقدام از پيش   

 سياستهاي اجراي از پس صفر حذف سياست ، كرواسي و شيلي مثل كشورها از بسياري در و  كند نمي كمك تورم مهار به اقتصادي اصالحات
 واحدهاي به جديد پول تبديل ضريب جمله از طرح اين اجرايي زيرساختهاي سازي آماده  از پس  ايحال علي. است شده انجام اقتصادي تثبيت

 رواني ابعاد مثل ظاهرغيراقتصادي به هاي شاخص مهم بسيار موضوع گرفتن نظر در  همچنين و خرد كاالهاي گذاري قيمت ،نحوه كوچكترپول
 و آماده عمومي افكار اقدام هر از قبل است راستابهتر اين در.گردد اجرايي كار اين ، مردم جديدواقبال پول گيري دربكار مردم توانايي عمل، اين
 به دادن فرصت و پول،شفافيت از صفر حذف موفقيت براي راه بهترين بعبارتي. شود داده فرصت جديد پول و شرايط با تطبيق براي مردم به

 كوچك ابعاد در طرح كردن ،تست ودانشگاهها مدارس در موضوع ،تبيين ها رسانه نقش اينجا در. است جديد پول و شرايط با تطبيق براي مردم
  . است برخوردار اي ويژه اهميت از آن رسمي اجراي از قبل

   ملي پول از صفر حذف طرح گفت بايد سياست اين اجراي روشهاي خصوص در 
 صورت مختلف كشورهاي در گوناگون شكلهاي به طرح اين اجراي .پذيرد صورت پول نوع تغيير كالً يا و يابيشتر صفر يك حذف با تواند مي

 صفر 10 كشور اين دولت زيمبابوه در.است پيوسته موردبوقوع 9 در صفر شش حذف تا مورد 14 در صفر يك حذف از كه شكلي به است گرفته
  . است بوده ملي پول از صفر سه حذف كشورها در عمل اين ميانگين  ولي كرد حذف را  ملي پول از

 يوگسالوي ، بار 4 آرژانتين.  دادند انجام را كار اين بار دو نيز كشور ده  و اند كرده صفر حذف به اقدام بار يك كشور اخيرنوزده سال پنجاه طي
 صفر بار يك نيز غنا و كره تركيه، ايسلند، و بار 3 يك هر روسيه و مكزيك لهستان، اوكراين، بار، 2 پرو بار، 2 بار،بوليوي 6 برزيل و بار 5 سابق
 سه حذف آن ميانگين و حذف صفر شش مورد 9 صفر، يك مورد يك حذف، مورد 14 از اخير هاي سال در.اند كرده حذف را خود ملي پول
  . است بوده ملي پول از صفر
  كند؟ تغيير پول عدد يا پول نوع

  ً  به و يابد افزايش نيز اقتصادي قدرت بايد ملي پول ارزش افزايش براي كه داشت دور نظر از نبايد شود مي تاكيد مجددا
 اين گرفتن نظر بادر. داد افزايش  آنرا نام يا صفر تعداد از نظر صرف ملي؛ پول ارزش توانمي قدرتمند اقتصاد يك كمك

 هنوز پولي تبادالت سهولت براي گويند مي برخي دارد، وجود عددپول يا درواحد،نام تغيير خصوص در مختلفي هايمهم،ايده
 پول از صفر يك فقط اگردولت معتقدند اي عده طرفي از. شود چاپ توماني هزار 50 يا 20مثالً تردرشت اسكناسهاي بايد
 غيره و طراحي و مجدد چاپ هايهزينه حال عين در و شود نمي حل خاصي مشكل بگذارد تومان آنرا ونام كند حذف را ملي



 ديگر برخي. شود مردم  براي مشكالتي موجب  است ممكن ملي پول از صفر چهار يكباره حذف همچنين دارد وجود نيز
 مترتب مثبتي اثر نيز ذهني لحاظ به بخواهم اگر ترباشدو منطقي كنوني شرايط در ملي پول از صفر سه حذف دارند اعتقاد
 فعلي تومان هزار كه طوري به شود اجرا تومان به آن نام تغيير با همراه ملي پول از صفر 3 حذف است بهتر ، گردد موضوع
 .دارند صفرها وكاهش ريال نام ابقاي به نظر برخي باشدگرچه نزديكتر واقعيت به ايده اين بنظر شودكه تلقي تومان10 معادل

  . گردد قبلي پول جايگزين عملياتي يا و ذهني تبديل غيرقابل و جديد ابعاد با جديد تومان است بهتر بهرحال
  : مهم نكات

 رشد ارتباط و نقش همچنين. سازد فراهم را نظر مورد طرح مدت بلند و مدت كوتاه اهداف بايد تغيير اين اينكه توجه قابل نكته  
 وارزش قدرت در اساسي عوامل بعنوان... و طال،ارز،انرژي ذخاير نظير اقتصادي هاي وپشتوانه)داخلي ناخالص توليد قدرت(اقتصادي

 بمنظور آن خرد واحدهاي خصوص در الزم تدابير است بهتر پولي پايه اصالح در. شود گرفته نظر در اي ويژه بطور ملي پول
  .گردد اتخاذ جديد پولي پايه واحد حداقل سطح تا قيمتها افزايش از ناشي تورمي آثار از جلوگيري

ً ملي پول ارزش افزايش كه چرا گيرد قرار نظر مد بايد نيز كنندگان صادر نگراني  اينكه ديگر نكته  كاهش موجب  منطقا
 ودر داشت توجه آن به بايد كه است اينكته واين شد خواهد  صادرات افت و جهاني بازارهاي در صادركنندگان رقابت قدرت
 احتمال بگيرد، صورت تورم كنترل خاطر به تنها اقدام اين اگر همچنين. گردد اجرا  خاصي حمايتي هاي بسته لزوم صورت
  . نيست انتظار از دور اقتصاد بر مدت بلند در  تورمي آثار تحميل

  :طرح قوت نقاط مهمترين
  شود نقل و حمل پول از زيادي حجم كوچك خريد يك براي نيست نياز ديگر صفرها، حذف با -
    امحاءوانتشاراسكناس هزينه كاهش -
  . شود نمي گرفته بانكها تحويلداران خصوص به و مردم از زيادي وقت ديگر اسكناسها شمارش براي -
   شودمي معامالتي هايهزينه كاهش و بانكي سيستم هايهزينه كاهش باعث اضافي صفرهاي حذف -
  خودپرداز دستگاههاي فعاليت استهالك كاهش و تسهيل -
   پول راحت و آسان نقل و حمل -
   شود مي كشور اقتصاد در خارجي ارزهاي نفوذ مانع صفرها حذف -
  مدت بلند در تورم  كاهش -
  كندمي پيدا كاهش پولي سيستم اجرايي و عملياتي هايهزينه -
 آيدو مي بوجود بهتري احساس نيز رواني لحاظ از دادوستدها در اسكناس پرداخت تعداد كاهش و پول شدن تر قوي بسبب - 

  شود مي مردم اعتماد افزايش موجب
   مردم بانكي امور انجام در تسهيل -
  يابد مي افزايش كشور در خارجي هاي گذاري سرمايه -
  پردازيممي كمتري پول عدد نظر از روزانه ستد دادو در -

  :طرح ضعف نقاطبرخي
  پولها تعويض براي بانكها در مردم معطلي و صف -
  جديد اسكناسهاي توزيع و چاپ و قديمي پولهاي امحاء و آوري جمع هزينه -
 خواهد جامعه مردم بر نيز آثاررواني داراي شودكه اقتصادي هاي فعاليت از بخشي بر تورمي تاثيرات موجب ابتدا در است ممكن صفرها حذف -

  بود
   مالي هايصورت و اطالعاتي هايپايگاه و دفاتر در جديد و قبلي اطالعات بين نظميبي وقوع احتمال -
  شده اعالم زماني بازه در پولها همه تعويض امكان عدم -
   پول دوگانگي زماني فاصله در مردم سردرگمي -
  پول واحد جابجايي زماني فاصله در مردم اطالع عدم خاطر به تقلبي پولهاي چاپ -



  :گيري نتيجه
 ومدنظرقراردادن1404 افق در كشور اقتصادي اهداف به توجه وبا ملي ازپول صفر كاهش در زيادي كشورهاي تجربه به توجه با   

 شكوفايي راههاي بقيه اجراي ضمن  نيزمجبوريم ما رسد مي بنظر روزمره دادوستدهاي حاضردر درحال ريال پايين وارزش جايگاه
 با كه انتظار اين با كنيم اجرا را ملي پول از صفر كاهش موضوع الزم هاي بررسي و تحقيقات انجام و علمي ويژه وبررسي اقتصادي

 حفظ نهايتاًضمن و باشيم داشته همراه را  اسكناس از انبوهي حجم معمولي خريد يك براي نباشيم مجبور ديگر طرح اين اجراي
  وافزايش تورم ،كاهش المللي بين بازارهاي در ملي پول اصلي جايگاه

  .باشيم شاهد را كشور در خارجي گذاريسرمايه 
 آن براي مناسب هايپشتوانه تعبيه همراه به تومان به ريال از آن نام وتغيير ملي پول از صفر سه ،كاهش تصميم ترينمناسب رسد مي بنظر
  .گردد تلقي تومان10=  ريال 10،000 كه بنحوي باشد

 


