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د تـا اجـراي طـرح از اقبـال عمـومی      نحو مطلوب بـاز شـو  ه رسانی این طرح بو اطالع
قالـب یـک بسـته سیاسـت     پولی در اصالح. از این بابت ضروري است گرددبرخوردار 

مرحله اجرا گذارده شود تا هم اعتماد عمومی را جلب ه اقتصادي غیرتورمی معرفی و ب
مفهوم فرسایش سریع قدرت خریـد پـول جدیـد،    ه و هم از تکرار تجربه گذشته بکند

د.اجتناب شو
انـد و  ا موفقیـت اجـرا نمـوده   تجربه سایر کشورها، چه کشورهایی که این طرح را ب

هـاي  دهد که اجراي سیاستاند، نشان میها که در اجراي این طرح ناموفق بودهچه آن
اهـداف اجـراي   کننده در نیل بـه پولی حمایتگر و پشتیبان این طرح یک عامل تعیین

ـ  جنبهاین پولی است. اصالحآمیز طرح موفقیت لحـاظ ضـرورت اجتنـاب    ه موضـوع ب
کسـب  ،شود و از ایـن بابـت  اهمیت تلقی می، بسیار بامطلق از انتظارات تورمی جامعه

عنـوان یـک شـرط اصـلی ذکـر      ه ب،اختیارات قانونی بانک مرکزي در اجراي این طرح
در کنـار بررسـی تجـارب سـایر     ذکرشـده، هـاي در این مقاله، تمام جنبـه شده است. 

.ه استا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتکشوره

هاي پولی، اصالح پولی، نظـام پرداخـت نقـدي،    پول و سیاست:هاي کلیديواژه
.اسکناس و مسکوك، تورم و انتظارات تورمی
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مقدمه. 1
شورها مربـوط اسـت کـه    مشکل اصلی در زمینه اصالح پولی به تورم در اقتصاد ملی ک

هـاي متـوالی،   در صورت بروز تورم شدید یا حتی تورم در سـطح متوسـط، طـی دهـه    
و 1هاقدرت خرید پول کشور دچار فرسایش شده و در مقطعی از زمان، وضعیت اندازه

هـاي  شـود کـه هزینـه   ترکیب اسکناس و مسکوك کشور آنچنان دچار ناهنجاري مـی 
کنـد.  جتماعی سنگینی بر جامعه و کشور، تحمیل مـی آشکار و غیرآشکار اقتصادي و ا

هاي اقتصادي و اجتماعی یابد که هزینهاین وضعیت غیربهینه اغلب تا زمانی تداوم می
گیـري پنهـان بمانـد، لـیکن افـت      آن تا حد غیرآشکار، غیرقابل احصا و غیرقابل اندازه

سـعار خـارجی   قدرت خرید پول در عرصه اقتصاد ملی و کاهش ارزش آن نسـبت بـه ا  
شود گران و مردم عادي به صورت عینی آشکار می(که هم در اقتصاد ملی براي معامله

شود) سـرانجام در  و هم در اعداد بزرگ برابري پول ملی به اسعار خارجی منعکس می
مقطعی از زمان، حذف چند صفر از پول ملی و جایگزینی آن با پول جدیـد را نـاگزیر   

سازد.می
و آثار نامطلوب یک نظام غیربهینه پرداخت و تسویه نقدي در اقتصاد ها ناهنجاري

رفـتن  توان در چند زمینه مشاهده کرد. یکی از ایـن آثـار نـامطلوب، ازبـین    ملی را می

100قدرت خرید واحد فرعی پول ملی (به مفهوم
واحد اصلی) و حتـی حـذف واحـد    1

رفـتن نقـش آن بـه عنـوان وسـیله پرداخـت و       فرعی پول به صورت مسکوك و ازبین
، 10تسویه است. گاهی این تقلیل در قدرت خرید پول در حـدي اسـت کـه مضـارب     

واحد پول اصلی ملی تقریباً قدرت خرید کاال و خدمت مشخصـی  1000و حتی 100
هـا و مؤسسـات نیـز مـورد اغمـاض قـرار       در بازار را ندارد و از جانب جامعـه، شـرکت  

اي باشـد کـه ارزش ذاتـی    چنین ممکن اسـت فرسـایش ارزش بـه گونـه    گیرد. هممی
آوري و ذوب رو جمـع هاي در جریان، از ارزش اسمی آنهـا پیشـی گیـرد. از ایـن    سکه
شـود.  هاي در گردش به فعالیتی سودآور براي سـوداگران اقتصـادي تبـدیل مـی    سکه

ز نظـر  شـود مجموعـه اسـکناس در گـردش ا    کاهش قدرت خرید پول ملی باعث مـی 

یـا  denominationشود، منظـور  در گزارش حاضر هر جا از اندازه اسکناس و مسکوك صحبت می-1
باشد.اعداد پول ملی مندرج در اسکناس و مسکوك کشور می
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مقـداري آنچنــان زیــاد باشـد کــه مقــام مســئول پـولی، در عمــل از چــاپ و تجدیــد    
هـاي کهنـه   هاي نو و امحـاي اسـکناس  هاي کهنه و جایگزینی آن با اسکناساسکناس

شود.  شده ناتوان آوريجمع
ارزش از نظـر تعـداد صـفرهاي بسـیار بـاال و      سایر مسائل و مشکالت پول ملی کم

هـاي مـالی و در   هاي پولی و معامالتی در دفاتر و صورتي، ارزشبدون توجیه اقتصاد
عملیات بانکی و ثبـت و ضـبط ارقـام تـاریخی آنچنـان زیـاد اسـت کـه تقریبـاً تمـام           

ناچار، برنامه اصالح پولی به مفهوم حذف چنـد صـفر از   کشورهاي داراي این وضع، به
اند.  هپول ملی و گردش پول جدید را مورد نظر و طراحی قرار داد

شده، فقط به مسائل و مشکالت ناشی از عدم استقرار بدیهی است وضعیت توصیف
کند. در انجام اصالح پـولی  یک نظام بهینه پرداخت و تسویه نقدي در کشور اشاره می

بایست به ناگزیر ابعاد نظري و جزئیات عملیاتی و اجرایی یک نظام بهینـه و ابعـاد   می
شود تا از پشتوانه کارشناسی الزم براي اجرا توسط مقام پشتیبانی آن تعریف و تدوین

جانبـه  پولی برخوردار گردد. به عبارت دیگر اصالح پولی، مستلزم ارائه یک طرح همـه 
بابت تدوین چارچوب نظري ناظر بر تعداد صفرهاي قابل حـذف، ترکیـب اسـکناس و    

تقاضاي بازار و نیـز  ها و مسکوکات جدید، توجه به نیاز وهاي اسکناسمسکوك، اندازه
، حسابداري، کامپیوتري و امثال آن 1چارچوب عملیاتی از باب توجه به استاندارد قطع

است.
رسـانی و  عالوه بر موارد فوق، اصالح پولی مستلزم توجه به امـور آموزشـی، اطـالع   

روابط عمومی قوي و گسترده است تا اجراي طرح از اقبال عمومی برخوردار باشـد. از  
بت ضروري است اصالح پولی در قالب یک بسته سیاسـت اقتصـادي غیرتـورمی    این با

معرفی گردد و به مرحلـه اجـرا درآیـد تـا هـم اعتمـاد عمـومی از بابـت چـرخش در          
هاي اقتصادي دولت جلـب شـود و هـم از تکـرار تجربـه گذشـته بـه مفهـوم         سیاست

یی و عملیاتی هاي اجرافرسایش سریع قدرت خرید پول جدید، جلوگیري شود. هزینه
هـاي عمـده مطالعـاتی و اجرایـی     اصالح پول به مفهوم وسیع کلمه یکی دیگر از جنبه

بایست به دقت ارزیابی شود.اي است که میچنین پروژه

صحبت شده است، منظور طـول و عـرض (ابعـاد) اسـکناس و     » قطع«در گزارش حاضر هر جا از -1
مت، قطر، وزن و در بعضی موارد، آلیاژ فلز مسکوکات است.ضخا
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آمیـز چنـین طرحـی،    شده حاکی از آن است کـه اجـراي موفقیـت   مطالعات انجام
سـایر کشـورها، چـه    جانبه ابعاد ذکرشده است. تجربـه مستلزم طراحی و مطالعه همه

اند و چه آنها که در اجراي ایـن طـرح   کشورهایی که این طرح را با موفقیت اجرا کرده
هـاي پـولی و مـالی حمـایتگر و     دهـد کـه اجـراي سیاسـت    اند، نشان میناموفق بوده

کننـده در اجتنـاب از   پشتیبان طرح اصالح پول ملـی بـه عنـوان یـک عامـل تعیـین      
شود و از این بابـت، کسـب اختیـارات    ار بااهمیت تلقی میانتظارات تورمی جامعه بسی

قانونی براي بانک مرکزي به عنوان یک شرط اصلی ذکر شده اسـت. در مقالـه حاضـر    
تمام ابعاد ذکرشده در کنار بررسی تجارب سایر کشورها تحقیق و بررسی شده است.

. مفهوم و تعریف پول 2
انـد از: اند که عبارتقائل شدهارکرد اساسیاقتصاددانان براي پول به مفهوم عام، سه ک

گذاري و وسیله ذخیره ارزش (و ایفـاي تعهـدات و دیـون).    وسیله مبادله، معیار ارزش
اگرچه ممکن است مادام که پول از قوه ابراي قانونی برخوردار است، در کارکرد وسیله 

زمـان بـه روشـی    ارزش در طول مبادله خلل چندانی وارد نکند، لیکن مطمئناً پول کم
گذاري و ذخیره ارزش تأثیرگذار است. به عبـارت دیگـر،   معکوس بر کارکردهاي ارزش

اعتبــار و حفــظ قــدرت خریــد پــول در طــول زمــان، ضــامن تقویــت کــارکرد معیــار 
گذاري و نقش ذخیره ارزش پول است و از ایـن طریـق، کـارکرد پـول در نقـش      ارزش

هی در زمینـه ارزش زمـانی پـول ملـی، بـه     تـوج شود. کموسیله مبادله نیز تقویت می
گذاري و نقش ذخیره ارزشی را از پول ملی دچـار فرسـایش   تدریج، کارکردهاي ارزش

گذارد.  کند و به این ترتیب در افق زمان، بر کارکرد وسیله مبادله نیز تأثیر میمی
ارزش زمانی پـول طـی قـرون گذشـته همـواره مـورد بحـث فالسـفه و متفکـران          

هـاي  بوده است و این متفکران، بـه طـور مسـتمر در مـورد میـزان دخالـت      اقتصادي
ــت ــه  دول ــاي س ــت کارکرده ــول و تقوی ــررات پ ــا در تنظــیم مق ــار  ه ــول دچ ــه پ گان
هاي دانشمندان نسـبت بـه پـول در    اند. در گستره رهیافتنظرهاي جدي بودهاختالف

کـه اساسـاً پـول را    یک طرف، اقتصاددانان طرفدار نظریه دولت قرار داشته (و دارنـد) 
اي حاکمیتی تلقی کرده و بر این مبنا در حوزه تنظیم مقررات پول، براي دولـت  مقوله

گونـه حـد و مـرزي    الضرب پول، هـیچ انحصار مطلق قائل هستند و در استفاده از حق
. طرف دیگر این گستره، متفکران و اقتصاددانانی باشندنمیها قائل براي حکام و دولت
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که با حمایت از اقتصاد بازار و بخش غیردولتی و تردیـد نسـبت بـه کـارایی     قرار دارند
کننـد  اي قراردادي تلقی میها در این زمینه، پول را مقولههاي تنظیمی دولتسیاست

و بر انحصار دولت در این زمینه انتقادهاي جدي دارند.  
ـ این دو دیدگاه، در طول تاریخ، همواره و به وده و بـه طـور   صورت موازي، مطرح ب

مستمر دیدگاه طرفـدار انحصـار دولـت بـر پـول در مقابـل دیـدگاه پـول قـراردادي،          
نشینی داشته است. امروزه نیز دو دیدگاه مورد اشاره در قالـب مکاتـب اقتصـادي    عقب

نظر این دو دیدگاه مشهود است که بخشی از اختالف2هاو نیوکالسیکال1هانیوکینزین
دولـت، بـه طـور مسـتقیم بـه حـوزه پـول ملـی و         دیدگاه در زمینـه میـزان دخالـت    

تـوان تحـت عنـاوین    کند. این دو دیدگاه پولی را میهاي پولی ارتباط پیدا میسیاست
پـول  «بنـدي کـرد. حامیـان    طبقـه 4و طرفداران پـول حقیقـی  3طرفداران پول اسمی

گـذاري کاالهـا و   به دو کـارکرد اصـلی پـول یعنـی وسـیله مبـادالتی و ارزش      » اسمی
ت تأکید دارند و انحصار مقررات سنگین دولت بر پول قـانونی، رسـمی و بـدون    خدما

کنند.  الضرب دولت، پیشنهاد میجایگزین را، به دلیل ظرفیت باالي حق
به ضرورت حفظ قدرت خرید واقعی پـول،  » پول حقیقی«در مقابل، مکتب فکري 

هاي قدرت و بدهکاران ها، البیهاي آن توسط دولتامکان سوءاستفاده از ظرفیتعدم
بـودن پـول   نظام اقتصادي و سرانجام عدم ضرورت انحصار دولت و ماهیـت قـراردادي  

هـا را از برقـراري نظـم و    تأکید دارند. این گروه از اقتصاددانان، به طـور کلـی، دولـت   
دانند و با این تعبیر، نه فقـط بـه انحصـار پـول قـانونی      انضباط مالی و پولی ناتوان می

کناس و ضرب مسکوك) توسط دولت انتقاد دارند، بلکه پول قراردادي بخش (چاپ اس
غیردولتی را به عنوان امري الزم براي حفظ کارایی در نظـام پرداخـت و کارکردهـاي    

کنند.  اصلی پول پیشنهاد می
رسد که هر دو طرف این نزاع فکري در انطباق مبانی نظـري بـا دنیـاي    نظر میبه

توجـه هسـتند. طرفـداران پـول     نسبت به برخی موضوعات بـی واقع و مصادیق عینی، 
ژه پـول ضـعیف در دوران رکـود اقتصـادي در     اسمی، اگرچه از بابت نقش پول، بـه وی 

ــت حــق   ــز ظرفی ــد و نی ــاوردي تولی ــت و هم ــراي  عرصــه رقاب ــت در اج الضــرب دول
ن به کنند، لیکهاي قوي ارائه میها، استداللهاي اقتصادي و اجتماعی دولتمأموریت

1- New Keynsians
2- New Classicals
3- Fiat Money
4- Real Money
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ناپذیر معرفـی پـول رسـمی و قـانونی و     این مطلب مهم توجه ندارند که بخش تفکیک
هـاي  الضرب آن، وجود نظـم و انضـباط پـولی و مـالی در تمـام عرصـه      استفاده از حق

گرفتن نقـش و  اقتصاد و جامعه است. به همین ترتیب، طرفداران پول حقیقی با نادیده
هاي چشمگیر نهفتـه  دادي و غیردولتی، ظرفیتهاي دولت و توصیه پول قرارمأموریت

گیرند.  در پول را در عرصه دنیاي متکثر پولی و در شرایط رکود نادیده می
مفهوم پـول طـی ادوار گذشـته دچـار تحـوالت عمیقـی شـده اسـت. بسـیاري از          

اي پژوهشگران تاریخ اقتصاد سیاسی، خلق و ابداع پول به مفهوم امروزي آن را پدیـده 
ـ دولت در قرن نوزدهم میالدي اروپا و براي گیري ملتحصول فرایند شکلجدید و م

این پژوهشگران بـر ایـن   1کنند.بسیاري از کشورها در قرن بیستم میالدي ارزیابی می
باورند که پدیده پیدایش و ظهور نهاد پول و سـازمان پـولی بـه مفهـوم مـدرن آن در      

گی با تحوالت سیاسی دو قـرن اخیـر،   کشورهاي مختلف به شکل گریزناپذیر و تنگاتن
هاي نوین، پیوند دارد.  گیري ملت و ظهور دولتبه ویژه پدیده شکل

المللی اي و بینپژوهشگران تاریخ اقتصادي در این ارتباط به مبادالت ملی، منطقه
شدن هویت ملی، ضرورت حمایـت  گیري ملت و منافع ملی، برجستهحول محور شکل

پـذیري اقتصـاد کشـورها    هاي کالن و رقابـت احی و اجراي سیاستاز اقتصاد ملی، طر
اند که آثار شگرفی بر تنظیم امور مالی و بانکی کشـورها  طی دو قرن اخیر اشاره کرده

و ظهور و تأسیس بانکداري مرکزي در این راستا بر جـاي نهـاده اسـت. ایـن گـروه از      
هـاي  شـورها و جهـش  پژوهشگران، همچنین به تغییرات سـاختاري نظـام تولیـدي ک   

کننـد و آثـار آن را در چـاپ اسـکناس، ضـرب      فنّاوري در دو قرن حاضـر اشـاره مـی   
اسـتفاده و برقـراري ارتبـاط ظریـف و دقیـق بـین       مسکوك، جلوگیري از جعل و سوء

دانند.هاي رایج، انکارناپذیر میاجزاي اسکناس و سکه
لـم و فنّـاوري و پیـدایش    عمدتاً براي تسهیل انجام مبادالت، به موازات پیشرفت ع

اشکال جدید پول، مفهوم پول نیز در طول زمان دچار تغییر و دگرگـونی شـده اسـت.    
هاي پولی و مالی و نیز فنّاوري اطالعات و کامپیوتر، سهم عالوه بر آن، گسترش شبکه

هاي اخیر داشـته اسـت. تـا پـیش از دوران     چشمگیري در تغییر مفهوم پول طی دهه
مفهوم سنتی فقط به اسکناس و مسکوك رایج و در گردش بـه تعبیـر   معاصر، پول به

باشند. براي اطـالع بیشـتر بـه منـابع و     آنتونی گیدنز و اریک هالینر از جمله این پژوهشگران می-1
مآخذ مراجعه شود.
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مورد قبول بود. با گسترش بانکداري مدرن، این مفهوم در ابتـدا  1وسیله مبادله قانونی
دار تسـري  انداز و مـدت هاي پسهاي دیداري و جاري و سپس سپردهبه حوزه سپرده

هـا و ایجـاد   یـد توسـط بانـک   پیدا کـرد. بـه تـدریج بـا ابـداع ابزارهـاي پرداخـت جد       
هاي مناسب براي پول و خلق ابزارهاي با قابلیت تبدیل سریع به پول، مفهوم جایگزین

اي که شمول آن به ابزارهـایی نظیـر اوراق   تري پیدا کرد؛ به گونهپول، گسترش وسیع
هاي نقدپذیر نیز گسترش یافت. با توسعه نظام هاي دولت و سایر داراییقرضه، سپرده

هـاي  داخت و تسویه و تصدي بانک مرکـزي بـر ایـن نظـام، حجـم شـناور سـپرده       پر
کارگزاري پرداخت و تسویه نیز در مفهوم پول وارد شده است. 

هاي تاریخی نظام پرداخت در ایران . ویژگی3
هاي دور به صورت نظام نقدي سنتی، یعنـی تسـویه   نظام پرداخت در ایران از گذشته

و مسـکوك، تکـوین پیـدا کـرده اسـت. نظـام غیرنقـدي        مبادالت به کمک اسـکناس 
پرداخت و تسویه نظام اعتبـاري نیـز نخسـت در رابطـه بـا تجـارت خـارجی و ایفـاي         

توان گفت نظام پرداخـت در ایـران، از   است. به هر حال میتعهدات خارجی رایج شده 
جهـانی  نظر تاریخی و از جنبه دامنه و گستره ابزارهـاي پرداخـت، همـواره از الگـوي     

هـا در  پیروي کرده است؛ اگرچه همواره سرعت تحوالت در ایران کند بـوده و نـوآوري  
تـوان ایـن   زمینه وسایل جدید پرداخت با تأخیر بسیار زیاد به ایران رسیده است. مـی 

تأخیر تاریخی را در لغو دیرهنگام انحصار چـاپ اسـکناس و ضـرب مسـکوك توسـط      
یت بانکداري مدرن و نیز تأسیس بانک مرکـزي در  صرافان وابسته به دربار، شروع فعال

ایران (جداسازي فعالیت بانکداري مرکزي از بانکداري تجاري) مشاهده کرد.
م) که بر اسـاس  1889ش. (.ه1267در سال 2تا زمان تأسیس بانک شاهنشاهی

اعطاي امتیاز رویتر توسط ناصرالدین شاه قاجار انجام شد، اسکناس در نظام پرداخـت  
هاي متمـادي، ابـزار   نقدي ایران وجود نداشته است. تا آن زمان در ایران در طول قرن

پرداخت در اشکال مختلف مسکوکات طال، نقره و مس بـوده اسـت و اسـکناس بـراي     
نخستین بار از زمان تأسیس بانک شاهنشـاهی وارد چرخـه نظـام پرداخـت و تسـویه      

1- Legal Tender

خاورمیانـه  HSBCایران بعدها به بانک انگلیسی خاورمیانه و سـپس بـه بانـک    بانک شاهنشاهی-2
تغییر نام داد.
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تـا  1267سال (از سال 40دود نقدي ایران شد. همچنین حق چاپ اسکناس براي ح
. ش. زمان تأسیس بانک ملی ایران) در انحصار بانـک شاهنشـاهی قـرار    ه1307سال 

داشت. در واقع حق انحصاري چاپ اسکناس در زمان تأسیس بانک ملی ایران از بانک 
شاهنشاهی خریداري (بازخرید) شد. شاید بتوان تاریخ نظام پرداخت نقدي متکـی بـر   

را به سه دوره باستان (قبل از اسالم)، بعد از اسالم تا زمان صـفویه و از  مسکوك ایران
زمان صفویه به بعد تا زمان امتیاز رویترز (ورود اسـکناس بـه چرخـه نظـام پرداخـت      

کرد. ویژگی دوران تاریخ مسکوك ایران در دوره پیش از اسـالم، وجـود   نقدي) تقسیم
ــولی عصــري   ــالی و پ ــن دوران بخصــوص در دوره انضــباط نســبتاً پیشــرفته م در ای

هخامنشیان بوده است. این نظم در دوران پس از اسالم دچار اضمحالل و فساد شـد و  
هاي نقدي متکی بر مسکوك ایران تا زمان صفویان، نظم و انضباط قابل نظام پرداخت

1قبول عصري پیدا نکرد.

د که امنیت و نظـم  با تشکیل دولت صفوي، یکی از ادوار جدید تاریخ ایران آغاز ش
ــت  ــدي در حکوم ــوك و نســق جدی ــام مل ــو نظ ــانی  داري، لغ ــیم مب ــوایفی و تحک الط

هاي تجاري و مالی ایجاد کرد. در دوره ساالري در تمام شئون از جمله در زمینهدیوان
اي بـه خـود اختصـاص    صفویان، ضرب و انتشار سکه (نقره و مس) جایگاه و نظم ویژه

سـاالري صـفویان، سـازمان و    هـا در نظـام دیـوان   ضرابخانهداد و امر ضرب سکه و کار 
اي پیـدا کـرد. بـدون شـک، کـار      تشکیالت خاص و نظم و انضباط مالی و اداري ویـژه 

ــال     ــالی و اداري و اعم ــباط م ــم و انض ــر نظ ــفویان را از نظ ــکه در دوره ص ــرب س ض
هـاي درخشـان تـاریخ نظـام     بایسـت از فصـل  زنی مـی هاي هنري در فن سکهظرافت

رداخت نقدي ایران برشمرد کـه در بالنـدگی توسـعه اقتصـادي ایـران در آن دوران،      پ
سهم فراوانی بر عهده داشته است. 

زمان سقوط اصفهان در پایان کار سلسله صفویه تا تشکیل دولت قاجاریه در ایران 
هـاي طـال و نقـره    تـر سـکه  بایست دوران افول نظام پرداخت نقد و ورود وسـیع را می

ه طال در دوران صفویه رایج نبوده است) در نظام پرداخت و تسویه ایران به (ضرب سک
هاي هندي و پـول عثمـانی،   هاي خارجی، به ویژه سکهها سکهشمار آورد. در این سال

در ایران گردش وسیع داشت و ابزار غالب و رایج توسعه دادوستد بین تجار بـه شـمار   

، ذکرشـده در منـابع و مآخـذ    1388» هاي دوره صفویهسکه«و کتاب 1388» هاسکه«به کتاب -1
رجوع شود.
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جـاد مرکزیـت سیاسـی و اداري در کشـور و     آمد. از آغـاز سلسـله قاجـار دوبـاره ای    می
برقراري نسبی نظم مالی، به بهبود وضعیت تولید و ایجاد انضباط در ضـرب و گـردش   
مسکوکات طال، نقره و مس به عنوان تنها ابزار پرداخـت در ایـران منجـر شـد. شـاید      

تـا پایـان   تر از ابتداي قاجاریهبتوان دوره سلسله قاجار را از این بابت به دو دوره کوتاه
کرد. از ابتداي حکومـت قاجـار تـا پایـان     شاه و پس از آن تقسیمحکومت ناصرالدین

هاي متعـدد اطـراف و   شاه، ضرب مسکوکات در ایران در ضرابخانهحکومت ناصرالدین 
شد و دولت مرکزي این امتیاز و انحصـار را در  اکناف کشور به صورت دستی انجام می

کـرد. از ابتـداي دوران   به حکام و صرافان مناطق واگذار میالضرب ناچیزي مقابل حق
شاه قاجار دو تحول عمده در این زمینه صورت گرفـت؛ نخسـتین تحـول،    مظفرالدین 

ایجاد تمرکز و نظم مالی قوي در پایتخت کشـور در زمینـه ضـرب مسـکوکات بـود و      
تحول عمده دوم به تبدیل روش تولیـد از ضـرب دسـتی بـه ضـرب چکشـی مربـوط       

شد.  می
یک ویژگی عمده تمـام دوران، رواج و گسـترش مسـکوکات فلـزي (کـه در واقـع       
ارزش اسمی و ذاتی فلز آن برابر بود) تا پیش از شروع قرن بیستم مـیالدي و کـاهش   
مستمر محتواي فلز (طال، نقره، مس) به صورت کـاهش عیـار مسـکوکات رایـج بـوده      

اي بـراي  شـد و ایـن امـر وسـیله    مـی هاي ناشر انجاماست که اغلب توسط خود دولت
شده است. ویژگی عمده دیگر، نظام پرداخت نقدي ایران پرکردن خزانه دولت ارزیابی 

در دوره انحصار بانک شاهنشاهی در زمینـه چـاپ و نشـر اسـکناس (قبـل از انقـالب       
مشروطیت تا زمان تأسیس بانک ملی ایران) وابستگی نظام پولی ایران بر پایـه دوفلـز   

هـاي جهـانی طـال و نقـره و     و نقره) بوده است. در این دوران، افت و خیز قیمت(طال
فلز (طال) باعث خـروج حجـم زیـادي طـال از     انتقال نظام پولی جهانی از دوفلز به تک

ایران شد و آشفتگی عجیبی را در نظام پولی، تجارت و تولید ایران ایجاد کرد. 
ها در عرصه بانکداري جدید (بانکـداري  طور که گفته شد، تحوالت و نوآوريهمان

تجاري، بانکداري مرکزي و نظام پولی) با تأخیر زمانی طوالنی به ایران وارد شـد. ایـن   
فلـز  مطلب در شعاع نوسان قیمت جهانی طال و نقره و انتخاب نظام پولی دوفلز یا تک

خـور  کرد تا به طور مسـتمر حجـم در  توسط کشورهاي طرف تجاري ایران کفایت می
توجهی ثروت از ایران خارج شود. در دوره مورد اشاره (تا قبل از تأسـیس بانـک ملـی    
در ایران) شرکت هند شرقی، هلند شرقی و تجار هندي، انگلیسی و هلندي عـالوه بـر   
تجارت، به طور مستمر در امر ورود و خروج طال و نقره به ایران و جـایگزینی ایـن دو   
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ها در سطح جهـان  ثابت در ایران در شرایط تغییر برابريهايفلز در نظام پولی برابري
هـم از نظـر   ،بایسـت را مـی 1307اند. تأسیس بانک ملی ایران در سال اشتغال داشته

ورود دولت ایران به بانکداري مدرن و هم از جهـت احالـه وظـایف بانکـداري مرکـزي      
ر تـاریخ  (چاپ و نشر اسکناس و ضرب مسکوك) بـه بانـک ملـی، نقطـه درخشـانی د     

اقتصادي ایران محسوب کرد.
، زمان تأسیس بانک ملی ایران، دچـار  1307نظام پرداخت و تسویه کشور از سال 

هاي خارجی، اتکا بـه نـوعی   تغییرات عمیقی شد که ویژگی عمده آن در بعد پرداخت
و در بعد داخلی، ورود دولت و وزارت دارایی آن زمان به حـوزه مـدیریت   1هیأت پولی

و پـس از آن،  1307هاي خـارجی از سـال   وده است. در حوزه تعهدات پرداختپولی ب
)، قوانین و مقـررات کشـور نـوعی    1339بخصوص از سال تأسیس بانک مرکزي (سال 

ترتیبات هیأت پولی رقیق در سازمان و ارکان و ترتیبات و راهکارهاي حاکم بـر نظـام   
ات هم در قانون پـولی و بـانکی   بینی کرده است. این ترتیببانکی و بانک مرکزي پیش

و هـم در قـانون پـولی و    1339ناظر بر تشکیل و عملکرد بانک مرکزي مصوب سـال  
وجود داشته است. حتی پس از برقراري نظام شناور ارزي، اجـالس  1353بانکی سال 

) که کشـورهاي عمـده   1353(1974المللی پول در سال صندوق بین2اسمیتسونیان
هاي ثابت اسمی (موسوم به پار) و پایه طال (در واقع پایـه دالر) را  صنعتی نظام برابري

به سایر ارزهاي عمـده  3شده یا قفلکنار گذاشتند، ایران از طریق نظام شناور مدیریت
گاه ترتیبات نهـادي حـاکم بـر ایـن     (دالر، حق برداشت مخصوص یا سبد ارزي)، هیچ

هیأت پولی رقیق را کنار نگذاشته است. 
تقنی وجود دارد دال بـر اینکـه ترتیبـات هیـأت پـولی رقیـق ایـران طـی         دالیل م

هاي گذشته تا حدود زیادي ضـامن سـالمت مـالی نظـام بـانکی کشـور، نقـش و        دهه

مـالی  نوعی از نظام مدیریت ارزي و ترتیبات مربوط بـه تعهـدات   )Currency Board(هیأت پولی -1
خارجی است که بر مبناي آن، بانک مرکزي به دو حوزه کامالً مستقل (از نظـر سـازمانی و حتـی    

بنـدي آن اسـت کـه بانـک     شود. منظور از ایـن تقسـیم  حقوقی) نشر و انتشار و بانکی تقسیم می
هاي بالفاصلهمرکزي همواره در مقابل تعهدات ناشی از نشر اسکناس خود، پشتوانه ارزي و دارایی

قابل تبدیل به ارز مستحکم در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر، بخش چاپ و انتشار فقـط در  
بانک مرکـزي در مقابـل   ،کند. به این ترتیبمقابل دریافت ارز جهانی اقدام به نشر پول جدید می

تعهدات پول ملی خود همواره صد درصد دارایی خارجی باکیفیت در پرتفوي خود دارد.
2- Smithsonian
3- Peg
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هـاي سیاسـت   جایگاه قوي بانـک مرکـزي در سیاسـتگذاري پـولی و در سـایر زمینـه      
نکـردن نـرخ   عـدول ـ پولی شدید از نظـر  هاي بانکیاقتصادي و ممانعت از بروز بحران

تورم از سطوح متوسط بوده است. به بیان دیگر، ترتیبات هیأت پولی رقیق در قـوانین  
تا حدودي نظم پولی و بـانکی را در  1351و 1339هاي پولی و بانکی ایران طی سال

اقتصاد ایران برقرار کرده است. بدیهی است که وجود درآمدهاي ارزي چشمگیر نفتـی  
همـواره  1قابل توجه بستانکاري ایران نسبت به دنیـاي خـارج  کشور و وضعیت خالص

پیروي از این راهبرد را ممکن ساخته است.
در بعد داخلی، تأسیس بانک ملی ایران در واقع نقطه عطفی در حاکمیت کشور بر 

الضرب پول و انتقال انحصار چاپ اسکناس و ضرب مسکوك از بانـک شاهنشـاهی   حق
طور که قبالً اشاره شد، تا پـیش از تأسـیس بانـک    آید. همانبه بانک ملی به شمار می

ملی ایران، بانک شاهنشاهی، انحصار چاپ اسـکناس در ایـران را بـه عهـده داشـت و      
کـرد، لـیکن قابـل    اگرچه از این بابت ساالنه حق انحصار به دولت ایران پرداخـت مـی  

ضرب مسکوك الضرب دولت) ناشی از چاپ اسکناس والضرب (حقتصور است که حق
هـاي  الضرب پرداختی به دولت ایران بوده اسـت. اگرچـه در سـال   بسیار بیشتر از حق

هـاي پـس از جنـگ، نظـام پـولی      پیش از جنگ جهانی اول و حتی در برخی از سـال 
جهان بر پایه دو فلز، استوار بود و به این ترتیب قیمت طال و نقره نسبت بـه یکـدیگر   

هـاي  هاي مرکزي اروپایی و بانکام پولی مورد حمایت بانکدر بازار، از برابري ثابت نظ
کرد. با توجه به تأخیر نظام پولی ایران از بابت تغییـر نظـام از   تجاري عمده تبعیت می

هاي مورد اشاره که بسیار معمـول و متـداول   پایه دو فلز به یک فلز و برعکس در دهه
از نظـر تـأخیر در تغییـر    بوده است، قابل تصور است که حجـم چشـمگیري از ثـروت    

هاي ثابت قیمت طال و نقره، از کشور خارج شده است.سیستم از بابت برابري
هـاي  شمسی در ایـران را دوره تأسـیس و گسـترش بانـک    40و 30توان دهه می

شمار آورد که با استفاده از ابزارهاي پرداخت نوین اعتباري، تحولی در نظـام  دولتی به
. کارکرد نظام پرداخت اعتباري در ایران در دورانی مطلوب و پرداخت کشور ایجاد شد

که نظام قضایی کشور، قوانین و مقررات سختی را ناظر بر طوريکارآمد بوده است به
بازیافت و پیگیري وصول مطالبات ابزارهاي اعتباري، بدون پوشش بـانکی بـه مرحلـه    

سـفته و بـرات و ابزارهـاي    گذارده است. از طـرف دیگـر، در مقـاطع زمـانی کـه      اجرا 

1 - Net Greditor Status
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اند، این ابزارها عملکـرد  ها برخوردار بودهدار از پشتیبانی و حمایت بانکپرداخت مدت
اند.مناسبی داشته

ها به صورت گسترده با اعطاي خـط اعتبـاري بـه    شمسی، بانک40و 30در دهه 
نزیـل  هـاي ایـن مشـتریان را در بـازار پـیش از سررسـید ت      مشتریان ویژه خود، سفته

دریافـت  اي از بابت عدم گونه مخاطرهبه این ترتیب، گیرندگان سفته با هیچ.کردندمی
عنـوان یـک ابـزار پرداخـت و تسـویه      شدند. رواج سفته بـه  مطالبات خود مواجه نمی

شمسی، ناشی از پشـتیبانی نظـام بـانکی از ایـن ابـزار      40و 30هاي دار در دههمدت
ر مشکالت قانونی، بازیافـت مطالبـات ابـزار سـفته کـه بـه       اعتباري بوده است. عالوه ب

بودن قیمت سـفته  صورت مستمر رو به افزایش بوده است، هزینه تهیه سفته و مرتبط
با مبلغ اسمی مطالباتی منـدرج در آن، یکـی دیگـر از دالیـل مهجوربـودن سـفته در       

هاي بعدي بوده است. تسویه مبادالت بازار ایران در دهه
توان ادعا کرد که چک شخصی به عنـوان یـک ابـزار اعتبـاري     ترتیب میبه همین 

پرداخت، فقط در مقاطعی که قانونگذار چک برگشتی را به صورت یک جـرم کیفـري   
اي در معـامالت و بـازار ایـران داشـته     توجه و شایسـته شناسایی کرده بود، رواج قابل 

آن، چک شخصی سـهم  شمسی یک نمونه بارز از دورانی است که طی70است. دهه 
چشمگیري از نظام پرداخت و تسویه مبادالت واقعی و مالی اقتصاد را به عهده داشـته  

شد.  است؛ زیرا طی این دهه، چک برگشتی به طور عام یک جرم کیفري تلقی می
از زمان تصویب قانون تجارت و اصالحیه قانون مزبور، بارها و بارها قانون چـک بـه   

ح قانونگذار قرار گرفته است و تقریباً در تمام این اصـالحات،  صورت مستقل مورد اصال
نمودن دامنـه  شدن چک، موسع/ مضیقشدن)/ کیفريشدن (غیرکیفريچرخه حقوقی
هاي برگشتی شخصی به عنوان جرم کیفري مشـهود بـوده اسـت. طـی     و شرایط چک

هـاي  دهه اخیر که چک شخصی برگشتی غیرکیفري شده است، هماننـد تمـام دوران  
گرانی که از اعتماد کامـل  مشابه گذشته، چک به عنوان ابزار پرداخت فقط بین معامله

شـود و چنانچـه چـک اشـخاص ثالـث بـین       نسبت به هـم برخوردارنـد، مبادلـه مـی    
گران بازار به عنوان ابزار تسویه مورد تبادل قرار گیرد، این تبادل غالبـاً بـا حـق    معامله

همراه است. 1خوردنرد چک در صورت برگشت
عنـوان ابـزار پرداخـت و تسـویه،     به هر حال، مشکالت استفاده از چک شخصی به

1- Recourse
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هاي مورد نظـر بـراي تقویـت    هاي گذشته و پیشنهادروند اصالح قانون چک طی دهه
هاي کشور، مباحـث مفصـلی هسـتند    جایگاه چک در مجموعه ابزارها و نظام پرداخت

تقل بررسی شوند.بایست در جاي خود به صورت مسکه می

. ضرورت اصالح پولی و تغییر واحد پول کشور 4
افتد و از این بابت تـورم  کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی در طول زمان اتفاق می

هاي بـاال در طـول چنـد سـال متـوالی ـ نظیـر کشـورهایی کـه بـا نـرخ تـورم             با نرخ
اند ـ با  ض پول ملی اقدام کردهبه تجدید تعریف یا تعویواندرو بودهگسیخته روبهلجام

کنـد. در  اي ایجاد نمیهاي متوسط لیکن در چند دهه متوالی تفاوت عمدهتورم با نرخ
واقع تورم پس از چند سال یـا چنـد دهـه، قـدرت خریـد پـول ملـی را چنـان دچـار          

کند که در نخستین قدم، اضعاف ریز پول ملی کـه بـه صـورت سـکه در     فرسایش می
گردش قرار دارد قدرت خرید خود را از دست داده و از چرخه جریاندست مردم و در 
هـاي در  سـکه شود. گاهی فرسایش ارزش پول چنان است که اندازهگردش خارج می

واحد پول اصلی) از جریـان 100/1جریان به واحد فرعی پول ملی (به معناي اضعاف 
شود.  گردش خارج می

گـردش و ضـرب   احـد پـول فرعـی در جریـان     ها بـه و سکهمحوشدن کامل اندازه
هـاي نقـد   بایست نقطه عطفی در نظـام پرداخـت  مسکوکات به واحد پول اصلی را می

کشورهاي دچار تورم باال ارزیابی کرد. خروج واحد فرعـی پـول ملـی از دادوسـتدهاي     
هـا بـه   سـکه مالی و تسویه مبادالت به دلیل فرسایش کامل قدرت خرید تمـام انـدازه  

صـدي  رفتن رابطه یـک پول فرعی و آغاز ضرب سکه به واحد پول اصلی به ازبینواحد 
شـود. ایـن تغییـر،    واحد پول اصلی و فرعی از نظام پرداخـت نقـد کشـور منجـر مـی     

هاي پولی در دفاتر و اسناد و نیز هاي ثبت ارقام و دادهپیامدهاي وسیعی از بابت روش
رد کــه اغلــب از جانــب تحلیلگــران هــاي تــاریخی پــول بــه دنبــال دانگهــداري داده

شود.پوشی میچشم
شدن حجم اسکناس و مسکوك مورد نیـاز بـراي تسـویه معـامالت بـزرگ و      بزرگ

هاي اسکناس، یکی دیگر از پیامـدهاي فرسـایش قـدرت    ضرورت استفاده از جایگزین
خرید پول است. شکی نیست که گسترش نظام الکترونیک پرداخـت و عرضـه وسـیع    

هـاي اخیـر تـا    هاي الکترونیکی در نظام بانکی، طی دههمربوط به پرداختمحصوالت 
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حدود زیادي ابعاد این گرفتاري را کاهش داده است. اما نباید از نظـر دور داشـت کـه    
نظام پرداخت الکترونیک اگرچه در کارکرد، وسـیله مبادلـه جـایگزین مناسـب نظـام      

گـذاري و معیـار واحـد    ارزششـود، لـیکن در حـوزه کـارکرد     پرداخت نقد تلقـی مـی  
شمارش، نه تنها جایگزین اسکناس و مسکوك نیست، بلکـه بـه شـدت بـدان متکـی      
است. از طرف دیگر در بسیاري از کشورهاي جهان، نظام الکترونیک پرداخـت در حـد   

اي گسترش نیافته که بتواند به طور کامل جایگزین نظام پرداخت نقـد باشـد.   و اندازه
بـدیل واحـد پـول در کـارکرد     پرداخت نقد، هم از بابت نقـش بـی  در هر صورت نظام 

گذاري (معیار و سنجه شمارش و ارزش پول) و هم از بابت سهم درخور تـوجهی  ارزش
دهد، واجد اهمیـت فـراوان اسـت و از    که از تسویه مبادالت بازار به خود اختصاص می

بایست از کارایی باالیی برخوردار باشد.این نظر می
برداري و اسـتفاده  کارایی نظام پرداخت نقد در طول زمان، به ناگزیر بهرهضعف در
هـاي تضـمینی بـانکی،    دهد. چـک هاي اسکناس را مطرح کرده و رواج میاز جایگزین

هاي اسکناس هستند که غالباً هاي بانکی، صور مختلف جایگزینپول و انواع چکچک
گیرنـد. رونـق و تـرویج    گـردش قـرار مـی   ها و فعاالن اقتصادي دردر بین مردم، بانک

جایگزین اسکناس به جـاي اسـکناس بـه مفهـوم پـول قـانونی و رسـمی کشـورها را         
توجهی مقام پولی به الزامات و تکالیف قـانونی تلقـی   ترین غفلت و کمبایست بزرگمی

کرد؛ زیرا برخالف اسکناس و مسکوك که بـر اسـاس قـانون، دارنـده و نگهدارنـده آن      
گونه قید و شرطی بر قدرت خرید اسمی و قوه ابراي آن شود و هیچآن تلقی میمالک 

به طور قانونی در بازار مورد نظـر نیسـت و قـدرت خریـد اسـمی آن از جانـب بانـک        
هـاي اسـکناس فاقـد ایـن     مرکزي صادرکننده، تضمین شـده اسـت، انـواع جـایگزین    

ـ اغلـب قـانون   وانین خـاص هاي اسکناس بر اساس قها هستند. انواع جایگزینویژگی
انـد و  چک (یا سایر ابزارهاي قانونی و نه قانون پـولی و بـانکی) ـ خلـق و ابـداع شـده      

عمدتاً به عنوان وسیله و تعهد پرداخت نقد از یک طرف خاص مبادله به طرف خـاص  
دیگر طراحی شده است و قرار نیست که به عنوان اسکناس بـدون قیـد و شـرط بـین     

هـاي اسـکناس بـه    د. گسترش و سیطره حجم باالي انـواع جـایگزین  مردم مبادله شو
عنوان وسیله مبادله و تسویه در اقتصاد ملی هر کشور نشانه ناکـارایی نظـام پرداخـت    

هـاي امنیتـی   شود. جعل، سوءاستفاده و عدم لحـاظ ویژگـی  نقد آن کشور ارزیابی می
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هـاي  انتشار جایگزینمتعدد و متکثر (و غیرقابل جعل) اسکناس و مسکوك در چاپ و
شود.  هاي اسکناس تلقی میاسکناس فقط چند جنبه از مشکالت اساسی جایگزین

تـر از جملـه در زمینـه کـالن     هاي اسکناس، مسـائل و مشـکالت عمیـق   جایگزین
استفاده از ایـن ابـزار   ها و نهادهاي پولی در سوءاقتصاد از بابت عدم امکان کنترل بانک

زنامه و نیز تخطی و تجاوز غیرقانونی به حیطه حاکمیتی دولـت  ترکردن ترابراي بزرگ
کنـد کـه اغلـب از    کنندگان ایجـاد مـی  و بانک مرکزي و سوءاستفاده از حقوق مصرف

شود. فرایندهاي قانونی مربوط بـه چـاپ،   اندرکاران مورد اغماض واقع میجانب دست
مطلقـاً در حـوزه   نگهداري، انتشـار، تفکیـک، امحـا و بازانتشـار اسـکناس مسـتعمل،      

شود. مضافاً آنکه یکسـانی هـویتی دارنـده (مالـک)     هاي اسکناس رعایت نمیجایگزین
پول ملی به صورت قراردادي از جانب مردم و فعـاالن اقتصـادي مـورد پـذیرش قـرار      
گرفته است، در حالی که مردم و فعاالن اقتصادي و قانونگذار، اساساً چنـین همسـانی   

هـاي اسـکناس قائـل نبـوده و     ) براي چـک و سـایر جـایگزین   هویتی (دارنده = مالک
نیستند.  

توجه ارزش پـول ملـی و ناکـارایی نظـام     مسائل و مشکالت مربوط به کاهش قابل 
هاي چاپ و انتشار اسکناس، پرداخت نقد فقط به موارد فوق محدود نیست و به هزینه

سـتفاده از مسـکوکات بـه    بودن ارزش ذاتی سکه از ارزش اسمی آن، عدم امکان اباالتر
اي (روشی متعـارف کـه   هاي خرید سکهعنوان ژتون براي بسیاري از خدمات و ماشین

شـود. مسـائل حسـابداري و    در بسیاري از کشـورها مرسـوم اسـت) نیـز مربـوط مـی      
ها هاي پولی در حسابداري مؤسسات و شرکتدفترداري و بلندشدن ارقام مبین ارزش

اسـتفاده از فنّـاوري اطالعـات نیـز بخشـی دیگـر از ایـن        هـاي دولتـی و در   و سازمان
هاي مربوط به چاپ، نشر، گردش، تفکیک، آیند. در زمینه هزینهمشکالت به شمار می

هاي فرسوده نیز مسـائل و مشـکالت زیـادي وجـود دارد.     بازگردش و امحاي اسکناس
د بـرگ  به حدود هشت میلیار1389حجم انباشتی اسکناس در گردش در پایان سال 

آوري و شود که ساالنه بیش از یک میلیارد برگ آن به دلیل فرسودگی، جمـع بالغ می
هـاي مربـوط   آید که هزینهگردش درمیشود و اسکناس جدید به جاي آن بهامحا می

شود.  به این عملیات بسیار باال برآورد می
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. تجربه سایر کشورها 5
فر از پـول ملـی و معرفـی واحـد پـول      بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حذف ص

کشـور  50میالدي بـه بعـد، بـیش از    60دهد که فقط از ابتداي دهه جدید نشان می
انـد. همـین   مورد، اقدام به حذف صفر از پول ملـی خـود کـرده   80جهان در بیش از 

هـاي پـس از جنـگ    بررسی حاکی از آن است که بیشترین موارد حذف صفر در دهـه 
رهاي سوسیالیستی سابق و کشورهاي آمریکاي مرکزي و آمریکاي دوم جهانی به کشو

التین مربوط بوده است. در خصـوص کشـورهاي سوسیالیسـتی سـابق ایـن واقعیـت،       
هاي پـولی  توجهی به سیاستهمواره به صورت واضح نمایان بوده است که به دلیل بی

ل، پول در جریان تمایل به کاهش ارزش پوهاي بسیار انبساطی مالی و عدمو سیاست
شـده و بـه همـین    این کشورها به صورت غیرواقعی در سطحی بسیار قـوي مـدیریت   

دلیل، اسکناس در جریان آنها کارکرد متعارف و کارایی نداشته اسـت. در مقـاطعی از   
تاریخ کشورهاي سوسیالیستی سابق، اسکناس در گردش این کشورها همراه با کـوپن  

کشورها به شدت دالریزه بوده است. به همـین ترتیـب، در   شده و اقتصاد این استفاده 
تعداد زیادي از کشورهاي آمریکاي مرکزي و آمریکاي التین، به دلیل ابر تورم حـاکم،  
اسکناس در گردش این کشورها همواره در معرض چالش فرسایش ارزش قرار داشـته 

اند. خود کردهو از این نظر برخی به طور مستمر اقدام به حذف صفر از پول ملی 
هـاي گذشـته یـک مطلـب     در مطالعه تجربه سایر کشورها در این زمینه طی دهه

هاي انبساطی اقتصـادي گذشـته و   اساسی همواره مربوط به ضرورت پرهیز از سیاست
هاي تثبیت اقتصادي بوده است. این موضوع در تمـام کشـورهایی کـه    اجراي سیاست

اند، مطرح بوده است. شـاید بتـوان   جرا کردهسیاست اصالح پول ملی و حذف صفر را ا
هـاي تثبیـت را در   هاي تدوین و اجراي سیاستدیدگاه اقتصاددانان در زمینه ضرورت

هاي تثبیـت  بندي کرد: گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که سیاستدو دسته طبقه
ر از بایست جزء الینفک سیاست اصالح پولی و حذف صفر تلقی شود. برخـی دیگـ  می

ناپـذیربودن آن  هاي تثبیت اقتصـادي و اجتنـاب  اقتصاددانان اگرچه در زمینه سیاست
براي کنترل و مهار تورم در اقتصاد ملی تأکید دارند، امـا بـه اعتقـاد آنـان حتـی اگـر       

ها در زمینه کنترل و تثبیت تـورم، تعهـدات نهـادي و سیاسـتی قـوي نداشـته       دولت
از سیاست اصالح پول و حذف صفر از پول ملی باشـد؛  بایست مانعباشند، این امر نمی
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زیرا ناکارایی اسکناس و پول ملی در تسـویه مبـادالت اقتصـادي بـه طـور عـام خـود        
تواند منشأ آربیتراژ و اصطکاك قیمتی از بابـت عـدم کـارکرد اسـکناس در تسـویه      می

مناسب مبادالت ارزیابی شود. 
هاي تثبیت اقتصادي را به عنـوان  سیاستدر بین اقتصاددانانی که تدوین و اجراي 

هـاي  دهنـد، بحـث سیاسـت   امري الزم در سیاست اصالح پولی مورد تأکید قـرار مـی  
هـا بـا   تثبیتی در مورد پیشی (مقدم بر سیاست اصالح پول) یا همزمانی این سیاسـت 

توان انکار کـرد کـه ضـریب    باشد. در هر صورت نمیاصالح پول مورد اختالف نظر می
تـوجهی بـه لنگرکـردن    ت سیاست اصالح پول ملی و حذف صفر به مقدار قابلموفقی

تـر سیاسـت   انتظارات تورمی فعاالن بازار و ارائه ایـن سیاسـت در قالـب بسـته بـزرگ     
غیرتورمی بستگی خواهد داشت.  

هاي اصالح پول ملی و حذف صفر را توان کشورهایی که سیاستدر هر صورت می
بندي کرد. بدیهی است دسته کشورهاي موفق و غیرموفق طبقهاند را در دواجرا کرده

که موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها به طرز چشمگیري به کنتـرل تـورم پـس از    
اجراي سیاست حذف صـفر بسـتگی داشـته اسـت. در ادامـه مباحـث بخـش حاضـر،         

شـور  هاي اصالح پول ملی در دو کشور ناموفق (آرژانتین و زیمبابوه) و یـک ک سیاست
موفق (ترکیه) مطرح شده و نمودارهاي پیوست براي این سه کشور ترسیم شده است.

هـاي حـذف صـفر در کشـور     دهد کـه چگونـه دوره  شده نشان مینمودارهاي ارائه
صـد درصـد یـا گـاهی هـزاران      هاي ساالنه به طور متوسط باالي چندآرژانتین با تورم

صفر از پول ملی خـود طـی   11حذف درصد همراه بوده است. کشور آرژانتین پس از
و معرفی پزو، واحد پـول جدیـد، پـس از    1996ـ1984هاي سه مرحله در فاصله سال

و قفل پزو به دالر آمریکا (در برابري یک به یک) در قالب رژیـم هیـأت پـولی،    1996
میالدي دچار بحران عمیق مالی و بـانکی و سـقوط   2002باالخره پس از بحران سال 

ادي شد.  کامل اقتص
نشانگر وضعیت اقتصادي کشور زیمبابوه و تجربه نـاموفق ایـن کشـور در    2نمودار 

در سه مرحله اقـدام بـه   2010ـ2006اصالح پولی است که در فاصله کوتاه چهارساله 
دهـد کـه چگونـه    صفر از پول ملی خـود کـرد. همـین نمـودار نشـان مـی      25حذف 
ین کشور مزبور همراه بوده است. کشـور  هاي بسیار سنگهاي حذف صفر با تورمدوران

هاي پیاپی در اصالح پولی و حذف صفر از پول ملی و اجـراي  زیمبابوه پس از شکست
مـیالدي، دالر و یـورو را بـه عنـوان     2011سیاست تثبیت اقتصادي، باالخره در سال 
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اي عمـده جهـانی   هاي ذخیرهپول قانونی در کشور زیمبابوه به رسمیت شناخت و پول
عنوان پول رسمی و قانونی، وسیله تسویه مبادالت و معـامالت نقـدي و جـایگزین    به

پول ملی در این کشور شد.  

هاي حذف صفر در کشور آرژانتیندوره.1نمودار 

.www.bis.orgأخذ: بانک مرکزي آرژانتین و سایت اینترنتی م

ایست یک نمونه بسیار موفق از سیاست اصالح پـولی و حـذف   بکشور ترکیه را می
میالدي به شـمار آورد.  2005صفرهاي زاید از اسکناس در گردش این کشور در سال 

درصـد  100هاي تورم بـاالتر از  میالدي گاهی نرخ90تا پایان دهه 70ترکیه در دهه 
همزمـان بـا   2005است. با ایـن وصـف، ایـن کشـور در سـال      در سال را تجربه کرده 

تدوین و اجراي سیاست تثبیت اقتصادي اقدام به حذف شش صفر از پول ملـی خـود   
ساله لیر جدید و لیر قدیم را در برابري یـک لیـر جدیـد برابـر     کرد و در یک دوره پنج

یک میلیون لیر قدیم به صورت توأمان در گردش قرار داد. سیاست اصالح پـول ملـی   
کردن تمام لیرهاي قدیم از گردش و رواج قـانونی فقـط   با خارج2010ترکیه در سال 

لیر جدید با موفقیت کامل به اتمام رسید.
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هاي حذف صفر در کشور زیمبابوهدوره.2نمودار

.www.bis.orgمأخذ: بانک مرکزي زیمبابوه و سایت اینترنتی 

دوره حذف صفر در کشور ترکیه.3نمودار 

.www.bisorgه و سایت اینترنتی مأخذ: بانک مرکزي ترکی
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هاي پول ملی. تقاضا براي اسکناس و مسکوك و اندازه6
براي برآورد میزان بهینه اسکناس و مسکوك در جریان و حجـم تقاضـاي بـازار بـراي     

هــاي تــوان از روشهــا و ترکیــب اســکناس مــورد نیــاز) مــیپــول معــامالتی (انــدازه
هـاي اقتصادسـنجی   سازي ریاضی استفاده کرد. اسـتفاده از مـدل  تصادسنجی و مدلاق

هـاي  براي برآورد تقاضاي پول بسیار معمول و گسترده است، لـیکن اسـتفاده از مـدل   
هاي زیادي اقتصادسنجی براي تقاضاي پول معامالتی و اسکناس در جریان با دشواري

همراه است. 
ــرآورد ن ــان از روش  دو محــدودیت عمــده در ب ــاز اســکناس و مســکوك در جری ی

اقتصادسنجی وجـود دارد: نخسـت، دسترسـی بـه اطالعـات و آمـار خـانوار و فعـاالن         
اقتصادي بازار در تفکیک استفاده از ابزارهاي تسویه مبادالت یعنی ابـزار نقـدي، ابـزار    

ابزارهـا  بودن معرفیاعتباري و ابزارها و محصوالت الکترونیک. این آمارها از نظر جدید
شـود  و محصوالت الکترونیک تسویه مبادالت و معامالت هنوز به طور کامل تهیه نمی

هاي اقتصادسنجی باشد. دومین مشکل و دشواري در استفاده از روشو در اختیار نمی
بـودن ایـن برآوردهـا و    بینی میزان اسکناس مـورد نیـاز، موضـوع مشـروط    براي پیش

بینی برآورد ي دولت است. به عبارت دیگر، در پیشهاي اقتصادضرورت تغییر سیاست
بایست فرض شود کـه پـس از   شده میکار گرفتههاي به نیاز بازار به ابزار نقد در روش

شـود؛ در غیـر   هاي دولت مورد تجدیدنظر واقع میاصالح پولی و حذف صفر، سیاست
دهد کـه  دست میهاي رایج اقتصادسنجی، برآوردهایی از متغیرها به صورت روشاین

گردد.  ادامه روندهاي گذشته تلقی می
هـاي اقتصادسـنجی در   در هر صورت، به دلیل مشکالت زیـاد در اسـتفاده از روش  

برآورد تقاضاي معامالتی براي اسکناس و نیاز گسترده به اطالعات و آمـار، اسـتفاده از   
روش سـاده در  بایست یک پروژه تحقیقاتی مستقل تلقی کرد. یـک  ها را میاین روش

بینی نقـدینگی بـر اسـاس    برآورد نیاز تقاضاي معامالتی اسکناس آن است که با پیش
هاي بخش غیردولتی و فرض ثبات نسبت اسـکناس و  روندهاي گذشته یا رشد سپرده

هـاي بخـش غیردولتـی، میـزان نیـاز بـه       مسکوك در دست اشخاص بـه کـل سـپرده   
5و 4بینی کـرد. نمودارهـاي   پیشاسکناس و مسکوك در دست اشخاص در آینده را

دهند.هاي گذشته نشان میاین روندها را در اقتصاد ایران طی دهه
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هاي بخش غیردولتی (درصد)رشد سپرده.4نمودار 

مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

هاي نسبت اسکناس و مسکوك در دست اشخاص به کل سپرده.5نمودار 
بخش غیردولتی (درصد)

مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

بینی نیاز بازار و خانوارها به اسکناس براي تسویه مبادالت (انـدازه  راه دوم در پیش
سـازي عرضـه اسـکناس اسـت.     هاي ریاضی بهینـه و ترکیب اسکناس) استفاده از مدل
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باشـد، بـه   سازي که در ادبیات اقتصادي مطرح مـی هاي ریاضی بهینهیکی از این مدل
شرح زیر است:

Min : 
d

dAA ),()( 

s.t. :  
d

AddA  ),(

اند:متغیرهاي مورد نظر در این مدل به شرح زیر تعریف شده
Aمیزان پرداخت مورد نظر به واحد اصلی و فرعی پول ملی: 

)(براي تسویه مبادله مورد نظر:اسکناس و مسکوك1ترکیب A

d:2هاي اسکناس و مسکوكاندازه

(d=1,..., D)
هاي اسکناس و مسـکوکات مـورد نظـر در    دهنده اندازهپوششDتا 1از dمقادیر 

نظام بهینه پرداخت نقد مورد نظر است. 
dهاي مختلف اسکناس و مسکوك: هاي اندازهارزش

سـازي اسـتخراج   پرداخت نقد مورد نظر از حل این مدل ریاضی بهینـه نظام بهینه
ها) به شکل بهینه dهاي اسکناس و مسکوك (شود. در واقع از حل این مدل، اندازهمی

اي متصور بـا کمتـرین   هاي هزینهشود که تسویه تمام ترکیباي استخراج میبه گونه
مسکوك قابل انجام باشد. تعداد ردوبدل اسکناس و 

شـود. در ایـن مثـال فـرض     شدن مطلب، مثال سـاده زیـر مطـرح مـی    براي روشن
ریال کمتر نباشـد. فـرض   100ترین کاالها و خدمات در اقتصاد ایران از شود ارزانمی

هـاي معـامالت و مبـادالت بـراي تسـویه در تقاضـاي       دوم آن است که در بیان هزینه
شـود. بـه عبـارت دیگـر     مردم، ارقام هزینه با دو صفر بیان مـی معامالتی و امور جاري 

هاي مبادالتی بین فعاالن و عامالن اقتصادي همواره بـه دو  ارقام یکان و دهگان ارزش
شود، زیـرا اجـزاي فرعـی پـول بـراي تسـویه قطعـی آن وجـود نـدارد.          صفر ختم می

ري مـردم در دامنـه   تسویه در امـور جـا  هاي قابل شود تمام هزینههمچنین فرض می
ریال قرار دارد (توجه بـه ایـن مطلـب ضـروري اسـت کـه       000,000,1ریال تا 100

اضـافی پـول، مشـمول    denomتسویه معامالت بیشتر از یک میلیون ریال با ارائه یک 
هاي مـورد نظـر   ترتیب، ترکیب محتمل تمام هزینههاي ذکرشده است). به این فرضیه

1- Combination
2- Denom
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هاي زیر متصور است. (تمام ارقام بـه ریـال   وسته به حالتبراي تسویه به صورت غیرپی
است)؛

1000000,999900,999800, ...,10100,10000, ...,1100,1000, ...,300,200,100 =A

هاي مورد نظر براي تسویه به شکل مـذکور در مجمـوع   هاي محتمل هزینهترکیب
ن تعداد معامله محتمـل چنـدان دشـوار    شود (شناسایی ایترکیب را شامل می9999

هاي اسکناس و مسکوکات سازي آن است که اندازهنیست). بحث اساسی در این بهینه
شـده را  هاي محتمـل ذکـر  اي باشد که کل ترکیبگونهکشور در وضعیت بهینه باید به

)(در ایـن مـدل، مقـادیر   1در کمترین ردوبدل اسکناس و مسکوك تسویه کنـد.  A

تواند مقادیر مثبت و منفی یعنی ترکیب اسکناس و مسکوك براي تسویه معامالت می
بدهـد و  denomتواند یک یا چند داشته باشد، به این مفهوم که یک طرف معامله می

شده بر اساس مدل ریاضـی  هاي به کار گرفتهپس گیرد. در روشdenomیک یا چند 
اي محتمل مورد اشاره با هاي هزینهکه تمام ترکیبسازي، نشان داده شده استبهینه

قطعه اسکناس و مسکوك قابل تسویه است. در ادامه مباحـث  4یا حداکثر 3ردوبدل 
متریک از چنین مدلی استخراج -Dشود که روش هزینه خانوار، تحت عنوان بیان می

شده است.
یـاز جامعـه بـراي    بینی اندازه و ترکیب بهینه اسکناس مـورد ن روش سوم در پیش

-Dتسویه مبادالت به کمک ابـزار نقـدي، اسـتفاده از روش بودجـه خـانوار بـا روش       
متریک یا هزینه خانوار بر اساس این منطق کلی شکل گرفتـه  -Dمتریک است. روش 

باید حـداقل  هاي مورد تصور و تسویه آنها هاي محتمل هزینهاست که در تمام ترکیب
و مسکوك بـین عـامالن اقتصـادي ردوبـدل شـود. در ایـن       هاي اسکناستعداد اندازه

شـود. بـا   برآورد مـی 2به عنوان هزینه متوسط روزانه یک خانوار نمونه خوبDروش، 
تـرین  ) بـه عنـوان بـزرگ   Dرا (پنج برابـر  D5متریک عدد -D، روش Dتعیین اندازه 

قطعه اسکناس و 
20
D کنـد و سـایر   اسکناس پیشنهاد میرا به عنوان کوچکترین قطعه

کند. پیشنهاد روش هزینه تعریف میDقطعات اسکناس و مسکوك را بر اساس معیار 

شده، مورد نظر است، از جمله آنکـه  هاي متعددي، عالوه بر موارد ذکرسازي، فرضیهدر این بهینه-1
شده را در کیف و صندوق خـود بـراي   باید انواع اندازه اسکناس و مسکوك تعریفدو طرف مبادله 

معامله داشته باشند.تسویه
2- Representative
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خالصه کرد.1توان در جدول خانوار بر این مبنا را می
هاي اسکناس و مسکوكمتریک براي اندازه-Dپیشنهاد روش .1جدول 
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هاي تحقیق.مأخذ: یافته

تـوان متوسـط   هاي ملی کشور، مـی با اتکا به آمارهاي بودجه خانوار و آمار حساب
ه روزانه خـانوار نمونـه بـا بعـد متوسـط (تعـداد افـراد خـانوار نمونـه) را حـدود           هزین
متریک اجـزاي  -D) برآورد کرد. با این برآورد، روش 1388ریال (در سال 000,200

کند.پیشنهاد می2اسکناس و مسکوك کشور را به شرح زیر در جدول 
مسکوك در ایرانهاي اسکناس ومتریک براي اندازه-Dپیشنهاد روش .2جدول 
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ق.هاي تحقیمأخذ: یافته

هـاي اسـکناس (واحـد اصـلی     به این ترتیب با حذف چهار صفر از پول ملی، اندازه
قابل استخراج است.3صورت جدول پول) و مسکوك (واحد فرعی پول) به

متریک براي ایران- Dهاي پیشنهادي اسکناس و مسکوك بر اساس روش اندازه.3جدول 
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هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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هاي حمایتی اقتصادي. سیاست7
ا تورم باال شود، زیرتورم پایین، ضرورت حداقل یک اقتصاد باثبات و پیشرفته تلقی می

شود. بـا ایـن وصـف تعـداد     گذاري میهمچون مالیات تورمی مانع از گسترش سرمایه
زیادي از کشورها یا قادر به کنترل تورم در عرصه اقتصاد ملی خود نیسـتند یـا آنکـه    

هاي اقتصادي معطوف به تورم پایین را به مرحله اجـرا بگذارنـد.   مایل نیستند سیاست
اند، پذیرش مده موفقیت کشورهایی که قادر به کنترل تورم بودهیقیناً یکی از دالیل ع

هاي اخیر بوده اسـت. دو نمونـه بسـیار عینـی     بانک مرکزي مستقل از دولت طی دهه
بانک مرکزي مستقل و تأثیر آن، نه فقط در کنترل تورم، بلکه در تأمین دستاوردهاي 

جهـانی و بانـک مرکـزي    انگیز، بانک مرکزي آلمان پس از جنگ دوم اقتصادي حیرت
مالزي پس از استقالل این کشور بوده است. 

ویـژه  اثر موفقیت در کنترل تورم در درجه اول در ایجاد و گسترش بازار بدهی، به 
بازار اوراق دولتی، از طریق تـأمین نـرخ بهـره پـایین و گسـترش بازارهـاي مـالی در        

ا و کنترل تـورم باعـث افـزایش    هشود. ثبات قیمتشدن این اوراق، بازتاب مینقدپذیر
هـاي بهـره   شده به واحد پول ملی و تـأمین مـالی در نـرخ   نقدپذیري اوراق بدهی قفل

هـاي مـالی ناشـی از فرسـایش قـدرت خریـد وجـوه        شود. تورم باال، ریسکپایین می
دهـد  بازیافتی اوراق بدهی و نیز امکان عدم بازیافت اصل بدهی را به شدت افزایش می

شود. تورم باال، ساختار اقتصاد ملی را بـه صـورت   گسترش بازارهاي مالی میو مانع از 
اي و بلندمدت به سود اشخاص بدهکار در مقابل هزینه براي اشـخاص طلبکـار و   ریشه
شود) تحت تأثیر قـرار داده  اندازکنندگان (که از آن به عنوان سرکوب مالی یاد میپس

دهد.شکل میو رفتارهاي مالی اشخاص را به صورت منفی
هـاي اقتصـادي بـه    گونه در زمینه سیاستتوجهی اغماضبررسی ضعف و حتی کم

شود و سرانجام ضرورت تجدید ارزیابی و حذف صـفر از  تورم در حد متوسط منجر می
انـد، مبـین آن   پول ملی براي اغلب کشورهایی که در معرض این فراینـد قـرار داشـته   

هـا اسـتخراج کـرد. ضـعف     تـوان از ایـن ضـعف   میرا 1ايگونهاست که الگوهاي فاکت
توجهی به تثبیت وضعیت مالی و پولی توان در کمها را میدولتاساسی سیاستگذاري

اي انبساطی، تسـري  هاي بودجهاقتصاد و به تعبیري کنترل تورم خالصه کرد. سیاست
أمین کسري هاي بودجه و تها، عدم کنترل هزینهاي در تمام زمینهانضباطی بودجهبی

1- Stylized Fact
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هاي تورمی و سرانجام، نبـود برنامـه منسـجم مـالی بـراي بازپرداخـت       بودجه از روش
بایست سرمنشأ روندهاي تورمی در اقتصاد این کشورها ارزیابی هاي دولت را میبدهی
کرد.  

اي خود را از طریق ها و تکالیف بودجههایی از هزینهها بخشدر اغلب موارد، دولت
هایی کـه  ها (زمینههاي دولتی به تأمین مالی بانک مرکزي و بانکنها و سازماشرکت

کنند.  نامند) منتقل میمی1ايبودجهاغلب آنها را عملیات شبه
هاي اصالح ساختارها و بازارها در بسـیاري از کشـورها خصوصـاً در    فقدان سیاست

هـا و  مـالی، مالیـات  هایی نظیر بازار عوامل، بازار کار، تأمین اجتماعی، بازارهـاي زمینه
اموري نظیر رقابت از جمله عوامل تشدیدکننده روندهاي تورمی در این کشورهاسـت.  

هـاي اقتصـادي   هـا در سیاسـت  هـاي مختصـري از ضـعف   ها فقط سرفصـل این زمینه
کشورهاي مختلف با تورم متوسط به باال هستند که در هر کشـور برحسـب شـرایط و    

اي با درجـات مختلـف وجـود داشـته اسـت. وجـود       اوضاع سیاسی، اجتماعی و منطقه
هاي عمده سیاستگذاري، شرط الزم هاي جامع و منسجم و بادوام در تمام حوزهبرنامه

وکار و تـأمین رشـد اقتصـاد غیرتـورمی در بلندمـدت      براي ایجاد فضاي مناسب کسب
است.

ز تجارب حاصل از عملکرد کشورهاي مختلف در زمینه اصالح پولی نیـز حکایـت ا  
آن دارد که اولویت در آن است که تأمین شرایط مناسب براي تثبیت اقتصادي قبل از 

هـا موفقیـت اصـالح    و به اجرا درآید، زیرا اجراي این سیاستوداصالح پولی تنظیم ش
پولی، را تضمین شود. بررسی تجربه سایر کشورها نیز بیـانگر آن اسـت کـه حتـی در     

ي مطلوب و معطوف به موفقیـت اصـالح پـولی،    هاي اقتصادتقدم سیاستشرایط عدم 
تجدید ارزیابی پول ملی به ناچار در شرایط نامطلوب عمومی اقتصاد بـه مرحلـه اجـرا    
درآمده و موقوف به تأمین شرایط مطلوب نبوده است. به هر صـورت، اجـراي نـاموفق    

هـاي اجتمـاعی و   اصالح پولی به دلیل عدم تـأمین شـرایط و بسـتر مناسـب، هزینـه     
زدن به انتظـارات تـورمی   اطمینان و اعتماد عمومی و دامنریخی سنگینی بابت عدمتا

هاي عدیده هاي بعدي دچار چالشکند که مدیریت اقتصاد کشور را در زمانایجاد می
اندرکاران اجـراي طـرح اصـالح پـولی     کند که دستکند. این مالحظات ایجاب میمی

مینه و بستر مناسب، براي اجراي این طـرح از  تمامی مساعی خود را به کار گیرند تا ز

1- Quasi-Fiscal
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دولتمـردان و راهبردهـاي روابـط عمـومی مناسـب،      پیش فراهم شود. عالوه بر اقنـاع 
هـایی اسـت کـه    تصویب قوانین ضروري از طریق مجلس کشـورها از جملـه سیاسـت   

بایست همواره مد نظر قرار گیرد.  می

گیري  بندي و نتیجه. جمع8
ملی کشورها، امور بانک مرکزي، به عنوان متـولی نظـام پرداخـت و    در نظام بانکداري 

هـاي مرکـزي عـالوه بـر وظـایف      تسویه، نقش کلیدي و حساسی به عهده دارد. بانـک 
دهنـده نهـایی و   سنتی چاپ و انتشار اسکناس و مسـکوك، سیاسـتگذاري پـولی، وام   

ت و تسویه و نیـز  هاي اخیر نقش عمده مدیریت نظام پرداخها، در سالنظارت بر بانک
دار متأثر از تمام این وظایف، نظارت بـر ثبـات مـالی و نظـام مـالی کشـورها را عهـده       

هـاي مرکـزي در تمـام    اند. اهمیت این نقش بـدان جهـت اسـت کـه اگـر بانـک      شده
هاي فوق، مسئولیت اجرایی و نقش کلیدي بـه عهـده دارنـد، امـا در چـارچوب      زمینه

ها، اختیارات و اسـتقالل متناسـب بـا ایـن وظـایف و      قانونی/ حقوقی بسیاري از کشور
هاي مرکزي احصـا و اعطـا نشـده اسـت. وانگهـی در بسـیاري از       ها به بانکمسئولیت

کشورها، مسئوالن قوه مجریه غالبـاً بـه دالیـل سیاسـی و گـاهی بـه دلیـل غفلـت و         
مــالی و پــولی و هــاي حــوزه مســئولیتتــوجهی نســبت بــه بســیاري از ریســکبــی

ها با این شـیوه تقسـیم وظـایف و تعیـین جایگـاه مناسـب       یوستگی این ریسکپهمبه
هاي مرکزي مخالفت جدي دارند.  بانک

شـدن نظـام   اهمیت نقش جدید بانک مرکزي آن است کـه بـا وجـود الکترونیـک    
ها از بستر این نظام بالفاصـله بـه   پرداخت و تسویه، بخش چشمگیري از تعهدات بانک

شود. به عبارت دیگـر هـر گونـه مشـکلی در زمینـه      تبدیل میتعهد نقد بانک مرکزي 
هـا،  ها و خصوصاً ضعف در زمینه مدیریت ریسک و نقدینگی بانـک مدیریت مالی بانک

کند و تمـام  از طریق نظام پرداخت و تسویه به مجموعه پولی و مالی کشور سرایت می
و » ضـعف مـالی  «دهد. به این ترتیـب موضـوع   مجموعه را در معرض مخاطره قرار می

به عنوان دو مقوله اساسی در نظام بانکی کشورها مطرح شـده و مسـئولیت   » سرایت«
هاي مرکزي واگذار شده است. اصلی این امور به بانک

با توجه به حساسیت ابعاد مختلف و عمده وظایف بانـک مرکـزي در حـوزه نظـام     
خصی در زمینه اصالح پرداخت و تسویه، ضرورت دارد که این بانک برنامه مدون و مش
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اجزاي نظام پرداخت و تسویه (نظام نقدي، اعتباري و الکترونیـک) در اختیـار داشـته    
باشد. در حوزه جریان نقدینگی و نظام پرداخت نقدي، عالوه بر ضرورت توجه به ابعاد 

هاي الزم در خصوص ثبـات کـالن اقتصـاد و نظـارت بـر      سیاستگذاري پولی و مراقبت
مـدت جهـت   مـدت و میـان  ها، طراحی برنامـه کوتـاه  قدینگی بانکمدیریت ریسک و ن

ناپـذیر اسـت. دو هـدف    تجدید تعریف اندازه اسکناس و مسکوك در جریـان اجتنـاب  
اسـکناس و مسـکوك در جریـان، از یـک    1عمده در زمینه طرح تجدید تعریف انـدازه 

و از هاي بانک مرکزي و هزینـه تسـویه نقـدي مبـادالت خـرد     طرف به کاهش هزینه
طرف دیگر، به افزایش کارایی در نظام تسویه نقدي کشور در بعد کالن مربوط اسـت.  

هـاي متـداول در   عالوه بر آن در مقاله حاضر تالش شده اسـت کـه بـا اتکـا بـه روش     
هاي کمی برآورد هاي مرکزي سایر کشورها و تجارب موجود در این زمینه، روشبانک
گـذار  به صورت بهینـه و نیـز بـه ترتیـب دوران     هاي جدید اسکناس و مسکوكاندازه

بررسی شود. 
بایست آمده حاکی از آن است که بانک مرکزي میهاي به عملدر مجموع، بررسی

مـدت مـورد نظـر قـرار دهـد.      مدت و میانطرح اصالح پولی کشور را در دو افق کوتاه
هاي پـول و  اندازهمباحث مربوط به اصالح نظام پولی از جمله در زمینه تجدید تعریف

حذف چهار صفر از ریال و معرفی ریال (و دینار) جدید، از نظر پیامـدها و آثـار و نیـز    
هـاي  هاي سیاستی و حمایتی و اخذ وظیفه قـانونی در تمـام زمینـه   الزامات و ضرورت

بایسـت  شود و بانک مرکزي میمدت تلقی میسیاستی، حمایتی و اجرایی، امري میان
خصوص تهیه و به مسئوالن اجرایی و قوه مقننـه ارائـه کنـد.    ا در این هاي الزم رطرح

مـدت بـا   بایسـت بانـک مرکـزي آمـادگی داشـته باشـد تـا در کوتـاه        عالوه بر آن، می
مالحظات سیاستی ذکرشده، نیاز نقد بازار معامالت و مبادالت را تأمین کند.

1- Redenom
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