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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  5- 33 ، صفحات1388 شهریور ومرداد ، 94 و 93های  شماره      

  
  
  

  ملیبا پول ها   دولترفتار
  * درست و نادرستیاصالحهای  یاستاز سای  یشینهپ

  
  ایگناسیو ماس

   1امین مالکی :ترجمه
  

 و نتـایج    شـود   مـی هداف متفـاوتی اجـرا      سیاست حذف صفرهای پول ملی در کشورها با ا        
 توسـط  اجرای ایـن سیاسـت        که مشاهده کرد توان   میموارد نادری   در  . ردمتفاوتی نیز دا  

با استفاده از قدرت انحصاری دولت در چاپ پول و یـا بـه                و طور دلخواه مقامات پولی به    
دم را بـه    های مر   یک سیاست پولی نادرست، ارزش دارایی       اعمال  ناخواسته در نتیجه   طور

 در  راالمللی طی نیمه دوم قرن بیستم         تجارب بین  ،این مقاله . نفع دولت کاهش داده است    
 اصـلی   اشـکاالت شود تا اهداف، سازوکار اجرایـی و          می تالش و   کند   بررسی می  این زمینه 

 کارشناس ارشـد مـالی بانـک جهـانی        ،  ایگناسیو ماس . دبررسی قرار گیر  سیاست مورد   این  
 و  کرد  می که در دانشگاه شیکاگو به عنوان استادیار تدریس           ارائه کرد  ه را  این مقال  هنگامی

  .رده استک استفاده  بسیاراش مقالهمیلتون فریدمن در ویرایش نظریات از  شخودگفته به 
  
  

  .، مصادره پولحذف صفر پول ملی، ابرتورم :های کلیدی واژه

                                                 
  :این مقاله ترجمه بخشی از این منبع است* 

Mas, Ignacio (1995), "Things Governments Do to Money: A Recent History of Currency 
   Reform Schemes and Scams", KYKLOS, Vol. 48, NO. 4, PP. 483-512. 

   aminmaleki@gmail.com                     .ی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیعضو هیئت علم.1
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6  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

  مقدمه. 1
 اسـت کـه     موضـوع  ، ایـن  گیـرد   مـی  مورد توجه قـرار      ههموار  کالن اقتصادی  یآنچه در مطالعات پول   

 بحـث   در ایـن مـورد     بیـشتر    ،در واقـع  . ری پـولی مناسـبی را اعمـال کننـد         گذا سیاسـت  چگونهها    دولت
 و آنها از طریق اعمـال       داردها     پول چه منفعتی برای دولت      و کنند میچه  » با پول « ها  تدولکه  شود  می

  . کنند میپولی چگونه با پول برخورد های  تسیاس
و کننـد  میچگونه رفتار   » با خود پول  «ها    ه دولت ک است   موضوعن  ی ا بررسی ،این مقاله  هدف

 به  خروج از بحران معموالًبرای یاستگذاریاستگذاران و دولتمردان هنگام سیس. کرد خواهند  رفتاریا
ط ی شـرا  ه در کـ هـا     یاسـتگذار ی س یبرخـ . دارنـد ای    ژهی توجه و  ومتک ح 2»یبقا« و   1»وجهه«دو مولفه   

 مـی یج وخ ینتـا بـه    ی و مـال   یاقتـصاد هـای     بحرانهنگام   ند،یآ میراه حل اثبات شده به حساب        یعاد
 را، وجهه و اعتبار دولـت       نخبگان و دقت    یافکجه موش یژه در نت  یبه و موضوع  ن  یه ا کشوند   می  منتهی  

نـد تـا    ک مـی  عمل   پنهان بسیارهنگام بحران    یساز مینظام تصم ه  ک این جهت است   به. دهد میاهش  ک
ن کـ  تا حد ممیاستگذاریگر سی و آثار مثبت نوع د ی احتمال نادرستهای    می تصم یعت و آثار منف   یطب

  . ندک وارد آسیب کمتری به وجهه دولت
ه در  کاست  هایی     روش از   ، پول یحذف صفرها مانند  ال مختلف   ک به اش  یر واحد پول مل   ییتغ

هـای    شتر هنگـام وقـوع بحـران      یـ ه ب کـ امـا از آنجـا       دارد به همراه    یج مثبت ی نتا  معمول یط اقتصاد یشرا
قـرار  هـا     مورد توجه دولت   یداخلهای    ا جنگ یو   3 »ابرتورم« دولت،   ید مال یشد یسرک مانندمختلف  

 تحمیـل کـرده  شورها ک ی را به نظام اقتصاد    یهنگفتهای    نهی هز و نداشته   یج مثبت یهمواره نتا ،  گیرد  می
  .است

و  تـرین  زمینـه بـدیهی   بـه طـور سـنتی در    ،ل توسـعه در حـا هـای    کـشور کـه   این جالبموضوع  
شکل ممکن ترین   مطلوبچه که به شکل تاریخی و به زمینه آندر یعنی تعهد تعهد خود، ترین    اساسی

همـه  بـه   را   دوران طالیی تاریخ آنها   یا  مفاخر کشور   و   نماید  میمنعکس  را  ها  غرور ملی و تاریخی آن    
تعهدات خود را زیـر      طور مداوم به   و   اند   نکرده رفتاربه درستی    پول ملی دهد، یعنی    میجهانیان نشان    

اسـتانداردهای  «پـولی از پوسـته سـخت        هـای      سیـستم  خـروج طی قرن گذشته، همراه با      . اند شتهگذاپا  
، 1» بـدون پـشتوانه    کـامالً «  پول انتخاب  در نهایت   و 5»استاندارد دالر « و ورود آنها به سیستم       4»کاالیی

                                                 
1. Prestige 
2. Self-Preservation 
3. Hyperinflation 
4. Commodity Standard 
5. Dollar Standard 
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بـیش از   شـود را  محـسوب مـی  رای دولت آن کـشور   کشور در واقع تعهدی باین تفسیر که پول یک   
  . کردضعیف تش یپ

ه به اختصار به    کاست  » تعهد شده « پول   که در اصطالح  ) مبادلهو قابل   (پول با پشتوانه کاالیی     
  نیـز  مـادی جهـت بـه   است و 3»غیرقابل بازخرید«اما پول بدون پشتوانه    ،ندیگو میز  ین 2»آی او یو  «آن  
به عوامـل اقتـصادی   از سوی دولت  چیزی بیشتر از ارائه خدمتی       هم  و انتشار آن   زش چندانی ندارد  ار

  . نیست تسهیل مبادالت برای
هوشـمندانه   هـای    ابتـدایی و سـپس روش      هـای   روش به فهرسـتی از      مختصرنگاهی   این مقاله، 

 کننـد تـا     تالش می شود،   یماعمال  » با خود پول  «ه  کها    با استفاده از این روش    ها    دولت. داشتخواهد  
   .رها شوند از قدرت انحصاری چاپ پول یحداکثرو استفاده  انتشار اسکناس برابرخود در تعهد از 

تواننـد بـه سـه       مـی هـا     دولـت ه  کدهد   می قرن گذشته نشان     ی ط ی پول های یاستگذاریتجربه س 
 ایجـاد محـدودیت بـرای       و 4»ت پول یممنوع« .1: ایجاد کنند ارزش ذخایر پولی جامعه تغییر      در   روش
 از طریـق ایجـاد تـورم     ،قدرت خریـد  کاهش   و   5»ف پول یتضع« .2  مردم ی نقد یموجودردن  کخرج  
  .6» پولمصادره« .3 ،باال

  

  ت پولیممنوع. 2
 از جنـگ جهـانی      پـس کمونیستی سابق و کشورهای جنـگ زده        های    در دولت به ویژه    ،اولار  کراه

زی یـا   کـ ریزی مر  م برنامه نظابا استفاده از      و منابع دولتی   اداری یا  از طریق تخصیص     و استبوده  دوم  
تعلیـق  « سـه پدیـده همزمـان        ،در ایـن زمینـه     .شـود  مـی اعطای مجوز عملیـاتی      و یا    بندی  سهمیه فرایند
پدیـده معـروف در ایـن حالـت         . شـود  مـی ه  مـشاهد  9»قحطی کاال « و   8»ریزی آشفتگی برنامه «،  7»پولی

 در پـولی  تعلیق. استخرید کاالها و خدمات در  پول   نداشتن همیتااست که به معنای     » تعلیق پولی «
ردن پـول،   کـ   خـرج  نـاتوانی در   از افراد جامعـه بـه واسـطه          کدامکه طی آن هر   است   شرایطی ،اقتصاد

                                                                                                                              
1. Pure Fiat Money 

  :بدهکار کند  خود را،ش پول ارزیزان به م است تعهد کردهی حقوقیا یقی حقیتی که شخصا معنینبه ا. 2
 I Owe Unto (iou) or I Owe You 

 
3. Irredeemable 
4. Currency Restriction 
5. Currency Weakness 
6. Currency Confiscation 
7. Monetary Overhang 
8. Planning Hangover 
9.Goods Underhang 
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تـورم  « کـه    رود  بکار مـی   هایییشتر در اقتصاد   ب ،روشاین  . کنند می ذخیره هنگفتی را    یموجودی پول 
 کاالهـا و    زیـرا نبـود   کنند   می از آنچه تمایل دارند، پول نگهداری        مردم بیش و   رددا 1»سرکوب شده 

 ،هااقتـصاد خـاص از    نـوع   در ایـن    . شـود  می افراد مانع هزینه کردن پول مطابق با میل         ،خدمات واقعی 
خواهـد بـود کـه       مـی حت  تـورم ند،   سرکوب تورم بود   موجبمکانیکی که   های     کنترل حذفهمراه با   

 این حالت بیش از آنکـه       در واقع، . مشاهده شد ی سابق بارها    اقتصاد شورو در  مورد  از این   هایی    نمونه
 دیگـر   چهـره  دقیقـاً تعلیق پـولی    . ریزی است  برنامهنظام  آشفتگی  از   بازتابیباشد،  » تعلیق پولی  «ینوع

  بـه میزانـی     را انگکننـد انـداز    ارزش پـول پـس     ،تکنیک  این .نظام سهمیه بندی است   و  » قحطی کاال «
 یـق  رفـع تعل   ،تـر   ن مهم ای از   .شود می ن جبران ی مناسب طور ه آنها ب  یانداز اجبار   پس  که دهد میکاهش  

  که  است  یا از طریق مصادره ذخایر پولی       که  است یپول اندازهای  در نهایت مستلزم کاهش پس     یپول
یـا  و  انجام شـد     )1993 تا   1991(های   سال  طی ی ناموفق در شورو   ی و به شکل   آلمان در   1948در سال   

 پـس  ی ارزش پـول  و شـد ایجاد )1993 تا 1991(های    سال روسیهدر    تورم یق از طر  یرمستقیم غ به طور 
  .داد کاهش  رااندازها

 سـایی ، امروز بـه خـوبی شنا  تورمی از طریق ایجاد شرایط تعهدات کاهش   یعنیدوم،  ار  کراه
. انـد  ه شـد  شدیدی اقتصادی   - سیاسیهای    کشورها دچار بحران    برخی ،طی چند دهه اخیر   . شده است 

داشـتند و  نسبت به طال و نقـره  تری  در نتیجه استفاده از فلزاتی که ارزش پایین  متمادی    نوطی قر پول  
.  اسـت  از دسـت داده   اعتبـار و اهمیـت ذاتـی خـود را           ،  بیـشتر   میکاغذی با ارزش اس   های    انتشار پول 

توسـعه  ی دوم و بـه نـوع  اجـرای تکنیـک    جدیـد   قـدیم و     تجـارب از  هـایی     مثـال شماره یک،   جدول  
توانـد از زاویـه فرسـایش      میاز نظر بخش خصوصی، تورم      . دهد می چنین سیاستی را نشان      غیرمنطقی

 اسـتفاده از پـول       و متغیـر بـه ازای      2ای   اجاره یضمنبه عنوان بهای     و یا    های دولت   اصلی بدهی ارزش  
بـرای  ولـت    د کـه  ای اسـت     سـاالنه  اجـاره تورم  " :کند  یادآوری می که فریدمن   همان طور .  شود تلقی

 است که 3ای کند و این اجاره باالتر از قیمت اولیه مطالبه می) که همان وسیله مبادله است(محصولش 
ای که     اجاره ساالنه  خرید،   در واقع، هنگامی که شما از دولت پول می         ."برای آن پرداخت شده است    

                                                 
1. Repressed Inflation: 

هـا و     که در اختیار دارند مـانع افـزایش قیمـت          گوناگونکه مقامات دولتی با ابزارهای کنترلی       ست   ا  معنا این  به تورم سرکوب شده  
 کنـد   فـراهم مـی   ی کنترل ها در سال های بعد      حذف زمینه انفجارهای تورمی را هنگام       ، این نوع سیاست    اعمال .شوند دستمزدها می 

   .ای احتمالی را مهار کند را اتخاذ کند که فشار مازاد تقاضییمگر اینکه دولت سیاست ها
2. Implicit Rental Charge 
3. Initial Price 
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 ، ف دوره زمـانی ابرتـورم      تعری  این طبق 1.ست و امکان نوسان دارد    پردازید مطمئن نی    میشما برای آن    
شماره در جدول   .  درصد باشد  50آن تورم به طور متوسط فراتر از        های     ماه در همه ای است که     دوره
ابرتـورم را نـشان     » شـدت «ون آخـر     سـت   و  اسـت   شـده  ارائـه دوره  این   ی و انتهای  ییابتداهای     ماه یک،
 50تـورم فراتـر از   » هـر مـاه  « که در تاس »متوالی«های  دهنده تعداد ماه اعداد این ستون نشان . دهد می

  .بوده استدرصد 
  

  قرن بیستمهای  ابرتورم .1جدول 
  

   دورهیابتدا  دورهیانتها شدت

 کشور ماه سال ماه سال ماه

  یستم از جنگ در قرن بی ناشیها ابرتورم )الف
 اتریش اکتبر 1921 سپتامبر 1922 2
 روسیه دسامبر 1921 ژانویه 1924 2
آگوست 1922 امبردس 1923 3  آلمان
 لهستان  ژانویه 1924 ژانویه 1924 3
 یونان اکتبر 1943 دسامبر 1944 3
 1مجارستان  مارچ 1923 فوریه 1924 3
آگوست 1946 1  2مجارستان  جوالی 1945
 چین اکتبر 1947 آوریل 1949 3
 تایوان نوامبر 1948 می 1949 2

  در قرن بیستم کشورهای آمریکای التین یها ابرتورم )ب
 بولیوی سپتامبر 1985 آوریل 1984 4
 آرژانتین مارچ 1990 می 1989 2
 برزیل مارچ 1990 دسامبر 1989 1
آگوست 1990 سپتامبر 1988 2  پرو
 نیکاراگوئه سپتامبر 1990 ژانویه  1988 5

  یستم در حال گذار در قرن بی کشورهایها ابرتورم )ج
 سیهرو ژانویه 1992 ژانویه 1992 1
 اکراین دسامبر 1993 ژانویه 1993 3

 ژانویه 1994 ژانویه 1992 3
-صربستان
 مونتنگرو

     Source: Mas, I. (1995). 
  

                                                 
  .)1994( نویسنده با فریدمن، ششم ژوئن همناظر.  1
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 از جنگ، آمریکای التـین و در  پسکشورهای   ابرتورم شماره یک، جدول )ج( تا   )الف(های    بخش
شـامل تعـداد     در ایـن جـدول        ابرتـورم دوره  . دنـ ده می قرن بیستم نشان     طیحال گذار   کشورهای در   

را نـشان    درصـد    50فراتـر از     تـورمی    ، از ماه اول تا ماه آخر      یمت که در آنها شاخص ق     استهایی  ماه
 50 یتـورم بـاال   ها     ماه ین از ا  کدامدهد که در هر      می را نشان    یمتوالهای   تعداد ماه  ،ستون آخر . دهد

همـه  در  اسـت و    از جنگ در قرن بیستم       ناشی   یها  ابرتورم به   مربوط )الف( بخش .استدرصد بوده   
هـای     هزینـه  ،جنـگ هـای      در نتیجه تـامین هزینـه      بوده است   ابرتورم ساز  ، کسری مالی که زمینه    موارد 

  . بازسازی پس از جنگ و یا تامین غرامت ناشی از جنگ بوده است
 و دهـد  می در قرن بیستم نشان       را  آمریکای التین  یها  ابرتورم ، شماره یک  جدول) ب (بخش

واسـطه    بـه  ی خـارج  ی که قطع منـابع مـال      ه است  بود ی داخل یعدم تعادل مال    نیز ها   تورم ین ا بیشترمنشا  
 ین بـ یدشـد  تـورمی  هـای     مـوارد، چرخـه    یـشتر در ب . ه اسـت   بر عمق آنها افزود    1982 سال   یبحران مال 

  ابرتـورم  دهنـده   نـشان نیـز    ین جـدول  م ه )ج (بخش. ندا  هشد  ظاهر   یتتثبهای    یاستاتخاذ س های    دوره
 مـرتبط بـا     ی و اقتـصاد   ی نـژاد  یاسـی، سهای    ن به واسطه بحرا   یشترب که   استکشورهای در حال گذار     

در گـذار   هـای      دولـت  نـاتوانی  از   بازتابی  و ایجاد شده است   یوگسالوی و   ی شورو ی کشورها یهتجز
   .ه است از جنگ بودی ناش نیز مواردی و در برخی اقتصادیرباتداتخاذ 

، زیـرا   شـود  مـی  پول است که نسبت به دو تکنیـک دیگـر کمتـر اجـرا                درهمصاار سوم،   کراه
سازی و یا حداقل توجیه مردم با عباراتی خارج از استانداردهای همیشگی پولی و مـالی           مستلزم پنهان 

هـا    ار دوم یعنی ایجاد تورم اسـت، امـا دولـت          کار کامال مشابه نتیجه راه    کگرچه نتیجه این راه   ا. است
شود پـول    می موجبآمیز دارند که     احتیاطنگرش  ، نوعی   خود می استبدادی یا مرد   صرفنظر از ماهیت  

تمایز تـضعیف   .  دریافت نکنند  بیشتری آن مالیات    از و یا    مصادره نکرده  کامال آشکار    طور  مردم را به  
 عملیـاتی   وجـود دارد کـه مـستلزم       1»کنش فعـال  «یک   پول   مصادرهدر  این است که     ، پول مصادرهو  

تـضعیف پـول از طریـق ایجـاد          در حـالی کـه        ،و سیاسی است    میبرخی انتقادات مرد  کردن و تحمل    
خواهـد و بـار    مـی  اسـت و هیچگونـه تـصمیم سـازی آشـکار و شـفافی ن        2»کنش منفعل «نوعی   ،تورم

   . سیاسی به مراتب کمتری دارد
 واحـد   3»وپنگـ « تجربـه     ماننـد   وجود دارد  بدیهی آشکار و    طور پول به    مصادرهاز  معدودی  های    نمونه
مجارستان بـا بـاالترین نـرخ       ،  پس از جنگ جهانی دوم    .  است 1945سال   در دسامبر    »مجارستان«پول  

                                                 
1. Positive Action 
2. Passive Action 
3. Pengo 
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11            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

رهای پول در معامالت شمار صف  بی تعدادبیان نکردن برای هنگامدر آن .  شدمواجهتورم طول تاریخ 
واج پنگـو ر  لیـون   بییـک   بـرای    2»بیل پنگـو  «یک میلیون پنگو و     برای   1»میل پنگو « های  ه واژ ،معمولی
 کـه یکـی از آنهـا وضـع          انجـام داد   برای کاهش نرخ تـورم       بیشتری دولت تالش     عالوه براین،  .یافت
  . بودبر پول  درصدی 75 مالیات

 طـور   پـول بـه  مـصادره  موارد ، در بیشتر پول مصادره از   دیو ج  بدیهیمورد  نظر از این     صرف
ین جــایگزکــه  گرفــت مــیانجــام یــدی جدهــای  اســکناساز طریــق انتــشار و غیرمــستقیم و پنهــان 

آمیـز   مـصادره    ، از اصـالحات پـولی     فقط بخـش انـدکی    ،  یکلبه طور   . ندشد میپیشین  های    اسکناس
اصـالحات پـولی    این نوع   . شد  انجام می  ها  ابرتورمرفع مشکالت ناشی از     برای   در بیشتر موارد   کهبود

 ا اقتـصادی چنـدان معنـ      جهـت به  ،  داردشهرت  نیز   4»نام پول  تغییر«یا   3»اصالحات پولی « به   یکه گاه 
ایـن  جنبه مثبـت  تنها . استپول  شکل  تغییر   برایگزاف  ای   صرف هزینه    مستلزمکه   این  ندارند به ویژه  

از بـه همـراه برنامـه تثبیـت، سـیگنالی            ی است که البتـه گـاه      تسهیل مبادالت  ،نوع از اصالحات پولی   
واحـد  صـرف   تغییـر    اسـت کـه      بدیهی. وندش  محسوب می نیز  برای تغییر رژیم اقتصادی     طرف دولت   

علـم  جایگـاه پـول در   و تغییـر نگـرش سیاسـتگذاران نـسبت بـه      تغییر قواعد پولی   بدون  پول  شمارش  
چنین سیاسـتی در  اتخاذ . تحت تاثیر قرار نخواهد داد   ارزش پول و عملکرد واحدهای پول را          اقتصاد،

دولـت بـه منظـور      از سـوی     شـگرد نـوعی    ز نیـ  بهترین حالت یک برنامه تبلیغاتی و در بدترین حالـت         
   .استمردم  اموال مصادره

کـه در   ییهـا  اسـتفاده  و سوءناموفق های  ، تجربهنادرستهای     سیاست  بررسی به  مقاله ادامهدر  
تجربـه   هبـ ،  اصـالحات پـولی     مرور تاریخی   با  . پردازیم  می شود   انجام می   سیاست اصالح پول   اجرای

ملـی منـافع زیـادی         جایی که حذف صفر از پـول        تا شود می مرکزت بیشتر کشورهای آمریکای التین  
 واحـد  در اصـالح هـا    دولتنادرستهای  به سیاستنه ین زم یدر ا . به همراه داشته است   ها    برای دولت 

آمیزی   تبعیضطوررا به  واحد پولی اتاصالحها   چگونه دولتدهد مین نشا است و پولی اشاره شده
از اصـالح واحـد     هـا     بر منافع دولـت   ن مطالعه   یاتاکید  ه  ک شود  ادآوری می یته  کن ن یا. اند کردهاعمال  

 اول،. دن به طور خودکار دو نوع اصـالح واحـد پـولی کنـار گذاشـته شـو          تاشود   می موجبپول ملی   
تبدیل  کشور کوچک  به چند تجزیه  که در نتیجه     کشورهایی و اصالح واحد پول   ل  اشکابرخی  تغییر  

                                                 
2. Mil-Pengo = 1/000/000 pengo 
3. Bbil-pengo = 1/000/000/000/000 pengo 
4. Clean Currency Reforms 
5. Re-Denomination 
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12  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

لی کـشورهای تـازه اسـتقالل یافتـه آسـیای مرکـزی بـه واسـطه فروپاشـی              مانند اصالحات پو   اند  شده
 دوم،. این مطالعـه نیـست     توجهد  ور است که این شکل خاص اصالح واحد پولی م         بدیهیشوروی و   

 اسـت   انجـام شـده  ای نتیجه شکسته شدن ترتیبات پولی منطقهدر   که تغییر واحد پولی برخی کشورها    
  . ودش می نیز صرفنظر این موردکه از 

  
 حذف صفرهای پول ملی. 3

 از جنگ جهانی پس. دهد مینشان  را  ترین اصالحات پولی پنجاه سال گذشته         مهم شماره دو، جدول  
قـدیم بـه    هـای     حجـم تبـدیل پـول     .  کردند اصالحرا   بیشتر کشورهای اروپایی واحد پولی خود        ،دوم

 از دو جنـگ     پس در اروپا    دهانجام ش  در مقایسه با اصالحات      گذشتهپنجاه سال   جدید در اصالحات    
   .استبوده  اندکجهانی اول و دوم به مراتب 

  ، روسـیه در    سـابق  معـادل یـک تریلیـون مـارک        1»رنتنمـارک « با معرفی    1923آلمان در سال    
 بـا معرفـی     1944سـابق، یونـان در سـال        روبـل    میلیـارد    50معادل  » روبل جدید « با معرفی    1924 سال  

 400معـادل   » فورنیـت «مجارسـتان بـا معرفـی       قـدیم و    دراخمای  یارد  میل  50معادل  » مای جدید دراخ«
یـن  در ا البتـه  .اند ذف صفر از پول ملی را تجربه کردهح ، بیشترینپنگو سابق) 49ده به توان (اکتیلون  

آن هـای   شود کـه لهـستان یکـی از نمونـه     می مشاهدهاروپا در منطقه  نیز  پولی  معتدل  اصالحات  دوره  
 میلیـون  8/1یـک واحـد آن معـادل    کنـد کـه    مـی  را معرفی 2»زلوتی« 1924ال در ساین کشور  . است

   .بودسابق  »مارک«واحد 

                                                 
1. Rentenmark 
2. Zloty 
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13            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         
 )  کشور31مورد در  53( گذشته سال پنجاهطی ملی پول حذف صفرهای تاریخچه . 2 جدول

  
 ردیف  کشور سال ماه روز نرخ تبدیل واحد قدیم واحد جدید   کشور سال ماه روز نرخ تبدیل واحد قدیم  واحد جدید

zaire congo franc 1000 23 6 1967 28 زئیر drachma drachma 5×1010  9 11 1944  1 یونان
renminbi new yuan 1 1 1 1969 29 چین forint pengoe 4×1029  1 8 1946  2 مجارستان

nuevo peso peso 1000 1 7 1974 30 اروگوئه leu leu 20000 15 8 1947  3 رومانی
peso escudo 1000 29 9 1975 31 شیلی ruble ruble 10 14 12 1947  4  سابقشوروی

kip potpoy kip 20 15 6 1976 32 الئوس gold yuan yuan fapi 3000000 19 8 1948  5 چین
new kip kip potpoy 100 10 12 1979 33 الئوس ostmark richsmark 10 28 6 1948  6 آلمان شرقی
shekel israeil pound 10 22 2 1980 34 اسرائیل deutschemark richsmark 15 20 6 1948  7 آلمان غربی

peso argentino peso 10000 1 6 1983 35 آرژانتین jen min pi gold/silver yuan   1 11 1949  8 چین
austral peso argentino 1000 14 6 1985 36 آرژانتین new taiwan dollar yuan taipi 40000 15 6 1949  9 تایوان

new shekel shekel 1000 4 9 1985 37 اسرائیل zloty zloty 100 28 10 1950  10 لهستان
inti sol 1000 1 2 1985 38 پرو lev lev 100 12 5 1952  11 بلغارستان

cruzado cruzeiro 1000 28 2 1986 39 برزیل leu leu 400 28 1 1952  12 رومانی
boliviano peso 1000000 1 1 1987 40 بولیوی koruna koruna 50 30 5 1953 چک اسلواکی 13 
cordoba cordoba 1000 15 2 1988 41 نیکاراگوئه new drachma drachma 1000 1 4 1954  14 یونان

novo cruzado Cruzado 1000 15 1 1989 42 برزیل new yuan jen min pi 1000 1 3 1955  15 چین
cruzeiro novo cruzado 1 16 3 1990 43 برزیل dinar tunisian franc 1000 1 11 1958  16 تونس

new dinar new dinar 10000 1 1 1990 یوگسالوی 44 dirham moroccan franc 100 16 10 1959  17 مراکش
cordoba oro Cordoba 5000000 30 4 1991 45 نیکاراگوئه escudo peso chileno 1000 1 1 1960  18 شیلی
nuevo sol Inti 1000000 1 7 1991 46 پرو new franc franc 100 1 1 1960  19 فرانسه

peso argentino Austral 10000 1 1 1992 47 آرژانتین ruble ruble 10 1 1 1961  20  سابقشوروی
cruzeiro real Cruzeiro 1000 1 8 1993 48 برزیل new lev lev 10 1 1 1962  21 بلغارستان
nuevo peso Peso 1000 1 1 1993 49 مکزیک won hwan 10 10 6 1962  22 کره جنوبی

peso uruguayo nuevo peso 1000 1 3 1993 50 اروگوئه peso boliviano 1000 1 1 1963  23 بولیوی
real cruzeiro real 2750 1 7 1994 51 برزیل markka markka 100 1 1 1963  24 فندالند

new dinar Dinar   24 1 1994 52 صربستان new lek lek 10 16 8 1965  25 آلبانی
zloty Zloty 10000 1 1 1995 53 لهستان rupiah rupiah 1000 1 1 1965  26  اندونزی

                new dinar dinar 100 1 1 1966  27 یوگسالوی
Source:  Mas, I. (1995). 
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14  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

 ایـن اسـت کـه در        ،هـای جهـانی      از جنـگ   پـس  با اصـالحات     گذشته پنجاه سال    واحدهای پول   اصالحات تفاوت
 تکرار انجام   بااما  تر    با ضریب تبدیل کوچک    تورم فزاینده در برخی کشورها این اصالحات         دلیلهای اخیر به      سال
   .1هستیمتری  کوتاهتغییر نام یک پول طی دوره زمانی  مرتبه گیرد و شاهد چند می

 است که این نرخ تعـداد واحـد         توجهاین نکته قابل     شماره دو در جدول   مندرج   2»دیلنرخ تب « زمینهدر  
این . شود می ثابت در نظر گرفته ، دوره تبدیلطی و  است یک واحد پول جدید نشان دادهی ازابهپول قدیم را    

بـه  ها    ر قیمت بانکی، اوراق مالی، دستمزدها و دیگ     های    ب و حسا  رود  میکار   به ینرخ صرفا برای موجودی نقد    
در اصـالح واحـد پـول       دو دوره زمـانی مختلـف        این جدول، در   .کنند  میدیگری تغییر   های     با نسبت  طور کلی 

کـشورهای  هـای   پایـان بحـران بـدهی   مرحله که  )1982ا  ت1952(  دوره اول،. گرفته شده است  در نظر   شورها  ک
 سـال کـشورهای آمریکـای       30طـی    ، اول در دوره . است) 1995 تا   1982(دوره  دوم   و    است کمتر توسعه یافته  

 صفر، کشورهای اروپای غربی     14) شوروی، چین و الئوس   (مونیستی   صفر، کشورهای ک   12تین در مجموع    ال
  . اند حذف کرده صفر از پول خود را 7 نیزدیگر  ی صفر و کشورها7

، بـه  )ر صـف  40 صفر از    12 ( کشورهای آمریکای التین از تعداد صفرهای حذف شده        ی درصد 30سهم  
سـهم کـشورهای     ،1995تـا    1982از سال   اما  . بوده است  یجهاناقتصاد   درصدی آنها از     5 از سهم    بیشترمراتب  

رهای پول ملـی تقریبـا سـه برابـر          از حذف صف   »اروگوئه« و   »شیلی«،  »بولیوی«شامل کشورهای   آمریکای التین   
 پـول    را از   صـفر  54تـین در مجمـوع      کشورهای آمریکای ال   ،طی این دوره   .رسد  می درصد   87 و به     است هشد

در حالی که تعداد صفرهای حذف شده از پول ملی سـایر منـاطق جهـان طـی ایـن دوره                ،  اند کرده حذفخود  
 بیـشترین   یپـنج کـشور در منطقـه آمریکـای          .اسـت  گر فلسطین   مربوط به رژیم اشغال   که این   است   صفر   7 فقط

ایـن  . انـد  از صفرهای پول خود را حذف کـرده  عدد 46موعدر مج و اند تعداد حذف صفر از پول ملی را داشته      
 منتـشر  را طی ایـن دوره       فمختل پول نوع   12 آنها،   کنونیپنج کشور در مجموع بدون در نظر گرفتن پول ملی           

اصالح واحد پول را ابداع نکردند و در این زمینه بر اساس شواهد تاریخی  کشورهای آمریکای التین .اند کرده
  . اند نداشتهنیز موفقیت چندانی 

  

  تجربه کشورهای آمریکای التین. 4
های پولی کـشورهای آمریکـای         اساسی است که از تجربه سیاست      پرسش پاسخ به این     ، از مطالعه  بخشهدف این   

 از جنگ پسهای کالن  ثباتی واقعیت این است که بی    ؟  آموزیم  میالتین در تغییر نام و واحد پول این کشورها چه           
 بـه ایـن نکتـه       توجه.  اصالحات پولی هدایت نمود    برخیرا به سمت انجام     ورهای آمریکای التین    کش ،جهانی دوم 

 منطقه آمریکای التین طی قرن بیستم، پول این کـشورها            در که به رغم ناپایداری سیاسی قابل توجه      ضرورت دارد   

                                                 
1. la Haye (1980), Chapter 2. 
2. Conversion Factor 
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15            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

  ن طــی دوره  آرژانتــیبــرای مثــال   ،مداران آنهــا داشــته اســت   بــه مراتــب بیــشتری نــسبت بــه سیاســت     ثبــات
 مـاه یـک   13 اما طی همین دوره به طور متوسط هر داده است، پول خود را تغییر   مرتبه چهار   فقط )1989 تا   1950(

 پـول   مرتبـه  چهـار    1980 طـی دهـه      »برزیـل «عالوه بـر ایـن،      . کرده است   تغییر بار، رئیس بانک مرکزی این کشور     
. انـد   شده روسای بانک مرکزی این کشور جابجا        مرتبه 8 در حالی که طی همین دوره        داده است  را تغییر    کشورش

 طـی یـک دوره بیـست        بولیویدر  .  است  بوده  بسیار قابل توجه   بولیوی کشورهای آمریکای التین، عملکرد      بیندر  
 رئـیس  18گیـرد و    کودتـای نظـامی صـورت مـی    مرتبـه  11،  است بوده 1984 سال     اوج آن ابرتورم   مرحلهساله که   

   .شود   کم میآن صفر 6  فقطکند و  پول این کشور تغییر میمرتبه 2 فقطآیند، اما جمهور بر سر کار می 
، نـشان   اسـت متعـدد  پـول  هـای  مـصادره هـای بـاال و      تورم شامل که به ترتیب     سه و   یکجداول  مقایسه  

در . های بـاال اسـت    با تورممواجههدهد که ضبط آشکار پول مانند استفاده از حق ضرب، روشی مرسوم در            می
را های تغییـر واحـد پـول ایـن کـشورها               سیاست  اتخاذ  عملکرد کشورهای آمریکای التین در     بخش،ادامه این   
 غیرکارشناسی و غیرهمگـانی  شرایطی در طور کلی بههای تغییر نام پول ملی        از آنجا که سیاست   . کنیم  مرور می 

 تحلیل   شرح وقایع تاریخی و نه     مطالب ارائه شده   بخش، لذا در این     ستو به صورت ناگهانی صورت پذیرفته ا      
  . است اقتصادی کمی

  نیـز   حذف صـفرهای واحـد پـول       برای و    است  شش واحد پول مختلف داشته     بعد، به   1985 از   »برزیل«
 در  استرا حذف کردهاش   صفر از پول ملی    3 تا   2 فقط مرتبه و هر     است  محافظه کارانه را اتخاذ نموده     روشی

 1990 کـه در سـال   طـوری  شـود، بـه    به طور معمول مـشاهده مـی  قبلی پول ملی تغییر واحدهای    برزیلواقع، در   
. شود   می پول قدیم  کار گرفته شود، پول جدید جایگزین       و ضریب تبدیلی به    یابد ارزش پول ملی تغییر      آنکه  بی

جدیـد بـا مـشکل     اصالحات مکرر پولی در این کشور به گونه ای است که مقامات دولتی را در انتخاب اسامی 
ریـل  «،  »بَک تو کروزیرو  «،  »نیو کروزادو «،  »کروزادو«،  »کروزیرو«توان به     می  از این اسامی    . کرده است واجه  م

  . د اشاره کر2»ریل «فقط و اکنون 1»کرزیرو
تعـدادی  که عبارت از اینکـه       ابداع کرد  ش تغییر واحد پولی کشور    برای جدید   روشی »پرو«،  1985در  

عنـوان پـول    .  حفظ کرد  همچنان پول خود را      و »معنای نام «اشت اما در عمل     از صفرهای واحد پول خود را برد      
 4»اینتـی «مقامات پولی نام پول جدید را       .  خورشید است   معنای ی به ی بود که در زبان اسپانیا     3»سول«آنها    قدیمی  

رد و  شـش سـال دوام آو  فقطواحد پول جدید . به معنی خورشید است همچنانآنها  گذاشتند که در زبان بومی    
پـس از واحـد     .  انتخـاب شـدند     ،  از کلمـه خورشـید بودنـد       مشتقپس واحدهای پول جدید دیگر که همگی        س
انفجـار تـورمی ایـن      در  ،   ایـن  وجودبا  . نام گرفت » خورشید جدید « یا   5»سولنیو«جدید این کشور    پول  » اینتی«

  .کشور، این پول جدید نیز به کار خود پایان داد

                                                 
1. Cruzeiro, Cruzado,Novocruzado, Back to Cruzeiro, Cruzeiro Read. 
2. Read 
3. Sol 
4. Inti 
5. Nuevo Sol 
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16  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال
 گوناگونبرنامه اصالح واحد پول ملی در کشورهای  از هایی نمونه .3جدول 

  

  پول از  تاریخ  کشور
  نرخ تبدیل  نرخ تبدیل پول  رده خارج

  سپرده
نرخ 
  تبدیل
  قیمت ها

  سقف تبدیل پول
  توسط هر فرد

  قانون پول های
  تبدیل نشده

  دوره
  تبدیل

بسته 
  شدن
  مرز

  می  برمه
1964  

   کیاتی100 و 50
  ) دالر200معادل (ت   کیا500  -  -  1:1  )بزرگ ترین ها(

   کیات کاهش یافت200که بعدا به 
رسید می شد و پس از قدیمی پول 

بازجویی و کسر جریمه به پول جدید 
  تبدیل می شد

  خیر   روز7

نوامبر   برمه
1985  

   کیاتی100  و 50
 دالر و 573به نرخ دولتی معادل ( کیات 5000  -  -  1:1  )بزرگ ترین ها(

  ) دالر138نرخ بازار معادل 
رسید می شد و در یک تاریخ قدیمی پول 

نامعین به شرط اثبات قانونی بودن تبدیل 
  می شد

  سپس به و  ماه 2
یک ماه کاهش 

  یافت
  خیر

سپتامبر   برمه
1987  

 75 و 35، 25
  کیاتی 

  )بزرگ ترین ها(
  خیر  -  از بین می رفت و قابل تبدیل نبود  صفر  -  -  صفر

جون   آلمان
  1:1  10:1  1:1  همه پول ها  1948

 دویچه مارک و 40ابتدا به ازای هر شهروند 
 60 مارک که بعدا تبدیل به 20دو ماه بعد 

به ازای هر فرد کارفرمای )  دالر20(مارک 
  مشاغل شد

شود و پس از  گذاری می در بانک سپرده
البته . اثبات قانونی بودن پول تبدیل می شود

 درصد سپرده 70سه ماه بعد از اصالحات 
شدند و نرخ تبدیل برای ها بی اعتبار 

 1:15,4های تبدیل نشده عمال به  پول
  افزایش یافت

  خیر  -

5000  10:7  
مارس   غنا

باال  همه پول ها  1979
  10:5  تر

تنها محدودیت شرط شهروندی . نامحدود بود  1:1  1:1
  بله  دو هفته  .از بین می رفت و قابل تبدیل نبود  .بود

ژانویه   غنا
1982  

   سدیس 50
تنها محدودیت شرط شهروندی . نامحدود بود  -  -  1:1  )زرگ ترینب(

  خیر  -  .از بین می رفت و قابل تبدیل نبود  .بود

می   عراق
1993  

   دینار 25
تنها محدودیت شرط شهروندی . نامحدود بود  -  -  1:1  )بزرگ ترین(

  .از بین می رفت و قابل تبدیل نبود  .بود
 روز و 7افراد 

  شرکت ها
   روز1 

  بله

جون   ئوسال
  20:1  20:1  20:1  همه پول ها  1976

 80به نرخ دولتی معادل ( هزار 100هر فرد 
، هر خانوار ) دالر120دالر و نرخ بازار معادل 

  . هزار و هر شرکت یک میلیون200
  سپرده گذاری می شد و هر ماه

  بله   روز1   هزار واحد آن تبدیل می شد100 

  1:1   روبل3000
  شوروی  1,5:1   روبل7000

  سابق
دسامبر 
  10:1  همه پول ها  1947

  2:1  باالتر
  خیر  -  -  نامحدود  1:1

  شوروی
  سابق

ژانویه 
1991  

   روبل 100 و 50
 روبل داده می 500پس اندازها مسدود و هر ماه اجازه برداشت   1:1  )بزرگ ترین ها(

  -  شد
 روبل و بیشتر آن نیازمند اثبات قانونی 1000

 تبدیل می 1:1د که با همان نسبت بودن پول بو
  .شد

  خیر   روز3  .از بین می رفت و قابل تبدیل نبود

جوالی   روسیه
1993  

  اسکناس های قبل
که )  دالر به نرخ دولتی35معادل  (35000  -  -  1:1  1993 از سال 

  .از بین می رفت و قابل تبدیل نبود   هزار افزایش یافت100 به هابعد
 6 روز که بعدا به 7

  هفته
   افزایش یافت

  خیر

ژانویه   رواندا
1995  

 فرانک و 500
دالر و نرخ 36به نرخ دولتی معادل   (5000  1:1  1:1  1:1  بیشتر

  ) دالر23بازار معادل 
سپرده گذاری می شد با قوانین نامشخص و 

  خیر   روز2  تعریف نشده

می   سودان
1991  

  پوندی 100 و 50
  1:1  )بزرگ ترین ها(

معادل ( هزار پوند 100ی باالی  سپرده هاهمه درصد 20
برای مدت یک سال مسدود و )  دالر به نرخ رسمی22000

سپرده . سپس بدون پرداخت بهره به پول جدید تبدیل شدند
  . درصدی دریافت کردند2 پوند نرخ تبدیل 5000های باالی 

رسید می شد با قوانین نامشخص و تعریف     
  خیر   روز7  نشده

سپتامبر   ویتنام
  10:1   دونگ و بیشتر10  1985

 تا 1به تاریخ سپرده گذاری نرخ تبدیل پول قدیم به جدید بین 
  .بستگی داشت 10

10:1-1  
1:1  

به نرخ دولتی ( دونگ 20000هر خانوار 
و )  دالر20 دالر و نرخ بازار معادل 50معادل 

   دونگ15000هر فرد 
رسید می شد با قوانین نامشخص و تعریف 

  خیر  -  نشده

Source:  Mas, I (1995). 
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17            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

 چهار »آرژانتین«.  بودندپرواتر بیتغییر واحد پول خود اعمال ضریب    نسبت به برزیل در      دیگری  کشورها
 عـدد از صـفرهای پـول خـود را           شـش  بولیوی 1985 در   . حذف کرد  1991 سال    در صفر از پول خود را    

 مرتکـب  اش   واحـد پـول ملـی       تعیین نام  زیرا برای . بود در این زمینه جالب      این کشور تجربه  . حذف کرد 
 »اییبولیوی««به معنای    1»انوبولیوی««فقط با یک تغییر نام به واحد        را  » پزو«واحد   شد و آوری   اشتباه شگفت 

هـر  . و سـه صـفر آن را نگهداشـت    )که واحد پول ما از ریال به ایرانـی تبـدیل شـود    انند این م(کرد   مبدل
 و بـدون رعایـت قواعـد    نـسنجیده با تغییر نـام بـه شـکلی      اقع  در و  معادل نیم دالر بود و       »اییبولیوی«واحد  

ایی را  بولیویـ  هـر فـرد       قیمتِ ،دولت به این معنا که   شد و    آن  مردم  با نامهمکشور  این  معمول، واحد پول    
 ی پـول  »زیـ اصالحات تم « 1993 از سال    پیشن تا   ی الت یایکمرآ یکشورها تعدادی از . سنت تعیین کرد   50

واژه . داد و را انجـام    اقـدامی   ن  یچنـ » نفتـا «بـه   پیوسـتن    نیز پیش از  مکزیک  . نددکررا بر پول خود اعمال      
کـه ارزش آن یـک   داد تغییـر  2»نیـوپزو «بـه    رادیـ پول جد حفظ کرد، اما نام     کشورش را برای پول     »پزو«

  . ین بود پیش»پزو«هزارم 
 پـول جدیـد      بـود، امـا واحـد      »نوو پزو «قدیمی   ، بر عکس واحد پول       »اروگوئه« در1993در سال   

بـه ایـن     و جایگزین پـزو شـده بـود   1975 در سال  »نوو پزو « شود که    یادآوری می  . نام گرفت  »پزو«صرفا  
نوو « اینبا وجود.  را از دست دادش صفرششاروگوئه  پزو، واحد پول کشور  نوو پزو به تبدیلازترتیب 

   .شود سوب میمح ی خوبامتیازن ی التیایکه در منطقه آمرک هجده سال دوام یافت »پزو
 ششورکـ  همـواره بـه واحـد پـول         1980 دهـه    یاسـ ی س - ی اصالحات اقتصاد  ی ط ،»یلیش«کشور  

.  و شد مین شناخته   ی الت یایک منطقه آمر  اطمینان و قابل    یقوهای     از پول  یکیبند بود و به عنوان      ی پا )پزو(
 و بـه    تنـاوب  بـه    1970 و   1960ن در دو دهـه      ی التـ  یایکـ  آمر یشورهاکـ  یه برخ ک بود   دلیلن  ید به ا  یشا

 حذف سه صفر را     ، مرحله  دو  طی یلی ش »پزو«. دادند ر  ییشور خود را تغ   کن واحد پول    ک مم روشن  یبدتر
 »دیـ  جد یودوکاسـ « تحت   یط بد اقتصاد  ی شرا در پزوه  ک هنگامی 1960 در سال    ،رده است ابتدا  کتجربه  

 »پزو«م  ی را با ترم   3»ندهیت به آ  بازگش«ه دولت برنامه    ک هنگامی یعنی1975 در سال    مرتبه دوم خارج شد و    
   .اجرا کرد

 مهم یشورها و واحدهاک بین همه ن از ی التیایکه در منطقه آمرک یابیم در مینده، ی به آیبا نگاه 
واحد پول خود را بعد،  دوم به یه از زمان جنگ جهانکهستند » ونزوئال«و » ایلمبک«شور ک، صرفا دو پول
ا، هنـدوراس،   یکاسـتار کن ماننـد    ی التـ  یایکـ  درجـه دو آمر    یشورهاکـ ل  البتـه واحـد پـو     . ر نداده اند  ییتغ

                                                 
1. Boliviano 
2. Nuevo Peso 
3. The Back-to-the-Future 
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18  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

ت یـ  اول از اهم   یشورهاکـ سه بـا    یشورها در مقا  کن  یاالبته  ه  ک  است ز ثابت مانده  یگواتماال و السالوادور ن   
 و کاسـتاریکا و  2»بـالبوآ «، پانامـا  1»بولیـوار «واحـد پـول کـشور ونـزوئال،      . در منطقه برخوردارنـد    یمترک

ه واحد پول ثابـت  کاین قابلته کن.  است4»کلمبوس« است که تلفظی محلی از کلمه      3»کولون«،  رالسالوادو
  . شورها استکن ی ای افتخارات و نام قهرمانان ملدهنده نشانشورها کن یا

ر داده انـد امـا بـه    ییـ ز واحد پول خـود را تغ     ین ن ی الت یایکمستعمرات سابق انگلستان در منطقه آمر     
 دالر، در نـام     ی از اعتبـار جهـان     رایگـان زه اسـتفاده    یـ  از آنهـا بـا انگ      یارینند، بـس  ک یی صفرزدا اینکه یجا

شورها در  کـ  از   گـروه ن  یـ ا. ردندک پوند انگلستان  جایگزینا را   یک دالر آمر   خود ی مجدد پول مل   یگذار
ی شورهاک. ش دادند ی خود را حداقل تا دو برابر افزا        کشور  ارزش پول  ی مل ی پول 5»ونیزاسیدالر« یراستا
بـه  له ین وسـ یـ ردند تا به اکض ی تعویاسی از اصالح س   یدیل جد ک واحد پول خود را همراه با ش        نیز دیگر

ژه در یـ بـه و (گذارنـد  بنـار  ک از دوران اسـتعمار بودنـد را        یراثیه م ک ک پول مشتر  یاد واحدها یاحتمال ز 
ز یـ  نیواحد پـول ملـ   »ردنک یدهگان«شورها ک از گروهن یگر ا یزه د یانگ). بیارائک  حوزه قا و یمنطقه آفر 

در  ، غنا 1964رالئون در سال    ی، س 1961 در سال    ی جنوب یقای آفر : از اند  شورها عبارت کن  یاترین     مهم. بود
، 1969 در سال    یجی، ف 1964وزلند در سال    ی، ن 1966، باهاماس در سال     1966ا در سال    ی، استرال 1965سال  
  .1973سال ه در یجری و ن1971 در سال ی، ماالو1971 در سال ایگامب

  

  6شرارت پولی یک به عنوان ر واحد پولییتغ. 5
.  نامیـد  یدرسـت پـول   هـای     اسـت یهـرز بـاغ س    های    توان علف  میرا  ها    یاستگذارینوع س ن  یا ،در واقع 

شتر مـوارد   یـ  در ب   شرارت و تقلب همـراه بـوده اسـت و          یشتر مواقع با نوع   ی در ب  یاصالحات واحد پول  
ن یـ شـدن ا  قـدیمی  کـه البتـه بـا     تغییر یافته است یاقتصادیا  یولم پیه رژکوانمود شود تا  شده   تالش
 بـه مـردم القـاء       بـرای مثـال،   . اسـتفاده مـی شـود     زی ن یگریدهای    لهی ح  از یی در صفرزدا  اکنون،  یشیاد
 در یله سـع ین وسـ یـ نـد و بـه ا  ک مـی  نیریی تغ یی از صفرزدا  پس و   پیش آنها   ییزان دارا یه م کشود   می

ه ناگهـان پـول     کـ رد  یـ گ می صورت   هنگامی ، پول مصادره. کنند میردم   اموال م  پنهان کردن مصادره  

                                                 
1. Bolivar 
2. Balboa 
3. Colon 
4. Columbus 
5. Dollarization 

 1992 در سال  است کهیدمنفرمیلتون  عنوان از ین با همیبرگرفته از کتاب monetary mischiefیا » شرارت پولی «اصطالح. 6
  . استمنتشرشده
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19            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

ار کـ  چند راه   از استین س ی ا ی اجرا یبراها     دولت شود و  می خارج   یج قانون یاز حالت پول را    قدیمی  
   :ه می کنند که عبارت اند ازداستفا

قـدیمی  ای  هـ    پـول   نیـز  دورهن  یـ از ا  پسه  ک یر واحد پول  یی تغ یبرامدت    کوتاه دوره   یک یمعرف. 1
  .دهند میارزش خود را از دست  

  . قابل مبادلههای قدیمی پول ردنک محدود .2
  .ه اجازه مبادله دارندک یردن افرادکمحدود  .3
  .ذخایر پولی نسبت به پرانتزها و دستمزدها وقیمت هال ی تبد تنبیهی نرخبرقراری .4
 چنـد  ی معرفـ صـرفاً  (یموانـع مبـادالت   له  یوسـ  هم به د  یم و جد  ی مبادالت پول قد   ینه برا یاعمال هز  .5
  .قدیمیهای  ت پولکی منابع و اثبات مالیت معرفی محدودتوسطا یو )  مبادالتیان خاص براکم

گانـه فـوق     پـنج هـای     یکنکق ت ی از طر  یی صفرزدا  شده اجراهای     تجربه یبرخ  مقاله، در ادامه  
ن اصـالحات   یتـر  پرمـصادره و  ن  یزتریض آم ی تبع یدیلکهای    یژگی و شماره سه، جدول  . شود  ارائه می 

 ضرورت یکتنها به عنوان  می بایستن جدول را یاالبته . دهد مینشان   سال گذشتهپنجاه را در یپول
ه کـ دهـد   مـی  نـشان  سـه  و یکجداول سه یمقا.  تلقی نمودنهین زمیق در ا یمهم بحث و نه استدالل دق     

 یل دولتـ  ی به دال  بخشن  ی در ا  . است  ابرتورمسب حق ضرب مانند     ک روش یکانه پول   ی مخف مصادره
شورها ک ی تجربه برخ  ،ی مال جهتت از   یدر نها .  اشاره خواهد شد   ین اصالحات ی انجام چن  یردولتیو غ 
  .می دهیممورد بررسی قرار   راموجود باشدآنها اطالعات ه ک

توان نقطـه    می را   شد انجام   موفق امالًک یلک به ش  ،1948 در سال     آلمان که  یاصالح واحد پول  
اصـالح  هـای     اسـت ی س موفقیـت، ن  یا. معرفی کرد  از جنگ آلمان     پس ی معجزه اقتصاد  ی برا یعشرو
هـای   رسانه  توسطه کرد  ک مبدل یطی واجد شرا  یاستینه س ی گز یک اموال را به     مصادره همراه با    یپول

 سابق یافته شورویتازه استقالل  های    ی سابق و جمهور   یستیمونک یشورهاک در ی و تخصص  یهمگان
 مبــارزه بــا ماننــدی  اهــداف، بــهانــد دادهن اصــالحات را انجــام یــه اکــهــایی  دولــت .شــد مــی شنهادیــپ

دات یـ اه و دفـع تهد    ی سـ  ی بازارهـا   فعـاالن   و رباخواران ،بازان ایجاد شده توسط سفته   های   گری  اخالل
 تغییر واحد پـولی یـا حـذف        استی س یاجرا اصلی    دو مولفه . داشته اند  توجه   ی و خارج  ی داخل یتیامن

   .2»از رواج انداختن« و 1»بد جلوه دادن« :ند ازا عبارتصفر سه 
مقامـات پـولی    در ذهنتصور ، این شود محسوب می روغن چرخ بازارهای سیاه ،از آنجا که پول نقد    

آسـیب   اهی سـ  یبازارهـا ن اقتـصادی    به فعـاال   ،یاصالح واحد پول   که   داردو اقتصادی کشورها وجود     
                                                 
1. Bemonize 
2. Demonetize 
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20  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

 افـراد رش  یمورد پـذ    و شود می تمیز   کرده، عبور   پولشویی فرایند   پول نقد از  . کردوارد خواهد    جدی
 ییت باالیاز امنبه طور کلی    ندارد و    نیاز  نیز به اثبات مالکیت   و   است آورنده   و در وجهِ  گیرد    میقرار  

  .  تخلفات برخوردار استیدر اجرا
ف موجود یثکل  و پویرقانونی غیپس اندازها ، پولمصادرهتوانند با  مید که ان مدعیها  دولت

شـماره سـه مـشاهده     جـدول   در کـه همان طور. دننک ییشناساکشور را  کیبانمالی و های    ستمیدر س 
 در اختیـار   پـول نقـد   یعنی افرادی کـه      ی دولت  کنندگان شود تا تعهد   می تالش شرایطن  یدر ا ،  شود  می

 حجـم   ی نگهـدار  یبـرا  ین افـراد  ی تصور شوند و از نظر دولت چن       متخلف افراد   ، از نظر جامعه   دارند
 خارجی  افراد هک کنند  تصور می ها     دولت ،شتر موارد یدر ب . دارند بیشتریزه  یپول نقد انگ  ی  قابل توجه 

ن ی و لـذا قـوان  کننـد   مـی  داریشور آنها را نگهـ    ک پول   ی و سفته باز   یزه دالل ی با انگ  فقط) غیرشهروند(
 یزکـ  مرکبانـ  بـرای مثـال،   .اسـت  یژه افراد خـارج ی و از موارد صرفاً   یاری اموال آنها در بس    مصادره
در توجیـه  ، داشته اسـت  1964 را در سال ی پول ملیر واحدها یین تغ ی از بزرگتر  یکیه  کبرمه،  کشور  
 از ید حجـم هنگفتـ  یـ  حـذف قـدرت خر     ،اسـت ین س یـ  ا  اجرایـی  هدف«: دارد که  می اظهار   شسیاست
مانند هایی   طریق فعالیت ازاقتصاد و دولتسازی آشفته در راستای تواند  میه ک است یمخفهای  پول

  .  شود استفاده،احتکار کاالهای اساسی مورد نیاز
بانـک  . شـد انجـام    یمتفاوت با ساز و کار   اما  نیز با هدف مشابه      پول   مصادره ،هیجریندر کشور   

بـه   که این سیاست     اعتقاد دارد  ،1967در سال    پول   مصادره سیاست    اجرای مرکزی نیجریه در توجیه   
. شـده اسـت    اتخـاذ  هی همـسا  یشورهاک یتوسط برخ کشور  پول  پر منفعت   قاچاق  از بین بردن    منظور  

 استرداد پـول    که انجام شد  هی توج  این ز با ی ن 1984در سال    این کشور    اصالح واحد پول   عالوه بر این،  
از قاچـاق   ممانعـت    شـد و    مـی  خارج از مرزها دست بـه دسـت          یرقانونی غ طوره به   ککشور  ارزش   بی
در آن را   ه  کـ افـرادی   در دسـت    موجود  ردن پول   ک اعتبار بی و   مرتبط با آن  جرایم  گر  ی و د  ینرقانویغ

 از منابع غیرقانونی    به طور کلی افرادی که    و  کنند   میاحتکار    آن را  گرفته و ار  ک  به کوکمبادالت مش 
  .»اند از پول نقد شدهقابل توجه حجم این قادر به تجمیع 

 یشورهاکـ  ، بـه طـور کلـی      . اسـت  یه انجام اصالحات پـول    یتوجموارد   از   یکیز  ی ن یدفاع مل  
. کننـد  مـی  اقـدام   متخاصم یپول افراد شورش  اعتبار کردن     بی بها دچار شورش    ی یر جنگ شهر  یدرگ
 شد انجام   »هیجرین« در   1967 در سال    ین هدف ی با چن  ین اصالح واحد پول   یه نخست کرد  کتوان ادعا    می
 ی حذف قدرت پـول  نیزن اصالحاتی ای هدف اصل و بود1»اافریب«در منطقه   ر جنگ   یه پنج ماه درگ   ک

                                                 
1. Biafra 
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21            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

ه کـ  یالتیالت، پول سه ای ا 9د در   ی جد یت استفاده از پول مل    ی محدود  ایجاد بادر واقع،    .بودان  یشورش
 چـاپ   را یدیـ ز پـول جد   یـ نافـراد شورشـی     البتـه   . دش ارزش   بی ، قرار داشت  یشورشدست افراد   در  
د یـ  جد  استفاده از پـول   حوزه  ،  این افراد از دست   ها    التی ا ی برخ یبا آزادساز 1968در سال     و ندکرد

   . گسترش یافت نیزدیگر به مناطق
 )از رواج انداختن پول ملی    ( ابزار    این کشورهای نیکاراگوئه و موزامبیک نیز سابقه استفاده از       

 پولاصالح واحد   ،   نیکاراگوئه در .اند  داخلی داشته های     در جنگ   را جهت ضربه زدن به طرف مقابل     
جنـبش  در مواجه بـا     1980 در سال    یکموزامبدر   و   1»ونتراک«ان  یشورشبا  جنگ  به هنگام    1988سال  

نکتـه قابـل    .شددقیقا با هدف وارد ساختن ضربه مالی به طرف مقابل در جنگ انجام        میمقاومت مرد 
دولت های  توجه این است که اگرچه نگرانی امنیتی سیاستگذاران پولی از آثار منفی ناشی از سیاست    

ی از دالیل اصالح واحد     معاند داخلی همواره یک   های    متخاصم خارجی یا کاهش قدرت مادی گروه      
 و برخـی اهـداف فنـی     اسـت بـوده  مخفـی   بـه طـور     موارد این نگرانـی     برخی  اما در  ، است پولی بوده 

 برخـی  شـده اسـت و در        مطـرح ) تخمین پول قانونی در گردش، خروج پول جعلی، مبارزه با قاچاق          (
دوگـانگی اهـداف     مثـالی از     ،کـشور نیجریـه   . سـت  شـده ا   مطـرح موارد نیز اهداف امنیتی به روشنی       

و کـشورهای شـوروی       اسـت  معانـد داخلـی   هـای     اصالح واحد پول ملی در مقابله با توان مالی گروه         
ذاری خـصمانه   گامنیتی مقامـات پـولی در قبـال سیاسـت         های    تصریح نگرانی  مثالی از     نیز سابق و عراق  

امـا   واحد پول ملی به ظاهر فنی بودنـد          اهداف اصالح  ،اگر چه در نیجریه   . هستندرهای خارجی   کشو
اصـالحات پـولی    انجـام   دالیـل   . این سیاست نهفتـه بـود     امنیت ملی پشت    های    نگرانی نوعی   ،در واقع 

ای  منتـشر نـشده  هـای   پیش دستی در استفاده از پـول مانند  ی موارد1984 و  1967های    نیجریه در سال  
که از شعبات بانک مرکزی به سرقت رفته اند و یا خروج پول جعلی و تعیین حجـم پـول قـانونی در                       

 کـاهش تـوان مـالی    ، این سیاست اجرای از شد که هدف اصلی مطرح  نیز اما پیشتر  شد،   اعالم جریان
  . ه استشورشی بودهای  گروه

ابله با افزایش توان مالی      مق برایمقامات سودانی   . سودان است  مثال دیگر در این زمینه کشور     
یکی از دالیل اصالح  ،گزارش بانک مرکزی سودان طبقاما ،  را تغییر دادند   ملی   واحد پول  ،نامخالف

ریـزی    برنامهبه منظور مهیا نمودن   کسب اطالعات دقیق از حجم نقدینگی        ،1991واحد پولی در سال     
 ،اصالح واحد پـولی برای سودان  دلیل دیگر دولت.  اقتصادی بوده استگیری درست یق و تصمیم دق

 اعـالم  وضـوح  بانـک مرکـزی سـودان بـه          ،در تصریح هدف کنتـرل نقـدینگی      . بودکنترل نقدینگی   

                                                 
1. Contra 
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22  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

 در   بـرای مثـال     و نقدینگی محدود شده است    کشورهای لیبرال و بازارهای آزاد،       در بیشتر که  کند  می
 خـارج   اش   حساب شخصی   هزار دالر از   10 بیش از     بدون مجوز رسمی،   تواند میکس ن هیچآمریکا،  

تبدیل روبل را بر این اساس توجیه نمـود کـه             نخست وزیر شوروی   1، پاولوف 1991اما در سال     .کند
ای با هدف تضعیف روبل هستند بر همـین اسـاس حجـم قابـل            بانکهای غربی در صدد طراحی توطئه     

  .توجهی از ارزهای معین نگهداری گردید
، که در مقیاس خود یک رکورد       1991را در سال    ش   نیز تغییر واحد پولی کشور     دولت عراق 

کویـت و امـارات متحـد عربـی دینارهـای      هـای    که دولـت داد با این توجیه انجام شد را  محسوب می 
  .ندردک میثبات ساختن سیاست پولی و شرایط اقتصادی عراق احتکار   بیبرایعراقی را 
انقالبـی و برپـایی     هـای     هپیـروزی گـرو    از   پـس ن اسـت    کـ  مم یاصالحات پول  عالوه بر این،   

 الئـوس در سـال       کـشور  ی اصـالح پـول    ،بـرای مثـال   . شود انجام   حکومت جدید و پایان دوره مبارزه     
 انجـام   یبا هدف از رواج انداختن پول دولت قبلـ          و یستیسک از ظهور دولت مار    پس شش ماه    ،1976
روزی انتـشار یافتـه بـود      ی که توسط انقالبیون پیش از پی       با پول  یک به   یکبا نسبت    ،دیپول جد   و شد

ن یـ  ا  و  بـود  یـک  به   بیست پیشیننسبت تبدیل پول جدید با پول حکومت        ه  ک ی در حال  ،شد میمبادله  
ل کمـش  .شـد جدیـد    یستیـ سکن دولت مار  اثروت مخالف ارزش   درصد از    80 کاهش منجر به    موضوع
جـه  یه نت کـ اسـت    یقبلـ های     پول یاه برا ی ظهور بازار س   ،یر واحد پول  یی در تجارب مختلف تغ    کمشتر
 دسترسـی ویـژه   دیجدهای   افراد به پول  ی برخ  تا شود می و موجب ز است   یآم ضیاصالحات تبع  میحت

دات یـ  مختلف تمه  یشورهاک ،لکن مش ی رفع ا  یبرا. نندکت سوء استفاده    ین موقع ی و از ا    باشند داشته
محـدود سـاختن    . شـده اسـت    ارائهبرخی از آنها     ،شماره سه ه در جدول    ک اند  اتخاذ کرده  را   یمتعدد

 کـه بـرای     .از راهکارهـایی بـود     قـدیمی   هـای     گذاری پـول   دوره تبدیل پول جدید و تشویق به سپرده       
ل در  یتبـد مـدت     کوتـاه هـای     دورهبـرای مثـال،     .  شـد  اعمـال جدید   از ایجاد بازار سیاه پول       پیشگیری

کرد  کمک ،بود تنها سه روز  که1991 سابق در سال ی و شورو1988اراگوئه در سال یک نیشورهاک
ل یتبـد حوزه جغرافیـایی    وسعت   و   پیشگیری شود ای    رهیزنجو  افته  یسازمان  سیاه   یجاد بازارها ی از ا  تا

نـده  ی در آ  قطعـی به طـور    ه  ک  موضوع نی اعالم ا  با یپول مقامات   عالوه بر این،  . دمحدود گرد نیز  پول  
ه کخواهند   میاز مردم   ) شود مین ن ین چن یه معموال ا  ک(خواهند کرد   ل  یتبدرا  قدیمی  های     پول مابقی
جـاد  یمـانع ا  به این وسـیله  تانند ک یگذار  سپرده کل نشده خود را در بان     یتبد قدیمی  های    ر پول یمقاد

 یمخفهای    ه پول کند  ک میجاد  یااین انگیزه را     در مردم    ،استیسدو  ن  یااجرای   .اه شوند ی س یبازارها

                                                 
1. Pavlov 
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23            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

بـر حجـم    هـایی      محـدودیت  پول قدیم به جدید،   رای تبدیل   ب یگاهاز آنجا که    . نندکار  کخود را آش  
گـذاری   سـپرده هـا     در بانـک  با الزام دولت    خود را    قدیمی   مازاد پولی    ، افراد شود  میپول قدیم اعمال    

هـای   سـپرده ، ضـوابط بازپرداخـت   شـود  مشاهده مـی   شماره سه  جدول    در هک طورهمان   اما   کنند،  می
  . آید میبه مرحله اجرا در و شده  مشخص ل بندرتی در زمان تبدکبانپولی مازاد موجود در 

 تعیـین   بـرای  از مـردم خواسـتند       یاست اصالح پول  یاعالم س با  ،  1976در سال    الئوس   مقامات
 اظهـار  تـوان  می با اطمینان. نندکاظهار پول خود را  یموجود کل  روز پایانتا   ،تبدیلهای    محدودیت

  مـصادره  نـوعی  ،هـا   کدر بانـ   قـدیمی   بـدیل   غیرقابـل ت  های    ناسکاسگذاری   داشت که الزام به سپرده    
مانند موزامبیک و    ییشورهاکشتر در   ی ب یاستین س ی چن  اتخاذ هنیست ک  ی و تصادف  استپول   میررسیغ

 ارنـد، ند به بـازار     ی مناسب ی و مردم دسترس   اند  ف داشته ی ضع کیه بان ک شب و ییه اقتصاد روستا  کرواندا  
. شـد ا احتیاط کامل و با زمان بندی مناسـب انجـام            ب ،1980موزامبیک در ژوئن سال     تغییر واحد پول    

اجازه  فقطو  شدند   ملزم ها  پول خود در بانک   گذاری موجودی    به سپرده ها    و شرکت ها    سازمان ،ابتدا
 سپس  و با نرخ متداول بازار سیاه نگهداری کنند را دالر150میزان پول نقدی معادل روزانه  تاداشتند 

هـا   بانـک  گذاریهای پـولی  شامل سپرده که ارائه کردولی جدیدی را    پ اتچند ماه بعد، دولت اصالح    
  .بود

غارت شده های  اعتبار کردن پول  بی از رواج انداختن وبا هدفاصالح واحد پولی در رواندا   
در ماه جوالی سـال     .  جنگ خونین شهری و سقوط دولت انجام شد        در پی از صندوق بانک مرکزی     

 »زئیـر «ا خـود بـه تبعیـد در     را ب جدیدضرب شدههای  به از پول جع139حکومت  پیشین سران  ،1993
بـه دلیـل    روانـدا   حکومـت   جدیـد   سـران   .  شـد  نیز مـصادره   ،توسط مقامات زئیر   نهایت   در، که   بردند

 گذشت بیش از سه با و نبودند شده سرقتهای  حجم پولبه تخمین قادر  ها    نداشتن کلید گاوصندوق  
نسبت بـه آخـرین   بانک مرکزی های  مشخص شد که اسکناس   ها  گاوصندوقاین    گشودن پس از ماه  

بیش از  ) از سرنگونی دولت پیشینپیشیعنی دو ماه ( 1993 ماه آوریل سال در که شمارش موجودی
کارشناسان بانک مرکزی،   پولی  ذخایر  دوره عدم شمارش     توجه به  با    و ستا درصد کاهش یافته     47

 میلیون دالر بـه نـرخ       97و    می میلیون دالر به نرخ رس     153بالغ بر   حجم پول سرقت شده      ندتخمین زد 
 کـاهش قـدرت     بـرای رایج کـشور را      تا پول    تالش کرد دولت جدید    ،ین اساس ابر  . استبازار آزاد   

به   و شدند قانونی نیز مشمول سیاست جدید دولت       های     بسیاری از پول   تغییر دهد و  ن  ااقتصادی مخالف 
داخلـی بـسیار   هـای    به صـورت اجتمـاعی در نتیجـه جنـگ         هم فیزیکی و    همکشوری که   این ترتیب   

 یک بـازه زمـانی دو روزه بـه تبـدیل     اعمال با ،داشتمتعدد مالی های  و محدودیتبود ضعیف شده  ت
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24  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

 متخاصـم  ،مرکـزی  دولـت  جهـت  که افراد خارج از کشور، که از   هنگامی. کرداقدام  خود  پول ملی   
 معمول این است که مرزهای کشور طی دوره اقدام، کنند پول کشوری را نگهداری   وشوند تلقی می

شوند تا صرفا افراد داخلی    می مسدود و   می گیرد تبدیل پول قدیم به جدید بشدت تحت نظارت قرار          
ایـن  .  نکنـد نفـوذ به سیستم اقتـصادی کـشور   خارجی های   پولوکنند  اقدام قدیمیهای   پولبه مبادله 
 اصـالح واحـد پـولی       هنگام.  شد اجراامبیک و نیجریه    غنا، عراق، الئوس، موز   در کشورهای    سیاست

هـای    ، مقامات از طریق اعطای مجوز به بانک         خارجی های   از تبدیل پول   ممانعتکشور غنا، عالوه بر     
سـپس  خاص کردند و های  تبدیل پول در برخی ایالت     ایجاد محدودیت    اقدام به  صرفاً برخی ایاالت، 

  اجرای این جهت بروز واکنش سریع نسبت به مردمدر هراس  اضطراب مجازی و بیم وزمینه ایجاد با
،  بودنـد  در خارج از کـشور    پول که    تبدیل    شده از   افراد سودجو یا تحریم    ندادن به سیاست و فرصت    

  .را دریافت کردند نیز مجوز تعویض پول  دیگرادارات دولتی
بـرای  ازار سـیاه    بـ در نتیجـه ایجـاد       1993 و   1991های    تبدیل پول در روسیه طی سال     سیاست  

پول قدیم به  شرایط تبدیل زمینه در ها بینی پیش، 1991در سال . مواجه شدشکست   باقدیمی های  پول
بـه درسـتی     روسـیه   قـدیمی   در گـردش    پـول     مـی و حت قریب الوقوع   ی  اعتبار بیو   تحقق یافت جدید  
هـایی   د ارزش پول درص3به شده مصادره های    ارزش کل پول  ،  نهایتدر  . پیش بینی شد   مردم   توسط

درصد کل سـکه و اسـکناس در گـردش           یک   فقط شامل  رسید و    ، از رده خارج شوند    بایست  میکه  
در شـد    مـی  تـصور    پیـشتر  میلیاردی کـه     26  از  درصد 5  میزان  به فقطدرآمدهای دولت    بنابراین،. شد
های   پولز  از آنجا که هنو   ،  1993در سال   . کاهش یافت  ،جدید کسب کند  به   تعویض پول قدیم     برابر

،  شـوند مبادلـه   عـضو روبـل   دیگـر در کـشورهای و توانـست خـارج از روسـیه     می  شدهاز رده خارج 
 ،ایـن بـازار سـیاه     از  هـا     د که طبق گزارش   ایجاد کر قدیم و جدید    های    پولبرای   یبازار سیاه بسرعت  

  .شدند می مبادله 13 به 2با نسبت قدیم و جدید های  پول
که از یک سطح مشخص بیشتر ارزش   راها اسکناسبرخی از ت ، دول1985سال در در ویتنام 

رواج این شایعه که دولت قـصد       . کرداز رده خارج    )  سنت آمریکا به نرخ رسمی     67بیش از   (داشتند  
 بـه طـور      و  کننـد  اقـدام  شدت بـه خریـد کـاال      تا مردم ب   شد   موجب ،دارد پول ملی را از رواج بیندازد      

هـای    کـسری . انداختنـد  از پول خود را به گردش        می نی فقطها    ت شرک زیرا ،همزمان، تولید مختل شد   
تورم سرکوب شده شـدیدی       موجب ،از رواج انداختن پول رایج    حجیم قبل و هنگام اجرای سیاست       

 طی یک سال، بدون توجه به سطح       به طوری که   داد، بشدت افزایش     را نرخ دالر در بازار سیاه      و شد
  .افزایش یافت  آن مینرخ رسسه برابر   نرخ دالر،ها  قیمتثابت
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 بـرای  یت محـدود   ایجاد برخی کشورها به جای   دهد که    می نشان   عالوه بر این، گذشت زمان    
 ،تبـدیل تنبیهـی   هـای     از طریـق نـرخ    را  ، آنهـا    قـدیمی   شهروندان داخلی و خارجی در تعـویض پـول          

 در در ویتنـام      و 1947 اصالح واحد پول ملـی شـوروی در سـال            هنگام. کرده اند  یا جریمه     و محدود

برابر  پول نقد    نرخ تبدیل    ،1985سال  
10

 یـا دسـتمزد     بـانکی هـای     موجود در حـساب   نرخ تبدیل پول     1

 از   ،1979 سال   طی در غنا     پول نرخ تبدیل . قیمت بود سطح   و   سراسری
2

تا  1
4

دیگر بود که به     متغیر   1
تبـدیل پـول قـدیم و       نـسبت   در برخی مـوارد،     . تعمیم داده شد  نیز  مالی  های    انداز بنگاه  و پس ها   قیمت

جریمه شوند، ماننـد     بیشتر   قدیمپول  ن  محتکراافزایش یافت تا     قدیمی  های     حجم پول  بر مبنای جدید  
 شــود شــماره ســه مــشاهده مــیجــدول در  .یافــت وقــوع 1979کــه در کــشور غنــا در ســال شـرایطی  
به طـور  ، ندکردقدیمی های    پول مصادرهاقدام به    ،پولواحد  اصالح  سیاست   که از طریق     ییکشورها

 اند  دهرا با مختصات متفاوتی انجام دا     سیاست  این   همرتبو هر    بودند در پی تغییر واحد پولی خود        دائم
ی از سـال     بازی تغییر واحـد پـول      شورویدر   ، مثال برای.  رعایت کرده باشند    نیز تا مولفه غافلگیری را   

در زمــان نیــز  هیمــشابهــای  سیاســت. شــروع شــدروبــل جدیــد بــا معرفــی  دوره اســتالین  در و1947
غنـا  . شـوند  مـی ترک   دشواریبه   قدیمی    تاعادواقعیت این است که     . شدگورباچف و یلتسین اجرا     

 1984 و   1967هـای     و نیجریه در سال    1979 و   1976های    ، الئوس در سال   1982 و   1979های    در سال 
  .کردنداجرا  مجدداًرا هایی  چنین سیاست

، 1964در سـال    .  سیاسـتگذاری اسـت    ترکیبی از سه کمدی مختلف     ،برمه اصالح واحد پولی  
قـدیمی   حجم پول    توجه به پول رایج این کشور به طور ناگهانی کنار گذاشته شد که در نوع خود با                

 واحـدهای جدیـد     مجـدداً  ، مقامـات  1985 در سـال  .  اسـت   بوده نظیر  بی  نیز خارج شده در دنیا    ردهاز   
 از ایــن دو پــس.  را از رواج انداختنــد معرفــی شــده بودنــد1979 و 1976هــای  در ســالکــه پــولی را 
 را جــایگزین شــکل 1»کیــاتی« 75 و 35، 25، 15و فــرد تــر  کوچــکهــای  ، دولــت اســکناسرویــداد

 و  35،  25هـای     ناگهـان اسـکناس    برمه دولت   ،1987در سال   .  کرد » کیاتی« 100 و   50استاندارد قبلی   
 27/2باقی گذشت که معـادل   را »کیاتی« 15های    اسکناس فقط و    کرد  کیاتی را از گردونه خارج     75
 بـرای انجـام   سـپس .  در بازار سیاه بود    می سنت به طور غیررس    19معادل  و    می به طور رس    امریکا دالر

د که بـسیار نزدیـک بـه        وارد بازار کر   کیاتی را    90 و   45های    اسکناسبعدی  دولت    معامالت بزرگ، 
 تبـدیل واحـد   خالص انجام چنین اصـالحاتی در  اثر.  کیاتی بودند 100 و   50 یهاولهای    اسکناسهمان  

                                                 
1. Kyat 
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26  94  و93های   شماره نهم       مجله اقتصادی سال

از .  تبدیل کرد  9هایی از     مضرب  به »ده دهی « سیستمبود و پول این کشور را از         »هیچ«ملی دقیقا   پول  
 کیـاتی   500هـای     اسکناسدر کنار   را    کیاتی 100 و   50های     دولت مجددا همان اسکناس    ،1994سال  

  .وارد بازار کرد مبادالت ارزی برای انجام
ایـن    پنهان زیرا ساختار  دشوار است؛    ،واحد پول ملی   از اصالح ها    دولت ساختن درآمد   میک

دولـت را در ارائـه اطالعـات        ،  اسـت مـصادره پـول نقـد مـردم          عمـل     در سیاست که در برخی موارد    
 بـا پـشتوانه    ی یا بـا پـول     شود و   می به یک حساب بانکی      مبدلتبدیل نشده   های     پول .زدسا انگیزه می   بی

، عالوه بر این. ماند پنهان میو نشده شوند که کیفیت و میزان استهالک این مبادله اعالم  می  نیزمبادله
 زیـرا  ،د نیـستن  طمینانچندان قابل ا  المللی پول    مرکزی یا صندوق بین   های    ماهانه بانک پولی  اطالعات  
 از اصالح پـول  بازتابیتواند  میکه  طور همان شده در میزان پول نقد نگهداری شده   گزارشتغییرات  

ناشی از دست به دست شـدن و ممانعـت           افزایش سرعت گردش پول      دهنده  نشانتواند   میملی باشد،   
پول جهت   شدن ناگهانی تقاضای     سرکوبو یا   آن   مصادره از   برای پیشگیری از نگهداری پول قدیم     

  .باشدآتی  نقدینگیهماهنگی با بحران 
  

  پول در اصالحات پول رایجمصادره ارزیابی مولفه .4جدول 
  

  سال  کشور
به پول 

  ملی 
  )میلیون(

به دالر 
  آمریکا 

  )نرخ رسمی(

به دالر 
  آمریکا 

  )نرخ آزاد(

 درصد از 
پول در 
  گردش

  درصد از
کل 

درآمد 
  دولت

  درصد از 
تولید ناخالص 

  داخلی

  5,3  24  18    84  400  1964  مهبر
  15,7  144  60  260  1560  10400  1987  برمه
  2,2  24  30  63  230  630  1979  غنا
نیجر
  یه

1967  24  66  38  23  11  0,8  

نیجر
  یه

1984  2000  2670  640  36  27  3,5  

      18    56  5400  1991  سودان
Source:  Mas, I. (1995). 

  

و دهد می پول مردم را در برخی کشورها نشان         از میزان مصادره  تخمینی   شماره چهار، جدول  
درآمد دولت برمه   .  کشورهایی است که امکان دستیابی به اطالعات آنها وجود داشته است           مربوط به 
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 اسـت کـه      درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده       16 برابر با    ،1987از اصالح واحد پولی سال      
 بـه دلیـل    ، به تولید ناخالص داخلـی     سبت ن الی پول نقد  نرخ با . رسد میشدت باال و غیرواقعی به نظر       ب

  .  است کشوربرمه و شاید کیفیت پایین اطالعات آن غیرپیشرفته سیستم مالی
 5/3 تـا    8/0 هر دوره اصـالح واحـد پـول ملـی بـین              درغنا و نیجریه، حجم مصادره اموال       در  

 درصـد حجـم   36 تـا  23یـا   درصد درآمدهای ساالنه دولت      27 تا   11درصد تولید ناخالص داخلی و      
  بـه   واقـع  در و   اسـت  با هر استانداردی کالن و قابل توجه         ،این مقادیر  .پول قبلی در جریان بوده است     

ایـن   موضوع جالـب . یادآوری شدتر  که پیش  استحق ضرب ساالنه دولت به واسطه تورم باال         مفهوم  
 درآمـد قابـل     همچنـان  ،ور پـولی در یـک کـش       پی در پی   اصالحات   به همراه متوالی  های    که مصادره 

در .  اسـت  بودهگونه خسارتی در امان     از هر  هموارهدولت   و    است کردهبرای دولت ایجاد      را یتوجه
فقط ، در حالی که مصادره پول نقد        کرد ساالنه وصول    طور  توان به  می    را تورمیهر حال، درآمدهای    

 که مصادره پولی با فواصل کمتـر      در مواردی و  . آیند میبه دست   در دفعات معدود    و  ای     دوره طور  به
 . استبودهبسیار ناموفق به لحاظ درآمدزایی تجربه ) مانند شوروی( است شده سال انجام پنجاز 

  
  برای یک کشور  پولواحد دو . 6

 پول جدید با یک نرخ ثابت مبادله بین آنهـا           ارائهو   قدیمی   تغییر پول    دهندهنشان   ها  همه مثال  تاکنون
هـا    کـه دولـت  دهنـد  هنگامی روی مـی تر    وقایع جالب . بوده است شخص و محدود    طی دوره زمانی م   

در   ملـی   پـول دو   و   اند  را از رده خارج نکرده    قدیمی  های     پول اما ،کنند می را منتشر جدیدی  های    پول
 موضـوعی   چنین،1990نیکاراگوئه در سال . کنند می رقابت  با یکدیگر اقتصادی به نوعیهای  فعالیت

  .بود 1988 که کامال متفاوت با اصالح مصادره آمیز شدید پول این کشور در سال رد کتجربهرا 
. بـود ده گانه پولی را تجربه کـر ، سیستم دوشورویجدایی از    از   پیشتا   اکراینعالوه بر این،    

، این دو پول اکراین، در شد محسوب میدو پول قدیم و جدید رقیب هم   در نیکاراگوئهدر حالی که
اصالح واحد پولی نیکاراگوئه    . بود میالزا   پول ارائه هر دو  ها     پرداخت بودند، زیرا در  ر  مکمل یکدیگ 

 در تبدیل واحدهای    ،در واقع .  با تفکر ایجاد دو واحد پول در کنار یکدیگر انجام شد           ،1990در سال   
ل  و نرخ تبدیودیت زمانی نیز در نظر گرفته نشد وجود نداشت و محدمحدودیت پولی قدیم و جدید

 دولـت هـر روز نوسـان         بدون دخالت  دو پول قدیم و جدید نیز کامال مبتنی بر نرخ مبادله بازار بود و             
 بـه ایـن ترتیـب کـه پـول           ،شـد  اعمالقدیمی   پول   در مورد ها    محدودیت در عمل برخی     البته ،داشت

 به پول  تبدیلبایست می بتداا و نبود به واحد پول خارجی مانند دالر  قابل تبدیل مستقیمطور بهقدیمی 
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 سـو از یـک     مـی دهـد تـا      امکـان  ایـن سیاسـت بـه دولـت           اجرای .شودجدید و سپس به دالر تبدیل       
در مبـادالت    یبـه میـزان قابـل تـوجه        همچنانکه   قدیمیهای    را بر پول  خود   شدرآمدهای تورم زای  

و ذخیره  همزمان یک واحد با ثبات از محاسبه         دیگر   سویو از    متمرکز کند   ،  رفتند می بکار   کوچک
و تـامین مـالی   پـول جدیـد    کنترل شدید عرضـه  ،هدف دولت . ایجاد کند معرفی پول جدید    را با   ارز  

کـه ارزش واحـد پـول جدیـد کـاهش            طوری به   ،بود قدیمی  از طریق انتشار واحد پول      مخارج خود   
 هشـد کـ    مـی در نتیجه، دولت دو سیاست پولی را به موازات یکدیگر اجـرا کـرد و پـیش بینـی                    . نیابد

هـای     که دولـت جدیـد نتوانـست کـسری         هنگامی .باشد دو واحد پولی متفاوت      استفاده و پذیرش از   
منـابع پـولی کـافی    امکـان تـامین    ، قدیم1»یکوردوبا«مالی را مهار کند، کاهش تقاضای واقعی برای   

) واحـد پـول جدیـد     ( 2»اوروکوردوبـا   «، با چاپ بیـشتر      زمینهین  در ا . را کمرنگ ساخت  برای دولت   
 ه مـدت این دو پول بـ . از بین رفت     نیز قدیمی پول    انجام معامالت با   هت جبران کسری ها، تقاضای    ج

کـامال  واحد پول جدیـد     ،  1991 در آوریل سال     گرفتند و   هم مورد استفاده قرار می    شش ماه در کنار     
 که امیهنگ پول جدید، . داد»کوردوبا«ود را به  اقتصادی کشور کنار گذاشته شد و جای خفعالیتاز 

درصد نسبت به دالر آمریکـا       500  به میزان  سرعتب اقتصاد داخلی کنار رفت      فعالیترقیب داخلی از    
 کـه پـشتوانه   هنگـامی مـوازی تـا   هـای   دهـد کـه پـول    می این تجربه به طور آشکار نشان     .سقوط کرد 

بـه عنـوان    وثر مـ طورتوانند به    میانتشار دهنده معتبری نداشته باشند، ن     های    کاالیی مشخص یا سازمان   
  . عمل کنندجانشین های  پول

، بـه سـمت اکتـساب پـول     بیابداستقالل   سابق از آنکه از شوروی پیشاوکراین   عالوه بر این،  
یـک بـار   هـای    معرفـی کـوپن  ،جدیـد نخستین گام به سمت یک پـول  .  کرداقدام خاص کشور خود  

بـا   ی بـود و   اکراینتوسط شهروندان   استفاده   صرفا قابل ها    این کوپن . بود 1990مصرف در نوامبر سال     
 شـده   تنظـیم این برنامه به این جهـت       . رفت می بکار   کاالهاعموم   برای خرید    »روبل«مقدار مشخصی   

. شودممانعت اوکراینی های  از فروشگاه دیگریافته  تازه استقاللهای  مردم جمهوریخرید بود که از 
هـا    کـه ایـن کـوپن      بـود ایـن    ختسـا  مـی  مجزا بندی معمولی  جیرههای    پنورا از ک  ها    آنچه این کوپن  

 »روبـل «بـه خـوبی بـه    مذکور های  کوپن به این ترتیب، نبود و خرید یک کاالهای خاص    مختبص به 
 امـا   ،شـدند  میدستمزدها توزیع   هنگام اعطای   ها    کوپن. ندبخشید اعتبار  ها    یاکرایننگهداری شده نزد    

اقـدام  بـه احتکـار روبـل       هـا     یاکراینـ  برخـی     اگـر  بودنـد و   درصد دستمزد اعطـا شـده        70 فقط شامل 
در و شد  می  منتهیآنهاقدرت خرید پول احتکار شده    به کاهش سریع    ها    انتشار این کوپن  ،  کردند  می

                                                 
1. Cordoba 
2. Cordoba - Oro 
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29            ...ها با پول ملی  رفتار دولت                                                                                                                         

در این کشور به    دستمزدها   در واقع     اما ،داد می درصد دستمزد اعطا شده را پوشش        70 فقط که   حالی
اختیار حجم روبل در    از  ها    حجم کوپن به میزان تفاوت     به عبارتی، . یافته بود  درصد کاهش    30میزان  

، هـا   بـر کـوپن  مـازاد هـای    روبـل فتنپـذیر نبا . شد می منقبض اکراین، نقدینگی در    یاکراینشهروندان  
 و را به سمت روسیه خـارج سـاخت          اش  از روبل در گردش در جمهوری      مهمیبخش   اکراینکشور  

ریـزی    ناخواسـته و برنامـه  گـشت بر زیـرا موجـب   داشت؛ به همراهبرای روسیه   تورمی   اثری   اقداماین  
منتـشر شـده   هـا     ، کـوپن  1991در آگوسـت سـال       . ایـن کـشور شـد      به داخل نشده بهمنی از نقدینگی     

 معـادل یـک کـوپن       »روبل« هر یک    ، به این ترتیب    و  مهر خورده شدند   »روبل«های    جانشین اسکناس 
محـسوب  سـابق  االت اتحـاد جمـاهیر شـوروی     یکی از ای همچناندر حالی که اوکراین     . شد میتلقی  
مهـر زدن و باطـل کـردن         ،ابتـدا .  دومین گام به سمت ایجاد واحد پول ملی بـود          موضوعاین  ،  شد  می

نیز به دیگر کاالهای مصرفی      روند اما در ادامه این      ،ضروری بود برای خرید اقالم غذایی     صرفا  روبل  
در حـضور   در مـسکو پایتخـت شـوروی و          هـا    جالب این است کـه باطـل کـردن پـول            و تعمیم یافت 
 روشـی  ایـن سیاسـت را        اتخـاذ   مقامـات روس   ،در واقـع  . شـد   انجام می  شورویپولی    میمقامات رس 
پـولی  هـای     یگـانگی سیاسـت    حفـظ    برابردر   اکراینبه  استقالل کامل پولی    جهت اعطای   مناسب در   

 از اعـالم    اتخـاذ شـد و پـس       ،1992در ژانویه سال    سوم  گام   .دانستند میشوروی سابق   اتحاد جماهیر   
زار معرفـی    روبل در با    با در اختیار مردم به عنوان یک پول موازی       های    ، کوپن اکرایناستقالل کشور   

یـک بـار    هـا      این کوپن   پیشین،های    خالف کوپن به  .  که نسبت یک به یک نیز با یکدیگر داشتند         شد
  .نها بودآتر  پایینمصرف نبودند و تنها تفاوت آنها با پول، کیفیت 

تـورم زای   هـای      نوعی دفاع در برابر سیاست     ، به سمت استقالل پولی    اکراینحرکت   ،در واقع 
 که این کـشور یکـی از ایـاالت کـشور اتحادیـه جمـاهیر شـوروی شـناخته         هنگامیحتی . روسیه بود 

 و سـایر اقـالم    بـه غـذا      دسترسـی     به به شهروندان اوکراین    دادن همواره سعی داشت با اولویت     شد می
به محض معرفـی کـوپن بـه عنـوان واحـد            . پولی مسکو جدا کند   های    از سیاست  را   اوکراین مصرفی،

این   بعد،اه به یک در بازار سیاه اوکراین مبادله شد و سپس چند م      10پول ملی، روبل روسیه با نسبت       
نتـرل ضـرابخانه    کاکـراین مقامـات   اینکـه با ، این وجودبا .  رسید1 به 4تا  1به  2نرخ در بازار سیاه از     

مـشکل سـواری     برابـر مقامـات پـولی در      نـاتوانی   این کشور به دلیل     ، نظم پولی    عهده داشتند بخود را   
 نـشان  یالملل  را در عرصه بین    1قانون گرشام عملکرد صحیح   این واقعه به خوبی      .به هم ریخت  مجانی  

ایـن  لی کـه در روسـیه       ، در حا   درصد بود  145 اکرایندر  ، رشد اعتبار داخلی     1991در سال   . دهد می

                                                 
1. Gresham,s Law 
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در بازار سیاه نـسبت روبـل بـه         . شد میانجام     کوپن بامعامالت    همه ه است و   درصد بود  84 فقطرشد  
 ،1992 در آگوست سال 1 به 6/0 قرار داشته است به حدود نسبت 1 به 4 تا 1 به 2کوپن که در دامنه   

د، انجـام شـ    ،1992مبر سـال    در نـوا   اکـراین در  ایجـاد واحـد پـول ملـی         چهارم  مرحله  . یافتکاهش  
 1»کوربوانـت « قـدیمی  امـا   نـام جدیـد    باونمود روبل را ترک پول مشترک   که کوپن منطقه     هنگامی

بـه   یـک دوره سـه روزه        و در طـی    نسبت یک به یک   و با    به هر میزان   بایست  میها    روبل. معرفی شد 
 روبـل معاملـه     5/1وپن بـا    یـک کـ   همزمان در بـازار سـیاه        در حالی که     ،شدند میتبدیل   »کوربوانت«

آزاد شـدن از قیـد نـسبت یـک بـه            با  . شدندمعامله  ها    و کوربوانت ها    روبلچند روز    در مدت  .شد می
 بـر    آن در پـی  یافـت و    بیـشتری   افـزایش    ،1993در ابتدای سال    یک در برابر روبل، اعتبار کوربوانت       

  که هنـوز   اقدام نهایی  .رسیدسال  ان  همنیمه   درصد در    50 و به سطح ماهانه      افزوده شد  تورم نیز    میزان
ایـن  .  اسـت  2 عنـوان هریونیـو    بـا  ادامه دارد، جایگزینی کوربوانت با یک واحد پول جدید مناسب            نیز

  .اند  شده  بدگمانمردم نسبت به پول ملی قدندتمع مقامات داشته است، زیرا تاکنون تاخیر اقدام
  
  جمع بندی. 7

 بـه   یو دیگـر     است تورمیبه دنبال یک دوره     ر از پول     حذف سه صف   در پی یکی  که   بین دو سیاست  
وت جدی وجود   ا، تف  افزایش دارایی دولت است    برابردر  مردم     اموال و کاهش دارایی    مصادرهدنبال  
 کـسری مـالی گـسترده،       ، ماننـد  نهـادی  شرایط مشابه کـالن اقتـصادی و         مورد بازتابی از  هر دو   . دارد

دولتـی یـا یـک      هـای      سیاسـت  بی اعتمـادی  درآمدهای مالیاتی،    ایجاد اجرایی یا سیاسی برای      ناتوانی
است که   هر دو تالشی ناامیدانه      ، مصادره پولی  و از تورم    القاییاصالحات  .  است رژیم ارزی ناپایدار  

مـالی  هـای      تا راهی بـرای تـامین کـسری        شود  ضعیف انجام می   یا سیاسی     و اجراییهای     دولت توسط
هـر دو   .  بیابنـد   فـضایی جهـت انتـشار پـول بیـشتر          با ایجاد عی پول   تقاضای واق برابر فروپاشی   خود در   
هـا   از این سیاسـت ها   با استفاده بیشتر دولت،آنها در خلق درآمد تأثیر  که   طوریند به   ناپایدار  سیاست
از قـدرت چـاپ     که   میهنگاها    دهد که رفتار دولت    می به روشنی نشان     اکراینتجربه  . یابد میکاهش  

کـه  هـایی     دهـد دولـت    مـی  نـشان    شـماره سـه،   جـدول   . کنـد   میی  غییر قابل توجه   ت ،ندپول برخوردار 
مـستقیم پـول ملـی      های    مصادرهو   اند  بودهآمیز انجام داده اند بشدت ناپایدار        اصالحات پولی مصادره  

 و به عنوان یک ابزار تامین مالی دولـت          ها  ابرتورم بیشتر هنگام وقوع     ،شدهریزی   در اقتصادهای برنامه  

                                                 
1. Karbovanet 
2. Hryvnia 
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 اجبـاری و دولتـی منجـر بـه فرونـشاندن      طـور بـه  هـا   در این اقتصادها، تثبیـت قیمـت     .  است هروی داد 
 دارد و    وجـود   نهفتـه   بـه صـورت    شدیدی در کالبد اقتصاد    تورمی   و نیروی     است مصنوعی تورم شده  

 نهایـت نقـش      در  بازار سیاه  تا سفته بازان و عامالن     شده   موجب  اقتصادها مداخله شدید دولت در این    
 ریزی  برنامه  با در اقتصادهای ها     دولت  این، رعالوه ب . را در اصالحات پولی بازی کنند     ها    دولتمنجی  
 تامین  بار تمرکز بیشتربرای ، پول رایجاز مصادره  و توزیع دارند   باز موضوعبه  ای     توجه ویژه  ،متمرکز
در . کننـد   ه مـی  استفاد اجتماعی   خاص  یا یک گروه   ویژه یک منطقه جغرافیایی     بر پول    از طریق  مالی

هـای     نتیجه وقوع یک آشفتگی اقتـصادی، اجتمـاعی و یـا بـروز جنـگ               ،بیشتر موارد ضبط پول رایج    
 خالف   و به   است  دیگر زیان برخی  و به    برخی تغییر واحد پولی به نفع       ،در این شرایط    و شهری است 

 . کنـد  ایفـا نیـز   تواند نقش یـک سیاسـت بـازتوزیعی را           میسوزاند،   میرا با هم    تر    تورم که خشک و   
  وجـود   در حـوزه بـازتوزیع      کـه  آمیز به رغم این ویژگی منحصر به فرد        اصالحات پولی تبعیض   انجام
ایـن خـسارت بـه مراتـب بـرای          . کند  آشفته می ، عملکرد اقتصاد پولی را به مراتب بیش از تورم           دارد
اتـب بیـشتری بـرای    اقتـصادی و رفـاهی بـه مر   هـای    رسد که هزینه   میاست و به نظر     تر     پرهزینه دولت

 ، ملـی کـه تغییـر واحـد پـول     داد را به خـوبی نـشان   موضوعحداقل این این مقاله، . جامعه داشته باشد 
 یـک سیاسـت موفـق      ، دیگـر  پـولی مکمـل   هـای      و بدون برخـورداری از سیاسـت       تنهاییتواند به    مین

  .محسوب شود
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Mozambican Experience, Aldershot: Gower Press. 
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