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  »سازمان انقالبی افغانستان«ھوادارالله : بازتايپ توسط

  ٢٠١٢ می ٠٩

  پول اعتباری
 اعتباری پيدايش خود را پول. در کشور ھای سرمايه داری عالوه بر پول کاغذی، پول اعتباری نيز وجود دارد

  . ساده ترين شکل پول اعتباری سفته است. مديون نقش پول به عنوان وسيلۀ پرداخت است

سفته، شکل ثابت سندی است که بدھکار در آن، پرداخت مبلغ معينی پول را پس از از مدت معينی متعھد می 

 کاال ھا از شخصی به شخص ديگر منتقل دھد زيرا در جريان خريد و فروش سفته کار پول را انجام  می. گردد

  .می شود

اين سفته سندی بود که به وسيلۀ خريدار . در آغاز سفتۀ تجارتی خصوصی، به عنوان پول اعتباری رايج گرديد

ليکن سفتۀ خصوصی در دايرۀ محدودی بين افراد در گردش بود، زيرا تنھا نزد . شد کاال ھای مربوطه کشيده می

بعد ھا قبول و پرداخت نقدی پيش از موعد اوراق . ش را می شناختند، معتبر بودکه شخص براتک کسانی

 ھا سفته ھای خود را که ولی بانک. خصوصی، با تنزيل مبلغ آنھا بيش از پيش در بانک ھا رايج و متداول گرديد

يک حوالۀ بانکی براتی است به عھدۀ بانکدار . به نام حواله ھای بانکی معروف شد، جانشين اين سفته ھا ساختند

  .تواند ھر وقت بخواھد از بانک مربوطه پول نقد دريافت دارد که به موجب آن، حامل می

با چنين شرايطی حواله ھای بانکی . ل ھای فلزی می باشندحواله ھای بانکی در موقع قابل مبادله با طال يا ساير پو

  .تواند کاھش يابد با وضعی مشابه سکه ھای طال در گردش قرار می گيرند و ارزش آنھا نمی

با تکامل نظام سرمايه داری در مقدار طالی در گردش کاھشی نسبی پديد آمد و طال به طور روز افزون به 

  .نک ھای مرکزی که عھده دار انتشار اوراق بھادار ھستند، انباشته می گرديدصورت سرمايه ھای احتياطی در با

اگرچه در آغاز، به . رفته رفته حواله ھای بانکی و بعد ھا پول کاغذی نيز جای طالی در گردش را می گرفت

بل تسعير انتشار عنوان يک قانون کلی، حواله ھای بانکی قابل مبادله با طال بودند، بعداً حواله ھای بانکی غير قا

  .يافت و اين امر حواله ھای بانکی را تا حدود زياد و قابل توجھی در رديف پول کاغذی قرار داد

  ...ادامه دارد
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