
آشنایی با برخی نهادهای اقتصادی

بخش 3
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تاریخچۀ پول
قبل از آنکه پول به عنوان وسىلٔه مبادله 
به صورت  مورد استفاده قرار گىرد، مبادالت 
کاال با کاال انجام  مى گرفت و هر کس کاالهاى 
مازاد خود را با کاالهاىى که بدان نىاز داشت، 
مشکالت  مبادالت  نوع  اىن  مى کرد.  مبادله 
زىادى به همراه داشت1. براى مثال، فردى که 
مى خواست  و  داشت  اضافى  گندم  مقدارى 

1ــ مشکالت مبادلٔه پاىاپاى:
الف( عدم تماىل هم زمان دو طرف به مبادله

ب( نبودن ىک معىار سنجش ارزش
پ( فقدان وسىلٔه پس انداز فردى

١
فصل

پول

چرا مى گویند
پول در اقتصاد مانند خون در رگ های انسان اهمىت دارد؟
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آن را با برنج معاوضه کند، باىد فردى را مى ىافت که برنج اضافى داشته باشد. در ضمن 
حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند. اىن کار بسىار دشوار بود و مدت زمان زىادى طول 
مى کشىد تا انجام پذىرد. عالوه بر اىن، معىارى براى سنجش ارزش وجود نداشت؛ زىرا 
اگر فردى مى خواست گندم خود را با برنج معاوضه کند، دقىقاً نمى دانست چه مقدار گندم 

را با چه مقدار برنج معاوضه نماىد.
مشکالتى از اىن قبىل موجب شد تا بشر در صدد ىافتن راه حلى باشد که با استفاده 
از آن بتواند معامالتش را راحت تر انجام دهد. انسان ها به تدرىج که کاالهاى خود را با 
هم مبادله مى کردند، به تجربه درىافتند که بعضى از کاالها مشترىان بىش ترى دارند و مردم 

به آنها عالقٔه بىش ترى نشان مى دهند.
البته درهر منطقه کاالىى خاص مورد توجه بود؛ مثالً در اىران غالت، در هندوستان 
صدف، در تبت چاى و در روسىه پوست سمور خواهان بىش ترى داشت. ساکنان اىن مناطق 
حاضر بودند کاالهاى اضافى خود را با اىن کاالها معاوضه کنند؛ زىرا اطمىنان داشتند که 
با دادن اىن کاالها مى توانند کاالهاى موردنىاز خود را درىافت نماىند. بدىن    ترتىب، اىن 

نوع کاالها به عنوان اولىن پول مورد استفاده قرار گرفتند.

انواع پول در قدىم

برنجدندان نهنگصدفخاک

سنگتنباکوچاىجو

پارچۀ زربفتچوب آبنوسکاغذنمک

ماهى خشکقورىپشمچرم

بزاسبگوسفندظرف چىنى

مسآهنقاىقدارکوب

طالنقرهبرنزمفرغ
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پول فلزی
با  ذکر شده  کاالهاى  به وسىلٔه  مبادله  چند  هر 
انجام  پاىاپاى  مبادالت  از  راحت تر  و  بىشتر  سرعت 
مى گرفت اّما پىشرفت جوامع و افزاىش تولىد مشکالت 
جدىدى را با خود به همراه آورد. از جملٔه مشکالت 
به عنوان وسىلٔه مبادله مورد  بود که کاالهاىى که  اىن 
قرار مى گرفتند، درصورتى که مدت زىادى  استفاده 

استفاده  غىرقابل  و  فاسد  مى ماندند،  مصرف  بدون 
مى شدند. همچنىن، به دلىل حجم زىاد، فضاى زىادى 

را اشغال مى کردند.
هزىنٔه  کاالها،  اىن  از  محافظت  براى  جا  تأمىن 
دىدگى  زىان  و  مى داد  افزاىش  را  آنها  نگهدارى 
بشر  ترتىب،  بدىن  داشت.  همراه  به  را  تولىدکنندگان 

درىافت که اىن کاالها وسىلٔه مناسبى براى معامله نىستند و به جاى آنها مى توان از برخى 
فلزات مانند طال و نقره استفاده کرد که نه تنها فساد ناپذىرند بلکه حجم کمى دارند و حمل 
و نقل آنها بسىار آسان است. به همىن سبب انسان اىن فلزات را به عنوان پول برگزىد و با 
به کارگىرى پول فلزى، از مشکالت ناشى از به کارگىرى کاالها در مبادالت رهاىى ىافت. 
اىن انتخاب موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بىن ملت ها شد و فعالىت هاىى از 

قبىل درىانوردى و حمل و نقل را نىز رونق بخشىد.
انتخاب فلزات نه تنها باعث تشوىق افراد به فعالىت هاى مختلف شد بلکه زمىنٔه اندوخته 

شدن ثروت هاى بزرگ را نىز فراهم آورد.
با وجود تأثىرات زىاد پول فلزى بر جامعٔه بشرى، در اىن زمىنه باز هم مشکالتى وجود 
داشت که مهم ترىن آنها محدود بودن مىزان طال و نقرٔه در دسترس بشر بود. از سوى دىگر، 

در مبادالت با حجم زىاد پول فلزى وسىلٔه پرداخت مناسبى نبود.1
1ــ مثالً براى حمل  25000  پوند سکٔه نقرٔه انگلىسى 83 کارگر موردنىاز بود.
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با توجه به اىنکه با افزاىش حجم مبادالت، نىاز به پول در گردش نىز بىشتر مى شود، 
رفته رفته کمبود طال و نقره خود به عامل محدودکننده اى بر سر راه گسترش مبادالت تبدىل 
شد. بنابراىن، هر چند پول فلزى موجبات گسترش سرىع تجارت را فراهم آورد اّما نتوانست 

براى همىشه نىاز جامعٔه بشرى را برآورده سازد.

فعالىت 1ــ3
با راهنمایى بزرگ ترها چند پول فلزی را که در گذشته در معامالت مورد استفاده 
قرار مى گرفته است، نام ببرید و بررسى کنىد که چرا این پول های فلزی از دور خارج شدند.

پول کاغذی
به همراه  پىشرفت روزافزون جوامع انسانى، مشکالت جدىدى را درعرصٔه مبادله 
داشت. پول فلزى که پىش از اىن در معامالت کوچک بسىار کارساز بود، در گذر تحوالت 
اقتصادى و ظهور معامالت بزرگ با مشکالتى روبه رو شد. بنابراىن، انسان ها براى حل 
اىن مشکالت باىد چاره اى مى اندىشىدند. در اىن مىان، عده اى از تجار در معامالت خود 
به جاى پرداخت سکه هاى فلزى رسىدى صادر مى کردند که بىانگر بدهى آنان بود. طرف 
مقابل نىز براساس اصل اعتماد اىن رسىد را مى پذىرفت. به تدرىج تجارى که به ىکدىگر 
اعتماد داشتند، اىن رسىدها را بىن خود رد و بدل مى کردند. مردم هم براى مصون ماندن از 
خطرهاى احتمالى و همچنىن رهاىى ىافتن از حمل مسکوکات در معامله ها، پول هاى خود 
را به تجار ىا صرافان معتبر مى سپردند و در مقابل، رسىد درىافت مى کردند و در معامالت 
خود اىن رسىدها را به کار مى گرفتند تا جاىى که در قرون وسطا، در شهر ونىز اىتالىا که از 
نقاط عمدهٔ تجارت دنىا بود، معامله با اىن رسىدها کامالً عادى بود. اىن رسىدها در واقع 
نخستىن اسکناس ها بودند و پشتوانٔه آنها طال و نقره اى بود که نزد صرافان و بازرگانان 
نگهدارى مى شد. گاهى برخى از صرافان و بازرگانان نمى توانستند سکه هاىى را که طبق 
رسىد، موظف به پرداخت آنها بودند به صاحبانشان برگردانند. به همىن جهت، در جامعه 
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براى  دولت ها  شد.  اقتصادى  فعالىت هاى  در  اختالل  سبب  که  آمد  به وجود  مشکالتى 
جلوگىرى از بروز اىن گونه مشکالت، به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را برعهده گرفتند.

پول ثبتى یا تحریری
پس از اىن که بانک ها فعالىت خود را گسترش دادند و شعب آنها در نقاط مختلف 
افراد قرار گرفت، خدمات مختلفى را در اختىار مشترى ها قرار دادند. از  در دسترس 
جملٔه اىن خدمات چک بود. در معامالتى که با چک انجام مى شود، در حقىقت پول نقد 
بىن افراد رد و بدل نمى شود بلکه بانک موجودى حسابى را کاهش و موجودى حساب 
دىگرى را افزاىش مى دهد. بانک ها با وام دادن بخشى از پول هاىى که متعلق به دىگران 
ولى نزد آنان است، پول جدىد ىا پول بانکى خلق مى کنند. به بىان دىگر، به اعتباِر بخشى از 
پول هاى صاحبان سپرده ها پول جدىدى را در اقتصاد خلق مى کنند که به آن »پول تحرىرى« 

ىا »ثبتى« گفته مى شود.
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فعالىت 2ــ3
در مورد مزایای استفاده از چک به جای پول نقد در معامالت بحث کنىد.

؟

بانک ها با اىجاد چک و سازمان دهى فعالىت هاى اقتصادى از طرىق آن، توانستند 
از مىزان پول نقد در گردش بکاهند و سهم چک را در مبادالت افزاىش دهند. استفاده از 
چک به مىزان پىشرفت اقتصادى کشورها بستگى دارد. هر کشورى که از لحاظ اقتصادى 

پىشرفته تر باشد، سهم استفاده از چک در معامالتش بىشتر است و برعکس.
امروزه در کشورهاى پىشرفته، مردم در معامالت خود براى پرداخت از شىوه هاى 
نقد در گردش مى کاهند. در  از مقدار پول  اىن شىوه ها  دىگرى استفاده مى کنند. اغلب 
اغلب اىن شىوه ها، پرداخت از طرىق کارت هاى اعتبارى صورت مى گىرد. در برخى از 

فروشگاه هاى اىران نىز براى پرداخت از کارت هاى اعتبارى استفاده مى شود.

نقدینگى
بانک  به  مختلف  دالىل  به  مردم  که  پول هاىى  به 
مى سپارند، »سپرده« گفته مى شود. سپرده در واقع بدهى 

بانک به مشترىانش است. سپرده ها بر دو نوع اند:
دىدارى،  سپرده هاى  دىدارى:  ـ سپردۀ  1ـ
اىنکه  به محض  آنها  موجودى  که  هستند  سپرده هاىى 
مشترى مطالبه کند، باىد به او ىا هر کس دىگرى که او 

بخواهد، پرداخت گردد.
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2ــ سپردۀ غىردىدارى: سپردٔه غىردىدارى به دو صورت است: سپردٔه مدت دار 
و سپردٔه پس انداز.

آن  در  طوالنى  تقرىباً  مدتى  براى  مشترى  پول  که  است  حسابى  مدت دار:  سپردۀ 
نگهدارى مى شود و مشترى تا زمان سررسىد، حق برداشت از آن را ندارد.

نامعىن در آن نگهدارى  سپردۀ پس انداز: حسابى است که پول مشترى براى مدتى 
مى شود اّما مشترى مى تواند با مراجعه به بانک، موجودى اىن حساب را در هر زمان که 

بخواهد درىافت کند.

و مسکوکات  اسکناس ها  اقتصاد کشور، مجموع  در  نقدىنگى«  »مىزان  از  منظور 
موجود در دست مردم و سپرده هاى دىدارى و غىردىدارى آنها نزد بانک هاست.

فعالىت 3ــ3
نحوهٔ افتتاح حساب پس انداز را به کالس گزارش دهىد.
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اهمىت پول
پول در اقتصاد امروز نقش بسىار مهم و اساسى دارد؛ تا جاىى که اقتصاد کنونى را 

»اقتصاد پولى« نىز مى گوىند.
هستند.  مصرف کنندگان  و  کنندگان  توزىع  تولىدکنندگان،  اقتصاد،  صحنٔه  فعاالن 
ازاى  به  کنندگان  توزىع  مى فروشند،  پول  قبال  در  را  تولىدى خود  کاالى  تولىدکنندگان 
خدمتى که ارائه مى دهند، پول درىافت مى کنند و مصرف کنندگان با پرداخت پول، چىزى را 
که به آن نىاز دارند مى خرند. بدون حضور پول هر ىک از مجموعه هاى ذکر شده با مشکل 
روبه رو    مى شود. پول با اجراى نقش حساس خود، زمىنٔه فعالىت هاى اقتصادى و گسترش 

آن را براى دست اندرکاران صحنٔه اقتصاد فراهم مى آورد.
شاىد اىن نکته به ذهن شما خطور کند که از طرىق معاوضه نىز مى توان داد و ستد 
را انجام داد و به اىن ترتىب، به حضور پول در صحنٔه اقتصاد نىازى نىست اّما همان طور 
که پىش از اىن گفتىم، مبادلٔه پاىاپاى با مشکالتى همراه بود که بشر براى رفع آنها پول را 
به عنوان وسىلٔه مبادله انتخاب کرد. در اىنجا براى روشن تر شدن اهمىت پول و ضرورت 

وجود آن در فعالىت هاى اقتصادى، به شرح وظاىف پول مى پردازىم.

وظایف پول
1ــ وسىلۀ پرداخت در مبادالت: وقتى فردى کاالىى را مى  فروشد، بابت آن پول 
درىافت مى کند و به وسىلٔه پول درىافتى مى تواند کاالى موردنىاز خود را بخرد. افراد در 
مبادالت خود پول را مى پذىرند؛ زىرا مى دانند که دىگران نىز هنگام فروش کاالها ىا خدمات 

خود، آن را خواهند پذىرفت.
نقش اصلى پول در مبادالت، تسهىل مبادله است.

2ــ وسىلۀ سنجش ارزش: به وسىلٔه پول مى توان ارزش کاالها را مشخص کرد و 
سپس ارزش نسبى آنها را با هم سنجىد. اىن عمل پول، کار خرىد و فروش کاالهاى مختلف 
را آسان مى کند. هر ىک از کشورها، داراى واحد ارزش خاص خود هستند؛ مثالً واحد 
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ارزش در کشور آلمان مارک، در انگلىس پوند و در اىران رىال است.

3ــ وسىلۀ پس انداز و حفظ  ارزش: افراد نىازهاى گوناگونى دارند که با پرداخت 
پول آنها را رفع مى کنند. بعضى نىازها هر روزه و بعضى در طول زمان پىش مى آىند و فرد 
بر مخارج  نگهدارى کند. عالوه  نزد خود  نىازها  براى رفع  پول را  باىد مقدارى  همواره 
روزمره، برخى مخارِج غىرقابل پىش بىنى نىز وجود دارد که در موقعىت هاى خاص پىش 
مى آىد. افراد پول هاىى را که نزد خود پس انداز کرده اند، به عنوان وسىلٔه حفظ ارزش در 

زمان الزم مورد استفاده قرار مى دهند.



7١

کند،  ارزش  حفظ  بتواند  پول  که  صورتى  در  آتى:  پرداخت هاى  وسىلۀ  4ــ 
مناسبى  وسىلٔه  مى تواند 
آتى  پرداخت هاى  براى 
وظىفٔه  اىن  باشد.  نىز 
پول در روزگار ما کامالً 
زىرا  است؛  محسوس 
تجارى  معامالت  اکثر 
پرداخت هاى  مقابل  در 
مى گىرد.  صورت  آتى 
خرىدارى اقساطى و رد 

و بدل کردن حواله هاى بانکى از همىن نوع اند. اىن نوع پرداخت اغلب مورد قبول مردم 
است.

⇐

⇐

⇐
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قدرت خرید پول
حتماً در گفت وگوهاى روزمره از اطرافىان شنىده اىد که در سال هاى گذشته کسى که 
ىک مىلىون تومان پول داشت، مى توانست با آن ىک دستگاه آپارتمان بخرد ىا با 50،000 
تومان مى شد ىک دستگاه اتومبىل پىکان خرىد اّما درحال حاضر با ده مىلىون تومان هم 
نمى توان ىک دستگاه آپارتمان خرىد و براى خرىد ىک دستگاه اتومبىل پىکاِن نو بىش از 
5،000،000 تومان پول موردنىاز است. بنابراىن، وقتى ىک واحد پول نتواند در طول زمان 

ارزش خود را حفظ کند، مى گوىىم که قدرت خرىد آن دستخوش تغىىر است.

خانه   

پىکان    

 موتورسىکلت    
ىک حلقه الستىک ماشىن    دوچرخه    

سال 50
سال 60

سال 70

سال 42

سال 80

هفده هزار تومان

از مثال هاى گفته شده مى توان چنىن نتىجه گرفت که پول نتوانسته است ارزش خود 
را حفظ کند و به همىن دلىل مى گوىىم قدرت خرىدش را از دست داده است. از آنجا که 
پول در مقابل سطح عمومى قىمت ها ارزش خود را حفظ نکرده است، مى توان نتىجه گرفت 
که قدرت خرىد آن به سطح عمومى قىمت ها در جامعه بستگى دارد. به بىان دىگر، هر  چه 
با پاىىن  سطح عمومى قىمت ها افزاىش ىابد، قدرت خرىد پول کاهش مى ىابد و برعکس، 
رفتن سطح عمومى قىمت ها قدرت خرىد پول افزاىش مى ىابد. ىکى از دالىل کاهش قدرت 
خرىد پول، حجم زىاد پول نسبت به تولىد در ىک جامعه است. هر چه حجم1 پول نسبت 

1ــ  مجموع مىزان اسکناس ها و مسکوکاتى که در دست اشخاص است و سپرده هاى دىدارى بخش خصوصى 
را حجم پول مى گوىند.
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به تولىد جامعه کمتر باشد، قدرت خرىد آن بىشتر مى شود و در صورت افزاىش حجم پول، 
قدرت خرىد آن کاهش مى ىابد. به اىن ترتىب، اگر کشورى با افزاىش حجم پول روبه رو 
باشد، زمىنه براى بروز توّرم ــ که ىکى از مشکالت اقتصادى است ــ در آن کشور فراهم 
مى آىد. از اىن بحث مى توان چنىن نتىجه گرفت که کاهش قدرت خرىد پول در ىک جامعه، 

نتىجٔه وجود توّرم در آن جامعه است.

توّرم 
توّرم از نظر علم اقتصاد عبارت از افزاىش بى روىه و مداوم سطح قىمت هاست. در 
به وجود آمدن توّرم در ىک جامعه، نظرىه هاى مختلفى وجود دارد. ىکى از  مورد علت 
نظرىه هاى اصلى در اىن باره، علت توّرم را نابرابرى عرضه و تقاضاى کل در جامعه مى داند. 

اىن فزونى تقاضا بر عرضه به صورت افزاىش قىمت ها بروز مى کند.
همان گونه که پىش از اىن گفته شد، اگر افزاىش پول در جامعه با افزاىش تولىد هماهنگ 
نباشد، مى تواند سبب توّرم شود. براى اىنکه بدانىد چگونه پول مى تواند عامل اىجاد توّرم 

باشد، به مثال زىر توجه کنىد.
فرض کنىد دولت براى تأمىن هزىنه هاى خود، اسکناس جدىدى چاپ کند. تزرىق اىن 
پول جدىد به اقتصاد باعث افزاىش درآمد مردم مى شود و به دنبال آن تقاضاى مردم براى 
کاالها و خدمات باال مى رود. حال اگر تولىد کاالها و خدمات نتواند به سرعت افزاىش ىابد، 
اىن افزاىش تقاضا، باعث افزاىش قىمت ها خواهد شد. پس اگر در اقتصاد ىک جامعه بىن 
حجم پول در گردش و عرضٔه کاالها و خدمات تناسب وجود نداشته باشد، قدرت خرىد 
پول کاهش مى ىابد. پس پىامد اىن امر که خود را به صورت افزاىش بى روىٔه قىمت ها نشان 

مى دهد، چىزى جز توّرم نىست.

سىاست های پولى
سىاست هاى پولى: به سىاست هاىى که دولت از طرىق بانک مرکزى براى کنترل پول 
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و حفظ ارزش آن اعمال مى کند، سىاست هاى پولى مى گوىند. سىاست هاى پولى معموالً 
به دو شکل انجام مى پذىرد:

1ــ کاهش حجم پول در گردش
2ــ افزاىش حجم پول در گردش

اقتصاد  زمانى که  انقباضى پول(:  1ــ کاهش حجم پول در گردش )سىاست 
کشور دچار توّرم شده است، مخارج دولت زىاد مى شود و سطح عمومى قىمت ها با سرعت 
زىاد روبه افزاىش مى گذارد. براى پىشگىرى از افزاىش قىمت ها ىا کاهش سرعت آن، بانک 

مرکزى سىاست کاهش حجم پول در گردش را به کار مى گىرد و وارد عمل مى شود.
عمده ترىن روش هاىى که بانک هاى مرکزى براى کاهش حجم پول به کار مى گىرند، 

عبارت اند از:
الف(  افزاىش نرخ سپرده هاى قانونى: اىن روش از طرىق تغىىر در نرخ سپرده هاى 
قانونى نزد بانک ها اعمال مى شود.بانک مرکزى با افزاىش نرخ سپرده هاى قانونى1، حجم 

پول در گردش را کاهش مى دهد.

بانک ها موظف اند درصدى از اىن  بانک ها پس انداز مى کنند، طبق قانون،  نزد  1ــ  وقتى مردم پول خود را 
سپرده ها را نزد بانک مرکزى به ودىعه گذارند که به آن »سپردٔه قانونى« مى گوىند.
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مجدد1 ، فعالىت  تنزىل   نرخ  افزاىش  با  مرکزى  بانک  تنزىل مجدد:  نرخ  افزاىش  ب( 
بانک هاى تجارى را در زمىنٔه اعطاى وام محدود مى کند.

پ( سىاست بازار باز )فروش اوراق قرضه(: در اىن روش، بانک مرکزى مى تواند با 
فروش اوراق قرضه به طور مستقىم از مقدار پول در دست مردم بکاهد.

2ــ افزاىش حجم پول در گردش )سىاست انبساطى پول(: اگر در جامعه اى اقتصاد 
دچار رکود باشد، بىکارى به شکلى گسترده رواج پىدا مى کند. در صورت طوالنى شدن دورٔه 
بىکارى، سطح عمومى قىمت ها کاهش مى ىابد. در اىن شراىط، به دلىل اىنکه تولىدکنندگان 
انگىزه اى براى تولىد ندارند، سطح تولىد کاهش مى ىابد. براى رهاىى از اىن وضعىت، دولت 

مى تواند با اعمال سىاست هاى انبساطى، حجم پول در گردش را افزاىش دهد.
روش هاىى که بانک مرکزى براى افزاىش حجم پول به کار مى گىرد، عبارت اند از:

الف( پاىىن آوردن نسبت ذخاىر قانونى: هر چه ذخاىر قانونى بانک ها نزد بانک مرکزى 
پاىىن تر باشد، مقدار پولى که در اختىار بانک ها مى ماند، بىشتر است. در نتىجه، آنها قادر 

به تزرىق پول بىشترى در اقتصاد خواهند بود.
مرکزى  بانک  مجدد  تنزىل  نرخ  که  زمانى  مجدد:  تنزىل  نرخ  آوردن  پاىىن  ب( 
از  قبل  و  مى دهند  مرکزى  بانک  به  را  خود  اعتبارى  اسناد  بانک ها  مى ىابد،  کاهش 
با وام دادن به مردم، اىن پول ها را به  زمان سررسىد آن پول درىافت مى کنند. آن گاه 

مى کنند. تزرىق  بازار 
پ( خرىد اوراق قرضۀ در دست مردم: دولت اوراق قرضه اى را که در دست مردم 
است، مى خرد و در مقابل، به آنها پول مى دهد. با اىن عمل، مقدار پول موجود در جامعه 

افزاىش مى ىابد.

1ــ  بانک ها سفته و برات و ساىر اوراق اعتبارى مردم را با نرخ معىنى تنزىل مى کنند؛ ىعنى، آنها را به قىمتى کمتر 
از ارزش اسمى شان خرىدارى مى کنند. در صورتى که بانک ها به نقدىنگى نىاز داشته باشند، مى توانند اوراق ىاد شده 
را به بهرٔه کمترى در بانک مرکزى تنزىل مجدد کنند. بانک مرکزى درحالت توّرم ، نرخ تنزىل مجدد را افزاىش مى دهد 

و در حال رکود از آن مى کاهد.
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سىاست های مالى
سىاست هاى مالى نىز از ابزارهاىى است که دولت براى سامان دادن به وضعىت اقتصاد 

کشور از آنها استفاده مى کند.
به سىاست هاىى که با به کارگىرى آنها دولت عمالً در هزىنه ها ىا درآمدهاى عمومى 

خود تغىىراتى به وجود مى آورد، سىاست هاى مالى مى گوىند.
اىن نوع سىاست ها از طرىق اىجاد تغىىر در هزىنه هاى عمومى ىا درىافت مالىات ها 

انجام مى پذىرد.
اگر دولت بخواهد سىاست هاى مالى خود را از طرىق هزىنه هاى عمومى انجام دهد، 
حتماً باىد هزىنه هاىى را مورد توجه قرار دهد که اهمىت کمترى دارند. در غىر اىن صورت، 
با مشکالت دىگرى روبه رو خواهد شد. براى مثال، اگر هزىنه هاى سرماىه گذارى را کاهش 

دهد، در آىنده با مشکل کاهش عرضٔه کاال روبه رو مى شود.
اجراى اىن گونه سىاست ها با مشکالتى همراه است اّما دولت ها در شراىط خاص 

از آنها استفاده مى کنند.
شىؤه دىگرى که دولت ها براى اجراى سىاست هاى مالى در پىش مى گىرند، استفاده 
از مالىات است. دولت با توسل به مالىات هاى مستقىم ــ مثل مالىات بر درآمد اشخاص ــ 
و غىرمستقىم ــ مثل برقرارى مالىات بر کاالها و خدمات مختلف ىا به اصطالح مالىات بر 
مصرف ــ قدرت خرىد مردم و تواناىى سرماىه گذارى شرکت ها را تغىىر مى دهد و از اىن 

طرىق، اقتصاد کشور را کنترل مى کند.
در  باشد.  انقباضى  ىا  انبساطى  پولى  سىاست  مانند  مى تواند  نىز  مالى  سىاست 
سىاست هاى  در  و  مالىات ها  کاهش  ىا  مخارج  افزاىش  با  دولت  انبساطى،  سىاست هاى 
انقباضى با کاهش مخارج ىا افزاىش مالىات ها به هدف خود ــ که تنظىم و کنترل اقتصاد 

است ــ دست مى ىابد.
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اوراق بهادار
منظور از اوراق بهادار، اوراقى است که براى تأمىن منابع مالى صادر مى شود و به 

چهار دستٔه کلى تقسىم مى گردد:
1ــ اوراق سهام،

2ــ اوراق قرضه، 
3ــ اسناد خزانه،

4ــ اوراق مشارکت.
اطالعاتى  آن  بر روى  که  معامله اى است  قابل  1ــ اوراق سهام: سهم1     ورقٔه 
شامل: مىزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در ىک شرکت سهامى درج شده 

است. 

1ــ بر روى ورقٔه سهم موارد زىر درج مى شود:
نام شرکت و شمارٔه ثبت آن، مبلغ سرماىٔه ثبت شده و سرماىٔه پرداخت شده، تعىىن نوع سهم، مبلغ اسمى سهم و 

مقدار پرداخت شدٔه آن به حروف و عدد.

فسا
نامدار مرضىه شاهرودى

ـ  256 3ــ 012868ـ
2000
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شرکت سهامى
شرکت سهامى شرکتى است که براى انجام امور تجارى از چند نفر ىا عدٔه زىادى 
تشکىل مى شود و سرماىٔه آن متشکل از سهام هم ارزش است. سهام اىن گونه شرکت ها 
معموالً در بازار بورس به فروش مى رسد و افراد با خرىد سهام در سود و زىان شرکت 

سهىم مى شوند.
صاحبان سهام به اندازٔه مبلغى که سهم خرىده اند، در قبال شرکت مسئولىت دارند. 
بدىهى است کسانى که داراى سهام و در نتىجه سرماىٔه بىشترى هستند، مسئولىت بىشترى 
نىز دارند. شرکتى که خواستار پذىرش در بورس است و شراىط الزم را نىز دارد، مى تواند 
تقاضاى پذىرش خود را به همراه مدارک موردنىاز به دبىرخانٔه هىئت پذىرش اوراق بهادار 

ارائه کند.
هىئت پذىرش پس از بررسى دقىق وضعىت مالى شرکت، نسبت به پذىرش ىا رد   تقاضاى 
آن اقدام خواهد کرد. شرکت هاىى که سهامشان در بورس پذىرفته شود، از مزاىا ومعافىت هاى   
مالىاتى خاصى برخوردارند. شرکت هاى سهامى به دو نوع سهامى عام1 و سهامى خاص2 

تقسىم مى شوند.
2ــ اوراق قرضه: اوراق قرضه سندى است که طبق آن صادرکننده به خرىدار 
وسىلٔه  به  زمان سررسىد  در  آن  مبلغ  و  است  داراى سررسىد  اىن سند  مى شود.  بدهکار 

صادرکننده پرداخت مى شود.
اىن اوراق داراى کوپن بهره هستند و بهرٔه آنها در فواصل زمانى معىن توسط بانکى 
که نماىندگى صدور اوراق را دارد، پرداخت مى شود. از نظر سررسىد، اوراق قرضه به سه 
دستٔه کوتاه مدت، مىان مدت و بلندمدت تقسىم مى شوند. سررسىد اوراق کوتاه مدت بىن 1 

1ــ شرکت سهامى عام شرکتى است که مؤسسان آن، قسمتى از سرماىٔه شرکت را از طرىق فروش سهام به مردم 
تأمىن مى کنند. در اىن نوع شرکت ها، صاحبان سهام مى توانند سهام خود را بفروشند و در واقع مالکىت خود را به 

دىگران منتقل کنند.
شده  تأمىن  مؤسسان  توسط  تأسىس،  موقع  در  آن  سرماىٔه  تمام  که  است  شرکتى  خاص  سهامى  شرکت  2ــ 

است.
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تا 5 سال، سررسىد اوراق مىان مدت بىن 5 تا 10 سال و سررسىد اوراق بلندمدت معموالً 
بىش از 10 سال است.

3ــ اسناد خزانه: اسناد خزانه اوراق بهادار کوتاه مدتى هستند که توسط دولت 
صادر مى شوند. سررسىد اىن اسناد سه ماهه، شش ماهه و ىک ساله است. اسناد خزانه 
به خرىداران  از مبلغ اسمى  آنها را ارزان تر  ندارند و در زمان فروش، دولت  بهره  کوپن 
مى فروشد. براى مثال، اگر مبلغ اسمى اسناد خزانٔه ىک ساله 1000 تومان باشد، ممکن 
است دولت هنگام فروش آن را به مبلغ 900 تومان به خرىدار بفروشد. زمان سررسىد نىز 
خرىدار همان مبلغ 1000 تومان را درىافت خواهد کرد. مهم ترىن وىژگى اسناد خزانه بدون 

خطر )بدون رىسک( بودن آنهاست.
و خصوصى  دولتى  و شرکت هاى  اوراق مشارکت1 :  دولت، شهردارى ها  4ــ 

به منظور تأمىن اعتبار طرح هاى عمرانى در کشور اوراق مشارکت منتشر مى کنند.
تهىٔه دستورالعمل اجراىى و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در اىران برعهدٔه 
بهادارى  اوراق  مشارکت  اوراق  مرکزى،  بانک  دستورالعمل  طبق  است.  مرکزى  بانک 
است که با مجوز بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران براى تأمىن بخشى از منابع مالى 
موردنىاز طرح هاى سودآور تولىدى و خدماتى )به استثناى امور بازرگانى( در چارچوب 

عقد مشارکت مدنى2، توسط سازمان مجرى منتشر مى شود.
اوراق  تفاوت  است.  شده  مشخص  آن  سهم دارندٔه  مىزان  مشارکت،  ورقٔه  هر  در 
در  باىد  درىافتى حتماً  اوراق مشارکت وجوه  در  که  است  اىن  قرضه  اوراق  و  مشارکت 
طرح هاى مشخص تولىدى، عمرانى ىا خدماتى به کار گرفته شود اّما در اوراق قرضه براى 

وام    گىرنده محدودىت خاصى وجود ندارد.

اىجاد شده  ابتکارى  اىن طرح  است،  آن  بر  مشتمل  قرضه  اوراق  ربا، که  از  پرهىز  دلىل  به  ما  در جامعٔه  1ــ 
است.

2ــ مشارکت مدنى در صفحات قبل توضىح داده شده است.
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فعالىت 8  ــ3
دربارهٔ هر یک از موارد زیر از جهت سوددهى بىشتر و خطر )ریسک( کمتر بحث کنىد.

2ــ خرید اوراق قرضه 1ــ خرید اوراق مشارکت 
4ــ خرید اسناد خزانه 3ــ خرید سهام شرکت های عضو بورس 

پرسش
1ــ انتخاب فلزات به عنوان پول چه مزایا و چه مشکالتى داشت؟

2ــ چه عواملى موجب پىدایش پول کاغذی شد؟
3ــ به نظر شما استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس، 

برای جامعه چه مزایایى دارد؟
4  ــ به نظر شما بىن ارزش پول و حجم آن چه ارتباطى وجود دارد؟

5   ــ رابطهٔ توّرم و ارزش پول را تجزیه و تحلىل کنىد.
6ــ نشر اسکناس در چه صورت موجب ایجاد توّرم در جامعه مى شود؟

7  ــ بانک مرکزی چرا و با چه شىوه هایى حجم پول را کاهش مى دهد؟
8  ــ هدف بانک مرکزی از خرید یا فروش اوراق قرضه چىست؟

9  ــ تفاوت سهم عادی و ممتاز چىست؟
10  ــ تفاوت اوراق قرضه و اسناد خزانه چىست؟

11  ــ کدام دسته از اوراق بهادار خطر ریسک ندارد؟ چرا؟
12  ــ اوراق مشارکت به چه منظور منتشر می شود؟


