
 

1 
 

 بخش دوم

 فصل اول

 پول 

 تاریخچه پول
 

 اال به کاال صورت می گرفت.مدن پول مبادله به صورت کقبل از به وجود آ 

  آنها نیاز داشت.هرکس کاالی اضافه خود را، با کاالهایی مبادله می کرد که به مبادله کاال به کاال: چگونگی 

  می گویند .« تهاتر » مبادله کاال به کاال را 

 

 :مشکالت مبادله کاال به کاال عبارت بودند از 

 مورد نیاز ما باشد دشوار بود. یافتن فردی که به کاال های اضافه ما احتیاج داشته باشد و دارای کاالی -1

 تبدیل انها به یک دیگر مشکل بود. وتعین و محاسبه قیمت ها  -2

 ینده میسر نبود.نداز و حفظ ارزش و انتقال ان به آامکان پس ا  -3

 

 : چگونگی استفاده از کاالهای خاص به عنوان اولین پول 

سیم مردم متوجه شدند که می توانند مشکل مبادله تهاتری را با کاالی با دوام غیر قابل فاسد شدنی پرطرفدار که قابل تق

 . به تکه های کوچک بود حل کنند

 

  کاالیی خاص پر طرفدار بود منطقهدر هر. 

 : برخی از کاالهای خاص مناطق عبارتند از 

 غالت                                      ایران          

 چای                                       تبت          

 پوست سمور                                   روسیه          

 صدف                              هندوستان          

 

 : ساکنان مناطق حاضر بودند کاالی اضافه خود را با کاالهای پر طرفدار همان منطقه معاوضه کنند زیرا 

 .نمایند می توانند کاالی مورد نیاز خود را دریافت اطمینان داشتند که با دادن این کاالها 

 

 بود . جوامعمورد استفاده  اولین پول پرطرفدار هر منطقه کاالهای خاص  
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 پول فلزی

 
  شکار شد که:مبادله با کاالهای خاص پرطرفدار آزمانی مشکالت 

 تولید افزایش یافت.  -1

 حجم و مقدار مبادالت افزایش یافت. -2

 

 :مشکالت کاال های خاص پرطرفدار عبارت بودند از 

 فاسد و غیر قابل استفاده می شد. اگر مدت زیادی بدون مصرف می ماند -1

 به دلیل حجم زیاد فضای زیادی را اشغال می کرد.  -2

 هزینه نگهداری از انها باال بود.  -3

 

 :مزایای استفاده از طال و نقره عبارت بودند از 

 فاسد نمی شدند.  -1

 حجم کمی اشغال می کردند.  -2

 سان بود.حمل و نقل انها آ  -3

 

  فلزی: پولاستفاده از پیامد های آثار و 

 گسترش تجارت در داخل کشور در بین ملت ها  -1

 رونق بخشیدن فعالیت های دریا نوردی   -2

 رونق بخشیدن فعالیت های حمل و نقل  -3

 

 :معایب پول فلزی 

 طال و نقره در دسترس بشر محدود بود.  -1

 در مبادالت با حجم زیاد وسیله پرداخت مناسبی نبود.  -2

 

  و بدل می کردند. که بازرگانان بین خود رد بود رسیدیجایگزین پول فلزی 

 

 :نخستین اسکناس ها عبارت بودند از 

اصل اعتماد از یکدیگر  بر اساسرسید هایی که بازرگانان در معامالت خود به جای سکه های فلزی صادر می کردند و

 می پذیرفتند.

  یافت می کردند:رسید در مردم به دالیل زیر مسکوکات خود را به بازرگانان می سپردند و 

 مصون ماندن سکه ها از خطر های احتمالی  -1

 رهایی یافتن از حمل مسکوکات  -2
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 .پشتوانه رسید ها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد 

 :صرافی ها به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل شدند زیرا 

 کار صرافی ها روز به روز رونق بیشتری می گرفت.

 

 بود. بانک در اقتصاد اروپا نهاد صرافی 

 

  عبارت بود از : دولتدلیل چاپ نشر اسکناس توسط 

 استفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم ءبی مبادالتی و سو  -1

 رسید ها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی را برای مردم سخت کرده بود . زیاد تعداد و انواع  -2

 

 دولت به بانک مرکزی سپرده شد. چاپ و نشر اسکناس از طرف 

 

  شکل گیری چک:چگونگی  

قرار نها در نقاط مختلف در دسترس افراد خود را گسترش دادند و شعبه های آ با گسترش ارتباطات بانک ها فعالیت 

 .ند و برای رهایی مردم از حمل و انتقال اسکناس خدمات چک را به مشتریان عرضه نمودگرفت 
 

  چک:چگونگی معامله با  

در معامله با چک پول نقد بین افراد رد و بدل نمی شود بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را 

  می دهد.  افزایش

 

 :چک را پول ثبتی یا تحریری می نامند زیرا 

 ن می نویسند.افراد خود مبلغ چک را روی آ 

 

  عبارت است ازمزیت استفاده از چک : 

 کاهش حجم پول نقد در گردش 

 

  پول: شبهعامل شکل گیری  

 نایجاد چک و استقبال مردم از آ

 

 پول الکترونیکی و مجازی
 :عامل شکل گیری پول الکترونیکی و مجازی  

افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن ان با انقالب دیجیتال و الکترونیک موجب شکل گیری پول الکترونیکی 

 و سریع تر شدن مبادله شد.جهت راحت تر 
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 :ویژگی پول الکترونیکی  

 قابل ثبت و ضبط در کارت بانکی    -1

 قابل انتقال درشبکه های ارتباطی) تلفن همراه ؛اینترنت و...( -2

 

  جدیدی را برای زندگی بشر ایجاد می کند.فرصت ها و تهدید های پول های دیجیتالی 

 است نبیت کویهای نوظهور  یکی از انواع پول . 

 

 پشتوانه پول
 :اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند. پشتوانه پول عبارت است از 

 سکه هاطال و نقره موجود در  عبارت بود از : پشتوانه پول زمانی که مبادله با سکه انجام می شد 

 و جواهراتی  طالشمش  ، پول فلزی عبارت بود از: پشتوانه پول زمانی که مبادله با پول کاغذی انجام می شد

 .که نزد بانک یا صراف بود

 :قدرت اقتصادی کشورها امروزه پشتوانه پول عبارت است از . 

 

 وظایف پول
 وظایف پول عبارتند از: 

 وسیله پرداخت در مبادالت -1

 وسیله سنجش ارزش  -2

 وسیله پس انداز و حفظ ارزش   -3

 وسیله پرداخت های آینده  -4

 

  است یعنی  وسیله پرداخت در مبادالتپول:  

مبادالت از یکدیگر می پذیرند چون می  درو مردم پول را نقش اصلی پول در مبادالت آسان کردن مبادله است 

 ن را خواهند پذیرفت.خود آدانند که دیگران نیز هنگام فروش کاال و خدمات 

 

  یعنی است   وسیله سنجش ارزشپول:  

ارزش نسبی انها را با یکدیگر سنجید و به این ترتیب کار خرید و با پول می توان ارزش کاال ها را مشخص کرد و 

واحد ارزش  هر یک از کشور ها دارایسان می کند و ف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آفروش کاال های مختل

 خود هستند.خاص 

 مثال:

 : یورو واحد ارزش اتحادیه اروپا 

 پوند : واحد ارزش انگلیس 

 : ریال واحد ارزش ایران 
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  است یعنی وسیله پس انداز و حفظ ارزش پول: 

در طول  بعضی از نیاز ها هرروزه و بعضی نها را برطرف می کنند.وناگونی دارند که با پرداخت پول آافراد نیاز های گ 

 ر وضعیت های خاص به وجود می آیند پس افراد همیشهبرخی غیر قابل پیش بینی هستند و دزمان پیش می اید و 

 ی پول برای رفع نیاز های آینده خود پس انداز کنند.باید مقدار

 

  یعنی ینده استوسیله پرداخت های آپول :  

 باشد. یندهپرداخت های آد وسیله مناسبی برای کند می توان حفظ ارزشدر صورتی که پول بتواند 

 

 تی عبارتند از:چند نمونه از پرداخت های آ 

 خرید اقساطی خودرو  -1

 رد و بدل کردن حواله های بانکی  -2

 

 قدرت خرید پول
 

 در جامعه بستگی دارد.  قیمت هابه سطح  قدرت خرید پول 

 

  است یعنیمعکوس رابطه بین قدرت خرید و سطح قیمت :  

 هرچه قیمت افزایش یابد قدرت خرید پول کاهش می یابد. 

 

  می گوییم قدرت خرید پول دستخوش وقتی یک واحد پول نتواند درطول زمان ارزش خود را حفظ کند

 تغییر شده است.

  :تورم یک مشکل اقتصادی است زیرا 

 . می یابد  قدرت خرید مردم کاهش -1

 می یابد .رفاه خانواده ها کاهش  -2

 . موجب ضرر پس انداز کنندگان می شود -3

 

 تورم
 شتاب یا رشد نرخ قیمت ها . : تورم یعنی 

 :ها بی رویه، پرنوسان و مداوم باشد. افزایش قیمت تورم زمانی زیانبار است که 

 

 :علل تورم عبارتند از 

 . نا برابری عرضه و تقاضا در جامعه  -1

 . عدم هماهنگی افزایش پول با افزایش تولید در جامعه -2
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 شتاب افزایش قیمت ها کاهش در زمان کاهش نرخ تورم قیمت ها کاهش نمی یابد بلکه  :یعنی  کاهش نرخ تورم

  ها با شتابی کمتر از قبل افزایش می یابد.می یابد یعنی قیمت 

 

 نحوه محاسبه تورم 

ریال افزایش یابد می گوییم  1200به ریال باشد و در انتهای سال قیمت ان  1000اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال 

 محاسبه می کنیم:زیر شکل  آن را بهدرصد تورم در قیمت این کاال داشته ایم و  20طی این سال، 

=  تورم
قیمت جدید − قیمت قبلی

قیمت قبلی 
×100                                   

1200 − 1000
 1000

×100 =  20 

 

 نقدینگی
 حجم کل پول موجود در کشور را نقدینگی می نامند :عبارت است از  نقدینگی . 

 

 عبارت بود از نقدینگی قبل از شکل گیری خدمات نوین:  

 مجموع مسکوکات، اسکناس های در گرش و اسکناس های خارخ از کشور.

 

  تحریری عبارتند از:نقدینگی بعد از شکل گیری پول  

 به پول.مجموع پول و ش

 

 تقسیم می شود. واقعیو  اسمی نقدینگی هم مانند همه متغیر های اقتصادی به دو گونه 

 

 :افزایش نقدینگی زمانی اتفاق می افتد که  

 نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر باشد.

 


