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محاسبه نرخ تورم-بررسی پیامدهای تورم وعلت های ایجادآن
انتظارات پس ازمطالعه

دانش آموزبتواند چیستی پول و رابطۀ آن با تورم را توضیح دهد – .دانش آموزبتواند مفهوم تورم را شناسایی و نرخ آن را
محاسبه کند –.دانش آموزبتواندتاثیرتورم برکسب وکارهای اقتصادی راتوضیح دهد.

.
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بامحاسبه تورم می توانیم

«طرح

مسئله».................................................................................................................... ................................................................... .......

-1آیاباوررایج میان مردم،که گمان مي کنند ،پول همان ثروت است درست است؟مثال بزنید.
برای اینکه این باور را بیازمایید ،کافی است به پولی که در جیبتان دارید فکر کنید؛ مثالً شما با  0555تومان پولی که در جیب
دارید اکنون می توانید دو بسته بیسکویت بخرید .در حالی که با همین  0555تومان در 15سال پیش می توانستید یک پیراهن
و در بیست سال قبل ،یک کیف تهیه کنید .پس ارزش پول یا به عبارت دیگر ،قدرت خرید پول کاهش پیدا کرده است .حاال
فرض کنید مدیرعامل یک شرکت تولیدی هستید و تورم باعث شده است تا یکی از نهاده های تولیدی که سال قبل با 055
میلیون تومان می خریدید ،اکنون باید بابت همان نهاده ، 055میلیون تومان پرداخت کنید و این افزایش قیمت را روی محصول
نهایی خود اعمال کنید.پس اینکه ماپول راهمان ثروت بدانیم بستگی به میزان تورم موجوددرجامعه وقدرت خریدپول دارد.
-2آیاافزایش حقوق کارمندان ودرآمدمشا غل،به معنای ثروتمندشدن مردم است؟
پاسخ به این سؤال به این بستگی دارد که قدرت خرید پول چه تغییری کرده است.
-3برای اینکه بدانیم آیا قدرت خرید پول افزایش یافته است یا کاهش ،باید با مفهوم ...............آشناشویم.
تورم
« پول چیست؟»............................................................................................................................................................... ...........................

درسنامه درس نهم ،فصل سوم:تورم وکاهش قدرت خرید

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

-4در یک اقتصاد ..................روزانه میلیون ها مبادله انجام مي شود.
پویا
-0تاریخچه پول ومبادله رابه ترتیب نام ببرید.
-1کاالباکاال،پایاپای(تهاتر)
-2کاالباکاالی خاص(اولین پول مورداستفاده بشر)
-3ا ستفاده ازفلزات گرانبهای طالونقر
-4رسیدصرافان وتجار(اولین اسکناس مورداستفاده بشر)
-5پول تحریری یاثبتی توسط دولت وبانک مرکزی
-6پول الکترونیکی ومجازی
-6نام دیگرمبادله پایاپای،کاالباکاالچیست؟مثال بزنید.
تهاتری -یعنی مثالً کشاورز گندمش را با کفش صنعتگر مبادله کند و مجدداً کفش خریداری شده را با گوسفند دامدار
معاوضه کند .به همین شکل دامدار و صنعتگر نیز با گوسفند و کفش با یکدیگر مبادله کنند.
-0مشکالت مبادله پایاپای(تهاتری)چه بود؟
الف)عدم تمایل همزمان طرفین به مبادله(مثالفردی که مقداری گندم اضافی داشت ومی خواست آن رابابرنج معاوضه
کندبایدفردی رامی یافت که برنج اضافی داشته باشدوحاضرباشدآن راباگندم معاوضه نماید).
ب)مشکل سنجش ارزش(دراین شکل مبادله تعیین ومحاسبه قیمت هاوتبدیل آن هایه یکدیگرمشکل زابودودرمبادله افرادنمی
دانستندکه چه میزان ازکاالهااضافی خودرابدهندوچه میزان ازکاالی موردنیازرادریافت کنند).
ج)مشکل پس اندازوحفظ ارزش(اگرکاالبرای مدتی طوالنی پس اندازمی شدازبین می رفت وارزش خودش رازدست می داد).
**مشکالت مبادله پایاپای(تهاتری)باعث شد بشر برای مبادالت خود ،از کاالیی با دوام و فاسدنشدنی و قابل تقسیم به تکه
های کوچک و پرطرف دار استفاده کند.
-8مزیت های مبادله باکاالی خاص نسبت به مبادله پایاپای(تهاتری)چه بود؟
با دوام  ،فاسدنشدنی ،قابل تقسیم به تکه های کوچک،پرطرف دارومبادله باسرعت بیشتروراحت تر
-9مبادله کاالباکاالی خاص راتوضیح دهید.
به دلیل مشکالتی که مبادله پایاپای داشت ،بشر برای مبادالت خود ،از کاالیی با دوام و فاسدنشدنی و قابل تقسیم به تکه های
کوچک و پرطرف دار استفاده کرد .البته در هر منطقه ،کاالیی خاص پرطرف دار بود .مثالً در ایران ،غالت؛ در هندوستان،
صدف؛ در تبت ،چای و در روسیه ،پوست سمور خواهان بیشتری داشت .ساکنان این مناطق حاضر بودند کاالهای اضافی خود
را با این کاالها معاوضه کنند؛ زیرا اطمینان داشتند که با دادن این کاالها می توانند کاالهای موردنیاز خود را دریافت کنند .به
این ترتیب ،این نوع کاالها به عنوان اولین پول ،مورد استفاده قرار گرفت.
-15چراساکنان مناطق مختلف جهان درگذشته ،حاضربودندکاالهای اضافي خودراباکاالهای خاص منطقه خود
معاوضه کنند؟
زیرا اطمینان داشتند که با دادن این کاالها می توانند کاالهای موردنیاز خود را دریافت کنند.
-11اولین پول مورداستفاده بشرچه بود؟
کاالهای خاص مناطق مختلف جهان که درمنطقه خودپرطرف داربود .مثالً در ایران ،غالت؛ در هندوستان ،صدف؛ در تبت،
چای و در روسیه ،پوست سمور
-12مشکالت ومعایب مبادله کاالباکاالی خاص چه بود؟
افزایش تولید و زیاد شدن حجم و تعداد مبادالت ،مشکالت جدیدی را با خود به همراه آورد.
الف) از جمله اینکه کاالهایی که به عنوان وسیلۀ مبادله از آنها استفاده می شد ،درصورتی که مدت زیادی بدون مصرف می
ماندند ،فاسد و غیرقابل استفاده می شدند.
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ب)همچنین به دلیل حجم زیاد ،فضای زیادی را اشغال می کردند.
ج)از سویی دیگر ،تأمین جا برای محافظت از این کاالها ،هزینه نگهداری آنها را افزایش می داد که به تولیدکنندگان ،ضرر می
رساند.
-13انسان هاازکدام فلزات گرانبهابه عنوان پول درمبادالت استفاده کردند؟
طالونقره
-14انتخاب فلزات گرانبهای طالونقره به عنوان پول ،چه تاثیری برتجارت گذاشت؟
موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل و نقل را نیز رونق بخشید
-10مزایای طالونقره(پول فلزی)نسبت به کاالی خاص چه بود؟
فسادناپذیر،حجم کمی دارد،حمل ونقل آن درمبادالت آسان تراست.
-16معایب ومشکالت پول فلزی(طالونقره)چه بود؟
الف)میزان طال و نقره محدود بودو با افزایش تجارت و مبادله ،به پول بیشتری نیاز بود.
ب)درمبادالت باحجم زیاد،به دلیل سنگینی ووزن زیادوسیله مناسبی برای پرداخت نبود.
-10بازرگانان برای عدم حمل پول فلزی درمبادالت خوددست به چه اقدامي زدند؟
عده ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی ،رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود .طرف
مقابل هم براساس اعتمادی که داشت ،این رسید را می پذیرفت .به تدریج ،بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند ،این رسیدها
را بین خود مبادله می کردند.
-18رسیدی که بازرگانان درمبادالت خودصادرمي کردندبیانگرچه بود؟
بیانگر بدهی آنان بود.
-19چرامردم پول های خودرابه تجاریاصرافان معتبرمي سپردندوازآن هارسیددریافت مي کردند؟
مردم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها ،پول های خود را به
تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل ،رسید معتبر از آنان دریافت می کردند و در معامالت خود این رسیدها را به کار
می گرفتند تا جایی که در دوران تمدن اسالمی ،کارگری در بلخ رسید صرافی اسالمبل(استانبول)را می گرفت.
-25نخستین اسکناس های مورداستفاده بشرچه بود؟وچه پشتوانه ای داشت؟
رسیدهایی که صرافان وتجاردرمبادالت خودصادرمی کردنددرواقع نخستین اسکناس ها بود که پشتوانۀ آنها طال و نقره ای بود
که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.
-21رونق روز افزون کار صرافي ها ،آنها را به نهادی مهم در اقتصاد تبدیل کرد که نام آن.....................،شد.
بانک
-22معایب ومشکالت رسیدصرافان وتجار(اولین اسکناس مورداستفاده بشر)چه بود؟
الف)بی مباالتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم
ب)تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها ،که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود.
-23چه عواملي موجب شدتا دولت ها به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند؟(فکرسپردن نشرپول به
بانک تجاری ازچه زماني شکل گرفت؟)
بی مباالتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها ،که آشنایی و اعتبارسنجی
آنها را برای مردم سخت کرده بود  ،موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار
اسکناس را بر عهده گیرند .فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت.
-24بانک هابرای جلوگیری ازنقل وانتقال اسکناس هادرمبادالت چه خدماتي ارائه دادند؟
الف) با گسترش ارتباطات ،بانک ها فعالیت خود را گسترش دادند و نقل و انتقال اسکناس هم کم کم دشوار شد .در این میان
یکی از خدماتی که بانک ها ارائه دادند ،چک بود.

درسنامه درس نهم ،فصل سوم:تورم وکاهش قدرت خرید

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

ب)اقدام دیگربانک هابرای جلوگیری ازنقل وانتقال اسکناس ها،پول الکترونیکی قابل ثبت در کارت های بانکی و قابل انتقال در
شبکه های ارتباطی بود.
-20معامالتي که باچک انجام مي شودچگونه مي باشد؟
در معامالتی که با چک انجام می شود ،پول نقد بین افراد رد و بدل نمی شود ،بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی
حساب دیگری را افزایش می دهد.
-26چرابه چک پول تحریری یاثبتي گفته مي شود؟
چون افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند ،به آن «پول تحریری» یا «ثبتی» گفته می شود.
-20چه عواملي موجب شدبشردنبال روش های سریع وراحت تری درمبادالت باشد؟
افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن آن با انقالب دیجیتال و الکترونیک ،موجب شد تا بشر به دنبال روش های سریع
تر و راحت تری باشد .در نتیجه امروز شاهدیم که پول الکترونیکی قابل ثبت در کارت های بانکی و قابل انتقال در شبکه های
ارتباطی ،خریدوفروش و انتقال دارایی را بسیار آسان کرده است.
 »........................«-28یکي ازپول های نوظهور است.
بیت کوین
-29پول های کاغذی ،تحریری یا الکترونیکي ،خصوصیتي ...................دارند.
اعتباری
-35منظورازاینکه پول های کاغذی،تحریری یاالکترونیکي خصوصیتي اعتباری دارندچیست؟مثال بزنید.
پولی که شما در دست دارید و روی آن نوشته شده است 15هزار تومان ،به این معنی نیست که این ورقۀ کاغذ به خودی
خود 15 ،هزار تومان می ارزد؛ بلکه به معنی سند یا رسیدی است که به شما امکان می دهد ،با آن معادل  15هزار تومان
کاال یا خدمات دریافت کنید.
 -31منظورازپشتوانه پول چیست؟
اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند ،پشتوانۀ پول به شمار می رود.
 -32پشتوانه پول فلزی(طالونقره)چه بود؟
زمانی که پول طال و نقره رایج بود ،پشتوانۀ پول همان طال و نقرۀ موجود در خود پول بود.
 -33پشتوانه پول کاغذی چه بود؟
پشتوانه پول کاغذی پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود.
-34امروزه پشتوانه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکي چیست؟
امروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد یا در حساب آنهاست ،پشتوانه ای جزقدرت
اقتصادی کشورندارد.

«

وظایف پول»....................................................................................................................................................... .....................................

-30وظایف پول رانام ببرید.
وسیله پرداخت در مبادالت
وسیله سنجش ارزش
وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش
وسیلۀ پرداخت های آینده
-36چراافراددرمبادالت خودپول رامي پذیرند؟(وسیله پرداخت درمبادالت)
افراددر مبادالت خود ،پول را می پذیرید؛ زیرا می دانندکه دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود ،آن را خواهند
پذیرفت .نقش اصلی پول در مبادالت ،آسان سازی مبادله است.
-30نقش اصلي پول درمبادالت چیست؟
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نقش اصلی پول در مبادالت ،آسان سازی مبادله است.
-38وسیله سنجش ارزش به عنوان یکي ازوظابف پول راتوضیح دهید.
با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آنها را باهم سنجید .عمالً پول ،کار خرید و فروش کاالهای
مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند .هریک از کشورها دارای واحد ارزش خاص خود هستند؛ مثالً واحد
ارزش در اتحادیۀ اروپا یورو ،در آمریکا دالر و در ایران ریال(تومان)است.
-39اینکه درکشورهاومناطق مختلف جهان واحدارزش متفاوت است به کدام وظیفه پول اشاره دارد؟
وسیله سنجش ارزش
-45وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش به عنوان یکي ازوظایف پول راتوضیح دهید.
شما نیازهای گوناگونی دارید که با پرداخت پول ،آنها را برطرف می کنید.بعضی نیازها هر روزه و بعضی در طول زمان پیش
می آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آیندۀ خود نگهداری کند .عالوه بر هزینه های روزمره ،برخی
هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش می آید.
-41وسیلۀ پرداخت های آینده به عنوان یکي ازوظایف پول راتوضیح دهید.مثال بزنید.
در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند  ،می تواند وسیلۀ مناسبی برای پرداخت آینده نیز باشد .این وظیفۀ پول در روزگار
ما کامالً محسوس است؛ زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل پرداخت های آینده صورت می گیرد .خرید اقساطی و رد و بدل
کردن حواله های بانکی نیز از همین نوع است .
-42درچه صورت پول مي تواندوسیله مناسبي برای پرداخت های آینده باشد؟
در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند.
 -43کدام وظیفه پول درروزگارماکامالمحسوس است؟
وسیله پرداخت های آینده
«نقدینگی»................................................................................................................................................................... ................................

-44منظورازنقدینگي چیست؟
کل حجم پول موجود در کشور ،نقدینگی آن کشور به شمار می رود.کل پولی را که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به
شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود.
-40افزایش نقدینگي معموالناشي ازچیست؟
عملکردبانک ها
-46باذکریک مثال نشان دهیدکه آیاحجم نقدینگي درجامعه مي تواندکم وزیادشودیاخیر؟
یک استخر بزرگ با مقدار مشخصی آب را درنظر بگیرید .می توانیم کل پولی را که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به
شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود ،به حجم آب یک استخر تشبیه کنیم .کل حجم پول موجود در کشور،
نقدینگی آن کشور به شمار می رود .همان طور که آب استخر قابل زیاد یا کم شدن است ،حجم نقدینگی نیز کم یا زیاد می
شود .البته در بیشتر موارد حجم نقدینگی در کشورها با افزایش روبه روست .افزایش نقدینگی معموالً ناشی از عملکرد بانک
هاست.

«

تورم» ............................................................................................................................................................................................................

-40چه زماني متوجه تورم دراقتصادمي شویم؟
معموالً هنگامی با تورم روبه رو می شویم و آن را احساس می کنیم که بخواهیم کاالیی را خریداری کنیم .در چنین حالتی
اگر ببینیم برای کاالی مورد نظر باید پول بیشتری پرداخت کنیم ،متوجه حضور تورم در اقتصاد می شویم.
-48آیاهرگونه افزایشي درقیمت رامي توان تورم دانست؟
خیر -هر گونه افزایشی در قیمت را نمی توان تورم دانست؛ مثالً ممکن است فروشنده ای بی انصاف کاالی موردنظر شما را
گران تر از آنچه هست ،به شما بفروشد.دراین صورت این افزایش قیمت ،ناشی ازتورم نیست.
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 -49منظورازتورم چیست؟
اقتصاددانان افزایش در سطح عمومی قیمت ها را تورم می گویند.
 -05منظورازنرخ تورم چیست؟مثال بزنید.
نرخ تورم ،درصد افزایش ساالنۀ سطح عمومی قیمت هاست .اگر قیمت کاالها در امسال نسبت به سال قبل 25درصد افزایش
یافته باشد؛ یعنی ما نسبت به سال قبل تورم  25درصدی داریم و این به معنای آن است که قدرت خرید پول ما25درصد
کاهش یافته؛ یعنی با یک مقدار مشخص پول (مثالً  5هزار تومان)امسال 2 5درصد کمتر از سال قبل می توان کاال خریداری
کرد ،پس تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است.
......................-01نشان مي دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است.
تورم
« چگونه نرخ تورم رامحاسبه می کنند؟»...............................................................................................................................

-02معموالبرای اندازه گیری تورم ازچه شاخصي بهره مي برند؟
معموالً برای اندازه گیری تورم از شاخص قیمت مصرف کننده()cpiبهره می برند.
-03منظورازشاخص قیمت مصرف کننده چیست؟باذکرمثال توضیح دهید.
برای تشکیل شاخص قیمت مصرف کننده ،دولت ها معموالً یک سبد بازار یعنی بسته ای از کاالهای گوناگون را که عموم
مصرف کنندگان احتماالً خریداری می کنند در نظر می گیرند ،سپس دولت هزینۀ این سبد بازار را در طول زمان رصد می
کند .اگر قیمت این سبد در طی یک دورۀ مشخص15 ،درصد افزایش داشت  cpi،نیز  15درصد افزایش دارد .سبد بازار طیف
وسیعی از کاالها را شامل انواع مواد غذایی ،ماشین ،لباس ،خدمات تفریحی و ...پوشش می دهد.

عدد15به ما می گوید که از سال قبل تاکنون15 ،درصد شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است و یا به عبارت دیگر ،ما
نسبت به سال قبل ،تورمی معادل  15درصد داشته ایم.
-04سبدبازارکه دولت برای تشکیل شاخص مصرف کننده درنظرمي گیردشامل چه کاالهایي مي شود؟
سبد بازار طیف وسیعی از کاالها را شامل انواع مواد غذایی ،ماشین ،لباس ،خدمات تفریحی و ...پوشش می دهد.
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« پیامدهای تورم».......................................................................................................................................................................... ...........

-00تورم از نظر علم اقتصاد.......................................،است .
افزایش سطح عمومی قیمت ها
-06چه زماني باتورم زیان بارروبه روهستیم؟
وقتی افزایش در سطح قیمت ها ،بی رویه ،پرنوسان و مداوم باشد ،با تورم زیان بار روبه رو هستیم.
-00پیامدهای تورم درجامعه چیست؟
الف)تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آنها اثر منفی دارد.
ب)تورم موجب می شود فضای کسب و کار بی ثبات شود و تولیدکنندگان و بازرگانان نتوانند پیش بینی درستی از آیندۀ قیمت
ها در بازار داشته باشند.
ج)تولید و خرید و فروش کاالها با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد.
د) مصرف کنندگان کاالها و خدمات نیز ،با کاهش قدرت خرید پولشان مواجه می شوند و این بر رفاه آنها اثر منفی خواهد
گذاشت.

«

علل تورم ونقش دولت»....................................................................................................................................... .............................

-08علت ایجادتورم چیست؟مثال بزنید.
الف)گاهی علت تورم ،نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است .این فزونی تقاضا بر عرضه ،به صورت افزایش قیمت ها بروز
می کند (( .تصور کنید که برای خرید خودرو وارد بازار شده اید ،اما خودرو به اندازۀ تقاضاکنندگان وجود ندارد و بازار با مازاد
تقاضا مواجه است.دراین صورت تنهاعده محدودی ازتقاضاکنندگان که حاضرباشندقیمت باالتری برای خودروبپردازندصاحب
خودروخواهندشدواین امرمنجربه افزایش قیمت خودروخواهدشد)).
ب)تورم می تواند علت دیگری هم داشته باشد.اگر افزایش نقدینگی در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد ،می تواند سبب
تورم شود ((.در کشور ما ،افزایش درآمدهای نفتی هرچندگاهی به افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند؛ اما باعث رشد
درآمدهای اقتصادی و رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که تورم زا است)).
ج) نوسانات نرخ ارز نیز بر ارزش پول ملی ما اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و در پی آن منجر
به تورم می شود.
نابرابری عرضه وتقاضای کل (فزونی

تقاضابرعرضه)

علت ایجادتورم

راه حل

افزایش واردات
کاهش نقدینگی درگردش(تورم)

عدم هماهنگی افزایش نقدینگی باتولیددرجامعه
(فزونی نقدینگی برتولید)

افزایش عرضه کاالها

افزایش ظرفیت های تولیدی

راه حل

کنترل میزان نقدینگی
افزایش نقدینگی درگردش(رکود)

نوسانات نرخ ارزوتاثیرآن برارزش پول ملی
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-09درصورتي که نابرابری عرضه وتقاضاکل دراقتصاد،عامل ایجادتورم باشددولت برای مقابله باتورم ازچه
راهکاری استفاده مي کند؟
در این صورت دولت برای مقابله و کنترل تورم باید میزان عرضۀ کاالها را افزایش دهد.
 -65دولت به چندروش مي تواندعرضه راافزایش دهد؟
دولت به دو روش می تواند عرضه را افزایش دهد؛ روش اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد؛ اما ازآنجاکه این
روش معموالً زمان بر است ،دولت ها ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات ،بازار را تنظیم کنند.
 -61درکشورماچگونه افزایش درآمدهای نفتي منجربه تورم مي شود؟
در کشور ما ،افزایش درآمدهای نفتی هرچندگاهی به افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند؛ اما باعث رشد درآمدهای
اقتصادی و رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که تورم زا است.
 -62منظورازسیاست های پولي چیست؟
سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند ،سیاست های
پولی است.
-63سیاست های پولي به چند شکل انجام مي شود؟
الف)کاهش نقدینگی در گردش؛
ب)افزایش نقدینگی در گردش.
 -64منظورازسیاست پولي انقباضي چیست؟
سیاست پولی کاهش نقدینگی درگردش به سیاست پولی انقباضی مشهوراست.
 -60منظورازسیاست پولي انبساطي چیست؟
به سیاست پولی افزایش نقدینگی درگردش سیاست پولی انبساطی می گویند.
-66چه زماني بانک مرکزی ،سیاست کاهش نقدینگي یاکاهش حجم پول درگردش رابه کارمي گیرد؟
زمانی که اقتصادکشوردچارتورم می شود،برای پیشگیری ازافزایش قیمت هایاکاهش سرعت آن،بانک مرکزی سیاست کاهش
نقدینگی یاهمان کاهش حجم پول درگردش رابه کارمی گیرد.
-60چه زماني بانک مرکزی سیاست های انبساطي پولي یاافزایش نقدینگي درگردش رابه کارمي گیرد؟
در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد ،معموالً سیاست های انبساطی اعمال می شود.
-68یکي از روش هایي که بانک مرکزی کشورها برای کنترل تورم و تنظیم نقدینگي در گردش به کار مي
گیرد،چیست؟
سیاست بازار باز(فروش اوراق مشارکت)است.
-69بانک مرکزی چگونه ازطریق سیاست بازارباز(فروش اوراق مشارکت)باعث کاهش نقدینگي درجامعه مي
شود؟
در این روش بانک مرکزی می تواند با فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم از مقدار نقدینگی در دست مردم بکاهد.
-05بانک مرکزی چگونه ازطریق اوراق مشارکت مي تواندباعث تزریق نقدینگي بیشتری به جامعه شود؟
بانک مرکزی با خرید اوراق مشارکت ،می تواندنقدینگی بیشتری به جامعه تزریق کند.
کاهش نقدینگی درگردش(انقباضی)

درمواقع تورم

بازارباز(فروش اوراق مشارکت)

سیاست های پولی
افزایش نقدینگی درگردش(انبساطی)

درمواقع رکود

خریداوراق مشارکت
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بیشتربدانیم................صفحه............................96

بیشتربدانیم................صفحه............................99

بانک ها و افزایش نقدینگی
-01تجارت درتمدن اسالمي ودراروپادرچه قروني رونق گرفت؟
در تمدن اسالمی در قرن های سوم تا هشتم هجری ودر اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی
-02چه زماني نیازبه پول وخدمات آن بیشترشد؟
با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسالمی در قرن های سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در
قرون شانزدهم و هفدهم میالدی ،نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد.
-03موسسات مالي چه زماني روی کارآمدند؟
با جریان یافتن پول های کاغذی و اعتماد به آنها ،کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند.
-04کاراصلي موسسات مالي درگذشته چه بود؟
کار اصلی آنها حفظ و تأمین امنیت پول و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود.
-00موسسات مالي درگذشته،ابتدا « »................و سپس « »..........................نامیده مي شد.
صرافی – بانک
-06موسسات مالي چگونه به افزایش مبادالت وتولیدبیشترکمک کردند؟
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با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادالت و درنتیجه تولید بیشتر کمک کردند.
-00اعتبارموسسات مالي به چه دلیلي بود؟
اعتبار این مؤسسات به این دلیل بود که مؤسسان آنها بازرگانان معروف ،ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی
که ارائه می کردند ،کارمزد دریافت می کردند.
-08مدیران مؤسسات مالي،با گذشت زمان متوجه چه نکات مهمي شدند؟
الف)اول اینکه در اغلب موارد صاحبان پول های فلزی(که پول های خود را به امانت نزد آنها گذاشته و رسید گرفته اند) ،تمامی
پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمی کنند و به همین سبب ،بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان کافی
است.
ب) همچنین هم زمان با مراجعۀ تعدادی از افراد به مؤسسه برای دریافت پول خود ،عده ای نیز برای واریز کردن پول به
حسابشان مراجعه می کنند .در نتیجه هیچ گاه موجودی صندوق به صفر نمی رسد .این دو مسئله برخی را به این فکر واداشت
که پول های راکد در صندوق را به کار گیرند.
-09ازگذشته صاحبان پول های راکدچگونه عمل مي کردند؟
الف)عده ای با دادن قرض الحسنه ،نیاز همنوعان خود را تأمین می کردند و با مشارکت مالی در تجارت و تولید ،بخشی از سود
آن فعالیت اقتصادی را به دست می آوردند.
ب) در مقابل عده ای هم بودند که پول های راکد خود را به نیازمندان یا بازرگانان متقاضی وام می دادند و در مقابل ،مبالغی
اضافه بر وام دریافت می کردند؛ بدون اینکه در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند یا ضرری متحمل شوند .این عده برخالف آموزه
های همۀ ادیان الهی ،رباخوار بودند.
-85صرافان دین دار،درقبال استفاده از پولي که مردم به امانت نزدآن هاگذاشته بودندچگونه عمل مي کردند؟
صرافان دین دار پول های مردم را نزد خود امانت می دانستند و از این رو نمی توانستند بدون رضایت صاحب پول از آن استفاده
کنند و اگر هم این پول های راکد را با اجازۀ صاحبان و از سوی آنان به کار می گرفتند ،دراین صورت مؤسسۀ مالی صرفاً واسطه
و وکیل بود و سود فعالیت اقتصادی ،مال صاحب پول بود و مؤسسه فقط حق الوکالۀ خو د را برمی داشت.
-81بانک های ربوی چگونه شکل گرفت؟(موسسات مالي درجوامع غیردیني درقبال استفاده از پول امانت مردم
نزدخوشان،چگونه عمل مي کردند؟
در جوامع غیردینی ،مؤسسه هایی شکل گرفتند که پول های راکد را نه امانت ،بلکه قرض مردم به آنان و مال خود می دانستند
و از این رو به آنها وام می دادند و ربا می گرفتند .از سوی دیگر مؤسسات ،برای افزایش توان وام دهی خود با دادن بخشی از
آن ربا به مردم ،آنها را برای سپرده گذاری بیشتر تشویق می کردند .بانک های ربوی ،این گونه شکل گرفت.
-82موسسات یابانک ها،چه ربوی وچه غیرربوی چه خدماتي به مردم ارائه کردند؟
مؤسسات یا بانک ها(چه ربوی و چه غیرربوی)عالوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت از پول ،به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز
پرداختند.
** امکان گرفتن وام و اعتبار و پیدایش مؤسسه ای که اعتبار دارد و می تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد(وام)در
حجم و شکل فعالیت های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.
 -83موسسات مالي یابانک هاچگونه قدرت خلق اعتبارپیداکردند؟
این مؤسسات با چاپ رسید(پول کاغذی)قدرت خلق اعتبار یافتند.
 -84چرادولت ها سعي کردندحق چاپ ونشراسکناس راازموسسات وافرادبگیرند؟
چون برخی ازموسسات ازچاپ رسید(پول کاغذی)که باعث قدرت خلق اعتبارآ ن هاشده بودفرصت سوء استفاده کردند .دولت
ها هم با اطالع از این مشکل ،سعی کردند همان طور که حق ضرب سکه را منحصراً در اختیار خود داشتند ،حق چاپ و نشر
اسکناس را هم از افراد و مؤسسات بگیرند.
-80بانک هاچگونه توانستندبدون مجوزچاپ پول،به خلق پول جدید(اعتبار)بپردازند؟مثال بزنید( .فرایندخلق
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پول یاخلق اعتبارتوسط بانک هاراتوضیح دهید).
بعده ا مشخص شد بانک ها حتی اگر اجازۀ چاپ پول را هم نداشته باشند ،امکان خلق پول را دارند .فرض کنید در جامعه ای
یک بانک بیشتر نداریم و اولین مراجعه کننده به این بانک ،مبلغی را برای سپردۀ بلندمدت می گذارد .بانک می تواند حداکثر
تا سقف کل آن مبلغ را به دیگری وام دهد .حال اگر بانک شرط کند که وام افراد را به جای اسکناس ،به صورت اعتبار یا چک
بپردازد و تمام کسانی که این چک ها را برای وصول به بانک می برند مجاب کند که پول نقد درخواست نکنند و در همان
بانک حساب باز کنند و از خدمات چک یا کارت اعتباری استفاده کنند ،دراین صورت با پدیدۀ منحصربه فردی روبه روخواهیم
بود .بانک می تواند به هر تعداد و به هر میزان که بخواهد ،وام دهد ،زیرا پول از گردش درون بانک خارج نمی شود .به این
فرایند خلق پول یا خلق اعتبار می گویند.
-86بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباری مي باید ماهیتاً نهادی  .......................و صرفاً با هدف ارائۀ ................به
فعاالن اقتصادی باشند.
غیرانتفاعی  -خدمات
-80بانک ها فقط با مجوز  .......تأسیس مي شوند .و تمام فعالیت های پولي آنها باید تحت کنترل و نظارت شدید
باشد.

بانک مرکزی
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ویژگي های مثبت و منفي هر دو روش(افزایش عرضه و افزایش واردات)را بررسي کنید و به کالس ارائه دهید.
افزایش عرضه:
الف)مزایا:افزایش درآمدملی –افزایش ظرفیت تولیدی -افزایش اشتغال – افزایش انگیزه تولیدکنندگان داخلی
ب)معایب:کاهش ارتباطات تجاری باسایرکشورها-زمان بربودن افزایش تولید
افزایش واردات:
الف)مزایا:افزایش ارتباطات تجاری باسایرکشورها -پاسخ سریع به تقاضا
ب)معایب:کاهش اشتغال –کاهش درآمدملی-بی انگیزگی ودلسردی تولیدکنندگان داخلی-وابستگی اقتصادی به
سایرکشورها
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گاهي افراد با شنیدن کاهش نرخ تورم به اشتباه انتظار دارند که سطح عمومي قیمت ها کاهش یابد و به عبارتي
دیگر ،کاالها ارزان تر شده باشد؛ با توجه به معنای تورم(افزایش سطح عمومي قیمت ها) ،چرا مردم چنین
اشتباهي را مرتکب مي شوند؟ کاهش تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت هاست وقیمت هاهمچنان باشتابی
کمترازقبل،افزایش خواهدداشت.وبرخالف تصورمردم عادی به معنی ارزان شدن قیمت کاالهانیست.
برای.تفکروتمرین...............صفحه...........................154

1ـ هرچند تورم در کل ،برای اقتصاد کشور زیان بار است ،اما برای برخي نیز سودرسان است .در هر یک از موارد
زیر مشخص کنید که فرد توصیف شده ،از تورم زیان مي بیند یا سود مي برد؟ دالیل خود را توضیح دهید.
بازنشسته ای با یک حقوق ثابت بازنشستگي در طول دوره تورم.
زیان می بیندزیراقدرت خریدپول برای وی که حقوقی ثابت داردکاهش می یابد.
خریدار یک واحد ساختماني که آن واحد ساختماني را یک سال پیش از اتمام و تحویل ،خریداری کرده است و
بعد از تحویل ،به خاطر تورم ،افزایش در قیمت ساختمان روی داده است.
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درصورتی که خریدارپول ساختمان رایک سال پیش پرداخت کرده باشدسودمی کند.زیراپول خودراقبل ازتورم به کاالیی
ارزشمندتبدیل کرده که تغییرات قیمت وتورم روی ارزش وقیمت آن تاثیرمستقیم دارد.
مغازه داری که مجبور است قیمت محصوالتش را بعد از تغییرات قیمت ،به روزرساني کند.
سود می بیندزیرامغازه دارکاالهاراباقیمت قبلی خریده وبابه روزرسانی قیمت هانسبت به زمان خرید،قیمت کاالهابیشتر
خواهدشدوسودمی کند.البته بازخودش درخریدجدیدبایداجناس راباقیمت باالتری خریداری کند.
2ـ فرض کنید تورم امسال معادل  23درصد بوده است .شرکت تولیدی ایران سبز(شرکتي که آقای محمدی
مدیرعامل آن است)نیز همچون سایر شرکت ها تحت تأثیر این نرخ تورم قرار گرفته است و هزینۀ عوامل تولید
این شرکت به میزان  23درصد افزایش یافته است .شرکت تصمیم مي گیرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر ،قیمت
هر دو محصولش(کود زیستي و سم زیستي)را افزایش دهد .به نظر شما آیا با وجود تورم عمومي و افزایش قیمت
تغییردرمیزان تقاضابه عوامل دیگری نیزبستگی داردعالوه برتورم که
این دو محصول ،تقاضای آنها کاهش مي یابد؟
تاثیرمعکوس برروی میزان تقاضامی گذارداگردرآمدتقاضاکنندگان همراه باتورم افزایش یابدوافزایش درآمدمانندافزایش قیمت
هاباشد،میزان تقاضاتغییری نخواهدکرد.
اگر تقاضا هیچ تغییری نکند ،دربارۀ سود شرکت چه فکر مي کنید؟ آیا مي توان گفت افزایش مي یابد؟ تحلیل
کنید که اگر سود شرکت افزایش یابد ،آیا واقعاً حال شرکت بهتر مي شود؟(یعني با این فرض آیا قدرت خرید
شرکت افزایش مي یابد)چرا؟ اگرتقاضاتغییری نکندومثل قبل باشدوقیمت وهزینه هابراساس نرخ تورم 23درصدمحاسبه
شوندحتمامیزان رقم سودنیزمشمول نرخ شده وبه اندازه 23درصدسودقبل افزایش خواهدداشت.افزایش سودوبزرگ بودن رقم
سوددلیلی برای اوضاع خوب شرکت نخواهدبودزیرابزرگ بودن این رقم به خاطرتولیدوفروش بیشترنیست بلکه به خاطرافزایش
قیمت هااتفاق افتاده است.
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براساس آنچه دربارۀ شیوۀ محاسبه نرخ تورم آموختید ،میان تورم و کاهش قدرت خرید پول چه رابطه ای است؟
میان تورم وکاهش قدرت خریدپول رابطه معکوس وجودداردیعنی باافزایش تورم،قدرت خریدپول کاهش می یابدوبرعکس با
کاهش تورم قدرت خریدپول افزایش می یابد.
چرا معموالً بین نرخ تورمي که سازمان های رسمي اعالم مي کنند و آنچه ما احساس مي کنیم ،تفاوت وجود دارد؟
زیرامابه کاالهایی که به صورت روزانه مصرف می کنیم توجه داریم درحالی که تورم باشاخص های کالن وبامحاسبه قیمت همه
کاالهای مصرفی افرادجامعه به دست می آید.حتی کاالهایی که مردم ممکن است هرچندسال یک بارمصرف کنند.
اگر به جای دولت بودید ،چه راهکارهایي برای مبارزه با تورم ،ارائه مي دادید؟
افزایش ظرفیت های تولیدی
مدیریت واردات وتنظیم بازار
کنترل نقدینگی وتعادل بین حجم پول موجوددرجامعه بامیزان تولید
حمایت ازکارآفرینی وتولیدکنندگان داخلی
به کارگیری نقدینگی در تولید
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