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Tiền tệ là hình thái không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhờ có sự xuất 

hiện của tiền tệ mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thỏa mãn các 

mục đích của mình một cách đơn giản. Tuy nhiên, tiền tệ không phải là phạm trù 

tự nhiên, nó được ra đời và phát triển qua các giai đoạn khác nhau, sự thay thế 

nhau của các loại tiền trong từng thời kỳ. Hình dạng của tiền ngày nay rất hoàn 

thiện và ngày càng đa dạng gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ. 

 

Ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta đã chứng kiến sự thay thế lẫn nhau của các 

hình thái tiền tệ ( kim loại, giấy, polime, thẻ…). Điều đó chứng tỏ lịch sử tiền tệ 

cũng chịu ảnh hưởng của lịch sử xã hội. Sự thay đổi đi lên của tiền tệ điều đó cũng 

là một phần để đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước. Tuy nhiên để có 

thể có được các dạng tiền tệ như ngày hôm nay thì tiền đã trải qua một quá trình 

ra đời và hoàn thiện rất là lâu dài. 

Vậy tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? Bài viết này xin tập trung đi 

sâu tìm hiểu về lịch sử ra đời của tiền tệ - như một tài liệu tham khảo giúp các em 

học sinh có thể học tập tốt hơn bộ môn Giáo dục công dân lớp 11. 

Trước hết cần phải hiểu: Tiền tệ là gì? 

Theo kinh tế học thì Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện 

thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và 

dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế . Theo định nghĩa này tiền tệ còn có thể 

gọi là tiền lưu thông. 

Dựa theo nghiên cứu về lịch sử và bản chất tiền tệ của K.Marx, Triết học 

Marx-Lenin định nghĩa: “Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế 

giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác, nó thể 

hiện lao động xã hội và biểu hiển quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá”. 



Theo các nhà kinh tế hiện đại: “Tiền được định nghĩa là bất cứ cái gì được 

chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc trong 

việc trả nợ” 

 

Sở dĩ có sự khác biệt trong cách định nghĩa về tiền tệ là bởi vì những nhà 

kinh tế học trước K.Marx giải thích tiền tệ dựa vào hình thái phát triển cao nhất 

của giá trị hàng hoá và cho rằng tiền tệ là sản phẩm của quá trình phát triển sản 

xuất và trao đổi hàng hoá; trong khi K.Marx nghiên cứu tiền tệ từ lịch sử phát 

triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá, từ sự phát triển của các hình thái giá trị 

hàng hoá để tìm ra nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. 

 Thứ 2, nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của tiền tệ? 

 Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển, sản xuất 

hàng hóa và thị trường ngày càng mở rộng thì tình trạng có nhiều vật ngang giá 

chung làm cho trao đổi giữa các điạ phương vấp phải khó khăn, do đó đòi hỏi 

khách quan phải hình thành vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá 

chung được cố định ở một hàng hóa độc tôn và phổ biến thì xuất hiện hình thái 

tiền tệ của giá trị.  

 Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, nhưng về sau được cố định 

lại ở kim loại quý: Vàng, bạc và cuối cùng là vàng. Sở dĩ vàng có được vai trò 

tiền tệ là do những ưu điểm của nó như thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, không hư 

hỏng. Không những thế, vàng còn là những hàng hóa có giá trị rất lớn. Sở dĩ vì 

chúng rất hiếm, vậy nên để tìm kiếm, khai thác và chế tác vàng và bạc, con người 

phải bỏ ra một lượng lao động hao phí rất lớn. Do đó với một lượng và thể tích 

nhỏ nhưng chứa đựng một giá trị lớn.  

 Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và 

trao đổi hàng hóa. Khi tiền tệ ra đời thì thế giới hàng hóa dược phân chia thành 

hai cực: Một bên là hàng hóa thông thường, một bên là hàng hóa (vàng) đóng vai 

trò tiền tệ. 



 Thứ 3, lịch sử phát triển của tiền tệ trải qua những giai đoạn nào? 

Tiền tệ là một hình thái giá trị của hàng hoá vậy nên chúng ta có thể nghiên 

cứu lịch sử xuất hiện và phát triển của tiền tệ dựa trên việc nghiên cứu sự phát 

triển của các hình thái giá trị trong nền kinh tế hàng hoá, cụ thể là thông qua bốn 

hình thái chính: 

Một là, hình thái giá trị giản đơn 

 Từ thời công xã nguyên thủy, khi mà người dân trên trái đất sống theo từng 

bộ lạc, công cụ lao động thô sơ chủ yếu là công cụ lao động bằng đá, năng suất 

lao động thấp do đó không có của cải dư thừa và không có trao đổi hàng hóa. Mọi 

của cải vật chất đều được dùng chung, không có sở hữu cá nhân. Vì vậy, họ không 

cần có sự trao đổi mà vẫn có được những thứ mình muốn theo nguyên tắc “làm 

theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. 

Khi chế độ công xã nguyên thủy tan ra, sự tư hữu về của cải và tư liệu sản xuất 

bắt đầu xuất hiện. Lúc này, để có cái ăn, mỗi cá nhân đều phải tự lao động để làm 

ra của cải. Tuy nhiên, mỗi cá nhân trong xã hội đều không thể tự làm ra hết của 

cải mà mình muốn hưởng thụ. Vì vậy, người ta phải trao đổi của cải với nhau để 

đáp ứng nhu cầu về các của cải, vật chất mà họ không làm ra. 

Hình thái giá trị giản đơn là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong 

giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá khi sự trao đổi vẫn mang tính chất ngẫu nhiên, 

người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. 

Trong thời kì này, xã hội đã bắt đầu có sự phân hoá về lao động cũng như hình 

thành nên các hình thức xã hội đầu tiên. Sự thay đổi về công cụ lao động đã khiến 

năng suất lao động tăng lên, dẫn đến dư thừa hàng hoá, là điều kiện mở đầu cho 

sự trao đổi trực tiếp giữa các cá thể trong xã hội. Ở hình thái giá trị này có đặc 

điểm nổi bật là tỷ lệ trao đổi không cố định và bị phụ thuộc bởi nhu cầu và mong 

muốn trao đổi của người thực hiện trao đổi. 

Ví dụ như người nông dân có gạo nhưng không nuôi bò thì lấy gạo đổi với bò, 

người trồng khoai nhưng không trồng sắn hoặc chè thì dùng khoai để trao đổi trực 

tiếp với sắn hoặc chè. Việc trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng đã giải quyết nhu 

cầu cần thiết trong những giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu có sở hữu cá nhân. 



 

K.Marx chỉ rõ: “Bí mật của mọi hình thái giá trị đều nằm ở trong hình thái đơn 

giản đó”. Bản thân hình thái giá trị này bao gồm hình thái tương đối và hình thái 

ngang giá. Hai hình thái này là hai mặt liên quan, không thể tách rời nhau nhưng 

cũng là hai cực đối lập của một phương trình giá trị. 

Vào thời gian sau, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, ngày càng có 

nhiều mặt hàng tham gia vào trao đổi. Tuy nhiên, việc trao đổi trực tiếp giữa hàng 

với hàng có những nhược điểm là trao đổi mang tính giản đơn, ngẫu nhiên mà 

không có sự đồng nhất. Bên cạnh đó, trao đổi vẫn là trực tiếp giữa hàng với hàng. 

Vì vậy, việc trao đổi trực tiếp này đã gây nhiều khó khăn cho các cá nhân khi tham 

gia trao đổi dẫn tới hệ quả kìm hãm sự phát triển của các nền kinh tế. Thực tế này 

đòi hỏi giá trị một hàng hoá phải được biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác cho nó. 

Do đó, hình thái giá trị giản đơn tự nó phải chuyển sang hình thái mới của giá trị. 

Hai là, hình thái giá trị đầy đủ 

 

Thời kì tiếp sau sự phân công xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng 

trọt, lượng hàng hoá tăng dẫn đến sự trao đổi thường xuyên hơn. Một hàng hoá 

này có thể quan hệ với nhiều hàng hoá khác, tương ứng với giai đoạn này là hình 



thái giá trị đầy đủ, thực chất chỉ là sự mở rộng của hình thái giá trị giản đơn bởi 

trên thực tế vẫn chỉ là sự trao đổi trực tiếp với tỉ lệ trao đổi không cố định 

Sự phức tạp trong trao đổi khi số lượng hàng hoá trở nên nhiều và đa dạng hơn 

đã manh nha hình thành một hình thái giá trị chung có khả năng làm thước đo giá 

trị trao đổi giữa các hàng hoá. Đó là tiền thân cho sự ra đời của “tiền”. 

Ba là, hình thái chung của giá trị 

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, 

hàng hoá được đưa ra trao đổi thường xuyên, đa dạng và nhiều hơn. Nhu cầu trao 

đổi cũng trở nên phức tạp hơn, khi người có mặt hàng này không muốn trao đổi 

với mặt hàng khác. Điều này đòi hỏi phải có vật trung gian trong trao đổi nhằm 

khuyến khích trao đổi hàng hóa. Khi đó, để có thể trao đổi mặt hàng mong muốn, 

mọi người phải trao đổi hàng hoá mình có lấy một món hàng nào đó được ưa 

chuộng trong khu vực và sử dụng món hàng đấy để trao đổi món hàng mình muốn. 

Đó là bước đầu hình thành nên khái niệm tiền tệ ngày nay. 

Cụ thể thời gian này, người dân ở các địa phương đã biết sử dụng các sản vật 

quý hiếm của địa phương như muối, vỏ sò, lông cừu,… làm vật trung gian trong 

trao đổi hàng hóa. Khi đó, tất cả cá nhân tại các địa phương sẽ bán các sản phẩm 

do mình làm ra để đổi lấy các vật trung gian (muối, vỏ sò, lông cừu,…) rồi lại sử 

dụng các vật trung gian này để mua các sản phẩm khác mà mình có nhu cầu. Vật 

trung gian này đóng vai trò là vật ngang giá chung thể hiện giá trị cho các hàng 

hóa khác trong trao đổi. 

Việc sử dụng vật trung gian trong trao đổi đã giúp các trao đổi không còn mang 

tính ngẫu nhiên nữa. Tuy nhiên, hạn chế của vật môi giới trung gian trong trao đổi 

này là những sản vật này không bền, bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện tự nhiên, 

khí hậu như muối, chè, lông cừu,.. và khi chia nhỏ thì đôi khi sẽ làm giảm giá trị 

vốn có của nó như lông cừu… 

Tuy nhiên, vật ngang giá chung này chưa cố định mà có sự khác biệt lớn giữa 

các vùng. Qua nghiên cứu khảo cổ, các nhà khoa học đã nhạn định rằng ở nhiều 

nơi, tiền có thể là những chiếc lông chim sặc sỡ và những chiếc vỏ sò quý hiếm.. 

Ngoài ra còn có chè lá (với các khu vực đồng bằng không thể trồng chè) và muối 

(với các khu vực núi cao không thể làm muối). Không chỉ thế, ở một nơi nọ trên 

thế giới, người ta sử dụng răng cá mập như là tiền. Có nơi người ta còn dùng cộng 

lông cứng trên đuôi voi để làm tiền. Lông chim là loại tiền nhẹ nhất từ trước đến 

nay. Chúng được sử dụng trên đảo Santa Cruz. Đá là loại tiền nặng nhất từ trước 

đền giờ. Chúng được sử dụng trên đảo Yap ở Thái Bình Dương. Có hòn nặng trên 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_m%E1%BA%ADp
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yap&action=edit&redlink=1
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£500 (1£ = 0,4536 kg). Loại tiền nhỏ nhất từ trước đến nay được phát hiện ở Hy 

Lạp. Tiền được làm bằng kim loại, nhưng có kích thước nhỏ hơn hạt táo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, khi quá trình sản xuất phát triển hơn và quy mô trao đổi được mở 

rộng giữa các vùng, sự khác biệt về hàng hoá mang hình thái chung giữa các vùng 

dẫn đến thêm nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi bước phát triển mới của hình thái giá 

trị. 

Bốn là, hình thái tiền tệ 

Quá trình mở rộng thị trường và sản xuất hàng hoá trong tình cảnh tồn tại 

rất nhiều vật ngang giá chung giữa các vùng đòi hỏi khách quan một vật ngang 

giá chung thống nhất giữa các vùng để đảm bảo trao đổi được thông suốt. Khi vật 

ngang giá chung được cố định thì ở một vật độc tôn và phổ biến thì hình thành 

hình thái tiền tệ của giá trị. 

Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, nhưng về sau được cố định lại 

ở kim loại quý như vàng, bạc và cuối cùng là vàng. Như thế có nghĩa là tiền thực 

sự có giá trị phải là vàng. 

Không ai biết chính xác người ta bắt đầu sử dụng tiền dưới những hình thức 

đồng tiền kim loại từ khi nào. Các nhà khảo cổ đã phát hiện những đồng tiền kim 

loại có từ năm 600 trước công nguyên, vì thế ta biết chúng đã được lưu hành trong 

suốt một thời gian dài. Lúc đầu người ta sử dụng những kim loại quý 

như vàng và bạc để chế tiền xu. 

 Họ in hình người hoặc (con) thú trên mỗi đồng tiền để xác định giá trị của 

nó. Trong những năm 1200, người Trung Quốc đúc những đồng tiền bằng sắt. 

Những đồng tiền này giá trị chẳng là bao, cho nên người dân phải sử dụng một số 

lượng lớn khi mua hàng. Do đó rất bất tiện khi phải mang một số lượng lớn những 

đồng tiền sắt nặng nề nên chính phủ đã cho in những giấy biên nhận. Người ta 
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mang các biên nhận này đến ngân hàng để đổi ra tiền xu. Đây là ví dụ đầu tiên ta 

có được về việc phát hành và sử dụng tiền giấy. 

Ngày nay, hầu hết các nước đều sử dụng cả tiền xu lẫn tiền giấy. Ở Mỹ, các 

loại tiền giấy đều có cùng kích cỡ và màu sắc như nhau. Chẳng hạn, tờ một đô la 

có cùng kích cỡ và màu sắc y như tờ một trăm đô la. Ở nhiều quốc gia khác, tiền 

giấy được in dưới nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Tờ có kích thước nhỏ hơn  

thì có giá trị thấp hơn. Việc này tạo điều kiện cho chúng ta chỉ cần nhìn thoáng 

qua là có thể xác định được giá trị của chúng. 

Nếu như trước kia tiền thường được kiên kết với các phương tiện trao đổi hiện 

thực có giá trị thí dụ như đồng tiền bằng vàng thì tiền ngày nay thông thường là 

từ vật liệu mà chính nó không có giá trị (tiền giấy). Điều đó đồng nghĩa là bản 

thân tiền không có giá trị gì cả nếu xét về vật liệu làm ra tiền nhưng bó mang giá 

trị bởi giá trị của tiền hình thành từ trị giá đối ứng mà tiền đại diện cho chúng.  

 Trước kia ở Châu Âu đã sử dụng Vàng và Bạc làm giá trị đối ứng của tiền, đó 

là chế độ bản vị vàng và bản vị bạc. Tuy nhiên chế độ bản vị này đã góp phần gây 

nên cuộc Đại khủng hoảng 1929 gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Thế giới nên 

ngày nay việc này không còn thông dụng nữa và tiền là tượng trưng cho giá trị 

của hàng hóa mà người ta có thể mua được.  

Lịch sử tiền giấy ở Việt Nam 

 Ở Việt Nam, bên cạnh vàng, tiền giấy là phương tiện lưu thông chủ yếu trong 

nền kinh tế. Tuy nhiên trong mỗi một thời kì lịch sử khác nhau, đồng tiền Việt 

Nam cũng có những thay đổi khác nhau mà không phải  ai cũng nắm rõ. Thực sự  

đồng tiền giấy mà chúng ta đang có trong ví và đang tiêu hàng ngày có một lịch 

sử hết sức thú vị. Cùng quay ngược thời gian để thử tìm hiểu về nó nhé: 

Giấy bạc Đông Dương – tờ tiền giấy đầu tiên của Việt Nam 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_gi%E1%BA%A5y


 

 Tờ tiền giấy đầu tiên được lưu thông ở Việt Nam là đồng Đông Dương mệnh 

giá 100 đồng bạc, được người Pháp phát hành và lưu thông trong thời gian từ năm 

1885 đến năm 1954. Trên đó có in hình 3 thiếu nữ với trang phục truyền thống 

của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam. 

Giấy bạc Cụ Hồ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 

 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra 

đời, tiền đồng cũng chính thức được in và lưu thông để khẳng định chủ quyền của 

đất nước tự do. Bắt đầu từ thời điểm này cho tới nay, chúng ta đã thay đổi tiền cả 

về hình thức, chất liệu đến mệnh giá. 

Trước khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra đời, trên mỗi tờ tiền đều in 

chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau của tờ tiền thường in các hình ảnh khác về giai cấp 

Nông - Công - Binh. Các con số ghi mệnh giá đều được viết theo số Ả- Rập hoặc 

bằng chữ Hán, Lào, Campuchia. Người Việt Nam thời ấy luôn gọi tiền giấy là 

“giấy bạc Cụ Hồ”. 

Tiền giấy do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành năm 1951 



 Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân 

hàng Quốc gia Việt Nam, với các nhiệm vụ: phát hành giấy bạc, quản lý kho bạc, 

thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để 

quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với thực dân Pháp. 

 

 Từ đó tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành chính thức được 

đưa vào sử dụng. 1 đồng ngân hàng đổi được 10 đồng tài chính (đồng Cụ Hồ), và 

gồm nhiều mệnh giá: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Hình thức tiền 

ngân hàng khá giống với trước đây và chỉ thay đổi về các bức hình in ở mặt sau 

cùng màu sắc ở mỗi mệnh giá tiền. 

Tiền giải phóng sau năm 1975 

 

 Sau thống nhất đất nước 30/4/1975, tiền lưu hành ở miền Nam mất giá và 

được đổi tên thành tiền giải phóng. Đến năm 1978, sau khi Nhà nước ổn định và 

thống nhất về tài chính, tiền Việt Nam tiếp tục thay đổi. Ở miền Bắc, 1 đồng giải 

phóng đổi 1 đồng thống nhất, ở miền Nam 1 đồng giải phóng đổi 8 hào thống 

nhất. Đồng thời nhà nước cũng phát hành thêm các loại tiền 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 

10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng. 

 Tiền giấy những năm 1985 



 

 Năm 1985, trước diễn biễn phức tạp của nền kinh tế và tình hình khan hiếm 

nghiêm trọng tiền mặt trong thanh toán, Nhà nước công bố đổi tiền theo tỉ lệ 10 

đồng thống nhất đổi 1 đồng tiền mới phục vụ cho cuộc cách mạng về giá cả và 

lương. Ngân hàng quốc gia Việt Nam đã ban hành các loại tiền 10, 20, 50 đồng. 

 Tiền giấy giai đoạn từ 1990 

 Trước thời kỳ Việt Nam sử dụng tiền polymer là các tờ tiền giấy cotton có 

mệnh giá 10.000 và 20.000 được in năm 1990, tờ 50.000 được phát hành từ 

15/10/1994 còn tờ 100.000 từ ngày 1/9/2000. 

 

Trong khi đó, tiền xu có một vài năm xuất hiện trên thị trường nhưng không phù 

hợp với phong cách tiêu tiền của người Việt Nam, nên nhanh chóng bị xếp thành 

loại vật dụng lưu niệm. 

 Tiền polymer ( Từ 2003 đến nay) 

Hiện trên thế giới đã có 23 nước lưu hành đồng tiền in trên chất liệu 

polymer, trong đó có ba nước sử dụng toàn bộ tiền polymer trong hệ thống tiền 

tệ; một số nước dùng giấy polymer cho một số mệnh giá; 6 nước hiện đang thử 

nghiệm tiền polymer dưới hình thức tiền lưu niệm. 

http://tapchicongthuong.vn/tag-kinh-te-4.htm


 

 Tiền polymer tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành 

năm 2003, có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ, với mục tiêu đáp 

ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ về cơ cấu mệnh giá (thêm loại tiền có mệnh giá lớn), 

chủng loại. Tiền polyme có nhiều ưu điểm, như: khó làm giả, độ bền cao, không 

thấm nước, thích hợp sử dụng trong các thiết bị hiện đại như ATM, máy đếm tiền. 

  Như vậy, tiền tệ là một phạm trù lịch sử, nó xuất hiện gắn liền với sự ra đời 

và phát triển của nền kinh tế hàng hóa, trải qua 4 hình thái giá trị. Có thể nói rằng, 

vấn đề tiền tệ luôn là tiêu điểm của nhiều mối quan tâm, đặc biệt là lịch sử ra đời 

và phát triển của nó. Ở mỗi thời kỳ khác nhau thì lại có những biến đổi khác nhau 

ở khắp các nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu để có những 

hiểu biết về lịch sử, quá trình phát triển cũng như vai trò của tiền tệ qua các thời 

kì sẽ giúp các em nắm rõ hơn kiến thức của môn học và có những định hướng tích 

cực trong tương lai.  
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