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 Ση ζεκαίλεη ρξήκα

 Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ρξήκαηνο

 Πνηα ήηαλ ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ρξήκαηνο θαηά 

ηελ αξραηόηεηα

 Πνηεο είλαη νη ζύγρξνλεο κνξθέο ηνπ ρξήκαηνο

 Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο εηζαγσγήο ηνπ επξώ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία



Οι ιδιόηηηες, οι λειηοσργίες ηοσ τρήμαηος 

και ο ρόλος ηοσ ζηην οικονομία

και ζηην κοινωνία.



Υξήκα, είλαη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ρξεζηκνπνηείηαη από 

κηα θνηλσλία σο ππνθαηάζηαην αμίαο, κέζν αληαιιαγήο θαη 

κνλάδα ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ.



Οι ιδιόηηηες είλαη νη εμήο: Η απνδνρή, δειαδή λα είλαη απνδεθηό από όινπο 

ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο.

 Αλζεθηηθόηεηα, δειαδή ε εζσηεξηθή αμία ηνπ αγαζνύ λα δηαηεξείηαη κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 

 Γηαηξεηόηεηα, ην ρξήκα πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε κηθξόηεξεο κνλάδεο.

 Οκνγέλεηα, εδώ αλαθεξόκαζηε ζηελ αμία πνπ θέξεη θάζε κνλάδα 

ρξήκαηνο θαη όρη ζηελ κνξθή ή ην ζρήκα ην λνκίζκαηνο. 

Οι λειηοσργίες ηνπ επίζεο είλαη:

 Δίλαη κέζν αληαιιαγήο.

 Μνλάδα απνηίκεζεο, δειαδή θάζε πξντόλ ή ππεξεζία κεηξηέηαη ζε 

κνλάδεο ρξήκαηνο. 

 Μέζν δηαηήξεζεο ηεο αμίαο, ην ρξήκα κπνξεί λα απνηακηεπηεί ή λα 

δηαηεξεζεί θαη λα αληαιιαγεί ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή κε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο . 

 Μέζσ πιεξσκώλ, ην ρξήκα ιεηηνπξγεί σο κέζν κειινληηθώλ πιεξσκώλ 

γηα δηαθαλνληζκνύο πνπ ζα ζπκβνύλ ζην κέιινλ.



Σν ρξήκα θαη ε αγνξά ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, δηόηη 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο  νη νπνίεο είλαη 

ην θέληξν ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρώξαο. 

Ο όξνο ρξήκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ιέμε νηθνλνκία ε 

νπνία ζεκαίλεη από ηελ αξραηόηεηα δηαρείξηζε ηεο νηθίαο. 

Οπζηαζηηθά ην ρξήκα έρεη νξαηά δηεπθνιύλεη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, 

βνεζώληαο ηνλ έηζη λα θξνληίζεη θαιύηεξα ην ζπίηη ηνπ. 

Δπηπιένλ δηεπθνιύλεη ηελ ζύγρξνλε θνηλσλία ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο. 

Βέβαηα ην ρξήκα είλαη θαη πεγή πινύηνπ άξα όζν 

πεξηζζόηεξν έρεηο ηόζν ηζρπξόηεξνο γίλεζαη.



Σύγτρονες μορθές τρήμαηος



- Οι μορυές χρήματος στην σύγχρονη κοινωνία είναι :

 τα ταρτονομίσματα , τα νομίσματα (κέρματα), 

 το πιστφτικό τρήμα (επιταγές, σσναλλαγματικές), 

 το πλαστικό τρήμα (τρεφστικές, πιστφτικές κάρτες, κάρτες 

αστόματης ανάληυης)



ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΗΜΑΣΟ

Α). Το ταρτονόμισμα είλαη έλα είδνο αμηόγξαθνπ, γξακκαηίνπ, ζηελ 

νπνία ν εθδόηεο αλαγξάθεη ην πνζόλ θαη ην είδνο ηνπ λνκίζκαηνο ην 

νπνίν ζα θαηαβάιεη ζηνλ θνκηζηή. Δθδίδεηαη ζπλήζσο από πηζησηηθά 

ηδξύκαηα όπσο είλαη νη ηξάπεδεο θαη γη απηό είλαη επξέσο γλσζηό θαη 

σο τραπεζογραμμάτιο.

Νομίσματα (ή θέξκαηα) είλαη έλα θνκκάηη από κέηαιιν, πνπ πιεξνί 

ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη ηππνπνηεκέλεο, κε βάξνο θαη πνηόηεηα πιηθνύ, 

είλαη ηππσκέλε πάλσ ζε απηό ε αξρή πνπ ην παξάγεη, εθδίδεηαη ζε 

κεγάιεο πνζόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Σα θέξκαηα θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα απνηεινύλ ηελ πην ζπλεζηζκέλε 

κνξθή ρξήκαηνο ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.



 Β). Πιστωτικό τρήμα

Παίξλεη δύν κνξθέο:

η) Επιταγή: Δίλαη κία εληνιή πξνο ηελ ηξάπεδα λα εμαξγπξώζεη ην 

πνζόλ πνπ αλαγξάθεη ε επηηαγή ζ’ απηόλ πνπ έρεη ηελ επηηαγή ηνλ 

θνκηζηή, δηθαηνύρν 

ηη) Σσναλλαγματική: είλαη κηα ππόζρεζε πιεξσκήο ζην κέιινλ. Ο 

αγνξαζηήο ππόζρεηαη όηη ζα πιεξώζεη ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή. 



 Γ)  Πλαστικό τρήμα

 Χρεωστικές Kάρτες

 Δίλαη κηα κνξθή ηνπ ιεγόκελνπ "πιαζηηθνύ ρξήκαηνο", ζύγρξνλνπ θαη 
δηαδεδνκέλνπ ηξόπνπ ζπλαιιαγώλ, πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο 
αγνξάο αγαζώλ ρσξίο άκεζε εθηακίεπζε κεηξεηώλ.
Οη ρξεσζηηθέο θάξηεο είλαη παξόκνηεο κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, κε ηε 
βαζηθή δηαθνξά όηη ην πνζό ηεο ζπλαιιαγήο κεηαθέξεηαη απηόκαηα από 
ην ινγαξηαζκό ηνπ θαηόρνπ ζην ινγαξηαζκό ηνπ εκπόξνπ θαη δελ 
πηζηώλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε ηεο θάξηαο όπσο ζηηο πηζησηηθέο 
θάξηεο. Αλ δελ ππάξρεη δειαδή δηαζέζηκν πνζό ζηνλ ινγαξηαζκό κε ηνλ 
νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε ρξεσζηηθή θάξηα, ε ζπλαιιαγή δε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί.

 Γ) Ηιεθηξνληθό ρξήκα

 Με ηνλ όξν ηλεκτρονικό τρήμα πεξηγξάθνπκε θάζε κνξθή κεηαθνξάο 
θεθαιαίνπ κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ κεξώλ πνπ γίλεηαη κε ςεθηαθό 
ηξόπν θαη ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε πιηθνύ κέζνπ.



Το τρήμα ζηη αρταία εποτή



 Οη άλζξσπνη ζηα αξραία ρξόληα πξηλ αθόκα δεκηνπξγεζνύλ ηα πξώηα 
λνκίζκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο δηάθνξα αληηθείκελα 
ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Αληάιιαζζαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο πεξίζζεπαλ 
κε πξάγκαηα ηα νπνία είραλ αλάγθε. 

 Γηα παξάδεηγκα, έλαο θπλεγόο κπνξνύζε λα αληαιιάμεη δέξκαηα δώσλ κε 
θαξπνύο από έλαλ αγξόηε, ή έλαο ςαξάο κπνξνύζε λα αληαιιάμεη 
δηαθνζκεηηθά θνρύιηα κε έλα πέηξηλν ηζεθνύξη από έλαλ θπλεγό. Απηνύ ηνπ 
είδνπο ε ζπλαιιαγή είλαη γλσζηή σο αληηπξαγκαηηζκόο. Έλα ζεκαληηθό 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αληηπξαγκαηηζκνύ είλαη όηη πεξηειάκβαλε ηελ 
αληαιιαγή αγαζώλ πνπ είραλ αμία.

 Δπεηδή κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη ζπλαιιαγέο έγηλαλ δπζθνιόηεξεο νη 
άλζξσπνη απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ όινη έλα κέζν ζπλαιιαγήο: ηα 
βνζθήκαηα (ηα δώα). Αξγόηεξα όκσο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ρξεηαδόηαλ θάηη 
αλζεθηηθό, δηαηξεηό θαη απνζεθέπζηκν. Άξρηζαλ ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 
κέηαιιν ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Αξρηθά θαζηεξώζεθε ην ηάιαλην, κηα 
ράιθηλε πιάθα, ζε ζρήκα πξνβηάο δώνπ θαη αμίαο πηζαλόλ ελόο βνδηνύ. 



 Σα πξώηα λνκίζκαηα θόπεθαλ από ηηο ειιεληθέο πόιεηο ηεο Ισλίαο θαη 

ηνπ Λπδηθνύ βαζηιείνπ, πεξηνρέο αλαπηπγκέλεο εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηα ηέιε ηνπ 7νπ αηώλα π.Υ. Σν πιηθό ηνπο ήηαλ ην ήιεθηξν, έλα θξάκα 

ρξπζνύ θαη αξγύξνπ. Σν ζρήκα ηνπο ήηαλ σνεηδέο θαη ζηελ κηα πιεπξά 

είραλ αθαλόληζηα βαζνπιώκαηα.

 ηε Λπδία, κεηά ηα πξώηα λνκίζκαηα από ήιεθηξν, θόπεθαλ ρξπζά θαη 

αξγπξά κε ηελ παξάζηαζε ιηνληαξηώλ ε ηαύξσλ, ζπκβόισλ ηνπ 

βαζηιείνπ. Αιιά θαη ζηηο πόιεηο ηεο Ισλίαο, ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηώλα ηα 

λνκίζκαηα έθεξαλ παξαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ πόιε ή κε 

ηνπο πξνζηάηεο ζενύο ηεο. Με ηελ παξάζηαζε ην λόκηζκα 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πόιε πνπ απνηειεί ηελ εθδίδνπζα αξρή θαη ηελ 

εγγύεζε γηα ην βάξνο ηνπ θαη ηελ ζύλζεζε ηνπ.



 ηελ αξραία Ρώκε, ε παξαγσγή θεξκάησλ γηλόηαλ ζηνλ λαό ηεο Ήξαο-
Μνλήηαο εμ νπ θαη ε αγγιηθή ιέμε ‘money’.

 Αξγόηεξα, θαζώο επεθηεηλόηαλ ε ξσκατθή απηνθξαηνξία, 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιια λνκηζκαηνθνπεία, θαη ηα ξσκατθά θέξκαηα 
γίλνληαλ δεθηά ζε όιε ηελ Δπξώπε, από ηηο Βξεηαληθέο λήζνπο έσο ηελ 
Σνπξθία θαη απνηέιεζαλ ην πξώην παλεπξσπατθό λόκηζκα.

 ηε ζπλέρεηα κε ηε δηάιπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ 
εκθάληζε ησλ εζλώλ ηεο Δπξώπεο, θάζε ρώξα έιεγρε ηα δηθά ηεο 
λνκίζκαηα. Από απηά ηα επξσπατθά έζλε πηνζεηήζεθαλ ηα πνιιά 
θέξκαηα θαη λνκίζκαηα πνπ ππήξραλ πξηλ από ην Δπξώ. Σα λνκίζκαηα 
ζπρλά έπαηξλαλ ηηο νλνκαζίεο ηνπο από κνλάδεο κέηξεζεο, όπσο ε 
Ιηαιηθή ιηξέηα θαη ην Φηλιαλδηθό κάξθν, γηαηί ηα θέξκαηα αξρηθά 
πεξηείραλ νξηζκέλε πνζόηεηα ρξπζνύ ε αζεκηνύ.

 Γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αμία ησλ θεξκάησλ, νη βαζηιείο θαη νη 
θπβεξλήζεηο έιεγραλ απζηεξά ηελ παξαγσγή ησλ λνκηζκάησλ ηνπο.



Οι θεηικές και οι αρνηηικές επιπηώζεις 

ηης ειζαγωγής ηοσ εσρώ ζηην Ελλάδα



 Γεκηνπξγήζεθε εληαία αγνξά γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο.

 Δμαιείθζεθαλ νη ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη θαη ην θόζηνο 

ζπλαιιαγώλ

 Δλνπνηήζεθε ε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά 



 Απμήζεθαλ νη ηηκέο

 Γεκηνπξγήζεθε ε ςεπδαίζζεζε πινύηνπ

 Δθρσξήζεθε ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή

 Γεκηνπξγήζεθε αλεμέιεγθην ρξένο

 Δπηθξάηεζε ρακειή αληαγσληζηηθόηεηα εμαηηίαο ηεο 

ηζνηηκίαο 

 Σα εηζαγόκελα πξντόληα  αθξίβπλαλ

 Κινλίζηεθαλ νη εκπνξηθνί θιάδνη

 Γεκηνπξγήζεθε αλεμέιεγθην ρξένο

 Παξνπζηάζηεθε ελεξγεηαθή αλεπάξθεηα



 Σν ρξήκα είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, όρη κόλν ζήκεξα 

αιιά θαη από ηελ αξραηόηεηα.

 ήκεξα ην ρξήκα έρεη πνιιέο κνξθέο θαη ρξήζεηο.

 Όζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξώ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία είρε ηόζν ζεηηθά όζν θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα.

 Οξηζκέλα από ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζα 

κπνξνύζαλ λα είραλ απνθεπρζεί κε θαιύηεξε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή.



 Αντιπραγματισμός, Ννκηζκαηηθό Μνπζείν.

 Γνωρίζω το νόμισμα, Alpha Bank.

 Απ. Γεδνπζόπνπινο, Παλ. Γηαιέξεο, Ιθ. ρηζηνύ, Παλη. Σέληεο, Αλδξ. Υαηδεαλδξένπ, Αρτές 
Οικονομίας, Α΄ηάμε ΓΔΛ, ΙΣΤΔ ΓΙΟΦΑΝΣΟ, Αζήλα 2012.

 Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα: Το εσρωσύστημα

 Το νόμισμα στον αρταίο ελληνικό κόσμο, Ννκηζκαηηθό Μνπζείν.

 http://ec.europa.eu/economyfinance/netstartsearch/euro/kids/moneyel.htm

 http://www.myrtis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=315&lang=
el

 http://www.alphanumismatics.gr/coinknow.aspx

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1

 http://www.ideas4u.net/money-what-is.php

 http://elearn.elke.uoa.gr/l001-c1-u1/index20.html

 https://www.facebook.com/PolitikhOikonomia/posts/610173262330515

 http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1194&Itemid=29

 http://www.newsbomb.gr/blogs/story/377761/kineziko-itan-to-proto-hartonomisma

 http://www.antinews.gr/2011/03/11/90305/

 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=414930

 www.europa.com
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