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ΤΟΤΟ ΧΡΗΜΑΧΡΗΜΑ ΣΤΗΣΤΗ ΖΩΗΖΩΗ ΜΑΣΜΑΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή
της ιστορικής πορείας του χρήματος από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα και του ρόλου που παίζει σήμερα στη ζωή
μας. Στην προσπάθεια μας αυτή εστιάσαμε σε επιμέρους
θέματα όπως ο αντιπραγματισμός, οι ιδιότητες & 
λειτουργίες του χρήματος , τα πρώτα είδη χρήματος, τα
πρώτα αρχαία νομίσματα & χαρτονομίσματα , ο κανόνας
του χρυσού, οι πιστωτικές κάρτες, οι συναλλαγματικές & 
επιταγές. Με τον όρο χρήμα εννοούμε τα περιουσιακά
στοιχεία που χρησιμοποιούνται και γίνονται ευρέως
αποδεκτά για πληρωμές. ∆ηλαδή χρήμα μπορεί να είναι
οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως τέτοιο. Για παράδειγμα, σε
κάποιους αρχαίους πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν κοχύλια
ως χρήμα, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια
του 2ου Παγκοσμίου πολέμου χρησιμοποιούσαν τσιγάρα
ως χρήμα, και ούτω καθ’ εξής. 



Αντιπραγματισμός

Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε τη ζωή μας αν δεν
υπήρχε χρήμα, αν, δηλαδή, είχαμε ανταλλαγές
εμπορευμάτων.
Σε παλαιότερες εποχές, όταν οι άνθρωποι ζούσαν
οργανωμένοι σε κοινωνίες αυτάρκειας και ικανοποιούσαν
τις ανάγκες τους με τη δική τους παραγωγική προσπάθεια, 
οι ανταλλαγές ήταν περιορισμένες και γίνονταν συνήθως
σε είδος. Αντάλλαζαν, δηλαδή το ένα πράγμα με το άλλο. 
Το είδος αυτό της ανταλλαγής ονομάζεται
αντιπραγματισμός. Με τον αντιπραγματισμό οι ανταλλαγές
ήταν τυχαίες και ευκαιριακές. Θα έπρεπε να υπάρχει
σύμπτωση επιθυμιών καθώς και σύμπτωση
ανταλλασσόμενων ποσοτήτων..



Αντιπραγματισμός= ανταλλαγές σε είδος



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν
προσπαθούμε να ανταλλάξουμε εμπόρευμα με
εμπόρευμαείναι:

Πρώτον, η δυσκολία να βρούμε τον κατάλληλο
συναλλασσόμενο που να ενδιαφέρεται για το δικό μας
εμπόρευμα και εμείς για το δικό του.

∆εύτερον, η πιθανή αδιαιρετότητα του ενός ή και των
δύο εμπορευμάτων, η δυσκολία, δηλαδή, να διαιρεθούν τα
εμπορεύματα σε επιμέρους τμήματα που να επιτρέπουν
την ανταλλαγή.

Τρίτον, το ότι κάθε εμπόρευμα έχει τόσες
ανταλλακτικές αξίες όσα υπόλοιπα εμπορεύματα
υπάρχουν, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους
συναλλασσόμενους.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μέτρο αξίας των εμπορευμάτων

Μέσο πληρωμών

Μέσο αποταμίευσης

250.000 €



Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

♦ Πρώτον, πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτό



♦ ∆εύτερον, η ανταλλακτική του αξία πρέπει να
είναι τόση, ώστε να εξυπηρετεί τις περισσότερες
συναλλαγές.



♦ Τρίτον, δεν πρέπει να υπόκειται σε ταχεία φυσική φθορά
ή σε αλλοίωση.



♦ Τέταρτον, το χρήμα, θα πρέπει να υποδιαιρείται σε
μικρότερες μονάδες, ώστε να καλύπτει όλες τις πιθανές
συναλλαγές.



ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Α) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ :Έχει αξία ίση με την εμπορευματική του αξία.



Β) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ : Η αναγραφόμενη του αξία αντιστοιχεί σε αξία
μεγαλύτερη από την αξία του υλικού που αποτελείται.



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙ∆Η ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΧΡΗΜΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΧΡΗΜΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Τα πολύτιμα μέταλλα
χρησιμοποιήθηκαν γιατί:

► αποτελούν εμπόρευμα
περιζήτητο και σπάνιο

► αντιπροσωπεύουν
μεγάλη αξία σε μικρό
όγκο και βάρος

► δεν αλλοιώνονται, 
είναι ομοιογενή και
διαιρετά.



ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ



Η Επιταγή αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να
εξαργυρώσει το αναφερόμενο ποσόν στον κομιστή

(δικαιούχο) της επιταγής



Η συναλλαγματική είναι μια ιδιωτική ρύθμιση
πληρωμής μεταξύ δύο συναλλασσόμενων και αποτελεί

υπόσχεση πληρωμής στο μέλλον.



ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Είναι το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα», δηλαδή οι πιστωτικές κάρτες που
εκδίδουν οι εμπορικές τράπεζες. Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται
από τους καταναλωτές για τις αγορές εμπορευμάτων σε καταστήματα

που έχουν συμβληθεί με την τράπεζα και αποδέχονται την πληρωμή με την
πιστωτική κάρτα




