
 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΤΟ ΧΡΗΜΑ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να κυκλώσετε     
το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Αν δεν υπήρχε το χρήµα, κάθε εµπόρευµα θα είχε τόσες ανταλλακτικές αξίες όσα και τα 
υπόλοιπα εµπορεύµατα. ∆ηλαδή πολλές χιλιάδες ανταλλακτικών αξιών.   Σ        Λ    

β) Η αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος συνίσταται στην υποχρέωση των 
συναλλασσοµένων να αποδέχονται το χαρτονόµισµα στις συναλλαγές τους.   Σ       Λ    
γ) Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις όψεως, ενώ τα χαµηλότερα οι καταθέσεις 
προθεσµίας.            Σ       Λ    

δ) Ο τόκος αποτελεί, µε αυτή την έννοια, το κόστος δανεισµού, δηλαδή την επιβάρυνση που έχει ο 
δανειολήπτης για τη χρησιµοποίηση χρήµατος που δεν ανήκει στον ίδιο.   Σ       Λ    
 

2. Να αναλύσετε τις ιδιότητες του χρήµατος.  
                          

3. Να περιγράψετε τις δύο βασικές κατηγορίες χρήµατος, το περιεκτικό και το παραστατικό.   
 

4. Τι γνωρίζετε για την επιταγή ως µορφή πιστωτικού χρήµατος.  
 

5. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες καταθέσεων;   
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Πρώτον, πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτό, δηλαδή αποδεκτό από όλους τους 
συναλλασσόµενους, από το σύνολο τον πληθυσµού. 
∆εύτερον, η ανταλλακτική του αξία πρέπει να είναι τόση, ώστε να εξυπηρετεί τις περισσότερες 
συναλλαγές που γίνονται καθηµερινά. 
Αν είχαµε καθιερώσει ένα πολύ ευτελές αντικείµενο ως χρήµα, λόγου χάρη τη θαλάσσια άµµο, θα 
έπρεπε να κουβαλάµε τόνους καθηµερινά για να εξυπηρετήσουµε τις ηµερήσιες συναλλαγές µας. 
Αν είχαµε καθιερώσει ως χρήµα τα διαµάντια, η αγορά µιας εφηµερίδας θα ήταν σχεδόν αδύνατη. 
Η προσαρµογή της ανταλλακτικής αξίας του χρήµατος στην αξία των συναλλαγών που καλείται να 
εξυπηρετήσει το χρήµα, ερµηνεύει γιατί νοµίσµατα µικρής αξίας έχουν χαθεί από τις συναλλαγές, 
όπως παλαιότερα η δεκάρα, η πεντάρα, το εικοσαράκι και το πενηνταράκι, ενώ κυκλοφορούσαν 
νοµίσµατα µεγαλύτερης αξίας, όπως το πεντοχίλιαρο και το δεκαχίλιαρο. 
Τρίτον, δεν πρέπει να υπόκειται σε ταχεία φυσική φθορά ή σε αλλοίωση. 
Αν το χρήµα υπόκειται σε φθορά ή σε αλλοίωση δηµιουργούνται προβλήµατα αποδοχής του από το 
σύνολο των συναλλασσοµένων. Η κυκλοφορία χρήµατος που αλλοιώνεται µε την πάροδο του 
χρόνου (π.χ., ένα ζώο ή ένα φυτικό προϊόν το οποίο µεταβάλλεται και φθείρεται εύκολα) ή που 
µπορεί εύκολα να παραχαραχθεί εµποδίζει την ανάπτυξη των συναλλαγών, κλονίζοντας την 
εµπιστοσύνη του κόσµου στο χρήµα. 
Τέταρτον, το χρήµα, θα πρέπει να υποδιαιρείται σε µικρότερες µονάδες, ώστε να καλύπτει όλες τις 
πιθανές συναλλαγές. 
Αν δώσουµε 100 € για ένα κουτί τσίχλες θα αντιµετωπίσουµε µάλλον τη δυσφορία του πωλητή ο 
οποίος πρέπει να βρει να µας δώσει ρέστα. Αν αγοράσουµε ένα σπίτι και πληρώσουµε µε 
νοµίσµατα του ενός Ευρώ θα χρειαστεί να περάσουµε πολύ χρόνο µετρώντας και να καταβάλουµε 



 

 

πολύ κόπο για να τα κουβαλήσουµε. Τα πολλαπλάσια ή τα υποπολλαπλάσια της µονάδας του 
χρήµατος πρέπει να είναι τυποποιηµένα και η αξία τους εγγυηµένη. Αν κάποιος πάει στο περίπτερο 
και δώσει ένα χαρτονόµισµα των εκατόν πενήντα Ευρώ, είναι βέβαιο ότι ο περιπτεράς θα αρνηθεί 
να το δεχτεί. 
3. Περιεκτικό είναι το χρήµα που στις λειτουργίες του ως µέσου συναλλαγών και ως µέτρον της 
αξίας των εµπορευµάτων έχει αξία ίση µε την εµπορευµατική του αξία. Περιεκτικό χρήµα ήταν όλα 
τα είδη και προϊόντα που έχουν χρησιµοποιηθεί ως χρήµα και τα οποία έχουν χρήσεις άλλες από 
εκείνες του χρήµατος. Περιεκτικό χρήµα ήταν τα βόδια, το χρυσάφι ή οποιοδήποτε άλλο 
αντικείµενο κατανάλωσης. 
Παραστατικό είναι το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία µεγαλύτερη από 
την αξία του υλικού που το αποτελεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα παραστατικού χρήµατος είναι 
τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα. Η κυκλοφορία του παραστατικού χρήµατος είναι γεγονός των 
νεότερων χρόνων του πολιτισµού. Προϋποθέτει την ύπαρξη µιας πλήρως εµπορευµατικής 
οικονοµίας, µεγάλο αριθµό συναλλαγών και υψηλό καταµερισµό της εργασίας, καθώς και 
εµπιστοσύνη των συναλλασσοµένων ότι ο εκδότης του παραστατικού χρήµατος εγγυάται πλήρως 
την αναγραφόµενη αξία. 
4. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να εξαργυρώσει το 
αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. Το ποσόν οφείλει να είναι ήδη 
κατατεθειµένο στο λογαριασµό του εκδότη της επιταγής στην τράπεζα, αλλιώς ο εκδότης της 
επιταγής µπορεί να αντιµετωπίσει οικονοµικές και ποινικές κυρώσεις (ακάλυπτη επιταγή). 
Σε κάθε επιταγή πρέπει να αναγράφεται το χρηµατικό ποσόν, το όνοµα του δικαιούχου-αποδέκτη 
της επιταγής ο τόπος και η ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής και η υπογραφή του εκδότη. 
5. Οι καταθέσεις όψεως, που διακινούνται συχνά µε ατοµικές επιταγές. 
Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου, που είναι η συνηθέστερη µορφή λογαριασµού και επιτρέπει την 
κατάθεση χρηµάτων ή την ανάληψη, όποτε ο ενδιαφερόµενος το επιθυµεί. 
Οι καταθέσεις προθεσµίας, που είναι µια µορφή κατάθεσης µε χρονικό περιορισµό. ∆ηλαδή, ο 
καταθέτης µπορεί να αποσύρει τα χρήµατα που έχει καταθέσει ύστερα από ορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Αν τα αποσύρει νωρίτερα, χάνει ένα τµήµα του τόκου 
 

 
 


