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Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές του χρήματος, του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, του ρόλου του χρήματος και των 
νομισματικών πολιτικών ως καθοριστικών παραγόντων των 
συνολικών επιπέδων εθνικής παραγωγής, ανεργίας και τιμών.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Προσδιορίζουν τι είναι το χρήμα, γιατί υπάρχουν οι 

τράπεζες και πώς λειτουργούν οι νομισματικές πολιτικές 

 Εξετάζουν τις βασικές θεματικές στη συζήτηση σχετικά με 

τη προσήκουσα συμπεριφορά της νομισματικής πολιτικής 

 Συζητούν τους βασικούς παράγοντες στους οποίους 

βασίζονται οι εναλλακτικές απόψεις για την αρμόζουσα 

χάραξη και εφαρμογή νομισματικών πολιτικών 

 Εξηγούν τους βασικούς τύπους νομισματικών πολιτικών 

που επιδιώκονται ή συζητούνται σήμερα 

 Εξηγήσουν τη σύνδεση των νομισματικών θεμάτων με το 

τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Προαπαιτούμενα AED100, AED115 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εισαγωγή: χρήμα, η λειτουργία του χρήματος, τα είδη χρήματος, 
χρήμα και το οιονεί χρήμα. 
 
Το χρηματοοικονομικό σύστημα, ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
 



Η τραπεζική βιομηχανία, ιστορία της τραπεζικής, εγγραφή και 
εξέταση, τραπεζικό κεφάλαιο, εταιρείες συμμετοχών, κοινωνική 
ρύθμιση και τραπεζικά δάνεια. 
 
Τραπεζικές οντότητες, τραπεζικό ενεργητικό και παθητικό, άλλες 
τραπεζικές δραστηριότητες. 
 
Κεφαλαιαγορές, πλεονάσματα και ελλείμματα, μακροπρόθεσμες 
και βραχυπρόθεσμες αγορές. 
 
Κεντρική τραπεζική, το Α προφίλ της κεντρικής τράπεζας, σκοποί 
και λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών, η επίσημη δομή της 
κεντρικής τράπεζας.  
 
Η προσφορά χρήματος: η μέτρηση του χρήματος, εναλλακτικός 
ορισμός και υποκατάστατα χρήματος, η δημιουργία του χρήματος, 
νόμισμα, δημιουργία πολλαπλών καταθέσεων, η θεωρία της 
προσφοράς χρήματος, τραπεζικά αποθέματα και σχετικά μέτρα, 
παράγοντες που μειώνουν τα τραπεζικά αποθέματα, ο έλεγχος της 
κεντρικής τράπεζας, ο πολλαπλασιαστής χρήματος και το 
χρηματικό απόθεμα. 
 
Νομισματική θεωρία, τόκοι και κόστος ενεργητικού, ο οικονομικός 
αντίκτυπος του χρήματος, η ζήτηση χρημάτων στις συναλλαγές, η 
κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος.  
 
Η θεωρία του εισοδήματος και των εξόδων: εθνικό εισόδημα, 
πιθανά προϊόντα λογαριασμών, επιτόκια, επένδυση και εισόδημα. 
 
Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και το κεφάλαιο του 
εισοδηματικού κόστους, αίτια πληθωρισμού, πραγματικό ΑΕΠ, 
απασχόληση, τιμές και μισθοί, καμπύλη Phillips, μεταβολές στην 
προσφορά και τη ζήτηση, αλληλεπιδράσεις μεταξύ της προσφοράς 
και της ζήτησης. 
 
Νομισματική πολιτική, οι στόχοι της νομισματικής πολιτικής, τα 
εργαλεία της νομισματικής πολιτικής, οι επιπτώσεις της 
νομισματικής πολιτικής. 
 
Διεθνές χρήμα και χρηματοοικονομικά, η εξέλιξη του διεθνούς 
νομισματικού συστήματος, ο κανόνας του χρυσού, σύστημα 
Bretton Woods, κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η 
οργάνωση της αγοραίας συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
 



Διεθνής τραπεζική και εθνικές νομισματικές πολιτικές, η 
διεθνοποίηση της εμπορικής τραπεζικής, η δομή της διεθνούς 
τραπεζικής, η ανάπτυξη της υπεράκτιας τραπεζικής. 
 
Τα προβλήματα του διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα, 
κατευθυνόμενοι προς ένα νέο διεθνές νομισματικό σύστημα, η 
επιλογή μεταξύ κυμαινόμενων και σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. 
 
Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στο 
αντικείμενο του μαθήματος.  
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