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Ανάγκες: Αγαθά ή υπηρεσίες που είναι
απαραίτητα για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Η
τροφή ,η στέγη ,ο ρουχισμός ,το νερό αποτελούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ζήσουμε
με αξιοπρέπεια. Ένα πολυτελές αυτοκίνητο δεν
αποτελεί ανάγκη αλλά επιθυμία (βλέπε σχετικό
ορισμό).

Ανταλλαγή: Το να δώσουμε σε κάποιον ένα
πράγμα για να πάρουμε από αυτόν κάποιο άλλο.

Αποταμίευση: Τα χρήματα που βάζουμε στην
άκρη για να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.
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Δ
Δανεισμός: Όταν δεν επαρκούν τα χρήματά μας,
κάποιος (συνήθως μία τράπεζα) μας δανείζει με
την αυτονόητη υποχρέωση να του τα
επιστρέψουμε στο μέλλον με τους
συμφωνηθέντες τόκους.

Δωρεά: Ένα χρηματικό ποσό ή μία συνεισφορά
που δίνουμε για έναν σκοπό, που παραχωρείται
χωρίς αντάλλαγμα.

Έξοδα - Δαπάνες: Χρηματικά ποσά που
ξοδεύουμε για να αγοράσουμε προϊόντα και
υπηρεσίες για εμάς ή τις επιχειρήσεις μας.

Ε
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Επιθυμίες: Αγαθά ή υπηρεσίες που θα
θέλαμε να έχουμε ή να χρησιμοποιούμε,
αλλά δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωσή
μας.

Έσοδα Συνολικά: Στο εισόδημα που
προέρχεται από την εργασία μας
προσθέτουμε και άλλα εισοδήματα που
μπορεί να έχουμε από ενοίκια, τόκους κ.λπ.

Κ
Κατανάλωση: Τα χρήματα που
χρησιμοποιούμε για να αγοράσουμε αγαθά ή
υπηρεσίες και με αυτό τον τρόπο να καλύψουμε
τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας.
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Μετρητά: Χρήματα, είτε χαρτονομίσματα είτε
μεταλλικά νομίσματα, τα οποία μπορούμε να
κρατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε για να
αγοράσουμε πράγματα.

Μισθός: Το ποσό των χρημάτων που κάποιος
πληρώνεται για την δουλειά που κάνει.

M

N
Νόμισμα: Κάτι που αναγνωρίζεται και
χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής. Για
παράδειγμα, αντικείμενα όπως μέταλλο ή χαρτί
που αναγνωρίζονται ως χρήματα. Έτσι κάθε
κράτος ή ένωση κρατών χρησιμοποιεί ένα νόμισμα
για συναλλαγές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χρησιμοποιούμε το Ευρώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής χρησιμοποιούν το Αμερικανικό Δολάριο,
στον Καναδά το Καναδικό Δολάριο, κ.ο.κ.
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Πιστωτική Κάρτα: Είναι ένα μέσο πληρωμής το
οποίο παρέχει στον κάτοχό της την δυνατότητα να
δανειστεί κεφάλαια τα οποία καλείται να
αποπληρώσει αργότερα με κάποιον, συνήθως
υψηλό, τόκο.

Προϋπολογισμός: Ένα σχέδιο που δημιουργούμε
για να προγραμματίσρήουμε τα έσοδα και έξοδά
μας.

Σ
Στόχος: Κάτι που αποφασίζουμε πως είναι πολύ
σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αν τα
καταφέρουμε, μπορούμε να πούμε πως πετύχαμε
τον στόχο μας.

Π
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Τ
Τιμή: Το κόστος που πληρώνουμε για να
αγοράσουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.

Τράπεζα: Ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός
που προστατεύει και αξιοποιεί τα χρήματα που
καταθέτουμε έναντι μιας αμοιβής που
ονομάζεται τόκος. Για παράδειγμα, οι
μεγαλύτερες τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής είναι οι: JP Morgan Chase, Bank of
America, Citigroup, Wells Fargo και Bank of New
York Mellon.

Φ
Φιλανθρωπία: Ενδιαφέρον για ανθρώπους
που έχουν ανάγκη και προσπάθεια για
συμβολή στην ευημερία τους με διάφορες
δωρεές χρημάτων, αγαθών ή εργασίας.


