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ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Aa
Abolition of duties

κατάργηση δασµών

Αbrasion of coin

φθορά νοµίσµατος

Absolute monopoly
Absorbing units
Accelerated depreciation
Accept an offer
Acceptance interval
Accepting house
Access to a market
Accompanying documents
Account

απόλυτο µονοπώλιο
µονάδες απορρόφησης κόστους
επιταχυνόµενη απόσβεση
αποδέχοµαι µια προσφορά
χρονικό περιθώριο για την αποδοχή
(συναλλαγµατικών κ.λ.π.)
οίκος εξόφλησης συναλλαγµατικών
δικαίωµα πωλήσεως αγαθών σε µια
αγορά
συνηµµένα (συνοδευτικά) έγγραφα
λογαριασµός, τιµολόγιο

Account current
Account day
Account executive
Account overdrawn

τρεχούµενος λογαριασµός
ηµέρα εκκαθάρισης (π.χ.
χρηµατιστηριακών συναλλαγών)
λογιστική ηµέρα
ο υπεύθυνος λογαριασµών πελατών
ακάλυπτος λογαριασµός

Accounting books

λογιστικά βιβλία

Accounting cycle

λογιστικός κύκλος

Accounting records
Accounts payable
Accounts department
Accounts receivable
Αccrued interest

λογιστικό αρχείο
λογαριασµοί πληρωτέοι
υπηρεσία λογιστηρίου (λογιστήριο)
λογαριασµοί εισπρακτέοι
συσσωρευµένοι τόκοι
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Αccrued revenue
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δεδουλευµένη πρόσοδος

Αccrued depreciation

συσσωρευµένη απόσβεση

Accumulation of stock

συσσώρευση αποθεµάτων

Acquisition cost
Active balance
Active demande

κόστος κτήσης
ενεργητικό ισοζύγιο
ενεργός ζήτηση

Active money

κυκλοφορούν χρήµα

Active partner

ενεργός εταίρος

Active population

ενεργός πληθυσµός

Actual cost

πραγµατικό κόστος

Actual total loss
Ad valorem
Ad νalorem import duty
Added value
Added value tax
Adjusting entry
Adjustment
Adman

πραγµατική ολική ζηµία
κατά την αξία
εισαγωγικός δασµός επί της αξίας
προστιθέµενη αξία
φόρος προστιθέµενης αξίας
διορθωτική εγγραφή
προσαρµογή, διακανονισµός
διαφηµιστής

Administered price
Administration costs
Advance

επιβαλλόµενη τιµή
διοικητικά έξοδα
προκαταβολή

Advance in price
Advance payment
Advanced countries
Advancing market

ανατιµώ, ακριβαίνω
προπληρωµή, προεξόφληση
προηγµένες χώρες
αγορά στην οποία η ζήτηση ξεπερνά την
προσφορά
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Adverse balance

αρνητικό ισοζύγιο, παθητικό ισοζύγιο

Adverse clearing

παθητικός συµψηφισµός τράπεζας

Advertise

διαφηµίζω

Advertising mix

η διαφήµιση µε διάφορα µέσα

Advertising appropriations

διαφηµιστικές πιστώσεις

Advertising campaign

διαφηµιστική εκστρατεία

Advertising consultant

σύµβουλος διαφηµίσεων

Advertising expenditure

διαφηµιστικές δαπάνες

Affiliated company

θυγατρική εταιρεία

After sales service

εξυπηρέτηση πελατών µετά την αγορά
ενός αγαθού

Agglomeration factor
Agreed price
Agreement (written)
Αgricultura1 guidance
Αgro-industry
Allocation of duties
Allotment (of shares)
ΑΙΙοw (a discount)
Allowed a cost
Alternative demande
Amalgamation = merger
Amortization

συντελεστής συγκεντρώσεως
συµφωνηµένη τιµή
συµβόλαιο, σύµβαση, γραπτή συµφωνία
γεωργικός προσανατολισµός
βιοµηχανία γεωργικών προϊόντων
καταµερισµός καθηκόντων
κατανοµή µετοχών
παραχωρώ (κάνω) έκπτωση
επιτρεπτό κόστος
εναλλακτική, διαζευκτική ζήτηση
συγχώνευση, συνένωση
απόσβεση
αποσβένω χρέος, εξοφλώ µε
τοκοχρεολυτικές δόσεις

Amortize
Amount due
Αnnual accounts

οφειλόµενο ποσό
ετήσιος ισολογισµός
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Αnnual earnings
Αnnual report
Annuity
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ετήσια κέρδη

ετήσιος απολογισµός
ετήσια πρόσοδος

Anti-inflation
Anticipated prices

αντιπληθωριστικά µέτρα
αναµενόµενες τιµές

Anticipation
Antidumping duty

πρόβλεψη
αντισταθµιστικός δασµός

Apparent consumption

εµφανής κατανάλωση

Apparent reserves

φανερά αποθεµατικά

Applied economics

εφαρµοσµένη οικονοµική

Appointed agent

επίσηµος αντιπρόσωπος

Appraisal

εκτίµηση, αξιολόγηση, αποτίµηση

Αppreciated surplus

υπερτιµηµένο πλεόνασµα

Αpprοpriated capital

διατεθέν κεφάλαιο

Αpprοpriation account
Approximate price

λογαριασµός κατανοµής χορηγήσεων ή
κονδυλίων
τιµή κατά προσέγγιση

Asked price

ζητηθείσα τιµή

Asking price

τιµή ζητήσεως

Assessment of taxes
Asset life

εκτίµηση φόρων
διάρκεια ζωής στοιχείων

Assets

ενεργητικό, στοιχεία επιχειρήσεως

Assign

εκχωρώ, παραχωρώ

Assignable debt

µεταβιβάσιµο χρέος

Assumption of debt
Attorney

αποδοχή χρέους
πληρεξούσιος, εντολοδόχος
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Attractive price

ελκυστική τιµή

Auction dutch

µειοδοσία

Auction public

πλειστηριασµός, δηµοπρασία
διαχειριστικός έλεγχος, λογιστικός
έλεγχος

Audit
Auditor

ελεγκτής, επίσηµος ελεγκτής

Auditor's report

έκθεση ελεγκτών
σύνολο µετοχών που µπορεί να εκδώσει
µια εταιρεία

Authorized stock
Authorized capital

εγκριθέν κεφάλαιο

Automatic wage arrangement

αυτόµατη αναπροσαρµογή ηµεροµισθίων

Average cost

µέσο κόστος

Average price

µέση τιµή

Avoidable cost

µεταβλητό κόστος

Award damages

επιδικάζω αποζηµίωση δια ζηµίας

Bb
Back bill

ανεξόφλητος λογαριασµός

Back log

αναδροµική πληρωµή

Back pay

αναδροµικές αποδοχές, καθυστερούµενα

Backer

τριτεγγυητής, εγγυητής, χρηµατοδότης

Backward area
Bad dept
Bad debts
Bail

υποανάπτυκτη περιοχή
επισφαλής απαίτηση
επισφαλείς οφειλές
εγγύηση, εγγύηση υπέρ τρίτου

Bail bond

οµολογία εγγυήσεως

Balance

ισοζύγιο, υπόλοιπο
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Balance a budget
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ισοσκελίζω τον προϋπολογισµό

Balance an account

ισοσκελίζω λογαριασµό

Balance brought down

υπόλοιπο εις µεταφορά

Balance carried forward
Balance due

µεταφορά (υπολοίπου) εις νέον
οφειλόµενο υπόλοιπο

Balance in hand

υπόλοιπο εις ταµείο

Balance of trade

εµπορικό ισοζύγιο

Balance of payments

ισοζύγιο πληρωµών

Balance sheet

ισολογισµός

Bank account

τραπεζικός λογαριασµός

Bank balance

πιστωτικό υπόλοιπο σε τραπεζικό
λογαριασµό

Bank charges

προµήθεια τραπέζης

Bank crash

τραπεζική κατάρρευση, κραχ

Bank credit

τραπεζική πίστωση

Bank deposit

τραπεζική κατάθεση

Bank discount

τραπεζική προεξόφληση

Bank loan

τραπεζικό δάνειο

Bank of circulation

εκδοτική τράπεζα
προεξοφλητικό επιτόκιο (της Κεντρικής
Τράπεζας)

Bank rate
Bank statement

αντίγραφο κινήσεως τραπεζικού
λογαριασµού (µπορντερώ τραπέζης)

Βαπk transfer

τραπεζική µεταφορά (χρηµάτων)

Bankable bills

συναλλαγµατική υψηλής φερεγγυότητας

Banker's order

τραπεζική εντολή

Banker's indemnity

τραπεζική εγγύηση

Μία προσφορά της ∆ΑΠ Οικονοµικού – www.dap-oikonomikou.gr

8

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Banker's reference
Banking system

τραπεζικές συστάσεις
τραπεζικό σύστηµα

Banknote

τραπεζογραµµάτιο

Βαnkrupt

πτωχεύσας

Βαrred market
Βargain (cheap purchase)
Βargain (deal)

χώρα στην οποία απαγορεύεται η
εξαγωγή ενός προϊόντος
ευκαιρία, τιµή ευκαιρίας
συναλλαγή, εµπορική δουλειά

Bargain offer

προσφορά ευκαιρίας

Βargain price

τιµή ευκαιρίας

Bargaining power
Βαrriers to trade
Barter economies

διαπραγµατευτική ισχύς
εµπόδια ελεύθερης εµπορίας
εµπράγµατες οικονοµίες

Base pay rate

βασικό ηµεροµίσθιο

Basic wage

βασικό ηµεροµίσθιο

Batch costing
Batch production
Bear account)
Bearer bond
Benefit

υπολογισµός κόστους κατά παρτίδες
παραγωγή σε παρτίδες
λογαριασµός πτωτικής πορείας αξιών
(όρος του χρηµατιστηρίου
οµολογία (πληρωτέα) στον κοµιστή
ωφελούµαι, όφελος

Betterment tax

φόρος υπεραξίας

Bilatera1 trad

διµερές εµπόριο

Bilatera1 trade agreement
Bill (account)
Bill of exchange
Bill of lading

διµερής εµπορική συµφωνία
λογαριασµός
συναλλαγµατική
φορτωτική
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Bill payable at sight
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συναλλαγµατική πληρωτέα επί τη
εµφανίσει
επιτόκιο προεξοφλήσεως
συναλλαγµατικών

Bill rate
Bills discounted
Bills for collection
Bills payable

προεξοφληµένες συναλλαγµατικές
συναλλαγµατικές προς είσπραξη
συναλλαγµατικές πληρωτέες

Bills receivable

εισπρακτέες συναλλαγµατικές

Black economy

παραοικονοµία

Black market (goods)
Black money

µαύρη αγορά (εµπορευµάτων)
χρήµατα που δε δηλώνονται στην εφορία
ανοιχτή συναλλαγµατική (χωρίς όνοµα
δικαιούχου)

Blank bill
Blank credit
Blanket price
Blanket agreement
Block trade
Blockade

ανοικτή πίστωση
ενιαία τιµή
συλλογική σύµβαση
µαζικό εµπόριο
αποκλεισµός

Blocked account

δεσµευµένος λογαριασµός

Blocked currency

δεσµευµένο νόµισµα

Blocked deposits

δεσµευµένες καταθέσεις

Blocked exchange

δεσµευµένο συνάλλαγµα

Board of trade
Board of directors
Bogus company
Bogus money
Bond

εµπορικό επιµελητήριο
διοικητικό συµβούλιο
εταιρεία φάντασµα
πλαστό χρήµα
οµολογία, οµόλογο, εγγύηση, χρεόγραφο
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Bond washing

εικονική αγοραπωλησία χρεογράφων

Bonded goods

υποκείµενα εµπορεύµατα

Book cost

λογιστικό κόστος

Book dept

λογιστικό χρέος

Book profit

λογιστικό κέρδος

Book value

λογιστική αξία

Bookkeeper
Bookkeeping
Booming economy

λογιστής
κράτηµα βιβλίων
ανθηρή οικονοµία

Βοrrowed capital

δανειακά κεφάλαια

Βοrrowing power

πιστοληπτική ικανότητα

Bottom price

χαµηλή τιµή

Bounty

επιχορήγηση, κίνητρο

Boycott

αποκλεισµός, µποϊκοτάρισµα

Branch

παράρτηµα, υποκατάστηµα

Branch bank

υποκατάστηµα τραπέζης

Branch office

υποκατάστηµα

Brand

εµπορικό σήµα, µάρκα

Brand Franchise
Brand name
Branded goods

η σταθερή πελατεία µιας µάρκας
εµπορική επωνυµία, µάρκα
προϊόντα καθορισµένης µάρκας

Βranded products

προϊόντα ποιότητας σε ειδική
συσκευασία

Βreach of contract

αθέτηση (παράβαση) συµβάσεως

Βreak down of expenses
Βridging lοan

ανάλυση εξόδων
δάνειο για προσωρινή κάλυψη ανάγκης
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µεσίτης, χρηµατοµεσίτης, πράκτορας,
χρηµατιστής

Βroker
Broking house

µεσιτικό γραφείο

Budget

προϋπολογισµός

Budget deficient

ελλειµµατικός προϋπολογισµός

Budget regular

τακτικός προϋπολογισµός

Budget state

κρατικός προϋπολογισµός

Budgetary control

έλεγχος µέσω του προϋπολογισµού

Bulk discount

έκπτωση για αγορά µεγάλων ποσοτήτων

Bullish market

ανοδική αγορά

Bullish trend

υψωτική τάση

Business before the meeting

ηµερήσια διάταξη

Business cycle

κυκλική οικονοµική διακύµανση

Business cycles

οικονοµικοί κύκλοι

Business budgeting

προγραµµατισµός επιχειρήσεως

Bust (U.S.A.)

οικονοµική κάµψη, χρεοκοπία

Buy out

εξαγοράζω
αγοράζω µε την ελπίδα να πέσουν οι
τιµές

Βuy short
Buying power

αγοραστική δύναµη

Cc
Cabot age

ακτοπλοϊα

Call option

δικαίωµα αγοράς αξίων εντδς κάποιας
προθεσµίας

Cambist

κερδοσκόπος συναλλάγµατος

Capital

κεφάλαιο

Capital account

λογαριασµός κεφαλαίου
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Capital allowances

φορολογικές απαλλαγές επί των
επενδύσεων

Capital expenditure

κεφαλαιουχικές δαπάνες

Capital gains tax

φορολογία επί των κεφαλαιακών κερδών
απο ρευστοποίηση πάγιων στοιχείων του
ενεργητικού

Capital goods

κεφαλαιουχικά αγαθά

Capital grants

επιχορηγήσεις µε την µε την µορφή
κεφαλαίου

Capital reserves
Capitalism
Capitalization
Capitalized value
Cardinal utility
Caretaker budget

Απόθεµα κεφαλαίων
καπιταλισµός
κεφαλαιοποίηση
κεφαλαιοποιηµένη αξία
απόλυτη χρησιµότητα
υπηρεσιακός προϋπολογισµός

Cargo

φορτίο

Carriage

µεταφορικά έξοδα

Carriage forward

κόµιστρα πληρωτέα στον σταθµό
προορισµού απο τον παραλήπτη

Carriage free

ελεύθερο µεταφορικών εξόδων

Carriage paid

µεταφορικά προπληρωµένα

Carrying charges
Carte blanche

έξοδα λειτουργίας επιχειρήσεως
εξουσιοδότηση εν λευκώ

Cartel

συνασπισµός επιχειρήσεων

Carter

ναυλώνω, καταστατικός χάρτης

Cash a cheque
Cash against documents
Cash audit

εισπράττω επιταγή
πληρωµή της µετρητοίς έναντι
φορτωτικών εγγράφων
έλεγχος ταµείου
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Cash balance
Cash book
Cash buying
Cash deal
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υπόλοιπο ταµείου
βιβλίο ταµείου
αγορά της µετρητοίς
συναλλαγή της µετρητοίς

Cash deficit
Cash discount
Cash flow

ταµειακό έλλειµµα
έκπτωση επί της µετρητοίς
ταµειακή ροή

Cash fοrecast

πρόβλεψη µετρητών

Cash reserve

αποθεµατικό σε ρευστά

Cash sale

πώληση της µετρητοίς

Cash box

ταµείο

Cash desk

ταµείο

Casual profits

απροσδόκητα κέρδη

Ceiling price

ανώτατο όριο τιµών

Census of business
Certificate of insurance
Certified cheque
Certified copy
Chain store

λογιστική απογραφή επιχειρήσεως
πιστοποιητικό ασφαλίσεως
βεβαιωθείσα επιταγή
επικυρωµένο αντίγραφο
κατάστηµα µε πολλά παραρτήµατα

Chairman

πρόεδρος

Chamber

επιµελητήριο

Chamber of commerce

Charge account

Chargeable

εµπορικό επιµελητήριο
προσωπικός λογαριασµός καταβολών
έναντι αγορών µε πίστωση ή µελλοντικών
υπηρεσιών που η τράπεζα αναλαµβάνει
να εξοφλεί στο όνοµα του καταθέτη
καταλογιστέος, φορολογήσιµος
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Chargeable expenses
Cheap money
Check book
Checkout

κοστολογήσιµες δαπάνες
εύκολο χρήµα
στέλεχος επιταγών τραπέζης
ταµείο µεγάλου καταστήµατος

Cheque

επιταγή

Chequebook

βιβλιάριο επιταγών

Cheque card

τραπεζική πιστωτική κάρτα

Cheque payable to bearer
Chronic unemployment
CIF (cost, insurance, freight)
Circulating assets

επιταγή πληρωτέα στον κοµιστή
χρόνια ανεργία
κόστος, ασφάλιση, ναύλα
κυκλοφορούντα στοιχεία

Clearing house

συµψηφιστικό γραφείο

Clearing bank

τράπεζα συµψηφισµών

Closed account
Closed market

κλειστός λογαριασµός
κλειστή αγορά

Closing cost

κόστος για το κλείσιµο µιας δουλείας

Closing date

τελευταία προθεσµία

Closing pries

τιµή κλεισίµατος

Coemption
Collateral loan
Collect debt
Collecting bank
Collection charges
Collective bargaining
Collective goods
Commercial invoice

µονοπώληση της αγοράς ενός είδους
εµπράγµατο δάνειο
εισπράττω οφειλή
εισπράττουσα τράπεζα
έξοδα είσπραξης
συλλογική διαπραγµάτευση
δηµόσια αγαθά
εµπορικό τιµολόγιο
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Commercial traveler
Commission
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περιοδεύων αντιπρόσωπος
προµήθεια

Commission agent

εµπορικός αντιπρόσωπος

Commission broker

µεσίτης µε προµήθεια

Commodity market

χρηµατιστήριο εµπορευµάτων και
πρώτων υλών

Common customs tariff
Comparative cost
Compensating tariff
Compensatory balance
Compete

κοινό δασµολόγιο
σχετικό κόστος
αντισταθµιστικό δασµολόγιο
αντισταθµιστικό ισοζύγιο
ανταγωνίζοµαι

Competing goods

ανταγωνιστικά αγαθά

Competition price

τιµή συναγωνισµού

Competitive market
Competitive advertising
Competitive tender
Competitor
Complementary demand

ανταγωνιστική αγορά
ανταγωνιστική διαφήµιση
συναγωνιστική προσφορά
ανταγωνιστής
συµπληρωµατική ζήτηση

Composite demand

εναλλακτική (σύνθετη) ζήτηση

Compound interest

ανατοκιζόµενος τόκος

Compound parity
Comptroller

σύνθετη ισοτιµία
ελεγκτής λογαριασµών

Compulsory purchase

απαλλοτρίωση

Concealed exchange

συγκαλυµµένη συναλλαγή

Confirmed irrevocable letter of
Conflict of interest

βεβαιωθείσα ανέκκλητη πιστωτική
επιστολή
σύγκρουση (αντίθεση) συµφερόντων
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Consequential damages
Consequential loss
Consignment

αποζηµίωση για παρεπόµενες ή έµµεσες
ζηµίες
παρεπόµενη ή έµµεση ζηµία ή απώλεια
αποστολή εµπορευµάτων

Consignment note

δελτίο αποστολής

Consolidated debt

πάγιο χρέος

Consolidated account

ενοποιηµένος λογαριασµός

Consolidated balance sheet

ενοποιηµένος ισολογισµός

Consontium
Constructive loss
Consumable goods
Consumer
Consumer group
Consumer price index
Consumer durables
Consumption
Contango

κοινοπραξία
τεκµαρτή ζηµία
καταναλωτικά αγαθά
καταναλωτής
οµάδα καταναλωτών
δείκτης τιµών καταναλωτή, τιµάριθµος
καταναλωτικά διαρκή αγαθά
κατανάλωση
χρηµατιστηριακή µεταφορά

Contingo price
Contingency fund

τιµή µεταφοράς
λογαριασµός εκτάκτων δαπανών

Contingency reserve

αποθεµατικό για απρόβλεπτα

Contingent expenses

απρόβλεπτα έξοδα

Controlled economy
Conventional tariff
Convertible currency

ελεγχόµενη οικονοµία
συµβατικός δασµός
µετατρέψιµο νόµισµα

Cooperation

συνεργασία

Cooperative

συνεταιρισµός
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Cοrporation
Corporation tax
Corresponding rates
Cosponsoring
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εταιρεία, σωµατείο, οργανισµός
φόρος κερδών επιχειρήσεων
ισοδύναµες τιµές
συµµετοχή στο κόστος µιας κοινής
διαφήµισης

Cost accountant

κοστολόγος

Cost accounting

λογιστική του κόστους

Cost analysis

ανάλυση κόστους

Cost and freight

κόστος και ναύλος

Cost benefit analysis
Cost effectiveness
Cost of labour
Cost of living
Cost of living index
Cost plus pricing (οr mark up pr.)
Cost price

ανάλυση κόστους και ωφεληµάτων
αποδοτικότητα κόστους
κόστος εργασίας
κόστος διαβιώσεως
τιµάριθµος (ή δείκτης) κόστους ζωής
τιµολόγηση κόστους µε επιβάρυνση πέρα
απο το βασικό κόστους
τιµή κόστους

Cost push inflation
Cost unit

πληθωρισµός ωθήσεως κόστους
µονάδα κόστους

Count

υπολογίζω

Counterfeit
Counteroffer
Countervailing tariff
Country of origin
Coupon

πλαστογραφηµένος
αντιπροσφορά
αντισταθµιστικός δασµός
χώρα προελεύσεως
τοκοµερίδιο

Coupon bonds
Cover note

οµολογίες σε τοκοµερίδια
επιστολή κάλυψης έναντι κινδύνων
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(προσωρινό έγγραφο που εκδίδεται από
ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη του
χρόνου µεταξύ της αποδοχής του
κινδύνου και εκδόσεως του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου)

Covering letter

γράµµα που συνοδεύει αποστελλδµενο
εµπόρευµα

Credit

πίστωση, πίστη

Credit card

πιστωτική κάρτα

Credit institutions
Credit instruments
Credit insurance
Credit line

πιστωτικά ιδρύµατα
πιστωτικά µέσα
ασφάλιση των πιστώσεων
πιστωτικό όριο

Credit squeeze

πιστωτικοί περιορισµοί

Creditor

πιστωτής

Creditor money
Creeping inflation
Cross elasticity
Crossed cheque
Cumulative divident
Currency

πιστωτικό, λογιστικό χρήµα
έρπων πληθωρισµός
σταυροειδής ελαστικότητα
δίγραµµη επιταγή
σωρευτικό µέρισµα
τρέχων νoµισµα, κυκλοφορία (χρήµατος)

Currency unit

νοµισµατική µονάδα

Current account

τρέχον λογαριασµός

Current assets
Curent liabilities
Current price
Current revenue
Current value accounting

κυκλοφορούν και διαθέσιµο ενεργητικό
τρέχουσες υποχρεώσεις
τρέχουσα τιµή
τρέχοντα έσοδα
λογιστική τρεχουσών δαπανών
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Customer

πελάτης

Customs

τελωνείο, δασµοί

Customs barriers

τελωνειακοί φραγµοί

Customs broker

εκτελωνιστής
τελωνειακή διασάφηση (δήλωση προς το
τελωνείο που περιγράφει προέλευση,
προορισµό, είδος και αξία των
εµπορευµάτων)

Customs declaration

Customs duties

τελωνειακοί δασµοί

Customs union

τελωνειακή ένωση

Cutthroat competition

εξοντωτικός ανταγωνισµός

Dd
Dabble

παίζω στο χρηµατιστήριο

Date of maturity
Daughter company

ηµεροµηνία λήξεως
θυγατρική εταιρία

Deadline

τελευταία προθεσµία

Deal with

συναλλάσσοµαι µε κάποιον

Dealer

έµπορος, αντιπρόσωπος

Debenture
Debenture holder

οµολογία
οµολογιούχος, κοµιστής οµολογιών

Debit

χρέωση

Debit balance
Debit entry
Debt

χρεωστικό υπόλοιπο
χρεωστική εγγραφή
οφειλή, χρέος

Debt ceiling

ανώτατο όριο χρέους

Debt due

ληξιπρόθεσµο χρέος

Debt funding

δανειακό κεφάλαιο
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Debt money

πιστωτικό χρήµα

Debtor

οφειλέτης

Declarable
Declaration of intent

φορολογήσιµος
φορολογική δήλωση

Declared value

δηλωθείσα αξία

Decreasing cost

φθίνον κόστος

Decreasing marginal utility

φθίνουσα οριακή χρησιµότητα

Deferred annuity

ετήσια πρόσοδος ή χορηγία που θ'
αρχίσει να καταβάλλεται µετά την
παρέλευση ορισµένων ετών

Deferred charges

παραταθείσες οφειλές

Deferred delivery

προθεσµιακή παράδοση

Deferred liabilities

υποχρεώσεις εµφανιζόµενες λογιστικά
στο παθητικό έναντι µη δεδουλευµένων
εσόδων

Deferred payment

προθεσµιακή πληρωµή

Defiation

αντιπληθωρισµός

Deficit

έλλειµµα

Deficit expansion
Deficit spending
Deflation

διεύρυνση ελλείµµατος
ελλειµµατική χρηµατοδότηση
αντιπληθωρισµός

Deflationary
Deflationary gap
Delinquent account

αποπληθωριστικός
αντιπληθωριστικό κενό
εκπρόθεσµος λογαριασµός

Delinquent tax

καθυστερηµένος φόρος

Delivered price

τιµή παράδοσης

Demand

ζήτηση

Demand curve

καµπύλη ζητήσεως
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Demand price
Demand threshold
Denationalization
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τιµή ζητήσεως

ελάχιστη ζήτηση
αποδηµοσιοποίηση

Denomination of shares

ονοµαστική αξία επί µετοχών

Denomination value

ονοµαστική τιµή αξιόγραφων

Deposit

κατάθεση

Deposit account

λογαριασµός καταθέσεων

Deposit in bank

κατάθεση σε τράπεζα

Deposit receipt

βεβαίωση κατάθεσης

Deposit slip

απόδειξη κατάθεσης

Depositor

καταθέτης

Depreciable assets
Depreciated currency
Depreciated price
Depreciation
Depression (or slump)
Devaluation
Devalued money
Developing country

αποσβέσιµο ενεργητικό
υποτιµηµένο νόµισµα
εξευτελιστική τιµή
απαξίωση, απόσβεση
ύφεση, οικονοµική κρίση
υποτίµηση
υποτιµηµένο νόµισµα
αναπτυσσόµενη χώρα

Development
Diminishing
Diminishing returns

ανάπτυξη
πτωτικός, φθίνων
φθίνουσες αποδόσεις

Direct cost

άµεσο κόστος

Direct debit

άµεση χρέωση

Direct expenses
Direct labοur cost

άµεσες δαπάνες
άµεσο εργατικό κόστος
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Direct taxation
Discharge a debt

άµεσοι φόροι
εξόφληση οφειλής

Discount broker

προεξοφλητής

Discount house

τράπεζα (γραφείο) προεξοφλήσεων

Discount rate

προεξοφλητικό επιτόκιο

Discounted bill

προεξοφληθέν γραµµάτιο

Diseconomies of scale

αντιοικονοµικές κλίµακας

Diseconomy
Dishonored cheque
Disinflation

αντιοικονοµία
ανεξόφλητη επιταγή
αποπληθωρισµός

Disinvestment

αποεπένδυση

Dispatch note

δελτίο αποστολής

Dispatcher
Disposable income
Dissaving

αποστολέας
διαθέσιµο εισόδηµα
αρνητική αποταµίευση

Distribute goods

διανέµω αγαθά

Distribution
Distribution cost
Distribution of income
Dividend check
Dividend limitation
Dividend rate
Dividend warrant
Devident

διανοµή
κόστος διαθέσεως
κατανοµή εισοδήµατος
επιταγή σε µέρισµα
περιορισµός (µέχρι κaι δέσµευση) των
µερισµάτων
τιµή σε µέρισµα
εντολή καταβολής µερίσµατος
µέρισµα, τοκοµερίδιο

Division of labour

καταµερισµός εργασίας
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Documentary evidence
Dodger
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έγγραφη απόδειξη
φοροφυγάς

Domestic consumption

εσωτερική κατανάλωση

Domestic productivity

εγχώρια παραγωγή

Domestic trade

εσωτερικό εµπόριο

Door-to-door selling

κατ' οίκον πώληση

Dormant partner
Doubtful debt
Down payment
Downstairs merger
Downward trend
Draw a contact

αφανής εταίρος
επισφαλής απαίτηση
προκαταβολή
συγχώνευση µητρικής εταιρείας σε
θυγατρική
καθοδική τάση
υπογράφω σύµβαση

Draw money

κάνω ανάληψη χρηµάτων

Drawing account

τρεχούµενος λογαριασµός

Dual distribution

διάθεση µέσω δύο καναλιών

Dud cheque
Dud note

ακάλυπτη επιταγή
πλαστό χαρτονόµισµα

Dud stock

νεκρό εµπόρευµα

Due

οφειλόµενος

Due date

ηµεροµηνία λήξης

Duopoly

∆υοπώλιο-ύπαρξη µόνο δύο πωλητών

Duopsony

ύπαρξη µόνο δύο αγοραστών

Durable goods

διαρκή αγαθά

Dutch bargain

µονόπλευρη συµφωνία

Dutiable

φορολογήσιµος
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Dutiable goods

φορολογήσιµα αγαθά

Duty

δασµός, φόρος, τέλος

Duty free price

τιµή ελεύθερη από δασµό

Duty free shop

κατάστηµα ελεύθερο απο δασµό

Dwindling inflation

φθίνων πληθωρισµός

Ee
Earned expenses

δεδουλευµένα έξοδα

Earned income

δεδουλευµένο εισόδηµα

Εarning asset

προσοδοφόρο στοιχείο

Εarning power

αποδοτική ικανότητα

Earningsper share

κέρδη ανά µετοχή

Easy goods

αγαθά µε µικρή ζήτηση

Easy money

εύκολο χρήµα

Ebb

κάµψη

Econometria

οικονοµετρία

Economic activity

οικονοµική δραστηριότητα

Economic adviser

oίκονοµικος σύµβουλος

Economic control

οικονοµικός έλεγχος

Economic downturn

οικονοµική πτώση

Economic growth

οικονοµική ανάπτυξη

Economic rebound

οικονοµική ανάκαµψη

Economical

οικονοµικός

Economics

τα οικονοµικά

Economist

οικονοµολόγος

Economy

οικονοµία
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Effective debt
Effective demand
Effective management
Efficiency rate
Elastic demand
Elasticity of demand
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ολικό χρέος
ενεργός ζήτηση

αποδοτική διοίκηση
ρυθµός αποδοτικότητας
ελαστική ζήτηση
ελαστικότητα ζητήσεως

Elasticity of supply

ελαστικότητα της προσφοράς

Electronic banking

αυτόµατη τραπεζική εξυπηρέτηση µε Η/Y

Electronic data processing
Electronic money
Embezzlement of money
Emergency goods

µηχανογράφηση, ηλεκτρονική
επεξεργασία
χρήµατα που διακινούνται µε Η/Y
κατάχρηση χρηµάτων
αγαθά πρώτης ανάγκης

Encashment

εξαργύρωση

End product

τελικό προϊόν

End user

τελικός χρήστης

Endorse (α bill)
Energy policy
Enforced idleness

οπισθογραφώ (επιταγή, συναλλαγµατική
κ.λ.π.)
ενεργειακή πολιτική
αναγκαστική ανεργία

Engage (staff)

προσλαµβάνω

Entrepot trade

εµπόριο για την εισαγωγή αγαθών που
πρόκειται να επανεξαχθούν

Entrepreneur
Entrepreneurship
Employment multiplier
Equalization fund

επιχειρηµατίας, εργολάβος
επιχειρηµατικότητα
πολλαπλασιαστής απασχολήσεως
κεφάλαιο εξισώσεως
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Equilibιrium
Equilibrium price
Equitable distribution of income
Equities

ισορροπία
τιµή ισορροπίας
ίση κατανοµή εισοδήµατος
κοινές µετοχές

Equity financing
Equity funding (or capital)
Equivalent amount
Essential goods
Establishment cost
Eurο market
European Free Trade Area (E.F.T.A.)
European Fund
European Investment Bank
European Monetary Agreement
Evasion of tax
Eventual consumer
Evidence of debt

µετοχική χρηµατοδότηση
ίδιο κεφάλαιο
ισοδύναµο ποσό
ουσιώδη αγαθά
κόστος εγκατάστασης
Ευρωαγορά
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων
Συναλλαγών
Ευρωπαϊκό ταµείο
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Συµφωνία
φοροδιαφυγή
ενδεχόµενος καταναλωτής
αποδεικτικό χρέους

Excess (surplus) value
Excess demand

υπεραξία
υπερβολική ζήτηση

Excess profits

φορολογία υπερκερδών

Excess weight

πλεονάζον βάρος

Exchange

ανταλλάσσω, ανταλλαγή, συνάλλαγµα

Exchange commodities
Exchange parity
Exchange rate

χρηµατιστήριο εµπορευµάτων
συναλλαγµατική ισοτιµία
τιµή συναλλάγµατος
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Exchange reserves
Exchequer bond (bill)
Excise
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συναλλαγµατικά αποθέµατα
κρατική οµολογία, κρατικό οµόλογο
έµµεσοι φόροι

Excise duty

φόρος κατανάλωσης

Excise taxation

έµµεση φορολογία

Exhaust price

τιµή εξαντλήσεως

Expanding economy

επεκτεινόµενη οικονοµία

Expansionary policy

επεκτατική πολιτική

Expected profit
Expected return
Expendable goods
Expendable income

αναµενόµενο κέρδος
αναµενόµενη απόδοση
αναλώσιµα αγαθά
διαθέσιµο εισόδηµα

Expenditure
Expenditure tax

δαπάνη
φόρος κατανάλωσης

Expense

έξοδα

Expense account
Explicit cost

λογαριασµός δαπανών
πραγµατικό κόστος

Export

εξαγωγή

Export bonus
Export incentive
Export licence

επιδότηση εξαγωγών
εξαγωγικό κίνητρο
άδεια εξαγωγής

Export order

εξαγωγική παραγγελία

Export sales

εξαγωγικές πωλήσεις

Export surplus
Exporter

εξαγωγικό πλεόνασµα
εξαγωγέας

Εxprοpriation

απαλλοτρίωση
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Extension of credit

παράταση πίστωσης

Externa1 (οr foreign) trade

εξωτερικό εµπόριο
τραπεζικός λογαριασµός καταθέσεων σε
συνάλλαγµα

External account
External economies

εξωτερικές οικονοµίες

External loan

εξωτερικά δάνειο

Extra charge

συµπληρωµατική επιβάρυνση

Ff
Face value
Factor market
Factors of production

ονοµαστική αξία
αγορά συντελεστή
συντελεστής παραγωγής

Factory price

τιµή εργοστασίου

Failing claim

ληξιπρόθεσµοι απαίτηση

Failure rate
Fair competition

ρυθµός ή δείκτης πτωχεύσεων
θεµιτός ανταγωνισµός

Fair profit

λογικό κέρδος

Fair trade

ελεύθερο εµπόριο

Fall back pay
Fall back price
Fall off

ελάχιστη εγγυηµένη αµοιβή
τιµή συγκρατήσεως
κάµψη, πτώση, µείωση

Falling market
Fancy goods
Feasibility study
Feather-bed industιy
Feather-bed rule

πτωτική αγορά, αγορά σε κάµψη
είδη πολυτελείας
µελέτη σκοπιµότητας
προστατευόµενη βιοµηχανία
µείωση του ρυθµού εργασίας προς
αποφυγή απολύσεων
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Fiduciary capacity
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πιστωτική ιδιότητα

Fiduciary loan

δάνειο εµπιστοσύνης

Final dividend

τελικό µέρισµα

Final products

τελικά προϊόντα
χρηµατοδοτώ, οικονοµία, τα οικονοµικά,
χρηµατοπιστωτικά µέσα

Finance
Finance charge

χρηµατοδοτική επιβάρυνση

Finance company

εταιρεία χρηµατοδοτήσεων

Financial

οικονοµικός, δηµοσιονοµικός

Financial burdens

οικονοµικά βάρη

Financial stability

οικονοµική σταθερότητα

Financial statement
Finished products
Firm price

τελικά προϊόντα
σταθερή τιµή

First bill of exchange
First in first out
First stage processing
Fiscal burdens
Fit currency
Fixed capital
Fixed cost

πρώτο αντίγραφο συναλλαγµατικής
µέθοδος αποτίµησης µε βάση το κόστος
παλαιοτέρων ειδών
µεταποίηση πρώτου σταδίου
οικονοµικά βάρη
χρήµα που µπορεί να κυκλοφορεί
πάγιο κεφάλαιο
πάγιο κόστος

Fixed deposit
Fixed parity
Fixed-interest security
Flat cost

έκθεση οικονοµικής καταστάσεως

κατάθεση προθεσµίας
σταθερή ισοτιµία
οµολογία σταθερού εισοδήµατος (µε
σταθερδ τόκο)
αρχικό κόστος
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Flat price

ενιαία τιµή

Flation (stagflation)

στασιµοπληθωρισµός

Flexible

ελαστικός - εύκαµπτος

Flexible budget
Flo(a)tation
Float a company
Float a loan
Floating capital
Floating dept
Floating exchange rate

ελαστικός προϋπολογισµός
ίδρυση νέας επιχειρήσεως
ξεκινώ µια επιχείρηση
εκδίδω δάνειο
κυκλοφορούν κεφάλαιο
κυµαινόµενο χρέος
κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία

Floating rate

κυµαινόµενο ποσοστό

Floor broker

χρηµατοµεσίτης

Flow of funds

ροή κεφαλαίων

Flow production

µαζική παραγωγή

Fluctuating rate

κυµαινόµενο ποσοστό

Fluctuation
Fluid capital
Fluidity

διακύµανση
ρευστό κεφάλαιο
ρευστότητα

Foreign bill
Foreign currency
Foreign dept
Foreign exchange
Foreign trade
Fοrged cheque
Fοrward dealings

συναλλαγµατική εξωτερικού
ξένο συνάλλαγµα
εξωτερικό χρέος
ξένο συνάλλαγµα
εξωτερικό εµπόριο
πλαστή επιταγή
προθεσµιακές συναλλαγές, συναλλαγές
επί προθεσµία
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Fοrward delivery
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προθεσµιακή παράδοση

Found

ιδρύω

Founder

ιδρυτής

Founder member

ιδρυτικό µέλος

Founder' s shares

ιδρυτικοί τίτλοι

Founding capital
Franchise

ιδρυτικό κεφάλαιο
δικαίωµα - προνόµιο

Free and open market
Free economy
Free goods
Free trade
Free trade area

αγορά ελεύθερης προσφοράς και
ζήτησης
ελεύθερη οικονοµία - οικονοµία της
αγοράς
αφορολόγητα - ελεύθερα αγαθά
ελεύθερο εµπόριο
ζώνη ελευθέρων συναλλαγών

Freeze price

πάγωµα τιµών

Freeze wage

πάγωµα ηµεροµισθίων

Frictional unemployment
Fringe benefits
Finge market

ανεργία τιµής
πρόσθετες αµοιβές εργαζοµένων
παραρτήµατα επιχειρήσεως

Frozen assets

δεσµευµένα στοιχεία

Frozen credits

παγωµένες πιστώσεις

Full employment

πλήρης απασχόληση

Functional budget

προϋπολογισµός λειτουργίας
επιχειρήσεως

Functional costing

λειτουργικό κόστος

Fund

κεφάλαιο

Fund raising

δανεισµός κεφαλαίων

Μία προσφορά της ∆ΑΠ Οικονοµικού – www.dap-oikonomikou.gr

32

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Funded dept

µακροχρόνιο (µόνιµο) χρέος

Funds available

διαθέσιµα κεφάλαια, διαθέσιµοι πόροι
παράνοµο χρήµα / χρήµα που
φυγαδεύεται

Funk money
Future delivery

προθεσµιακή παράδοση

Future earnings

µελλοντικά κέρδη

Future estate

περιουσία που θα αποκτηθεί στο µέλλον
προθεσµιακές πράξεις χρηµατιστηρίου,
αγαθά αγοραζόµενα µε προθεσµία

Futures
Futures market

αγορά προθεσµιακών συναλλαγών.

Gg
Gain

κερδίζω

Gain and loss account

λογαριασµός κερδών και ζηµιών

Gainful employment

επικερδής απασχόληση

Galloping inflation

καλπάζων πληθωρισµός

Gamble

κερδοσκοπώ

Gamble οn the stock exchange
Games theory
Gap analysis
G.A.T.T.

κερδοσκοπώ στο χρηµατιστήριο
η θεωρία των παιγνίων
ανάλυση κενού
Γενική Συµφωνία ∆ασµών & Εµπορίου

General equilibrium analysis
General expenses
General ledger
General partner
General tariff
Generative

ανάλυση γενικής ισορροπίας
γενικά έξοδα
γενικό καθολικό
οµόρρυθµος εταίρος
ενιαίο δασµολόγιο
παραγωγικός
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Genuine assets
Giff tax
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πραγµατικά στοιχεία
φόρος δωρεάς

Gimmicks

διαφηµιστικά τεχνάσµατα

Giro

µεταφορά τρεχούµενων συναλλαγών

Give and take

αµοιβαίες παραχωρήσεις

Global company

πολυεθνική εταιρία

Global recession

παγκόσµια (γενική) ύφεση

Glut

κορεσµός, υπερπροσφορά

Gnome

διεθνής τραπεζίτης ή χρηµατιστής

Go bail for
Go bankrupt

εγγυώµαι για...
πτωχεύω, χρεοκοπώ

Go long

αποθηκεύω όταν ανεβαίνουν οι τιµές

Go short

πουλάω όταν οι τιµές πέφτουν

Go - go fund
Going rate
Going to press price
Goods on consignment
Government bond
Government influence
Government intervention
Government loan

κερδοσκοπική επένδυση
τρέχουσα τιµή
τελευταία τιµή (που µόλις πρόκειται να
δηµοσιευθεί)
αγαθά επί παρακαταθήκη
κρατική οµολογία
κυβερνητικός παρεµβατισµός
κυβερνητική παρέµβαση
δηµόσιο ή κρατικό δάνειο

Government monopoly

κρατικό µονοπώλιο

Government securities

κρατικά χρεόγραφα

Government subsidy

κρατική επιδότηση

Graduated securities

χρεόγραφα που έχουν µεταφερθεί απδ
άλλο χρηµατιστήριο
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Graduated tax

κλιµακωτός, προοδευτικός χώρος

Grant

χορηγώ, επίδοµα, χορηγία

Grantee

δωρεοδόχος

Granter (or grantor)

εκχωρητής, δωρητής

Graphic representation

γραφική παράσταση

Gray market

παραοικονοµία, µαύρη αγορά

Green hands

ανειδίκευτοι, άπειροι εργάτες

Gross

συνολικός, µικτός

Gross amount

ακαθάριστο σύνολο

Gross domestic product

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Gross earnings

ακαθάριστα, µικτά κέρδη

Gross income

ακαθάριστο εισόδηµα

Gross margin

ακαθάριστο περιθώριο κέρδους

G.N.P

Α.Ε.Π.

Gross pay

µικτές αµοιβές

Gross profit

µεικτό κέρδος

Ground rent

έγγειος πρόσοδος

Group of Ten

Οµάδα των ∆έκα

Growth

αύξηση, ανάπτυξη

Growth recession

κάµψη ρυθµού ανάπτυξης

Growth stage

στάδιο ανάπτυξης

Growth stocks

µετοχές µε προοπτική ταχείας ανάπτυξης

Guaranteed pay

κατώτατη αµοιβή

Guaranteed prices

τιµές εγγυήσεως

Hh
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Hammering the market
Handling charges
Hard cash
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α) πώληση µεγάλων ποσοτήτων µετοχών
β) κήρυξη µέλους ως αναξιόχρεου
έξοδα διακινήσεως
κέρµατα και χαρτονοµίσµατα

Hard currency
Hard goods

σκληρό νόµισµα
διαρκή καταναλωτικά αγαθά

Head tax

κεφαλικός φόρος

Head lease

αρχική µίσθωση

Heavy industry
Heavy loss
Heavy sales
Hedging

βαριά βιοµηχανία
βαριά ζηµία (ή απώλεια)
µεγάλες πωλήσεις
µέτρα κατά της διακύµανσης των τιµών

Hidden inflation
Hiring freeze
Historical cost
Hoarding

λανθάνων πληθωρισµός
πάγωµα προσλήψεων
αρχικό κόστος
αποθησαυρισµός

Hold shares
Holding power
Holding the line
Home bill of exchange
Honoured bill
Hot money
House to house salesman
Household budget

κατέχω µετοχές
η ικανότητα ενός προϊόντος να κρατήσει
µια πελατεία για µια περίοδο
συγκράτηση των τιµών
συναλλαγµατική εσωτερικού
εξοφληµένος λογαριασµός
χρήµα δανειζόµενο µε υψηλό τόκο
κατ' οίκον πωλητής
οικογενειακός προϋπολογισµός

Housing policy

στεγαστική πολιτική

Human capital

ανθρώπινο κεφάλαιο
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ανθρώπινοι πόροι - εργασία και
επιχειρηµατική ικανότητα

Human resources
Hyperinflation

υπερπληθωρισµός

Hypnothecary loan

ενυπόθηκο δάνειο

Hypothecate

υποθηκεύω

Ii
Ideal capacity
Ideal cost

ιδεώδης παραγωγική ικανότητα
ιδανικό κόστος

Idle (or inactive) money
Idle capacity
Idle capital
Idleness cost
Illicit competition

αδρανές, αδιάθετο χρήµα
υποαπασχολούµενο δυναµικό
νεκρό κεφάλαιο
κόστος αδράνειας
αθέµιτος ανταγωνισµός

Illicites profits

αθέµιτα κέρδη

Illiquid assets

µη ρευστοποιήσιµα στοιχεία

Immaterial goods
Immediate consumption
Immigrant remittance

άυλα αγαθά
άµεση κατανάλωση
µεταναστευτικό έµβασµα

Immobilized capital

ακινητοποιηµένο κεφάλαιο

Immovable property

ακίνητη περιουσία

Impact of tax

φορολογική επίπτωση

Impact price

τιµή εντυπώσεως

Impaired investment

άγονη επένδυση

Imperfect competition

ατελής ανταγωνισµός

Implicit cost

τεκµαρτό κόστος

Import duty

εισαγωγικός δασµός
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Import restrictions
Importer
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εισαγωγικοί περιορισµοί
εισαγωγέας

Importing country
Impost

εισάγουσα χώρα
εισαγωγικός δασµός

Improved goods
Impulse buyer
Imputed rent
Ιn bond

αγαθά που µεταποιούνται στην
εισάγουσα χώρα
αυθόρµητος αγοραστής
τεκµαρτό ενοίκιο
εν αναµονή εκτελωνισµού

Inactive account
Inalienable property
Incentive pricing
Incidental expenses
Income

αδρανής λογαριασµός
αναπαλλοτρίωτη περιουσία
ενθαρρυντική τιµολόγηση
απρόβλεπτες δαπάνες
εισόδηµα, πρόσοδος

Income and expenditure account

λογαριασµός εσόδων και εξόδων

Income basis

εισοδηµατική βάση

Income effect

εισοδηµατική επίπτωση

Income policy

εισοδηµατική πολιτική

Income rebate

έκπτωση φόρου εισοδήµατος

Income redistribution
Income tax
Income tax return
Incomplete balance
Increase of capital
Ιncreased cost of living
Increased value

ανακατανοµή εισοδήµατος
φόρος εισοδήµατος
δήλωση εισοδήµατος
ελλιπές ισοζύγιο
αύξηση κεφαλαίου
αυξηµένο κόστος ζωής
αυξηµένη αξία
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Increasing depreciation

αύξουσα απόσβεση

Increasing return

αύξουσα πρόσοδος

Index of retail prices
Indexation
Indifference curνe

τιµάριθµος
τιµαριθµική αναπροσαρµογή
καµπύλη αδιαφορίας

Indirect costs

έµµεσο κόστος

Indirect demand

έµµεση ζήτηση

lndirect labour cost

έµµεσο εργατικό κόστος

Indirect production

ενδιάµεση παραγωγή

Indirect taxation
Individual earnings
Inelastic demand
Inelasticity of supply
Inflation

έµµεσοι φόροι
ατοµικό εισόδηµα
ανελαστική ζήτηση
ανελαστικότητα της προσφοράς
πληθωρισµός

Inflation rate
Inflationary
Inflationary deficit

ρυθµός πληθωρισµού
πληθωριστικός
πληθωριστικό έλλειµµα

Inflationary gap

πληθωριστικό κενό

Inflationary price

πληθωριστική τιµή

Inheritance tax
Initial capital
Inland product
Innovation
Input-output analysis
Instruments credit
Insurable value

φόρος κληρονοµιάς
αρχικό κεφάλαιο
εγχώριο προϊόν
καινοτοµία
ανάλυση εισροών-εκροών
πιστωτικά έγγραφα
ασφαλίσιµη αξία
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Insurance agent

ασφαλιστής

Insurance claim

απαίτηση για ασφαλιστική αποζηµίωση

Intangible tax

φόρος τραπεζικών καταθέσεων

Interchangeable bond

τοκοφόρος οµολογία

Interest ceiling

ανώτατο όριο τόκου

Interest charge

εκτοκισµός

Interest coupon

τοκοµερίδιο

Interest free

άτοκος

Interest rate

επιτόκιο

Interim dividend

προσωρινό µέρισµα

Interim financial

προσωρινός ισολογισµός

Intermediate goods
Internal debt
Internal economies scale
Internal inventory

ενδιάµεσα αγαθά
εσωτερικό χρέος
κλίµακα εσωτερικών οικονοµιών
εσωλογιστική απογραφή

International Finance Corporation (IFC)

∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως

International Labour Organization (ILO)

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας

International Monetary Fund (IMF)
Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Intervention price
Intrinsic value

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης
τιµή παρέµβασης
πραγµατική αξία

Inventory book

βιβλίο απογραφής

Inventory continuous

διαρκής απογραφή

Inventory shortage
Inverse elasticity

ελλειµµατική απογραφή
αντίστροφη ελαστικότητα
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Invest

επενδύω

Investment bank

τράπεζα επενδύσεων

Investment budget

προϋπολογισµός επενδύσεων

Investment incentive

κίνητρο για επενδύσεις

Investment portfolio

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε τίτλους

Investment trust

εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Investor

µέτοχος

Invisible balance

ισοζύγιο άδηλων πόρων

Invisible exports

άδηλες εξαγωγές

Invoice

εκδίδω τιµολόγιο

Isocost

καµπύλη ίσου κόστους

Isoquant

καµπύλη ίσου προϊόντος

Issuing bank

εκδοτική τράπεζα

Items of expenditure

κονδύλια δαπανών

Jj
Joint account

κοινός λογαριασµός

Joint company

συµµετοχική εταιρεία

Joint demand

ενιαία ζήτηση

Joint stock

εταιρικό κεφάλαιο

Joint stock company

µετοχική εταιρεία

Journal of receipts

ηµερολόγιο εισπράξεων

Junior shares

κοινές µετοχές

Kk
Keen prices
Keep in stock

χαµηλές, ανταγωνιστικές τιµές
διατηρώ απόθεµα
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Keep the accounts

κρατώ τα λογιστικά βιβλία

Kerb (or curb)

ανεπίσηµο χρηµατιστήριο

Κerb broker

ανεπίσηµος χρηµατιστής

Key factors

βασικοί συντελεστές

Key industries

βασικές βιοµηχανίες

Kinked demand

κυµαινόµενη ζήτηση

Kinked demand curve

τεθλασµένη καµπύλη ζητήσεως

LI
Labour income
Labour intensive industry

εισόδηµα από εργασία
βιοµηχανία εντάσεως εργασίας

Labour market

αγορά εργασίας

Lagging sales

καθυστερούµενες πωλήσεις

Laissez faire

οικονοµικός φιλελευθερισµός

Land bank

κτηµατική τράπεζα

Land property

έγγειος πρόσοδος

Landed cost

τελικό κόστος

Landed price

τελική τιµή

Last in first out (LIFO)
Latent demand
Lateral integration
Law of derived demand
Law of diminishing ufility
Lease

τελευταίο εισαχθέν πρώτο εξαντληθέν
λανθάνουσα ζήτηση
οριζόντια συγχώνευση
νόµος της παράγωγης ζήτησης
νόµος της φθίνουσας χρησιµότητας
µίσθωση, ενοικίαση

Leaseholder
Leasing company

µισθωτής, ενοικιαστής
εταιρεία “λήσινγκ”, εταιρεία εκµίσθωσης,
εταιρεία χρηµατοδοτικών µισθώσεων
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Least cost

ελάχιστο κόστος

Ledger balancing
Legal monopoly

ισολογισµός καθολικού
νοµικό µονοπώλιο

Legal person

νοµικό πρόσωπο

Legal reserve

νοµικό αποθεµατικό

Lending bank

τράπεζα χορηγήσεων

Lending institution

δανειοδοτικό ίδρυµα

Letter of credit

πιστωτική επιστολή

Letter of hypothecation
Letter of indemnity
Liability due

υποθηκευτική επιστολή
εγγυητική επιστολή αποζηµίωσης
ληξιπρόθεσµη οφειλή

Libera1 professionals

ελεύθεροι επαγγελµατίες

Liberalization of prices

απελευθέρωση των τιµών

Libealized products
Limited company
Limited partner
Limited partnership
Liquid assets
Liquidate

απελευθερωµένα προϊόντα
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
ετερόρρυθµος εταίρος
ετερόρρυθµη εταιρία
ρευστά στοιχεία
ρευστοποιώ, διαλύω, εξοφλώ

Liquidation value

αξία εκκαθάρισης

Loading charges

φορτωτικά έξοδα

Loan account
Loan shark
Loans upon pawn
Lock but

λογαριασµός δανείων
τοκογλύφος
δάνεια µε ενέχυρο
ανταπεργία

Locked-up deposits

δεσµευµένες καταθέσεις
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Long dated bill
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µακροπρόθεσµο γραµµάτιο
αγοράζω µε την ελπίδα να ανέβουν οι
τιµές

Long position
Long range inflation

µεγάλης κλίµακας πληθωρισµός

Long term debt

µακροπρόθεσµο δάνειο

Long-dated (long-term)

µακροπρόθεσµος

Long term capital

µακροπρόθεσµα κεφάλαια

Longs

µακροπρόθεσµες οµολογίες

Loophole

φορολογική διαφυγή, <<παραθυράκι>>

Loss of profits

απολεσθέντα, διαφυγόντα κέρδη

Loss reserve

απόθεµα έκτακτων ζηµιών

Lowering prices

µειούµενες τιµές

Lowest price

κατώτατη τιµή

Lucrative

επικερδής

Lump price

ενιαία τιµή

Lump sum

συνολικό ποσό, εφάπαξ

Lump sum tax

εφάπαξ φόρος

Lucrative business

επικερδής επιχείρηση

Luxury goods

είδη πολυτελείας

Luxury tax

φόρος πολυτελείας

Mm
Macroeconomic
Mail order advertising
Mail transfer
Maintenance cost
Majority stockholders

µακροοικονοµική
διαφήµιση µε ταχυδροµικές παραγγελίες
ταχυδροµική µεταφορά χρηµάτων
κόστος συντηρήσεως
µέτοχοι µε ποσοστό περισσότερο του
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Make a counteroffer
Making up price
Makings

κάνω αντιπροσφορά
τιµή εκκαθάρισης σε χρηµατιστήριο
εισπράξεις, έσοδα

Μan-hour

ανθρωποώρα

Μan power
Managed currency
Managed market
Management
Management audit
Manufacture articles
Manufacturing expenses
Manufacturing industιy
Μarginal

ανθρώπινο δυναµικό
ελεγχόµενο νόµισµα
κατευθυνόµενη αγορά
διοίκηση, διαχείριση, διεύθυνση
λογιστικός έλεγχος διαχείρισης
βιοµηχανοποιηµένα είδη
έξοδα κατασκευής
µεταποιητική βιοµηχανία
οριακός, περιθωριακός

Μarginal analysis

οριακή ανάλυση

Marginal balance

οριακό ισοζύγιο

Marginal demand

οριακή ζήτηση

Μarginal disutility

οριακή αντιχρησιµότητα

Μarginal efficiency
Marginal employment
Μarginal propensity to save

οριακή αποδοτικότητα
οριακή απασχόληση
οριακή ροπή για αποταµίευση

Marginal utility

οριακή χρησιµότητα

Market basket

καλάθι "νοικοκυράς", το σύνολο των
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών
για τον υπολογισµό του κόστους ζωής

Market research
Μarket value

έρευνα αγοράς
τρέχουσα αξία στην ελεύθερη αγορά
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εµπορεύσιµος

Marketing mix

τα τέσσερα στοιχεία της στρατηγικής του
µάρκετινγκ: προϊόν (product), προώθηση
(promotion), χώρος (place), τιµή (price)

Master budget

γενικός προϋπολογισµός

Material goods

υλικά αγαθά

Material needs

υλικές ανάγκες

Mature bill.

ληξιπρόθεσµος λογαριασµός

Μature economy

ώριµη οικονοµία, µείωση του ρυθµού
αύξησης του πληθυσµού και αύξηση του
ρυθµού κατανάλωσης

Matured coupons

πληρωτέα τοκοµερίδια

Maturity

λήξη (συναλλαγµατικής, κ.λ.π.)

Maturity day
Maximization of income
Maximum value

ηµεροµηνία λήξης
µεγιστοποίηση εισοδήµατος
µέγιστη αξία

Mean price
Means of credit
Medium loans
Medium of exchange
Medium sized enterprises

µέση τιµή
πιστωτικά µέσα
µεσοπρόθεσµα δάνεια
µέσο συναλλαγής
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις

Mercantilism

εµποροκρατία, προστασία του εµπορίου

Marchandise

εµπόρευµα

Marchandise inventorie
Merchant bank
Merchanting
Merger

απογραφή εµπορεύµατος
εµπορική τράπεζα
διακίνηση προϊόντων
συγχώνευση

Merger company

συγχωνευµένη εταιρία
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Microeconomics

µικροοικονοµική

Middle class

µεσαία αστική τάξη

Middle price

µέση τιµή (κυρίως µεταξύ
χρηµατιστηριακής τιµής αγοράς και τιµής
πωλήσεως χρεογράφων)

Mixed economy
Moderate inflation
Monetary

µικτή οικονοµία
ήπιος πληθωρισµός
νοµισµατικός

Monetary committee

νοµισµατική επιτροπή

Monetary policy

νοµισµατική πολιτική

Monetary reform

νοµισµατική µεταρρύθµιση

Monetary restraints
Money income
Monopolistic competition
Μοnopoly

νοµισµατικοί περιορισµοί
χρηµατικό εισόδηµα
µονοπωλιακός ανταγωνισµός
µονοπώλιο

Monopoly price
Mortgage

τιµή µονοπωλίου
υποθήκη, υποθηκεύω

Mortgage debenture

οµολογία που έχει για διασφάλιση
υποθήκη (1η ή 2η ) επί περιουσιακών
στοιχείων της εκδότριας εταιρίας

Mortgage debt

ενυπόθηκο χρέος

Mortgage loan

ενυπόθηκο δάνειο

Mortgager

ενυπόθηκος δανειστής

Mortgagor

ενυπόθηκος οφειλέτης

Movable assets
Movable property
Movement of goods
Multiple costing

κινητά περιουσιακά στοιχεία
κινητή περιουσία
διακίνηση αγαθών
πολλαπλή τιµολόγηση

Μία προσφορά της ∆ΑΠ Οικονοµικού – www.dap-oikonomikou.gr

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Multinational company
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πολυεθνική εταιρία

Mutual fund

κοινό ταµείο

Mutual funds

αµοιβαία κεφάλαια

Νn
Naderism

καταναλωτισµός

Naked bond
National currency
National debt

ανυπόγραφη, ακάλυπτη επιταγή
εθνικό νόµισµα
εθνικό χρέος

National product

εθνικό προϊόν

National resources

εθνικοί πόροι

Negative income tax

αρνητικός εισοδηµατικός φόρος

Negative investment

αρνητική επένδυση, αποεπένδυση

Net book value
Net earnings
Net national product
Net price

καθαρή λογιστική αξία
καθαρά κέρδη
καθαρό εθνικό προϊόν
καθαρή τιµή

Net proceeds
Net profit

καθαρά έσοδα, καθαρό προϊόν, καθαρή
πρόσοδος
καθαρό κέρδος

Net profit margin
Net revenue
Net yield

περιθώριο καθαρού κέρδους
καθαρές εισπράξεις, καθαρά έσοδα
καθαρή απόδοση

New issue

έκδοση νέων µετοχών

Nil balance

µηδενικό υπόλοιπο

Νο funds (or no effects))

χωρίς κάλυµµα (για επιταγές που δεν
έχουν αντίκρισµα
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Nominal capital

ονοµαστικό κεφάλαιο

Nominal partner

εικονικός εταίρος

Nominal value

ονοµαστική αξία

Νοn-durables

µη διαρκή αγαθά

Νοn-inflated money

αποπληθωρισµένο χρήµα

Νοn-interest bearing

άτοκος

Nontaxable income

µη φορολογητέο εισόδηµα

Nonvoting shares

µετοχές άνευ δικαιώµατος ψήφου

Normal profit

κανονικό κέρδος

Note

τραπεζογραµµάτιο, γραµµάτιο

Noting

διαµαρτύρηση συναλλαγµατικής

Noting fees

έξοδα διαµαρτύρησης

Notional price

υποθετική (τεκµαρτή) τιµή

Oo
Objective value
Obligation

αντικειµενική αξία
υποχρέωση

Obligee

πιστωτής

Obligor

οφειλέτης

Off-board market
Offer

πωλήσεις εκτός χρηµατιστηρίου
προσφέρω, υποβάλλω προσφορά

Offered price
Oligopolistic competition
Oligopoly

προσφερθείσα τιµή
ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός
ολιγοπώλιο

Οn account
Οn consignment

επί πιστώσει
µε παρακαταθήκη
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Onboard bill of lading
Open cheque
Open credit
Open economy
Open market
Open price
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φορτωτική που δείχνει ότι το εµπόρευµα
είναι πάνω στο σκάφος
ανοικτή επιταγή, εν λευκώ επιταγή
ανοικτή πίστωση
ελεύθερη οικονοµία
ελεύθερη αγορά
ελεύθερη τιµή

Opening bank

τράπεζα που ανοίγει µια πίστωση

Opening price

τιµή ανοίγµατος

Operating costs

δαπάνες λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Operating loss

λειτουργική ζηµία

Operating profit

λειτουργικό κέρδος

Operational research
Optimum capacity

επιχειρηµατική έρευνα
µέγιστη παραγωγική ικανότητα

Optimum price

µέγιστη τιµή

Ordinary share

κοινή µετοχή

Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD)
Original bill of exchange
Original cost
Original invoice
Out of bond
Out of pocket expenses
Outlay
Outlay tax

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας
και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ)
αρχική συναλλαγµατική
αρχικό κόστος
αρχικό τιµολόγιο
εκτελωνισθέν
έξοδα τρεχουσών αναγκών
έξοδα, δαπάνες
φόρος κατανάλωσης

Output

εκροή, παραγωγή, έξοδος Η/Υ

Outsell

ξεπερνάω κάποιον σε πωλήσεις

Μία προσφορά της ∆ΑΠ Οικονοµικού – www.dap-oikonomikou.gr

50

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Outside transactions

πράξεις εκτός χρηµατιστηρίου

Outstanding account

απλήρωτος, εκκρεµής λογαριασµός

Outstanding stocks

µετοχές σε κυκλοφορία

Over-estimate

υπερεκτίµηση

Overall balance

γενικό ισοζύγιο
υπερβάλλουσα δυναµικότητα,
υπεραπόδοση

Overcapacity
Over consumption

υπερκατανάλωση
ανάληψη χρηµάτων πέρα των
καταθέσεων, χρεωστικό υπόλοιπο

Overdraft
Overdrawn account

ακάλυπτος, χρεωστικός λογαριασµός
ληξιπρόθεσµος, υπερήµερος
λογαριασµός

Overdue bill
Over employment

υπεραπασχόληση

Overhead account

λογαριασµός γενικών εξόδων

Overheating

πληθωριστική τάση

Overproduction

υπερπαραγωγή

Ρp
Package deal
Paid up capital
Paper loss
Paper money
Ρar item

δέσµη προτάσεων για συναλλαγές
καλυµµένο µετοχικό κεφάλαιο
λογιστική ζηµία
χαρτονόµισµα, τραπεζογραµµάτια
είδος στην ονοµαστική του αξία

Par of exchange
Par value

ισοτιµία συναλλάγµατος
ονοµαστική αξία

Paradox of thrift
Parallel action

το παράδοξο της φειδούς
καθορισµός τιµών από µεγάλη
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επιχείρηση

Parent company

ελέγχουσα, µητρική εταιρεία

Pareto optimality

κατά Παρέτο άριστη κατανοµή των
πόρων

Parity

ισοτιµία

Parity of exchange

ισοτιµία συναλλάγµατος

Parity principle

η αρχή της ισοτιµίας

Part-time job

µερική απασχόληση

Partnership
Passbook

εταιρεία, συνεταιρισµός
βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων

Passive bafance

παθητικό ισοζύγιο

Passive debt

άτοκο χρέος

Past due bill

ληξιπρόθεσµος λογαριασµός

Patent monopoly

µονοπώλιο λόγω διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας

Pay back

εξοφλώ

Payable account
Payable at sight/ οn demand
Payable to bearer
Payment in full
Payment οn account
Peak demand
Peculation
Pegging

πληρωτέος λογαριασµός
πληρωτέος επί τη εµφανίσει
πληρωτέος στον κοµιστή
ολοσχερής (ή πλήρης) εξόφληση
καταβολή έναντι λογαριασµού
µέγιστη ζήτηση
κατάχρηση δηµοσίων χρηµάτων
συγκράτηση (καθήλωση) τιµών

Penetration cost

κόστος εισόδου νέου είδους στην αγορά

Penetration price

τιµή διείσδυσης (γνωριµίας)

Per capita income

κατά κεφαλήν εισόδηµα
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Percentage profit
Perfect competition
Perfect monopoly
Period cost

ποσοστιαίο κέρδος
αµιγής (τέλειος) ανταγωνισµός
απόλυτο µονοπώλιο
πάγιο κόστος

Period of digestion

χρόνος διάθεσης νέων µετοχών

Permanent assets

πάγια στοιχεία

Permanent financing

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση

Permanent income

µόνιµο (σταθερό) εισόδηµα

Perpetual inventory

συνεχής απογραφή

Persistent demand

συνεχής, διαρκής ζήτηση

Personnel administration

διοίκηση προσωπικού

Personnel department

τµήµα προσωπικού

Petition in bank-ruptcy

αίτηση πτώχευσης

Ρlan the market
Pliopoly

κερδοσκοπώ
πλειοπώλιο

Plough (or plow) back
Plunger

επανεπενδύω
ριψοκίνδυνος κερδοσκόπος

Political economy

πολιτική οικονοµία
χαρτοφυλάκιο αξιών, σύνολο
επενδύσεων

Portfolio
Portion

µερίδιο

Post dated check
Postal check
Potential buyer

µεταχρονολογηµένη επιταγή
ταχυδροµική επιταγή
πιθανός αγοραστής

Predatory competition

εξοντωτικός ανταγωνισµός

Predatory pricing

ανταγωνιστική τιµολόγηση

Μία προσφορά της ∆ΑΠ Οικονοµικού – www.dap-oikonomikou.gr

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Prefered stock
Preferential creditor
Prefinancing
Preliminary
Preliminary draft budget
Premium rate
Prepayment
Prestige good
Prestige pricing
Presumed income
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προνοµιούχες µετοχές
προνοµιούχος πιστωτής
προχρηµατοδότηση
προκαταρκτικός
προσχέδιο προϋπολογισµού
προεξοφλητικό επιτόκιο
προκαταβολική πληρωµή
αγαθό γοήτρου
αύξηση της τιµής για να δηµιουργηθεί ένα
είδωλο ποιότητας στον αγοραστή
τεκµαρτό εισόδηµα

Presumptive tax

τεκµαρτός φόρος

Prevailing price

επικρατούσα τιµή

Price index
Price leadership
Price rigidity
Price slashing
Price war

δείκτης τιµών
ηγεσία τιµής
ακαµψία τιµών
απότοµη µείωση τιµών
πόλεµος των τιµών

Price-cutting
Price-elasticity

µείωση (σκόπιµη) των τιµών
ελαστικότητα των τιµών

Pricing bait

τιµολόγηση δόλωµα

Pricing policy

τιµολογιακή πολιτική

Primary economy
Primary goods
Primary reserves
Prime rate

πρωτογενής οικονοµία
πρωτογενή αγαθά
πρωτογενή αποθεµατικά
προεξοφλητικό επιτόκιο
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Principle of comparative cost
Private goods
Private limited company
Private sector

αρχή του συγκριτικού κόστους
ιδιωτικά αγαθά
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
ιδιωτικός τοµέας

Processed products

επεξεργασµένα, µεταποιηµένα προϊόντα

Procurement of loan

εξασφάλιση δανείου

Producer

παραγωγός

Producer goods
Product differential
Product life cycle
Production cost

παραγωγικά αγαθά
διαφοροποίηση προϊόντος
κύκλος ζωής προϊόντος
κόστος παραγωγής

Production function

συνάρτηση παραγωγής

Production process

παραγωγική διαδικασία

Productive factors
Productivity
Productivity rate
Profit and loss account
Profit maximization
Prohibitive tax

παραγωγικοί συντελεστές
παραγωγικότητα
ρυθµός παραγωγικότητας
λογαριασµός κερδών και ζηµιών
µεγιστοποίηση κέρδους
αποτρεπτικός φόρος

Promissory note

χρεωστικό γραµµάτιο

Promotion price

τιµή προώθησης

Propensity to consume
Property income
Property tax
Proportional taxation
Proprietor's capital

η τάση για κατανάλωση
περιουσιακό εισόδηµα
φόρος ακίνητης περιουσίας
αναλογική φορολογία
ίδιο κεφάλαιο
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Prospective yield
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αναµενόµενη πρόσοδος

Prosperity

ευηµερία, οικονοµική άνθηση

Protective measures

προστατευτικά µέτρα

Protective tariff

προστατευτικό δασµολόγιο

Protested bill

διαµαρτυρηµένη συναλλαγµατική

Provisional balance

προσωρινός προϋπολογισµός

Provisional invoice

προσωρινό τιµολόγιο

Public assets

δηµόσια περιουσία

Public corporation

δηµόσια επιχείρηση

Public limited company

ανώνυµη εταιρία (Α.Ε)

Public sector

δηµόσιος τοµέας

Public welfare

κοινωνική ευηµερία

Pump priming

ελλειµµατική χρηµατοδότηση

Purchase price

τιµή αγοράς

Purchasing power

αγοραστική δύναµη

Pure monopoly

αµιγές µονοπώλιο

Qq
Qualifying shares
Quality market
Quantitative analysis
Quantitatives restrictions
Quantitative tax
Quantity theory of money
Quick assets

καταστατικές µετοχές
αγορά µε αγαθά ποιότητας
ποσοτική ανάλυση
ποσοτικοί περιορισµοί
ποσοτικός φόρος
ποσοτική θεωρία χρήµατος
γρήγορα ρευστοποιούµενη περιουσία

Quittance

εξόφληση
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Quota

µερίδιο

Quotable amount:

διαπραγµατεύσιµο ποσό
εισαγωγή των µετοχών µιας εταιρείας στο
χρηµατιστήριο

Quotation

εταιρία της οποίας οι µετοχές έχουν
εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο

Quoted company

Rr
Raid

κερδοσκοπική προσπάθεια

Rampant inflation

ασυγκράτητος πληθωρισµός

Rapid inflation

απότοµος πληθωρισµός

Rapidity of circulation

κυκλοφοριακή ταχύτητα

Rat (e) able value
Rate of discount
Rate of exchange

φορολογήσιµη αξία
προεξοφλητικό επιτόκιο
τιµή συναλλάγµατος

Rate of interest
Rate of return
Rate war

επιτόκιο
συντελεστής απόδοσης
πόλεµος τιµών

Raw materials

πρώτες ύλες

Re-export

επαναεξάγω

Real balances

πραγµατικά διαθέσιµα

Real earnings

πραγµατικά κέρδη

Real estate

ακίνητη περιουσία

Realizable assets

ρευστοποιήσιµα στοιχεία

Realized profit

πραγµατοποιηθέν κέρδος

Recalcitrant inflation
Receipts in arrears

ασυγκράτητος πληθωρισµός
καθυστερηµένα έσοδα
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Receipts - expenses book
Receivable accounts
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βιβλίο εσόδων-εξόδων
εισπρακτέοι λογαριασµοί

Recession

ύφεση

Recommended price

προτεινόµενη τιµή

Recurrent recession

κυκλική ύφεση

Red lining

δυσκολία να επιτευχθεί δάνειο

Reddemable debt

εξοφλητέα οφειλή

Redeemable bond

εξαγοράσιµη οµολογία

Redemption date

ηµεροµηνία εξόφλησης ή εξαγοράς

Redemption fund

κεφάλαιο απόσβεσης

Redemption price

τιµή εξόφλησης

Rediscount
Redistribution of income
Reduction of capital
Reference price
Refund check
Refundable interest
Regional development
Regional distribution

αναπροεξόφληση
ανακατανοµή του εισοδήµατος
µείωση κεφαλαίου
τιµή αναφοράς
επιταγή επιστροφής χρηµάτων
επιστρεφόµενος τόκος
περιφερειακή ανάπτυξη
διανοµή προϊόντων κατά τόπους

Regressive tax

αρνητικός προοδευτικός φόρος

Regular budget

τακτικός προϋπολογισµός

Reinvest

επανεπενδύω

Rejected products
Remission of tax
Remittal of debt
Renewal of lease

ελαττωµατικά προϊόντα
απαλλαγή από φόρο
χάρισµα χρέους
ανανέωση µίσθωσης
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Repeated demand

επαναλαµβανόµενη ζήτηση

Replacement cost

κόστος αντικατάστασης

Repressed inflation
Repressive tax
Resale

συγκρατηµένος πληθωρισµός
φόρος περιορισµού της παραγωγής
µεταπώληση

Resale price

τιµή µεταπώλησης

Reserve bid

ελάχιστη προσφορά

Reserve price
Residual value
Retail price
Retained earnings
Retained profit
Retired bill
Return οn capital
Revalorization of currency
Revaluation
Revenue

ελάχιστη τιµή
υπολειµµατική αξία
λιανική τιµή
παρακρατηµένα κέρδη
αδιανέµητο κέρδος
εξοφληµένος λογαριασµός
απόδοση επενδυµένου κεφαλαίου
ανατίµηση νοµίσµατος
αναπροσαρµογή
πρόσοδος

Revenue tariffs
Revenue tax
Revocable order
Revocation of a cheque
Rigging the market
Risk capital
Rival demand

δασµοί εισαγωγής
εισοδηµατικός φόρος
ακυρώσιµη παραγγελία
ανάκληση επιταγής
εικονική αγορά χρεογράφων
κερδοσκοπικό κεφάλαιο
ανταγωνιστική ζήτηση

Rock bottom price

κατώτατη τιµή

Roll back of prices

περιορισµός των τιµών
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Rotating inventory
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περιοδική απογραφή

Running cost

τρέχον κόστος

Ss
Safety stock

αποθεµατικό εκτάκτου ανάγκης

Sales analysis

ανάλυση πωλήσεων

Sales aptitude

επιδεξιότητα στις πωλήσεις

Sales figure

κύκλος εργασιών

Sales forecast

πρόβλεψη πωλήσεων

Sales promotion

προώθηση πωλήσεων

Salesman

πωλητής

Salvage value

υπολειµµατική αξία

Sampling method

δειγµατοληπτική µέθοδος

Saturated market

κορεσµένη αγορά

Save (money)
Savings account
Savings bank
Scrap value
Seasonal employment
Seasonal unemployment
Secondary production
Sect oral inflation
Secured loan
Security exchange
Security market
Security speculation

αποταµιεύω
λογαριασµός ταµιευτηρίου
ταµιευτήριο
υπολειµµατική αξία
εποχιακή απασχόληση
εποχιακή ανεργία
δευτερογενής παραγωγή
τοµεακός πληθωρισµός
δάνειο µε εγγυήσεις
χρηµατιστήριο αξιών
αγορά χρεογράφων
κερδοσκοπία χρεογράφων
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Seed money
Segmentation of market
Selective controls
Selective distribution
Self-financing
Selling strategy
Sequestered property
Setting up cost
Shady transactions

κεφάλαιο για επενδύσεις
κατάτµηση αγοράς
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι
αποκλειστική διανοµή
αυτοχρηµατοδότηση
στρατηγική πωλήσεων
κατασχεµένη περιουσία
κόστος αντικατάστασης εξοπλισµού
αθέµιτες συναλλαγές

Share capital

µετοχικό κεφάλαιο

Share holder

µέτοχος

Share index
Share market
Shell company
Sheltered industry
Shift in demand
Short bill

δείκτης µετοχών
αγορά αξιών
µητρική εταιρία
προστατευόµενη βιοµηχανία
αλλαγή στη ζήτηση
βραχυπρόθεσµος λογαριασµός

Short term planning
Short-term capital
Short-term-profit

βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός
βραχυπρόθεσµο κεφάλαιο
βραχυπρόθεσµο κέρδος

Shortage

έλλειµµα

Shut down cost
Sight bill

κόστος κατασκευής
συναλλαγµατική όψεως

Sight deposit

κατάθεση όψεως

Sighting a bill

αποδοχή συναλλαγµατικής

Single prοprietorship

ατοµική επιχείρηση
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Sinking fund:
Skip tracing
Sleeping partner
Sliding scale
Slumping sales
Social cost
Soft currency
Sοrting economy
Spare capital
Speculate
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χρεωλυτικό κεφάλαιο
εντοπισµός επισφαλών πελατών
ετερόρρυθµος εταίρος
αναλογική κλίµακα αναπροσαρµογής
µειούµενες πωλήσεις
κοινωνικό κόστος
ασταθές, ανίσχυρο νόµισµα
σταθερή οικονοµία
διαθέσιµο κεφάλαιο
κερδοσκοπώ

Speculative investment
Spending power

κερδοσκοπική επένδυση
αγοραστική δύναµη

Split shares

τεµαχισµένες µετοχές

Stabilization

σταθεροποίηση

Stagflation
Stagnant market
Standardized goods

στασιµοπληθωρισµός
στάσιµη αγορά
τυποποιηµένα αγαθά

State bank

κρατική τράπεζα

State loan

κρατικό δάνειο

State monopoly
Static cost
Stationary economy
Steady income

κρατικό µονοπώλιο
στατικό κόστος
στάσιµη οικονοµία
µόνιµο εισόδηµα

Stock

απόθεµα

Stock broker

χρηµατοµεσίτης

Stock capital

µετοχικό κεφάλαιο
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Stock exchange
Stock split

χρηµατιστήριο αξιών
έκδοση νέων µετοχών

Stock taking

απογραφή αποθεµάτων

Storing cost

κόστος αποθήκευσης

Straight depreciation

σταθερή απόσβεση

Street broker

µεσίτης εκτός χρηµατιστηρίου

Street dealings

πράξεις εκτός χρηµατιστηρίου

Street price

τιµή εκτός χρηµατιστηρίου

Striking up price

τιµή κλεισίµατος

Stringent money

περιορισµένο χρήµα

Structura1 unemployment

διαρθρωτική ανεργία

Subscription price

τιµή προεγγραφής

Subsidiary company

θυγατρική εταιρία

Substitude goods
Substitution
Succession duty
Sufficiency of goods
Supplementary goods
Supplier

υποκατάστατα αγαθά
υποκατάσταση
φόρος κληρονοµιάς
επάρκεια αγαθών
συµπληρωµατικά αγαθά
προµηθευτής

Supply price
Support price
Surplus

τιµή προσφοράς
τιµή στήριξης
πλεόνασµα

Surplus value
Suspence account
Swelling deficit

υπεραξία
εκκρεµής λογαριασµός
διογκωµένο έλλειµµα
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Tt
Take a bath

παθαίνω µεγάλη ζηµιά

Take a position

ενεργώ κερδοσκοπικά

Take home pay

καθαρές αποδοχές

Tangible assets

υλική περιουσία

Tangible net worth
Target customers
Tariff

πραγµατική καθαρή αξία
ενδεχόµενη πελατεία
δασµολογιο, ταρίφα, διατίµηση

Tarif quotas
Τax avoidance
Τax base

δασµολογικές ποσοστώσεις
φοροαποφυγή
φορολογική βάση

Τax concessions
Τax credits
Τax deductible
Τax dodging

φορολογικές ελαφρύνσεις
φορολογικές µειώσεις
εκπιπτόµενος του φόρου
φοροδιαφυγή

Τax-free

απαλλαγµένος φόρου

Tax loss

απωλεσθέντες φόροι

Τax rate

φορολογικός συντελεστής

Τax refund
Τax retensions
Τax return

επιστροφή φόρου
παρακρατήσεις φόρων
φορολογική δήλωση

Taxable income
Taxable profits
Technological monopoly
Technological unemployment

φορολογητέο εισόδηµα
φορολογήσιµα κέρδη
τεχνολογικό µονοπώλιο
τεχνολογική ανεργία
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Teetering economy

κλυδωνιζόµενη οικονοµία

Temporary balance

προσωρινό ισοζύγιο

Tenancy

µίσθωση, ενοικίαση, κατοχή

Τerm draft

συναλλαγµατική προθεσµίας

Term loan

δάνειο προθεσµίας

Term mortgage

προθεσµιακή υποθήκη

Τerminal account

τελικός λογαριασµός

Tertiary industry

τριτογενής βιοµηχανία

Tertiary production

τριτογενής παραγωγή

Textile products
Thin market
Τhreshold company
Threshold price
Tight budget
Tight credit
Time bargain

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
περιορισµένη, αδρανής αγορά
νεοσύστατη επιχείρηση
τιµή κατωφλίου
περιορισµένος προϋπολογισµός
στενές πιστώσεις
προθεσµιακή συναλλαγή

Time bill

γραµµάτιο προθεσµίας

Time deposit

κατάθεση προθεσµίας

Total cost

ολικό κόστος

Total debt

συνολικό χρέος

Τοwering cost

υψούµενο κόστος

Τrade balance

εµπορικό ισοζύγιο

Trade gap

έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου

Τrading capital
Transferable title
Τreasury bill

κεφάλαιο κίνησης
µεταβιβάσιµος τίτλος
κρατικό οµόλογο
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Τreasury note
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µακροπρόθεσµο έντοκο γραµµάτιο

Trend

τάση, ροπή, κίνηση

Τrust

µονοπώλιο, τραστ, παρακαταθήκη

Τrust company

τράπεζα χρηµατοδότησης

Τrust estate

περιουσία σε παρακαταθήκη

Τurnover

κύκλος εργασιών, τζίρος, κίνηση

Turnover tax

φόρος κύκλου εργασιών

Uu
Ultimate consumer

τελικός καταναλωτής

Unbalanced budget

ανισοσκελής προϋπολογισµός

Uncalled capital

µη καταβληθέν εισέτι κεφάλαιο

Uncleared goods
Undated bond
Under-estimate
Under consumption
Underdeveloped countries
Undersell

ατελώνιστα αγαθά
οµολογία άνευ χρόνου λήξεως
υποτίµηση
υποκατανάλωση
υπανάπτυκτες χώρες
πουλάω φθηνότερα

Under subscribed debt

ακάλυπτο δάνειο

Undischarged debt

ανεξόφλητο χρέος

Undistributed profits

αδιανέµητα κέρδη

Unfair competition

αθέµιτος ανταγωνισµός

Unfavourable balance

δυσµενές ισοζύγιο

Unfit currency

φθαρµένο νόµισµα

Unit banking
Unit cost

τράπεζα χωρίς παραρτήµατα
κόστος µονάδας
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Unlimited liability

απεριόριστη ευθύνη

Unloading

εκφόρτωση, πώληση µετοχών

Unpaid note

ανεξόφλητο γραµµάτιο

Unpegged price

αποδεσµευµένη τιµή

Unquoted securities

τίτλοι µη εισαγµένοι στο χρηµατιστήριο

Unrealizeable capital

δεσµευµένο κεφάλαιο

Unrealizeable profits

µη πραγµατοποιήσιµα κέρδη

Unrealizeable property

µη ρευστοποιήσιµη περιουσία

Unsafe claim

επισφαλής απαίτηση

Unsteady price

ασταθής τιµή

Usury

τοκογλυφία

Utility

χρησιµότητα

Utter a check

κυκλοφορώ πλαστή επιταγή

Vv
Valorization of prices

σταθεροποίηση τιµών

Value added tax

φόρος προστιθέµενης αξίας

Variable budget

ελαστικός προϋπολογισµός

Variable cost
Variable factors
Variance analysis
Velocity of circulation
Venture capital

µεταβλητό κόστος
ασταθείς παράγοντες
ανάλυση διακύµανσης
κυκλοφοριακή ταχύτητα
ριψοκίνδυνο κεφάλαιο

Vertical expansion

κάθετη επέκταση

Vertical integration

καθετοποίηση, κάθετη ενσωµάτωση

Volatile market

ασταθής αγορά
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Volume of trade

ύψος εµπορικών συναλλαγών

Voteless shares

µετοχές χωρίς ψήφο

Voting shares

µετοχές µε δικαίωµα ψήφου

Voucher fοr receipt

εξοφλητική απόδειξη

Ww
Wage adjustment

προσαρµογή ηµεροµίσθιων

Wage ceiling

ανώτατο ηµεροµίσθιο

Wage differential

κυµαινόµενο ηµεροµίσθιο

Wage restraint

µισθολογικοί περιορισµοί

Wage scale

κλίµακα µισθών

Waste products

υπολειµµατικά προϊόντα

Weighted average

µέσος σταθµικός µέσος

Welfare economics

οικονοµική της ευηµερίας

Wholesale

χονδρική πώληση

Wholesale price

χονδρική τιµή

Wholesale trade

χονδρεµπόριο

Windfall loss

απροσδόκητη ζηµία

Windfall profits

απροσδόκητα κέρδη

Winding up

διαδικασία ρευστοποίησης

With average

µε ασφαλιστική κάλυψη

Withdrawal price

τιµή αποσύρσεως

Withholding tax

παρακρατούµενος φόρος

Wοrking capital

κεφάλαιο κίνησης

Write off a debt

παραγράφω χρέος

Yy
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Year-end audit

ετήσιος λογιστικός έλεγχος

Youth market

αγοραστές κάτω των 25 ετών

Ζz
Ζerο budget

προϋπολογισµός µηδενικής βάσης

Zero elasticity

µηδενική ελαστικότητα

Zero interest rate

µηδενικό επιτόκιο

Ζerο savings

µηδενική αποταµίευση

Zone pricing

τιµολόγηση κατά περιοχές

www.dap-oikonomikou.gr
•

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II)

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

•

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

•

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

•

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

•

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

•

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

•

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

•

ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ E – MAILS

•

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

•

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

•

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•

ΛΕΞΙΚΑ

•

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ (ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

•

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Και πολλά ακόµη … !

www.dap-oikonomikou.gr
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