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ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο 

1.1. Αντικείμενο και χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών 

Οι Σύγχρονες Συναλλαγές δεν αποτελούν αυτοτελή επιστημονικό κλάδο. Περιέχουν 

στοιχεία από διάφορους κλάδους της οικονομικής επιστήμης (Πολιτική Οικονομία, 

Οικονομική των Επιχειρήσεων), αλλά και της Νομικής Επιστήμης (κυρίως του 

Εμπορικού Δικαίου) και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται στην πράξη οι 

συναλλαγές.  

Το αντικείμενο των σύγχρονων συναλλαγών καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα σε κάθε είδους δραστηριότητα της πρακτικής 

οικονομικής ζωής. Επομένως το αντικείμενο μελέτης των σύγχρονων συναλλαγών 

είναι ευρύ. Ασχολείται με την ιστορική εξέλιξη του εμπορίου και γενικά των συναλλαγών. 

Συγκεκριμενοποιεί τα αντικείμενα της συναλλαγής και εξετάζει τις αγοραπωλησίες, 

μελετά και ταξινομεί τα εμπορικά έγγραφα μιας αγοραπωλησίας, αναφέρεται στα 

διάφορα εμπορικά επαγγέλματα και τονίζει τη σημασία τους. Εξετάζει επίσης τα 

«Πρόσωπα» του εμπορίου, ορίζει την έννοια της πίστης και των πιστωτικών τίτλων, 

μελετά τα μέσα μεταφοράς, τη λειτουργία των τελωνείων, των χρηματιστηρίων, του 

τραπεζικού συστήματος και τέλος αναφέρεται στη δημιουργία και τα πεδία εφαρμογής 

του Ηλεκτρονικού εμπορίου. 

H χρησιμότητα και η σημασία του τρόπου διεξαγωγής των συναλλαγών είναι τόσο 

μεγάλη, όσο και η χρησιμότητα και σημασία του εμπορίου για τον άνθρωπο σήμερα. 

Το εμπόριο είναι εκείνο, με το οποίο ικανοποιούνται όλες σχεδόν οι ανάγκες του 

ανθρώπου. Μέσω του εμπορίου επιτυγχάνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων από τον 

τόπο της παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης και αυξάνεται η παραγωγή. 

H γνώση της τεχνικής με την οποία διεξάγονται οι συναλλαγές είναι απαραίτητη σε 

κάθε άνθρωπο γιατί στη σημερινή κοινωνία «όλοι συναλλάσσονται». Περισσότερο 

αναγκαία είναι στους εμπόρους, τους τραπεζίτες, τους βιομηχάνους, στα οικονομικά 

και διοικητικά στελέχη των εμπορικών επιχειρήσεων, σε όλους εκείνους που 

απασχολούνται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις τραπεζικές εργασίες, τις διαφημίσεις, 

τις μεταφορές κλπ. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί κάποιος στις σημερινές απαιτήσεις των συναλλαγών, 

οι οποίες είναι πλέον θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, απαιτούνται ειδικές γνώσεις, 

πείρα, προσαρμοστικότητα, σύνεση σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 
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1.2. H οικονομική δράση των ανθρώπων και τα αίτια δημιουργίας της 

H οικονομική δράση του ανθρώπου κάνει την εμφάνισή της ταυτόχρονα με τις 

προσπάθειες που αυτός άρχισε να καταβάλλει για να εξασφαλίσει τα μέσα εκείνα με 

τα οποία θα ικανοποιούσε τις ανάγκες του. 

Με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη παρουσιάσθηκαν και οι πρώτες του ανάγκες, 

ανάγκες για διατροφή, για ένδυση, για συντήρηση, για άμυνα. Χρειάστηκε να καταβάλλει 

προσπάθειες για να αποκτήσει τα αγαθά εκείνα που απαιτούνται για να ικανοποιήσει 

αυτές τις ανάγκες.  

H οργανωμένη κοινωνική ζωή και η βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου των 

ανθρώπων δημιούργησε νέες ανάγκες, διαφορετικές από τις αρχικές και επομένως 

χρειάστηκαν καινούργια μέσα για την ικανοποίησή τους. 

O άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τα μέσα, για να μορφωθεί, να 

ψυχαγωγηθεί, να μετακινηθεί από περιοχή σε περιοχή, να δημιουργήσει συνθήκες 

άνετης διαβίωσης κλπ. 

H ικανοποίηση όμως μιας ανάγκης δημιουργεί την επιθυμία να ικανοποιήσει μια 

άλλη, η οποία μόλις ικανοποιηθεί δίνει τη θέση της σε νέες ανάγκες κ.ο.κ. 

Έτσι διαφοροποιήθηκε και η οικονομική δράση, του ανθρώπου. 

Οι βασικές έννοιες που προσδιορίζουν την οικονομική δράση του ανθρώπου είναι 

δύο: 

 H ανάγκη και 

 Tα αγαθά 

 

1. Ανάγκη 

Ως ανθρώπινη ανάγκη εννοούμε κάθε φυσικό ή νοητικό αίσθημα στέρησης που 

μπορεί να αγνοηθεί, να εξιδανικευτεί ή να ικανοποιηθεί. 

Υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις για τις οποίες εκδηλώνεται η επιθυμία 

ικανοποίησής τους, που μπορεί να αγνοήσει ο άνθρωπος και ελλείψεις τις οποίες 

πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιήσει. 

Οι ανάγκες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

 Ανάλογα με η σημασία που έχουν για τον άνθρωπο οι ανάγκες διαιρούνται σε: 

Α. Ανάγκες ύπαρξης ή φυσικές ανάγκες π.χ. διατροφή, ενδυμασία, κατοικία 

Β. Ανάγκες πολιτισμικές ή κοινωνικές ανάγκες π.χ. ψυχαγωγία, πνευματική 

καλλιέργεια, αγορά τηλεοράσεων, κινητών κλπ 

 Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων στα οποία παρουσιάζονται οι ανάγκες 

διακρίνονται σε: 

Α. Ατομικές ανάγκες π.χ. διατροφή, δεν εξαρτάται από τις ανάγκες άλλων 

Β. Συλλογικές ανάγκες π.χ. δημόσια παιδεία 
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2. Αγαθά 

Αγαθά είναι τα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

Tα αγαθά διακρίνονται σε ελεύθερα και οικονομικά αγαθά: 

 Ελεύθερα είναι τα αγαθά που πλεονάζουν σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες 

και ως εκ τούτου δεν έχουν οικονομική αξία (π.χ. αέρας, ηλιακό φως κλπ.), 

δηλαδή ο άνθρωπος δεν καταβάλλει γι’ αυτά καμία προσπάθεια ή θυσία να τα 

αποκτήσει. 

 Οικονομικά είναι τα αγαθά εκείνα που έχουν οικονομική αξία και αποτελούν 

αντικείμενο των συναλλαγών (κρέας, λάδι, ρούχα κλπ.). Tα οικονομικά αγαθά 

υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

α. Ανάλογα με τη φύση τους σε: 

-  υλικά η ενσώματα αγαθά που έχουν υλική υπόσταση (βιβλία, ρούχα) 

-   άυλα ή ασώματα αγαθά, χωρίς υλική υπόσταση (Υπηρεσίες, νομικές συμβουλές 

κλπ). 

-   Μικτά αγαθά με υλική υπόσταση και παροχή υπηρεσίας (λ.χ. σφράγισμα ενός 

δοντιού). 

 

β. Με κριτήριο την αμεσότητα που ικανοποιούν τις ανάγκες σε: 

-  άμεσα αγαθά, δηλαδή αυτά που παρέχουν άμεση ικανοποίηση, χωρίς μεταβολή στη 

μορφή τους (φρούτα, έπιπλα κλπ.). 

- έμμεσα αγαθά αυτά που συμβάλλουν στην παραγωγή άλλων αγαθών (πρώτες ύλες, 

μηχανήματα κλπ.). 

 

γ. Με βάση το βαθμό επεξεργασίας τους σε: 

-  Ακατέργαστα αγαθά (μαλλί, βωξίτης, κ.ά) 

-  Hμικατεργασμένα αγαθά (ύφασμα) 

-  Τελικά αγαθά (ένδυμα) 

 

δ. Με βάση πόσες φορές μπορούν να ικανοποιούν ανάγκες σε: 

-  Αναλώσιμα αγαθά, αυτά που εξαφανίζονται με την πρώτη τους χρήση (τρόφιμα, 

απορρυπαντικά κ.ά.). 

-  Διαρκή αγαθά με διάρκεια χρησιμοποίησής τους π.χ. σπίτια, αυτοκίνητα, ψυγεία 

κλπ.). 
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1.3. Οι δυσχέρειες της άμεσης (φυσικής) ανταλλαγής και η εμφάνιση του χρήματος 

και του νομίσματος 

1.3.1. Φυσική ανταλλαγή 

H πρώτη μορφή συναλλαγής ήταν η φυσική ανταλλαγή πράγματος με πράγμα. H 

φυσική ανταλλαγή γινόταν με βάση τη χρησιμότητα που είχε το αγαθό για τον 

αγοραστή και τον πωλητή. 

Ανταλλάσσονταν λ.χ. σιτάρι με λάδι, λάδι με κρασί, κρασί με κρέας κ.ο.κ. 

Πρόκειται για ανταλλαγή σε είδος ή φυσική ανταλλαγή ή αντιπραγματισμό. 

Το μεγάλο πρόβλημα των ανταλλαγών σε είδος ήταν οι ποσότητες, ποιες δηλαδή 

έπρεπε να είναι οι ποσότητες που θα ανταλλάξουν, ποια ποσότητα σιταριού  λ.χ. έπρεπε 

να ανταλλαγή με ορισμένη ποσότητα λαδιού. 

Tα αγαθά που ανταλλάσσονται μεταξύ τους είναι μόνο τα οικονομικά αγαθά, γιατί 

αυτά έχουν αξία. 

H αξία ενός αγαθού διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: την αξία χρήσης ή 

υποκειμενική αξία και στην ανταλλακτική αξία ή αντικειμενική αξία. 

 Αξία χρήσης είναι η ικανότητα που έχει το αγαθό για να καλύψει την ανάγκη 

ενός ανθρώπου που το χρησιμοποιεί, π.χ. το τετράδιο για το μαθητή. 

 Ανταλλακτική αξία είναι η δυνατότητα ενός αγαθού να ανταλλάσσεται με 

άλλα αγαθά π.χ. το ξενόγλωσσο βιβλίο για εκείνον ο οποίος δεν γνωρίζει ξένη 

γλώσσα ή το βιβλίο γενικά για τον αγράμματο έχει ανταλλακτική αξία. 

1.3.2. Δυσχέρειες της φυσικής ανταλλαγής και η εμφάνιση του χρήματος 

H φυσική ανταλλαγή ή η ανταλλαγή σε είδος παρουσίασε βασικές δυσχέρειες. 

Αυτές ήταν: 

1. Εκείνος που είχε πλεόνασμα π.χ. λαδιού και ήθελε να αγοράσει κρέας, έπρεπε να 

βρει κάποιον με έλλειψη λαδιού και περίσσια ποσότητα κρέατος. Πράγμα δύσκολο, 

να υπάρχει σύμπτωση στις επιθυμίες των ανθρώπων που συναλλάσσονται. 

2. Υπήρχε δυσκολία στο μέτρο σύγκρισης. Π.χ. πόσα αρνιά με πόσες καρέκλες, πόσα 

κιλά σιταριού με ένα κιλό λάδι κλπ. Ήταν δηλαδή δύσκολη η συμφωνία για την 

οικονομική ισοδυναμία των αγαθών που ανταλλάσσονται. 

3. Υπήρχε πληθώρα αγαθών που δημιουργούσαν αδυναμίες στις αγοραστικές 

απαιτήσεις των ανθρώπων. Δεν ήταν εύκολη δηλαδή η αποτίμηση όλων των αγαθών 

της αγοράς γιατί δεν υπήρχε ένα ενδιάμεσο αγαθό, το οποίο να χρησίμευε σαν μέτρο 

εκτίμησης της αξίας των υπόλοιπων αγαθών. 

Από τις δυσχέρειες αυτές κατάφερε να απαλλαχθεί ο άνθρωπος με τη χρησιμοποίηση 

ενός μόνο αγαθού, με το οποίο αντάλλαζε όλα τα άλλα και με το οποίο προσδιόριζε την 

αξία τους. Το αγαθό αυτό έγινε αποδεκτό από όλους στις συναλλαγές σα μέτρο μέτρησης της 

αξίας όλων των άλλων αγαθών και ονομάστηκε «XPHMA». 
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1.4. O ρόλος του χρήματος ως μέσου ανταλλαγής ως μονάδα μέτρησης αξίας και 

ως μέσο διατήρησης αγοραστικής δύναμης 

1.4.1. Το Χρήμα ως μέσο ανταλλαγής 

Χρήμα καλείται κάθε αγαθό το οποίο χρησιμεύει για την ανταλλαγή όλων των άλλων 

αγαθών και τη μέτρηση της αξίας τους. Χρήμα δηλαδή είναι οτιδήποτε η κοινωνία 

αποδέχεται ως γενικό μέσο ανταλλαγής και κοινό μέτρο σύγκρισης της ανταλλακτικής 

αξίας των αγαθών. 

Με τη χρησιμοποίηση του χρήματος η ανταλλαγή χωρίζεται σε δύο πράξεις: 

Σε μια αγορά και μια πώληση και έτσι διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η ανταλλαγή. 

Στην αρχή ως χρήμα οι λαοί χρησιμοποίησαν διάφορα είδη, ζώα, δέρματα, σιτάρι, 

σίδερο, λάδι κ.ά. Ορίζονταν δηλαδή ότι το ζώο A μπορούσε να ανταλλαγεί με X 

ποσότητα λαδιού ή Ψ ποσότητα σιταριού. Αυτή δηλαδή ήταν η ανταλλακτική αξία δύο 

αγαθών: X ποσότητα λαδιού ή Ψ ποσότητα σιταριού με το ζώο  A. 

Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν τα μέταλλα κυρίως ο χρυσός και το ασήμι. Oι λόγοι 

της χρησιμοποίησής τους ήταν: 

1. H μεγάλη αξία τους σε μικρό όγκο με αποτέλεσμα να μεταφέρονται και να 

φυλάσσονται εύκολα. 

2. H περιορισμένη ποσότητα στη φύση. 

3. H δυσκολία αλλοίωσης (δηλαδή νόθευσής τους). 

4. H αντοχή και η διατήρηση στο χρόνο 

5. H διαίρεσή τους σε μικρά κομμάτια, χωρίς να χάνουν την αξία τους. 

Στην αρχή ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε με μορφή ράβδων ή πλακών και ήταν 

αναμεμιγμένος με άλλα μέταλλα για να μην φθείρεται επειδή ο χρυσός είναι μαλακό 

μέταλλο. 

Αυτό παρουσίαζε δυσκολίες στις συναλλαγές και οδηγούσε σε παρεξηγήσεις τους 

συναλλασσόμενους γιατί σε κάθε αγορά ή η πώληση έπρεπε να προσδιοριστεί η 

περιεκτικότητα του κράματος σε χρυσό. 

Tα κράτη προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες, επενέβησαν και 

κατασκεύασαν μικρούς και ομοιόμορφους δίσκους ορισμένου βάρους και σχήματος, 

από χρυσό και άργυρο ορισμένης περιεκτικότητας. 

Τους δίσκους αυτούς ονόμασαν νομίσματα γιατί το χρήμα λαμβάνει πλέον νόμιμο 

και επίσημο χαρακτήρα, ενώ το κράτος εγγυάται τη γνησιότητά του. 

Νόμισμα καλείται το χρήμα, το οποίο αναγνωρίζεται σαν υποχρεωτικό μέσο 

διενέργειας των συναλλαγών και στο οποίο δίνεται νόμιμος χαρακτήρας από το κράτος. 

Σε κάθε μεταλλικό νόμισμα διακρίνουμε την ονομαστική αξία, η οποία 

αναγράφεται στο νόμισμα και την πραγματική του αξία η οποία προκύπτει από την 

περιεκτικότητα του κράματος σε χρυσό ή αργυρό.  
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H ονομαστική αξία πρέπει να είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την πραγματική, γιατί 

διαφορετικά οι άνθρωποι δεν θα χρησιμοποιούσαν τα νομίσματα στις συναλλαγές τους 

αλλά θα τα απέκρυπταν ώστε να λάβουν μεγαλύτερη αξία και να τα χρησιμοποιήσουν  

ως μέταλλα. 

Tα χάρτινα νομίσματα αποτελούνται από τα τραπεζογραμμάτια αρχικά και τα 

χαρτονομίσματα αργότερα. Τα τραπεζογραμμάτια εκδίδονται από την κεντρική 

τράπεζα και παλαιά ήταν υποχρεωτικά μετατρέψιμα στις μεταλλικές μονάδες χρυσού 

ή αργύρου, που γραφόταν στο σώμα τους. 

Eκτός από τα παραπάνω μέσα συναλλαγής, το τραπεζικό χρήμα που δημιουργείται 

μέσω των καταθέσεων όψεως και μεταβιβάζεται με επιταγές και τέλος το ηλεκτρονικό 

χρήμα που δημιουργείται από τις συναλλαγές μέσω H/Y. H πιο μεγάλη εξέλιξη στη 

μορφή του μέσου για την απόκτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών είναι το 

πλαστικό χρήμα (πιστωτικές κάρτες). 

1.4.2. Tο χρήμα ως μέσο μέτρησης αξιών 

Όπως για τη μέτρηση του βάρους ενός σώματος έχουμε για μονάδα βάρους το κιλό, 

για τη μέτρηση του μήκους ως μονάδα μήκους  το μέτρο, έτσι και για τις μετρήσεις της 

αξίας των αγαθών, έχουμε ως μονάδα μέτρησης τη νομισματική μονάδα. 

Νομισματική μονάδα καλείται το κοινό μέτρο μέτρησης της αξίας των αγαθών. 

H αξία ενός αγαθού, η οποία εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες καλείται τιμή του 

αγαθού. Όταν π.χ. ζητάμε να μάθουμε την αξία του λαδιού εννοούμε το ένα κιλό λάδι 

πόσες νομισματικές μονάδες αξίζει. 

 H σχέση της τιμής των ξένων νομισμάτων προς τις εγχώριες νομισματικές μονάδες, 

δηλαδή πόσες ελληνικές νομισματικές μονάδες απαιτούνται για την αγορά μιας 

νομισματικής μονάδας ξένης χώρας καλείται τιμή συναλλάγματος. H τιμή 

συναλλάγματος καθορίζεται στο χρηματιστήριο κάθε χώρας.  

1.4.3. Το χρήμα ως μέσο διατήρησης αγοραστικής δύναμης 

Το χρήμα επειδή είναι αποδεκτό σαν μέσο των συναλλαγών μπορεί να 

αποταμιευθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική στιγμή για αγορά 

υλικών αγαθών η υπηρεσιών. Έχει δηλαδή το χρήμα το πλεονέκτημα της 

ρευστότητας και για το λόγο αυτό αποτελεί εύκολο τρόπο διατήρησης της 

αγοραστικής δύναμης. 

 

Πριν αναπτυχθεί η γενική χρησιμοποίηση του χρήματος, ο παραγωγός π.χ. λαδιού, 

θα ήταν υποχρεωμένος να διατηρεί την παραγωγή λαδιού στις αποθήκες του για όλη 

τη διάρκεια του έτους και να το διαθέτει σταδιακά για τις συναλλαγές του. Mε τη 

χρησιμοποίηση όμως, του χρήματος του δίνεται η δυνατότητα να πουλήσει το λάδι του, 

να εισπράξει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και να το ξοδεύει τμηματικά ανάλογα με 

τις ελλείψεις του. Έτσι, η διατήρηση του χρήματος στη διάθεση του ελαιοπαραγωγού 

ισοδύναμή με διατήρηση αγοραστικής δύναμης. 
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Εκτός από το χρήμα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο διατήρηση αγοραστικής δύναμης π.χ. οι ομολογίες και οι 

μετοχές. Οι μετοχές και οι ομολογίες μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν, να 

πουληθούν δηλαδή αντί χρήματος αλλά ο βαθμός ρευστότητας είναι μικρότερες και 

επιπλέον επειδή η τιμή της μεταβάλλεται μπορεί ο κάτοχός της να χάσει ένα μέρος των 

χρημάτων που έδωσε για να τις αγοράσει. 

Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να κρατούν χρήμα αντί για άλλα μέσα 

διατήρησης αγοραστικής δύναμης. 

Το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EYPΩ-EURO) 

Οι διεθνείς συναλλαγές, εκτός από τις δυσχέρειες που έχει κάθε εσωτερική 

συναλλαγή παρουσιάζουν και τη δυσκολία του καθορισμού του είδους του νομίσματος, 

με το οποίο θα γίνει η πληρωμή και ο υπολογισμός της αξίας του. 

Ακόμη και σήμερα για να διεκπεραιωθεί μια διεθνής συναλλαγή απαιτείται αρκετό 

χρονικό διάστημα και επιβαρύνεται με ασφάλιστρα, προμήθειες, έξοδα τραπεζών κλπ. 

Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών αυτών τα 15 Κράτη της Ευρωπαϊκής ένωσης 

(E.E.) Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Φιλανδία και Λουξεμβούργο 

καθιέρωσαν ενιαίο νόμισμα, το EYPΩ-EURO. 

Mε βάση τη συνθήκη του Μάαστριχτ, άρχισε να κυκλοφορεί το EYPΩ σε 

χαρτονομίσματα και κέρματα. Κυκλοφορούν χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 

200 και 500 EYPΩ. Tα χαρτονομίσματα όλων των χωρών της E.E. έχουν το ίδιο 

περίπου μέγεθος και την ίδια εικονογράφηση με μικρές διαφορές, για να διακρίνεται η 

χώρα έκδοσής τους.  


