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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
To μάθημα εξετάζει τη σχέση των κεφαλαιαγορών με την οικονομική πολιτική,
κυρίως τη νομισματική πολιτική. Εξετάζεται αναλυτικά το εγχώριο και διεθνές
μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται
η πορεία της επιχείρησης. Ξεκινώντας από την ανάλυση των εθνικών λογαριασμών,
το μάθημα εξετάζει το ρόλο της οικονομικής πολιτικής, των κεντρικών τραπεζών, του
εγχώριου και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στη δυναμική της
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η αρχιτεκτονική των οικονομικών κύκλων
και η ανάδυση των οικονομικών κρίσεων που αλλάζουν τα θεμελιώδη ποιοτικά
χαρακτηριστικά της οικονομίας μας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
To μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών
σε θέματα που αφορούν το μακροοικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης,
το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη δυναμική της εθνικής οικονομίας αλλά και
της οικονομίας της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη
της δυναμικής σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και στο ευρύτερο περιβάλλον της,
οικονονομικό και πολιτικό, τοπικό και παγκόσμιο.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έως το τέλος αυτής της θεματική ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να
αντιλαμβάνεται:
- Τη διάρθρωση των εθνικών λογαριασμών και τη σημασία τους ως δεικτών
συνολικής οικονομικής δραστηριότητας
- Την επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μακροοικονομικό και

-

πολιτικό περιβάλλον.
Την επίδραση της οικονομικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στη δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τη δομή και τους μετασχηματισμούς των οικονομικών κύκλων
Τo μηχανισμό των κρίσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σχέση
τους με τις συστημικές οικονομικές κρίσεις.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Διαλέξεις στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαλέξεις με τεχνολογία ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπόνηση εργασιών σε κάθε θεματικό πεδίο του μαθήματος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



4 εβδομαδιαίες ατομικές εργασίες: 40%
Τελική εξέταση: 60%
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #1
Εισαγωγή στη διεθνή χρηματοοικονομική - ΧΙΟΣ
 Εθνικοί λογαριασμοί

 Πληθωρισμός
 Οικονομικές διακυμάνσεις
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #2

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της πρώτης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3

Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και οικονομική πολιτική
 Δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική και
ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών
 Οικονομικές διαταραχές και η αποτελεσματικότητα της
οικονομικής πολιτικής

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #4

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της τρίτης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #5

Η νομισματική πολιτική και το χρηματοοικονομικό
σύστημα
 Οι κυριότερες συνιστώσες της νομισματικής πολιτικής
 Νομισματική πολιτική και κεντρική τράπεζα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #6

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της πέμπτης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #7

Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις: ο ρόλος των διεθνών αγορών
χρήματος και κεφαλαίου
 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο
χρηματοοικονομικών συναλλαγών
 Υπόδειγμα Mundell Fleming
 Διεθνές νομισματικό σύστημα και ο ρόλος των διεθνών
επενδυτικών κεφαλαίων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #8

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της έβδομης
εβδομάδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #9

Το αίτημα της οικονομικής ανάπτυξης
 Μεγέθυνση – Ανάπτυξη
 Η επιχείρηση, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η δυναμική
της παγκόσμιας οικονομίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #10

Εξετάσεις

