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φοίτησης 

4ο Έτος / 7ο ή 8ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 
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τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Να κατανοήσει και να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την ορολογία που 
χρησιμοποιείται στη διεθνή οικονομική. Να είναι σε θέση να 
αναλύσει τα αίτια και τις επιδράσεις των διακυμάνσεων 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην 
ανάλυση των τρεχόντων θεμάτων στη διεθνή οικονομική. 
Επιπλέον, να μπορεί να εξηγήσει την επίδραση της παγκόσμιας 
οικονομίας στην επιχειρησιακή συμπεριφορά και απόδοση, όπως 
επίσης τις επιδράσεις των επιχειρηματικών δράσεων στην 
παγκόσμια οικονομία. Τέλος, να κατανοήσει τα βασικά 
προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και να εξοικειωθεί με τις 
θεωρίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αναλυτές για να 
καταλάβουν και να επεξηγήσουν τους παράγοντες που προκαλούν 
την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, τη δυναμική της και τις 
επιδράσεις της. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Εξηγήσουν τη θεωρία και την πρακτική του καθορισμού 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας όπως επίσης και τις 

επεκτάσεις και τις εφαρμογές που τους επιτρέπουν να 

λειτουργούν αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά 

 Προσδιορίζουν τις βασικές θεωρίες του καθορισμού των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε ποιο βαθμό ταυτίζονται 

με τα δεδομένα 

 Συζητούν τον ρόλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών στη 

μακροοικονομική και τις επιπλοκές για τις επιχειρήσεις 



 Αναλύουν θέματα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Ένωση 

 Αναπτύσσουν τα θέματα πολιτικής που αντιμετωπίζει η 

Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες 

 Σκιαγραφούν τον ρόλο των διεθνών χρηματοοικονομικών 

αγορών στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Προαπαιτούμενα AED100, AED115 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Λογιστική εθνικού εισοδήματος και το ισοζύγιο πληρωμών 
 

 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και η αγοραία συναλλαγματική 
ισοτιμία: μια προσέγγιση μέσω περιουσιακών στοιχείων 

 

 Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 
 

 Επίπεδα τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία 
μακροπρόθεσμα 

 

 Παραγωγή και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυπρόθεσμα 
 

 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρεμβάσεις στο 
ξένο συνάλλαγμα 

 

 Το διεθνές νομισματικό σύστημα 
 

 Μακροοικονομική πολιτική και συντονισμός υπό συνθήκες 
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 

 Βέλτιστη νομισματική περιοχή και η ευρωπαϊκή εμπειρία 
 

 Η παγκόσμια κεφαλαιαγορά: προβλήματα απόδοσης και 
πολιτικής 
 

 Διεθνείς κεφαλαιαγορές και νομισματικές κρίσεις 
 

 Αναπτυσσόμενες χώρες: ανάπτυξη, κρίση και 
μεταρρύθμιση 
 

 Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν 
στο αντικείμενο του μαθήματος. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 



Βιβλιογραφία Paul Krugman and Maurice Obstfeld, ‘’Διεθνής οικονομική’’, 
Εκδόσεις Κριτική, Τελευταία Έκδοση. 

Dominick Salvatore, ‘’Επιχειρησιακή Οικονομική στο νέο διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον,’’ Εκδόσεις  GUTENBERG, Τελευταία 
Έκδοση. 

Paul R. Krugman, and Maurice Obstfeld : International Economics: 
Theory and Policy,  Addison-Wesley (latest edition) 
 
Dominick Salvatore: International Economics, Wiley (latest edition) 
 
Kirt Butler: Multinational Finance, South-Western (latest edition) 
 
Ethier, W.J.: Modern International Economics, Norton, latest 
edition. 
 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


