
Τίτλος Μαθήματος Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων σε ένα 
Διεθνές Περιβάλλον 

Κωδικός Μαθήματος MBA605 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό   

Επίπεδο Μάστερ (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 1ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
Εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναν
τήσεις 

Εργαστήρια / 
Εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα ασχολείται με οικονομικά και χρηματοοικονομικά 
θέματα, τα οποία είναι χρήσιμα στη λήψη αποφάσεων από τους 
διευθυντές επιχειρήσεων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
επεξεργαστούν εργαλεία οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, τα οποία συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των 
πόρων της επιχείρησης και στη μεγιστοποίηση της αξίας της 
επιχείρησης. Οι φοιτητές θα διεξέλθουν παραδείγματα 
πραγματικών καταστάσεων, όπου η πρακτική και η θεωρία 
συγκλίνουν. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να : 
 

 Εφαρμόζουν οικονομικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία 
στη λήψη αποφάσεων 

 Αναδεικνύουν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, 
εσωτερικού ελέγχου και επαγγελματικής ηθικής 

 Εφαρμόζουν τα βασικά εργαλεία της αξίας του χρήματος σε 
πραγματικές καταστάσεις 

 Αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και 
πως αυτή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων 

 Εξερευνήσουν τις διάφορες μορφές αγοράς και να 
εκτιμήσουν τα οφέλη του ανταγωνισμού 

 Εφαρμόζουν τα εργαλεία της μικροοικονομίας στη λήψη 
αποφάσεων στις επιχειρήσεις 

 Επιδεικνύουν τα βασικά της προσφοράς και της ζήτησης. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διαχείριση 

Το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου και οι προεκτάσεις του 

Εταιρική διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος και επαγγελματική 
ηθική 

Αξία του χρήματος και εφαρμογές 

Κίνδυνος και απόδοση 

Τεχνικές προϋπολογισμού κεφαλαίων 

Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης 

Άντληση νέων κεφαλαίων 

Κοινές μετοχές και προνομιακές μετοχές 

Ομόλογα, με τοκομερίδιο ή χωρίς, μετατρέψιμα ομόλογα 

Κόστος κεφαλαίου 

Κεφαλαιακή δομή 

Μερισματική απόδοση 

Εξαγορές και συγχωνεύσεις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στα οικονομικά της επιχείρησης 

Προσφορά και ζήτηση και ανάλυση ισορροπίας 

Αλγεβρική ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης 

Ανάλυση παλινδρόμησης και υπολογισμός της ζήτησης 

Ελαστικότητα της τιμής και του εισοδήματος, και διασταυρούμενη 
ελαστικότητα 

Παραγωγή και κόστος βραχυπρόθεσμα 

Παραγωγή και κόστος μακροπρόθεσμα 

Τιμολόγηση, ανάλυση οριακού κόστους και οφέλους 

Ανάλυση κόστος-όγκου-κερδών 

Τέλειος ανταγωνισμός έναντι μονοπωλίου 

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο 

Διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 

Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και αγορές συναλλάγματος 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Business Finance, theory and practice, Eddie McLaney, Pearson 
Education, latest edition 



Fundamentals of Financial Management, James C. Van Horne, 
John M. Wachowitz, Jr. Prentice Hall, latest edition 

Managerial Economics in a global economy, by Dominick 
Salvatore , e-book, latest edition 

Managerial Economics, by William F. Samuelson and Stephen G. 
Marks, Wiley publishers, latest edition 

Savvides, S., Managerial Economics & FINANCE: Strategy & 
Performance, Nicosia: ©Savvides (Latest edition). 

Αξιολόγηση Εξετάσεις  50% 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης 

50% 

 

Γλώσσα Ελληνική 

 


