
Κωδικός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS) 
MΒΑN-611DG Οικονοµική των 

Επιχειρήσεων (Business 
Economics) 

7.5 

Τµήµα Εξάµηνα 
Σχολή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Φθινοπωρινό, Εαρινό 

Επίπεδο Μαθήµατος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα ∆ιδασκαλίας 
Μεταπτυχιακό Οικονοµικά Ελληνικά 

Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι να: 

• Προσδιορίσει το ρόλο της επιχείρησης µέσα στην οικονοµία και τη σχετικότητα
των οικονοµικών στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων

• Εικονογραφήσει και επεξηγήσει τη λειτουργία των αγορών και του µηχανισµού
τιµών

• ∆ιακρίνει τους διαφορετικούς στόχους των οργανισµών και να προσδιορίσει πώς
αυτοί οι στόχοι έχουν επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων από τους διευθυντές

• Αναλύσει τις δοµές της αγοράς και τις επιπτώσεις που έχουν τέτοιες δοµές στη
συµπεριφορά και την απόδοση µίας επιχείρησης

• Προσδιορίσει πώς οι µακροοικονοµικές µεταβλητές και οι κυβερνητικές
οικονοµικές πολιτικές έχουν επιπτώσεις σε ένα επιχειρηµατικό οργανισµό



Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 
 
Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 
  

• Περιγράφουν πώς καθορίζεται η τιµή ισορροπίας σε µία ελεύθερη αγορά µέσω 
της αλληλεπίδρασης της προσφοράς και της ζήτησης 

  
• Επιδεικνύουν τις έννοιες της ανάλυσης της προσφοράς και της ζήτησης που 
σχετίζονται µε το περιβάλλον της επιχείρησης 

 
• Αναλύουν τα παραδείγµατα και τις εφαρµογές της αγοράς για να απεικονίσουν 
ρεαλιστικά επιχειρηµατικά σενάρια 

 
• Υπολογίζουν το σηµείο της µεγιστοποίησης κέρδους και διακρίνουν την πιθανή 
συµπεριφορά των κόστων της µονάδας στο κοντινό και µακροπρόθεσµο µέλλον 

 
• ∆ιακρίνουν µεταξύ των δυνητικών στόχων της διοίκησης και των µετόχων 

 
• Προσδιορίσουν τη σχέση µεταξύ της κυβέρνησης και της επιχείρησης 

 
• Κατανοήσουν τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και το ρόλο της επιχείρησης 
µέσα στο διεθνές πλαίσιο 

 
• Κατανοήσουν το µακροοικονοµικό περιβάλλον και να περιγράφουν τους 
µηχανισµούς της κυβερνητικής επέµβασης σε µακροοικονοµικό επίπεδο και την 
επίδρασή τους στην επιχείρηση 

 
 
 
Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 

 
o Το επιχειρηµατικό περιβάλλον 

 
o Ζήτηση, προσφορά και ελαστικότητα 

 
o Κόστος παραγωγής, εισόδηµα και κέρδος 

 
o ∆οµές αγοράς 

 
o Εναλλακτικές σταθερές στρατηγικές και επέκταση 

 
o Κυβέρνηση και επιχείρηση 

 
 

o Επιχείρηση και το διεθνές περιβάλλον 
 

o Το µακροοικονοµικό περιβάλλον 
 

o Μακροοικονοµική πολιτική 
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