
 
  

P a g e  1 | 4 

 

Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
ECTS 

MBAN-757DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

ΜΒΑΝ-550DG/  
MBAN-630DG/640DG 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Φθινοπωρινό, Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Κατεύθυνσης  Χρηματοοικονoμικά Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Ακαδημαϊκό Προσωπικό 1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Ν/Α Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και δημιουργίας χρήματος 

• Εκτιμάει τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου και της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου 
μετοχών και ομολόγων 

• Επεξηγήσει τη λειτουργία των παραγώγων καθώς και τη χρηματοοικονομική θεωρία της 
υπόθεσης των αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών    

• Επεξηγήσει τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σύγχρονα επενδυτικά 
προϊόντα   

• Παρέχει μια συνολική θεώρηση για τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, τις κρίσεις κρατικού 
χρέους και την χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Εκτιμάνε τη παρούσα και μελλοντική αξία για την κατανόηση της σημασίας του χρήματος 
καθώς και να υπολογίζουν βασικά θέματα στην αποτίμηση των μετοχών και ομολόγων 

• Εκτιμάνε με τις κατάλληλες μεθόδους και να υπολογίζουν τον κίνδυνο και την απόδοση στις 
διάφορες μορφές επενδύσεων  

• Δημιουργούν κατάλληλες και επιτυχημένες επενδυτικές στρατηγικές στις αγορές 
εμπορευμάτων και παραγώγων καθώς και στα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα   
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• Εκτιμάνε τις αιτίες και τα πρόωρα σημάδια εμφάνισης μιας κρίσεις, αναλύοντας τις 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις του παρελθόντος και του παρόντος και ιδίως τις κρατικές κρίσεις 
χρέους  

• Εκτιμάνε τους τραπεζικούς κινδύνους  

• Δημιουργούν το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης χρηματοοικονομικών 
επενδύσεων και στρατηγικών 

• Εκτιμάνε τη μορφή της χρηματοοικονομικής απάτης και διαφθοράς 
 
"Η λε̟τοµερής συνεισφορά των γνωστικών α̟οτελεσµάτων κάθε µαθήµατος ως ̟ρος τους 

γνωστικούς στόχους/ γνωστικές δεξιότητες καθώς και τους ειδικούς στόχους ενός ̟ρογράµµατος 

σ̟ουδών ̟εριλαµβάνεται στο ̟ίνακα γνωστικού ̟εριεχοµένου καθενός ̟ρογράµµατος" 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικονομία χωρίς χρήμα, αντιπραγματισμός, 

τράπεζες, δημιουργία χρήματος, χρονική αξία του χρήματος, παρούσα αξία, μελλοντική αξία) 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (είδη ομολόγων, απόδοση ομολόγων, παρούσα 

αξία ομολόγων, επενδυτικοί κίνδυνοι ομολόγων, απόδοση ομολόγων, σχέση με τα επιτόκια, 

τύποι μετοχών, τιμές μετοχών,  γραμμή αγοράς αξιογράφου) 

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ (είδη επενδυτικού κινδύνου, συντελεστής κινδύνου β, 

προσδοκώμενος κίνδυνος και απόδοση χρεογράφων)  

4. ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (εισαγωγή στα παράγωγα, οφέλη για τους επενδυτές, είδη συμβολαίων, 

συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα, βασικές αρχές αγοράς παραγώγων και συμμετέχοντες 

στην Ελλάδα, πιστωτικά παράγωγα) 

5. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (υποθέσεις και μορφές της 

αποτελεσματικής αγοράς) 

6. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (γενικά για τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, αντικείμενα 

διαπραγμάτευσης, χρηματιστήρια εμπορευμάτων στην Ελλάδα, διαφορές διαπραγμάτευσης 

εμπορευμάτων και κινητών αξιών, προθεσμιακά χρηματιστήρια εμπορευμάτων)   

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ειδικά 

Τραβηκτικά Δικαιώματα, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και Ευρωσύστημα) 

8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (κύρια αγορά χρηματιστηρίου αξιών, εναλλακτική 

αγορά, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, ομολογιακά δάνεια εταιριών, ομόλογα δημοσίου, 

σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κατηγορίες χρηματιστηριακών εντολών) 

9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (τιτλοποίηση απαιτήσεων, οφέλη και 

κίνδυνοι από την τιτλοποίηση απαιτήσεων, κίνδυνος ρευστότητας, ταμείο εγγύησης καταθέσεων 

και επενδύσεων, η έννοια της συστημικής τράπεζας, Επιτροπή Βασιλείας ΙΙΙ, θετικά και αρνητικά 

Βασιλείας ΙΙΙ, λόγοι αναθεώρησης ρυθμιστικού πλαισίου, διατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια 

των τραπεζών)   
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10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ (ανθρώπινη συμπεριφορά και κερδοσκοπικές «φούσκες», 

χρηματοοικονομική ευφορία και κρίσεις, κρίση στεγαστικών δανείων, τιτλοποίηση απαιτήσεων, 

οίκοι αξιολόγησης, υποδείγματα νομισματικών κρίσεων) 

11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (κρίσεις χρέους στη Λατινική Αμερική, Ρωσία, 

Βραζιλία, Αργεντινή, Τουρκία, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, κατάρρευση χωρών, 

συμπεράσματα της κρίσης, Ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο, προσδιορισμός επιτοκίου, 

ιστορικότητα τραπεζικών κερδών, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος καταθέσεων στις 

τράπεζες, ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων, αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους, 

πολιτικές αντιμετώπισης χρέους, υπολογισμός εξέλιξης κρατικού χρέους, βιώσιμο ή 

διατηρήσιμο και μη βιώσιμο ή μη διατηρήσιμο κρατικό χρέος)    

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ (στοιχεία εγκληματολογίας, θεωρίες 

παραβατικότητας, απάτη σε οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, απάτες με 

«πυραμίδες» και «αεροπλανάκι» χρηματοδότηση τρομοκρατίας, στάδια «ξεπλύματος 

χρήματος») 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαφάνειες, σημειώσεις, επιστημονικά άρθρα (papers), μελέτες περιπτώσεων, online συζητήσεις 

(forum) 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Διαδραστική συμμετοχή στο διαδικτυακό Φόρουμ, ερευνητική έκθεση, τελική εξέταση  

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Αγορές Χρήματος και 

Κεφαλαίου (Τραπεζική 

Επιστήμη: Θεωρία και 

Πράξη) – β’ έκδοση 

Θωμαδάκης 

Σταύρος – 

Ξανθάκης 

Μανώλης 

Σταμούλης 2011 978-960-351-868-
6 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Εισαγωγή στην 

Τραπεζική 

Οικονομική και 

Συριόπουλος 

Κώστας – 

Παπαδάμος 

Στέφανος 

Utopia 2014 978-618-81298-
3-2 
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τις 

Κεφαλαιαγορές 

 


