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Σκοπός μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη θεωρία διεθνούς 

χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές αυτής σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής τόσο σε 

επίπεδο μακροοικονομικό όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των 

βασικών εργαλείων προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία των διεθνών χρηματοροών. Το 

μάθημα καλύπτεται με ευρύ φάσμα μελετών περίπτωσης προκειμένου να εξοικειωθούν οι 

φοιτητές με πραγματικές καταστάσεις. Μέσα από τις μελέτες περίπτωσης σε θέματα 

σύγχρονου ενδιαφέροντος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιληφθούν και να διαμορφώσουν 

επιχειρησιακή στρατηγική.  

 

Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί να απαντήσει τα παρακάτω ερωτήματα: 

o Γιατί η παγκοσμιοποίηση καθιστά πιο ευάλωτο το χρηματοπιστωτικό σύστημα; 

o Πώς ένα πρόβλημα σε μια χώρα μεταδίδεται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

σε άλλες χώρες και πώς μπορούν οι χώρες να καλυφθούν έναντι αυτού του κινδύνου; 

o Πώς μια χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητές τους 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό; 

o Είναι όλες οι κρίσεις ίδιες; 

o Πώς αντέδρασε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και πώς η ΕΚΤ στην πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση; 

o Τι είναι η ποσοτική χαλάρωση, τα μηδενικά επιτόκια, κτλ. και πώς αυτά επηρεάζουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα; 
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o Πώς διαμορφώνεται η τιμή συναλλάγματος και πώς προκύπτουν οι συναλλαγματικές 

κρίσεις;  

o Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να καλυφθούν έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω 

της χρήσης της τρέχουσας και της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος; 

o Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ 

χωρών και πώς αυτοί επιδρούν στις αποφάσεις των επενδυτών; 

o Πώς σχετίζεται ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα με τη συναλλαγματική ισοτιμία;  

 
Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν με τη συνδυαστική χρήση θεωρίας και μελετών 
περίπτωσης.  
 
Το μάθημα θα πλαισιωθεί με σεμινάριο/ομιλία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου 
προσκεκλημένου σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα και στην τρέχουσα συζήτηση για την 
αντιμετώπιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. 
 
Εξέταση 

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω ατομικής εργασίας που θα παρουσιαστεί από τους φοιτητές σε 

κάποιο από τα θέματα που έχουν διδαχθεί.  

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Στο μάθημα θα διανεμηθούν σημειώσεις και μελέτες περίπτωσης.  

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω μελέτη, μπορούν να συμβουλευτούν τα παρακάτω συγγράμματα 

(αλλά δεν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του μαθήματος) 
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