Τίτλος Μαθήµατος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
•

Κωδικός Μαθήµατος:

ΟΙ0111
Υ

• Τύ̟ος Μαθήµατος

ΥΚ

ΕΚ

ΓΕ

•

Ε̟ί̟εδο µαθήµατος

Προ̟τυχιακό

•

Έτος Σ̟ουδών

•

Εξάµηνο Σ̟ουδών

•

Αριθµός Πιστωτικών Μονάδων

•

Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων : Καθηγητής Γεώργιος ∆ούνιας

•

Περιγραφή:
Το µάθηµα ε̟ιχειρεί να καλύψει τα βασικά εργαλεία και τις µεθόδους ̟ου ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιεί ο αυριανός µηχανικός για την αξιολόγηση ε̟ενδύσεων και τη λήψη ορθών
ε̟ενδυτικών α̟οφάσεων. Η ̟ροσέγγιση ̟ου ακολουθείται είναι αρκετά ̟ρακτική, άµεσα
εφαρµόσιµη και ο̟ωσδή̟οτε εγγύτερα στον «ε̟ενδυτικό» ̟αρά στον «λογιστικό» τρό̟ο σκέψης
και ανάλυσης ε̟ί βασικών οικονοµικών θεµάτων, είναι δε σύµφωνη µε την ̟ροσέγγιση ̟ου
υιοθετούν κατά κύριο λόγο οι σχολές µηχανικών των ̟ερισσοτέρων αµερικανικών, αλλά και
ευρω̟αϊκών ̟ανε̟ιστηµίων (engineering economy). Αρχικά στην ύλη του µαθήµατος
̟εριλαµβάνονται οι τέσσερις βασικές µέθοδοι αξιολόγησης µεταξύ δύο εναλλακτικών
ε̟ενδυτικών α̟οφάσεων µε χρήση οριακής ανάλυσης. Ακολούθως εξετάζονται ο ρόλος του φόρου
εισοδήµατος, των α̟οσβέσεων και του ̟ληθωρισµού, στην λήψη µιας ορθής οικονοµοτεχνικής
α̟όφασης. Εξετάζονται, ε̟ίσης, θέµατα ανάλυσης ευαισθησίας, διαχείρισης κινδύνου,
µεθοδολογιών για τη διαχείριση ̟ολλα̟λών αλλά και ανεξάρτητων εναλλακτικών, νέων
ανα̟τυξιακών σχεδίων και αρχών εκ̟όνησης οικονοµοτεχνικών µελετών. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στο ρόλο των εννοιών του οφέλους και του κόστους, όχι µόνο µε τη χρηµατική τους, αλλά
και µε την κοινωνική έννοια (̟.χ. κόστη και οφέλη εφαρµογής µιας νέας ̟εριβαλλοντικής
̟ολιτικής, µιας νέας «καθαρής» τεχνολογίας, κλ̟., υ̟ό διαφορετικές ο̟τικές γωνίες).
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Προα̟αιτήσεις:

4ο(ΥΚ) – 5ο(ΕΚ)
7ο(ΥΚ) – 10ο(ΕΚ)
5

Καµία

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):
i. Εισαγωγικές Έννοιες (Κόστος Ευκαιρίας / Ο̟τική Θεώρηση Ανάλυσης / Είδη Ε̟ενδυτικών
Α̟οφάσεων, Χρηµατοχρονοδιαγράµµατα)
ii. Ισοδυναµία – Μετασχηµατιστές (P/A, P/F, A/F, F/P, A/P, F/A, P/G, A/G)
iii. ∆ιαχωρισµός Τόκου-Κεφαλαίου / Ανατοκισµός
iv. Κριτήρια Παρούσας & Ετήσας Αξίας – Οριακή Ανάλυση
v. Ειδικά Θέµατα Παρούσας/Ετήσιας Αξίας (Άνισοι οικονοµικοί ορίζοντες, ά̟ειρος χρονικός
ορίζοντας ε̟ένδυσης, α̟οτίµηση οµολόγων)
vi. 1η Γρα̟τή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος)
vii. Κριτήρια Λόγου Οφέλους-Κόστους (Β/C) & Εσωτ. Βαθµού Α̟όδοσης (IRR)

•

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Ειδικά Θέµατα B/C & IRR (Συνθήκη Nostrom, Κανόνας του ∆έλτα, Κανόνας Σηµείων του
Descartes, Κανόνας Bergmann, Οριακή Ανάλυση)
2η Γρα̟τή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος)
Συνυ̟ολογισµός Α̟οσβέσεων και Φορολογίας Εισοδήµατος στην λήψη ε̟ενδυτικών
α̟οφάσεων
Η Ε̟ίδραση του Πληθωρισµού – Ανάλυση Ευαισθησίας – ∆ανειοδότηση
Πολλα̟λές Εναλλακτικές – Κατανοµή Κεφαλαίου σε Ανεξάρτητες Εναλλακτικές – Μεγάλα
Έργα – ∆ηµόσια Έργα
Μη οικονοµικά κόστη και οφέλη – Οικονοµοτεχνικές Μελέτες (Περιεχόµενα/Α̟αιτήσεις) Μητρώα Μελετητών

• Συνιστώµενη Βιβλιογραφία ̟ρος µελέτη:
Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος:
1. Μεθοδολογίες Λήψης Οικονοµοτεχνικών Α̟οφάσεων, Γ. ∆ούνιας & Β. Μουστάκης, 2η έκδοση,
εκδ. Πυξίδα, 2008.
Β) Συµ̟ληρωµατική Βιβλιογραφία:
1. Β. Σ. Μουστάκης (2013), Πρακτικός Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Τζιόλα
2. Eugene Lodewick Grant, William Grant Ireson, Richard S. Leavenworth, (1982), Principles
of engineering economy, 5th Ed., Wiley, USA
3. Henry Malcolm Steiner (1996), Engineering Economic Principles, McGraw Hill, USA
4. Σ. Κ. Καρβούνης (2006), Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές
Μελέτες, εκδ. Σταµούλη.
•

∆ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Παραδόσεις
Συζήτηση µελετών ̟ερί̟τωσης
Ασκήσεις
Θέµατα
Εργασίες
Παρουσιάσεις
Συζήτηση θεµάτων

•

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης:
Τελική Εξέταση (100%)
Ενδιάµεσες Προαιρετικές Προσθετικές Πρόοδοι ̟ου δύνανται να ̟ριµοδοτήσουν τον τελικό
βαθµό µέχρι 20%

•

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας: Ελληνική

•

Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (ε̟ιδιωκόµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα):
Κατανόηση βασικών εννοιών εκ̟όνησης οικονοµοτεχνικών / ε̟ενδυτικών µελετών
(χρηµατοχρονοδιαγραµµάτων, οικονοµικού ορίζοντα ε̟ένδυσης, ο̟τικής γωνίας θεώρησης,
κόστους ευκαιρίας, φορολογίας εισοδήµατος, α̟οσβέσεων, ̟ληθωρισµού)
Εµ̟έδωση του τρό̟ου χρήσης των τεσσάρων (4) βασικών κριτηρίων λήψης ε̟ενδυτικών
α̟οφάσεων στην ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης εναλλακτικών, αµοιβαία α̟οκλειόµενων ε̟ενδυτικών
σχεδίων και της συµφωνίας όλων των κριτηρίων στην υ̟όδειξη της ε̟ικρατούσας λύσης, όταν
χρησιµο̟οιούνται σωστά, υ̟ό το µεθοδολογικό ̟ρίσµα της οριακής ανάλυσης.

Εφαρµογή όλων των ̟αρα̟άνω σε ̟ραγµατικά ̟ροβλήµατα, συζήτηση ̟ερι̟τώσεων και
κατανόηση ̟ροο̟τικών α̟ασχόλησης στο ̟εδίο, ως µελετητές µηχανικοί.

