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APXEΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΩPIAΣ KAI ΠOΛITIKHΣ
MEPOΣ I: MIKPOOIKONOMIA
Σκοπός του μαθήματος: O σκοπός του μαθήματος της Eισαγωγής στη Mικροοικονομική
Aνάλυση είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με εκείνες τις έννοιες και τα
εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της
συμπεριφοράς των βασικών οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις), καθώς και της
λειτουργίας της αγοράς ενός αγαθού. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν
την οικονομική αυτάρκεια και την κοινωνική επιλογή, τη ζήτηση και την προσφορά αγαθών,
την παραγωγή και το κόστος παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού, καθώς και
τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε συνθήκες ανταγωνισμού και μονοπωλίου.
Aξιολόγηση: Μία εργασία με βαρύτητα 20% και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με
βαρύτητα 80%.
Περίγραμμα μαθήματος
Eβδομάδα 1η: Eισαγωγικές έννοιες, Oικονομικό κύκλωμα, Kαμπύλη παραγωγικών
δυνατοτήτων, Απόλυτο και σχετικό πλεονέκτημα, Εξειδίκευση.
Eβδομάδα 2η: Zήτηση αγαθών, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Eλαστικότητες.
Eβδομάδα 3η: Προσφορά αγαθών, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Eλαστικότητες, Λειτουργία
αγοράς, Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού.
Eβδομάδα 4η: Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, Παραγωγή και κόστος παραγωγής.
Eβδομάδα 5η: Τέλειοςς ανταγωνισμός.
Eβδομάδα 6η: Mονοπώλιο, Mονοπωλιακός ανταγωνισμός και Oλιγοπώλιο.
Bασικό σύγγραμμα:
- Begg, D., Fischer, S. and Dornbusch, R. (2005), "Economics", 8th edition, McGraw-Hill.
Bοηθητικά συγγράμματα:
- Βελέντζας, Κ. (2011), "Eισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα και
Εφαρμογές", Έκδοση Β', Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
- Γεωργακόπουλος, Θ. κ.ά. (2008), "Eισαγωγή στην Πολιτική Oικονομία", Έκδοση Ζ',
Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
- Orchard, E.W., Glen, J. and Eden, J. (1997), "Business Economics", Blackwell.
- Salvatore, D. (1984), "Managerial Economics", McGraw-Hill.
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενότητα 1. - Μακροοικονομία και μικροοικονομία
Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), Τι είναι,
τι περιλαμβάνει και τι όχι, Πώς μετριέται,
Πραγματικό και ονομαστικό ΑΕΠ.
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Εθνικό Εισόδημα.
Βασικές ταυτότητες.
Ενότητα 2. Προσδιορισμός του προϊόντος ή του εισοδήματος
- Πώς προσδιορίζεται το Εθνικό εισόδημα βραχυπρόθεσμα;
- Η συνολική ζήτηση στην οικονομία
- Το προϊόν ή εισόδημα ισορροπίας
- Πολλαπλασιαστές
Ενότητα 3. Χρήμα
Τι είναι το χρήμα. Ποιες οι λειτουργίες του.
Ποιος δημιουργεί χρήμα και πώς.
Η αγορά χρήματος : Προσφορά και ζήτηση χρήματος.
Ποιος ελέγχει και πώς την προσφορά χρήματος.
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος.
Πως προσδιορίζεται το βραχυχρόνιο επιτόκιο.
Ενότητα 4. Πληθωρισμός.
-Τι είναι και πως μετριέται. Δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ)
και κόστος ζωής.
-Μορφές πληθωρισμού: Πληθωρισμός ζήτησης – κόστους – κερδών.
Πληθωρισμός ως νομισματικό φαινόμενο.
-Το κόστος του πληθωρισμού.
-Αποπληθωρισμός.

Ενότητα 5. Ανεργία.
-Η μέτρηση της ανεργίας και τα προβλήματα της.
-Η αγορά εργασίας στο κλασικό υπόδειγμα.
- Ισορροπία στην αγορά εργασίας και η έννοια της πλήρους απασχόλησης.
- Το φυσικό ποσοστό ανεργίας
-Γιατί υπάρχει ανεργία;
Ενότητα 6. Δημοσιονομικά ελλείμματα – Δημόσιο χρέος.
-Ο δημόσιος τομέας και η αγορά κεφαλαίου (Εθνική αποταμίευση – Επένδυση –
Ελλείμματα).
-Συνολικό και πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα. Τρόποι χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
-Δημόσιο χρέος και η ανατροφοδότησή του.
-Δημόσιο χρέος και η μεταβολή του.
-Η περίπτωση της Ελλάδας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
- Blanchard O. (2012) Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο.
- Dornbusch R., Fischer S., (1993), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική.
- Krugman P., Wells R., (2009), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο.
- Μankiw N.G. – Taylor P.M. (2010), Aρχές Οικονομικής θεωρίας, Τόμος Β,
Εκδόσεις Gutenberg
-Stiglitz J. , Walsh C. , (2009) , Αρχές της Μακροοικονομικής , Εκδόσεις Παπαζήση.

ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
(ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Κωνςσανσίνορ Καπυάκηρ, Καθηγησήρ
Γπαυείο: 310, #710
e-mail: ckarf@uom.gr

Ο ςκοπόρ σοτ μαθήμασορ είναι να ευοδιάςει σοτρ
υοισησέρ σοτ MBA με σιρ βαςικέρ έννοιερ και σα επγαλεία
σηρ ςύγφπονηρ Μακποοικονομικήρ ποτ είναι απαπαίσησα
για σην κασανόηςη και ανάλτςη σοτ μακποοικονομικού
πεπιβάλλονσορ
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επιφειπήςειρ.
ΒΑΙΚΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ
Mankiw, G.N (2012), ESSENTIALS OF ECONOMICS, 6th edition,
CENGAGE Learning.
Οι διαυάνειερ σων διαλέξεων μποπούν να ανσληθούν από
σην παπακάσω διεύθτνςη.
http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/
powerpoint_essen.html
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγηςη θα γίνει με γπαπσέρ εξεσάςειρ με βαπύσησα
50% και θα πεπιλαμβάνοτν θεωπία και αςκήςειρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
1. ΜΕΣΗΡΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΖΩΗ
Κευάλαια 15 και 16
2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΤΝΗ
Κευάλαιο 17
3. ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΕΙ, ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΟΚΙΟ
Κευάλαιο 18
4. ΑΝΕΡΓΙΑ
Κευάλαιο 20
5. ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ, ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ
Κευάλαια 21 και 22
6. ΚΤΚΛΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ
Κευάλαιο 23
7. ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Κευάλαιο 24
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μέρος 1ο : Μικροοικονομία
Περίγραμμα του μαθήματος
Χειμερινό εξάμηνο 2017

Καθηγητής : Χρήστος Κωνσταντάτος

Γραφείο : 503

Τηλ. : 2310 891-725
.

Σκοπός του μαθήματος :
Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας οι
οποίες οδηγούν στην κατανόηση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος
και την αξιολόγηση εφαρμοζομένων οικονομικών πολιτικών. Το παρόν
περίγραμμα αfορά το πρώτο μέρος του μαθήματος (έξι πρώτες εβδομάδες), το
σχετικό με την μικροοικονομική.
Η μικροοικονομική μελετά την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων
(επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και τη δομή και λειτουργία των αγορών. Η
συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αγορές με
διαφορετική δομή) θα μελετηθεί στη βάση απλών υποδειγμάτων και με τη χρήση
της θεωρίας παιγνίων, οι βασικές αρχές της οποίας θα αποτελέσουν επίσης
αντικείμενο του μαθήματος.
Βασικό βιβλίο :
Thomas, Christopher R., and S. Charles Maurice “Managerial Economics.
Foundations of Business Analysis and Strategy.” International Edition, 2013,
McGraw-Hill.
Αξιολόγηση :
Μία τελική εξέταση, ο βαθμός της οποίας θα συμψηφιστεί με τον βαθμό της
μακροοικονομίας και ο αστάθμητος μέσος όρος θα αποτελέσει το βαθμό του
μαθήματος «Αρχές οικονομικής θεωρίας και πολιτικής».
Η ύλη που θα διδαχθεί (οι αναφορές σε παρένθεση είναι ως προς το βασικό βιβλίο):
 1η εβδομάδα : Καταναλωτής
 2η εβδομάδα : Κόστος
 3η εβδομάδα : Αρχές μεγιστοποίησης του κέρδους και μονοπώλιο
 4η εβδομάδα : Διάκριση τιμών
 5η εβδομάδα : Θεωρία παιγνίων Ι: Εισαγωγή, Ταυτόχρονα παίγνια, απλά
υποδείγματα ολιγοπωλίου (Κουρνό, Μπερτράν)
 6η εβδομάδα : Θεωρία παιγνίων ΙΙ: Διαδοχικά παίγνια (Στάκελμπεργκ,
Παρεμπόδιση εισόδου)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνοι: Ηλίας Κατσίκας, καθηγητής
Θεόδωρος Παναγιωτίδης, αναπληρωτής καθηγητής
Περίγραμμα Μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει σπουδαστές/τριες με περιορισμένο ή
ανύπαρκτο υπόβαθρο στα οικονομικά με τη μεθοδολογία, τα ερωτήματα και τις
βασικές τεχνικές της οικονομικής επιστήμης. Χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία
συγκροτούν τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική ανάλυση αντίστοιχα.
Πρόκειται για τις δύο επικρατέστερες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας
της οικονομίας οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καταλήγουν συχνά
σε αντικρουόμενα συμπεράσματα οικονομικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον ωστόσο του
μαθήματος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εισαγωγή των εννοιών και των
αναλυτικών τεχνικών που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση παρά με την
αντιπαράθεσή τους.
Ενότητες Μαθημάτων
Μέρος Ι
1η
2η
3η
4η
5η
6η

Μεθοδολογία, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Γενική και Μερική
ισορροπία
Παραγωγικές και Καταναλωτικές Δυνατότητες της Οικονομίας
Ισορροπία στην Αγορά ενός Προϊόντος. Προσφορά, Ζήτηση και η έννοια της
Ελαστικότητας
Κρατικές Παρεμβάσεις στην Αγορά αγαθών και Υπηρεσιών
Θεωρία Παραγωγής και Κόστους
Μορφές Αγοράς
Μέρος ΙΙ

1η
2η
3η
4η
5η
6η

Τα Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη- Εθνικοί Λογαριασμοί – δεδομένα της
μακροοικονομικής
Εθνικό Εισόδημα: Από πού προέρχεται και που καταλήγει.
Χρήμα και πληθωρισμός.
Απασχόληση και Ανεργία.
Οικονομική Μεγέθυνση.
Το Υπόδειγμα της Ανοικτής Οικονομίας

Αξιολόγηση: Η βαθμολογία αποτελεί συνδυασμό της επίδοσης στις τελικές
εξετάσεις καθώς και των δυο γραπτών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, μία ανά Μέρος. Η στάθμιση θα είναι 70% και 30%
αντίστοιχα.
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
1. Αρχές Οικονομικής των Parkin, Powell, και Matthews, Εκδόσεις Κριτική, 2013.
(Αγγλική Έκδοση: Essential Economics: Parkin, Powell, and Matthews, ‘Pearson
2012’, paper pp 456).
2. Μακροοικονομική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Mankiw G.N. και Ball L.
(2011), Gutenberg

Subject Course: Principles of Economic Theory and Policy

Syllabus
The aim of the course is to accommodate students of a limited background in
economics with the basic questions, the methodology, and the analytic techniques
applied in economic science. The course is divided into two parts: Microeconomics
and Macroeconomics, each one providing a different analytic frame for the analysis of
the market economy. The two frames, more often than not, focus on different
questions and end up drawing contradicting conclusions. An evaluation of the relative
merits of the two approaches is beyond the scope of this course whose focus is on
introductory concepts and elementary techniques.

