
Τίτλος Μαθήματος Αρχές της Μακροοικονομίας 

Κωδικός Μαθήματος AED115 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ος Χρόνος / 4ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις των βασικών αρχών και 

εννοιών της μακροοικονομικής, όπως τη μέτρηση και τη χρήση του 

εθνικού εισοδήματος, το πώς η νομισματική και δημοσιονομική  

πολιτική μπορεί  να επηρεάσει το εθνικό εισόδημα και την 

απασχόληση, την κατανόηση της συνολικής κατανάλωσης και 

επενδύσεων και της επίδρασης αυτών πάνω στον πληθωρισμό και 

την ανεργία, όπως και την αλληλεπίδραση πληθωρισμού-ανεργίας. 

Τέλος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα διάφορα  μακροοικονομικά 

μοντέλα, και θα είναι σε θέση να λύσουν και να ερμηνεύσουν 

προβλήματα βασισμένα σε αυτά. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Εξηγούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και τις 
ουσιαστικές έννοιες της μακροοικονομικής θεωρίας.   

 Εξηγήσουν θέματα σχετικά με το εθνικό εισόδημα και πώς η 
νομισματική και δημοσιονομική  πολιτική μπορεί  να 
επηρεάσει το εθνικό εισόδημα και την απασχόληση. 

 Εξηγήσουν πώς η ευελιξία και οι προσδοκίες  στην αγορά 
εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία μετά από 
ένα τυχαίο ταρακούνημα είτε στη πρόσφορα, είτε στη 
ζήτηση. 

 Αναλύουν και να προσδιορίζουν την μακροοικονομική 
ισορροπία με σταθερό το επίπεδο τιμών και να αξιολογούν 
το σκοπό και την αποτελεσματικότητα της 
μακροοικονομικής πολιτικής. 



 Εξηγήσουν τη επιρροή της συνολικής κατανάλωσης και 
επένδυσης πάνω στον πληθωρισμό και την ανεργία, όπως 
και την αλληλεπίδραση πληθωρισμού-ανεργίας. 

 Εξηγήσουν τα διάφορα  μακροοικονομικά μοντέλα, και να 
είναι σε θέση να λύσουν και να ερμηνεύσουν προβλήματα 
βασισμένα σε αυτά.  

 Χρησιμοποιούν τις μακροοικονομικές έννοιες και μεθόδους 
για να αναλύουν και ερμηνεύουν τα πραγματικά 
μακροοικονομικά φαινόμενα και να αξιολογούν τα ζητήματα 
της μακροοικονομικής πολιτικής. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Επισκόπηση των μακροοικονομικών: Συνολική προσφορά και 

ζήτηση, μακροοικονομικά ζητήματα, στόχοι και όργανα.  

Μέτρηση της εθνικής παραγωγής και του εθνικού εισοδήματος. 

Κατανάλωση, αποταμίευση και  επένδυση;  Οριακές ροπές προς 

κατανάλωση και αποταμίευση.    

Η θεωρία του προσδιορισμού του εισοδήματος: Κλασσικές και 

Κευνσιανές  προσεγγίσεις στον προσδιορισμό του εισοδήματος, ο 

πολλαπλασιαστής εισοδήματος και πώς το επηρεάζει.  

Δημοσιονομική   πολιτική στη θεωρία και την πράξη: 

Δημοσιονομική πολιτική και ο  πολλαπλασιαστή, φορείς  

δημοσιονομικής   πολιτικής. 

Συνολική προσφορά  και κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις: 

Καθοριστικοί παράγοντες της συνολικής προσφοράς, ο  Νόμος 

Okuns,   οικονομικά  της προσφοράς,  θεωρίες κυκλικών 

οικονομικών διακυμάνσεων, πρόβλεψης κυκλικών οικονομικών 

διακυμάνσεων. 

Ανεργία: Σημασία της ανεργίας, μέτρηση της ανεργίας, οικονομική 

ερμηνεία της ανεργίας. 

Πληθωρισμός , ορισμοί, αιτίες και θεραπείες,  ο αντίκτυπος του 

πληθωρισμού, η καμπύλη Phillips, ζητήματα  εισοδηματικής 

πολιτικής. 

Χρήματα και εμπορικές τραπεζικές εργασίες: Κεντρική τράπεζα 

και νομισματική πολιτική;  Ιστορία του χρήματος και των 

τραπεζών; Η διαδικασία της δημιουργίας τραπεζικού χρήματος;  

Πώς η νομισματική πολιτική επηρεάζει την συνολική ζήτηση μέσα 

στη οικονομία; Θέματα  νομισματικής πολιτικής.   



Μονεταρισμός και η ζήτηση χρήματα: Η  ζήτηση χρήματα;  Πώς 

το χρήματα επηρεάζει το εισόδημα; Μονεταριστικά μοντέλα; 

Μοντέλα ορθολογικών προσδοκιών. 

Συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής: 

Σύγχρονα δημόσια οικονομικά; Φορολογικά μέτρα; 

Δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος. 

Ο Οικονομικός ρόλος της κυβέρνησης: Δημόσια επιλογή και 

Κρατικές δαπάνες ; Αρχές της φορολογίας; Θεωρία της 

φορολογίας και οι φορολογικές επιπτώσεις. 

Οικονομική ανάπτυξη: Η θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης,   οι 

τάσεις και οι πηγές της. 

Διεθνές εμπόριο και η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος: 

Τα κέρδη από το εμπόριο και ο νόμο του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος;  Η ισορροπία των διεθνών πληρωμών.    

Προστατευτικά δασμολόγια;  Ποσοστώσεις και 

φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών;  Ανάλυση προσφοράς και 

ζήτησης του εμπορίου και των δασμολογίων; Τα οικονομικά του 

προστατευτισμού. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το διεθνές οικονομικό σύστημα;  

Μηχανισμοί συναλλάγματος και εμπορίου;  Μακροοικονομικά των 

ανοικτών οικονομιών. 

Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα στα 

μακροοικονομικά.    

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 



Βιβλιογραφία 
Ν. Gregory Mankiw  : Αρχές της Οικονομικής, (Ελληνική έκδοση - 

τυπώθητο). ECONOMICS, Latest  Edition, McGraw Hill   

Baumol,W.J., Blinder,A.S: Economics-Principles and Policy 

(Latest Edition)  

Taylor, J.B. : ECONOMICS (Latest Edition), Houghton Mifflin 

Begg, D. & Fischer, S. & Dornbusch, R.: Economics , McGraw 

Hill, (latest edition) 

Samuelson, P.A. & Nordhaous, W.: Economics, McGraw Hill, 

Latest Edition  

Case, K./Fair, R.: Principles of Economics Prentice Hall, Latest 

Edition 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


