
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015  

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (ΟΙΚΠ425) / Πιστωτικές µονάδες ECTS: 5      
Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος 
Διδασκαλία: Τετάρτη 08:30-11:30 – Αίθουσα: ΠΕ  
Email: manasakis@uoc.gr 
 

Στόχος του μαθήματος: 
Το μάθημα Οικονομική Ανάλυση Ι στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας και εισάγει 
τους φοιτητές στη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης της οικονομικής ανάλυσης στο πεδίο 
της μικροοικονομίας.  
Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώσεις και εξοικείωση με μαθηματικά 
 

Περιεχόμενα του μαθήματος:  
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνουν κατανοητές εφαρμογές τις οικονομικής ανάλυσης για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών στρατηγικών και τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, ιδίως σε σχέση με τα εξής: 
1. Σχετική σπανιότητα των οικονομικών πόρων, επιλογή και κόστος  
2. Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη του εμπορίου 
3. Προσφορά, ζήτηση και ισορροπία αγορών 
4. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς 
5. Αποτελεσματικότητα των αγορών 
6. Ο σχεδιασμός και το κόστος της φορολογίας 
7. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης  
8. Διεθνές εμπόριο 
9. Εξωτερικότητες 
10. Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι φυσικοί πόροι 
 

Μέθοδος διδασκαλίας: 
Στο πλαίσιο κάθε θεματικής ενότητας θα παρουσιάζεται η θεωρητική και πρακτική προσέγγισή της. 
Η διάλεξη θα συμπληρώνεται με: υλικό σε παρουσίαση PowerPoint (διαθέσιμο στο http://elearn.uoc.gr), 
βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος (διαθέσιμες στο https://opencourses.uoc.gr), περιπτώσεις μελέτης, 
αποσπάσματα από το διεθνή Τύπο και πληροφοριακά κείμενα προκειμένου να γίνουν κατανοητές εφαρμογές της 
οικονομικής ανάλυσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών και τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής. 
 

Βασικό εγχειρίδιο:  
Gregory Mankiw, Mark Taylor: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες. Μετάφραση: 
Ανδριάνα Σακκά. Επιμέλεια: Θεόδωρος Λιανός. Copyright © 2011 Εκδόσεις GUTENBERG. 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
1. Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent: Αρχές Οικονομικής. Μετάφραση: Σιδέρης Γιάννης, Αντώνογλου 

Ελεάννα. Επιμέλεια: Μίνογλου Μάγγη. Copyright © 2013 Εκδόσεις Κριτική ΑΕ. 
2. Begg David, Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley: Εισαγωγή στην Οικονομική. Μετάφραση: Πανταζίδης Σ., 

Ρούσσος Ν., Σακκά Α. Επιμέλεια: Μίνογλου Θέμις. Copyright © 2006 Εκδόσεις Κριτική ΑΕ. 
3. Mankiw, G., 2011. Principles of Economics. South-western Cengage Learning. 
 

Παρακολούθηση, Εξέταση, Βαθμολόγηση: 
 Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.  
 Θα τηρείται αρχείο με παρουσίες και απουσίες. Επιτρέπονται δύο μόνο απουσίες στις διαλέξεις. Τρίτη απουσία 

συνεπάγεται την απόρριψη από το μάθημα. 
 Ο βαθμός κάθε φοιτητή θα προκύψει από τις επιδόσεις του στις εβδομαδιαίες εργασίες και τη συνολική 

συμμετοχή του στις διαλέξεις. 
 Δεν προβλέπεται εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική του Ιανουαρίου. 
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Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:  

1. Σχετική σπανιότητα των οικονομικών πόρων, επιλογή και κόστος  

Οικονομική επιστήμη, Οικονομική ανάλυση, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Επιχειρήσεις, Οικονομική 

πολιτική, Οικονομικοί πόροι, Αποτελεσματικότητα, Δικαιοσύνη, Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης, 

Οικονομικό κύκλωμα, Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 

2. Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη του εμπορίου 

Παραγωγικές δυνατότητες, Εμπόριο, Απόλυτο πλεονέκτημα, Κόστος ευκαιρίας, Συγκριτικό πλεονέκτημα 

3. Προσφορά, ζήτηση και ισορροπία αγορών 

Καμπύλη ζήτησης, Μετατοπίσεις καμπύλης ζήτησης, Καμπύλη προσφοράς, Μετατοπίσεις καμπύλης προσφοράς, 

Ισορροπία αγοράς, Υπερβάλλουσα προσφορά, Υπερβάλλουσα ζήτηση, Συγκριτική στατική 

4. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς 

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, Συνολικά έσοδα και ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, 

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα 

προσφοράς ως προς την τιμή 

5. Αποτελεσματικότητα των αγορών 

Πλεόνασμα καταναλωτή, Πλεόνασμα παραγωγού, Συνολικό πλεόνασμα 

6. Ο σχεδιασμός και το κόστος της φορολογίας 

Άμεσοι και έμμεσοι φόροι, Τα στοιχεία κόστους των φόρων, Φορολογικοί συντελεστές, Εφάπαξ φορολογία, 

Φόροι και δικαιοσύνη, Μη αντισταθμιζόμενη απώλεια φορολογίας, Ευημερία χωρίς φόρο και ευημερία με φόρο, 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της μη αντισταθμιζόμενης απώλειας 

7. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης  

Ανώτατη τιμή, Κατώτατης τιμή, Σύστημα έλεγχου τιμών, Επιβολή φόρων στους αγοραστές, Επιβολή φόρων στους 

πωλητές, Επιμερισμός του φόρου 

8. Διεθνές εμπόριο 

Διεθνής τιμή και συγκριτικό πλεονέκτημα, Οφέλη και ζημιές μιας εξαγωγικής χώρας, Οφέλη και ζημιές μιας 

εισαγωγικής χώρας, Εισαγωγικοί δασμοί, Ποσόστωση εισαγωγών 

9. Εξωτερικότητες 

Η έννοια της εξωτερικότητας, Αρνητικές εξωτερικότητες, Θετικές εξωτερικότητες, Ιδιωτικές λύσεις στις 

εξωτερικότητες, Δημόσιες πολιτικές απέναντι στις εξωτερικότητες, Εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης 

10. Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι φυσικοί πόροι 

Ιδιωτικά αγαθά, Δημόσια αγαθά, Το πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη, Φυσικοί πόροι 

 
 




