
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015  

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙI (ΟΙΚΠ426)  / Πιστωτικές µονάδες ECTS: 5   
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Τετάρτη 08:30 - 11:30, Αίθουσα ΠΕ 
Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος (manasakis@uoc.gr) 
 

 
Στόχος του μαθήματος: 
Το μάθημα 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 στα πεδία της 
μικροοικονομίας, της οργάνωσης αγορών και της μακροοικονομίας. 
Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώσεις και εξοικείωση με μαθηματικά 
 

Περιεχόμενα του μαθήματος:  
1. Κόστος παραγωγής 
2. Ανταγωνιστικές αγορές 
3. Μονοπώλιο 
4. Ολιγοπώλιο 
5. Μέτρηση του εθνικού εισοδήματος 
6. Μέτρηση του κόστους ζωής 
7. Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση 
8. Αποταμίευση, επένδυση και χρηματοπιστωτικό σύστημα 
9. Ανεργία 
10. Το νομισματικό σύστημα 
11. Πληθωρισμός 
 

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: 
Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα προκύψει από τις επιδόσεις στις εβδομαδιαίες εργασίες, τη συνολική 
συμμετοχή στις διαλέξεις και το βαθμό στην εξεταστική του Ιουνίου. 
Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως εξής:  
   30% από τις εβδομαδιαίες εργασίες 
+ 15% από τη συμμετοχή στις διαλέξεις 
+ 55% από την εξεταστική του Ιουνίου 

mailto:manasakis@uoc.gr
http://elearn.uoc.gr/


 

 
Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:  

1. Κόστος παραγωγής 
Το κόστος ως κόστος ευκαιρίας, Οικονομικό κέρδος έναντι λογιστικού κέρδους, Η συνάρτηση παραγωγής, 
Κατηγορίες κόστους, Καμπύλες κόστους, Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο μέσο συνολικό κόστος,  
Οικονομίες κλίμακας 

2. Ανταγωνιστικές αγορές 
Η έννοια του ανταγωνισμού, Έσοδα σε μια ανταγωνιστική αγορά, Καμπύλη προσφοράς επιχείρησης σε 
μια ανταγωνιστική αγορά, Απόφαση διακοπής παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο, Απόφαση εισόδου / 
εξόδου στην αγορά στη μακροχρόνια περίοδο, Αγοραία καμπύλη προσφοράς σε μια ανταγωνιστική 
αγορά, Η βραχυχρόνια περίοδος, Η μακροχρόνια περίοδος 

3. Μονοπώλιο 
Πώς δημιουργούνται τα μονοπώλια, Κρατικά μονοπώλια, Φυσικά μονοπώλια, Απόφαση για παραγωγή 
και τιμολόγηση, Διακρίσεις τιμών, Το κόστος ευημερίας του μονοπωλίου, Πολιτική του κράτους απέναντι 
στα μονοπώλια, Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, Κρατική ρύθμιση, Κρατική ιδιοκτησία 

4. Ολιγοπώλιο 
Τα χαρακτηριστικά των ολιγοπωλιακών αγορών, Ανάλυση ολιγοπωλίου με δύο επιχειρήσεις (δυοπώλιο), 
Ανάλυση ολιγοπωλίου με περισσότερες από δύο επιχειρήσεις, Στρατηγικές αποφάσεις σε ολιγοπώλια και 
χρήση της θεωρίας παιγνίων, Το δίλημμα των κρατούμενων, Το ολιγοπώλιο ως δίλημμα των 
κρατούμενων, Οι διαφημιστικές δαπάνες ως δίλημμα των κρατούμενων  

5. Μέτρηση του εθνικού εισοδήματος 
Το εισόδημα και η δαπάνη μιας οικονομίας, Η μέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, Τα 
συστατικά μέρη του ΑΕΠ, Πραγματικό ΑΕΠ έναντι ονομαστικού ΑΕΠ, Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ 

6. Μέτρηση του κόστους ζωής 
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, Προβλήματα στη μέτρηση του κόστους ζωής, Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ 
έναντι του δείκτη τιμών καταναλωτή, Πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια 

7. Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση 
Οικονομική μεγέθυνση, Η σημασία της παραγωγικότητας, Φυσικό κεφάλαιο, Ανθρώπινο κεφάλαιο, 
Φυσικοί πόροι, Τεχνολογική γνώση, Οικονομική μεγέθυνση και κυβερνητική πολιτική, Αποταμίευση και 
επένδυση, Διεθνές εμπόριο, Έρευνα και ανάπτυξη 

8. Αποταμίευση, επένδυση και χρηματοπιστωτικό σύστημα 
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικές αγορές, Αγορά ομολόγων, Αγορά μετοχών, 
Χρηματοοικονομικοί Διαμεσολαβητές, Η αποταμίευση και η επένδυση στους λογαριασμούς εθνικού 
εισοδήματος, Η αγορά δανειακών κεφαλαίων 

9. Ανεργία 
Απασχόληση και ανεργία, Οι κατηγορίες της ανεργίας, Πώς μετράται η ανεργία, Κυβερνητικές πολιτικές 
κατά της ανεργίας, Εργατικά συνδικάτα και συλλογικές διαπραγματεύσεις, Μισθοί αποδοτικότητας 

10. Το νομισματικό σύστημα 
Οι λειτουργίες του χρήματος, Τα είδη του χρήματος, Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το ευρωσύστημα, Οι τράπεζες και η προφορά χρήματος, Τα εργαλεία του 
νομισματικού ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας, Προβλήματα στον έλεγχο της προσφοράς χρήματος 

11. Πληθωρισμός 
Πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα, Η αγορά χρήματος, Πληθωρισμός, Η αξία του χρήματος, Μεταβολές 
στη νομισματική πολιτική, Η ποσοτική θεωρία του χρήματος, Υπερπληθωρισμός, Πραγματικά και 
ονομαστικά επιτόκια 
 
 




