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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Ι  -  ΟΙΚ1003

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της πρώτης ενότητας των µαθηµάτων της στατιστικής είναι µια εισαγωγική
προσέγγιση της µελέτης των τυχαίων φαινοµένων µέσω δειγµατοληψία καθώς και η
σύνδεση αυτών µε τον µαθηµατικό λογισµό πιθανοτήτων. Αρχικά, επιδιώκεται η
στατιστική επεξεργασία των τυχαία γεγονότα τα οποία δειγµατοληπτούνται για τον σκοπό
αυτό. Η στατιστική επεξεργασία του δείγµατος γίνεται µέσω των λεγοµένων στατιστικών
µέτρων τα οποία εκφράζουν τα χαρακτηριστικά των τυχαίων γεγονότων δεδοµένου του
δείγµατος. Επίσης, η επεξεργασία των δεδοµένων εµπλουτίζεται µε γραφήµατα
απεικόνισης τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το υπό εξέταση τυχαίο γεγονός. Στη
συνέχεια, χρησιµοποιούµε τη θεωρίας πιθανοτήτων για να συνδέσουµε τα τυχαίων
γεγονότα µε τον µαθηµατικό λογισµό των πιθανοτήτων ο οποίος είχε τη βάση του τα
τυχερά παίγνια. Η θεωρία πιθανοτήτων επεξεργάζεται µε όρους πιθανότητας µεµονωµένα
τυχαία φαινόµενα καθώς και συνδυασµούς τυχαίων φαινοµένων. Χαρακτηρίζεται από
αξιώµατα τα οποία έχουν τη βάση τους στην θεωρία συνόλων, ενώ αποτελεί και σύνδεσµο
της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης ενός δείγµατος µε την εξαγωγή συµπερασµάτων
για τον συνολικό "πληθυσµό" ενός τυχαίου γεγονότος. Τέλος, γίνεται αναφορά στις
λεγόµενες θεωρητικές κατανοµές. Αυτές αποτελούν γενικευµένες κατανοµές πιθανοτήτων
για τα τυχαία µας γεγονότα σε γενικευµένη µορφή. Αυτό βοηθά στη µελέτη, στην εξαγωγή
συµπερασµάτων, καθώς και στην λήψη απόφασης για τα τυχαία φαινόµενα ανεξαρτήτως
δείγµατος.

Διδάσκοντες Τσιώτας Γεώργιος - Δασκαλάκη Χαρούλα

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/personal/tsiotas/stats.I/tsiotasStatsI.html

Απαιτούµενες
γνώσεις

Βασικές γνώσεις άλγεβρας και µαθηµατικής ανάλυσης που διδάσκονται στο Λύκειο και
στο µάθηµα Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001) που διδάσκεται στο Τµήµα. 

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να αναγνωρίζει και να διακρίνει βασικές στατιστικές ιδιότητες δειγµάτων τυχαίων

φαινοµένων. 

Μπορεί µεσω της απεικόνισης των δειγµατικών δεδοµένων να συνειδητοποιεί ίδιότητες

και χαρακτηριστικά των τυχαίων αυτών φαινοµένων. 

Να υπολογίζει βασικά στατιστικά µέτρα δειγµάτων τυχαίων φαινοµένων.

Να συνδέσει τη θεωρία πιθανοτήτων µε τη διαµόρφωση των βασικών στατιστικών µέτρων

των τυχαίων φαινοµένων.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών, µε τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών.

http://econservices.soc.uoc.gr/personal/tsiotas/stats.I/tsiotasStatsI.html


Λήψη αποφάσεων.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
140

Αυτοτελής µελέτη

70

Φροντιστήρια

18

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Ψωϊνός, Δ. (1999). Στατιστική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Κολυβά - Μαχαίρα Φ. και Μπόρα - Σέντα Ε. (2012). Στατιστική, Εκδόσεις Ζήτη,
Θεσσαλονίκη.

Χατζηνικολάου, Δ. (1999). Στατιστική για Οικονοµολόγους, Εκδόσεις Χατζηνικολάου,
Ιωάννινα.

1η Εβδοµάδα: Βασικές Έννοιες Στατιστικής
Τσιώτας, Κεφ. 1.2

Ορισµός της στατιστικής, σκοπός της στατιστικής ανάλυσης.

Δεδοµένα.

Παρουσίαση δεδοµένων: γραφικές παραστάσεις, πίνακες δεδοµένων και συχνότητες.

2η Εβδοµάδα: Μέτρα Θέσης
Τσιώτας, Κεφ. 1.3

Ο µέσος.

Διάµεσος, τεταρτηµόρια, ποσοστιµόρια και επικρατούσα τιµή.

Παρατηρήσεις πάνω στα µέτρα θέσης.

3η Εβδοµάδα: Μέτρα Διασποράς



Τσιώτας, Κεφ. 1.4

Διακύµανση και τυπική απόκλιση.

Ροπές

Ασυµµετρία και κυρτότητα.  

Η Διασπορά µέσω διαγραµµάτων.

4η Εβδοµάδα: Διµετάβλητα Δεδοµένα
Τσιώτας, Κεφ. 1.5

Συνδιακύµανη, συσχέτιση.

Διµετάβλητα δεδοµένα σε πίνακα διπλής εισόδου.

Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση.

5η Εβδοµάδα: Πιθανότητες Ι
Τσιώτας, Κεφ. 2.1.1-2

Θεωρία πιθανοτήτων.

Η έννοια της πιθανότητας.

Διατάξεις, µεταθέσεις και συνδυασµοί.

Πιθανότητα ως σχετική συχνότητα.

6η Εβδοµάδα: Πιθανότητες ΙΙ
Τσιώτας, Κεφ. 2.1.3-4

Πιθανότητα και αξιώµατα.

Υπό συνθήκη πιθανότητα και ανεξαρτησία.

7η Εβδοµάδα: Πιθανότητες ΙΙΙ
Τσιώτας, Κεφ. 2.1.4

Νόµος του Bayes.

Δενδρικά διαγράµµατα. 

8η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές I
Τσιώτας, Κεφ. 2.2.1-2

Τυχαίες µεταβλητές.

Διακριτές τυχαίες µεταβλητές.

Θεωρητικές κατανοµές διακριτών τυχαίων µεταβλητών (Οµοιόµορφη, Bernoulli).

9η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές II



Τσιώτας, Κεφ. 2.2.2

Θεωρητικές κατανοµές διακριτών τυχαίων µεταβλητών (Διωνυµική, Poisson).

10η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές ΙΙΙ
Τσιώτας, Κεφ. 2.2.3-4

Μη-διακριτές τυχαίες µεταβλητές.

Θεωρητικές κατανοµές µη-διακριτών τυχαίων µεταβλητών.

11η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές IV
Τσιώτας, Κεφ. 2.2.4

Κανονική κατανοµή.

Τυποποιηµένη κανονική κατανοµή Ζ.

12η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές V
Τσιώτας, Κεφ. 2.2.5-6

Συνάρτηση πιθανότητας πολλών µεταβλητών.

Διακριτές διµετάβλητες τυχαίες µεταβλητές.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη στην Ανάλυση Δεδοµένων και τις
Πιθανότητες

Επαναληπτικές ασκήσεις στην ανάλυση δεδοµένων και τις πιθανότητες.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΙΙ  -  ΟΙΚ1006

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της δεύτερης ενότητας των µαθηµάτων της στατιστικής είναι η σύνδεση των
στατιστικών αποτελεσµάτων που εξάγονται µέσω δείγµατος για ένα τυχαίο φαινόµενο µε
το σύνολο του πληθυσµού αυτού του τυχαίου φαινοµένου. Αρχικά, µελετήσουµε την λήψη
δειγµατοληψίας (λήψης δείγµατος) καθορίζοντας τα είδη και τις ιδιότητες αυτής.
Ακολούθως, βασιζόµενοι ή µη στις θεωρητικές κατανοµές προσδιορίζουµε στατιστικές
συναρτήσεις (ή εκτιµήτριες συναρτήσεις) χρήσιµες για τη µελέτη των τυχαίων
φαινοµένων. Στην συνέχεια, µέσω της λεγόµενης θεωρίας των µεγάλων αριθµών, τα
αποτελέσµατα των στατιστικών αυτών µέτρων θα εξεταστούν στον πληθυσµό. Εδώ, θα
γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα µας για τα στατιστικά µέτρα των τυχαίων φαινοµένων
στον πληθυσµό λαµβάνοντας τα λεγόµενα διαστήµατα εµπιστοσύνης των στατιστικών
αυτών µέτρων στον πληθυσµό. Τέλος, γίνεται αναφορά στους λεγόµενες στατιστικούς
ελέγχους υπόθεσης. Αυτοί πραγµατοποιούν γενικευµένους ελέγχουν υποθέσεις στον
πληθυσµό για διάφορα στατιστικά µέτρα χρησιµοποιώντας δείγµα. Στους έλεγχους αυτούς
υποθέσεις, συγκαταλέγονται και έλεγχοι που αφορούν στη επαλήθευση των ιδιοτήτων των
θεωρητικών κατανοµών από δείγµα σε δείγµα.

Διδάσκοντες Γαγάνης Χρυσοβαλάντης - Τσιώτας Γεώργιος

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/personal/tsiotas/stats.II/tsiotasStatsII.html

Απαιτούµενες
γνώσεις

Βασικές γνώσεις άλγεβρας και ανάλυσης που διδάσκονται στο Λύκειο και στο µάθηµα
Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001) που διδάσκεται στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Σχεδιάζει και να πραγµατοποιεί δειγµατοληψίες  τυχαίων φαινοµένων. 

Αναγνωρίζει τις σωστές συναρτήσεων βάση των οποίων θα µπορέσει µε στατιστικά

"αµερόληπτο" τρόπο να εκφράσει τα στατιστικά µέτρα των τυχαίων αυτών φαινοµένων. 

Υπολογίζει διαστήµατα τιµών στατιστικών µέτρων για τυχαία φαινόµενα στον πληθυσµό.

Ελέγχει την αξιοπιστία των στατιστικών µέτρων τυχαίων φαινοµένων στον πληθυσµό.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών, µε τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών.

Λήψη αποφάσεων.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση.

http://econservices.soc.uoc.gr/personal/tsiotas/stats.II/tsiotasStatsII.html


Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
140

Αυτοτελής µελέτη

70

Φροντιστήρια

18

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Ψωϊνός, Δ. (1999). Στατιστική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Κολυβά - Μαχαίρα Φ. και Μπόρα - Σέντα Ε. (2012). Στατιστική, Εκδόσεις Ζήτη,
Θεσσαλονίκη.

Χατζηνικολάου, Δ. (1999). Στατιστική για Οικονοµολόγους, Εκδόσεις Χατζηνικολάου,
Ιωάννινα.

1η Εβδοµάδα: Τυχαίες Μεταβλητές VI
Τσιώτας, Κεφ. 2.2.4

Student-t κατανοµή.

X-squared κατανοµή.

F κατανοµή.

2η Εβδοµάδα: Εκτιµητική και Χρήση Κατανοµών
Τσιώτας, Κεφ. 2.3.2

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων.

Μέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας.

3η Εβδοµάδα: Δειγµατοληψία
Τσιώτας, Κεφ. 2.4.1-2

Είδη δειγµατοληψίας, τυχαία δείγµατα.

Κατανοµές δειγµατοληψίας.

Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα.



4η Εβδοµάδα: Ιδιότητες Εκτιµητριών Συναρτήσεων
Τσιώτας, Κεφ. 2.4.1, 2.4.3

Αµεροληψία, συνέπεια, αποτελεσµατικότητα. 

Φράγµα Cramer-Rao.

5η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή Ι
Τσιώτας, Κεφ. 3.1, 3.2

Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων.

Στάδια στατιστικού ελέγχου. 

Σχόλια στον έλεγχο υπόθεσης.

6η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή ΙΙ
Τσιώτας, Κεφ. 3.3

Έλεγχοι της διωνυµικής αναλογίας.

Μονόπλευρος έλεγχος p. 

Αµφίπλευρος έλεγχος p.

Έλεγχοι διωνυµικής αναλογίας δυο πληθυσµών.

7η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή ΙΙΙ
Τσιώτας, Κεφ. 3.4

Έλεγχοι του µέσου.

Έλεγχοι του µέσου όταν σ γνωστό. 

Έλεγχοι του µέσου όταν σ άγνωστο.

Έλεγχοι του µέσου δυο πληθυσµών.

8η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή ΙV
Τσιώτας, Κεφ. 3.5-6

Έλεγχοι της διακύµανσης.

Έλεγχοι ενσωµάτωσης.

9η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή V
Τσιώτας, Κεφ. 3.7, 3.10

Έλεγχος ανεξαρτησίας.

Έλεγχοι Κανονικότητας.

10η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή VI



Τσιώτας, Κεφ. 3.11.1-2

Διαστήµατα εµπιστοσύνης του µέσου.

Διαστήµατα εµπιστοσύνης του µέσου δυο πληθυσµών.

11η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή VII
Τσιώτας, Κεφ. 3.11.3-4

Διαστήµατα εµπιστοσύνης της διωνυµικής αναλογίας.

Διαστήµατα εµπιστοσύνης της διακύµανσης.

12η Εβδοµάδα: Στατιστική Επαγωγή VIII
Τσιώτας, Κεφ. 3.11.1, 3.11.3, 3.11.5

Μέγεθος του δείγµατος n.

Διαστήµατα εµπιστοσύνης εκτιµητριών µεγίστης πιθανοφάνειας.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη στην Επαγωγική Στατιστική

Επαναληπτικές ασκήσεις στην επαγωγική στατιστική.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΙΙΙ  -  ΟΙΚ3002

Σκοπός Μαθήµατος Το τρίτο µάθηµα της σειράς της Στατιστικής είναι µάθηµα επιλογής και έχει ως σκοπό την
εξοικείωση των φοιτητών µε την έννοια των προβλέψεων στην λήψη οικονοµικών
αποφάσεων. Αρχικά, γίνεται µια εισαγωγή στη χρήση δεδοµένων και την παρουσίαση
βασικών στατιστικών µέτρων καθώς και την περιγραφική τους χρησιµοποιώντας µέτρα
στατιστικού ελέγχου και εκτίµησης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην έννοια της
πρόβλεψης καθώς και τους τρόπους αξιολόγησης αυτών. Η έννοια των προβλέψεων
µελετάται στην πράξη µέσω των υποδείγµατα παλινδρόµησης και χρονολογικών σειρών.
Ειδική αναφορά γίνεται σε υποδείγµατα χρονολογικών σειρών τα οποία χρησιµοποιούν
µεθόδους εξοµάλυνσης. Τέλος, η χρήση υποδειγµάτων µε σκοπό την πρόβλεψη, µελετάται
χρησιµοποιώντας οικονοµικά και επιχειρηµατικά δεδοµένα.

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=23

Απαιτούµενες
γνώσεις

Για την παρακολούθηση του µαθήµατος είναι απαραίτητη η εξοικείωση µε τα δύο
προηγούµενα µαθήµατα της σειράς και ειδικότερα µε θέµατα εκτιµητικής (σηµειακής
εκτίµησης, διαστήµατα εµπιστοσύνης), µε τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων καθώς
και µε την ανάλυση παλινδρόµησης. Επίσης, απαιτείται εξοικείωση µε λογισµικά πακέτα
στατιστικής ανάλυσης.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει υποδείγµατα πρόβλεψης βάσει των δεδοµένων των

 τυχαίων φαινοµένων. 

Μπορεί να αναγνωρίζει ιδιότητες και χαρακτηριστικά στατιστικών δειγµατοληψιών µε

στόχο την πρόβλεψη.

Μπορεί να αναγνωρίζει και να διορθώνει αυτές βάσει στατιστικών κριτηρίων και

υποθέσεων.

Μπορεί να κατατάσσει στατιστικά υποδείγµατα βάσει των κριτηρίων ορθής προβλεπτικής

ικανότητας.

Είναι σε θέση να εκπονεί µικρές αναφορές µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου προβλεπτικής

ικανότητας στατιστικών υποδειγµάτων.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών, µε τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών.

Λήψη αποφάσεων.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε µια τελική γραπτή εξέταση, η οποία

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=23


περιλαµβάνει επίλυση προβληµάτων και ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του
Τµήµατος (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου).

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Δεν υπάρχουν.

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
142

Αυτοτελής µελέτη

90

Φροντιστήρια

0

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Αθανασόπουλος, Δ. και Μπένος, Β. (2000). Εφαρµογές Στατιστικής (Τόµοι Α και Β),
Εκδόσεις Σταµούλη, Πειραιάς.

Γεωργιακόδης, Φ. και Τριανταφύλλου, Ι. (2011). Στοιχεία Πιθανοτήτων και
Στατιστικής, Εκδόσεις Σταµούλη, Πειραιάς.

Δηµέλη, Σ. (2013). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις
Ο.Π.Α., Αθήνα.

Χατζηνικολάου, Δ. (1999). Στατιστική για Οικονοµολόγους, Εκδόσεις Χατζηνικολάου,
Ιωάννινα.

Jarrett, J. (1993). Μέθοδοι Πρόβλεψης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στην Χρήση Δεδοµένων
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Είδη δεδοµένων.

Περιγραφική στατιστική ανάλυση δεδοµένων.

Εκτιµητική και έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.

2η Εβδοµάδα: Επαγωγική Στατιστική



Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Εκτιµητική. 

Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.

3η Εβδοµάδα: Πρόβλεψη
Πετρόπουλος και Ασηµακόπουλος, Kεφ. 1, 2, 5

Η έννοια της πρόβλεψης.

Μέτρα ελέγχου πρόβλεψης.

4η Εβδοµάδα: Ανάλυση Παλινδρόµησης
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Περιγραφή ανάλυσης παλινδρόµησης.

Εκτίµηση στην ανάλυση παλινδρόµησης.

Στατιστικοί έλεγχοι (κανονικότητα, οµοσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση).

5η Εβδοµάδα: Ανάλυση Παλινδρόµησης - Προβλέψεις
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Προβλέψεις στην απλή παλινδρόµηση.

Προβλέψεις στην πολλαπλή παλινδρόµηση.

6η Εβδοµάδα: Ανάλυση Παλινδρόµησης - Προβλέψεις στην Πράξη
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Προβλέψεις στην απλή παλινδρόµηση µέσω χρήσης δεδοµένων.

Προβλέψεις στην πολλαπλή παλινδρόµηση µέσω χρήσης δεδοµένων.

7η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Ι
Σηµειώσεις Διδάσκοντα, Πετρόπουλος και Ασηµακόπουλος, Kεφ. 3

Έννοια των χρονολογικών σειρών.

Περιγραφικά στατιστικά µέτρα ανάλυσης χρονολογικών σειρών.

Έννοια της αποσύνθεσης.

8η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙ
Πετρόπουλος και Ασηµακόπουλος, Kεφ. 3

Υποδείγµα απλού κινητού µέσου.

Υποδείγµα σταθµισµένου κινητού µέσου.



Υποδείγµα διπλού κινητού µέσου.

Υποδείγµα κεντρικού κινητού µέσου.

9η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙΙ
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Μέθοδοι εξοµάλυνσης.

Απλή εκθετική εξοµάλυνση.

10η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙV
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Υπόδειγµα γραµµικής τάσης.

Υπόδειγµα µη-γραµµικής τάσης.

11η Εβδοµάδα: Προβλέψεις Χρονολογικών Σειρών Ι
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Προβλέψεις χρονολογικών σειρών ζήτησης.

12η Εβδοµάδα: Προβλέψεις Χρονολογικών Σειρών ΙΙ
Σηµειώσεις Διδάσκοντα

Προβλέψεις χρονολογικών σειρών πωλήσεων.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι  -  ΟΙΚ1001

Σκοπός Μαθήµατος Στο πρώτο µάθηµα της σειράς των Μαθηµατικών, αρχικά διδάσκονται στοιχεία γραµµικής
άλγεβρας και άλγεβρας πινάκων. ́Επειτα, παρουσιάζονται συναρτήσεις σε µία και
περισσότερες πραγµατικές διαστάσεις, όπου ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κατανόηση
της εύρεσης των ακρότατων τιµών τους. Κατόπιν, γίνεται παρουσίαση του ολοκληρωτικού
λογισµού και αναλύονται οι κατηγορίες εκείνες των ολοκληρωµάτων που είναι
απαραίτητες στην οικονοµική ανάλυση. Τέλος, γίνεται παρουσίαση της θεωρίας
βελτιστοποίησης µε περιορισµούς

Διδάσκοντες Καλαϊτζιδάκης Παντελής - Πηγουνάκης Κωστής

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=2

Απαιτούµενες
γνώσεις

Το µάθηµα αυτό δεν προϋποθέτει κατανόηση άλλων µαθηµάτων που διδάσκονται στο
τµήµα. Η υπόθεση όµως είναι ότι υπάρχει η εξοικείωση και η ικανότητα ως προς τη
διεκπεραίωση βασικών αλγεβρικών πράξεων.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης και χειρισµού της µαθηµατικής ανάλυσης και

θεωρίας που απαιτείται για την τοποθέτηση και επεξεργασία προβληµάτων της

οικονοµικής επιστήµης.  
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Λήψη αποφάσεων.

Αυτόνοµη εργασία.

 

Τρόπος αξιολόγησης Η αξιολόγηση γίνεται µέσω µίας ενδιάµεσης γραπτής εξέτασης, η οποία είναι υποχρεωτική
για όλους τους φοιτητές, καθώς και µίας τελικής γραπτής εξέτασης η οποία θα διεξάγεται
σύµφωνα µε το πρόγραµµα των εξεταστικών περιόδων του Τµήµατος. Στις εξετάσεις
αυτές, οι οποίες περιλαµβάνουν ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και επίλυση
προβληµάτων, εξετάζεται η κατανόηση και η ικανότητα χειρισµού της µαθηµατικής
ανάλυσης µε αντικείµενο την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων σχετικών µε την
οικονοµική επιστήµη. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται κατά την
9η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από την
Γραµµατεία τουλάχιστον 15 νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, ο
βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό του µαθήµατος.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=2


Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
150

Αυτοτελής µελέτη

58

Φροντιστήρια

40

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Chiang, A. (2009). Μαθηµατικές Μέθοδοι Οικονοµικής Ανάλυσης, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.

Ξεπαπαδέας, Α. (2009). Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά: Θεωρία και
Εφαρµογές, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Λουκάκης, Μ. (1997). Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών (Τόµοι Α και Β),
Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.

1η Εβδοµάδα: Aλγεβρα Πινάκων και Ορίζουσες
Hoy et.al., Κεφ. 7,8; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 6; Chiang, Κεφ. 4 και 5; Λουκάκης,
Τόµος Α, Κεφ. 5 και 6

Ορισµός και είδη πινάκων. Ανάστροφος ενός πίνακα και ιδιότητες.

Αλγεβρικές πράξεις µε πίνακες.  Πρόσθεση, πολλαπλασιασµός µε πραγµατικό αριθµό και

ιδιότητες γραµµικότητας. Πολλαπλασιασµός πινάκων και δυνάµεις µε θετικό εκθέτη.

Εισαγωγή  στις ορίζουσες και στις µεθόδους υπολογισµού τους.

2η Εβδοµάδα: Αντίστροφοι Πίνακες και Εισαγωγή στα Γραµµικά
Συστήµατα
Hoy et.al., Κεφ. 8 και 9; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 6 και 7; Chiang, Κεφ. 5; Λουκάκης,
Τόµος Α, Κεφ. 7

Ορίζουσες και αντίστροφοι πίνακες. Ιδιότητες που βοηθούν στο γρηγορότερο υπολογισµό

οριζουσών. Ορισµός αντίστροφου και µέθοδος υπολογισµού του.

Εφαρµογές µε αντιστρέψιµους πίνακες. Δυνάµεις µε αρνητικό εκθέτη.

Ιδιοτιµές και ιδιοδυανύσµατα. Ορισµός της ιδιοτιµής ενός πίνακα και ο υπολογισµός της.

Ορισµοί ιδιοδυανυσµάτων.

3η Εβδοµάδα: Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων - Διαγωνοποίηση
Πινάκων



Hoy et.al., Κεφ. 10; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 6 και 7; Chiang, Κεφ. 5; Λουκάκης,
Τόµος Α, Κεφ. 8 και 9

Μέθοδος αντίστροφου πίνακα. Επίλυση γραµµικού συστήµατος, µέσω της εύρεσης του

αντίστροφου πίνακα των συντελεστών των αγνώστων.

Επίλυση συστηµάτων µε τη µέθοδο των οριζουσών. Οι περιπτώσεις καµίας, µοναδικής και

άπειρων λύσεων. Έµφαση στις περιπτώσεις συστηµάτων µε ίδιο αριθµό εξισώσεων και

αγνώστων.

Διαγωνοποίηση πινάκων. Παρουσιάζεται η διαδικασία εκείνη όπου ένας πίνακας µπορεί

να γραφεί ως γινόµενο πινάκων, όπου ο ένας εξ' αυτών είναι ένας διαγώνιος πίνακας, όπου

στην κύρια διαγώνιο περιέχει τις ιδοτιµές του πίνακα.

4η Εβδοµάδα: Μονοµεταβλητές και Πολυµεταβλητές Συναρτήσεις
Hoy et.al., Κεφ. 11; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 1, 2 και 8; Chiang, Κεφ. 10 και 11;
Λουκάκης, Τόµος Α, Κεφ. 11, 12 και 13-16

Ορισµός των πραγµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής και τα πεδία ορισµού τους.

Βασικές πραγµατικές συναρτήσεις. Εκτενής αναφορά στις εκθετικές και λογαριθµικές

συναρτήσεις µε ευρύτατες εφαρµογές στα οικονοµικά.

Όριο και συνέχεια πραγµατικών συναρτήσεων. Συνεχείς συναρτήσεις και όριο

συναρτήσεων. Συµπεριφορά συναρτήσεων στο άπειρο.

Πραγµατικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Πεδία ορισµού και τιµών.

5η Εβδοµάδα: Ακρότατα Μονοµεταβλητών Συναρτήσεων
Hoy et.al., Κεφ. 11; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 3 και 5; Chiang, Κεφ. 9; Λουκάκης,
Τόµος Α, Κεφ. 13-16

Κριτήριο πρώτης και δεύτερης παραγώγου για το προσδιορισµό ακρότατων τιµών στις

συναρτήσεις µίας πραγµατικής µεταβλητής.

Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. Σχεδόν κοίλες και σχεδόν κυρτές συναρτήσεις.

Οικονοµικές εφαρµογές. Μεγιστοποίηση κερδών, µεγιστοποίηση εσόδων και

ελαχιστοποίηση κόστους µίας επιχείρησης.

6η Εβδοµάδα: Ακρότατα Πολυµεταβλητών Συναρτήσεων
Hoy et.al., Κεφ. 12; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 8; Chiang, Κεφ. 12; Λουκάκης, Τόµος Β,
Κεφ. 6 και 7

Εύρεση σχετικών ακροτάτων τιµών σε πολυµεταβλητές συναρτήσεις. Κριτήρια πρώτης και

δεύτερης τάξης µερικών παραγώγων.

Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις στο ν-διάστατο πραγµατικό χώρο. Εύρεση των

υποσυνόλων του ν-διάστατου χώρου σε κυρτές ή κοίλες συναρτήσεις, µέσω των προσήµων

των υποοριζουσών του εσσιανού πίνακα.

Ολικά ακρότατα και σαγµατικά σηµεία πολυµεταβλητών συναρτήσεων.



7η Εβδοµάδα: Διανυσµατικές Συναρτήσεις. Πεπλεγµένες
Συναρτήσεις.
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 8 και 9; Λουκάκης, Τόµος Β, Κεφ. 1, 2, 4 και 5

Ορισµοί και Ιακωβιανοί πίνακες  (Jacobian Matrices).

Σύνθεση δυανυσµατικών συναρτήσεων.

Ολικές παράγωγοι. Έννοιες παραγώγων σε δυανυσµατικές συναρτήσεις µε την χρήση του

γινοµένου των Ιακωβιανών πινάκων.

Συναρτήσεις οριζόµενες κατά πεπλεγµένο τρόπο. Συνθήκες επίλυσης προβληµάτων

ν εξισώσεων µε µ µεταβλητές.

Θεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων.

8η Εβδοµάδα: Ολοκληρώµατα
Hoy et.al., Κεφ. 16; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 10; Chiang, Κεφ. 14; Λουκάκης, Τόµος
Α, Κεφ. 17 και 18

Εισαγωγή στα ολοκληρώµατα.

Αόριστα ολοκληρώµατα. Ορισµένα ολοκληρώµατα. Γενικευµένα ολοκληρώµατα.

Διπλά και τριπλά ολοκληρώµατα και µέθοδοι υπολογισµού τους.

Οικονοµικές εφαρµογές των ολοκληρωµάτων.

9η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

10η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων µε Περιορισµούς
Hoy et.al., Κεφ. 13; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 12 και 13; Chiang, Κεφ. 12; Λουκάκης,
Τόµος Β, Κεφ. 9

Παρουσίαση του προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς. Εφικτό σύνολο

δυνατοτήτων.

Η συνάρτηση Lagrange. Ο πολλαπλασιαστής Lagrange και η οικονοµική ερµηνεία του.

Πλαισιωµένος εσσιανός πίνακας (Βordered Hessian). Η περίπτωση δύο µεταβλητών

επιλόγης και ενός περιορισµού.

11η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση µε ν Μεταβλητές Επιλογής
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 13; Chiang, Κεφ. 12; Λουκάκης, Τόµος Β, Κεφ. 9

Η περίπτωση περισσότερων των δύο µεταβλητών επιλόγης και ενός περιορισµού. Μελέτη

του προβλήµατος αυξάνοντας τις µεταβλητές επιλογής διατηρώντας έναν περιορισµό.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

Εισαγωγή στη γενική περίπτωση µε πολλές µεταβλητές επιλογής και περισσοτέρων του

ενός ισοτικούς περιορισµούς.

12η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίση µε ν Μεταβλητές Επιλογής και µ
Ισοτικούς Περιορισµούς



Hoy et.al., Κεφ. 13; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 13; Chiang, Κεφ. 12; Λουκάκης, Τόµος
Β, Κεφ. 9

Η περίπτωση ν µεταβλητών επιλογής και µ πλήθος περιορισµών.

Ο γενικός πλαισιοµένος εσσιανός πίνακας. Ικανές συνθήκες των υποοριζουσών του

πλαισιοµένου εσσιανού πίνακα, ώστε να υπάρχει λύση σε κάποιο σχετικό µέγιστο ή

ελάχιστο σηµείο.

Σχετικά και απόλυτα ακρότατα µε περιορισµό. Ικανές συνθήκες ως προς το σύνολο των

περιορισµών που επάγουν απόλυτο µέγιστο ή ελάχιστο στο πρόβληµα.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΙΙ  -  ΟΙΚ1004

Σκοπός Μαθήµατος Στο δεύτερο µάθηµα της σειράς των Μαθηµατικών (ΟΙΚ1004) αρχικά παρουσιάζεται ο
γραµµικός και µη γραµµικός προγραµµατισµός. Κατόπιν, γίνεται εισαγωγή σε θέµατα
διαφορικών εξισώσεων απαραίτητων για την κατανόηση και ανάλυση των δυναµικών
οικονοµικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, θα οριστούν αρχικά οι συνήθεις διαφορικές
εξισώσεις και θα παρουσιαστούν οι βασικοί ορισµοί όπως ο βαθµός και η τάξη αυτών.
Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία δυναµικής βελτιστοποίησης.

Διδάσκοντες Πετράκης Εµµανουήλ - Τσαγρής Μιχαήλ

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=55

Απαιτούµενες
γνώσεις

Απαραίτητη κρίνεται η κατανόηση όλων εκείνων των εννοιών που διδάσκονται στα
Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001). Επιπλέον, θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί στο προηγούµενο
µάθηµα της σειράς η ικανότητα βασικών υπολογισµών.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
 χειρίζεται µε σχετική ευκολία και να είναι ικανός/ή να χρησιµοποιεί σε οικονοµικές
εφαρµογές τα εξής µαθηµατικά εργαλεία:
Μη-γραµµικό προγραµµατισµό και συνθήκες Kuhn Tucker.

Πρωτεύον και δυϊκό πρόβληµα αριστοποίησης και θεώρηµα περιβάλλουσας.

Διαφορικές εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης.

Εξισώσεις διαφορών πρώτης και ανώτερης τάξης. 

Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών.

Ευστάθεια λύσεων συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων και διαγράµµατα φάσης. 

Συστήµατα εξισώσεων διαφορών.

Δυναµική βελτιστοποίηση και την αρχή του µεγίστου. 
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Εις βάθος γνώση των απαραίτητων µαθηµατικών εργαλείων για την Οικονοµική

Επιστήµη.

Ικανότητα χρήσης των µαθηµατικών εργαλείων για την κατανόηση βασικών οικονοµικών

καταστάσεων.

Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης και ικανοτήτων για περαιτέρω εµβάθυνση στην αντίληψη

κοινωνικο-οικονοµικών φαινοµένων.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=55


Τρόπος αξιολόγησης Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση (50% του τελικού
βαθµού), την ενδιάµεση γραπτή εξέταση (30% του τελικού βαθµού), καθώς και από
πακέτα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι (20% του τελικού βαθµού). Οι δύο γραπτές
εξετάσεις περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η ενδιάµεση εξέταση του
µαθήµατος θα διεξάγεται κατά την 9η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η
οποία θα ανακοινώνεται από την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις
επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης
προσµετράται στον τελικό βαθµό του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
153

Αυτοτελής µελέτη

89

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Chiang, A. (2009). Μαθηµατικές Μέθοδοι Οικονοµικής Ανάλυσης, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.

Ξεπαπαδέας, Α. (2009). Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά: Θεωρία και
Εφαρµογές, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Λουκάκης, Μ. (1997). Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών (Τόµοι Α και Β),
Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.

1η Εβδοµάδα: Μαθηµατικός Προγραµµατισµός
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 14; Chiang, Κεφ. 13; Λουκάκης, Τόµος Β, Κεφ. 11

Γραµµικός προγραµµατισµός. Προβλήµατα µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης µε

ανισοτικούς περιορισµούς.

Αριστη λύση όταν η αντικειµενική συνάρτηση είναι γραµµική και οι περιορισµοί που

εµφανίζονται ως ανισότητα είναι επίσης γραµµικοί.

Γραφική επίλυση του προβλήµατος µέσω της σκιαγράφησης στο επίπεδο του εφικτού

συνόλου δυνατοτήτων.

2η Εβδοµάδα: Πρωτεύον και Δυϊκό Πρόβληµα Αριστοποίησης
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 14; Chiang, Κεφ. 13



Ορισµοί και βασικές σχέσεις.

Ιδιότητες που συνδέουν τα δύο προβλήµατα.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση εύρεσης λύσης µέσω του δυϊκού προβλήµατος. Η

ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής.

3η Εβδοµάδα: Μη-Γραµµικός Προγραµµατισµός
Hoy et.al., Κεφ, 15; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 14, Chiang, Κεφ. 13; Λουκάκης, Τόµος
Β, Κεφ. 11

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες ως προς την ύπαρξη ακρότατων τιµών στη γενική

περίπτωση προβληµάτων βελτιστοποίησης µε ανισοτικούς περιορισµούς.

Γενική διατύπωση του προβλήµατος. Οι συνθήκες Kuhn-Tucker.

Θεώρηµα Kuhn-Tucker περι ικανών συνθηκών για βέλτιστη λύση.

Ο ποιοτικός περιορισµός. Αναφορά στο πρόβληµα του σαγµατικού σηµείου.

4η Εβδοµάδα: Διαφορικές Εξισώσεις
Hoy et.al., Κεφ, 21; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 15, Chiang, Κεφ. 15; Λουκάκης, Τόµος
Β, Κεφ. 18 και 19

Εισαγωγή, ορολογία και βασικές έννοιες.

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.

Μέθοδοι επίλυσης, ευστάθεια λύσεων και εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

5η Εβδοµάδα: Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης
Hoy et.al., Κεφ. 23; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 15; Chiang, Κεφ. 16; Λουκάκης, Τόµος
Β, Κεφ. 20

Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης.

Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης.

Μέθοδοι επίλυσης, ευστάθεια λύσεων και εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

6η Εβδοµάδα: Ποιοτική Ανάλυση
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 15 και 17; Chiang, Κεφ. 17; Λουκάκης, Τόµος Β, Κεφ. 22

Ποιοτική ανάλυση  και διαγράµµατα φάσεως.

Ανασκόπηση στις διαφορικές εξισώσεις.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

7η Εβδοµάδα: Συστήµατα Διαφορικών Εξισώσεων
Hoy et.al., Κεφ, 24; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 16; Chiang, Κεφ. 19

Ορισµός και κατηγορίες συστηµάτων. Γραµµικά και µη-γραµµικά συστήµατα διαφορικών

εξισώσεων.



Μέθοδοι επίλυσης συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

8η Εβδοµάδα: Ευστάθεια Λύσεων Συστηµάτων Διαφορικών
Εξισώσεων
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 16, Chiang, Κεφ. 19

Γραµµικά συστήµατα και ευστάθεια των λύσεων τους.

Μη-γραµµικά συστήµατα.

Γραµµικοποίηση µη-γραµµικών συστηµάτων.

9η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

10η Εβδοµάδα: Εξισώσεις Διαφορών
Hoy et.al., Κεφ, 18; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 17; Chiang, Κεφ. 17 και 18; Λουκάκης
Τόµος Β, Κεφ. 22

Εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης.

Εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

11η Εβδοµάδα: Συστήµατα Εξισώσεων Διαφορών
Hoy et.al., Κεφ, 24; Ξεπαπαδέας, Κεφ. 17; Chiang, Κεφ. 19

Ορισµός και διατύπωση της µορφής του συστήµατος.

Μέθοδοι επίλυσης.

Εφαρµογές στην οικονοµική ανάλυση.

12η Εβδοµάδα: Δυναµική Βελτιστοποίηση
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 18; Chiang, Κεφ. 20

Εισαγωγή και διατύπωση της γενικής µορφής προβληµάτων.

Βασική ορολογία.

13η Εβδοµάδα: Αρχή του Μεγίστου (Maximum-Principle)
Ξεπαπαδέας, Κεφ. 18

Το τροποποιηµένο Χαµιλτονιανό (Hamiltonian) σύστηµα.

Ερµηνεία βοηθητικών µεταβλητών ανάλυση ευαισθησίας.

Προβλήµατα πεπερασµένου τελικού χρόνου.

Το πρόβληµα µε ν µεταβλητές κατάστασης.





ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΙΙΙ  -  ΟΙΚ3005

Σκοπός Μαθήµατος Το τρίτο µάθηµα της σειράς δεν είναι υποχρεωτικό και σκοπεύει να εισάγει τους φοιτητές
σε προχωρηµένες έννοιες των µαθηµατικών οι οποίες εφαρµόζονται στη σύγχρονη
οικονοµική θεωρία και την οικονοµιετρία. Το µάθηµα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/
τριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εφόδια για µεταπτυχιακές σπουδές στην
Οικονοµική ή Οικονοµετρική Θεωρία καθώς και την χρηµατοοικονοµική οικονοµετρία. Η
παρουσίαση των διαφόρων θεµάτων θα γίνει µε τρόπο προσιτό σε φοιτητές/τριες που δεν
έχουν εξοικείωση µε προχωρηµένα µαθηµατικά. Το µάθηµα θα εστιάσει σε στοιχεία από
την πραγµατική ανάλυση. Σύντοµη αναφορά θα γίνει στις παραγώγους και στις σειρές
Taylor τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση των µεθόδων
βελτιστοποίησης που θα παρουσιαστούν. Οι διαλέξεις θα ολοκληρωθούν µε την
παρουσίαση εφαρµογών σε προβλήµατα οικονοµικών, οικονοµετρίας και στατιστικής.

Διδάσκοντες Τσαγρής Μιχαήλ

Απαιτούµενες
γνώσεις

Απαραίτητη κρίνεται η κατανόηση και αφοµοίωση όλων εκείνων των εννοιών που
διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001) και ΙΙ (ΟΙΚ1004). Επιπλέον, θεωρείται ότι οι
φοιτητές κατανοούν τον διαφορικό λογισµό και τη θεωρία συνόλων.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να έχει βασικές γνώσεις θεωρίας συόλων και κυρτότητας συνόλων και συναρτήσεων.

Να έχει γνώσεις ακολουθιών, σειρών καθώς και τεχνικές εύρεσης ύπαρξης

σύγκλισης αυτών.

Να έχει γνώσεις σειρών Taylor και ικανότητα αξιοποίησης τους.

Να έχει γνώσεις σειρών Taylor και ικανότητα αξιοποίησης τους.

Να είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει µία συνάρτηση µε τρεις διαφορετικούς αλγορίθµους,

Newton-Raphson, golden ratio και Fixed Points Iteration.

Τρόπος αξιολόγησης Η αξιολόγηση γίνεται µέσω µίας ενδιάµεσης γραπτής εξέτασης, η οποία είναι υποχρεωτική
για όλους τους φοιτητές, καθώς και µίας τελικής γραπτής εξέτασης η οποία θα διεξάγεται
σύµφωνα µε το πρόγραµµα των εξεταστικών περιόδων του Τµήµατος. Στις εξετάσεις
αυτές, οι οποίες περιλαµβάνουν ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και επίλυση
προβληµάτων, εξετάζεται η κατανόηση και η ικανότητα χειρισµού της µαθηµατικής
ανάλυσης µε αντικείµενο την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων σχετικών µε την
οικονοµική επιστήµη. Οι δύο γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται κατά την 9η εβδοµάδα των
µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από την Γραµµατεία τουλάχιστον
15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της
ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό του µαθήµατος.



Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Δεν υπάρχουν.

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
140

Αυτοτελής µελέτη

88

Φροντιστήρια

0

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Ok, E. (2006). Real Analysis with Economic Applications, Princeton University
Press, Princeton.

Ξεπαπαδέας, Α. (2009). Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά: Θεωρία και
Εφαρµογές, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Λουκάκης, Μ. (1997). Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών (Τόµοι Α και Β),
Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.

1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή
Ok, κεφ. Α1

Σύνολα, άλγεβρα συνόλων.

Σχέσεις ισοδυναµίας, κατασκευή ρητών αριθµών.

Ακολουθίες Cauchy και κατασκευή των πραγµατικών αριθµών.

2η Εβδοµάδα: Κυρτότητα
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Ανοικτά και κλειστά σύνολα. Κυρτότητα.

Κυρτότητα συνόλων και συναρτήσεων.

Θεώρηµα του Καραθεοδωρή.

3η Εβδοµάδα: Σειρές και Ακολουθίες Ι
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Πραγµατική ανάλυση.

Όρια.

4η Εβδοµάδα: Σειρές και Ακολουθίες ΙΙ



Ok, κεφ. Α3

Φραγµένες ακολουθίες, µονότονες ακολουθίες.

Άπειρες σειρές, iδιότητες σειρών.

Σύγκλιση κατά Cauchy.

5η Εβδοµάδα: Παράγωγοι
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Ορισµοί.

Παραδείγµατα.

6η Εβδοµάδα: Σειρές Taylor
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Ορισµοί και παραδείγµατα.

Εφαρµογές στα οικονοµικά.

7η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση Ι
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Αλγόριθµος Newton-Raphson.

Εφαρµογές αλγορίθµου.

8η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση ΙΙ
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Αλγόριθµος χρυσής τοµής.

Σύγκριση µε αλγόριθµο Newton-Raphson.

9η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

10η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση ΙΙΙ
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Εφαρµογές αλγορίθµων σε οικονοµετρικά και στατιστικά προβλήµατα.

Εφαρµογές σε οικονοµικά προβλήµατα.

11η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση ΙV
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Αλγόριθµος Fixed Points Iteration.



Παραδείγµατα και σύγκριση µε προηγούµενους αλγορίθµους.

12η Εβδοµάδα: Βελτιστοποίηση V
Σηµειώσεις διδάσκοντα

Διαγραµµατική επίδειξη των αλγορίθµων στην R.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  Ι  -
ΟΙΚ1002

Σκοπός Μαθήµατος Το πρώτο µάθηµα της σειράς της Μακροοικονοµική Θεωρίας (ΟΙΚ1002), αποτελεί µια
εισαγωγή στη µακροοικονοµική ανάλυση και πολιτική. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε µια
κλειστή οικονοµία, δηλαδή σε µια απλουστευµένη οικονοµία που δεν έχει οικονοµικές
σχέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η κατανόηση από
πλευράς φοιτητών των εννοιών που θα αναλυθούν και αφορούν τη γενική ισορροπία της
οικονοµίας. Αρχικά, αναλύονται έννοιες όπως η µέτρηση της οικονοµικής δραστηριότητας,
το ονοµαστικό και το πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ο αποπληθωριστής
του ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, ο οικονοµικός κύκλος και η απόκλιση από το προϊόν πλήρους
απασχόλησης. Γίνεται επίσης µια πρώτη αναφορά στους Εθνικούς Λογαριασµούς µιας
οικονοµίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το εισόδηµα και η δαπάνη σε µια κλειστή
οικονοµία, ενώ αναλύεται εκτενώς η έννοια του δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή.
Κατόπιν µελετώνται οι βραχυχρόνιες οικονοµικές διακυµάνσεις µέσω του υποδείγµατος
των καµπυλών IS και LM, από το οποίο προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση σε µια
οικονοµία. ́Εµφαση δίνεται σε έννοιες, όπως η δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική
και η εκτόπιση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αναλύεται επίσης η ζήτηση χρήµατος σε µια
κλειστή οικονοµία, καθώς και το πώς η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει την προσφορά
χρήµατος. Στο τελευταίο µέρος του µαθήµατος αναλύεται η συναθροιστική προσφορά
στην οικονοµία, καθώς επίσης και ο τρόπος διαµόρφωσης των µισθών, των τιµών και της
απασχόλησης. Επίσης µελετάται η αντίστροφη σχέση µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού, η
οποία εκφράζεται από την καµπύλη Phillips.

Διδάσκοντες Καλαϊτζιδάκης Παντελής - Γιαννέλλης Νικόλαος

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=10

Απαιτούµενες
γνώσεις

Οι βασικές έννοιες οικονοµικής ανάλυσης, όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι
(ΟΙΚ1001), είναι χρήσιµες για την κατανόηση του µαθήµατος. Κυρίως απαιτείται
εξοικείωση µε τον στοιχειώδη διαφορικό λογισµό.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί τον τρόπο µέτρησης της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια οικονοµία, τον

οικονοµικό κύκλο, καθώς επίσης και την απόκλιση από το προϊόν πλήρους απασχόλησης.

Να κατανοεί την έννοια του δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή.

Να µελετά τις βραχυχρόνιες οικονοµικές διακυµάνσεις µέσω του υποδείγµατος των

καµπυλών IS και LM, από το οποίο προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση σε µια οικονοµία.

\Να αντιλαµβάνεται τη ζήτηση χρήµατος σε µια κλειστή οικονοµία, καθώς και το πώς η

Κεντρική Τράπεζα καθορίζει την προσφορά χρήµατος.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=10


Να κατανοεί τον τρόπο διαµόρφωσης της συναθροιστικής προσφοράς στην οικονοµία, των

µισθών, των τιµών και της απασχόλησης.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Λήψη αποφάσεων.

Προαγωγή ικανότητας για επιστηµονική αφαίρεση.

Προαγωγή επαγωγικής σκέψης.

Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις.

Αυτόνοµη εργασία. 

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο αυτές
γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµατών και την
αφοµοίωση της ύλης.

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας ΣύνολοΑυτοτελής µελέτηΦροντιστήριαΔιαλέξεις

Blanchard, O. (2012). Μακροοικονοµική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Burda, M. και Wyplosz, Ch. (2007). Ευρωπαϊκή Μακροοικονοµική (Α και Β Τόµος),
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Mankiw, G.N. (2002). Μακροοικονοµική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Κατσέλη, Λ.Τ. και Μαγουλά, Χ.Μ. (2005). Μακροοικονοµική Ανάλυση και Ελληνική
Οικονοµία, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.



εξαµήνου (σε ώρες). 153891252

Διαλέξεις 1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στην Μακροοικονοµική Θεωρία
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 1 και 2

Το αντικείµενο µελέτης της Μακροοικονοµικής Θεωρίας και οι διαµάχες. Σχολές σκέψης:

Κεϋνσιανοί και Μονεταριστές, Νεοκλασσικοί και Νεοκεϋνσιανοί.

Ανάλυση βασικών εννοιών, όπως το ονοµαστικό και πραγµατικό ΑΕΠ, ο αποπληθωριστής

του ΑΕΠ, ο πληθωρισµός, ο οικονοµικός κύκλος και η απόκλιση από το προϊόν πλήρους

απασχόλησης, ο νόµος του Okun, η σχέση πληθωρισµού-ανεργίας.

Διαγραµµατική ανάλυση της συναθροιστικής ζήτησης και προσφοράς σε µια οικονοµία.

Άσκηση µακροοικονοµικής πολιτικής και σταθεροποίηση της οικονοµίας.

Ανάλυση των συνιστωσών της ζήτησης, καθώς και ορισµός των βασικών εθνικολογιστικών

ταυτοτήτων σε µια κλειστή οικονοµία.

2η Εβδοµάδα: Το ΑΕΠ ως Εισόδηµα και Δαπάνη
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 3

Ισορροπία στην παραγωγή και συναθροιστική ζήτηση. Συνάρτηση κατανάλωσης και

σχέση κατανάλωσης και διαθέσιµου εισοδήµατος. 

Σχέση κατανάλωσης και αποταµίευσης. Σχεδιαζόµενες επενδύσεις και συναθροιστική

ζήτηση.

Δηµόσιος τοµέας και η αναλυτική παρουσίαση (αλγεβρικά και διαγραµµατικά) του

δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή.

3η Εβδοµάδα: Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Περιουσιακών
Στοιχείων: Το Υπόδειγµα IS-LM
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 4

Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ισορροπία στην αγορά και η καµπύλη IS. 

Κλίση της καµπύλης IS και ο ρόλος του πολλαπλασιαστή. Σηµεία εκτός της καµπύλης IS.

Η αγορά περιουσιακών στοιχείων. Ισορροπία στην αγορά και η καµπύλη LM. 

Κλίση της καµπύλης LM. Σηµεία εκτός της καµπύλης LM.

4η Εβδοµάδα: Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Υπόδειγµα IS-LM
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 4 και 5

Ταυτόχρονη ισορροπία στην αγορές αγαθών και υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων.

Μεταβολή του εισοδήµατος και του επιτοκίου ισορροπίας και προσαρµογή της γενικής

ισορροπίας.

Άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα και η παγίδα ρευστότητας.

Άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής από την κεντρική κυβέρνηση και η εκτόπιση των



ιδιωτικών επενδύσεων.

Συνδυασµένη άσκηση νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και οι επιπτώσεις της

στην ισορροπία της οικονοµίας.

Αλγεβρική παρουσίαση του υποδείγµατος IS-LM.

5η Εβδοµάδα: Ειδικές Μορφές Συναθροιστικής Προσφοράς και η
Καµπύλη Συναθροιστικής Ζήτησης
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 7

Καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς. Δύο ειδικές περιπτώσεις: Κλασσική και Κεϋνσιανή

καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς της οικονοµίας.

Εξαγωγή της καµπύλης συναθροιστικής ζήτησης από το υπόδειγµα IS-LM. Ιδιότητες της

καµπύλης συναθροιστικής ζήτησης.

Αλγεβρική παρουσίαση της συναθροιστικής ζήτησης.

6η Εβδοµάδα: Η Καµπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς της
Οικονοµίας
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 7

Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική µε δύο εναλλακτικές υποθέσεις για τη

συναθροιστική προσφορά: Κλασσική καµπύλη και Κεϋνσιανή καµπύλη συναθροιστικής

προσφοράς.

Ποσοτική θεωρία, µονεταρισµός και νοµισµατική ουδετερότητα.

Η καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς του Lucas.

7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Χρήµα: Η Ζήτηση Χρήµατος στην Οικονοµία
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 10

Ορισµός του χρήµατος. Νοµισµατικά µεγέθη Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4. Λειτουργία του

χρήµατος στην οικονοµία. 

Η συνάρτηση ζήτησης χρήµατος και οι θεωρητικές της ιδιότητες.

Ποσοτική θεωρία του χρήµατος. Εισοδηµατική ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος.

9η Εβδοµάδα: Χρήµα: Η Προσφορά Χρήµατος στην Οικονοµία
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 11

Προσδιορισµός της προσφοράς χρήµατος από την Κεντρική Τράπεζα. Συνιστώσες της

προσφοράς χρήµατος. Νοµισµατική βάση.

Πολλαπλασιαστής χρήµατος και η λειτουργία του. Έλεγχος της νοµισµατικής βάσης.

Ισορροπία στην αγορά χρήµατος. Ο έλεγχος της ποσότητας χρήµατος και του επιπέδου

του επιτοκίου. Η ποσότητα χρήµατος και το επίπεδο του επιτοκίου ως στόχοι οικονοµικής



πολιτικής.

10η Εβδοµάδα: Αγορά Εργασίας και Ανεργία
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 13

Νεοκλασσικό υπόδειγµα αγοράς εργασίας χωρίς τριβές. Ανεργία τριβής και φυσικό

ποσοστό ανεργίας.

Καθορισµός µισθών και ακαµψία µισθών. Λόγοι που οι µισθοί παραµένουν άκαµπτοι.

Καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς. Διαταραχές στην προσφορά κυρίως λόγω

µεταβολών στις τιµές των πρώτων υλών, όπως το πετρέλαιο.

11η Εβδοµάδα: Πληθωρισµός και Αµοιβή της Εργασίας
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 14

Καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς. Διαδικασια καθορισµού των µισθών και πως

επηρεάζεται αυτή από τον προσδοκώµενο πληθωρισµό.

Βραχυχρόνια καµπύλη συναθροιστικής προσφοράς και πως επηρεάζεται από τις

προσδοκίες για τον πληθωρισµό. Μακροχρόνια (κάθετη) καµπύλη συναθροιστικής

προσφοράς.

Προσδοκώµενος πληθωρισµός και προσδιοριστικοί του παράγοντες.

12η Εβδοµάδα: Πληθωρισµός και Ανεργία
Dornbusch και Fischer, Κεφ. 14 και 15

Η έννοια του στασιµοπληθωρισµού. Διακυµάνσεις γύρω από τη µακροχρόνια ισορροπία.

Η έννοια της πληθωριστικής αδράνειας.

Μορφές ανεργίας. Πλήρης απασχόληση στην οικονοµία και εκτίµηση του φυσικού

ποσοστού ανεργίας.

Κόστος πληθωρισµού. Πλήρως προβλεπόµενος και µερικώς προβλεπόµενος πληθωρισµός.

Η αντίστροφη σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας και η καµπύλη Phillips.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ  -
ΟΙΚ2001

Σκοπός Μαθήµατος Ο βασικός στόχος του δεύτερου µαθήµατος της σειράς της Μακροοικονοµικής Θεωρίας
(ΟΙΚ2001) είναι η ανάλυση της γενικής ισορροπίας µιας ανοικτής οικονοµίας. Στα πλαίσια
του µαθήµατος αυτού αναλύονται σηµαντικά ζητήµατα της διεθνούς µακροοικονοµικής
ανάλυσης, όπως η αγορά συναλλάγµατος και η ισορροπία της, η έννοια του ισοζυγίου
πληρωµών και η εξισορρόπηση του καθώς και η άσκηση µακροοικονοµικής πολιτικής σε
µια ανοικτή οικονοµία. Αναλύεται, επίσης, το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και η
πορεία προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Πιο συγκεκριµένα, στο
πρώτο µέρος του µαθήµατος θα αναλυθεί η αγορά συναλλάγµατος και ο τρόπος µε τον
οποίο προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Επίσης, θα µελετηθούν η καλυµµένη
και ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων και ο τρόπος παρέµβασης των νοµισµατικών
πολιτικών στην αγορά συναλλάγµατος. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα αναλυθεί το
ισοζύγιο πληρωµών και οι τρόποι εξισορρόπησης του, όταν αυτό βρίσκεται σε
ανισορροπία. Στο τρίτο και σηµαντικότερο µέρος του µαθήµατος αναλύεται η άσκηση
µακροοικονοµικής πολιτικής σε µια ανοικτή οικονοµία. Η αποτελεσµατικότητα της
άσκησης δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε
τον αν υπάρχουν ή όχι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς επίσης και µε το
καθεστώς συναλλαγµατικών ισοτιµιών που επικρατεί (σταθερές ή κυµαινόµενες). Στο
τέταρτο και τελευταίο µέρος του µαθήµατος αυτού θα αναλυθεί το Ευρωπαϊκό
Νοµισµατικό Σύστηµα από την εφαρµογή του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών
ισοτιµιών Bretton Woods µέχρι τη δηµιουργία της ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ ως
κοινού νοµίσµατος.

Διδάσκοντες Κουκουριτάκης Μίνωας - Κουτεντάκης Φραγκίσκος

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=14

Απαιτούµενες
γνώσεις

Όπως και στο πρώτο µάθηµα της σειράς, οι βασικές έννοιες οικονοµικής ανάλυσης, όπως
αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001) είναι χρήσιµες για την κατανόηση του
µαθήµατος. Κυρίως απαιτείται εξοικείωση µε τον διαφορικό λογισµό καθώς επίσης και την
ύλη της Μακροοικονοµικής Θεωρίας Ι (ΟΙΚ1002).

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά συναλλάγµατος και ο τρόπος µε

τον οποίο προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Να κατανοεί το ισοζύγιο πληρωµών και τους τρόπους εξισορρόπησης του, όταν αυτό

βρίσκεται σε ανισορροπία.

Να µελετά την αποτελεσµατικότητα της άσκησης δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών

πολιτικών, η οποία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον αν υπάρχουν ή όχι περιορισµοί

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=14


στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς επίσης και µε το καθεστώς συναλλαγµατικών ισοτιµιών

που επικρατεί (σταθερές ή κυµαινόµενες).

Να αντιλαµβάνεται τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος

από την εφαρµογή του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών Bretton-

Woods µέχρι τη δηµιουργία της ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινού νοµίσµατος. 
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Λήψη αποφάσεων.

Προαγωγή ικανότητας για επιστηµονική αφαίρεση.

Προαγωγή επαγωγικής σκέψης.

Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις.

Αυτόνοµη εργασία.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο αυτές
γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Blanchard, O. (2012). Μακροοικονοµική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Burda, M. και Wyplosz, Ch. (2007). Ευρωπαϊκή Μακροοικονοµική (Α και Β Τόµος),
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Mankiw, G.N. (2002). Μακροοικονοµική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Κατσέλη, Λ.Τ. και Μαγουλά, Χ.Μ. (2005). Μακροοικονοµική Ανάλυση και Ελληνική
Οικονοµία, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.



Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
153

Αυτοτελής µελέτη

89

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις 1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στις Αγορές Συναλλάγµατος
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 1

Τι είναι η αγορά συναλλάγµατος. Τρέχουσα αγορά συναλλάγµατος: Αγοραπωλησίες

συναλλάγµατος µε υποχρέωση άµεσης παράδοσης. Προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος:

Αγοραπωλησίες συναλλάγµατος µε υποχρέωση παράδοσης µετά από προκαθορισµένο

χρονικό διάστηµα.

Αρµπιτράζ συναλλάγµατος. Προσδιορισµός της τιµής συναλλάγµατος µέσα από την

ισορροπία ζήτησης και προσφοράς συναλλάγµατος.

Παρέµβαση των νοµισµατικών αρχών στην αγορά συναλλάγµατος, ανάλογα µε το

σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών που επικρατεί (σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

ή συναλλαγµατικές ισοτιµίες µε ελεγχόµενες διακυµάνσεις).

2η Εβδοµάδα: Η Αγορά Συναλλάγµατος και οι Ισοδυναµίες
Επιτοκίων
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 2

Καλυµµένη ισοδυναµία επιτοκίων και διασφάλιση από τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

Ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων και προσδοκίες. Ο ρόλος του συναλλαγµατικού κινδύνου.

3η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στο Ισοζύγιο Πληρωµών της Οικονοµίας
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 3, 4 (Εν. 4.2)

Τι είναι το ισοζύγιο πληρωµών. Διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωµών: Ισοζύγιο τρεχουσών

συναλλαγών και ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Σχέση µεταξύ ισοζυγίου πληρωµών και ΑΕΠ

σε µια οικονοµία.

Εισοδηµατικές µεταβολές και ο ρόλος τους στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών.

Εισόδηµα ισορροπίας και ισοζύγιο πληρωµών. Μελέτη επιπτώσεων στην ισορροπία της

οικονοµίας µε τη χρήση συγκριτικής στατικής ανάλυσης.

Πολλαπλασιαστής σε µια ανοικτή οικονοµία µε αλληλεπίδραση, χρησιµοποιώντας

υπόδειγµα δύο χωρών.

4η Εβδοµάδα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Κεϋνσιανή Προσέγγιση
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 4 (Εν. 4.3-4.5)

Κεϋνσιανή προσέγγιση εξισορρόπησης του ισοζυγίου πληρωµών.

Επίδραση της υποτίµησης στο ισοζύγιο πληρωµών. Η συνθήκη Marshall-Lerner.



Επέκταση της συνθήκης Marshall-Lerner ενσωµατώνοντας εισοδηµατικές επιδράσεις.

Βραχυχρόνια επίδραση της υποτίµησης στο ισοζύγιο πληρωµών: Καµπύλη J.

5η Εβδοµάδα: Ισοζύγιο Πληρωµών και η Νοµισµατική Προσέγγιση
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 5

Νοµισµατική προσέγγιση εξισορρόπησης του ισοζυγίου πληρωµών. Ζήτηση χρήµατος,

προσφορά χρήµατος και νοµισµατική ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών.

Πολιτική αντιστάθµισης (sterilization policy) από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας, η

οποία αποτρέπει τον αυτόµατο εξισορροπητικό µηχανισµό της νοµισµατικής προσέγγισης.

Νοµισµατικό υπόδειγµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Επίδραση επεκτατικής

νοµισµατικής πολιτικής και επίδραση υποτίµησης στο νοµισµατικό υπόδειγµα.

6η Εβδοµάδα: Μακροοικονοµική Πολιτική σε µια Ανοικτή Οικονοµία
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 6

Μακροοικονοµική ισορροπία µε σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες και απουσία κίνησης

κεφαλαίων

Βραχυχρόνια και πλήρη ισορροπία στις αγορές αγαθών και περιουσιακών στοιχείων.

Αποτελεσµατικότητα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής σχετικά µε τον στόχο

της πλήρους απασχόλησης.

7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Κίνηση Κεφαλαίων και Αποτελεσµατικότητα
Οικονοµικής Πολιτικής
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 7

Ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών και βαθµός κίνησης κεφαλαίων (πλήρης ελευθερία

κίνησης κεφαλαίων, ατελής κίνηση κεφαλαίων, απουσία κίνησης κεφαλαίων).

Μακροοικονοµική ισορροπία µε πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων.

Αποτελεσµατικότητα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής.

Μακροοικονοµική ισορροπία µε ατελή κίνηση κεφαλαίων. Αποτελεσµατικότητα

νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής.

9η Εβδοµάδα: Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες και Αποτελεσµατικότητα
Οικονοµικής Πολιτικής
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 8

Μακροοικονοµική πολιτική και συναλλαγµατική ισοτιµία. Το υπόδειγµα Mundell-

Fleming. 

Μακροοικονοµική ισορροπία και αποτελεσµατικότητα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής

πολιτικής µε πλήρη κίνηση κεφαλαίων. Εξωτερικές επιδράσεις στο υπόδειγµα Mundell-



Fleming. 

Μακροοικονοµική ισορροπία και αποτελεσµατικότητα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής

πολιτικής µε ατελή κίνηση κεφαλαίων.

10η Εβδοµάδα: Ισορροπία σε Σταθερές και Κυµαινόµενες
Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες (Α\' Μέρος)
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 9, 10 (Εν. 10.2-10.5)

Διαµόρφωση συναθροιστικής ζήτησης τόσο σε καθεστώς σταθερών, όσο και σε καθεστώς

κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Διαµόρφωση συναθροιστικής προσφοράς: Κλασική καµπύλη προσφοράς, νεοκλασική

καµπύλη προσφοράς και νεοκεϋνσιανή καµπύλη προσφοράς.

11η Εβδοµάδα: Ισορροπία σε Σταθερές και Κυµαινόµενες
Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες (Β\' Μέρος)
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 10 (Εν. 10.6)

Γενική ισορροπία. Καθορισµός επιπέδου τιµών και παραγωγής. 

Αποτελεσµατικότητα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής σε καθεστώς σταθερών

και κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

12η Εβδοµάδα: Διεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα
Κουτεντάκης και Κουκουριτάκης, Κεφ. 11

Ο κανόνας του χρυσού. Βασικές αρχές και προσαρµογή του ισοζυγίου πληρωµών. Το

σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών Bretton-Woods. Σύστηµα κυµαινόµενων

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Σύγκριση του συστήµατος Bretton-Woods µε το σύστηµα

κυµαινόµενων ισοτιµιών που το αντικατέστησε. 

Άριστες νοµισµατικές περιοχές (optimal currency areas). Η πρώτη προσπάθεια για

νοµισµατική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σχέδιο Werner και το Νοµισµατικό

Φίδι.

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών και

Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU). 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηµιουργία Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης

και εισαγωγή του ευρώ. Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙΙ  -
ΟΙΚ2004

Σκοπός Μαθήµατος Το τρίτο µάθηµα της σειράς της Μακροοικονοµικής Θεωρίας (ΟΙΚ2004), πραγµατεύεται
σε βάθος και σε προχωρηµένο επίπεδο ζητήµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο της
σύγχρονης µακροοικονοµικής διαµάχης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της άσκησης
οικονοµικής (δηµοσιονοµικής ή νοµισµατικής) πολιτικής από την κεντρική κυβέρνηση. Το
µάθηµα παρουσιάζει αναλυτικά τόσο στην αυστηρότητα της Νεοκλασικής προσέγγισης,
όσο και στην αποτυχία της αγοράς που αποτελεί την ουσία της Κεϋνσιανής ανάλυσης. Πιο
συγκεκριµένα, αναλύεται εκτενώς το Κλασσικό υπόδειγµα σε σύγκριση µε τις Κεϋνσιανές
θεωρίες οικονοµικών διακυµάνσεων. Στη συνέχεια, δίνεται έµφαση στις Νεοκεϋνσιανές
θεωρίες άκαµπτων µισθών Μελετάται επίσης ο τρόπος διαµόρφωσης των προσδοκιών σε
µια οικονοµία (στατικές, προσαρµοζόµενες, ορθολογικές), ενώ παρουσιάζεται αναλυτικά η
κριτική του Lucas. Επίσης, δίνεται έµφαση στα αποτελέσµατα πλούτου, στη
χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού και στη Ρικαρδιανή
Ισοδυναµία. Στη συνέχεια, ακολουθεί εκτεταµένη ανάλυση, σε προχωρηµένο επίπεδο, της
ανοικτής οικονοµίας. Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την ανάλυση της σύγχρονης
Νεοκλασικής θεωρίας διακυµάνσεων, η οποία εστιάζει στους πραγµατικούς
επιχειρηµατικούς κύκλους µιας οικονοµίας.

Διδάσκοντες Κουκουριτάκης Μίνωας - Γιαννέλλης Νικόλαος

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=18

Απαιτούµενες
γνώσεις

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙΙ, απαιτούνται γνώσεις
οικονοµικής ανάλυσης, όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι (ΟΙΚ1001) και
Μαθηµατικά ΙΙ (ΟΙΚ1004). Συγκεκριµένα απαιτείται εξοικείωση τόσο µε τον διαφορικό
όσο και µε τον απειροστικό λογισµό. Επίσης, απαιτείται σε ικανοποιητικό βαθµό, η
κατανόηση των δύο πρώτων µαθηµάτων της σειράς της Μακροοικονοµικής Θεωρίας
(ΟΙΚ1002 και ΟΙΚ2001).

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί το Κλασσικό υπόδειγµα, καθώς και τις βασικές διαφορές του µε τις

Κεϋνσιανές θεωρίες οικονοµικών διακυµάνσεων.

Να µελετά τις Νεοκεϋνσιανές θεωρίες άκαµπτων µισθών.

Να αντιλαµβάνεται τον τρόπο διαµόρφωσης των προσδοκιών σε µια οικονοµία (στατικές,

προσαρµοζόµενες, ορθολογικές), καθώς επίσης και την κριτική του Lucas.

Να κατανοεί τα αποτελέσµατα πλούτου, τον τρόπο χρηµατοδότησης των ελλειµµάτων του

κρατικού προϋπολογισµού, καθώς και τη Ρικαρδιανή Ισοδυναµία.

Να αντιλαµβάνεται τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µια ανοικτή οικονοµία.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=18


Να κατανοεί τη Νεοκλασική θεωρία διακυµάνσεων και τους πραγµατικούς

επιχειρηµατικούς κύκλους µιας οικονοµίας. 
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Λήψη αποφάσεων.

Προαγωγή ικανότητας για επιστηµονική αφαίρεση.

Προαγωγή επαγωγικής σκέψης.

Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις.

Αυτόνοµη εργασία.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο αυτές
γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµαταγια την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).
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Διαλέξεις

Romer, D. (2006). Προχωρηµένη Μακροοικονοµική, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.

Μούτος, Θ. και Scarth, W. (2011). Σύγχρονη Οικονοµική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

1η Εβδοµάδα: Το Βασικό Υπόδειγµα Κλειστής Οικονοµίας:
Προσδιορισµός AD και AS
Κουκουριτάκης, Κεφ. 1, Eν. 1.1-1.3

Προσδιορισµός συνολικής ζήτησης (AD). 

Προσδιορισµός συνολικής προσφοράς  (AS) µέσω της αγοράς εργασίας.



Συνολική προσφορά µε (α) τέλεια πρόβλεψη, και (β) προσαρµοζόµενες προσδοκίες. 

2η Εβδοµάδα: Το Βασικό Υπόδειγµα Κλειστής Οικονοµίας: Γενική
Ισορροπία
Κουκουριτάκης, Κεφ. 1, Eν. 1.4-1.5

Γενική ισορροπία µε τέλεια πρόβλεψη και πλήρως εύκαµπτους ονοµαστικούς µισθούς.

Γενική ισορροπία και άκαµπτους προς τα κάτω ονοµαστικούς µισθούς.

Γενική ισορροπία µε ταυτόχρονη ακαµψία ονοµαστικών µισθών και τιµών.

Σχολές Μακροοικονοµικής σκέψης.

3η Εβδοµάδα: Νεοκεϋνσιανές Θεωρίες Άκαµπτων Μισθών
Κουκουριτάκης, Κεφ. 2

Θεωρία άτυπων συµβολαίων και ύπαρξη αβεβαιότητας στο υπόδειγµα. Ισορροπία και

συµπεράσµατα σχετικά µε την ανεργία.

Θεωρία των αποτελεσµατικών µισθών. Βαθµός προσπάθειας που καταβάλλουν οι

εργαζόµενοι, ισορροπία και επιδράσεις διαφόρων µεταβλητών πολιτικής.

4η Εβδοµάδα: Ανάλυση Ευστάθειας και Προσδοκίες
Κουκουριτάκης, Κεφ. 3

Ευστάθεια µε στατικές προσδοκίες: βραχυχρόνια και µακροχρόνια ανάλυση µε (α)

ενδογενοποίηση του επιτοκίου, και (β) ενδογενοποίηση της προσφοράς χρήµατος.

Διαγράµµατα φάσης για τον προσδιορισµό της ευστάθειας.

Ευστάθεια µε προσαρµοζόµενες προσδοκίες. Διαγράµµατα φάσης για τον προσδιορισµό

της ευστάθειας.

5η Εβδοµάδα: Χρηµατοδότηση Ελλειµµάτων Κρατικού
Προϋπολογισµού
Κουκουριτάκης, Κεφ. 4, Εν. 4.1-4.2

Χρηµατοδότηση ελλειµµατικών προϋπολογισµών µε την έκδοση χρήµατος. Η συνθήκη

ευστάθειας στην περίπτωση αυτή.

Χρηµατοδότηση ελλειµµατικών προϋπολογισµών µε την έκδοση νέων οµολόγων. Η

συνθήκη ευστάθειας στην περίπτωση αυτή.

6η Εβδοµάδα: Βιωσιµότητα Χρέους και Ρικαρδιανή Ισοδυναµία
Κουκουριτάκης, Κεφ. 4, Εν. 4.2-4.3

Βιωσιµότητα χρέους: η περίπτωση της Ευρωζώνης.    

Η έννοια της Ρικαρδιανής Ισοδυναµίας (Ricardian Equivalence) και η διαµάχη γύρω από

αυτή.



7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Ορθολογικές Προσδοκίες και Αποτελεσµατικότητα
Άσκησης Οικονοµικών Πολιτικών
Κουκουριτάκης, Κεφ. 5, Εν. 5.1-5.4

Η έννοια των ορθολογικών προσδοκιών και η ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων πρόβλεψης

από την πλευρά των οικονοµικών παραγόντων σε µια οικονοµία.

Η λύση των ορθολογικών προσδοκιών σε ένα Νεοκλασικό υπόδειγµα και η

αναποτελεσµατικότητα της πολιτικής (policy ineffectiveness proposition).

Η κριτική του Lucas σχετικά µε τη χρήση εκτιµηµένων εξισώσεων για προβλέψεις

αντιπραγµατικότητας.

9η Εβδοµάδα: Ορθολογικές Προσδοκίες και Χρονική Ασυνέπεια
Κουκουριτάκης, Κεφ. 5, Εν. 5.5

Tο πρόβληµα της χρονικής ασυνέπειας (rules vs. discretion). Αλγεβρική και

διαγραµµατική ανάλυση.

Το ζήτηµα της αξιοπιστίας του φορέα άσκησης οικονοµικής πολιτικής.

10η Εβδοµάδα: Ανοικτή Οικονοµία (Α\' Μέρος)
Κουκουριτάκης, Κεφ. 6, Εν. 6.1-6.3

Αλγεβρική παρουσίαση του υποδείγµατος Mundell-Fleming.

Άµεση επίδραση (impact), ευστάθεια και πλήρη µακροχρόνια ισορροπία υπό διαφορετικά

καθεστώτα συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Υπολογισµός δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολλαπλασιαστών σε καθεµία

περίπτωση.

11η Εβδοµάδα: Ανοικτή Οικονοµία (Β\' Μέρος)
Κουκουριτάκης, Κεφ. 6, Εν. 6.4-6.5

Μακροοικονοµική ισορροπία στο υπόδειγµα Mundell-Fleming για δύο ανοικτές

οικονοµίες. Αποτελεσµατικότητα των οικονοµικών πολιτικών λόγω αλληλεξάρτησης των

δύο χωρών, τόσο σε καθεστώς σταθερών όσο και καθεστώς κυµαινόµενων

συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες και προσδοκίες. Το υπόδειγµα Dornbusch. Η έννοια της

υπερακόντισης (overshooting) της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

12η Εβδοµάδα: Νεοκλασσική Θεωρία Διακυµάνσεων και
Πραγµατικοί Επιχειρηµατικοί Κύκλοι
Κουκουριτάκης, Κεφ. 7



Νεοκλασσική θεωρία Πραγµατικών Επιχειρηµατικών Κύκλων (Real Business Cycles). 

Δοµή και επίλυση υποδείγµατος πραγµατικών επιχειρηµατικών κύκλων. Διαχρονική

υποκατάσταση στην προσφορά εργασίας

Μέτρηση τεχνολογικών διαταραχών: το κατάλοιπο του Solow.

Διαταραχή στις δηµόσιες δαπάνες και επιπλέον επεκτάσεις.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  Ι  -  ΟΙΚ1005

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της πρώτης ενότητας στη σειρά των µαθηµάτων της Μικροοικονοµικής Θεωρίας
(ΟΙΚ1005) είναι η ανάλυση της αριστοποιητικής συµπεριφοράς καταναλωτών και
παραγωγών και πως αυτοί κατανέµουν τους περιορισµένους πόρους που έχουν στη
διάθεση τους (εισροές και εισόδηµα) µεταξύ των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει και
καταναλώνει µία οικονοµία. Αρχικά αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο οι καταναλωτές
λειτουργούν αριστοποιητικά στα πλαίσια των αγορών, µεγιστοποιώντας τη συνολική
ωφέλεια που αποκοµίζουν από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά και δεδοµένο το χρηµατικό τους εισόδηµα. ́Εµφαση δίνεται στο πως
επηρεάζονται οι βέλτιστες καταναλωτικές αποφάσεις και πως αντιδρούν οι καταναλωτές
σε εξωγενείς µεταβολές στις σχετικές τιµές των αγαθών και στο διαθέσιµο εισόδηµα τους.
Κατόπιν, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι παραγωγοί συνδυάζουν τους
περιορισµένους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτουν, ώστε να παράγουν τους πλέον
κερδοφόρους συνδυασµούς αγαθών και υπηρεσιών µε δεδοµένη την παραγωγική
τεχνολογία. Εξετάζεται ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραµατίζει η παραγωγική τεχνολογία
στις βέλτιστες αποφάσεις των παραγωγών και παρουσιάζονται οι βασικές υποθέσεις που
επηρεάζουν την αριστοποιητική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Η ανάλυση των
οικονοµικών της παραγωγής γίνεται τόσο για τη βραχυχρόνια όσο και για τη µακροχρόνια
περίοδο (short- and long-run analysis), αναλύοντας τις συνθήκες του κόστους παραγωγής
των αγαθών και υπηρεσιών. Το τελευταίο µέρος του µαθήµατος εξετάζει τον τρόπο δράσης
των οικονοµικών παραγόντων (παραγωγών και καταναλωτών) υπό καθεστώς ρίσκου και
αβεβαιότητας (risk and uncertainty). Θα µελετηθεί η διαδικασία λήψεως βέλτιστων
αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου οι οικονοµικοί παράγον- τες δεν έχουν πλήρη γνώση των
αµοιβών ή των αποδόσεων που αντιστοιχούν σε διάφορες επιλογές. ́Εµφαση θα δοθεί στην
ποσοτικοποίηση και µέτρηση του κινδύνου που συνοδεύει τη λήψη αποφά- σεων και πως
αυτός επηρεάζει την αριστοποιητική συµπεριφορά καταναλωτών και παραγωγών και
εποµένως την αγοραία ισορροπία.

Διδάσκοντες Σταµατόπουλος Γιώργος - Αποστολάκης Γεώργιος

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=12

Απαιτούµενες
γνώσεις

Βασικές έννοιες οικονοµικής ανάλυσης, όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι
(ΟΙΚ1001) και ΙΙ (ΟΙΚ1004), είναι χρήσιµες για την κατανόηση του περιεχοµένου του
 µαθήµατος. Συγκεκριµένα, απαιτείται εξοικείωση µε το στοιχειώδη απειροστικό λογισµό,
τη θεωρία βελτιστοποίησης µε ή χωρίς περιορισµούς. Επίσης, βασικά στοιχεία της θεωρίας
πιθανοτήτων είναι απαραίτητα για την κατανόηση της αριστοποιητικής συµπεριφοράς
υπό καθεστώς αβεβαιότητας. 

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο δρα ένας καταναλωτής σε µία σύγχρονη οικονοµία

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/course/view.php?id=12


(προσδιορισµός βέλτιστης κατανοµής των πόρων του καταναλωτή µεταξύ των διαφόρων

οικονοµικών αναγκών).

Να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο δρα ένας παραγωγός σε µία σύγχρονη οικονοµία

(προσδιορισµός βέλτιστου τρόπου χρήσης εισροών παραγωγής και τεχνολογίας).

Να µετρά µε συστηµατικό τρόπο την ωφέλεια που προκύπτει για τους καταναλωτές και

παραγωγούς από τη συµµετοχή τους στο οικονοµικό σύστηµα.

Να µελετά πως αντιδρούν οι καταναλωτές και παραγωγοί σε µεταβολές των ειδικών

συνθηκών του οικονοµικού περιβάλλοντος (τιµές αγαθών και υπηρεσιών, διαθέσιµο

χρηµατικό εισόδηµα, κρατική οικονοµική πολιτική, κλπ).

Να µελετά την επίδραση γενικών συνθηκών του οικονοµικού περιβάλλοντος, όπως ο

χρονικός ορίζοντας της οικονοµικής δραστηριότητας (βραχυχρόνιος,  µακροχρόνιος) και η

διαθέσιµη πληροφόρηση  (ρίσκο και αβεβαιότητα).
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Κατανόηση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος των βασικών παραγόντων

(καταναλωτών και παραγωγών) της οικονοµίας.

Συστηµατική µορφοποίηση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος και ανάπτυξη

εργαλείων επίλυσης του.

Μέτρηση οικονοµικής ευηµερίας και προσδιορισµός της επίδρασης της οικονοµικής

πολιτικής επί αυτής.

Κατανόηση του ρόλου και της σηµασίας δύο βασικών παραµέτρων της οικονοµικής

δραστηριότητας, του χρόνου και της πληροφόρησης.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο γραπτές
εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Chacholiades, Μ. (1990). Μικροοικονοµική (Τόµοι Ι και ΙΙ), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.



Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
152

Αυτοτελής µελέτη

88

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Gravelle, H. και Rees, R. (2004). Μικροοικονοµική (Τόµοι Α και Β), Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.

Varian, H. (2006). Μικροοικονοµική: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.

1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στην Μικροοικονοµική Θεωρία
Nicholson, Κεφ. 1

Το αντικείµενο και οι στόχοι της Μικροοικονοµικής Θεωρίας. Ο ρόλος της

Μικροοικονοµικής Θεωρίας στη σύγχρονη οικονοµική επιστήµη. Η διάκριση µεταξύ

Μικροοικονοµικής και Μακροοικονοµικής Θεωρίας.

Η µεθοδολογία και τα εργαλεία της µικροοικονοµικής ανάλυσης. Ο ρόλος των οικονοµικών

υποδειγµάτων και η σηµασία τους στην ανάλυση των καταναλωτικών και επιχειρηµατικών

επιλογών. Η αρχή της βελτιστοποιητικής συµπεριφοράς.

Οι καταναλωτές και παραγωγοί ως τα βασικά αντικείµενα µελέτης της Μικροοικονοµικής

Θεωρίας. Χαρακτηριστικά και τιµές των αγαθών και η σηµασία των αγορών.

2η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στη Θεωρία του Καταναλωτή
Nicholson, Κεφ. 3; Varian, Κεφ. 3 και 4; Chacholiades, Κεφ. 3

Καταναλωτικές προτιµήσεις ως προσδιοριστικοί παράγοντες των καταναλωτικών

επιλογών. Ιδιότητες των καταναλωτικών προτιµήσεων (πληρότητα, µεταβατικότητα).

Παραδείγµατα σύνηθων προτιµήσεων.

Η συνάρτηση χρησιµότητας του καταναλωτή. Η έννοιες της απόλυτης και τακτικής

χρησιµότητας. Χάρτες καµπυλών αδιαφορίας και καταναλωτικές επιλογές. Οιονεί

γραµµικές και οµοθετικές συναρτήσεις χρησιµότητας.

Η έννοια της οριακής χρησιµότητας. Ο οριακός λόγος υποκατάστασης στην κατανάλωση

των αγαθών και υπηρεσιών. Κυρτές καταναλωτικές προτιµήσεις και ρυθµός µεταβολής

του οριακού λόγου υποκατάστασης.

Τιµές των αγαθών και ο εισοδηµατικός περιορισµός. Ιδιότητες του συνόλου των

καταναλωτικών προτιµήσεων.

3η Εβδοµάδα: Μεγιστοποίηση της Χρησιµότητας
Nicholson, Κεφ. 4 και 5; Varian, Κεφ. 5 και 6; Chacholiades, Κεφ. 4



Μαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος των καταναλωτικών επιλογών. Αλγεβρική και

διαγραµµατική ανάλυση του προβλήµατος. Η σχέση µεταξύ του οριακού λόγου

υποκατάστασης και των σχετικών τιµών των αγαθών.

Έννοια και ιδιότητες των συναρτήσεων ζήτησης των αγαθών κατά Marshall.

Προσδιορισµός των συναρτήσεων ζήτησης για υποκατάστατα και συµπληρωµατικά

αγαθά. Η αθροιστική συνάρτηση ζήτησης.

Η έµµεση συνάρτηση χρησιµότητας του καταναλωτή. Η οριακή ωφέλεια του εισοδήµατος.

Η ταυτότητα του Roy.

4η Εβδοµάδα: Συγκριτική Στατική Ανάλυση και Δυϊκότητα
Nicholson, Κεφ. 4 και 5; Varian, Κεφ. 8; Chacholiades, Κεφ. 4

Επιδράσεις στην βέλτιστη συµπεριφορά των καταναλωτών από µεταβολές στις σχετικές

τιµές των αγαθών και του διαθέσιµου εισοδήµατος τους. Οι καµπύλες τιµής -

κατανάλωσης και Engel για κανονικά και κατώτερα αγαθά.

Αποτελέσµατα υποκαταστάσεως και εισοδήµατος για διαφορετικούς τύπους αγαθών. Ο

νόµος της ζήτησης. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς τιµές και το διαθέσιµο εισόδηµα.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας.

Το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης της καταναλωτικής δαπάνης. Η συνάρτηση ζήτησης

των αγαθών κατά Hicks. Η συνάρτηση συνολικής δαπάνης και οι θεωρητικές της

ιδιότητες. Το λήµµα του Shephard και η εξίσωση του Slutsky.

5η Εβδοµάδα: Διαχρονικές Επιλογές Καταναλωτή
Varian, Κεφ. 10

Το πρόβληµα της διαχρονικής επιλογής στην κατανάλωση. Η έννοια της παρούσας αξίας.

Ο ρόλος του επιτοκίου. Κατανάλωση και αποταµίευση σε υποδείγµατα δύο περιόδων.

Ο διαχρονικός εισοδηµατικός περιορισµός και άριστες καταναλωτικές επιλογές σε

υποδείγµατα δύο χρονικών περιόδων. Ο διαχρονικός οριακός λόγος υποκατάστασης.

Συγκριτική στατική. Επιδράσεις µεταβολών τιµών και επιτοκίου. Ονοµαστικό και

πραγµατικό επιτόκιο. Εξίσωση Slutsky και διαχρονικές επιλογές.

6η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στη Θεωρία του Παραγωγού
Nicholson, Κεφ. 7; Varian, Κεφ. 18; Chacholiades, Κεφ. 6

Παραγωγικοί συντελεστές, τεχνολογία παραγωγής και παραγόµενα προϊόντα. Εφικτά

σύνολα παραγωγής και ιδιότητες αυτών. Η καµπύλη µετασχηµατισµού ή παραγωγικών

δυνατοτήτων. Ελαστικότητα προϊόντος.

Η συνάρτηση παραγωγής και ο νόµος των φθινουσών αποδόσεων. Μέση και οριακή

παραγωγικότητα των εισροών. Οι καµπύλες ισοπαραγωγής και ο οριακός λόγος τεχνικής

υποκατάστασης µεταξύ των εισροών.

Αύξουσες, φθίνουσες και σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα. Υποκαταστασιµότητα µεταξύ

των παραγωγικών συντελεστών και η ελαστικότητα υποκατάστασης. Συναρτήσεις



σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης. Τεχνολογική προόδος και µέτρηση αυτής.

7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Κόστος Παραγωγής των Αγαθών
Nicholson, Κεφ. 8; Varian, Κεφ. 20 και 21; Chacholiades, Κεφ. 7

Η συνάρτηση κόστους παραγωγής των αγαθών και οι θεωρητικές της ιδιότητες.

Οικονοµικό κόστος και κόστος ευκαιρίας των παραγωγικών συντελεστών. Βραχυχρόνιος

και µακροχρόνιος ορίζοντας προσδιορισµού του κόστους παραγωγής.

Το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης του κόστους στη βραχυχρόνια και µακροχρόνια

περίοδο και παράγωγες συναρτήσεις ζήτησης για εισροές. Οι σταθµισµένες συναρτήσεις

ζήτησης για εισροές. Θεωρητικές ιδιότητες των συνάρτησεων ζήτησης για εισροές.

Οι έννοιες του οριακού και µέσου, µεταβλητού και σταθερού κόστους παραγωγής.

Ελαστικότητα κόστους. Σχέσεις µεταξύ µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων καµπυλών

κόστους και οικονοµίες κλίµακας.

9η Εβδοµάδα: Τεχνολογική Πρόοδος
Nicholson, Κεφ. 8

Έννοια τεχνολογικής προόδου. Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιδράσεις τεχνολογικής

προόδου. Μέθοδοι µέτρησης ρυθµού προόδου. Παραδείγµατα από διάφορες βιοµηχανίες.

Δείκτες µερικής και ολικής παραγωγικότητας εισροών. Ουδέτερη και µεροληπτική κατά

Hicks τεχνολογική πρόοδος.

Μάθηση δια εµπειρίας και τεχνολογική πρόοδος. Καµπύλες µάθησης. Σχέση µεταξύ

συσωρευµένης παραγωγής της επιχείρησης και µοναδιαίου κόστους παραγωγής.

10η Εβδοµάδα: Μεγιστοποίηση των Κερδών
Nicholson, Κεφ. 9; Varian, Κεφ. 19

Οι καµπύλες συνολικού, µέσου και οριακού εσόδου της επιχείρησης. Η σχέση µεταξύ

οριακού εσόδου και ελαστικότητας ζήτησης. Αντισταθµισµένες συναρτήσεις ζήτησης για

εισροές. Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

Η συνάρτηση κερδών της επιχείρησης και οι θεωρητικές της ιδιότητες. Η µεγιστοποίηση

των κερδών και βέλτιστη συµπεριφορά της επιχείρησης. Βραχυχρόνια και µακροχρόνια

περίοδος. Η επιχείρηση ως λήπτης των τιµών των αγαθών.

Συνάρτηση κέρδους και συγκριτική στατική ανάλυση. Οι επιπτώσεις της φορολόγησης στη

προσφορά προϊόντος και ζήτησης για εισροές. Η µεγιστοποίηση των κερδών της

επιχείρησης µε πολλές παραγωγικές δραστηριότητες.

11η Εβδοµάδα: Πλεόνασµα Καταναλωτή και Καµπύλες Ζήτησης
Nicholson, Κεφ. 5; Varian, Κεφ. 14



Αγοραία ισορροπία και µέτρηση της κοινωνικής ευηµερίας από την παραγωγή και

κατανάλωση των αγαθών. Το πλεόνασµα του παραγωγού και οι αµοιβές των παραγωγικών

συντελεστών.

Έννοια και µέθοδοι µέτρησης του καταναλωτικού πλεονάσµατος. Ευηµερία και καµπύλες

ζήτησης κατά Marshall και Hicks. Οι έννοιες της ισοδύναµης και αποζηµιούσας µεταβολής

του εισοδήµατος (equivalent and compensating income variation).

12η Εβδοµάδα: Επιλογή υπό Καθεστώς Αβεβαιότητας
Nicholson, Κεφ. 18; Varian, Κεφ. 12

Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Λοταρίες και καταναλωτικές προτιµήσεις.

Συνάρτηση αναµενόµενης χρησιµότητας κατά von Neumann-Morgenstern. Η καµπύλη

αποτελεσµατικών επιλογών.

Η έννοια του ρίσκου. Αποστροφή και αποδοχή έναντι του ρίσκου. Δείκτες µέτρησης της

αποστροφής έναντι στο ρίσκο (η προσέγγιση των Arrow-Pratt). Προτιµήσεις έναντι του

ρίσκου και των επίπεδων αρχικού πλούτου.

Στοχαστική κυριαρχία πρώτης και δεύτερης τάξης. Εφαρµογές σε θέµατα ζήτησης

ασφαλιστικής κάλυψης και χρηµατοπιστωτικών επενδύσεων. Παραγωγή υπό καθεστώς

αβεβαιότητας και µεγιστοποίηση των κερδών. Συγκριτική στατική ανάλυση.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ  -
ΟΙΚ2002

Σκοπός Μαθήµατος Η δεύτερη ενότητα στη σειρά των µαθηµάτων της Μικροοικονοµικής Θεωρίας (ΟΙΚ2002),
αρχικά εξετάζει την λειτουργία των αγορών στις σύγχρονες οικονοµίες και εάν αυτές
επιτυγχάνουν ή όχι την µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Συγκεκριµένα οι
διαλέξεις του µαθήµατος περιλαµβάνουν τις αγορές του τέλειου ανταγωνισµού, του
µονοπωλίου, του µονοπωλιακού ανταγωνισµού και του ολιγοπωλίου. Για κάθε µία από τις
αγορές αυτές, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθώς
και η διαδικασία επίτευξης της αγοραίας ισορροπίας των αγαθών και υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων µορφών αγοράς, ιδίως όσον
αφορά στην ευηµερία που εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς της
οικονοµίας. Αρχικά αναλύονται οι δυο ακραίες µορφές αγορών, του τέλειου ανταγωνισµού
και του µονοπωλίου, καθώς και η περίπτωση του µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Κατόπιν,
για να µπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν την στρατηγική συµπεριφορά των
επιχειρήσεων σε αγορές µε ολιγοπωλιακή δοµή, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές
αρχές της θεωρίας παιγνίων. Η ανάλυση περιλαµβάνει τόσο στατικά όσο και δυναµικά
παίγνια πλήρους και ατελούς πληροφόρησης και παρουσιάζονται οι βασικές διακρίσεις
τον ολιγοπωλιακών αγορών και οι ισορροπίες κατά Cournot και Bertrand. Οι διαλέξεις
επεκτείνονται σε βασικές περιπτώσεις ολιγοπωλιακών αγορών που αφορούν τις σύγχρονες
οικονοµίες. Στην τελευταία ενότητα των διαλέξεων, µελετάται η σηµασία και ο ρόλος της
πληροφόρησης των παραγόντων της αγοράς στην επίτευξη της αγοραίας ισορροπίας.
Αναλύεται η λειτουργία αγορών στις οποίες ορισµένοι από τους συµµετέχοντες
(παραγωγοί ή καταναλωτές) διαθέτουν ανώτερη πληροφόρηση σε σχέση µε άλλους
παράγοντες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µελέτη των δηµοπρασιών, ένα από τα πιο
επιτυχηµένα παραδείγµατα πρακτικής εφαρµογής της µικροοικονοµικής θεωρίας στον
πραγµατικό κόσµο. Τέλος, παρουσιάζεται η αγοραία ισορροπία στην αγορά εργασίας
καθώς και τη σηµασία των εργατικών ενώσεων στη διαµόρφωση της αγοραίας
ισορροπίας.

Διδάσκοντες Τζουβελέκας Βαγγέλης - Καυκαλάς Ιωσήφ

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=15

Απαιτούµενες
γνώσεις

Για την παρακολούθηση και κατανόηση του µαθήµατος είναι απαραίτητη η γνώση
βασικών εννοιών της οικονοµικής ανάλυσης όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι
(ΟΙΚ1001) και ΙΙ (ΟΙΚ1004). Ειδικότερα απαιτείται γνώση της θεωρίας βελτιστοποίησης
µε ή χωρίς περιορισµούς καθώς και στοιχειώδη γνώση των κανόνων παραγώγισης και των
διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, απαιτείται κατανόηση και εξοικείωση µε το περιεχόµενο
της Μικροοικονοµικής Θεωρίας Ι (ΟΙΚ1005).

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί και να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών σε µία σύγχρονη

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=15


Γενικές Ικανότητες οικονοµία.

Να αναλύει ποιες µορφές αγοράς δηµιουργούν τη µέγιστη κοινωνική ευηµερία και για

ποιο λόγο. 

Να µελετά τρόπους µε τους οποίους το  κράτος  µπορεί να παρέµβει για να βελτιώσει τον

τρόπο λειτουργίας των αγορών.

Να µελετά τις επιπτώσεις από την ύπαρξη στρατηγικής συµπεριφοράς εκ µέρους των

παραγόντων σε µία αγορά.

Να µελετά τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης σε

µια αγορά και να κατανοεί τους µηχανισµούς διόρθωσης και άµβλυνσης των συνεπειών

αυτών.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Κατανόηση της λειτουργίας των αγορών σε µία οικονοµία.

Συγκριτική µελέτη κοινωνικής ευηµερίας.

Μελέτη και κατανόηση στρατηγικής συµπεριφοράς.

Κατανόηση θεσµών σχετιζοµένων µε ασύµµετρη πληροφόρηση.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο γραπτές
εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης. 

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Chacholiades, Μ. (1990). Μικροοικονοµική (Τόµοι Ι και ΙΙ), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Gravelle, H. και Rees, R. (2004). Μικροοικονοµική (Τόµοι Α και Β), Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.

Varian, H. (2006). Μικροοικονοµική: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.



Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
144

Αυτοτελής µελέτη

80

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις 1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στις Αγορές των Προϊόντων
Nicholson, Κεφ. 10; Varian, Κεφ. 22

Οι αγορές στις σύγχρονες οικονοµίες. Ορισµός των αγορών και εννοιολογικά προβλήµατα.

Οι αγορές των προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής.

Βασικές µορφές αγορών: τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο, µονοπωλιακός ανταγωνισµός,

ολιγοπώλια. Αγορές οµογενών και διαφοροποιηµένων προϊόντων. Εµπειρικές

διαπιστώσεις.

2η Εβδοµάδα: Η Αγορά του Τέλειου Ανταγωνισµού
Nicholson, Κεφ. 10 και 11; Varian, Κεφ. 22 και 23; Gravelle και Rees, Κεφ. 8

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς. Η καµπύλη ζήτησης για το

προϊόν της επιχείρησης και του κλάδου. Βραχυχρόνια ισορροπία της επιχείρησης.

Βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης και του κλάδου.

Μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης και µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς. Είσοδος και

έξοδος των επιχειρήσεων από την αγορά και η µακροχρόνια ισορροπία του κλάδου.

Ευηµεριακές επιπτώσεις του τέλειου ανταγωνισµού. Αποτελεσµατικότητα στην

κατανάλωση των αγαθών. 

3η Εβδοµάδα: Η Αγορά του Μονοπωλίου
Nicholson, Κεφ. 13; Varian, Κεφ. 24; Gravelle και Rees, Κεφ. 9

Γενικά χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών. Η σηµασία των εµποδίων εισόδου

στην αγορά και το φυσικό µονοπώλιο. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς της

µονοπωλιακής επιχείρησης. Εµπειρικά παραδείγµατα µονοπωλιακών αγορών.

Αγοραία ισορροπία στις µονοπωλιακές αγορές. Τα κέρδη της µονοπωλιακής επιχείρησης

και ο δείκτης µέτρησης της µονοπωλιακής δύναµης του Lerner. Σχέση µονοπωλιακής

δύναµης και ελαστικότητας ζήτησης. 

Οι ευηµεριακές επιπτώσεις του µονοπωλίου και η σύγκριση του µε τον τέλειο

ανταγωνισµό. Μέτρηση του κοινωνικού βάρους από την ύπαρξη µονοπωλίου και η

σηµασία της ελαστικότητας ζήτησης.

4η Εβδοµάδα: Ειδικά Θέµατα Μονοπωλίου
Varian, Κεφ. 25; Gravelle και Rees, Κεφ. 9

Πολιτική διάκρισης των τιµών για τα προϊόντα των µονοπωλιακών επιχειρήσεων.



Διάκριση πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού. Τιµολόγηση δύο µερών. Ευηµεριακές

επιπτώσεις της πολιτικής διάκρισης τιµών. 

Μονοπωλιακές αγορές µε πολλές εγκαταστάσεις και πολλά προϊόντα. Κρατική παρέµβαση

και ευηµεριακές επιπτώσεις της ρύθµισης των µονοπωλιακών αγορών.

Βραχυχρόνια και µακροχρόνια ισορροπία του µονοπωλιακού ανταγωνισµού και

επιπτώσεις στην κοινωνική ευηµερία.

5η Εβδοµάδα: Θεωρία Παιγνίων
Nicholson, Κεφ. 15; Varian, Κεφ. 28 και 29; Gravelle και Rees, Κεφ. 15

Στρατηγικός τρόπος λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων και θεωρία παιγνίων.

Μαθηµατική περιγραφή των βασικών παιγνίων στην οικονοµική επιστήµη. 

Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης των οικονοµικών παραγόντων. Μη-συνεργατικά

παίγνια σε στρατηγική µορφή.

Η έννοια της βέλτιστης αντίδρασης και οι συναρτήσεις αντίδρασης. Κυρίαρχες και

κυριαρχούµενες στρατηγικές των επιχειρήσεων.

6η Εβδοµάδα: Βασικές Έννοιες στην Επίλυση των Παιγνίων
Nicholson, Κεφ. 15; Varian, Κεφ. 28 και 29; Gravelle και Rees, Κεφ. 15

Η επίλυση των παιγνίων µέσω διαδοχικής απαλοιφής κυριαρχούµενων στρατηγικών.

Η ισορροπία κατά Nash. Το πρόβληµα ύπαρξης της ισορροπίας κατά Nash. Ισορροπίες µε

µεικτές στρατηγικές των οικονοµικών παραγόντων.

Δυναµικά παίγνια και τέλειες ισορροπίες ανά υποπαίγνιο. Παίγνια ελλιπούς

πληροφόρησης και ισορροπία κατά Bayes-Nash.

7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Ολιγοπωλιακές Αγορές
Nicholson, Κεφ. 14; Varian, Κεφ. 27; Gravelle και Rees, Κεφ. 16

Οι βασικές διακρίσεις των ολιγοπωλιακών αγορών στις σύγχρονες οικονοµίες. Καθορισµός

των ορίων της αγοράς. Αλληλεξάρτηση µεταξύ των επιχειρήσεων.

Τo υπόδειγµα προσδιορισµού της ποσότητας ισορροπίας στις ολιγοπωλιακές αγορές κατά

Cournot. Τα υποδείγµατα καθορισµού της τιµής ισορροπίας κατά Bertrand και Edgeworth.

Ισορροπία σε ολιγοπωλιακές αγορές µε µη-συµµετρικές επιχειρήσεις. Προσδιορισµός των

συνθηκών εξόδου από την αγορά. Συγκριτική στατική ανάλυση.

9η Εβδοµάδα: Ειδικές Μορφές Ολιγοπωλιακών Αγορών
Nicholson, Κεφ. 14

Τo υπόδειγµα καθορισµού της ποσότητας ισορροπίας κατά Stackelberg. Τα πλεονέκτηµα

πρώτης ή δεύτερης κίνησης από τις επιχειρήσεις.



Ολιγοπωλιακές αγορές µε διαφοροποιηµένα προϊόντα. Το υπόδειγµα του Hotelling µε

σταθερές τοποθεσίες.

Ολιγοπωλιακές αγορές µε ανταγωνισµό σε δύο στάδια. Υποδείγµατα επιλογής τοποθεσίας

και ποιότητας προσφερόµενων προϊόντων.

10η Εβδοµάδα: Η Αγορά Εργασίας
Nicholson, Κεφ. 16; Gravelle και Rees, Κεφ. 10

Η ανάπαυση ως κανονικό αγαθό και υποδείγµατα βέλτιστης προσφοράς εργασίας εκ

µέρους των εργαζοµένων. Καµπύλες προσφοράς εργασίας. Μεταβολές στο ηµεροµίσθιο

και τα αποτελέσµατα υποκατάστασης και εισοδήµατος.

Ζήτηση εργασίας εκ µέρους των επιχειρήσεων. Οι περιπτώσεις ανταγωνιστικών και

ατελών αγορών εργασίας. Η περίπτωση του µονοψωνίου.

Εργατικά σωµατεία. Διµερείς διαπραγµατεύσεις µεταξύ σωµατείων και εργοδοσίας. Η

λύση διαπραγµάτευσης κατά Nash.

11η Εβδοµάδα: Οικονοµικά της Πληροφορίας
Nicholson, Κεφ. 19; Varian, Κεφ. 36

Ασύµµετρη πληροφόρηση και οι επιπτώσεις της στην λειτουργία των σύγχρονων αγορών.

Τα προβλήµατα της δυσµενούς επιλογής (adverse selection) και του ηθικού κινδύνου

(moral hazard).

Αλγεβρική και διαγραµµατική παρουσίαση των υποδειγµάτων των Akerlof, Spence και

Stiglitz.

Ασύµµετρη πληροφόρηση και υποδείγµατα εντολέα-εντολοδόχου. Προσδιορισµός

άριστων συµβολαίων.

12η Εβδοµάδα: Δηµοπρασίες
Varian, Κεφ. 17

Κατηγορίες και είδη δηµοπρασιών (auction markets). Δηµοπρασίες πρώτης και δεύτερης

τιµής. Δηµοπρασίες αγγλικού και ολλανδικού τύπου.

Παιγνιο-θεωρητική ανάλυση δηµοπρασιών. Σχεδιασµός στρατηγικών των παικτών. Η

κατάρα του νικητή (winner's curse).

Εµπειρικά παραδείγµατα δηµοπρασιών (δηµοπρασίες αδειών κινητής τηλεφωνίας,

ραδιοσυχνοτήτων, εντόκων γραµµατίων, κλπ).

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙΙ  -
ΟΙΚ2005

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της τρίτης ενότητας στη σειρά των µαθηµάτων της Μικροοικονοµικής Θεωρίας
(ΟΙΚ2005), είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της γενικής ισορροπίας στις
αγορές των αγαθών και υπηρεσιών µιας οικονοµίας, η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς
τέλειου ανταγωνισµού. Χρησιµοποιώντας ένα απλό υπόδειγµα ανταλλαγής, παρουσιάζεται
πως η ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού οδηγεί στην αποτελεσµατική προσφορά και
κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει η οικονοµία µεταξύ των
εναλλακτικών τους χρήσεων, καθώς και στην αποτελεσµατική διανοµή των αγαθών και
υπηρεσιών που παράγει µεταξύ των µελών της. Επίσης, παρουσιάζεται πως ο µηχανισµός
των τιµών, µέσα από την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού στις αγορές των εισροών και των
εκροών, διασφαλίζει την επίτευξη της αποτελεσµατικής κατά Pareto ισορροπίας στην
οικονοµία. Κατά την διάρκεια του µαθήµατος, αναλύονται επίσης οι δύο βασικοί λόγοι που
το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς αποτυγχάνει να επιτύχει την αποτελεσµατική κατά
Pareto ισορροπία. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται πως η ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων
στην παραγωγή και κατανάλωση των αγαθών παραβιάζει τις κατά Pareto συνθήκες
αποτελεσµατικής ισορροπίας και αναλύονται οι πιο σηµαντικοί θεωρητικοί τρόποι
εσωτερίκευσης τους µέσα στο σύστηµα της ελεύθερης αγοράς. Στην συνέχεια
παρουσιάζεται πως η κατανάλωση µη-ανταγωνιστικών αγαθών (δηµόσια αγαθά)
επηρεάζει την αποτελεσµατική προσφορά των αγαθών και υπηρεσιών µιας οικονοµίας και
αναλύονται οι εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης και παροχής τους σε καθεστώς
τέλειου ανταγωνισµού. Το µάθηµα ολοκληρώνεται δικαιολογώντας την κρατική
παρέµβαση στο σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, προκειµένου η οικονοµία να επιτύχει την
αποτελεσµατική γενική ισορροπία στις αγορές των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν
και καταναλώνουν τα µέλη της (καταναλωτές και παραγωγοί). Η έννοια της κοινωνικής
ευηµερίας και τα κριτήρια κοινωνικής επιλογής και κατανοµής της µεταξύ των µελών µιας
οικονοµίας παρουσιάζονται αναλυτικά εισάγοντας την συνάρτησης κοινωνικής ευηµερίας
καθώς και των εναλλακτικών θεωρητικών της προσεγγίσεων. Τέλος, παρουσιάζεται το πως
µεταβάλλεται η γενική ισορροπία υπό καθεστώς αβεβαιότητας ή ύπαρξης ατελών αγορών
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται.

Διδάσκοντες Πετράκης Εµµανουήλ - Τζουβελέκας Βαγγέλης

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=19

Απαιτούµενες
γνώσεις

Για την παρακολούθηση του µαθήµατος είναι απαραίτητη η εξοικείωση µε την οικονοµική
ανάλυση και ειδικότερα µε τη θεωρία βελτιστοποίησης υπό περιορισµούς. Επίσης,
απαιτείται σε ικανοποιητικό βαθµό, η κατανόηση του περιεχοµένου των δύο πρώτων
µαθηµάτων της σειράς της Μικροοικονοµικής Θεωρίας, ΟΙΚ1005 και ΟΙΚ2002.
Συγκεκριµένα, είναι απαραίτητο ο φοιτητής να έχει κατανοήσει την αριστοποιητική
συµπεριφορά παραγωγών και καταναλωτών καθώς και την αγοραία ισορροπία των
αγαθών και υπηρεσιών. Τέλος, βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων είναι
απαραίτητα για την κατανοήση της αριστοποίησης υπό καθεστώς αβεβαιότητας.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=19


Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να συνειδητοποιεί ότι το ανταγωνιστικό υπόδειγµα αποτελεί µια θεωρητική κατασκευή η

οποία είναι η µόνη που µπορεί να επιτύχει την µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας

και που διαφέρει από τα τεκταινόµενα στις σύγχρονες αγορές.

Να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο µια οικονοµία η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς

πλήρους ανταγωνισµού οδηγείται στην επίτευξη της αποτελεσµατικής ισορροπία

µεγιστοποιώντας την ευηµερία των µελών της.

Να κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο ο µηχανισµός των τιµών οδηγεί τις αγορές σε

ισορροπία µεγιστοποιώντας την κοινωνική ευηµερία. 

Να αναγνωρίζει τα πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργούνται στην αποτελεσµατική

ισορροπία από την ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή και κατανάλωση των

αγαθών.

Να διακρίνει τα δηµόσια αγαθά από τα δηµόσια προσφερόµενα αγαθά καθώς και τις

επιπτώσεις που αυτά έχουν στην µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.

Να αναλύει τις επιπτώσεις των διαφορετικών µέτρων πολιτικής στην βελτίωση των

ανταγωνιστικών συνθηκών σε µία οικονοµία.

Να συγκρίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις καταµερισµού του κοινωνικού πλεονάσµατος

µεταξύ των µελών µίας οικονοµίας.

Να κατανοεί τον µηχανισµό συλλογικής λήψης αποφάσεων µιας κοινωνίας διαµέσου της

ψηφοφορίας των µελών της. 
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αυτόνοµη κριτική σκέψη.

Αναλυτικές ικανότητες για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων κοινωνικής επιλογής.

Προαγωγή της αυτόνοµης οικονοµικής σκέψης.

Κατανόηση της οριακής οικονοµικής ανάλυσης.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται σε µια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσµετρά για το 60% του τελικού βαθµού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα της κανονικής εξεταστικής περιόδου του Τµήµατος
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). Το υπόλοιπο 40% του τελικού βαθµού θα
προσδιορίζεται από µια οµάδα γραπτών ασκήσεων ενδιάµεσης αξιολόγησης, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του κάθε µαθήµατος. Οι δύο γραπτές
εξετάσεις περιλαµβάνουν τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και ερωτήσεις
ανάπτυξης - επίλυσης προβληµάτων. Η ενδιάµεση εξέταση του µαθήµατος θα διεξάγεται
κατά την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων σε ηµέρα και ώρα η οποία θα ανακοινώνεται από
την Γραµµατεία τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεµβρίου, ο βαθµός της ενδιάµεσης αξιολόγησης προσµετράται στον τελικό βαθµό
του µαθήµατος.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµαταγια την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.



Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
140

Αυτοτελής µελέτη

76

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Chacholiades, Μ. (1990). Μικροοικονοµική (Τόµοι Ι και ΙΙ), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Gravelle, H. και Rees, R. (2004). Μικροοικονοµική (Τόµοι Α και Β), Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.

Varian, H. (2006). Μικροοικονοµική: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.

1η Εβδοµάδα: Αποτελεσµατική Προσφορά και Χρήση των
Παραγωγικών Συντελεστών
Τζουβελέκας, Εν. 1.1, 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.3; Nicholson, Κεφ. 12 και 16; Varian,
Κεφ. 26 και 30

Αποτελεσµατικότητα και κριτήρια κοινωνικής ευηµερίας. Τα κριτήρια των Pareto, Kaldor,

Hicks, Scitovski και Little. Η έννοια της υποθετικής αποζηµιώσεως και δωροδοκίας.

Αποτελεσµατική προσφορά των παραγωγικών συντελεστών από τα µέλη της οικονοµίας.

Η ανάπαυση ως κανονικό αγαθό και η προσφορά εργασίας από τους καταναλωτές.

Το υπόδειγµα της ανταλλαγής και η αποτελεσµατική κατανοµή των παραγωγικών

συντελεστών µεταξύ των εναλλακτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της οικονοµίας. Η

καµπύλη άριστων κατά Pareto σηµείων κατανοµής (contract curve) των παραγωγικών

συντελεστών. Ένταση στη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και το θεώρηµα των

Stopler-Samuleson.

2η Εβδοµάδα: Αποτελεσµατική Παραγωγή και Διανοµή των Αγαθών
Τζουβελέκας, Εν. 1.2.4 και 1.2.5; Nicholson, Κεφ. 12; Varian, Κεφ. 30 και 31

Η καµπύλη άριστων κατά Pareto σηµείων κατανοµής στο χώρο των εκροών. Η καµπύλη

µετασχηµατισµού ή παραγωγικών δυνατοτήτων (transformation curve) και ο οριακός

λόγος µετασχηµατισµού. Κοιλότητα της καµπύλης µετασχηµατισµού. 

Μεγιστοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και η σηµασία της παραγωγικής

τεχνολογίας. Αποτελεσµατικότητα στην παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών στην

οικονοµία. Τιµές των αγαθών και επίτευξη της αποτελεσµατικής ισορροπίας.

Το υπόδειγµα της ανταλλαγής και η αποτελεσµατική διανοµή και κατανάλωση των

αγαθών και υπηρεσιών. Η καµπύλη άριστων κατά Pareto σηµείων διανοµής των αγαθών

και υπηρεσιών µεταξύ των καταναλωτών. 



3η Εβδοµάδα: Αγοραίες Τιµές και Γενική Ισορροπία
Τζουβελέκας, Εν. 1.3, 1.4 και 1.5, Nicholson, Κεφ. 10 και 12; Varian, Κεφ. 16

Γενική ισορροπία στην παραγωγή και διανοµή των αγαθών και υπηρεσιών της οικονοµίας.

Γενίκευση των κατά Pareto συνθηκών αριστοποίησης.

Αγοραία ισορροπία και αποτελεσµατικότητα του ανταγωνιστικού υποδείγµατος. Ο

µηχανισµός των τιµών και ο ρόλος τους στην επίτευξη της κατά Pareto αριστοποίησης. 

Συναρτήσεις υπερβάλλουσας ζήτησης (excess demand functions) για κανονικά και

ελεύθερα αγαθά. Προσδιορισµός των τιµών ισορροπίας και ο νόµος του Walras. Ύπαρξη

των τιµών ισορροπίας σε µια ανταγωνιστική οικονοµία. Τεχνολογική πρόοδος και γενική

ισορροπία.

4η Εβδοµάδα: Αποτελεσµατικότητα και Εξωτερικές Επιδράσεις
Τζουβελέκας, Εν. 2.1 και 2.2; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 33

Ορισµοί και παραδείγµατα εξωτερικών επιδράσεων (externalities).

Αναποτελεσµατικότητα του ανταγωνιστικού υποδείγµατος από την ύπαρξη των

εξωτερικών επιδράσεων.

Θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις στην κατανάλωση των αγαθών και

υπηρεσιών. Κατά Pareto συνθήκες αποτελεσµατικής ισορροπίας και ανάλυση των

επιπτώσεων στην κοινωνική ευηµερία.

Θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις στην παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών.

Μεικτές εξωτερικές επιδράσεις στην παραγωγή και κατανάλωση των αγαθών και

υπηρεσιών. Κατά Pareto συνθήκες αποτελεσµατικής ισορροπίας και ανάλυση των

επιπτώσεων στην κοινωνική ευηµερία.

5η Εβδοµάδα: Εσωτερίκευση των Εξωτερικών Επιδράσεων
Τζουβελέκας, Εν. 2.3; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 33

Θεσµική παρέµβαση. Περιβαλλοντικά τέλη (fees) και πρότυπα (standards) ως µέσα

εσωτερίκευσης των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στο περιβάλλον από τη

βιοµηχανική παραγωγή. 

Η λύση του Pigou. Φορολόγηση ή επιδότηση των παραγωγικών συντελεστών που

προκαλούν την αρνητική εξωτερική επιβάρυνση. Φορολόγηση του παραγόµενου

προϊόντος.

Δικαιώµατα ιδιοκτησίας και η προσέγγιση του Coase. Αµεση διαπραγµάτευση και

αποτελεσµατική ισορροπία. Διαπραγµάτευση κατά Coase και διανοµή του εισοδήµατος. 

Σύγκριση των διαφορετικών προσεγγίσεων στο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

6η Εβδοµάδα: Πρακτικά Προβλήµατα Εξωτερικών Επιδράσεων
Τζουβελέκας, Εν. 2.4, 2.5 και 2.6; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 34



Συµβατική διαχείριση απορριµάτων και ανακύκλωση πρώτων υλών. Ιδιωτικό και

κοινωνικό κόστος συµβατικής διαχείρισης των απορριµάτων. Αποτελεσµατικό επίπεδο

ανακύκλωσης πρώτων υλών. 

Η συµβολαιακή γεωργία ως πρακτική εφαρµογή του θεωρήµατος του Coase. Άµεση

διαπραγµάτευση ακτήµονα-γεωργών και επίτευξη της αποτελεσµατικής ισορροπίας.  

Κοινοί παραγωγικοί πόροι και αποτελεσµατικότητα. Η σηµασία των δικαιωµάτων

ιδιοκτησίας στην επίτευξη των κατά Pareto συνθηκών αριστοποίησης.

7η Εβδοµάδα: Ενδιάµεση Εξέταση Μαθήµατος

8η Εβδοµάδα: Ορισµοί και Αποτελεσµατική Ισορροπία των
Δηµόσιων Αγαθών
Τζουβελέκας, Εν. 3.1, 3.2 και 3.3; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 35

Ορισµός των δηµόσιων αγαθών (public goods) σύµφωνα µε τον Samuelson.

Ανταγωνιστικότητα στην κατανάλωση και συλλογικά καταναλισκόµενα αγαθά. Διάκριση

των αγαθών σύµφωνα µε τους Musgrave και Buchanan. Μη-διαιρετότητα των αγαθών και

το µέγεθος της σχετικής κοινωνίας. 

Μερική ισορροπία στην παραγωγή και κατανάλωση των δηµόσιων αγαθών σύµφωνα µε

τον Lindhal. Κατά Pareto αριστοποίηση και η λύση του Lindhal. Εξαρτώµενες προτιµήσεις

και η προσέγγιση του Buchanan. 

Γενική ισορροπία στην παραγωγή και κατανάλωση των δηµόσιων αγαθών. Η προσέγγιση

του Samuelson και οι κατά Pareto συνθήκες αριστοποίησης.

9η Εβδοµάδα: Αναποτελεσµατικότητα στην Προσφορά των
Δηµόσιων Αγαθών
Τζουβελέκας, Εν. 3.4, 3.5 και 3.6; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 35

Εθελοντική παροχή των δηµόσιων αγαθών. Μη-αποκλεισµός από την κατανάλωση και το

πρόβληµα του λαθρεπιβάτη (free-rider problem). Ισορροπία κατά Nash στην εθελοντική

παροχή των δηµόσιων αγαθών. 

Επικερδής αποκάλυψη των καταναλωτικών προτιµήσεων για τα δηµόσια αγαθά. Το

µέγεθος της σχετικής κοινωνίας και ευηµεριακές επιπτώσεις.  

Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και διανοµή των δηµόσιων αγαθών. Η επιστηµονική,

καλλιτεχνική και πνευµατική δηµιουργία ως δηµόσιο αγαθό. Η αγορά των

κινηµατογραφικών ταινιών και τα κανάλια διανοµής και αναπαραγωγής τους.

10η Εβδοµάδα: Χρηµατοδότηση και Προσφορά των Δηµόσιων
Αγαθών
Τζουβελέκας, Εν. 3.7; Nicholson, Κεφ. 20; Varian, Κεφ. 29 και 35

Εκούσια οργάνωση των καταναλωτών σε λέσχες ή οµάδες ως µηχανισµός αποκάλυψης

των καταναλωτικών προτιµήσεων για τα δηµόσια αγαθά (club goods). Άριστο µέγεθος της



λέσχης και ύψος συνδροµής. 

Ο µηχανισµός του φόρου Clarke και αποκάλυψη των καταναλωτικών προτιµήσεων. Το

µέγεθος της σχετικής κοινωνίας και το άριστο ύψος φορολόγησης.

Διοργάνωση λοταρίας για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων αγαθών. Η περίπτωση

κατασκευής ενός πάρκου αναψυχής από µια τοπική κοινωνία.

11η Εβδοµάδα: Κρατική Παρέµβαση και Κοινωνική Επιλογή
Τζουβελέκας, Εν. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6; Nicholson, Κεφ. 11 και 21;
Varian, Κεφ. 32

Μη-ουδετερότητα των φόρων και επιδοτήσεων. Στρέβλωση των σχετικών τιµών των

αγαθών. Η ανάλυση του Hotelling και ο φόρος εισοδήµατος. Θεωρία της δεύτερης άριστης

λύσης (second-best). Υποκατάστατες αγορές και δεύτερη άριστη λύση. 

Καµπύλη δυνατοτήτων χρησιµότητας και κοινωνική επιλογή διαµέσου ψηφοφορίας. Το

θεώρηµα της αδυναµίας του Arrow (Arrow's impossibility theorem). Μονοκόρυφες

προτιµήσεις και το θεώρηµα του διάµεσου ψηφοφόρου.

Η συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας του Samuelson στον χώρο των χρησιµοτήτων και

συνεπής κοινωνική ταξινόµηση. Τελική ισορροπία του ιδιωτικο-οικονοµικού τοµέα.

12η Εβδοµάδα: Συναρτήσεις Κοινωνικής Ευηµερίας
Τζουβελέκας, Εν. 4.7, 4.8, 4.9 και 4.10; Nicholson, Κεφ. 21; Varian, Κεφ. 32

Η ατοµικιστική (utilitarian) και σταθµισµένη (egalitarian) συνάρτηση κοινωνικής

ευηµερίας. Το κριτήριο της ισότητας και η συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας του Rawls.  

Κοινωνική επιλογή σε καθεστώς αβεβαιότητας και το κριτήριο της ισότητας. Η καµπύλες

κοινωνικής αδιαφορίας του Scitovski. 

Η συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας στον χώρο των αγαθών και η προσέγγιση του

Bergson. Γενική ισορροπία µε την χρήση των καµπυλών κοινωνικής αδιαφορίας του

Bergson.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  Ι  -  ΟΙΚ2003

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της πρώτης ενότητας στη σειρά των µαθηµάτων της Οικονοµετρίας είναι η
εξέταση σε βάθος του γραµµικού υποδείγµατος παλινδρόµησης (linear regression model).
Χρησιµοποιόντας βασικές σχέσεις που διέπουν την οικονοµική θεωρία, το µάθηµα θα
επιχειρήσει την εµπειρική εξειδίκευση ενός απλού οικονοµετρικού υπόδειγµατος που
µπορεί να συνοψίζει τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Ως πρώτο υπόδειγµα, θα
παρουσιαστεί το απλό υπόδειγµα παλινδρόµησης µε µια µόνο ερµηνευτική µεταβλητή.
Μέσω του υπόδειγµατος αυτού θα αναλυθούν η βασική µέθοδος οικονοµετρικής
εκτίµησης των ελαχίστων τετραγώνων (ordinary least squares-OLS), καθώς και ο τρόπος
ελέγχου των οικονοµετρικών υποθέσεων. Επίσης, θα εξεταστούν οι βασικές υποθέσεις του
υποδείγµατος και οι ιδιότητες των εκτιµητών όταν ισχύουν οι υποθέσεις αυτές. Στη
συνέχεια, θα παρουσιαστεί το πολλαπλό γραµµικό υπόδειγµα παλλινδρόµησης
(multivariate linear regression model) και ο τρόπος εκτίµησης του, επίσης µε την µέθοδο
των ελάχιστων τετραγώνων. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά η ερµηνεία των οικονοµετρικών
εκτιµήσεων, ο τρόπος ελέγχου των οικονοµετρικών υποθέσεων και το σφάλµα πρόβλεψης.
Τέλος, θα εξεταστούν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν όταν
παραβιάζονται οι βασικές υποθέσεις του γραµµικού υποδείγµατος, όπως η ύπαρξη
σχέσεων µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών (πολυσυγγραµµικότητα-
multicollinearity), η µη σταθερή διακύµανση των σφαλµάτων εκτίµησης
(ετεροσκεδαστικότητα-heteroscedasticity) και η συσχέτιση µεταξύ των σφαλµάτων
διαφορετικών παρατηρήσεων (αυτοσυσχέτιση-autocorrelation).

Διδάσκοντες Τσερκέζος Δίκαιος - Τζίνιους Μαργαρίτα

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=16

Απαιτούµενες
γνώσεις

Βασικές έννοιες στατιστικής και µαθηµατικών, όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι
(ΟΙΚ1001) και ΙΙ (ΟΙΚ1004) και στην Στατιστική Ι (ΟΙΚ1003) και ΙΙ (ΟΙΚ1006), είναι
χρήσιµες για τη κατανόηση του περιεχοµένου του µαθήµατος. Συγκεκριµένα, απαιτείται
εξοικείωση µε την άλγεβρα µητρών, την επαγωγική στατιστική (διαστήµατα
εµπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων) και µε τυχαίες µεταβλητές και τις κατανοµές τους.

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Έχει ευρεία γνώση του γραµµικού υποδείγµατος παλινδρόµησης που σχετίζεται µε την

ανάλυση οικονοµικών δεδοµένων.

Έχει κατανοήσει τον τρόπο που η Οικονοµετρική µεθοδολογία συνδυάζει τα Οικονοµικά ,

τα Μαθηµατικά και την Στατιστική στον σχεδιασµό, την σχηµατοποίηση, την εξειδίκευση,

την εκτίµηση, την ανάλυση  την πρόβλεψη αλλά και τον έλεγχο των οικονοµικών εξελίξεων

µέσω της οικονοµετρικής µεθοδολογίας.

Ερµηνεύει και να αξιολογήσει εµπειρικές µελέτες.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=16


Συσχετίζει τις ιδιότητες των εκτιµητών ελαχίστων τετραγώνων µε τις βασικές υποθέσεις

του γραµµικού υποδείγµατος παλινδρόµησης. 

Επιλέγει βασικά εργαλεία για την εφαρµογή ελέγχων υποθέσεων και επιλογής

υποδειγµάτων.

Υπολογίζει εκτιµητές και στατιστικά στοιχεία από ένα πλήθος δεδοµένων.

Εκτελεί απλές αποδείξεις των ιδιοτήτων των εκτιµητών ελαχίστων τετραγώνων.

Εφαρµόζει στατιστικούς ελέγχους για να αξιοποιεί εάν ισχύουν οι βασικές υποθέσεις της

οµοσκεδαστικότητας και έλλειψη αυτοσυσχέτισης του γραµµικού υποδείγµατος.

Είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοεί µελέτες και άρθρα που χρησιµοποιούν τα

εργαλεία που εισάγονται στο µάθηµα.

Να εφαρµόζει τα εργαλεία αυτά σε άλλα µαθήµατα που συµπεριλαµβάνουν εµπειρικές

εργασίες.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αυτόνοµη Εργασία.

Λήψη Αποφάσεων.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε µία τελική γραπτή εξέταση η οποία
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των κανονικών εξεταστικών περιόδων
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου) του Τµήµατος. Η γραπτή αυτή εξέταση
περιλαµβάνει θεωρητικά προβλήµατα και επίλυση ασκήσεων.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα στα υποχρεωτικά µαθήµατα της σειράς της Οικονοµετρίας για
την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την αφοµοίωση της ύλης. 

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Κάτος, Α. (2004). Οικονοµετρία: Θεωρία και Εφαρµογές, Εκδόσεις Ζυγός,
Θεσσαλονίκη.

Τζαβαλής, Η. (2008). Οικονοµετρία, Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα.

Wooldridge J. (2006). Εισαγωγή στην Οικονοµετρία. Μια Nέα προσέγγιση (Τόµοι
Α και Β), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Pindyck R. and Rubinfeld, D. (2006). Econometric Models and Economic
Forecasts, Εκδόσεις Ιrwin/McGraw-Hill, Boston, Mass..



Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
162

Αυτοτελής µελέτη

82

Φροντιστήρια

28

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις 1η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στην Οικονοµετρία
Χρήστου, Κεφ. 1; Κάτος, Κεφ. 1; Τζαβαλής, Κεφ. 1

Το αντικείµενο και οι στόχοι της Οικονοµετρίας. Οικονοµικές σχέσεις και οικονοµετρικά

υποδείγµατα. 

Είδη οικονοµικών δεδοµένων: διαστρωµατικά δεδοµένα, χρονολογικές σειρές και

δεδοµένα που συνδυάζουν και τα δύο.

Είδη οικονοµετρικών υποδειγµάτων: γραµµικά και µη-γραµµικά υποδείγµατα, στατικά και

δυναµικά υποδείγµατα, υποδείγµατα χρονολογικών σειρών, συστήµατα εξισώσεων.  

Το απλό γραµµικό υπόδειγµα και η έννοια ceteris paribus.

2η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στo Απλό Υπόδειγµα Παλινδρόµησης
Χρήστου, Κεφ. 2; Κάτος, Κεφ. 3; Τζαβαλής, Κεφ. 2

Κλασικές υποθέσεις του απλού γραµµικού υποδείγµατος παλινδρόµησης. 

Η µέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων (OLS): κανονικές εξισώσεις, εκτίµηση των

συντελεστών του υποδείγµατος, ιδιότητες της γραµµής παλινδρόµησης του δείγµατος.

Ο συντελεστής προσδιορισµού (R-squared) του υποδείγµατος και προβλέψεις. 

Ερµηνεία των εκτιµήσεων του υποδείγµατος: ceteris paribus, οριακές ροπές,

ελαστικότητες.

3η Εβδοµάδα: Ιδιότητες του Απλού Υποδείγµατος Παλινδρόµησης
Χρήστου, Κεφ. 2; Κάτος, Κεφ. 3; Τζαβαλής, Κεφ. 2

Ιδιότητες των εκτιµητών των ελάχιστων τετραγώνων (OLS): αµεροληψία, θεώρηµα των

Gauss-Markov.

Εκτίµηση της διακύµανσης του διαταρακτικού όρου και των εκτιµητών που προκύπτουν

από την εκτίµηση των ελαχίστων τετραγώνων (OLS).

4η Εβδοµάδα: Έλεγχος Υποθέσεων στο Απλό Υπόδειγµα
Παλινδρόµησης
Χρήστου, Κεφ. 2; Κάτος, Κεφ. 3; Τζαβαλής, Κεφ. 2

Διαστήµατα εµπιστοσύνης για τους παραµέτρους του υποδείγµατος.

Έλεγχοι υποθέσεων για τους παραµέτρους του υποδείγµατος.

Διαστήµατα εµπιστοσύνης για την προσδοκώµενη τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής.

Διαστήµατα εµπιστοσύνης για την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής.

Οικονοµετρικά υποδείγµατα χωρίς σταθερό όρο.



5η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στο Πολυµεταβλητό Γραµµικό Υπόδειγµα
Χρήστου, Κεφ. 3; Κάτος, Κεφ. 4; Τζαβαλής, Κεφ. 3

Χρήση πινάκων στο πολυµεταβλητό γραµµικό υπόδειγµα. 

Βασικές υποθέσεις του πολυµεταβλητού γραµµικού υποδείγµατος.

Η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων στο πολυµεταβλητό γραµµικό

υπόδειγµα: Κανονικές εξισώσεις και η εκτίµηση των συντελεστών του υποδείγµατος.

6η Εβδοµάδα: Ιδιότητες και Έλεγχος του Πολυµεταβλητού
Γραµµικού Υποδείγµατος (Α\' Μέρος)
Χρήστου, Κεφ. 3; Κάτος, Κεφ. 4; Τζαβαλής, Κεφ. 4 και 5

Ερµηνεία των εκτιµήσεων του οικονοµετρικού υποδείγµατος (ceteris paribus).

Συντελεστής προσδιορισµού (R-squared) και διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού

(corrected R-squared).

Αµεροληψία των εκτιµητών των ελαχίστων τετραγώνων και το θεώρηµα των Gauss-

Markov.

Μήτρα διακύµανσης - συνδιακύµανσης (variance-covariance matrix) των εκτιµητών των

ελαχίστων τετραγώνων.

Έλεγχοι υποθέσεων: ατοµικοί έλεγχοι των παραµέτρων της παλινδρόµησης (το κριτήριο

t).

7η Εβδοµάδα: Ιδιότητες και Έλεγχος του Πολυµεταβλητού
Γραµµικού Υποδείγµατος (Β\' Μέρος)
Χρήστου, Κεφ. 3; Κάτος, Κεφ. 4; Τζαβαλής, Κεφ. 4-6

Έλεγχοι γραµµικών περιορισµών του υποδείγµατος: το κριτήριο F.

Προβλέψεις και διαστήµατα εµπιστοσύνης προβλέψεων.

Ιδιότητες των εκτιµητών των ελαχίστων τετραγώνων για µεγάλα δείγµατα παρατηρήσεων.

8η Εβδοµάδα: Το Πολυµεταβλητό Γραµµικό Υπόδειγµα: Πρόσθετα
Θέµατα
Χρήστου, Κεφ. 3 και 5; Κάτος, Κεφ. 5 και 8; Τζαβαλής, Κεφ. 5 και 9

Αλλαγή στις µονάδες µετρήσεων των µεταβλητών του υποδείγµατος. 

Kριτήρια επιλογής οικονοµετρικών υποδειγµάτων: Akaike Information Criterion (AIC),

Schwarz Bayesian Criterion (SBC).

Εκτίµηση και ερµηνεία οικονοµετρικών υποδειγµάτων µε ψευδοµεταβλητές.

Έλεγχος για την σταθερότητα των συντελεστών παλινδρόµησης (έλεγχος Chow).

9η Εβδοµάδα: Πολυσυγγραµµικότητα (Multicollinearity)
Χρήστου, Κεφ. 6; Κάτος, Κεφ. 7



Έννοια της πολυσυγγραµµικότητας στα οικονοµετρικά υποδείγµατα.

Συνέπειες της  πολυσυγγραµµικότητας στις εκτιµήσεις του υποδείγµατος.

Ο συντελεστής διόγκωσης της διακυµάνσης.

10η Εβδοµάδα: Ετεροσκεδαστικότητα (Heteroscedasticity)
Χρήστου, Κεφ. 7; Κάτος, Κεφ. 6; Τζαβαλής, Κεφ. 7

Ορισµός της ετεροσκεδαστικότητας στα οικονοµετρικά υποδείγµατα.

Συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας στις εκτιµήσεις του υποδείγµατος.

Έλεγχοι για ετεροσκεδαστικότητα: Τα κριτήρια των Goldfeld-Quandt, των Breusch-

Pagan και του White.

Εκτίµηση του γραµµικού υπόδειγµατος όταν η µορφή της ετεροσκεδαστικότητας είναι

γνωστή: Σταθµισµένη και γενικευµένη µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (weighted

least squares -WLS, generalized least squares - GLS).

Εκτίµηση του γραµµικού υπόδειγµατος όταν η µορφή της ετεροσκεδαστικότητας είναι

άγνωστη: Εφικτή γενικευµένη µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (feasible generalized

least squares - FGLS).

11η Εβδοµάδα: Αυτοσυσχέτιση (Autocorrelation)
Χρήστου, Κεφ. 8; Κάτος, Κεφ. 6; Τζαβαλής, Κεφ. 8

Αυτοπαλλίνδροµα υποδείγµατα AR(n) για τα σφάλµατα παλινδρόµησης: λευκός θόρυβος,

αυτοπαλίνδροµο σχήµα πρώτου βαθµού, ιδιότητες.

Συνέπειες της αυτοσυσχέτισης των σφαλµάτων της παλινδρόµησης.

Έλεγχοι για αυτουσχέτιση: γραφική ανάλυση κατάλοιπων, το κριτήριο των Durbin-

Watson, έλεγχος των Breusch-Godfrey.

12η Εβδοµάδα: Αυτοσυσχέτηση-Εκτίµηση

Εκτίµηση του γραµµικού υπόδειγµατος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθµού και

η τιµή της ρ είναι γνωστή. Μετασχηµατισµός των Prais-Winsten.

Εκτίµηση του γραµµικού υπόδειγµατος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθµού και

η τιµή της ρ είναι άγνωστη: Η µέθοδος των Cochrane-Orcutt.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  ΙΙ  -  ΟΙΚ2006

Σκοπός Μαθήµατος Η δεύτερη ενότητα στη σειρά των µαθηµάτων της Οικονοµετρίας ασχολείται µε την
ανάπτηξη µεθόδων ανάλυσης και εκτίµησης οικονοµικών σχέσεων στις περιπτώσεις
εκείνες που το βασικό γραµµικό υπόδειγµα παλινδρόµησης είναι ανεπαρκές. Το πρόβληµα
των σφαλµάτων µετρήσεως στις µεταβλητές του γραµµικού υποδέιγµατος, η εκτίµηση µη-
γραµµικών υποδειγµάτων και απλών δυναµικών υποδειγµάτων, καθώς και η χρήση
συστηµάτων εξισώσεων όταν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών, είναι τα
θέµατα που καλύπτει το δεύτερο µάθηµα της σειράς.

Διδάσκοντες Τσερκέζος Δίκαιος - Τζίνιους Μαργαρίτα

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=20

Απαιτούµενες
γνώσεις

Βασικές έννοιες στατιστικής και µαθηµατικών, όπως αυτές διδάσκονται στα Μαθηµατικά Ι
(ΟΙΚ1001) και ΙΙ (ΟΙΚ1004) και στην Στατιστική Ι (ΟΙΚ1003) και ΙΙ (ΟΙΚ1006), είναι
χρήσιµες για τη κατανόηση του περιεχοµένου του  µαθήµατος. Συγκεκριµένα, απαιτείται
εξοικείωση µε την άλγεβρα µητρών, την επαγωγική στατιστική (διαστήµατα
εµπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων) και µε τυχαίες µεταβλητές και τις κατανοµές τους.
Τέλος, απαιτείται κατανόηση και εξοικείωση µε το περιεχόµενο της Οικονοµετρίας Ι
(ΟΙΚ2003).

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Έχει κατανοήσει τα πιθανά προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν στο υπόδειγµα

παλινδρόµησης όταν υπάρχουν στοχαστικές ερµηνευτικές µεταβλητές.

Να ερµηνεύει ένα δυναµικό υπόδειγµα.

Να διακρίνει ανάµεσα στις περιπτώσεις που µπορούµε να εφαρµόσουµε ελάχιστων

τετραγώνων και εκείνες που δεν µπορούµε.

Να επιλέγει την σωστή εκτιµήτρια όταν δεν είναι σωστή η εφαρµογή ελάχιστων

τετραγώνων.

Να ερµηνεύει και να αξιολογήσει εµπειρικές µελέτες.

Να επιλέγει βασικά εργαλεία για την εφαρµογή ελέγχων υποθέσεων και επιλογής

υποδειγµάτων. 

Να χρησιµοποιεί το Eviews για να εκτιµήσει υποδείγµατα και για να κάνει ελέγχους.

Να είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοεί µελέτες και άρθρα που χρησιµοποιούν τα

εργαλεία που εισάγονται στο µάθηµα.

Να εφαρµόζει τα εργαλεία αυτά σε άλλα µαθήµατα που συµπεριλαµβάνουν εµπειρικές

εργασίες.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=20


Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Αυτόνοµη Εργασία.

Λήψη Αποφάσεων.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε µία τελική γραπτή εξέταση η οποία
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των κανονικών εξεταστικών περιόδων
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου) του Τµήµατος. Η γραπτή αυτή εξέταση
περιλαµβάνει θεωρητικά προβλήµατα και επίλυση ασκήσεων.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
158

Αυτοτελής µελέτη

82

Φροντιστήρια

24

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Κάτος, Α. (2004). Οικονοµετρία: Θεωρία και Εφαρµογές, Εκδόσεις Ζυγός,
Θεσσαλονίκη.

Τζαβαλής, Η. (2008). Οικονοµετρία, Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα.

Wooldridge J. (2006). Εισαγωγή στην Οικονοµετρία. Μια Nέα προσέγγιση (Τόµοι
Α και Β), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Pindyck R. and Rubinfeld, D. (2006). Econometric Models and Economic
Forecasts, Εκδόσεις Ιrwin/McGraw-Hill, Boston, Mass..

1η Εβδοµάδα: Σφάλµατα Μέτρησης στις Μεταβλητές του
Υποδείγµατος
Χρήστου, Κεφ. 9; Κάτος, Κεφ. 7; Τζαβαλής, Κεφ. 11

Παρουσίαση του προβλήµατος.

Σφάλµατα µέτρησης στην εξαρτηµένη µεταβλητή.

Σφάλµατα µέτρησης στην ανεξάρτητη µεταβλητή.



Σφάλµατα µέτρησης και στις δύο µεταβλητές του υποδείγµατος.

Επιπτώσεις των σφαλµάτων µέτρησης.

2η Εβδοµάδα: Αντιµετώπιση του Προβλήµατος και η Μέθοδος των
Βοηθητικών Μεταβλητών
Χρήστου, Κεφ. 9; Κάτος, Κεφ. 7; Τζαβαλής, Κεφ. 11

Εκτίµηση του υποδείγµατος όταν υπάρχουν σφάλµατα µέτρησης: Η αντίστροφη µέθοδος

παλινδρόµησης.

Εκτίµηση του υποδείγµατος όταν υπάρχουν σφάλµατα µέτρησης: Η µέθοδος των

βοηθητικών µεταβλητών (instrumental variables estimation).

3η Εβδοµάδα: Υποδείγµατα Κατανεµηµένων Χρονικών Υστερήσεων
Χρήστου, Κεφ. 13; Κάτος, Κεφ. 9

Εισαγωγή και γενική µορφή του υποδείγµατος.

Γεωµετρική µορφή κατανεµηµένων χρονικών υστερήσεων.

Μετασχηµατισµός του Κoyck.

Υπόδειγµα των αναπροσαρµοσµένων προβλέψεων.

Υπόδειγµα µερικής προσαρµογής.

4η Εβδοµάδα: Υποδείγµατα µε Περιορισµένο Αριθµό Χρονικών
Υστερήσεων
Χρήστου, Κεφ. 13; Κάτος, Κεφ. 9

Αριθµητική µορφή χρονικών υστερήσεων.

Αντίστροφη V κατανοµή χρονικών υστερήσεων.

Πολυωνυµική κατανοµή χρονικών υστερήσεων: η τεχνική Almon.

5η Εβδοµάδα: Μη-Γραµµικά Υποδείγµατα
Χρήστου, Κεφ. 4; Κάτος, Κεφ. 5

Μη-γραµµικά υποδείγµατα ως προς τις µεταβλητές τους. 

Μη-γραµµικά υποδείγµατα ως προς τους παραµέτρους.

Ο µετασχηµατισµός των Box-Cox.

6η Εβδοµάδα: Η Μη-Γραµµική Μέθοδος των Ελαχίστων
Τετραγώνων
Χρήστου, Κεφ. 12; Κάτος, Κεφ. 12; Τζαβαλής, Κεφ. 12

Η µη-γραµµική µέθοδος των ελάχιστών τετραγώνων (non-linear least squares).

Οι αλγόριθµοι Gauss-Seidel, Gauss-Newton και Newton-Raphson.

Το υπόδειγµα Cobb-Douglas.



7η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στα Συστήµατα Φαινοµενικά Ασυσχέτιστων
Εξισώσεων
Χρήστου, Κεφ. 14; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 13

Φαινοµενικά ασυσχέτιστα υποδείγµατα παλινδρόµησης (seemingly unrelated regression -

SUR models).

Εκτίµηση των φαινοµενικά ασυσχέτιστων υποδειγµάτων παλινδρόµησης.

Έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης.

8η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στα Συστήµατα Εξισώσεων
Χρήστου, Κεφ. 16; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 14

Εισαγωγή στα οικονοµετρικά συστήµατα.

Στατικά και δυναµικά συστήµατα.

Γραµµικά και µη-γραµµικά συστήµατα.

Διαρθρωτική µορφή, ανηγµένη µορφή και τελική µορφή των υποδειγµάτων.

9η Εβδοµάδα: Το Πρόβληµα της Ταυτοποιήσης στα Συστήµατα
Εξισώσεων
Χρήστου, Κεφ. 16; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 14

Περιγραφή του προβλήµατος.

Συνθήκες ταυτοποίησης. 

10η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Έκτίµησης Συστηµάτων
Χρήστου, Κεφ. 16; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 14

Η µέθοδος των απλών ελαχίστων τετραγώνων.

Η έµµεση µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων.

Η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σε δυο στάδια (two-stage least squares - 2SLS).

11η Εβδοµάδα: Εµπειρικές Εφαρµογές Συστηµάτων
Χρήστου, Κεφ. 16; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 14

Εφαρµογή σε µακροοικονοµικά υποδείγµατα.

Εφαρµογή σε συστήµατα ζήτησης.

Οικονοµετρική εκτίµηση των συναρτήσεων κέρδους και κόστους. 

12η Εβδοµάδα: Εµπειρικές Εφαρµογές Συστηµάτων µε Eviews
Χρήστου, Κεφ. 16; Κάτος, Κεφ. 10; Τζαβαλής, Κεφ. 14

Εντολές στο Eviews.



Εφαρµογή στο Eviews µε Μακροοικονοµικά δεδοµένα για την Ελληνική Οικονοµία.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις



ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  ΙΙΙ  -  ΟΙΚ3001

Σκοπός Μαθήµατος Σκοπός της τρίτης ενότητας στη σειρά των µαθηµάτων της Οικονοµετρίας είναι η
διδασκαλία, σε εισαγωγικό επίπεδο, τόσο του θεωρητικού µέρους όσο και της πρακτικής
πλευράς των οικονοµετρικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε ευρεία έκταση τα
τελευταία χρόνια, προκειµένου να αναλυθούν και να διερευνηθούν εµπειρικά
µικροοικονοµικές και µακροοικονοµικές υποθέσεις και προβλήµατα. Η γνώση και η χρήση
των µεθόδων αυτών είναι απαραίτητη, καθώς τα προβλήµατα εκτίµησης και επαγωγής
που δηµιουργούνται στις οικονοµικές σειρές, τόσο από την επίδραση της διάστασης του
χρόνου (χρονολογικές σειρές - time series), όσο και από την επίδραση της της
ετερογένειας των στοιχείων (διαστρωµατικά στοιχεία χρονολογικών σειρών - panel data),
δεν µπορούν να επιλυθούν µε τους κλασσικούς τρόπους της οικονοµετρίας. Το µάθηµα
είναι προαιρετικό και απευθύνεται στους φοιτητές εκείνους που τους ενδιαφέρει να
εµβαθύνουν την γνώση τους στην εφαρµοσµένη οικονοµετρική έρευνα.

Διδάσκοντες Γιαννόπουλος Ανδρέας

Ηλεκτρονική σελίδα
µαθήµατος

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=22

Απαιτούµενες
γνώσεις

Για την παρακολούθηση του µαθήµατος είναι απαραίτητη η γνώση εννοιών και µεθόδων
των Μαθηµατικών Ι (ΟΙΚ1001) και  ΙΙ (ΟΙΚ1004), Στατιστικής Ι (ΟΙΚ1003) και ΙΙ
(ΟΙΚ1006) καθώς και της Οικονοµετρίας  Ι (ΟΙΚ2003) και ΙΙ (ΟΙΚ2006).

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα και
Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να
εκτελεί τα εξής:
Να κατανοεί τα ιδιαίτερα προβλήµατα των χρονολογικών σειρών και της σηµασία τους,

όπως το πρόβληµα της στασιµότητας των σειρών. 

Να  κατανοεί τα προβλήµατα από την ύπαρξη µοναδιαίων ριζών και τους σχετικούς

 ελέγχους για την λήψη στατιστικών αποφάσεων και τους τρόπους µετατροπής των σειρών

για την επίτευξη στασιµότητας. 

Να αντιλαµβάνεται την περίπτωση της ύπαρξης διαφορετικών τάσεων ως και εκείνου της

φαινοµενικής παλινδρόµησης.

Να είναι σε θέση να αναλύσει, εκτιµήσει και να ελέγξει στατιστικά την ύπαρξη

συνολοκλήρωσης  για την παλινδρόµηση χρονολογικών σειρών.

Να επιτύχει τον διαχωρισµό  βραχυπροθέσµων και µακροπροθέσµων επιδράσεων στις

χρονολογικές σειρές µέσω του µηχανισµού διόρθωσης λάθους (ECM).

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί στην πράξη την πιο πάνω µεθοδολογία.
Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του
µαθήµατος είναι:
Λήψη αποφάσεων.

http://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/enrol/index.php?id=22


Προαγωγή ικανότητας για επιστηµονική αφαίρεση.

Προαγωγή επαγωγικής σκέψης.

Προσαρµογή σε νέες εξελίξεις στην σχετική έρευνα.

Αυτόνοµη εργασία.

Εργασία σε διεπιστηµονικό περιβάλλον.

Τρόπος αξιολόγησης Η βαθµολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε µία τελική γραπτή εξέταση η οποία
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των κανονικών εξεταστικών περιόδων
(Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου) του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Η
γραπτή αυτή εξέταση περιλαµβάνει θεωρητικά προβλήµατα και επίλυση ασκήσεων.

Φροντιστηριακά
µαθήµατα

Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πραγµατοποιούνται έως πέντε (5) ωριαία
φροντιστηριακά µαθήµατα για την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων και την
αφοµοίωση της ύλης.   

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφια

Φόρτος εργασίας
εξαµήνου (σε ώρες).

Σύνολο
139

Αυτοτελής µελέτη

75

Φροντιστήρια

12

Διαλέξεις

52

Διαλέξεις

Κάτος, Α. (2004). Οικονοµετρία: Θεωρία και Εφαρµογές, Εκδόσεις Ζυγός,
Θεσσαλονίκη.

Τζαβαλής, Η. (2008). Οικονοµετρία, Εκδόσεις Ο.Π.Α., Αθήνα.

Wooldridge J. (2006). Εισαγωγή στην Οικονοµετρία. Μια Nέα προσέγγιση (Τόµοι
Α και Β), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Pindyck R. and Rubinfeld, D. (2006). Econometric Models and Economic
Forecasts, Εκδόσεις Ιrwin/McGraw-Hill, Boston, Mass..

1η Εβδοµάδα: Στοχαστικές Διαδικασίες και το Υπόδειγµα του Λευκού
Θορύβου
Χρήστου, Κεφ. 19; Wooldridge, Kεφ. 18

Η έννοια της στασιµότητας (stationarity) σε δεδοµένα χρονολογικών σειρών.



Ιδιότητες χρονολογικών σειρών από στατιστικά δεδοµένα και η αρχή µέτρησης του

χρόνου.

Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και το υπόδειγµα του λευκού

θορύβου (white noise).

2η Εβδοµάδα: Μοναδιαίες Ρίζες
Χρήστου, Κεφ. 20, 21 και 22; Wooldridge, Kεφ. 18

Μοναδιαίες ρίζες (unit roots) και στασιµότητα των χρονολογικών σειρών.

Αυτοπαλίνδροµα υποδείγµατα χρονολογικών σειρών (AR(p)), υποδείγµατα κινητού µέσου

(MA(q)), µεικτά υποδείγµατα (ARMA(p,q) και ARIMA).

Έλεγχος στασιµότητας σε χρονολογικές σειρές δεδοµένων.

3η Εβδοµάδα: Φαινοµενική Παλινδρόµηση (Spurious Regression)
Χρήστου, Κεφ. 23; Wooldridge, Kεφ. 18

Προσδιοριστικές (deterministic) και στοχαστικές (stochastic) τάσεις. Oι συνέπειες τους

από οικονοµετρική άποψη.

Βασικές µορφές των προσδιοριστικών και στοχαστικών τάσεων, οι οποίες διαµορφώνουν

την εξέλιξη των χρονολογικών σειρών.

Η φαινοµενική (spurious) παλινδρόµηση (παλινδρόµηση χωρίς αξιοπιστία). 

4η Εβδοµάδα: Στατιστικοί Έλεγχοι
Χρήστου, Κεφ. 23; Wooldridge, Kεφ. 18

Ο βασικός έλεγχος των Dickey-Fuller για ύπαρξη µοναδιαίων ριζών σε χρονολογικές

σειρές δεδοµένων.

Ιδιότητες και παραλλαγές του ελέγχου των Dickey-Fuller. Ο επαυξηµένος έλεγχος των

Dickey-Fuller και ο έλεγχος των Phillips-Perron.

Εναλλακτικοί τρόποι ελέγχου για µοναδιαίες ρίζες. 

5η Εβδοµάδα: Συνολοκλήρωση (Cointegration)
Χρήστου, Κεφ. 23; Wooldridge, Kεφ. 18

Η έννοια της συνολοκλήρωσης σε χρονολογικές σειρές δεδοµένων και το θεώρηµα των

Engle-Granger.

Μέθοδος εκτίµησης και στατιστικού ελέγχου των Engle-Granger.

Το πρόβληµα της εξωγένειας µεταβλητών της παλινδρόµησης.

6η Εβδοµάδα: Το Υπόδειγµα Διόρθωσης Σφάλµατος (Error
Correction Model - ECM)
Χρήστου, Κεφ. 23; Wooldridge, Kεφ. 18



Μακροχρόνια ισορροπία και η σχέση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών.

Ιδιότητες και οικονοµετρική εκτίµηση του υποδείγµατος.

Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Εκτίµηση βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων παραµέτρων.

7η Εβδοµάδα: Πολυµεταβλητά Αυτοπαλίνδροµα Υποδείγµατα (VAR
Models)
Χρήστου, Κεφ. 24

Διαρθρωτικά συστήµατα εξισώσεων.

Αιτιότητα κατά Granger (Granger causality).

Εισαγωγή στα πολυµεταβλητά αυτοπαλίνδροµα υποδείγµατα VAR (vector autoregressive

models).

Οικονοµετρική εκτίµηση και οι συναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεων (impulse response

functions).

8η Εβδοµάδα: Πολυµεταβλητά Υποδείγµατα και Συνολοκλήρωση
Σηµειώσεις από τις παραδόσεις

Tο πρόβληµα της µεθόδου των Engle-Granger στα πολυµεταβλητά υποδείγµατα.

Εισαγωγή στην µέθοδο συνολοκλήρωσης του Johansen. Ιδιοτιµές (eigenvalues),

ιδιοδιανύσµατα (eigenvectors) και διανύσµατα συνολοκλήρωσης (cointegrating vectors).

Στατιστικός έλεγχος προσδιορισµού του αριθµού των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης. 

9η Εβδοµάδα: Εισαγωγή στα Δεδοµένα Διαστρωµατικών Στοιχείων
Χρονολογικών Σειρών
Χρήστου, Κεφ. 25; Wooldridge, Kεφ. 13

Εισαγωγή στα δεδοµένα διαστρωµατικών στοιχείων χρονολογικών σειρών (panel data

models).

Η ύπαρξη ετερογένειας (heterogeneity) στις µεταβλητές του υποδείγµατος. 

Το πρόβληµα των µη-παρατηρούµενων µεταβλητών (unobserved variables).

10η Εβδοµάδα: Μέθοδοι Εκτίµησης
Χρήστου, Κεφ. 25 και 26; Wooldridge, Kεφ. 14 και 15

Η µέθοδος των σταθερών επιδράσεων (fixed effects models). 

Η µέθοδος των τυχαίων επιδράσεων (random effects models).

Στατιστικός έλεγχος και κριτήρια επιλογής. Ο έλεγχος των Hausman και Breusch-Pagan. 

11η Εβδοµάδα: Η Ύπαρξη Μοναδιαίων Ριζών σε Υποδείγµατα µε
Panel Data (Α\' Μέρος)
Χρήστου, Κεφ. 27



Μοναδιαίες ρίζες σε υποδείγµατα διαστρωµατικών στοιχείων χρονολογικών σειρών.

Στατιστικοί έλεγχοι για µοναδιαίες ρίζες στις περιπτώσεις διαστρωµατικής ανεξαρτησίας

(cross-sectional independence) και διαστρωµατικής εξάρτησης (cross-sectional

dependence) των στατιστικών στοιχείων.

12η Εβδοµάδα: Η Ύπαρξη Μοναδιαίων Ριζών σε Υποδείγµατα µε
Panel Data (Β\' Μέρος)
Χρήστου, Κεφ. 27

Μέθοδοι οικονοµετρικής εκτίµησης Υποδειγµάτων µε Panel Data και µοανδιαίες ρίζες.

Εµπειρικές Εφαρµογές Υποδειγµάτων µε Panel Data και µοανδιαίες ρίζες.

13η Εβδοµάδα: Επανάληψη και Προετοιµασία για τις Τελικές
Εξετάσεις




