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Στόχος του μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη των οικονομικών και στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών
και μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης στο πεδίο της μικροοικονομίας και της μακροοικονομίας.
Το μάθημα παρουσιάζει τρόπους λήψης οικονομικών αποφάσεων καθώς και τις δυνατότητες της οικονομικής
πολιτικής.
Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώσεις και εξοικείωση με μαθηματικά
Περιεχόμενα του μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνουν κατανοητές εφαρμογές τις οικονομικής ανάλυσης σε σχέση με τα εξής:
Σε κάθε ενότητα, σε παρένθεση είναι τα κεφάλαια από το βασικό εγχειρίδιο
1 Εισαγωγή
2 Aρχές της οικονομικής θεωρίας (1, 2)
Το αντικείμενο και οι αρχές της οικονομικής ανάλυσης - Οικονομικοί πόροι - Οικονομικό κύκλωμα
3 Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία (3)
Καμπύλη ζήτησης και καμπύλη προσφοράς - Μετατοπίσεις καμπυλών - Ισορροπία της αγοράς
4 Αποτελεσματικότητα των αγορών (7)
Το συνολικό πλεόνασμα καταναλωτών και παραγωγών - Αποτιμώντας την ισορροπία της αγοράς
5 Η κυβέρνηση στην οικονομία: Φορολογία, επιδοτήσεις, ρύθμιση (8, 9)
Έλεγχοι στις τιμές - Φόροι - Επιδοτήσεις - Μη αντισταθμιζόμενη απώλεια φορολογίας
6 Δημόσια αγαθά (10)
Ιδιωτικά αγαθά - Δημόσια αγαθά - Φυσικοί πόροι
7 Αποτυχίες της αγοράς και εξωτερικότητες (11)
Αρνητικές και θετικές εξωτερικότητες - Ιδιωτικές και δημόσιες λύσεις στις εξωτερικότητες
8 Απασχόληση και ανεργία (23)
Ορισμός, αίτια, μέτρηση και είδη της ανεργίας - Εργατικά σωματεία - Μισθοί αποδοτικότητας
9 Διεθνές εμπόριο (19)
Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων - Συγκριτικό πλεονέκτημα - Τα οφέλη και οι ζημιές του εμπορίου
10 Μέτρηση μακροοικονομικών μεγεθών (20, 21)
Τα συστατικά μέρη του ΑΕΠ - Πραγματικό έναντι ονομαστικού ΑΕΠ
11 Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση (22)
Οικονομική μεγέθυνση – Παραγωγικότητα - Δημόσιες πολιτικές
12 Νομισματικό σύστημα και πληθωρισμός (27, 28)
Λειτουργίες και είδη του χρήματος - Κεντρικές τράπεζες – Πληθωρισμός
Μέθοδος διδασκαλίας:
Στο πλαίσιο κάθε θεματικής ενότητας θα παρουσιάζεται η θεωρητική και πρακτική προσέγγισή της.
Η διάλεξη θα συμπληρώνεται με: υλικό σε παρουσίαση PowerPoint, διαθέσιμο στο http://elearn.uoc.gr,
περιπτώσεις μελέτης, αποσπάσματα από το διεθνή Τύπο και πληροφοριακά κείμενα προκειμένου να γίνουν
κατανοητές εφαρμογές της λήψης οικονομικών αποφάσεων και σχεδιασμού οικονομικών πολιτικών.
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Παρακολούθηση, Εξέταση, Βαθμολόγηση:
O τελικός βαθμός θα προκύψει ως εξής:
50% από την εξεταστική
25% από τις εβδομαδιαίες εργασίες
25% από τη συμμετοχή στις διαλέξεις

