
 

Τίτλος μαθήματος Μακροοικονομική 

Κωδικός μαθήματος ECON114 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 1ο Εξάμηνο 2ο 

Όνομα διδάσκοντα Παναγιώτου Έλενα 

ECTS 4 Διαλέξεις/ εβδομάδα 2 Εργαστήρια/ εβδομάδα  

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις θεωρίες της 
μακροοικονομικής με την μεγαλύτερη επιρροή, εξηγώντας ζητήματα που 
σχετίζονται με τον προσδιορισμό της παραγωγής, της ανεργίας και του 
πληθωρισμού. Επικεντρώνεται επίσης σε συγκεκριμένα πλαίσια για την 
κατανόηση των κύριων μακροοικονομικών γεγονότων και συμβάντων, 
αναπτύσσοντας την ικανότητα χρήσης των σωστών μακροοικονομικών 
εργαλείων για την επεξήγηση συγκεκριμένων μακροοικονομικών ζητημάτων και 
την αιτιολόγηση των προτεινόμενων πολιτικών. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Να ορίζουν τους καθοριστικούς παράγοντες των επιχειρηματικών κύκλων,  
και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη 

• Αναλύουν την ανεργία και τον πληθωρισμό. 
• Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα οικονομικών μοντέλων 
• Αναλύουν σύγχρονα και ιστορικά μακροοικονομικά γεγονότα 
• Διαμορφώνουν και προτείνουν κατάλληλες μακροοικονομικές πολιτικές 

Προαπαιτούμενα ECON102 - Εισαγωγή στα 
Οικονομικά Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Συνολική ζήτηση σε μια κλειστή οικονομία: Οι καθοριστικοί παράγοντες 
κατανάλωσης, επένδυσης, ζήτησης και προσφοράς χρήματος, Επιδράσεις 
πλούτου, μοντέλο IS-LM και εφαρμοζόμενες πολιτικές. 

• Συνολική ζήτηση σε μια ανοιχτή οικονομία: Καθεστώτα 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, διεθνές εμπόριο, ροές κεφαλαίων και 
εξωτερικό ισοζύγιο, Το μοντέλο IS-LM-BP και εφαρμοζόμενες πολιτικές 

• Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και επίπεδο τιμών: Η καμπύλη 
συνολικής ζήτησης, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καμπύλες 
συνολικής προσφοράς, Το μοντέλο συνολικής ζήτησης-συνολικής 
προσφοράς και οι εφαρμογές του για τον προσδιορισμό του επιπέδου 
τιμών και του πραγματικού εισοδήματος και πολιτική διαχείρισης της 
ζήτησης, Το νεοκλασικό (Solow) μοντέλο ανάπτυξης.  

• Πληθωρισμός και ανεργία: Μοντέλα πληθωρισμού, κόστος 
πληθωρισμού, αντιπληθωριστική πολιτική, Πλήρης απασχόληση και 
φυσικό ποσοστό ανεργίας, Τύποι και αιτίες ανεργίας, Πολιτικές για τη 
μείωσή τους 



 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Παρουσιάσεις Power Point  
• Καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
• Παραδείγματα με συναφείς με το πρόγραμμα μελέτες περίπτωσης  
• Ενότητα ερωταπαντήσεων και διευκρινήσεων 
• Χρήση διαδικτύου και συναφούς υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής 
• Χρήση βιντεοπροβολέα και Πίνακα 
• Εκπόνηση Εργασίας 
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Αξιολόγηση 

• Συμμετοχή στη τάξη:              10% 
• Εκπόνηση Εργασίας:               20% 
• Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση:   30% 
• Τελική Γραπτή Εξέταση:          40% 

Γλώσσα Ελληνικά ή Αγγλικά 
 

 

 

 

 

 

 


