
Τίτλος Μαθήματος Μακροοικονομική II 

Κωδικός Μαθήματος AED370 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο Έτος / 5ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
Dβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Να αναπτύξουν οι διδασκόμενοι γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες 
μακροοικονομικές έννοιες και θέματα. Να αποκτήσουν την 
ικανότητα να διαβάζουν χρηματοοικονομικές ειδήσεις και τις 
κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις οικονομικές πολιτικές με ένα 
επίπεδο κατανόησης που θα τους επιτρέπει να διαμορφώνουν μια 
τεκμηριωμένη άποψη. Να εφαρμόζουν βασική ποσοτική ανάλυση 
ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν μια πρώτη πρόβλεψη κατά 
προσέγγιση σχετικά με τις μακροοικονομικές μεταβλητές. Να 
εμπεδώσουν τις θεωρίες ανταγωνισμού και να καταλάβουν τις 
υποθέσεις τους και τις επιπλοκές τους στις πολιτικές που 
ενσωματώνονται σε αυτές.    

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Συζητούν τη λειτουργία της μακροοικονομίας και τον 
αρμόζων ρόλο της κρατικής παρέμβασης 

 Περιγράφουν, συγκρίνουν και αξιολογούν τα εναλλακτικά 
μακροοικονομικά μοντέλα 

 Εξηγούν τη σημασία της οικονομικής και θεσμικής δομής 
στην μακροοικονομική αντιμετώπιση κλονισμών από 
διαφορετικές πηγές 

 Χρησιμοποιούν μακροοικονομικές τεχνικές ανάλυσης 

 Σκιαγραφούν τα βασικά επιχειρήματα που στηρίζουν τη 
χρήση νομισματικών πολιτικών για τη διατήρηση χαμηλού 
πληθωρισμού 

 Αξιολογούν τη θεωρητική βάση της σύγχρονης 
νομισματικής πολιτικής και να είναι σε θέση να αξιολογούν 
την αποτελεσματικότητα των νομισματικών αρχών στην 
επίτευξη των στόχων τους.  



Προαπαιτούμενα AED100, AED115, 
BUD210 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εισαγωγή: η επιστήμη της μακροοικονομικής, τα δεδομένα της 
μακροοικονομικής. 
 
Η οικονομία μακροπρόθεσμα: εθνικό εισόδημα – η παραγωγή του, 
η διανομή και κατανομή του, οικονομική ανάπτυξη, ανεργία, χρήμα 
και πληθωρισμός, η ανοικτή οικονομία.  
 
Η οικονομία βραχυπρόθεσμα: εισαγωγή στις οικονομικές 
διακυμάνσεις, συνολική ζήτηση (καμπύλη Is και Lm, επεξήγηση 
των διακυμάνσεων με το μοντέλο Is-Lm, το Is-Lm ως μια θεωρία 
συνολικής ζήτησης), συνολική προσφορά (μοντέλα συνολικής 
ζήτησης), πληθωρισμός και ανεργία, η συζήτηση για την 
μακροοικονομική πολιτική, η ανοικτή οικονομία βραχυπρόθεσμα, η 
θεωρία των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων. 
 
Η μικροοικονομική πίσω από την μακροοικονομική: κατανάλωση, 
η συζήτηση για το δημόσιο χρέος, επένδυση, προσφορά και 
ζήτηση χρήματος. 
 
Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στο 
αντικείμενο του μαθήματος. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Williamson Stephen. Μακροοικονομική. Εκδόσεις Τζιόλα. 
Τελευταία Έκδοση. 
Dornbusch / Fisher: Macroeconomics, McGraw Hill, Latest Edition.  
Robert Gordon: Macroeconomics, HarperCollins College 
Publishers, Latest Edition. 
Robert Hall, E.: Macroeconomics, Norton, Latest Edition. 
Barro, R.J.: Macroeconomics, Wiley, Latest Edition. 
Gregory Mankiew, N.: Macroeconomics, Worth, Latest Edition, 
Worth Publishers. 
 

Αξιολόγηση Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


