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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ηε ζύγρξνλε επνρή ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δεζπόδνπλ ζηε δσή θαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ θνηλσληώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Σα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο
θαζεκεξηλά παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθέο εηδήζεηο θαη ηα πνιηηηθά πξνγξάκκαηα ησλ
δηαθόξσλ θνκκάησλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε πξνηάζεηο πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα είλαη
νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ. Σα άηνκα είλαη ππνρξεσκέλα λα ιακβάλνπλ ζρεδόλ
ζπλερώο απνθάζεηο, σο ηδηώηεο ή ςεθνθόξνη, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηελ εθηίκεζε
ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ γεγνλόησλ θαη έρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Γηα ηνπο
ιόγνπο απηνύο, ε Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ζε αληίζεζε κε πνιιέο άιιεο επηζηήκεο πνπ
ελδηαθέξνπλ

ζρεδόλ

απνθιεηζηηθά

εθείλνπο

πνπ

επηζπκνύλ

λα αζρνιεζνύλ

επαγγεικαηηθά κε απηέο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκόηεηα γηα όινπο.
Σν κάζεκα ηεο Μηθξννηθνλνκίαο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα
θαηαλνήζνπλ ζεκειηώδεηο νηθνλνκηθέο αμίεο, όπσο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο, ζηηο
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παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ
ηηκώλ θαη ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά κε βάζε ηε δήηεζε
θαη ηελ πξνζθνξά, ζηελ ζεσξία παξαγσγήο θαη θόζηνπο παξαγσγήο θαζώο θαη ζηνλ
ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο αγνξάο.
Οη γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη ζπνπδαζηέο από ην κάζεκα ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο
Θεσξίαο ζα απνηεινύλ έλα ρξήζηκν εθόδην, ην νπνίν ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
ηόζν ζηα επόκελα έηε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηεύζπλζε ζπνπδώλ
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, όζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.

ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεγήζεη ζηνλ ζπνπδαζηή ηα αλαιπηηθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε γηα λα εξκελεπηνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ Μηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Καη’ αξρήλ εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ
ππό ζπλζήθεο βεβαηόηεηαο ώζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε δήηεζε ελόο αγαζνύ. ηε ζπλέρεηα
πξνζδηνξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη
ην θόζηνο ώζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο. Βαζηθή καο επηδίσμε είλαη
ν ζπνπδαζηήο λα κπνξέζεη ζην ηέινο ησλ δηαιέμεσλ λα αληηκεησπίδεη αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα εθαξκνγώλ ηεο ζεσξίαο κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκαηηθώλ
ππνδεηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο.

ΣΟΥΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:


Να έρνπλ κηα ζαθή εηθόλα ηεο κηθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.



Να θαηαλννύλ ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νηθνλνκηθή
ζεσξία γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ.



Να θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζηελ εθαξκνζκέλε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή.



Να εξκελεύνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ.

2

Οδεγόο Μαζήκαηνο Μηθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο

Καζ. : Α. Παπαζηαζόπνπινο

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ βαζκνιόγεζε βαζίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΚΗΔΙ - ΗΜΔΙΩΔΙ
ηνπο θνηηεηέο ζα δίδνληαη ζρεηηθέο αζθήζεηο ζηαδηαθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ελώ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε ηήξεζε ζεκεηώζεσλ ζηηο δηαιέμεηο.

Βασικό βιβλίο ηνπ καζήκαηνο είλαη:


Κώηηε, Γ. & Πεηξάθε-Κώηηε, Α. (2005). Σύγχρονη Μικροοικονομική. Β΄
Έθδνζε. Αζήλα: Δθδόζεηο Μπέλνπ

Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζεσξεηηθό θαη
πξαθηηθό επίπεδν πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ βηβιία:
1. Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R., & Ward, D. (2005) Economics. 8th Edn.
McGraw Hill Higher Education
2. Walter Nicholson (1998) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές αρχές και
προεκτάσεις. Σόκνη Α' θαη Β', Αζήλα: Δθδόζεηο Κξηηηθή.
3. Κηληήο & Πνπξλαξάθεο (1995) Εισαγωγή στην Οικονομική Τόμος ΙΙ
Μικροοικονομική.
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ

ΠΑΡΑΓΟΗ 1
ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ.
Αντικειμενικοί κοποί: Οηθνλνκηθή επηζηήκε. Οηθνλνκηθό ζύζηεκα. Οηθνλνκηθνί
ζηόρνη ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζύγρξνλσλ νηθνλνκηθώλ
ζπζηεκάησλ
ΠΑΡΑΓΟΗ 2
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ
Αντικειμενικοί κοποί: Παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. Δμεηδίθεπζε παξαγσγηθώλ
ιεηηνπξγηώλ. Παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο.
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 3
ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αντικειμενικοί κοποί: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δήηεζεο. πλάξηεζε δήηεζεο.
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνζθνξάο. πλάξηεζε πξνζθνξάο. Πξνζδηνξηζκόο ησλ
ηηκώλ από ηελ αιιειελέξγεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο.

ΠΑΡΑΓΟΗ 4
ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (συνέχεια)
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 5
ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αντικειμενικοί κοποί: πληειεζηήο ηεο ειαζηηθόηεηαο ηεο δήηεζεο, ηνμνεηδήο
ειαζηηθόηεηα, ειαζηηθόηεηα ζεκείνπ, ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο θαη θιίζε ηεο
θακπύιεο δήηεζεο, ειαζηηθόηεηα δήηεζεο θαη ζπλνιηθό έζνδν, πξνζδηνξηζηηθνί
παξάγνληεο ηεο ειαζηηθόηεηαο ηεο δήηεζεο, ζηαπξνεηδήο ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο,
ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο.
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ΠΑΡΑΓΟΗ 6
ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (συνέχεια)
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 7
ΕΖΣΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Αντικειμενικοί κοποί: Έλλνηα ηεο ρξεζηκόηεηαο, πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο
θιαζηθήο ζεσξίαο πεξί ρξεζηκόηεηαο, εθαξκνγέο ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο πεξί
ρξεζηκόηεηαο, θζίλνπζα νξηαθή ρξεζηκόηεηα ηνπ ρξήκαηνο, θακπύιεο αδηαθνξίαο.
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 8
ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Αντικειμενικοί κοποί: πλάξηεζε παξαγσγήο, ε παξαγσγή ζην βξαρπρξόλην
δηάζηεκα, ε παξαγσγή ζην καθξνρξόλην δηάζηεκα.
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 9
ΘΔΩΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Αντικειμενικοί κοποί: Έλλνηα θόζηνπο, ην θόζηνο παξαγσγήο ζην βξαρπρξόλην
δηάζηεκα, ην θόζηνο παξαγσγήο ζην καθξνρξόλην δηάζηεκα
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 10
Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΟΝ ΠΛΖΡΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ
Αντικειμενικοί κοποί: Μεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
βξαρπρξόλην δηάζηεκα, βξαρπρξόληα θακπύιε πξνζθνξάο κηαο επηρείξεζεο,
βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα θακπύιε πξνζθνξάο
Ασκήσεις Μαθήματος
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ΠΑΡΑΓΟΗ 11
Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΗΟ & ΣΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΗΑΚΟ
ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ
Αντικειμενικοί κοποί: πλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύλ κνλνπώιηα, θέξδε κνλνπσιίσλ,
δηαθνξηζκόο ηηκήο, ειεγρόκελα κνλνπώιηα. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο
θαη ηηκήο ζην βξαρπρξόλην δηάζηεκα, ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ζην καθξνρξόλην
δηάζηεκα, αμηνιόγεζε κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 12
Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΟΛΗΓΟΠΩΛΗΑΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
Αντικειμενικοί κοποί: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο θαη ηηκήο ηνπ
πξντόληνο, αληαγσληζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο,
ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο.
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 13
Ζ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ
Αντικειμενικοί κοποί: Θεσξίαο ηεο νξηαθήο παξαγσγηθόηεηαο, ζπλνιηθή δήηεζε
παξαγσγηθνύ ζπληειεζηή, ειαζηηθόηεηα δήηεζεο γηα παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 14
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Αντικειμενικοί κοποί: Θεσξίαο ηεο νξηαθήο παξαγσγηθόηεηαο, ζπλνιηθή δήηεζε
παξαγσγηθνύ ζπληειεζηή, ειαζηηθόηεηα δήηεζεο γηα παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο
Ασκήσεις Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΟΗ 15
ΔΡΩΣΖΔΗ & ΑΚΖΔΗ ΔΦ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΎΛΖ
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