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Α. Θεματικές ενότητες 

1. Οικονομικά συστήματα: έννοια, είδη, υπέρ και κατά 
2. Λόγοι παρέμβασης του κράτους στο «μικτό» οικονομικό σύστημα 
3. Θεωρία της οικονομικής πολιτικής, σε αντιδιαστολή με την πραγματικότητα των δημόσιων 

επιλογών  
4. Στόχοι και μέσα της οικονομικής πολιτικής 
5. Έννοια, αίτια και επιπτώσεις του πληθωρισμού 
6. Έννοια, στόχοι και μέσα της νομισματικής πολιτικής 
7. Αίτια, κατηγορίες της ανεργίας  και πολιτικές για την καταπολέμησή της 
8. Αίτια οικονομικών διακυμάνσεων και δυνατότητες αντικυκλικής πολιτικής  
9. Δημοσιονομική διαχείριση, δημόσιο έλλειμμα και χρέος και κρίσεις δημοσίου χρέους 
10. Φύση του φορολογικού συστήματος & μορφές φορολογίας  
11. Ασφαλιστικό σύστημα: παράμετροι & προβληματικότητα  
12. Δομή της ελληνικής οικονομίας και προσκόμματα στις μεταρρυθμίσεις  
13. Ισοζύγιο πληρωμών: έννοια, δομή και ερμηνευτική σημασία  
14. Κύρια συναλλαγματικά συστήματα: υπέρ και κατά αυτών  

 

B. Διδακτικά εγχειρίδια 

1. Mankiw & Taylor  

Οι φοιτητές καλούνται να προετοιμαστούν με βάση τα εξής κεφάλαια του εγχειριδίου των Gregory 
N Mankiw & Mark P Taylor, Οικονομική (4η έκδ, Τζιόλας, 2018)  

‐ κεφ 7. Καταναλωτές, παραγωγοί και η αποτελεσματικότητα των αγορών 
‐ κεφ 8. Προσφορά, ζήτηση και κρατικές πολιτικές  
‐ κεφ 9. Το φορολογικό σύστημα  
‐ κεφ 10. Δημόσια αγαθά, κοινοί πόροι και αξιόλογα αγαθά  
‐ κεφ 11. Εξωτερικότητες και αποτυχία της αγοράς  
‐ κεφ 12. Οικονομική της πληροφορίας και συμπεριφορική οικονομική  
‐ κεφ 17. Τα οικονομικά των αγορών συντελεστών 
‐ κεφ 18. Ανισότητα εισοδήματος και φτώχεια 
‐ κεφ 20. Η μέτρηση της εθνικής ευημερίας 
‐ κεφ 21. Η μέτρηση του κόστους ζωής 
‐ κεφ 22. Παραγωγή και μεγέθυνση 
‐ κεφ 23. Ανεργία 
‐ κεφ 31. Οικονομικοί κύκλοι 
‐ κεφ 32. Κεϋνσιανή οικονομική θεωρία και ανάλυση IS-LM 
‐ κεφ 33. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά  
‐ κεφ 34. Η επίδραση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συνολική ζήτηση 
‐ κεφ 36. Οικονομικές πολιτικές της πλευράς της προσφοράς 



2. Βαβούρας  

Εάν διαθέτουν μόνον το εναλλακτικό εγχειρίδιο του Ιωάννη Σ Βαβούρα, Οικονομική Πολιτική 
(Αθήνα: Παπαζήσης, 2013), οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάσουν τα εξής κεφάλαια:  

- κεφ 1. Εισαγωγικά  
- κεφ 2. Κοινωνική επιλογή και πολιτική διαδικασία  
- κεφ 6. Οικονομική πολιτική και πραγματικότητα 
- κεφ 8. Πλήρης απασχόληση 
- κεφ 10. Οικονομική μεγέθυνση 
- κεφ 12. Περιορισμός των δημοσίων ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους 

 

Γ. Άλλα κείμενα  

Πέραν των εγχειριδίων, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευθούν τις  

01. διαφάνειες των παραδόσεων του Άγγελου Κότιου,  

καθώς και τα ακόλουθα κείμενα:  

α. Εθνικοί λογαριασμοί  

02. Άγγελος Αντζουλάτος, Κυβερνήσεις, Αγορές & Μακροοικονομία (Αθήνα: Διπλογραφία, 2011), 
κεφ. 2, «Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασμούς» (σελ. 36-88)  

03. Τράπεζας της Ελλάδος, Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί & στοιχεία  

β. Δημόσιο χρέος 

04. Άγγελος Κότιος, «Οι Κρίσεις Δημοσίου Χρέους», αδημοσίευτο κείμενο  

γ. Φορολογία 

05. Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (4η έκδ, Αθήνα: Ε. Μπένος, 
2012), κεφ. 9, «Γενικά για τη φορολογία» (σελ. 287-312) 

Επικουρικώς, παρουσιάσεις:  

06. PwC, ‘World Tax Summaries: η Φορολογία στην Ελλάδα’ (Μάιος 2016)· και  

07. ΙΟΒΕ, ‘Η Φορολογία Εισοδήματος στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και προτάσεις 
αναμόρφωσης’ (Απρ 2018) 

3. Κοινωνικό κράτος & ασφαλιστικό σύστημα 

08. Μάνος Ματσαγγάνης, «Οι Μεταμορφώσεις του Κοινωνικού Κράτους στην Ελλάδα», The Books’ 
Journal, τεύχ 86, Απρ 2018, σελ 18–23 

09. Πλάτων Τήνιος, «Κοινωνική Ασφάλιση και Ανταγωνιστικότητα: Μια Παραμελημένη Σχέση», σε 
Μ. Μασουράκης & Χρ. Γκόρτσος (επιμ.), Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις 

πολιτικής (Αθήνα, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2014), σελ 139-153 

10. Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) επί του τότε ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου, και ήδη εν ισχύει ασφαλιστικού νόμου («νόμος Κατρούγκαλου») (27 Απρ 2016) 

Β.4. Πολιτική οικονομία της Ελλάδας & μεταρρυθμίσεις 

11. Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, Κώστας Μεγήρ & Χριστόφορος Πισσαρίδης, «Ελληνική 
Οικονομία Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Κρίσης: Οικονομικές Πολιτικές για το Μέλλον», σε 
ιδίων (επιμ), Πέρα από τη Λιτότητα: Για μια Νέα Δυναμική στην Ελληνική Οικονομία (Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017), σελ 3–78  

12. Αρίστος Δοξιάδης, «Νοικοκυραίοι, Ραντιέρηδες, Καιροσκόποι: Θεσμοί και Νοοτροπίες στην 
Ελληνική Οικονομία», Athens Review of Books, τεύχ. 8, Ιούνιος 2010, σελ. 22–25 



 

Στην εξέταση θα τεθούν τέσσερα ερωτήματα, εκ των οποίων οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να 
απαντήσουν δύο.  

Σημειώνεται ότι στόχος του μαθήματος δεν είναι η αποστήθιση κειμένων, αλλά η κατανόηση και 
ικανότητα αναπαραγωγής και χρήσεως εννοιών, και συνεπώς οι ερωτήσεις δεν θα είναι σχολικού 
τύπου (δηλ, δεν θα αναπαράγουν τίτλους τμημάτων των βιβλίων, ούτε θα περιορίζονται στην 
αναπαραγωγή συγκεκριμένων σελίδων).  

 

Οι διδάσκοντες καθηγητές 

Άγγελος Κότιος & Χρήστος Χατζηεμμανουήλ 


