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Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (1642) 
 

Διδάσκων: Πέτρος Βαρθαλίτης 
 

Περιγραφή μαθήματος και επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Το μάθημα Νομισματική θεωρία και Πολιτική προσφέρετε ως επιλογής 7ου εξαμήνου στο τμήμα 

Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σπουδαστές θα 

διδαχθούν τα βασικά εργαλεία για την ανάλυση των μακροοικονομικών κύκλων με έμφαση στη 

νομισματική θεωρία και την χρήση τους στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος θα αναλυθεί πως τα διδασκόμενα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

άσκηση οικονομικής πολιτικής.  

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στα σύγχρονα 

θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από Κεντρικές Τράπεζες (όπως 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος), διεθνείς ερευνητικούς 

οργανισμούς και ινστιτούτα άσκησης οικονομικής πολιτικής (όπως Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ).  

Το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα μετά το τέλος αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές  

να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία: 

▪ Για την κατανόηση θεμάτων νομισματικής πολιτικής καθώς και την αλληλεπίδραση 

νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. 

▪ Για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την άσκηση νομισματικής 

πολιτικής και τους μακροοικονομικούς κύκλους.   

▪ Για την κατανόηση και επίλυση των βασικών σύγχρονων υποδειγμάτων που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. 

▪ Για την κατανόηση παραδειγμάτων αριθμητικής επίλυσης αυτών των υποδειγμάτων. 

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα μπορούν να αναλύσουν συστηματοποιημένα 

σύγχρονα αλλά και διαχρονικά θέματα οικονομικής πολιτικής όπως σταθεροποιητικές 

πολιτικές σε κανονικές περιόδους και περιόδους κρίσεων (πχ. Παγκόσμια Χρηματοοικονομική 

Κρίση, Πανδημία), συμβατική και μη-συμβατική νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική 

και δυναμική του δημοσίου χρέους.   

Τα παραπάνω εργαλεία είναι απαραίτητα εφόδια για σπουδαστές που θέλουν να 

ακολουθήσουν διεθνή καριέρα στα εφαρμοσμένα οικονομικά ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο. 
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Ενδεικτικά Προ-απαιτούμενα: 

Μακροοικονομικά Ι και ΙΙ, Διεθνή Οικονομική και καλή γνώση μαθηματικών. 

Προτεινομένο Συγγραμμα: 

▪ Νομισματική θεωρία και πολιτική, Bennett McCallum, Εκδόσεις Κριτική, 2002. 

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: 

▪ Υποδείγματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης και 

Αποστολής Φιλιππόπουλος, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2017. 

▪ Περαιτέρω υλικό και βιβλιογραφία θα δίνετε σε κάθε διάλεξη. 

 


