
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ) 

Η οικονομική ανάπτυξη, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και αποτελεί μια δυναμική 

διαδικασία οικονομικής διεύρυνσης και κοινωνικής αλλαγής, σημαίνει δε όχι απλή 

αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας αλλά βαθύτερη μεταλλαγή της 

σε επίπεδο διάρθρωσης της οικονομίας, θεσμικού πλαισίου, προστασίας του 

καταναλωτή και του περιβάλλοντος, παιδείας, υγείας κ.τ.λ. Στο πλαίσιο αυτό ο 

σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των υποδειγμάτων και των 

θεωριών που αναπτύχθηκαν για την μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης τόσο από την 

πλευρά της πολιτικής οικονομίας όσο και από την πλευρά της νεοκλασικής θεωρίας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ποσοτική 

εκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης καθώς και μία σειρά από ζητήματα τα οποία 

αποτελούν τη βάση και του σύγχρονου επιστημονικού προβληματισμού όπως, η 

ανισότητα και η φτώχεια. Τα μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες: (α) Εισαγωγή και 

ορισμός της Σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης. Συντελεστές 

Οικονομικής Ανάπτυξης: φυσικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι, κεφάλαιο, τεχνολογική 

πρόοδος, επιχειρηματικότητα, μέγεθος αγοράς, θεσμικό πλαίσιο, εμπόδια 

οικονομικής ανάπτυξης. Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Η γενική μεθοδολογία 

των υποδειγμάτων της σύγχρονης θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Τα διάφορα 

υποδείγματα "εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης". (β) Ταξινόμηση 

και βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης. Βιομηχανία και οικονομική 

ανάπτυξη, θεωρίες εξάρτησης των αναπτυσσομένων χωρών. Οικονομική μεγέθυνση 

και περιβάλλον. Αειφόρος ανάπτυξη. (γ) Μέτρα πολιτικής για την κινητοποίηση των 

αποταμιεύσεων: ιδιωτική αποταμίευση, δημόσια αποταμίευση, πληθωρισμός, 

εξωτερικές πηγές αποταμίευσης. Πολιτική διεθνών οικονομικών συναλλαγών: 

κρατική εξωτερική εμπορική πολιτική, διεθνής εμπορική πολιτική. Πολιτική σε 

βασικούς τομείς της οικονομίας: αγροτική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική 

σε άλλους τομείς. Μέτρα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των 

αναπτυσσομένων χωρών. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να εξηγούν τις διαφορές ανάπτυξης 

μεταξύ χωρών, να κατανοούν τα προβλήματα υπήρξαν που σταμάτησαν τη 

διαδικασία ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να αναλύσουν 

πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη 
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ECONOMY AND DEVELOPMENT STRATEGIES (POLITICAL ECONOMY AND 

NEOCLASSICAL THEORY) 

Economic growth has a multidimensional character and is a dynamic process of 

economic enlargement and social change, and means not simply increasing a country's 

productive potential but a deeper transformation in terms of structure of the 

economy, institutional framework, consumer and environmental protection, 

education, health etc. In this context, the purpose of this course is to present and 

analyze the models and theories of economic development both from the point of 

view of political economy and from the point of view of neoclassical theory. The 

methodological approaches for the quantitative assessment of the level of 

development will be examined, as well as a series of issues, such as inequality and 

poverty. The course consists of 3 modules: (a) Introduction and definition of Modern 

Economic Development and Growth. Factors of Economic Development: natural 

resources, human resources, capital, technological progress, entrepreneurship, 

market size, institutional framework, obstacles to economic growth. Economic 

development strategies. The general methodology of the models of the modern 

theory of economic growth. The various models of "exogenous and endogenous 

economic growth". (b) Classification and key features of development strategies. 

Industry and economic development, theories of dependence of developing 

countries. Economic growth and environment. Sustainable development. (c) Savings 

mobilization policy measures: private savings, public savings, inflation, external 

sources of savings. International economic trade policy: state foreign trade policy, 

international trade policy. Policy in key sectors of the economy: agricultural policy, 

industrial policy, policy in other areas. Measures to address the specific problems of 

developing countries.  

Students, upon successful completion of the course, will be able to explain the 

differences in development between countries, understand the problems of the least 

developed countries and analyze policies that can induce development. 

 


