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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο
λειτουργεί το οικονομικό σύστημα των περιφερειών, ώστε να καταστεί δυνατή η
εξήγηση των αιτίων που διαμορφώνουν και συντηρούν τις περιφερειακές ανισότητες
σε έναν οικονομικό χώρο. Ειδικότερα στο μάθημα αυτό επιχειρείται να
διαμορφωθούν απαντήσεις τα εξής ερωτήματα: Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι
καθορίζουν το επίπεδο και τη διαχρονική μεταβολή του προϊόντος και της
απασχόλησης μίας περιφέρειας; Γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα ορισμένων
περιφερειών είναι μεγαλύτερο απ’ ότι σε κάποιες άλλες; Ποιοι είναι οι παράγοντες
που ερμηνεύουν τους διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας
ανάμεσα στις περιφέρειες; Από τι προσδιορίζεται η παραγωγική εξειδίκευση και οι
εμπορικές ανταλλαγές των περιφερειών; Τι είναι αυτό που καθορίζει τις
μεταναστευτικές ροές μεταξύ των περιφερειών; Γιατί ορισμένες περιφέρειες
εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας από ότι άλλες;
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα καταστεί δυνατή μέσα από τη μελέτη θεωριών
και τεχνικών που παρέχει η οικονομική επιστήμη για την ανάλυση των εθνικών
οικονομιών προσαρμοσμένων όμως στις ιδιομορφίες των οικονομιών των
περιφερειών.
Θεματολογία
Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
ορισμός της περιφερειακής οικονομικής ως ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της οικονομικής
επιστήμης, διαφορές και σχέσεις μεταξύ περιφερειακής και εθνικής οικονομικής
ανάλυσης, η χωρική υπόσταση των πόρων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων,
θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, περιφερειακό και διαπεριφερειακό σύστημα
λογαριασμών εισροών-εκροών και περιφερειακοί πολλαπλασιαστές, διαπεριφερειακό
εμπόριο, διαπεριφερειακή μετανάστευση, περιφερειακές αγορές εργασίας, ανεργία
και απασχόληση.

Μέθοδος διδασκαλίας
Διαλέξεις.
Προαπαιτούμενα
Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική
Ανάπτυξη,
Αξιολόγηση
Τελικές εξετάσεις 70%, βαθμός προόδου 30%.
Διδακτικό υλικό
Βιβλίο McCann Ph. (1992), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική
και φάκελος.
Βιβλιογραφία
Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts:
Blackwell
Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης (2001)
Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα:
Παπαζήσης
Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης
Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα:
Παπαζήσης
Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα:
Σταμούλης

