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Μικροοικονομική 

D. Besanko - R. R. Braeuiigam 

Ιι I t E S U 1 Η Ιι 

Είναι γενικά αποδεκτό on n εξοικείωση με τα 

«εργαλεία» της Μικροοικονομικής μπορεί να 

ΜI ^^Q|KONOMIKH βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση ιου κόσμου 

στον οποίο ζούμε. 

Οι συγγραφείς του εγχειριδίου της Μικροοικονομικής 

D. Franko και R. R. Braeuiigam. παρουσιάζουν 

με απλό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο τη 

«λειτουργία» της Μικροοικονομικής και πως αυτή 

μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε 

τον κόσμο γύρω pas. από τη λειτουργία του 

χρηματιστηρίου μέχρι την αγορά ακινήτων και us 

επιχειρήσεις του Διαδικτύου. 

To εγχειρίδιο περιέχει μεγάλο αριθμό εφαρμογών της 

Μικροοικονομικής σε προβλήματα του πραγματικού 

κόσμου και πλήθος λυμένων και ιδιαίτερα χρήσιμων 

«Μαθαίνοντας στην πράξη» ασκήσεων κα 

προβλημάτων. 

Επιπλέον, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στις σωστές 

αναλογίες τη διαγραμματική και τη μαθηματική 

παρουσίαση των οικονομικών εννοιών με τις 

οποίες καταπιάνονται, με στόχο πάντα την καλύτερη 

κατανόησή τους. 

Η αναθεωρημένη τρίτη έκδοση του βιβλίου 

περιλαμβάνει κλασικά θέματα της Μικροοικονομικής 

όπως θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγής και 

κόστους αλλά και πλέον σύγχρονα όπως. θεωρία 

παιγνίων και στρατηγική συμπεριφορά, δύναμη και 

διάρθρωση αγοράς, κίνδυνος και πληροφορία. 

Επιπλέον, το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή στην Μικροοικονομική, για όσους δεν γνωρίζουν 

επαρκώς το αντικείμενο, ανάλυση της θεωρίας καταναλωτή και της θεωρίας παραγωγής 

και κόστους, ενώ παράλληλα καταπιάνεται και με τον πλήρη ανταγωνισμό. Η δύναμη της 

αγοράς αποτελεί βασικό μέρος του βιβλίου, αλλά και ο ατελής ανταγωνισμός με τη στρατηγική 

συμπεριφορά, καταλαμβάνουν σημαντική θέση στον τόμο. 

Μετάφραση: Ανδρέας Σοκοδήμος. Επιμελητής: Μιχάλης Ντεμούσης 

Τίτλος πρωτοτύπου: Microeconomics 

Για tous συγγραφει'5 

Braeuiigam R. Ronald 
Με σπουδές διδακτορικού επιπέδου στις οικονομικές επιστήμες και mo συγκεκριμένα στα οικονομικά 

συστήματα των κοινωνιών, ο Braeutigam R. Ronald φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο 

του.Έχει διατελέσει καθηγητής Οικονομίας στο Northwestern University αλλά και αναλυτής 

οικονομικών για τον Λευκό Οίκο τη διετία 1 972-1973. Επιπλέον, του έχουν απονεμηθεί διακρίσεις 

ορισμένε5 από tis οποίε5 είναι οι εξή5: Καθηγητή5 Tns Xpovias Northwestern University, President of 

the European Association of Research in Industrial Economics κ.α. 

David Besanko 
Καθηγητή5 Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στο Kellogg School of Management at Northwestern 

University, με σπουδέε στη διοικητική οικονομία, ο David Besanko έχει επιτελέσει καθηγητής 

μικροοικονομίαε και ανταγωνιστικήε στρατηγική5 σε διάφορα πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα έχει 

έντονο συγγραφικό έργο με θέμα την μικροοικονομία και το ποιοτικό Μάρκετινγκ. Στην παρούσα 

φάση διδάσκει στο Kellogg School, από όπου έχει διακριθεί και με την ύψιστη διάκριση «Lovengood 

Professor of the Year» για το έτος 1 995 και 2010. 
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brad klontz, 
ted klontz, rick kahler 
Η ψυχολογία 
του χρήματοε 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
του ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

To βιβλίο «Η ψυχολογία του 

χρήματοε» υποστηρίζει ότι n 

μεγαλύτερη απειλή για την 

οικονομική ευημερία δεν είναι n 

οικονομία - είναι n νοοτροπία. 

Οι αγορέ5 ανεβαίνουν και 

κατεβαίνουν, αλλά ένα veyovos 

παραμένει πάντα αληθινό: 

Τα οικονομικά σενάρια -σι 

υποσυνείδητε5 βαθιά χαραγμένε5 

πεποιθήσεΐ5 για το χρήμα- θα 

καθορίσουν αν θα κερδίσει kovbi's 

ή όχι, συνεχίζει το βιβλίο ενώ 

αποπνέει μια νότα αισιοδοξίαε 

καταδεικνύοντα5 ncos πάντα 

υπάρχει ελπίδα. Οι συγγράφει^, 

γνωστοί για tis πρωτοπορία^ 

tous έρευνεβ oris οικονομι̂  

συνήθειεε των ανθρώπων, 

δείχνουν ncos μπορεί κανει^ να 

αλλάξει τρόπο σκέψηε, ώστε 

να βρεθεί μια ισορροπία στα 

οικονομικά. Επιπλέον παρουσιάζει 

τα 10 κυριότερα οικονομικά 

σενάρια που υπονομεύουν τη 

ζωή των ανθρώπων. Tponous 

επίλυση5 οικογενειακών 

οικονομικών προβλημάτων, 

Kaecjs και τι να κάνετε αν τα 

οικονομικά σενάρια oas κρατούν 

φτωχούβ μέσα από τη σπατάλη. 
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