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Διεκνισ Οικονομικι – Μζροσ 2: Διάλεξθ 1-2

 Γιατί εκατομμφρια άνκρωποι είναι άνεργοι, πωσ μια υποτίμθςθ
επθρεάηει τθν καταναλωτικι και επενδυτικι ςυμπεριφορά;

 Γιατί υπάρχουν υφζςεισ; Ρϊσ επθρεάηει μια διεκνισ κρίςθ τθν
ευθμερία;

 Μπορεί θ κυβζρνθςθ να αντιμετωπίςει μια διεκνι κρίςθ και
πωσ;

Μερικά Ηθτιματα ςτθ Διεκνι Μακροοικονομικι
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Γιατί ςπουδάηουμε Διεκνι Μακροοικονομικι;

 Θ μελζτθ τθσ διεκνισ μακροοικονομικισ αναφζρεται
ςτθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ
πχ ανεργία, διεκνισ κρίςθσ και κοινωνικά προβλιματα.

 Θ μελζτθ τθσ διεκνισ μακροοικονομικι αναφζρεται ςτθν
ευθμερία του ατόμου
πχ μιςκοί, υποτίμθςθ και αγοραςτικι δφναμθ,
κατανάλωςθ...

 Θ κλάδοσ τθσ διεκνισ μακροοικονομικισ αποτελεί κφριο
μζροσ τθσ πολιτικισ και των τρεχόντων γεγονότων.
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Ρωσ θ μελζτθ τθσ Διεκνισ Μακροοικονομικισ
επιδρά ςτθν ατομικι και κοινωνικι
ευθμερία;

1. Θ διεκνισ μακροοικονομικι επθρεάηει τθν μακροχρόνια
ανάπτυξθ του ειςοδιματοσ (Κλάδοσ: Οικονομικι Ανάπτυξθ και
Μακροχρόνιεσ Επιδράςεισ). Ρόςο μεγάλο γίνεται το ειςόδθμα;

πχ θ μεγζκυνςθ του ειςοδιματοσ επθρεάηει τθν μεγζκυνςθ τθσ
κατανάλωςθσ θ οποία επθρεάηει άμεςα και κετικά τθν χρθςιμότθτα
των ατόμων (πχ υπόδειγμα Solow και Ramsey).

2. Θ διεκνισ μακροοικονομικι μελετά τθν αβεβαιότθτα ςτο
ειςόδθμα και τθν βραχυχρόνια εξζλιξθ του (Κλάδοσ: Οικονομικζσ
Διακυμάνςεισ και Κρίςεισ). Ρϊσ διακυμαίνεται το ειςόδθμα;

πχ ποιά κα είναι θ εξζλιξθ του ειςοδιματοσ και του μιςκοφ μετά από
μια υποτίμθςθ; (υπόδειγμα AD-AS)
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Κλάδοι τθσ Μακροοικονομικισ:

Στόχοι μακροοικονομικισ πολιτικισ
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Ροιά είναι και τι κάνουν τα άτομα ςτθν οικονομία;

(S-I)(X-Z)

(T-G)

Εξωτερικόσ 
τομζασ

Κυβζρνθςθ

Ιδιωτικόσ 
Τομζασ

Διάγραμμα οισ
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Σκελετόσ Διαλζξεων 1-2

 Συνοπτικι Σφνοψθ Υποκζςεων και Αποτελεςμάτων Κλειςτισ
Οικονομίασ.

Κφρια Λογιςτικι Ταυτότθτα ςε μια Ανοιχτι Οικονομία

 Οριςμοί ςτθν Διεκνι Μακροοικονομικι και απλι Λογιςτικι
των Διεκνϊν Οικονομικϊν.

 Οικονομικι Ρολιτικι, Κακαρζσ Ξζνεσ Επενδφςεισ και Εμπορικό
Ιςοηφγιο.
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Κφρια ταυτότθτα ςτθν Διεκνι Μακροοικονομικι

Κφρια Λογιςτικι Ταυτότθτα ςε μια Κλειςτι Οικονομία:

Κυρία Αποτελζςματα: Y C I G

Ροιά θ διαφορά μεταξφ κλειςτισ και ανοιχτισ οικονομίασ;

Πταν οι τιμζσ είναι άκαμπτεσ ι απλά δεδομζνεσ, θ παραγωγι προςαρμόηεται ςτθ ηιτθςθ και επζρχεται ιςορροπία: ηιτθςθ εγχωρίων αγακϊν =
παραγωγι εγχωρίων αγακϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ δθμοςιονομικι και νομιςματικι πολιτικι είναι αποτελεςματικζσ.

Πταν οι τιμζσ είναι εφκαμπτεσ ι απλά ςτθν μακροχρόνια περίοδο, θ παραγωγι είναι δεδομζνθ (οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ είναι
δεδομζνεσ) με αποτζλεςμα θ ηιτθςθ να προςαρμόηεται ςτθν παραγωγι. Με άλλα λόγια όταν θ ηιτθςθ είναι μεγαλφτερθ από τθν προςφορά τότε
οι τιμζσ αυξάνονται (αφοφ θ παραγωγι δεν μπορεί να αυξθκεί περαιτζρω), θ ηιτθςθ μειϊνεται και επζρχεται ιςορροπία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ
θ δθμοςιονομικι και νομιςματικι πολιτικι (πολιτικζσ που αφοροφν τθν ηιτθςθ) είναι αναποτελεςματικζσ.

Κφρια Λογιςτικι Ταυτότθτα ςε μια Ανοιχτι Οικονομία:

Y C I G EX IM

Κυρία Διαφορά: Θ ηιτθςθ εγχωρίων αγακϊν δεν ιςοφται
απαραίτθτα με τθν παραγωγι εγχωρίων αγακϊν.
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Διεκνείσ ροζσ Κεφαλαίου και Αγακϊν

Δαπάνθ - Ζιτθςθ για το εγχϊριο προιόν ανοιχτισ οικονομίασ:
όπου d d dY C I G EX

Αγορά Αγακϊν, Εξαγωγζσ, Ειςαγωγζσ;

dC

dI
dG

θ κατανάλωςθ εγχωρίων αγακϊν και υπθρεςιϊν.

θ επζνδυςθ εγχωρίων αγακϊν και υπθρεςιϊν.

Δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν αγορά εγχωρίων αγακϊν και υπθρεςιϊν.

Συνολικι Δαπάνθ ςτθν Οικονομία
d fC C C

d fI I I
d fG G G

}
( ) ( ) ( )f f fY C C I I G G EX

( ) ( )f f fY C I G EX I C G

EX Εξαγωγζσ. Δαπάνεσ από αλλοδαποφσ για τθν αγορά εγχωρίων αγακϊν
και υπθρεςιϊν.

}
Y C I G EX IMP

IMP ειςαγωγζσ αγακϊν
αλλοδαπισ
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Κφριοι οριςμοί - Ιςοηφγιο Ρλθρωμϊν

Ζςτω ότι θ Ελλάδα εξάγει μόνο ελαιόλαδο αξίασ 20 δισ ευρϊ και ειςάγει αυτοκίνθτα 50 δισ ευρϊ. Αυτζσ οι ςυναλλαγζσ ςυνεπάγονται
ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (και ςτο εμπορικό ιςοηφγιο) ίςο με 30 δισ ευρϊ.

Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν

Είναι όμωσ δυνατόν να κεωριςουμε ότι ο υπόλοιποσ κόςμοσ δίνει πράγματα μεγαλφτερθσ αξίασ ςτθν Ελλάδα απ’ όςα παίρνει απ’
αυτιν; Ναι, αν το κάνει με μορφι ξζνθσ βοικειασ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ θ Ελλάδα κα ζχει ειςρόθ 30 δισ ευρϊ, και επομζνωσ ιςόποςο
πλεόναςμα, ςτο λογαριαςμό κεφαλαιακϊν μεταβιβάςεων. Το άκροιςμα των ιςοηυγίων ιςοφται με το μθδζν.

Ιςοηφγιο κεφαλαιακϊν μεταβιβάςεων

Το πιο πικανόν είναι ότι ο υπόλοιποσ κόςμοσ δεν κα είναι διατεκειμζνοσ να δίνει ςυνεχϊσ ςτθ Ελλάδα. Οι αλλοδαποί ίςωσ είναι
διατεκειμζνοι να αγοράςουν περιουςιακά ςτοιχεία (μετοχζσ, ομόλογα) αξίασ 30 δισ ευρϊ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ θ Ελλάδα κα ζχει
πλεόναςμα 30 δισ ευρϊ ςτο λογαριαςμό χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν.

Ιςοηφγιο χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν

Ροφ και πϊσ καταγράφονται οι ςυναλλαγζσ με τον εξωτερικό τομζα;
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Κφριοι Οριςμοί: Ιςοηφγιο Ρλθρωμϊν

Μια ειςαγωγι ςτα ελλείμματα και τισ διεκνείσ κρίςεισ

Ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν

Τι κα ςυμβεί αν οι αλλοδαποί είναι διατεκειμζνοι να αγοράςουν από τουσ Ζλλθνεσ περιουςιακά ςτοιχεία αξίασ μικρότερθσ 30 δισ ευρϊ;
Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ θ χϊρα κα ζχει ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν, κακότι πρζπει θ Κεντρικι Τράπεηα να μειϊςει τα
ςυναλλαγματικά τθσ διακζςιμα προκειμζνου να «χρθματοδοτιςει» το μζροσ του ελλείμματοσ που δεν καλφπτεται από το πλεόναςμα
του υπολοίπου μζρουσ του λογαριαςμοφ χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν.

Κρίςθ Συναλλαγματικισ Ιςοτιμίασ
Θ φπαρξθ μεγάλων ελλειμμάτων ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν ςυνοδεφεται από κρίςθ, κακότι ςυνεπάγεται ταχεία εξάντλθςθ των
ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων και δθμιουργεί προςδοκίεσ περί μελλοντικισ αδυναμίασ αποπλθρωμισ των χρεϊν τθσ χϊρασ. Θ ζλευςθ
τθσ κρίςθσ ςυνοδεφεται από αλλαγι τθσ ςυναλλαγματικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ (υποτίμθςθσ).

Ιςοςκελιςμζνο ιςοηφγιο πλθρωμϊν αλλά κρίςθ λόγω ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (CA: Current Account).

Είναι δυνατό να ζχει μια χϊρα «πρόβλθμα» ακόμθ και αν το ιςοηφγιο πλθρωμϊν είναι ίςο με το μθδζν; Ναι, αν θ χϊρα ζχει ζλλειμμα ςτο
CA. Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα ελλείμματα χρθματοδοτοφνται είτε από μείωςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων είτε από εξωτερικό δανειςμό.
Επομζνωσ, αν διαρκοφν, ο υπόλοιποσ κόςμοσ κα αποφεφγει να ςυςςωρεφει απαιτιςεισ ζναντι μιασ χϊρασ τθσ οποίασ θ δαπάνθ είναι
μεγαλφτερθ από το ειςόδθμα τθσ.
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Κφριοι Οριςμοί: GDP, GNP, NFP.

Ακακάριςτο εγχϊριο και εκνικό προϊόν.

Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν
Πταν οι εγχϊριοι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιοφνται ςτο εξωτερικό, θ αξία τθσ παραγωγισ τουσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
Ακακάριςτο Εκνικό Ειςόδθμα (GNP) αλλά όχι ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ειςόδθμα (GDP), επειδι ςυνειςφζρουν ςτθν παραγωγι που
γίνεται εντόσ τθσ χϊρασ. Αντικζτωσ, όταν παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που ανικουν ςε αλλοδαποφσ απαςχολοφνται εντόσ τθσ χϊρασ, θ
αξία τθσ παραγωγισ του ςυμπεριλαμβάνεται ςτο GDP, αλλά όχι ςτο GNP.

Κακαρζσ Αμοιβζσ Ραραγωγικϊν Συντελεςτϊν από το Εξωτερικό
Ορίηουμε ωσ Κακαρζσ Αμοιβζσ Ραραγωγικϊν Συντελεςτϊν από το Εξωτερικό (NFP) τθ διαφορά μεταξφ του ειςοδιματοσ που
αποκομίηουν οι εγχϊριοι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ από τθν απαςχόλθςθ τουσ ςτο εξωτερικό και του ειςοδιματοσ που αποκομίηουν οι
αλλοδαποί παραγωγικοί ςυντελεςτζσ από τθν απαςχόλθςθ τουσ εντόσ τθσ χϊρασ.

Σχζςθ εμπορικοφ ιςοηυγίου και ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν.

Πταν NFP=0, ςθμαίνει ότι οι κακαρζσ εξαγωγζσ (δθλ. το εμπορικό ιςοηφγιο) ιςοφνται με το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Πταν θ
Ελλάδα ςτο παρελκόν είχε πολλοφσ Ζλλθνεσ να δουλεφουν ςτο εξωτερικό, θ διαφορά μεταξφ GNP και GDP ιταν ςθμαντικι. Σιμερα θ
διαφορά είναι μικρι και για αυτό κα παραβλζψουμε τισ NFP ςε ότι ακολουκεί.

NFP GNP GDP

0NFP NX CA
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Κακαρζσ Εξαγωγζσ

Y C I G EX IMP (1)

Κφριοι Οριςμοί

Ρωσ μποροφμε να δοφμε, να ορίςουμε και να ερμθνεφςουμε τθν
εκνικολογιςτικι ταυτότθτα;

Y C I G NX (1α) NX

( )NX Y C I G (1β) Κακαρζσ Εξαγωγζσ = Παραγωγι – Εγχώριεσ Δαπάνεσ (εγχώρια 
απορρόφθςθ)

( )Y C G I NX (1γ) Εκνικι Αποταμίευςθ (S) - Επζνδυςθ = Κακαρζσ Εξαγωγζσ

S I NX (1δ) Κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ = Εμπορικό Ιςοηφγιο

Κφρια Εκνικολογιςτικι Ταυτότθτα

0 και 0S I NX Εμπορικό πλεόναςμα ι πλεόναςμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο
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Ιδιωτικι, κρατικι και εκνικι αποταμίευςθ

Ακακάριςτο εγχϊριο και εκνικό προϊόν.

Ιδιωτικι Αποταμίευςθ

Ορίηουμε ωσ ιδιωτικι αποταμίευςθ τθ διαφορά μεταξφ του διακεςίμου ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν και τθσ κατανάλωςθσ

Κρατικι Αποταμίευςθ

Ορίηουμε ωσ κρατικι αποταμίευςθ τθ διαφορά μεταξφ των εςόδων και των δαπανϊν τθσ κυβζρνθςθσ

Εκνικι Αποταμίευςθ

( )pS Y T C Y T C

GS T G

Ορίηουμε ωσ εκνικι αποταμίευςθ το άκροιςμα ιδιωτικισ και κρατικισ αποταμίευςθσ.

S Y C G
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Ελλείμματα και Εμπορικό Ιςοηφγιο

ΔΙΔΥΜΑ – ΤΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σχζςθ εμπορικοφ ιςοηυγίου, ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα (ΤΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ)

Y C I G EX IM EX IM Y C I G EX IM Y C I G T T

Χρθςιμοποιϊντασ τθν (1) και τον οριςμό τθσ ιδιωτικισ και κρατικισ αποταμίευςθσ παίρνουμε τθν ςχζςθ που ςυνδζει τισ εξαγωγζσ με το ζλλειμμα-πλεόναςμα του
ιδιωτικοφ τομζα, και το ζλλειμμα-πλεόναςμα του δθμόςιου τομζα ωσ εξισ

Δημόζιος Τομέας
Ιδιωηικός Τομέας

pEX IM S I T G

Σχζςθ εξαγωγϊν , εκνικισ αποταμίευςθσ και επζνδυςθσ (ΔΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ)

EX IM S I (1δ)
Ραρατθροφμε ότι όταν τα άτομα ςτθν οικονομία αποταμιεφουν λιγότερο από τισ επενδφςεισ κζλουν να κάνουν τότε ζνα μζροσ τθσ
επζνδυςθσ ζρχεται με δανειςμό από το εξωτερικό με αποτζλεςμα να δθμιουργείται ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. Επομζνωσ,
ζλλειμμα ςτθν εκνικι αποταμίευςθ ςυνδζεται με ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο (ΔΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ).

Ραρατθροφμε ότι ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο μπορεί να προζλκει είτε α) από ζλλειμμα ςτθν ιδιωτικι αποταμίευςθ και ιςοςκελιςμζνο και μερικϊσ
πλεοναςματικό κρατικό προχπολογιςμό, β) από ζλλειμμα ςτον κρατικό προχπολογιςμό και ιςοςκελιςμζνθ ι μερικϊσ πλεοναςματικι ιδιωτικι αποταμίευςθ είτε γ)
από ζλλειμμα ςτον κρατικό προχπολογιςμό ΚΑΙ ςτον δθμόςιο προχπολογιςμό. Θ περίπτωςθ (γ) ςυνιςτά τα γνωςτά ωσ τρίδυμα ελλείμματα. Αυτι θ γνϊςθ είναι
χριςιμθ για τθν άςκθςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ και τθν ερμθνεία των εμπειρικϊν δεδομζνων που κα δοφμε παρακάτω.
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Ανοιχτζσ Οικονομίεσ και Επιτόκιο
Αποταμίευςθ, Επζνδυςθ και Επιτόκια Σε Ανοιχτζσ Οικονομίεσ

Αποταμίευςθ και Επζνδυςθ ςε μια Κλειςτι Οικονομία
Θ αποταμίευςθ μπορεί να οριςκεί ωσ θ προςφορά δανειακϊν κεφαλαίων και θ επζνδυςθ ωσ θ ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων. Ππωσ ςε όλεσ τισ ανταγωνιςτικζσ
αγορζσ θ τιμι φζρει τθν ιςορροπία. Στθν αγορά δανειακϊν κεφαλαίων αυτι θ τιμι είναι το επιτόκιο πχ όταν θ ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων είναι μεγαλφτερθ από
τθν προςφορά το επιτόκιο ανεβαίνει, θ ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων πζφτει και επζρχεται ιςορροπία.

Αποταμίευςθ και Επζνδυςθ ςε Ανοιχτζσ Οικονομίεσ
Αν πάρουμε τον κόςμο ωσ μια κλειςτι οικονομία εκείνθ θ τιμι που κα φζρει ιςορροπία ςτθ αποταμιευτικι και επενδυτικι ςυμπεριφορά όλων των χωρϊν (κάτω
από τθν υπόκεςθ τθσ πλιρθσ κινθτικότθτασ κεφαλαίου) κα το ονομάςουμε παγκόςμιο επιτόκιο.

Αποταμίευςθ, Επζνδυςθ και Επιτόκιο ςε μεγάλθ ανοιχτι οικονομία

* * *( )S I r

Ζςτω το επιτόκιο ςτισ ΘΡΑ ιςοφται με το παγκόςμιο επιτόκιο και υπάρχει ιςορροπία ςε αποταμίευςθ και επζνδυςθ εγχϊρια και παγκόςμια. Ασ υποκζςουμε ότι θ
ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων ςτισ ΘΡΑ αυξάνεται. Τότε αυτό κα δθμιουργιςει υπερβάλλουςα ηιτθςθ εγχωρίων και (κακϊσ οι ΘΡΑ είναι μεγάλθ χϊρα)
παγκοςμίων δανειακϊν κεφαλαίων με αποτζλεςμα ζνα νζο (υψθλότερο) εγχϊριο και παγκόςμιο επιτόκιο ϊςτε να επζλκει ιςορροπία. Καμία διαφορά ςε ςχζςθ με
τθν κλειςτι οικονομία.

Αποταμίευςθ, Επζνδυςθ και Επιτόκιο ςε μικρι ανοιχτι οικονομία
Ζςτω το επιτόκιο ςτθν ΕΛΛΑΔΑ ιςοφται με το παγκόςμιο επιτόκιο και υπάρχει ιςορροπία ςε αποταμίευςθ και επζνδυςθ εγχϊρια και παγκόςμια. Ασ υποκζςουμε ότι
θ ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων ςτθν ΕΛΛΑΔΑ αυξάνεται. Τότε αυτό κα δθμιουργιςει υπερβάλλουςα ηιτθςθ εγχωρίων δανειακϊν κεφαλαίων (ζλλειμμα ςτο
εμπορικό ιςοηφγιο) αλλά κακϊσ θ Ελλάδα είναι μια μικρι χϊρα δεν κα επθρεαςτεί θ παγκόςμια προςφορά κεφαλαίων δανειακϊν. Επομζνωσ, το παγκόςμιο
επιτόκιο κα παραμείνει το ίδιο. Στθν εγχϊρια αγορά για το ίδιο εγχϊριο επιτόκιο κα υπάρχει υπερβάλλουςα ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων και μια τάςθ αφξθςθσ
του θ οποία δεν κα επζλκει ποτζ και κα διατθρθκεί το ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. Αυτό ςυμβαίνει γιατί αν το εγχϊριο επιτόκιο αυξθκεί και ιςοςκελιςτεί το
εμπορικό ιςοηφγιο, τότε οι ξζνοι επενδυτζσ κα προςφζρουν ςτθν Ελλάδα δανειακά κεφάλαια αφοφ κα μποροφν να επωφελθκοφν από το υψθλότερο επιτόκιο ςτθν
Ελλάδα ςε ςχζςθ με αυτό τθσ παγκόςμιασ αγοράσ. Ζτςι κα αυξθκεί θ προςφορά δανειακϊν κεφαλαίων με αποτζλεςμα το επιτόκιο να αρχίηει να μειϊνεται μζχρι το
εγχϊριο επιτόκιο να γίνει ίςο με το παγκόςμιο επιτόκιο (και να μθν υπάρχουν ευκαιρίεσ για ροι κεφαλαίων), ςτο οποίο όπωσ είδαμε πριν δθμιουργείται ςτθν χϊρα
ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. Συμπεραςματικά, ςε μια ανοιχτι χϊρα το εγχϊριο επιτόκιο είναι δεδομζνο ςτο φψοσ του παγκοςμίου, και διαφορζτικα με τθν
μεγάλθ ανοιχτι οικονομία θ αλλαγι ςτθν εγχϊρια επενδυτικι ηιτθςθ οδθγεί ςε ζλλειμμα (αν αυξθκεί) ι πλεόναςμα (αν μειωκεί) ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.
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Μεταβολζσ ςτο Εμπορικό Ιςοηφγιο: Οικονομικι Ρολιτικι και
εξωγενείσ παράγοντεσ.

Απλό Θεωρθτικό Υπόδειγμα Μικρισ Ανοιχτισ Οικονομίασ
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Θ οικονομία περιγράφεται από τθν κάτωκι λογιςτικι ταυτότθτα:

- Θα κεωριςουμε ότι θ κατανάλωςθ εξαρτάται από το διακζςιμο ειςόδθμα, ειςόδθμα μείον τουσ ςυνολικοφσ φόρουσ ( )C Y T

- Επίςθσ αυτό που κακορίηει τθν επενδυτικι ςυμπεριφορά είναι το κόςτοσ δανειςμοφ το οποίο ςε μια μικρι ανοιχτι οικονομία
εξαρτάται από το παγκόςμιο επιτόκιο. Το επιτόκιο κακορίηεται από τθν ηιτθςθ (επζνδυςθ) και προςφορά (αποταμίευςθ) δανειακϊν
κεφαλαίων μεταξφ χωρϊν. Σφμφωνα με τθν προθγοφμενθ ανάλυςθ, επειδι μια μικρι ανοιχτι οικονομία δεν μπορεί να επθρεάςει τθν
ςυνολικι προςφορά-ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων κεωροφμε το επιτόκιο ςτθν εγχϊρια δεδομζνο και ίςο με .

*r *( )I I r
- Ππωσ ζχουμε δείξει θ παραπάνω ταυτότθτα μπορεί να περιγραφεί από . Διαγραμματικά, :*( )EX IM S I r
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Ρλεόναςμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο
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Ιςοςκελιςμζνο εμπορικό ιςοηφγιο

*r

Ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο
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Ραράδειγμα 1: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν ι μείωςθ τθσ φορολογίασ
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-Θ οικονομία ξεκινά με ιςοςκελιςμζνο εμπορικό ιςοηφγιο
- Θ επζνδυςθ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ του παγκόςμιου 
επιτοκίου
-Θ αποταμίευςθ εξαρτάται (ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα) 
κετικά από τθν το ειςόδθμα και τθν φορολογία
αρνθτικά από τθν κατανάλωςθ και τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ.

Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν
- Μειϊνει τθν εκνικι αποταμίευςθ και επομζνωσ θ S μετατοπίηεται για

κάκε επίπεδο επιτοκίου δεξιά.
-Δεδομζνου του επιτοκίου θ επζνδυςθ υπολείπεται των αποταμιεφςεων
και επομζνωσ θ επζνδυςθ πρζπει να χρθματοδοτθκεί από εξωτερικό
δανειςμό δθμιουργϊντασ ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.
-Θ κατανάλωςθ παραμζνει ςτακερι.
-Συμπζραςμα: Δθμιουργείται εμπορικό ζλλειμμα και ο προχπολογιςμόσ
-του κράτουσ είναι ελλειμματικόσ. (ΔΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ)

Sϋ
Μείωςθ τθσ φορολογίασ
- Αυξάνει τθν κατανάλωςθ και επομζνωσ μειϊνει τθν εκνικι αποταμίευςθ

και επομζνωσ θ S μετατοπίηεται για κάκε επίπεδο επιτοκίου δεξιά.
-Δεδομζνου του επιτοκίου θ επζνδυςθ υπολείπεται των αποταμιεφςεων
και επομζνωσ θ επζνδυςθ πρζπει να χρθματοδοτθκεί από εξωτερικό
δανειςμό δθμιουργϊντασ ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.
-Θ ιδιωτικι κατανάλωςθ είναι μεγαλφτερθ.
-Συμπζραςμα: Δθμιουργείται εμπορικό ζλλειμμα και ο προχπολογιςμόσ
-του κράτουσ είναι ελλειμματικόσ. (ΔΙΔΥΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ)

Μεταβολζσ ςτο Εμπορικό Ιςοηφγιο: Οικονομικι Ρολιτικι και
εξωγενείσ παράγοντεσ.



Διεκνισ Οικονομικι - Μζροσ 2: Διάλεξθ 1-2

Ραράδειγμα 2: Αφξθςθ δθμοςίων δαπανϊν μεγάλθσ ξζνθσ χϊρασ.
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-Θ οικονομία ξεκινά με ιςοςκελιςμζνο εμπορικό ιςοηφγιο
- Θ επζνδυςθ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ του παγκόςμιου 
επιτοκίου
-Θ αποταμίευςθ εξαρτάται (ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα) 
κετικά από τθν το ειςόδθμα και τθν φορολογία
αρνθτικά από τθν κατανάλωςθ και τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ.

Αφξθςθ δθμοςίων δαπανϊν μεγάλθσ ξζνθσ χϊρασ.
- Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν μιασ μεγάλθσ οικονομίασ οδθγεί ςε

μείωςθ των ςυνολικϊν αποταμιεφςεων ςτθν οικονομία
- Μείωςθ των ςυνολικϊν αποταμιεφςεων ςθμαίνει μεγαλφτερθ ηιτθςθ
για δανειακά κεφάλαια από προςφορά γεγονόσ που οδθγεί ςε αφξθςθ του
παγκόςμιου επιτοκίου.
- Αφξθςθ του παγκόςμιου επιτοκίου οδθγεί ςε μείωςθ τθσ εγχϊριασ
ηιτθςθσ για δανειακά κεφάλαια.
-Μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για δανειακά κεφάλαια, ςθμαίνει ότι οι επενδφςεισ
είναι μικρότερεσ από τισ αποταμιεφςεισ με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία
πλεονάςματοσ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

-Συμπζραςμα: Επεκτατικι δθμοςιονομικι πολιτικι από μια μεγάλθ ξζνθ
χϊρα οδθγεί ςε δθμιουργία εμπορικοφ πλεονάςματοσ ςτθν μικρι ανοιχτι
οικονομία.

Μεταβολζσ ςτο Εμπορικό Ιςοηφγιο: Οικονομικι Ρολιτικι και
εξωγενείσ παράγοντεσ.
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Ραράδειγμα 3: Μετατοπίςεισ τθσ καμπφλθσ επενδυτικισ ηιτθςθσ
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-Θ οικονομία ξεκινά με ιςοςκελιςμζνο εμπορικό ιςοηφγιο
- Θ επζνδυςθ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ του παγκόςμιου 
επιτοκίου
-Θ αποταμίευςθ εξαρτάται (ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα) 
κετικά από τθν το ειςόδθμα και τθν φορολογία
αρνθτικά από τθν κατανάλωςθ και τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ.

Αφξθςθ επιδοτιςεων ςτισ επενδφςεισ ι
τεχνολογικι ανακάλυψθ που αυξάνει το μελλοντικό
οριακό προϊόν του κεφαλαίου.
- Αφξθςθ των επιδοτιςεων για επενδφςεισ δίνει μια ϊκθςθ ςτισ επενδφςεισ

για κάκε επίπεδο επιτοκίου.
- Θ αποταμίευςθ παραμζνει αμετάβλθτθ, κάποιο μζροσ τθσ επζνδυςθσ κα
πρζπει να χρθματοδοτείται με δανειςμό από το εξωτερικό.
- Αφξθςθ του δανειςμοφ από το εξωτερικό οδθγεί ςε αφξθςθ των ειςαγωγϊν
με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν
ςυναλλαγϊν.
-Συμπζραςμα: Τόνωςθ τθσ επενδυτικισ ηιτθςθσ για δανειακά κεφάλαια
οδθγεί ςε ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

Μεταβολζσ ςτο Εμπορικό Ιςοηφγιο: Οικονομικι Ρολιτικι και
εξωγενείσ παράγοντεσ.
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