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Ρεριιγθςθ
Κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ, αποταμιεφςεισ, Οικονομικι Ρολιτικι και Εμπορικό
Ιςοηφγιο

Σχζςθ εξαγωγϊν , εκνικισ αποταμίευςθσ και επζνδυςθσ

X IM S I (1δ)
Ραρατθροφμε ότι όταν τα άτομα ςτθν οικονομία αποταμιεφουν λιγότερο από τισ επενδφςεισ που 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).

Οικονομικι Ρολιτικι και Εμπορικό Ιςοηφγιο
- Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν οδθγεί ςε μείωςθ τθσ εκνικισ αποταμίευςθσ, με αποτζλεςμα για δεδομζνο παγκόςμιο επιτόκιο να
δθμιουργείται εμπορικό ζλλειμμα και παράλλθλα ο προχπολογιςμόσ του κράτουσ είναι ελλειμματικόσ.
- Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν μιασ μεγάλθσ οικονομίασ οδθγεί ςε μείωςθ των ςυνολικϊν αποταμιεφςεων ςτθν παγκόςμια

οικονομία με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του παγκόςμιου επιτοκίου. Αφξθςθ του παγκοςμίου επιτοκίου μειϊνει τθν εγχϊρια επενδυτικι
ηιτθςθ δθμιουργϊντασ πλεόναςμα αποταμιεφςεων και πλεόναςμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

- 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 γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται
ςε ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο (ϊςτε να ιςχφςει θ παραπάνω ιςότθτα).

Ροιοσ μθχανιςμόσ φζρνει παράλλθλθ ιςότθτα ςτισ κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ και
εξαγωγζσ πζραν τθσ ιςχφσ τθσ λογιςτικισ ταυτότθτασ;

Διαφορά Ανοιχτισ με Κλειςτι Οικονομία
- Θ εγχϊρια ηιτθςθ δεν είναι απαραίτθτο να ιςοφται με τθν εγχϊρια παραγωγι ςτθν ιςορροπία.
- Οι εγχϊριοι καταναλωτζσ εκτόσ απο τθν απόφαςθ να αποταμιεφςουν ι να επενδφςουν, αποφαςίηουν εάν κα αγοράςουν εγχϊρια ι
ξζνα αγακά.
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Ονομαςτικι και Ρραγματικι Τιμι Συναλλάγματοσ
Τί είναι εκείνο που κακορίηει αν κα αγοράςουμε εγχϊρια ι ξζνα αγακα; Ρϊσ
τα αγοράηουμε; Ροιά είναι θ ςχετικι τιμι τουσ;

-Θ ονομαςτικι τιμι ςυναλλάγματοσ είναι θ ςχετικι τιμι του νομίςματοσ δφο χωρϊν πχ  1 δολάριο = 0.79 ευρϊ.  Κάποιοσ Ευρωπαίοσ 
που κζλει να αγοράςει 10 δολάρια πρζπει να πλθρϊςει 7.9 ευρϊ.

Συναλλαγματικι Ιςοτιμία

Ονομαςτικι τιμι ςυναλλάγματοσ

Ρραγματικι τιμι ςυναλλάγματοσ

-Θ πραγματικι τιμι ςυναλλάγματοσ είναι θ ςχετικι τιμι των αγακϊν δφο χωρϊν (όροι εμπορίου).  Μασ δείχνει τθν τιμι ςτθν οποία μποροφμε 
να ανταλλάξουμε αγακά μιασ χϊρασ με άλλθσ. 

Σχζςθ πραγματικισ και ονομαςτικισ τιμισ ςυναλλάγματοσ

- Ασ υποκζςουμε ότι ζνα αμερικάνικο αυτοκίνθτο κοςτίηει 10.000 δολάρια και ζνα παρόμοιο ευρωπαϊκό 15.800 ευρϊ.
- Για να ςυγκρίνουμε τισ τιμζσ κα πρζπει να τισ μετατρζψουμε ςε ζνα κοινό νόμιςμα. 
- Με τθν προθγοφμενθ ονομαςτικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία το αμερικάνικο αυτοκίνθτο κοςτίηει 7900 ευρϊ. 
- Συγκρίνοντασ τισ τιμζσ βρίςκουμε ότι το αμερικάνικο αυτοκίνθτο κοςτίηει το ιμιςυ του ευρωπαϊκοφ. Με άλλα λόγια θ πραγματικι 
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία μεταξφ δολαρίου και ευρϊ είναι 1 αμερικάνικο αυτοκίνθτο = 0.5 ευρωπαϊκά.  Αλγεβρικά

Ρραγματικι τιμι ςυναλλάγματοσ= -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ονομαςτικι Τιμι Συναλλάγματοσ (ευρϊ ανά δολ) * Τιμι Εγχωρίου Αγακοφ (δολάρια/αμερι αυτ.)

Τιμι Ξζνου Αγακοφ (ευρϊ ευρωπαϊκοφ)

** /P P (2) Αφξθςθ Ε ,ε ανατίμθςθ
εγχωρίου, υποτίμθςθ ξζνου.
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Εμπειρικά δεδομζνα

Τι ερμθνεία μπορεί να μασ δϊςει θ προθγοφμενθ ςχζςθ για τθν διαχρονικι
εξζλιξθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ ςτισ ΘΡΑ;



Διεκνισ Οικονομικι - Μζροσ 2: Διάλεξθ 3-4

Σχζςθ ςυναλλάγματοσ και εμπορικοφ ιςοηυγίου

- Οι εξαγωγζσ μιασ χϊρασ γίνονται ςε εγχϊριο ςυνάλλαγμα. Αυτό ςθμαίνει ότι όταν χρειάηονται περιςςότερα ευρϊ για να αγοράςουν οι 
ξζνοι δολάρια τότε για ςυγκεκριμζνα δολάρια  που κοςτίηει το αγακό οι αλλοδαποί κα το αγοράηουν με περιςςότερα ευρϊ, οπότε κα
είναι πιο ακριβό και επομζνωσ κα αγοράςουν λιγότερα. Επομζνωσ οι κακαρζσ εξαγωγζσ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ του ςυναλλάγματοσ.

Συναλλαγματικι Ιςοτιμία και Εμπορικό Ιςοηφγιο

Κακαρζσ εξαγωγζσ και ςυναλλαγματικι ιςοτιμία.

1
( )NX NX X IM

( )
0

NX

Υποτίμθςθ και Εμπορικό Ιςοηφγιο;

- Ζπειτα από μια υποτίμθςθ του εγχϊριου ςυναλλάγματοσ οι εξαγωγζσ αυξάνουν. (ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΧ)
- Ζπειτα από μια υποτίμθςθ του εγχωρίου ςυναλλάγματοσ οι ειςαγωγζσ μειϊνονται. (ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΧ)
- Μια υποτίμθςθ ςτο εγχϊριο αποτζλεςμα κάνει τθν ςχετικι τιμι των ξζνων αγακϊν υψθλότερθ (ΑΝΘΤΙΚΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΧ)

Υπό προχποκζςεισ τισ οποίεσ που
εξετάηουμε παρακάτω

Αλγεβρικά; (Σημειώσεις από το Πίνακα)
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Κακαρζσ Ξζνεσ Επενδφςεισ, Αποταμιεφςεισ και Εμπορικό Ιςοηφγιο

Συναλλαγματικι Ιςοτιμία και Εμπορικό Ιςοηφγιο

Τι κακορίηει τθν ιςότθτα κακαρϊν ξζνων επενδφςεων και εξαγωγϊν;

( )NX S I

- Οι κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ ορίηονται ϊσ θ διαφορά μεταξφ αποταμιεφςεων και επενδφςεων. Πταν οι ςυνολικζσ αποταμιεφςεισ είναι
περιςςότερεσ απο τισ επενδφςεισ τότε τα δανειακά κεφάλαια που προςφζρονται απο τθν χϊρα είναι κετικά οπότε και υπάρχει κετικι
προςφορά για δολάρια. (S-I) ΡΟΣΦΟΑ ΔΟΛΑΙΩΝ.
- Οι κακαρζσ εξαγωγζσ, οι οποίεσ ζχουν αρνθτικι κλίςθ, αντιπροςωπεφουν τθν κακαρι ηιτθςθ για δολάρια που προζρχεται απο τουσ 
ξζνουσ οι οποίοι κζλουν δολάρια για να αγοράςουν τα αγακά μασ.  (NX) ΗΘΤΘΣΘ ΔΟΛΑΙΩΝ.
- Στθν τιμι ιςορροπίασ τθσ πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, θ προςφορά δολαρίων που είναι διακζςιμα για κακαρζσ ξζνεσ 
επενδφςεισ ιςορροπεί με τα δολάρια που ηθτοφν οι ξζνοι για να αγοράςουν τισ δικζσ μασ κακαρζσ εξαγωγζσ. 
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Ραράδειγμα: Δθμοςιονομικι Ρολιτικι

Οικονομικι Ρολιτικι και Συναλλαγματικι Ιςοτιμία

S1 -Ι

NX(Ε)

1

S2 -Ι

- Οι κακαρζσ εξαγωγζσ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ.
- Οι κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ τθσ 
πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ.

Τι κα ςυμβεί ςτθν πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία
αν θ κυβζρνθςθ αυξιςει τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ;

Α ςτο Β 
-Θ αφξθςθ των δθμοςίων δαπανών μειϊνει τθν εκνικι αποταμίευςθ.
- Θ μείωςθ ςτθν αποταμίευςθ μειϊνει τισ κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ.
- Μείωςθ των κακαρϊν ξζνων επενδφςεων ι εγχωρίων δανειακϊν κεφαλαίων 
αντιπροςωπεφει μείωςθ ςτθ προςφορά δολαρίων.
- Κακϊσ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ δεν προκαλοφν πρωτογενι μεταβολι ςτθν ηιτθςθ των 
εγχωρίων αγακϊν απο ξζνουσ θ ηιτθςθ δολαρίων παραμζνει ςτακερι.
- Επομζνωσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει υπερβάλλουςα  ηιτθςθ δολαρίων. Θ με 
άλλα λόγια εφ’οςον δεν μεταβάλλεται αρχικά θ ηιτθςθ για εγχϊρια αγακά ενϊ θ 
προςφορά δολαρίων για τθν αγορά τουσ μειϊνεται , θ ηιτθςθ είναι μεγαλφτερθ απο 
τθν προςφορά. Η οικονομία βρίςκεται ςτο ςθμείο Β. 

2

ΑΒ

Γ Β ςτο Γ
-Υπερβάλλουςα ηιτθςθ δολαρίων οδθγεί τουσ κατόχουν δολαρίων να ηιτουν 
υψθλότερθ τιμι με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ, και δεδομζνου του 
επιπζδου των τιμϊν, αυξάνεται θ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. 
- Αφξθςθ τθσ πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κάνει τα εγχϊρια αγακά 
ςχετικά ακριβότερα και επομζνωσ μειϊνει τθν ηιτθςθ τουσ και κατ’ επζκταςθ τθν  
ηιτθςθ δολαρίων για τθν αγορά τουσ. Αυτό οδθγεί ςε μείωςθ των κακαρϊν εξαγωγϊν. 

Συμπζραςμα:
- Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ πραγματικισ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και μείωςθ των κακαρϊν εξαγωγϊν. 
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Ραράδειγμα: Δθμοςιονομικι Ρολιτικι ςτο εξωτερικό

Οικονομικι Ρολιτικι και Συναλλαγματικι Ιςοτιμία

S-I1

NX(Ε)

2

S-Ι2 

- Οι κακαρζσ εξαγωγζσ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ.
- Οι κακαρζσ ξζνεσ επενδφςεισ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ τθσ 
πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ.

Τι κα ςυμβεί ςτθν πραγματικι ςυναλλαγματικι
ιςοτιμία αν μια μεγάλθ χώρα αυξιςει τισ δθμόςιεσ
δαπάνεσ;

Α ςτο Β 
-Θ αφξθςθ των δθμοςίων δαπανών μειϊνει τθν εκνικι αποταμίευςθ τθσ μεγάλθσ 
χϊρασ.  Κατ’επζκταςθ μειϊνεται θ παγκόςμια αποταμίευςθ (προςφορά κεφαλαίων)  θ 
οποία οδθγεί  ςε υπερβάλλουςα ηιτθςθ και αφξθςθ του παγκοςμίου επιτοκίου (εδϊ 
ακόμθ δεν μιλάμε για ιςοτιμία γιατί αναφερόμαςτε ςτθν παγκόςμια οικονομία θ 
οποία είναι ςαν μια χϊρα)
- Αφξθςθ του παγκοςμίου επιτοκίου μειϊνει τθν  εγχϊρια επζνδυςθ και προκαλεί 
υπερβάλλουςα προςφορά δανειακϊν κεφαλαίων θ οποία μεταφράηεται ςε αύξθμενθ 
προςφορά δολαρίων.
- Κακϊσ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ δεν προκαλοφν πρωτογενι μεταβολι ςτθν ηιτθςθ των 
εγχωρίων αγακϊν απο τουσ ξζνουσ θ ηιτθςθ δολαρίων παραμζνει ςτακερι.
- Επομζνωσ, προκαλείται υπερβαλλουςα προςφορά δολαρίων. Η οικονομία βρίςκεται 
ςτο ςθμείο Β. 

1

Α Β

Γ

Β ςτο Γ
-Υπερβάλλουςα  προςφορά δολαρίων οδθγεί τουσ κατόχουν δολαρίων παρζχουν 
δολάρια ςε χαμθλότερθ τιμι με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ονομαςτικισ ιςοτιμίασ, 
και δεδομζνου του επιπζδου των τιμϊν, μειώνεται θ πραγματικι ςυναλλαγματικι 
ιςοτιμία. 
- Μείωςθ τθσ πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κάνει τα εγχϊρια αγακά 
φκθνότερα και επομζνωσ αυξάνει τθν ηιτθςθ τουσ. Αυτό οδθγεί ςε μείωςθ των 
κακαρϊν εξαγωγϊν. 

Συμπζραςμα:
- Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν μιασ μεγάλθσ χϊρασ οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 
πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και ςε  αφξθςθ των κακαρϊν εξαγωγϊν. 
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

Νοικοκυριά και Επιχειριςεισ:

Κατανάλωςθ:

0
Y

Ω)T,-C(Y
C

(I)                               ,),(),(

y

TYCYCC d

όπου Y είναι το ειςόδθμά, Τ ςυνολικοί φόροι, Y-T το διακζςιμο ειςόδθμα και Ω
είναι ζνα ςφνολο παραμζτρων το οποίο ςτθ ςυνάρτθςθ κατανάλωςθσ
περιλαμβάνει τθν αυτόνομθ κατανάλωςθ και τθν οριακι ροπι.

Ραράδειγμα: )(5.010C
Αυτι θ ςυνάρτθςθ δείχνει ότι όταν αυξάνεται το ειςόδθμα κατά 1 τότε αυξάνεται θ κατανάλωςθ κατά 0.5. Επίςθσ
ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ τα άτομα για να ηιςουν χρειάηονται δζκα μονάδεσ από το αγακό.

Ρωσ κατανζμεται θ ςυνολικι παραγωγι ςτθν οικονομία;

Οριακι ροπι προσ κατανάλωςθ
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

Νοικοκυριά και Επιχειριςεισ:

Επζνδυςθ:

 0
r

Ι
Ι ,  0

Y

Ι
Ι

(II)                                                  ),,(

ry

rY

όπου r είναι το πραγματικό επιτόκιο. Θ ςυνάρτθςθ επενδφςεων είναι κετικι ςυνάρτθςθ
τθσ παραγωγισ που προζρχεται από αυτιν (πχ μερίςματα) και αρνθτικι ςυνάρτθςθ του
πραγματικοφ κόςτουσ δανειςμοφ.

Ραράδειγμα: rI 105.010
Αυτι θ ςυνάρτθςθ επενδφςεων δείχνει ότι όταν αυξάνεται το ειςόδθμα κατά 1 τότε είναι ςυμφζρον να αυξιςουν τα άτομα τισ
επενδφςεισ κατά 0.5. Αντίκετα αν το επιτόκιο αυξθκεί κατά μια μονάδα, το κόςτοσ δανειςμοφ αυξάνει και τα οι επιχειριςεισ – άτομα
μειϊνουν τθν επενδυτικι τουσ δραςτθριότθτά.

Ρωσ κατανζμεται θ ςυνολικι παραγωγι ςτθν οικονομία;
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

Δθμόςιοσ Τομζασ:

Φορολογία:

 0
Y

T
T

(IV)                                                        ),(

y

YTT

όπου Τ είναι τα ζςοδα από φορολογία, τ είναι ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ
ειςοδιματοσ. Τα φορολογικά ζςοδα είναι κετικι ςυνάρτθςθ του ειςοδιματοσ.

Ραράδειγμα: 5.010
Αυτι θ ςυνάρτθςθ φορολογίασ δείχνει ότι το μιςό ειςόδθμα φορολογείται (φορολογικόσ ςυντελεςτισ 50%). Επίςθσ το
κράτοσ παίρνει ωσ ζςοδα 10 μονάδεσ προϊόντοσ ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ.

Ρωσ κατανζμεται θ ςυνολικι παραγωγι ςτθν οικονομία;

Δθμόςιεσ Δαπάνεσ: (III)              μεταβλητή εξωγενής  όπου  , GGG
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

Ρωσ κατανζμεται θ ςυνολικι παραγωγι ςτθν οικονομία;

*( , , )NX NX (V)

( , )IM IM Y
-Μια αφξθςθ ςτο εγχϊριο ειςόδθμα οδθγεί ςε αφξθςθ των ειςαγόμενων προϊόντων.
- Μια αφξθςθ ςτθν πραγματικι ιςοτιμία ςθμαίνει ότι τα ξζνα αγακά γίνονται ςχετικά
φκθνότερα και επομζνωσ αυξάνεται θ ηιτθςθ τουσ από τθν εγχϊρια αγορά.

*( , )X X Y
-Μια αφξθΜια αφξθςθ ςτο ειςόδθμα τθσ αλλοδαπισ ςθμαίνει αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ για εγχϊρια
προϊόντα, άρα ςτισ εξαγωγζσ.
-ςθ ςτθν πραγματικι ιςοτιμία ςθμαίνει ότι τα εγχϊρια αγακά γίνονται ςχετικά ακριβότερα και
επομζνωσ μειϊνεται θ ηιτθςθ τουσ και άρα οι εξαγωγζσ
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

Ηιτθςθ Αγακϊν (Η) – Ιςορροπία ςτθν Αγορά Αγακϊν

Θ ςυνολικι ηιτθςθ αγακϊν, Η, είναι το άκροιςμα τθσ ηιτθςθσ εγχωρίων αγακϊν για τα
νοικοκυριά, τισ επιχειριςεισ, το κράτοσ και του εξωτερικοφ τομζα θ οποία ςυνοψίηεται
ςτθν παρακάτω λογιςτικι ταυτότθτα:

* 1
( ) ( , ) ( , ) ( , )                            (V)Z C Y T I r Y G X Y IM Y

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Αγακϊν

Ηιτθςθ Αγακϊν (Η) 

Ιςορροπία ςτθ Εγχϊρια Αγορά Αγακϊν προκφπτει όταν θ ηιτθςθ για το εγχϊριο αγακό
είναι ίςθ με τθν παραγωγι-προςφορά του αγακοφ Y. Άρα το υπόδειγμα κλείνει με τθν
κάτωκι ςυνκικθ ιςορροπίασ:

(VI)                           ZYΣυνκικθ Ιςορροπίασ:

Επειδι τα ξζνα αγακά είναι διαφορετικά από τα ξζνα, δεν αφαιροφμε απλά τον όγκο των ειςαγωγϊν αλλά εκφράηουμε τθν αξία των
ειςαγωγϊν με όρουσ εγχωρίων αγακϊν.
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Αγακϊν – Γραμμικό Υπόδειγμα - IS

)(0 TYCCC y

r ΙYIIΙ ry0

* 1
( ) ( , ) ( , ) ( , )Z C Y T I r Y G X Y IM Y

GG

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

YZ

*

0 0

1
( , ) ( , )y y y rY C Y C (Τ τΥ) Ι Y  Ι r I C G X Y IM Y

(7) 

IS 

Από (1)-(5) ςτθν (6) προκφπτει θ εξίςωςθ που δίνει τθν
ιςορροπία ςτθν Αγορά Αγακϊν θ οποία είναι γνωςτι ωσ IS.

(6) 
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Ανοιχτι Αγορά Αγακϊν
Ραράδειγμα: Δθμόςιεσ Δαπάνεσ, Ρροϊόν και Εμπορικό Ιςοηφγιο

Ηι
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45°
ZZ(Y)

Ραραγωγι
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ZZ’(Y)
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Εμπορικό ΖλλειμμαA
B



Ανοιχτι Αγορά Χριματοσ

Τι είναι χριμα; Ορίηεται ωσ το απόκεμα περιουςιακϊν ςτοιχείων το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα για τθν
πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν πχ νόμιςμα, κατακζςεισ όψεωσ.

Γιατί τα νοικοκυριά παρακρατοφν χριμα;
Τι ορίηει τθν ποςότθτα που παρακρατοφν;

Τα άτομα παρακρατοφν χριμα για τθν πραγματοποίθςθ κακθμερινϊν ςυναλλαγϊν. Θ ηιτθςθ χριματοσ που δθμιουργείται από αυτι
τθν ανάγκθ ονομάηεται ηιτθςθ χριματοσ για ςυναλλαγζσ και είναι άμεςα και κετικά ςυνδεδεμζνθ με το φψοσ του ειςοδιματοσ. Ωςτόςο,
όταν τα άτομα παρακρατοφν χριμα επωμίηονται το κόςτοσ να αγόραηαν αντίςτοιχθσ αξίασ ομόλογα τα οποία κα τουσ απζδιναν κάποιο
επιτόκιο. Επομζνωσ θ ηιτθςθ χριματοσ αυξάνεται όταν αυξάνονται οι ςυναλλαγζσ οι οποίεσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με το ειςόδθμα
και μειϊνεται όταν το επιτόκιο των ομολόγων αυξάνεται το οποίο αυξάνει το κόςτοσ παρακράτθςθσ. Αλγεβρικά θ ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ
χριματοσ ςτθν γραμμικι τθσ μορφι δίνεται ωσ:

Ηιτθςθ Χριματοσ

imYmM iyd

0 ymόπου

0 imκαι

ονομάηεται ελαςτικότθτα ηιτθςθσ χριματοσ ωσ προσ το ειςόδθμα και είναι μια
παράμετροσ με κετικό πρόςθμο.

ονομάηεται ελαςτικότθτα ηιτθςθσ χριματοσ ωσ προσ το επιτόκιο και είναι μια
παράμετροσ με αρνθτικό πρόςθμο.

(8) 



Αγορά Χριματοσ – Αγορά Συναλλάγματοσ

Στθν απόφαςθ των ατόμων για ηιτθςθ χριματοσ για ςυναλλαγζσ ςτθν εγχϊρια αγορά, το ξζνο ςυνάλλαγμα δεν παίηει κανζνα ρόλο.

Ροιά θ διαφορά επιλογισ ςτθν ανοιχτι οικονομία

Εγχϊριο ζναντι ξζνου χριματοσ

Εγχϊρια ι ξζνα ζντοκα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Αν τα άτομα δεν επικυμοφν να διακρατοφν χριμα μποροφν να επωφελθκοφν είτε τθν κατάκεςθ του ςε εγχϊριεσ τράπεηεσ είτε από
τθν μετατροπι του ςε ξζνο και τθν κατάκεςθ του ςε ξζνεσ τράπεηεσ. Ζχετε ςκεφκεί γιατί δεν κάνετε κατάκεςθ οι περιςςότεροι ςε
ξζνεσ τράπεηεσ???? Τι κακορίηει τθν επιλογι κατάκεςθσ των χρθμάτων ςε εγχϊρια ι ξζνθ τράπεηα.

Σχζςθ Εγχωρίου και Ξζνου Επιτοκίου
-Ζςτω ότι είςτε κάτοχοσ ενόσ δολαρίου. Αν το κατακζςετε ςε μια εγχϊρια τράπεηα κα πάρετε του χρόνου, 1 ςυν το επιτόκιο i. (1+i) δολάρια.
- Θα μποροφςατε επίςθσ να το μετατρζψετε ςε ευρϊ, να το κατακζςετε ςε μια ξζνθ τράπεηα και να πάρετε (1*ε+i*ε ) ευρώ.
- Για να δείτε τθν διαφορά κα πρζπει να το μετατρζψετε και πάλι ςε δολάρια πολλαπλαςιάηοντασ τθν ποςότθτα που πιρατε με τθν νζα ςυναλλαγματικι
ιςοτιμία. Άρα, τελικά κα παίρνατε (1*ε+i*ε ) *1/εe δολάρια. Η ςυνκικθ που δίνει αδιαφορία ςτισ δφο επιλογζσ δίνεται ωσ;

* 1
(1 ) (1 )

e
i i Ακάλυπτθ Ιςότθτα Επιτοκίου



Αγορά Χριματοσ

Ρωσ δθμιουργείται χριμα; Θ Κεντρικι τράπεηα αγοράηει και πουλάει ομόλογα ςτθν ανοιχτι αγορά
ομολόγων με αποτζλεςμα να αυξάνει ι να μειϊνει τθν ποςότθτα του χριματοσ (Ραράδειγμα ςτον πίνακα)

Ροια θ ςυνάρτθςθ προςφοράσ χριματοσ, τί τθν
προςδιορίηει;

P

M

P

M
s

Τϊρα κα πρζπει να γίνει διάκριςθ τι ςθμαίνει ενδογενισ μεταβλθτι και τι ςθμαίνει μεταβλθτι «εργαλείο πολιτικισ». Ενδογενισ μεταβλθτι
είναι αυτι που κακορίηεται μζςα από τθν οικονομικι ςυμπεριφορά των ατόμων και κακορίηεται μζςα από το υπόδειγμα πχ τα άτομα
αποφαςίηουν για τθν κατανάλωςθ ςφμφωνα με το ειςόδθμα που ζχουν, άρα θ μεταβλθτι κατανάλωςθ είναι ενδογενισ. Ενϊ, με απλά λόγια,
εργαλείο πολιτικισ είναι θ μεταβλθτι που κακορίηεται εξωγενϊσ, θ οποία επθρεάηει τθν ςυμπεριφορά των ατόμων και θ οικονομικι
ςυμπεριφορά των ατόμων (ςτο πλαίςιο των αρχικϊν διαλζξεων) δεν τθν επθρεάηει πχ οι κρατικζσ δαπάνεσ που αναλφςαμε ςτθν αγορά
αγακϊν είναι αυτόνομεσ, δεν επθρεάηονται από το υπόδειγμα αλλά επθρεάηουν τισ υπόλοιπεσ εξιςϊςεισ. Ζτςι εδϊ απλά κα κεωριςουμε ότι
το κράτοσ παρζχει χριμα για να διευκολφνει και επθρεάςει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Σε όρουσ αγακϊν διαιροφμε με το επίπεδο τιμϊν
(«αποπλθκωρίηουμε») και παίρνουμε τθν ςυνάρτθςθ πραγματικισ προςφοράσ χριματοσ:

Συνάρτθςθ Ρραγματικισ Ρροςφοράσ Χριματοσ

Σφμφωνα με τθν παραπάνω ανάλυςθ θ πραγματικι προςφορά χριματοσ εξαρτάται από τθν εξωγενϊσ δεδομζνθ προςφορά
χριματοσ και από το επίπεδο τιμϊν (το οποίο κα δείξουμε πωσ κακορίηεται όταν κα εξετάςουμε τθν γενικι ιςορροπία.)M



Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ και ο ρόλοσ του επιτοκίου

Θ ιςορροπία ςτθν αγορά χριματοσ δίνεται από τθν ιςότθτα προςφοράσ και ηιτθςθσ
χριματοσ όπωσ ακολουκεί από τθν παρακάτω εξίςωςθ θ οποία είναι γνωςτι ωσ LM.

(9) 

Ρϊσ επζρχεται θ ιςορροπία; (ο ρόλοσ του ονομαςτικοφ επιτοκίου)
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Ζςτω ότι θ ηιτθςθ χριματοσ είναι μεγαλφτερθ από τθν προςφορά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθν οικονομία
κυκλοφορεί λιγότερο χριμα από αυτό που ζχουν ανάγκθ οι καταναλωτζσ, με άλλα λόγια το χριμα είναι ςπάνιο.
Τα άτομα που κρατοφν χριμα ζχουν το κίνθτρο να αγοράςουν ομόλογα (να πουλιςουν το χριμα που κρατοφν
ςε άλλουσ) μόνο αν τουσ δοκεί υψθλότερο επιτόκιο δεδομζνου ότι το χριμα για ρευςτά διακζςιμα είναι
περιοριςμζνο. Αυτό οδθγεί ςε αφξθςθ του επιτοκίου. Πςο όμωσ αυξάνεται το επιτόκιο θ ηιτθςθ χριματοσ
ελαττϊνεται (αφοφ το κόςτοσ παρακράτθςθσ αυξάνεται) μζχρι του ςθμείου εκείνου που επζρχεται ιςορροπία.
Με άλλα λόγια: Το επιτόκιο παίηει τον ρόλο τθσ τιμισ του «αγακοφ» χριμα.

LM 
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Γενικι Ιςορροπία

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ, Αγορά Αγακϊν και Αγορά
Συναλλάγματόσ
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(7) IS 
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Αγορά Συναλλάγματοσ(10)

Ενδογενείσ μεταβλθτζσ: Y, i, ε. 

Εξωγενείσ: α) Πργανα πολιτικισ G, τ, Μ.
β) Ραράμετροι: cy, Iy,  Io, Co, Ir, Iy, my, mi.
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Υποκζςεισ: 
1. Τιμζσ εξωγενϊσ δεδομζνεσ (Υπόδειγμα IS-LM – Υπόδειγμα Mundell – Fleming), 
2. Μθδενικόσ Ρλθκωριςμόσ (Ονομάςτικο=Ρραγματικό Επιτόκιο)
3. Τιμζσ εγχϊριων και αλλοδαπϊν αγακϊν ίςεσ (Ονομάςτικθ Συναλλαγματικι Ιςοτιμία = Ρραγματικι Συν/κθ Ιςοτιμία.)  


