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Γενικι Ιςορροπία

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ, Αγορά Αγακϊν και Αγορά
Συναλλάγματοσ.
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Ακάλυπτθ Ιςότθτα Επιτοκίου(10)

Υποκζςεισ: 
1. Τιμζσ εξωγενϊσ δεδομζνεσ (Υπόδειγμα IS-LM), 
2. Μθδενικόσ Πλθκωριςμόσ (Ονομάςτικο=Πραγματικό Επιτόκιο)
3. Τιμζσ εγχϊριων και αλλοδαπϊν αγακϊν ίςεσ (Ονομάςτικθ Συναλλαγματικι Ιςοτιμία = Πραγματικι Συν/κθ Ιςοτιμία.  

Σφςτθμα Τριών Εξιςώςεων (7), (9), (10) με Τρείσ Αγνώςτουσ Y, i, ε.



Κυμαινόμενεσ Συν/κεσ Ιςοτιμίεσ

Οριςμόσ - Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ.
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Αντικατάςταςθ τθσ (10) ςτθν (7) μασ δίνει ζνα 2*2 ςφςτθμα όπου οι άγνωςτεσ μεταβλθτζσ είναι το 
ειςόδθμα και το επιτόκιο, Y, i όπωσ και ςτο IS-LM υπόδειγμα κλειςτισ οικονομίασ.

Σφςτθμα κυμαινόμενων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ορίηεται το ςφςτθμα όπου οι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία
προςαρμόηεται ςε αλλαγζσ του επιτοκίου ϊςτε θ ςυνκικθ ακάλυπτθσ ιςότθτασ επιτοκίου να ιςχφει. Για παράδειγμα
αφξθςθ του εγχϊριου επιτοκίου οδθγεί ςε ειςροι ξζνων κεφαλαίων τα οποία οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ
εγχωρίου ςυναλλάγματοσ και επομζνωσ ανατίμθςθσ του.

Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ.



Διεκνισ Οικονομικι - Μζροσ 2: Διάλεξθ 5-6

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ και Αγακϊν

Παράδειγμα 1: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν

1. Αλγεβρικά: Αφξθςθ Y, Αφξθςθ i,
Ανατίμθςθ.

2. Διαγραμματικά:
- Μετατόπιςθ IS δεξιά, νζο ςθμείο
ιςορροπίασ από Α ςε Γ.

LM
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Γ
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Β

3. Οικονομικι Ερμθνεία – Μερικι Δυναμικι
Ανάλυςθ
Αγορά Αγακών
α) Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν αυξάνει τθν ηιτθςθ.
β) Για δεδομζνο επίπεδο επιτοκίου αυτό ςθμαίνει αφξθςθ τθσ 
παραγωγισ – ειςοδιματοσ από το Α ςτο Β.
Αγορά Χριματοσ
α) Αφξθςθ του ειςοδιματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 
χριματοσ για ςυναλλαγζσ
β) Υπερβάλλουςα ηιτθςθ χριματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ του 
επιτοκίου αφοφ τα  άτομα ζχουν κίνθτρο να αγοράςουν ομόλογα 
μόνο αν τουσ δίνεται μεγαλφτερο επιτόκιο προκειμζνου να δϊςουν 
το περιοριςμζνο χριμα. Οπότε το επιτόκιο ςταδιακά αυξάνεται από 
το Β ςτο Γ. 
Αγορά Αγακών
γ) αφξθςθ του επιτοκίου οδθγεί ςε μείωςθ των ιδιωτικϊν 
επενδφςεων (μερικϊσ εκτοπίηονται) με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ 
ηιτθςθσ και κατ’ επζκταςθ τθσ παραγωγισ και μείωςθσ του 
ειςοδιματοσ  από το Β ςταδιακά ςτο Γ.
Συμπεράςματα: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανών οδθγεί ςε αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ και του επιτοκίου. Από τθν (10)  αφξθςθ του επιτοκίου οδθγεί 
ςε ειςροι ξζνων κεφαλαίων τα οποία αυξάνουν τθν ηιτθςθ εγχωρίου 
ςυναλλάγματοσ και προκαλοφν ανατίμθςθ. Η αφξθςθ του ειςοδιματοσ και 
θ ανατίμθςθ δθμιουργοφν εμπορικό ζλλειμμα. 



Διεκνισ Οικονομικι - Μζροσ 2: Διάλεξθ 5-6

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ και Αγακϊν

Παράδειγμα 2: Αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ

1. Αλγεβρικά: Αφξθςθ Y, μείωςθ I
Υποτίμθςθ.
2. Διαγραμματικά:
- Μετατόπιςθ LM δεξιά, νζο ςθμείο
ιςορροπίασ από Α ςε Γ.
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3. Οικονομικι Ερμθνεία – Μερικι Δυναμικι
Ανάλυςθ
Αγορά Χριματοσ
α) Αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ ςθμαίνει υπερβάλλων  χριμα 
ςτθν αγορά χριματοσ. Κατ’ επζκταςθ δεδομζνου του αρικμοφ 
ςυναλλαγϊν  υπερβάλλουςα προςφορά προκαλεί πτώςθ του 
επιτοκίου από το Α ςτο β).  Εναλλακτικά, αφξθςθ τθσ προςφοράσ 
χριματοσ μζςω τθσ αγοράσ ομολόγων προκαλεί άνοδο ςτθν τιμι  
αγοράσ των ομολόγων θ οποία αναλόγωσ οδθγεί ςτθν μείωςθ τθσ 
απόδοςθσ τουσ, δθλαδι πτϊςθ του επιτοκίου.
Αγορά Αγακών
α)  Πτϊςθ του επιτοκίου προκαλεί μείωςθ του κόςτουσ δανειςμοφ 
και αφξθςθ των επενδφςεων.
β)  Αφξθςθ των επενδφςεων οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και κατ ‘ 
επζκταςθ αφξθςθ τθσ παραγωγισ – ειςοδιματοσ από το Β ςτο Γ.
Αγορά Χριματοσ
γ) Αφξθςθ του υποδείγματοσ δθμιουργεί αφξθςθ ςτθν ηιτθςθ 
χριματοσ θ οποία τϊρα οδθγεί ςε δευτερογενι αφξθςθ του 
επιτοκίου από το Β ςτο Γ.
Συμπεράςματα: Αφξθςθ τθσ προςφοράσ του χριματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ και  μείωςθ του επιτοκίου. Από τθν (10)  μείωςθ του επιτοκίου 
οδθγεί μείωςθ τθσ ηιτθςθσ εγχωρίου ςυναλλάγματοσ και προκαλόντασ 
υποτίμθςθ. Η αφξθςθ του ειςοδιματοσ και θ υποτίμθςθ  επθρεάηουν αβζβαια 
το εμπορικο ιςοηφγιο.  Πώσ; Γιατί;

LM (2)



Κυμαινόμενεσ Συν/κεσ Ιςοτιμίεσ
Συμπεράςματα.
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Σφμφωνα με το παράδειγμα 1, θ επεκτατικι δθμοςιονομικι πολιτικι οδθγεί ςε αφξθςθ του ειςοδιματοσ, αφξθςθ του επιτοκίου και
ανατίμθςθ. Αυτζσ οι μεταβολζσ ιςορροπίασ ςτισ ενδογενείσ μεταβλθτζσ τθσ οικονομίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να εξάγουμε
ςυμπεράςματα για «δευτερογενείσ» μεταβλθτζσ όπωσ θ κατανάλωςθ, θ επζνδυςθ και το εμπορικό ιςοηφγιο. Συγκεκριμζνα, θ αφξθςθ
του ειςοδιματοσ ςυντελεί ςε αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ. Αφξθςθ του εγχϊριου ειςοδιματοσ αυξάνει τισ ειςαγωγζσ και θ ανατίμθςθ
μειϊνει τισ εξαγωγζσ ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ελλείμματοσ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. Το αποτζλεςμα ςτισ επενδφςεισ είναι αβζβαιο
κακϊσ θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ αυξάνει τισ επενδφςεισ ενϊ θ αφξθςθ του επιτοκίου τισ μειϊνει. Το αποτζλεςμα εξαρτάται απο τθν
ελαςτικότθτα των επενδφςεων ωσ προσ το επιτόκιο και το ειςόδθμα (κλίςθ τθσ IS) και τισ αντίςτοιχεσ ελαςτικότθτεσ ςτθ ηιτθςθ
χριματοσ.

Δθμοςιονομικι Πολιτικι.

Νομιςματικι Πολιτικι.

Σφμφωνα με το παράδειγμα 2, θ επεκτατικι νομιςματικι πολιτικι οδθγεί ςε αφξθςθ του ειςοδιματοσ, μείωςθ του επιτοκίου και
υποτίμθςθ. Η αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςυντελεί ςε αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ. Αφξθςθ του εγχϊριου ειςοδιματοσ αυξάνει τισ ειςαγωγζσ
και θ υποτίμθςθ αυξάνει τισ εξαγωγζσ με το αποτζλεςμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο να είναι αβζβαιο. Το αποτζλεςμα εξαρτάται απο τισ
παραμζτρουσ ςτθν οικονομία, πχ άν θ ελαςτικότθτα επενδφςεων ωσ προσ το επιτόκιο είναι υψθλι (κλίςθ τθσ IS οριηόντια) τότε το
ειςόδθμα μεταβάλλεται πολφ ςτθν μείωςθ του επιτοκίου με αποτζλεςμα να δθμιουργείται ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. Τζλοσ,
αφξθςθ του ειςοδιματοσ και μείωςθ του επιτοκίου δίνουν ϊκθςθ ςτισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ.



Στακερζσ Συν/κεσ Ιςοτιμίεσ

Οριςμόσ - Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ.
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Σφμφωνα με τον οριςμό θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία (κακϊσ ςτακερι) ιςοφται με τθν αναμενόμενθ και ζτςι απο τθν (10) 
προκφπτει ότι το εγχϊριο επιτόκιο ιςοφται με το επιτόκιο τθσ αλλοδαπισ. Η (7) και (9) γράφονται ϊσ

Σφςτθμα ςτακερϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ορίηεται το ςφςτθμα όπου κεντρικι τράπεηα προςαρμόηει τθν
προςφορά χριματοσ (νομιςματικι βάςθ) ι τα ςυναλλαγματικά αποκζματα ϊςτε να διατθρεί τθν ςυναλλαγματικι
ιςοτιμία ςτακερι. Για παράδειγμα φςτερα απο αφξθςθ του εγχϊριου επιτοκίου θ κεντρικι τράπεηα αυξάνει τθν
προφορά χριματοσ ι μειϊνει τα ςυναλλαγματικά αποκζματα ϊςτε να το κρατιςει ςτακερό και να διατθρθκεί ζτςι θ
ιςοτιμία. Κάτω απο ςτακερζσ ςυν/κεσ ιςοτιμίεσ θ κεντρικι τράπεηα χάνει τθν προςφορά χριματοσ ωσ εργαλείο
πολιτικισ γιατί είναι δεμζνθ ςτο ςκοπό διατιρθςθσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. Με άλλα λόγια θ προςφορά
χριματοσ γίνεται ενδογενισ μεταβλθτι.

Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ.

Σφςτθμα δφο εξιςϊςεων (9ΣΣΙ) , (7ΣΣΙ) με 

δφο αγνϊςτουσ Y, M.
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Δθμοςιονομικι Πολιτικι ςε ςφςτθμα ΣΣΙ

Παράδειγμα 3: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν

1. Αλγεβρικά: Αφξθςθ Y, Αφξθςθ Μ.

2. Διαγραμματικά:
Μετατόπιςθ IS δεξιά, Η LM μετατοπίηεται δεξία ,
νζο ςθμείο ιςορροπίασ από Α ςε Β.
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Α
i1

Y1 Y2
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3. Οικονομικι Ερμθνεία – Μερικι Δυναμικι
Ανάλυςθ
Αγορά Αγακών
α) Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν αυξάνει τθν ηιτθςθ.
β) Για δεδομζνο επίπεδο επιτοκίου αυτό ςθμαίνει αφξθςθ τθσ 
παραγωγισ – ειςοδιματοσ από το Α ςτο Β.
Αγορά Χριματοσ
α) Αφξθςθ του ειςοδιματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 
χριματοσ για ςυναλλαγζσ
β) Υπερβάλλουςα ηιτθςθ χριματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ του 
επιτοκίου
γ) Για να αποτρζψει θ κεντρικι τράπεηα τθν αφξθςθ του επιτοκίου 
αυξάνει τθν προςφορά χριματοσ τόςο ϊςτε να είναι ίςθ με τθν 
ηιτθςθ χριματοσ και να διατθρθκεί το επιτόκιο

Συμπεράςματα: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανών οδθγεί ςε αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ και τθσ προφοράσ χριματοσ με αποτζλςμα θ ςυναλλαγματικι 
ιςοτιμία να διατθρείται ςτακερι. και του επιτοκίου. Η αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ των ειςαγωγών επομζνωσ δθμιουργείται 
ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

LM1
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Εμπορικι Πολιτικι ςε ςφςτθμα ΣΣΙ

Παράδειγμα 4: Δαςμοί.

1. Αλγεβρικά: Αφξθςθ Y, Αφξθςθ Μ.

2. Διαγραμματικά:
Μετατόπιςθ IS δεξιά, Η LM μετατοπίηεται δεξία ,
νζο ςθμείο ιςορροπίασ από Α ςε Β.
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3. Οικονομικι Ερμθνεία – Μερικι Δυναμικι
Ανάλυςθ
Αγορά Αγακών
α) Αφξθςθ των δαςμϊν ςτισ ειςαγωγζσ μειϊνουν τισ ειςαγωγζσ για 
κάκε επίπεδο επιτοκίου και αυξάνουν τθν ηιτθςθ για εγχϊρια 
αγακά.
β) Για δεδομζνο επίπεδο επιτοκίου αυτό ςθμαίνει αφξθςθ τθσ 
παραγωγισ – ειςοδιματοσ από το Α ςτο Β.
Αγορά Χριματοσ
α) Αφξθςθ του ειςοδιματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 
χριματοσ για ςυναλλαγζσ
β) Υπερβάλλουςα ηιτθςθ χριματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ του 
επιτοκίου
γ) Για να αποτρζψει θ κεντρικι τράπεηα τθν αφξθςθ του επιτοκίου 
αυξάνει τθν προςφορά χριματοσ τόςο ϊςτε να είναι ίςθ με τθν 
ηιτθςθ χριματοσ και να διατθρθκεί το επιτόκιο

Συμπεράςματα: Η επιβολι δαςμών οδθγεί ςε αφξθςθ του ειςοδιματοσ 
και αυτόματθσ αφξθςθσ τθσ προφοράσ χριματοσ ώςτε να διατθρείται 
ςτακερι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Η αφξθςθ του ειςοδιματοσ οδθγεί ςε 
αφξθςθ των ειςαγωγών αλλα θ αρχικι επιβολι των δαςμών ζχει μειώςει 
τθν ποςότθτα τουσ. Επομζνωσ, για ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία το 
αποτζλεςμα των δαςμών ςτο εμπορικό ιςοηφγιο είναι αβζβαιο και μεταξφ 
άλλων εξαρτάται απο τθν ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ειςαγωγών και τον 
πολλαπλαςιαςτι δθμοςίων δαπανών για το ειςόδθμα.

LM1


