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Περιιγθςθ: Πϊσ κακορίηεται το επίπεδο τιμϊν και ειςοδιματοσ
και πϊσ επθρεάηουν τθν ανοιχτι οικονομία;
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υνακροιςτικι Ηιτθςθ
Χριςθ τθσ (10) ςτθν (7) και επίλυςθ τθσ (9) ωσ προσ i και αντικατάςταςθ και αυτισ ςτθν (7) δίνει τθ
ςχζςθ του ειςοδιματοσ με το επίπεδο των τιμϊν και άλλων εξωγενϊν παραμζτρων. Θ ςχζςθ είναι
γνωςτι ωσ ςυνακροιςτικι ηιτθςθ.
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 Θ υνακροιςτικι Zιτθςθ για το προϊόν τθσ οικονομίασ είναι αρνθτικι ςυνάρτθςθ του επιπζδου των τιμϊν.

 Θ αρνθτικι ςχζςθ τιμϊν και ηθτοφμενου προϊόντοσ δεν προκφπτει τϊρα μόνο από μια απλι μεγιςτοποίθςθ χρθςιμότθτασ όπωσ ςτθν
μικροοικονομικι. Θ ιςτορία ζχει ωσ εξισ: Αγορά Χριματοσ: Μια μείωςθ ςτο επίπεδο των τιμϊν αυξάνει τθν πραγματικι προςφορά
χριματοσ θ οποία μειϊνει το επίπεδο του επιτοκίου δεδομζνου του ειςοδιματοσ. Αγορά Αγακϊν: Μείωςθ του επιτοκίου οδθγεί ςε αφξθςθ
των επενδφςεων θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για το αγακό.

 Αλλαγι ςτα όργανα οικονομικισ πολιτικισ ςυνεπάγεται μετατοπίςεισ τθσ AD αφοφ για το ίδιο επίπεδο τιμϊν το επίπεδο ειςοδιματοσ
που φζρει ςε ιςορροπία τθν αγορά αγακϊν και χριματοσ αλλάηει με αποτζλεςμα να ζχουμε διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ τιμϊν και
ειςοδιματοσ.

Θ AD αποτελείται από μια πλθκϊρα εξωγενϊν (γνωςτϊν) μεταβλθτϊν και δφο ενδογενείσ (άγνωςτεσ) το ειςόδθμα και τισ τιμζσ. Αυτό που
μζνει είναι να προςδιορίςουμε άλλθ μία εξίςωςθ για να γίνουν όλα γνωςτά και να μποροφμε πλζον να μελετιςουμε τα οικονομικά
φαινόμενα πλιρωσ.
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υνακροιςτικι Προςφορά Προϊόντοσ

Σι προςδιορίηει τθν προςφορά προϊόντοσ;

Σρείσ παράγοντεσ

 υνάρτθςθ Παραγωγισ: Με ποιο τρόπο παράγει θ οικονομία;

Ηιτθςθ Εργαςίασ – Πϊσ επιλζγει πόςουσ εργάτεσ κα προςλάβει θ επιχείρθςθ και 
τι τιμι κα πουλιςει το προϊόν που παράγει.

Προςφορά Εργαςίασ – Πόςο κα απαςχολθκοφν οι εργάτεσ και πόςο μιςκό κα 
ηθτιςουν;
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 Οριακή Παραγωγικότητα Εργαςίασ

N Ώρεσ ι μονάδεσ εργαςίασ
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υνακροιςτικι Προςφορά Προιόντοσ

Ηιτθςθ Εργαςίασ

Πωσ προςλαμβάνουν εργαηομζνουσ οι επιχειριςεισ;

Στόχοσ τησ επιχείρηςησ είναι η μεγιςτοποίηςη των κερδών

Ειςροζσ (Εργάτεσ, Ν)
υνάρτθςθ κόςτουσ

Πϊσ οι ειςροζσ μετατρζπονται ςε εκροζσ: 
υνάρτθςθ παραγωγισ

)(NFY  YP),,( NwC 

Ζςοδα= Εκροι (προϊόν) * Σιμι 
Αγακοφ (P) 

Συνάρτηςη Κερδών ςε ςυνθήκεσ πλήρωσ ανταγωνιςμοφ.

),()( NwCNPF  wNNPA Παράδειγμα:

Συνάρτηςη Κερδών ςε μη ανταγωνιςτικζσ αγορζσ.

),,()( NwCNPF  Παράδειγμα: NwPAN )1( 
Οι επιχειριςεισ χρεϊνουν μια τιμι υψθλότερθ από το οριακό κόςτοσ, άρα (μ) είναι το μικτό κζρδοσ τθσ τιμισ πάνω από το κόςτοσ
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Αγορά Εργαςίασ

Ηιτθςθ Εργαςίασ

υνάρτθςθ Κζρδουσ ),,()( NwCNPY 
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Παράδειγμα 1:

Εξίςωςθ Κακοριςμοφ Σιμισ
Όςο μεγαλφτεροσ ο ονομαςτικόσ 

μιςκόσ που ηθτοφν οι εργάτεσ 
τόςο μεγαλφτερθ θ τιμι που 

επιβάλει θ επιχείρθςθ.

υνάρτθςθ ηιτθςθσ 
Εργαςίασ: Αρνθτικι ωσ προσ 

τον πραγματικό μιςκό

υνάρτθςθ 
Ηιτθςθσ Εργαςίασ

,wNNPA  2
4

2

1
0




















P

w
wP

N

D

Παράδειγμα 2: ,)1( NwPN  wP
N

)1(0 




(13)



Διεθνήσ Οικονομική: Μζροσ 2 - Διάλεξη 7-10

Αγορά Εργαςίασ
Προςφορά Εργαςίασ: Οι μιςκοί κακορίηονται από
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ

Πϊσ τα άτομα επιλζγουν τι μιςκό κα ηθτιςουν και από τι παράγοντεσ επθρεάηονται οι
αποφάςεισ τουσ κατά τθν διαπραγμάτευςθ;
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 Αναμενόμενο επίπεδο τιμών, Pe. Σα άτομα δεν ενδιαφζρονται μόνο για τον μιςκό από τθν εργαςίασ τουσ άλλα για τον αρικμό των
προϊόντων που αγοράηουν με αυτόν. Όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο τιμϊν τόςο περιςςότερο ονομαςτικό μιςκό (ςε όρουσ χριματοσ)
ηθτοφν. Επίςθσ, κακϊσ οι ςυμβάςεισ εργαςίασ υπογράφονται για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα κα πρζπει να διαμορφϊςουν προςδοκίεσ

για το επίπεδο τιμϊν ςτο μζλλον. Οπότε όςο υψθλότερεσ τιμζσ αναμζνουν τόςο υψθλότεροσ ο ονομαςτικόσ μιςκόσ που κα ηθτιςουν
τϊρα.

 Διαπραγματευτική δφναμη εργατών, z. Όταν οι εργάτεσ διαπραγματεφονται τουσ μιςκοφσ εξετάηουν ποιό είναι το κόςτοσ ι κζρδοσ
εγκατάλειψθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. Για παράδειγμα τα υψθλότερα επιδόματα ανεργίασ, αυξάνουν τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των
εργατϊν, αφξθςθ του z, κακϊσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ με τουσ εργοδότεσ το κόςτοσ εγκατάλειψθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ μειϊνεται.
Επομζνωσ, αφξθςθ τθσ διαπραγματευτικισ δφναμθσ των εργατϊν ςυντελεί ςτο να ςυμφωνοφν με υψθλότερο ονομαςτικό μιςκό.

όπου u το ποςοςτό ανεργίασ το οποίο ορίηεται από
L

NL
u




δυναμικό εργατικό L

 Διαπραγματευτική δφναμη εργοδοτών μζςω u. Όςο πιο υψθλι είναι θ ανεργία τόςο πιο εφκολο είναι για τισ επιχειριςεισ να βρουν
αποδεκτοφσ αντικαταςτάτεσ εργαηομζνων και πιο δφςκολο για τουσ εργαηομζνουσ να βροφνε δουλειά. Άρα μια αφξθςθ ςτο ποςοςτό
ανεργίασ οδθγεί τουσ εργαηομζνουσ να δεχτοφν χαμθλότερουσ ονομαςτικοφσ μιςκοφσ.
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Αγορά Εργαςίασ

υνακροιςτικι Προςφορά
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Κακοριςμόσ Σιμισ

Κακοριςμόσ Μιςκοφ
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Ιςορροπία
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Λφνοντασ τθν (14) για W ςτθν (15) ζχουμε:
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Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςχζςθ που ςυνδζει το ποςοςτό ανεργίασ με τθν παραγωγι :
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υνακροιςτικι Προςφορά
Μθχανιςμοί για τθν εξαγωγι τθσ AS

Θ κετικι ςχζςθσ μεταξφ παραγωγισ (Τ) και επιπζδου των τιμϊν ςτθν βραχυχρόνια περίοδο (AS με κετικι
κλίςθ) και θ ουδζτερθ ςτθ μακροχρόνια περίοδο δίνονται ωσ εξισ:

Τψθλότερθ παραγωγι (Τ)

Τψθλότερθ απαςχόλθςθ (Ν)

Τψθλότερθ απαςχόλθςθ (Ν)

Χαμθλότερθ Ανεργία (u)

Χαμθλότερθ Ανεργία (u) Τψθλότερουσ Μιςκοφσ (w)

Τψθλότεροι Μιςκοί (w) Τψθλότεροι Σιμζσ (P)

Τψθλότερεσ Σιμζσ (P) Τψθλότερεσ  Αναμενόμενεσ Σιμζσ (Pe)

Βραχυχρόνια Περίοδοσ

Μακροχρόνια Περίοδοσ

Τψθλότερεσ  Αναμενόμενεσ Σιμζσ (Pe) Τψθλότεροι Μιςκοί (w) και τιμζσ (P)
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υνακροιςτικι Προςφορά

Κλίςθ και Μετατόπιςθ

AS 

Τ

P
AS (Βραχυχρόνια)

1.  α) Κλίςθ κετικι για
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1. Μετατοπίςεισ

Α). Μετατόπιςθ επάνω: Αφξθςθ

zPe ,,

L
Β). Μετατόπιςθ κάτω: Αφξθςθ
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β) Κλίςθ μθδζν (κάκετθ) για
ePP 

AS (Μακροχρόνια)

Τn

P=Pe
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Γενικι Ιςορροπία – Σο Τπόδειγμα
AD-AS Ιςορροπία ςτθν Αγορά Χριματοσ, Αγορά Αγακϊν, Αγορά

υναλλάγματοσ και Αγορά Εργαςίασ
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Ακάλυπτθ Ιςότθτα Επιτοκίου(10)

Υποθζςεισ:  Μόνο μια υπόκεςθ αυτι τθ φορά 
1. Μθδενικόσ Πλθκωριςμόσ (Ονομάςτικο=Πραγματικό Επιτόκιο)

φςτημα Πζντε Εξιςώςεων με Πζντε Αγνώςτουσ Y, i, P, ε, Ε, .
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χζςθ Ονομαςτικισ κ Πραγματικισ υναλλαγματικισ Ιςοτιμίασ

Ιςορροπία ςτθν Αγορά Εργαςίασ
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Επεκτατικι Δθμοςιονομικι Πολιτικι

Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν
2). Οικονομικι Ερμθνεία

1.  Διαγραμματικά: 
Ι) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ:  Μετατόπιςθ τθσ AD δεξιά, ςθμείο Α ςτο Γ.
ΙΙ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ: Μετατόπιςθ τθσ AS αριςτερά , ςθμείο Γ ςτο Ε.

Τn

Αγορά Αγακϊν και Χριματοσ

Βήμα 1). Τψθλότερεσ δθμόςιεσ δαπάνεσ αυξάνουν τθν ηιτθςθ για 
αγακά θ οποία, με δεδομζνεσ τισ τιμζσ, δίνει ϊκθςθ ςτθν παραγωγι,  
μεταφορά από το Α ςτο Β.

Αγορά Εργαςίασ
Βήμα 2). Αφξθςθ ςτθν παραγωγι, αυξάνει τθν απαςχόλθςθ θ οποία 
προκαλεί μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ. Εκείνο με τθν ςειρά του 
αυξάνει τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των εργατϊν θ οποία 
προκαλεί αφξθςθ του ονομαςτικοφ μιςκοφ, του κόςτουσ για τισ 
επιχειριςεισ και ακολοφκωσ αφξθςθ τθσ τιμισ, κίνθςθ τιμισ προσ τα 
επάνω από το Β ςτο Γ.

Αγορά Αγακϊν και Χριματοσ (ΑΧ)

Βήμα 3). Αφξθςθ τθσ τιμισ μειϊνει τθν ποςότθτα  πραγματικοφ 
χριματοσ με αποτζλεςμα το χριμα να γίνεται ςπάνιο και να 
προκαλεί αφξθςθ του επιτοκίου. Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί 
μείωςθ των επενδφςεων με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, και 
τθσ παραγωγισ από το Β ςε Γ.

Τ1

Βήμα 4) . ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: τθν μακροχρόνια περίοδο οι εργάτεσ παρατθροφν 
τθν αφξθςθ των τιμϊν και αναπροςαρμόηουν τισ προςδοκίεσ τουσ. Αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ονομαςτικοφ μιςκοφ και του τρζχων επιπζδου 
τιμϊν, από Γ ςε Δ. 
Βήμα 5) . ΑΓΟΡΑ ΑΧ: Αφξθςθ τθσ τιμισ μειϊνει τθν ποςότθτα  πραγματικοφ 
χριματοσ με αποτζλεςμα το χριμα να γίνεται ςπάνιο και αυξάνεται το επιτόκιο. 
Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί μείωςθ των επενδφςεων με αποτζλεςμα τθν 
μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, και τθσ παραγωγισ από το Δ ςε Ε.
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Επεκτατικι Δθμοςιονομικι Πολιτικι

A’

θμείο που ιςορροπεί θ αγορά χριματοσ και

αγορά αγακϊν πριν μεταβλθκεί το επίπεδο τιμϊν
μζςο τθσ αγοράσ εργαςίασ(πχ όταν θ τιμι είναι
δεδομζνθ όπωσ αναλφςαμε ςτισ προθγοφμενεσ

διαλζξεισ). Ανιςςοροπία ςτθν αγορά εργαςίασ

θμείο Βραχυχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ

τθσ οικονομία;. Ιςορροπία ςε όλεσ τισ αγορζσ
πριν αναπροςαρμοςτοφν οι προςδοκίεσ. Θ
δθμοςιονομικι πολιτικι είναι

αποτελεςματικι

θμείο που δεν ιςορροποφν όλεσ οι αγορζσ λόγω

ταυτόχρονθσ μεταβολισ των προςδοκιϊν και των
τιμϊν. Μετατόπιςθ AS (και LM) όπωσ κα δοφμε
παρακάτω.

Μακροχρόνια Γενική Ιςορροπία. Θ

δθμοςιονομικι πολιτικι δεν είναι
αποτελεςματικι.

θμείο Β - Βιμα 1 θμείο Γ: Βιμα 2 και 3  

θμείο Δ: Βιμα 4 θμείο Ε: Βιμα 5

Παρουςίαςθ δυναμικισ προςαρμογισ τιμϊν, προϊόντοσ και επιτοκίου

Παράλλθλεσ μεταβολζσ ςτο επιτόκιο και το ειςόδθμα 

Β’
Λεπτομερή Ανάλυςη για το Βήμα 1: Πώσ καταλήγουμε  από Α ςτο Β.
Αγορά Αγακϊν: Βιμα 1α). Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν αυξάνουν τθν 
ηιτθςθ για αγακά και με δεδομζνεσ το επιτόκιο δίνουν ϊκθςθ ςτθν 
παραγωγι, κίνθςθ από το Α ςε Α’. Αγορά Χριματοσ : Βιμα 1β). Αφξθςθ ςτθν 
παραγωγι, αυξάνει τθν ηιτθςθ χριματοσ και ακολοφκωσ προκαλεί αφξθςθ 
του επιτοκίου κίνθςθ επιτοκίου προσ τα επάνω από το Α’ ςτο Β. Αγορά 
Αγακϊν : Βιμα 1γ) Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί μείωςθ των επενδφςεων 
και ακολοφκωσ μείωςθ του ειςοδιματοσ από Α’ ςτο Β.

Λεπτομερή Ανάλυςη για το Βήμα 3: Πώσ καταλήγουμε  από Β ςτο Γ.
Βιμα 3α: Αγορά Χριματοσ. Αφξθςθ τθσ τιμισ προκαλεί μείωςθ τθσ πραγματικισ προςφοράσ 
χριματοσ θ οποία προκαλεί αφξθςθ του επιτοκίου από Β ςε Β’. Βιμα  3β. Αγορά αγακϊν: 

Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί, μείωςθ του ειςοδιματοσ από Β’ ςε Γ. Βιμα 3γ: Αγορά 
Αγακϊν: Μείωςθ του ειςοδιματοσ προκαλεί μείωςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ θ οποία με τθν 
ςειρά τθσ οδθγεί ςε μείωςθ του επιτοκίου από το Β ‘ςε Γ

LM’’

Ε

Άςκθςθ: υμπλθρϊςτε τισ προςαρμογζσ για το Βιμα 5.
Τn
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Επεκτατικι Δθμοςιονομικι Πολιτικι

Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν

1.  Διαγραμματικά: 
Ι) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ:  Μετατόπιςθ τθσ AD δεξιά, ςθμείο Α ςτο Γ.
ΙΙ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ: Μετατόπιςθ τθσ AS αριςτερά , ςθμείο Γ ςτο Ε.

Τn

υμπεράςματα:

Βραχυχρόνια περίοδοσ: Αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν οδθγεί ςε αφξθςθ του
ειςοδιματοσ, τθσ τιμισ και του επιτοκίου. Με τθ ςειρά τθσ αφξθςθ του επιτοκίου
οδθγεί ςε ειςροι κεφαλαίων θ οποία αυξάνει τθν ηιτθςθ για εγχϊριο ςυνάλλαγμα
και προκαλεί ονομαςτικι και πραγματικι ανατίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ.
Αφξθςθ του ειςοδιματοσ αυξάνει τισ ειςαγωγζσ, πραγματικι ανατίμθςθ του
νομίςματοσ μειϊνει τισ εξαγωγζσ και αυξάνει τισ ειςαγωγζσ (κακϊσ τα εγχϊρια
αγακά γίνονται ςχετικά ακριβότερα και τα αγακά τθσ αλλοδαπισ ςχετικά
φκθνότερα) και επομζνωσ δθμιουργείται ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

Μακροχρόνια περίοδοσ: τθ μακροχρόνια περίοδο θ αφξθςθ των δθμοςιϊν
δαπανϊν αφινει ανεπθρζαςτο το ειςόδθμα και προκαλεί αφξθςθ τθσ τιμισ και
του επιτοκίου ιςορροπίασ. Αυτι τθ φορά το εμπορικό ιςοηφγιο αυξάνεται μόνο
λόγω τθσ ανατίμθςθσ που προκαλείται απο τθν άνοδο του εγχϊριου επιτοκίου και
του επιπζδου των τιμϊν (που αυξάνει τθν πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία.

Ωςτόςο ποςοτική ςφγκριςη τθσ επίδραςθσ τθσ αφξθςθσ των δθμοςίων δαπανϊν
ςτο εμπορικό ιςοηφγιο μεταξφ βραχυχρόνιασ και μακροχρόνιασ περιόδου απαιτεί
τθν ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ και άλλων παραμζτρων . Απο τθν μία ςτθν
βραχυχρόνια περίοδο το ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο αυξάνεται για δφο
λόγουσ, απο τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ και τθν αφξθςθ του επιτοκίου ενϊ ςτθν
μακροχρόνια μόνο απο τθν αφξθςθ του επιτοκίου. Οπότε κάποιοσ μπορεί να
βγάλει το ελλειπζσ ςυμπζραςμα οτι ςτθ βραχυχρόνια αυξάνεται περιςςότερο.
Όμωσ ςτθ μακροχρόνια περίοδο, αν και το ειςόδθμα δεν μεταβάλλεται οπότε δεν
επθρεάηει το εμπορικό ιςοηφγιο, το επιτόκιο (που θ αφξθςθ του αυξάνει το
ζλλειμμα) αυξάνεται περιςςότερο ςτθ μακροχρόνια περίοδο. Σο αποτζλεςμα
μπορεί να γίνει πιο κακαρό αν εξετάςουμε το βακμό που το ειςόδθμα και θ
ςυναλλαγματικι ιςοτιμία επθρεάηουν το εμπορικό ιςοηφγιο. Για παράδειγμα αν θ
ελαςτικότθτα ειςαγωγϊν ωσ προσ το εγχϊριο ειςόδθμα είναι πολφ χαμθλι, θ
αφξθςθ του ειςοδιματοσ ςτθ βραχυχρόνια περίοδο επίςθσ δεν επθρεάηει το
εμπορικό ιςοηφγιο. Επομζνωσ τϊρα θ ποςοτικι ςφγκριςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου
ςτθν βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο βρίςκεται ςτθν ςφγκριςθ τθσ
μεταβολισ μόνο του επιτοκίου (και επομζνωσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ).
Εφόςον είδαμε ότι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία αυξάνεται περιςςότερο ςτθν
μακροχρόνια περίοδο τότε και το ζλλειμμα κα αυξάνεται περιςςότερο ςτθ
μακροχρόνια περίοδο.Τ1
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Διεθνήσ Οικονομική: Μζροσ 2 - Διάλεξη 7-10
Επεκτατικι Νομιςματικι Πολιτικι

Αφξθςθ τθσ προςφοράσ του
Χριματοσ

2). Οικονομικι Ερμθνεία

1.  Διαγραμματικά: 
Ι) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ:  Μετατόπιςθ τθσ AD δεξιά, ςθμείο Α ςτο Γ.
ΙΙ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ: Μετατόπιςθ τθσ AS αριςτερά , ςθμείο Γ ςτο Ε.

Τn

Αγορά Αγακϊν και Χριματοσ

Βήμα 1). Αφξθςθ τθσ  προςφοράσ του χριματοσ  οδθγεί ςε μείωςθ 
του επιτοκίου θ οποία προκαλεί αφξθςθ τθσ επζνδυςθσ, τθσ ηιτθςθσ 
για αγακά  θ οποία, με δεδομζνεσ τισ τιμζσ, δίνει ϊκθςθ ςτθν 
παραγωγι,  μεταφορά από το Α ςτο Β.

Αγορά Εργαςίασ
Βήμα 2). Αφξθςθ ςτθν παραγωγι, αυξάνει τθν απαςχόλθςθ θ οποία 
προκαλεί μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ. Εκείνο με τθν ςειρά του 
αυξάνει τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των εργατϊν θ οποία 
προκαλεί αφξθςθ του ονομαςτικοφ μιςκοφ, του κόςτουσ για τισ 
επιχειριςεισ και ακολοφκωσ αφξθςθ τθσ τιμισ, κίνθςθ τθσ τιμισ προσ 
τα επάνω από το Β ςτο Γ.

Αγορά Αγακϊν και Χριματοσ (ΑΧ)

Βήμα 3). Αφξθςθ τθσ τιμισ μειϊνει τθν ποςότθτα  πραγματικοφ 
χριματοσ με αποτζλεςμα το χριμα να γίνεται ςπάνιο και να 
προκαλεί αφξθςθ του επιτοκίου. Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί 
μείωςθ των επενδφςεων με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, και 
τθσ παραγωγισ από το Β ςε Γ.

Τ1

Βήμα 4) . ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: τθν μακροχρόνια περίοδο οι εργάτεσ παρατθροφν 
τθν αφξθςθ των τιμϊν και αναπροςαρμόηουν τισ προςδοκίεσ τουσ. Αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ονομαςτικοφ μιςκοφ και του τρζχων επιπζδου 
τιμϊν, από Γ ςε Δ. 
Βήμα 5) . ΑΓΟΡΑ ΑΧ: Αφξθςθ τθσ τιμισ μειϊνει τθν ποςότθτα  πραγματικοφ 
χριματοσ με αποτζλεςμα το χριμα να γίνεται ςπάνιο και αυξάνεται το επιτόκιο. 
Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί μείωςθ των επενδφςεων με αποτζλεςμα τθν 
μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, και τθσ παραγωγισ από το Δ ςε Ε.
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Επεκτατικι Νομιςματικι Πολιτικι

A’

θμείο που ιςορροπεί θ αγορά χριματοσ και

αγορά αγακϊν πριν μεταβλθκεί το επίπεδο τιμϊν
μζςο τθσ αγοράσ εργαςίασ(πχ όταν θ τιμι είναι
δεδομζνθ όπωσ αναλφςαμε ςτισ προθγοφμενεσ

διαλζξεισ). Ανιςςοροπία ςτθν αγορά εργαςίασ

θμείο Βραχυχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ

τθσ οικονομία;. Ιςορροπία ςε όλεσ τισ αγορζσ
πριν αναπροςαρμοςτοφν οι προςδοκίεσ. Θ
δθμοςιονομικι πολιτικι είναι

αποτελεςματικι

θμείο που δεν ιςορροποφν όλεσ οι αγορζσ λόγω

ταυτόχρονθσ μεταβολισ των προςδοκιϊν και των
τιμϊν. Μετατόπιςθ AS (και LM όπωσ κα δοφμε
παρακάτω).

Μακροχρόνια Γενική Ιςορροπία. Θ

δθμοςιονομικι πολιτικι δεν είναι
αποτελεςματικι.

θμείο Β - Βιμα 1 θμείο Γ: Βιμα 2 και 3  

θμείο Δ: Βιμα 4
θμείο Ε: Βιμα 5

Παρουςίαςθ δυναμικισ προςαρμογισ τιμϊν, προϊόντοσ και επιτοκίου

Παράλλθλεσ μεταβολζσ ςτο επιτόκιο και το ειςόδθμα 

Β’

Λεπτομερή Ανάλυςη για το Βήμα 1: Πώσ καταλήγουμε  από Α ςτο Β.
Αγορά Χριματοσ Βιμα 1α). Αφξθςθ τθσ  προςφοράσ του χριματοσ  οδθγεί 
ςε μείωςθ του επιτοκίου , κίνθςθ από το Α ςε Α’. Αγορά Αγακϊν : Βιμα 1β). 
Αφξθςθ του επιτοκίου, αυξάνει τισ επενδφςεισ, τθν ηιτθςθ και δίνει ϊκθςθ 
ςτθν παραγωγι από το Α’ ςτο Β. Αγορά Χριματοσ : Βιμα 1γ) Αφξθςθ τθσ 
παραγωγισ προκαλεί αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ και οδθγεί ςε αφξθςθ 
του επιτοκίου από Α’ ςτο Β.

Λεπτομερή Ανάλυςη για το Βήμα 3 Πώσ καταλήγουμε  από Β ςτο Γ.
Βιμα 3α: Αγορά Χριματοσ. Αφξθςθ τθσ τιμισ προκαλεί μείωςθ τθσ πραγματικισ προςφοράσ 
χριματοσ θ οποία προκαλεί αφξθςθ του επιτοκίου από Β ςε Β’. Βιμα  3β. Αγορά αγακϊν: 

Αφξθςθ του επιτοκίου προκαλεί, μείωςθ του ειςοδιματοσ από Β’ ςε Γ. Βιμα 3γ: Αγορά 
Αγακϊν: Μείωςθ του ειςοδιματοσ προκαλεί μείωςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ θ οποία με τθν 
ςειρά τθσ οδθγεί ςε μείωςθ του επιτοκίου από το Β ‘ςε Γ.

LMϋϋϋ

Ε

Λεπτομερή Ανάλυςη για το Βήμα 5. Πώσ καταλήγουμε  από Γ ςε Ε
Άςκθςθ: υμπλθρϊςτε τισ προςαρμογζσ για το Βιμα 5.
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Διεθνήσ Οικονομική: Μζροσ 2 - Διάλεξη 7-10
Επεκτατικι Νομιςματικι Πολιτικι

Αφξθςθ τθσ προςφοράσ του
Χριματοσ

1.  Διαγραμματικά: 
Ι) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ:  Μετατόπιςθ τθσ AD δεξιά, ςθμείο Α ςτο Γ.
ΙΙ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ: Μετατόπιςθ τθσ AS αριςτερά , ςθμείο Γ ςτο Ε.
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υμπεράςματα:

Βραχυχρόνια περίοδοσ:

Αφξθςθ τθσ προςφοράσ του χριματοσ οδθγεί ςε αφξθςθ του ειςοδιματοσ και τθσ
τιμισ και μείωςθ του επιτοκίου. Με τθ ςειρά τθσ θ μείωςθ του επιτοκίου οδθγεί ςε
εκροι κεφαλαίων θ οποία μειϊνει τθ ηιτθςθ για εγχϊριο ςυνάλλαγμα και
προκαλεί ονομαςτικι υποτίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ. Ονομαςτικι
υποτίμθςθ τείνει να οδθγιςει ςε πραγματικι υποτίμθςθ ωςτόςο θ αφξθςθ του
επιπζδου των τιμϊν πιζηει για πραγματικι ανατίμθςθ. Σο αποτζλεςμα λοίπόν
εξαρτάται απο τθν ποςοτικι αντίρροπθ μεταβολι του επιτοκίου και του επιπζδου
των τιμϊν ςτθ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Αν θ μείωςθ του επιτοκίου
είναι μικρι τότε κα ςυμβεί πραγματικι ανατίμθςθ και επομζνωσ κα δθμιουργθκεί
ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο (αποτζλεςμα διαφορζτικο απ’οτι ςτο υπόδειγμα
IS-LM). Αν θ μείωςθ του επιτοκίου ειναι μεγάλθ τότε προκαλείται πραγματικι
υποτίμθςθ και επομζνωσ πλεόναςμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.
Αφξθςθ του ειςοδιματοσ αυξάνει τισ ειςαγωγζσ και επομζνωσ τείνει να
δθμιουργιςει ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.

Μακροχρόνια περίοδοσ: τθ μακροχρόνια περίοδο θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ
χριματοσ αφινει ανεπθρζαςτο το ειςόδθμα και το επιτόκιο και προκαλεί αφξθςθ
τθσ τιμισ. Αφξθςθ τθσ τιμισ δθμιουργεί πραγματικι ανατίμθςθ προκαλϊντασ
ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο.


