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Περιγραφή Μαθήματοσ 

Αυτζσ οι διαλζξεισ αποτελοφν το δεφτερο μζροσ του μάκθματοσ τθσ Διεκνοφσ Οικονομικισ 

και αναπτφςςουν τθν μακροοικονομικι ανοιχτών οικονομιών ςε βάκοσ. Τα κζματα που κα 

αναπτυχκοφν καλφπτουν τον οριςμό και λεπτομερι ανάλυςθ των οικονομικών μεταβλθτών 

ανοιχτών οικονομιών (εμπορικό ιςοηφγιο, ιςοηφγιο τρεχουςών ςυναλλαγών, 

ςυναλλαγματικι ιςοτιμία), τθν καταςκευι του ςτατικοφ υποδείγματοσ AS-AD και Mundel 

Fleming,  τθν άςκθςθ νομιςματικισ και δθμοςιονομικισ πολιτικισ ςτθν μακροχρόνια και 

βραχυχρόνια περίοδο κάτω απο διαφορετικά ςυςτιματα ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών, τθν 

ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ αρίςτων ηωνών και άλλα ειδικά κζματα τθσ μακροοικονομικισ 

ανοιχτισ οικονομίασ . Η μζκοδοσ τθσ διδαςκαλίασ κα είναι θ ερμθνεία και θ αναπαραγωγι 
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εμπειρικών δεδομζνων από το πραγματικό κόςμο μζςα από τθν καταςκευι κεωρθτικών 

υποδειγμάτων. Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εμπεδωκοφν οι μακροοικονομικοί 

μθχανιςμοί που κινοφνται οι ανοιχτζσ οικονομίεσ και να γίνει κατανοθτι θ δφναμθ και τα 

όρια τθσ οικονομικισ πολίτικθσ όςο αφορά τθ ςτακεροποίθςθ των οικονομικών κφκλων και 

τθσ προώκθςθσ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ. 

 

Προτεινόμενα Βιβλία 

 

Oliver Blanchard, 2006, «Μακροοικονομικι», Εκδόςεισ Επίκεντρο. 

Krugman and Obstfeld, 2002, «Διεκνισ οικονομικι Θεωρία και πολιτικι», Εκδόςεισ Κριτικι. 

Gregory Mankiw, «Μακροοικονομικι Θεωρία», Εκδόςεισ Gutenberg. 

 

Θεματολογία Διαλζξεων 

Το μάκθμα απαρτίηεται από 6 εβδομάδεσ οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε 2 δίωρεσ διαλζξεισ τθν 

εβδομάδα. Οι διαλζξεισ 1-8 κα αποτελζςουν τον κορμό του μακιματοσ, βαςικζσ ζννοιεσ, 

μεκοδολογία, καταςκευι των βαςικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοιχτισ 

οικονομίασ. Οι διαλζξεισ  9-12 κα επικεντρωκοφν ςτθν ανάλυςθ ειδικών κεμάτων 

μακροοικονομικών διεκνοφσ οικονομικι ςε λεπτομζρεια. Αναλυτικά: 

Διάλεξη 1-2 

- Φιλοςοφία των διαλζξεων και Μεκοδολογία. 

- Τι είναι θ Διεκνισ μακροοικονομικι; Γιατί τθν μελετοφμε; 

- Τι παρατιρουμε ςτον πραγματικό κόςμο? Ποια τα κφρια ερωτιματα; 

- Διαφορά κλειςτισ και ανοιχτισ οικονομίασ.  

- Οριςμοί και θ Εκνικολογιςτικι Ταυτότθτα Ανοιχτισ Οικονομίασ. 

Διάλεξη 3-4 

- Λεπτομερι Ανάλυςθ τθσ Αγοράσ Αγακών ανοιχτισ οικονομίασ. 

- Λεπτομερι Ανάλυςθ τθσ Αγορά Χριματοσ ανοιχτισ οικονομίασ. 

- Ιςορροπία και Εξαγωγι καμπυλών IS και LM, BP. To υπόδειγμα Μundel-Flemming 

Διάλεξη 5-8 

- Παρουςίαςθ ερωτθμάτων απο τον πραγματικό κόςμο. 

- Ειςαγωγι ςτθν μεκοδολογία για ςυγκριτικι ςτατικι ανάλυςθ. Διαχωριςμόσ 

ενδογενών και εξωγενών μεταβλθτών. Διάγραμμα-Άλγεβρα-Οικονομικι Ερμθνεία. 

- Κακεςτώτα ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 

- Αςκιςεισ Δθμοςιονομικισ και Νομιςματικισ Πολίτικισ 



- Ερμθνεία εμπειρικών δεδομζνων μζςα από κατάλλθλεσ υποκζςεισ. 

Διάλεξη 9-12 

- Ειδικά Θζματα Μακροοικονομικισ Ανοιχτισ Οικονομίασ 

- Θεωρία Άριςτων Νομιςματικών Ζωνών 

- Συναλλαγματικζσ Κρίςεισ 

- Οικονομικι Ανάπτυξθ ςε Ανοιχτζσ Οικονομίεσ 


