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Η μακροοικονομική 
ανάλυση της ανοικτής 

οικονομίας



Πώς καταγράφονται οι 
συναλλαγές μιας χώρας με 

τον υπόλοιπο κόσμο;



Βασικές έννοιες και ορισμοί

• Κλειστή οικονομία: Μια οικονομία που δεν διενεργεί συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο (αμιγώς υποθετική κατασκευή –
στην πραγματικότητα, όλες οι οικονομίες του κόσμου είναι λίγο έως πολύ ανοικτές).

• Ανοικτή οικονομία: Μια οικονομία που διενεργεί συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο· μια οικονομία, δηλαδή, που 
ανταλλάσσει προϊόντα, υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία με τον υπόλοιπο κόσμο.

• Εξαγωγές: Η ζήτηση των κατοίκων του υπόλοιπου κόσμου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται εντός της 
χώρας

• Εισαγωγές: Η ζήτηση των κατοίκων της χώρας για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στον υπόλοιπο κόσμο

• Βασική μακροοικονομική ταυτότητα της ανοικτής οικονομίας: 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑵𝑿, όπου NX = Καθαρές εξαγωγές = 
Εξαγωγές – Εισαγωγές.
Οι Καθαρές Εξαγωγές ονομάζονται, επίσης, και Εμπορικό Ισοζύγιο.

• Ενδεικτικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η μακροοικονομική ανάλυση της ανοικτής οικονομίας:

o Πώς η διενέργεια συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο επηρεάζει τη σταθεροποιητική λειτουργία της μακροοικονομικής πολιτικής;

o Ποια είναι η σημασία των συναλλαγματικών ισοτιμιών; 

o Είναι πράγματι τόσο κακό για μια χώρα να καταγράφει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών;



Ισοζύγιο Πληρωμών, Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών και Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Ισοζύγιο Πληρωμών: Το ισοζύγιο πληρωμών είναι η ετήσια σύνοψη του συνόλου των οικονομικών συναλλαγών 
μεταξύ των κατοίκων μιας χώρας και των κατοίκων του υπόλοιπου κόσμου.
Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει τα εξής ισοζύγια:

• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι το άθροισμα των εξής τριών στοιχείων:

o Εμπορικό Ισοζύγιο: Εξαγωγές μείον Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών

o Ισοζύγιο Εισοδημάτων: Καθαρό εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των 
μερισμάτων

o Ισοζύγιο Μεταβιβαστικών Πληρωμών: Καθαρές μεταβιβαστικές πληρωμές, όπως η ξένη βοήθεια.

• Ισοζύγιο Κεφαλαίων ή Χρηματοοικονομικό Ισοζύγιο: Το Ισοζύγιο Κεφαλαίων μετρά μεταβολές στην ξένη ιδιοκτησία 
εγχώριων περιουσιακών στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – όπως είναι 
οι μετοχές και τα ομόλογα – και φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Η αγορά εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από κατοίκους 
του υπόλοιπου κόσμου λογίζεται ως επένδυση, η οποία διακρίνεται σε:

o Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ): Αναφέρονται στην αγορά φυσικών περιουσιακών στοιχείων

o Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου: Αναφέρονται στην αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

o Λοιπές Επενδύσεις



Ισοζύγιο πληρωμών, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
και Ισοζύγιο Κεφαλαίων – Σχηματική Απεικόνιση

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών

Ισοζύγιο 
Πληρωμών

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις

Ισοζύγιο 
Κεφαλαίων

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 
(ΝΧ)

Ισοζύγιο 
Εισοδημάτων

Ισοζύγιο 
Μεταβιβαστικών 
Πληρωμών

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου

Λοιπές 
Επενδύσεις

Καθορίζει εν πολλοίς το 
πρόσημο του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών

+ +



Εμπορικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Κεφαλαίων: Οι δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος - Ανάλυση

• Το εμπορικό ισοζύγιο (NX) μπορεί να είναι:
i. Θετικό → ΝΧ > 0 → Εξαγωγές > Εισαγωγές → Πλεόνασμα στο Εμπορικό Ισοζύγιο (και στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών),

ii. Αρνητικό → NX < 0 → Εξαγωγές < Εισαγωγές → Έλλειμμα στο Εμπορικό Ισοζύγιο (και στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών) ή

iii. Μηδέν → NX = 0 → Εξαγωγές = Εισαγωγές → Ισοσκελισμένο Εμπορικό Ισοζύγιο

• Διατυπώνουμε τη βασική μακροοικονομική ταυτότητα για μια ανοικτή οικονομία και λύνουμε ως προς NX:

Y = C + I + G + NX → NX = Y – C –I – G (1)

• Ορίζουμε την εθνική αποταμίευση, S, ως το άθροισμα της ιδιωτικής (Sp = Y – C – T) και της κυβερνητικής (Sg = T – G)
αποταμίευσης: 

S = Sp + Sg → S = Y – C – T + T – G → S = Y – C – G (2)

• Έστω, τώρα, ότι: NX > 0. Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

NX > 0 → Y – C – G – I > 0 → S – I > 0 → S > I (3)

H σχέση (3) μάς λέει πως όταν το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό, τότε υπάρχει πλεονάζουσα αποταμίευση.

Πού πάει αυτή η πλεονάζουσα αποταμίευση;

• Το ισοζύγιο κεφαλαίων και η σχέση μεταξύ των δύο ισοζυγίων:
i. Θετικό → I > S → Καθαρή Εισροή Κεφαλαίων → Πλεονασματικό Ισοζύγιο Κεφαλαίων → Ένα μέρος της εγχώριας επένδυσης χρηματοδοτείται μέσω εισροής 

κεφαλαίου (πλεονάζουσες αποταμιεύσεις) από τις χώρες με πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο (ΝΧ > 0)

ii. Αρνητικό → I < S → Καθαρή Εκροή Κεφαλαίων → Ελλειμματικό Ισοζύγιο Κεφαλαίων → Ένα μέρος της πλεονάζουσας αποταμίευσης χρηματοδοτεί μέσω εκροής 
κεφαλαίου τις επενδύσεις των χωρών εκείνων στις οποίες το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό ( NX < 0 )

iii. Ισοσκελισμένο → I = S → Η εγχώρια αποταμίευση χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την εγχώρια επένδυση.



Εμπορικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Κεφαλαίων: Οι 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος - Σύνοψη

Εμπορικό Ισοζύγιο (NX) Ισοζύγιο Κεφαλαίων Σχέση μεταξύ S και I
Καθαρός 

Δανειστής/Καθαρός 
Δανειζόμενος

Πλεονασματικό (ΝΧ > 0)
Ελλειμματικό (Καθαρή Εκροή 
Κεφαλαίων)

S > Ι
Η χώρα είναι καθαρός 
δανειστής προς τις χώρες με NX 
< 0

Ελλειμματικό (NX < 0)
Πλεονασματικό (Καθαρή 
Εισροή Κεφαλαίων)

S < Ι
Η χώρα είναι καθαρός 
δανειζόμενος από τις χώρες με 
NX > 0

Ισοσκελισμένο (NX = 0) Ισοσκελισμένο S = Ι
Ούτε καθαρός δανειστής ούτε 
καθαρός δανειζόμενος



Εμπορικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Κεφαλαίων: Οι δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος – Η περίπτωση των ΗΠΑ

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 553

Ελλειμματικό Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (NX < 0)

Πλεονασματικό Ισοζύγιο 
Κεφαλαίων (I > S)



Πόσο ανησυχητικό είναι το έλλειμμα στο 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών;

• Το εξωτερικό έλλειμμα αυτό καθαυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην ανησυχητικό

• Για κάθε έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αντιστοιχεί ένα πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Κεφαλαίων

• Το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Κεφαλαίων έχει δύο αναγνώσεις: ελκυστικός τόπος για επενδύσεις (I > S) ή απερίσκεπτα 
χαμηλή αποταμίευση (S < I)

Αλλά:

• Η εισροή των εξωτερικών δανειακών κεφαλαίων πρέπει να χρηματοδοτεί κατά κανόνα παραγωγικές επενδύσεις, 
εφόσον οι τελευταίες δημιουργούν εισόδημα και καθιστούν εφικτή την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους στις 
μελλοντικές χρονικές περιόδους.

• Τα συσσωρευμένα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνιστούν λόγο ανησυχίας, στον βαθμό που 
δημιουργούν έντονη εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση.

• Τι θα συμβεί αν, για οποιονδήποτε λόγο, μειωθεί ή, πολύ περισσότερο, διακοπεί η ροή της εξωτερικής 
χρηματοδότησης;



Συναλλαγματικές 
ισοτιμίες



Τι είναι η συναλλαγματική ισοτιμία;

• Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή ενός νομίσματος εκφρασμένη σε μονάδες ενός άλλου νομίσματος· είναι ο 

λόγος ανταλλαγής μεταξύ δύο νομισμάτων.

• Για παράδειγμα, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου μάς λέει με πόσα δολάρια 

ανταλλάσσεται ένα ευρώ και, αντίστροφα, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ μάς λέει 

με πόσα ευρώ ανταλλάσσεται ένα δολάριο.

• Ανατίμηση ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου έχουμε, όταν αυξάνεται η συναλλαγματική ισοτιμία του πρώτου 

έναντι του δεύτερου. Το πρώτο καθίσταται ακριβότερο σε σχέση με το δεύτερο.

• Υποτίμηση ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου έχουμε, όταν μειώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία του πρώτου 

έναντι του δεύτερου. Το πρώτο καθίσταται λιγότερο ακριβό σε σχέση με το δεύτερο.



Τι είναι η συναλλαγματική ισοτιμία; Ένα απλό 
αριθμητικό παράδειγμα

Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι 
δολαρίου

Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου 
έναντι ευρώ

Αρχική συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ 
έναντι δολαρίου

$4 / €1: Ένα ευρώ ανταλλάσσεται με 4 
δολάρια

€
1

4
/$1: Ένα δολάριο ανταλλάσσεται με 

¼ του ευρώ

Ανατίμηση του ευρώ και υποτίμηση του 
δολαρίου

$6 / €1: Ένα ευρώ ανταλλάσσεται με 6 
δολάρια. Το ευρώ είναι πλέον 
ακριβότερο έναντι του δολαρίου

€
1

6
/$1: Ένα δολάριο ανταλλάσσεται με 

Τ1 6 του ευρώ: Το δολάριο είναι πλέον 
φθηνότερο έναντι του ευρώ.

Υποτίμηση του ευρώ και ανατίμηση του 
δολαρίου

$2 / €1: Ένα ευρώ ανταλλάσσεται με 2 
δολάρια. Το ευρώ είναι πλέον  
φθηνότερο έναντι του δολαρίου (σε 
σχέση με την προηγούμενη 
συναλλαγματική ισοτιμία

€
1

2
/$1: Ένα δολάριο ανταλλάσσεται με 

Τ1 2 του ευρώ: Το δολάριο είναι πλέον 
ακριβότερο έναντι του ευρώ (σε σχέση 
με την προηγούμενη συναλλαγματική 
ισοτιμία)



Πώς προσδιορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία;

• Η συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου προσδιορίζεται 

κάθε στιγμή στην αγορά συναλλάγματος από τις δυνάμεις της προφοράς και 

ζήτησης για αυτό το νόμισμα.

• Όταν αυξάνεται η ζήτηση για ένα νόμισμα, η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς 

τα έξω και δεξιά (μετακίνηση από το α στο β). Η συναλλαγματική ισοτιμία 

αυξάνεται, δηλαδή, το νόμισμα ανατιμάται έναντι του άλλου νομίσματος.

• Όταν μειώνεται η ζήτηση για ένα νόμισμα, η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς 

τα μέσα και αριστερά (μετακίνηση από το α στο γ). Η συναλλαγματική ισοτιμία 

μειώνεται, δηλαδή, το νόμισμα υποτιμάται έναντι του άλλου νομίσματος.

• Αντίστοιχα, όταν αυξάνεται η προσφορά ενός νομίσματος η καμπύλη προσφοράς 

του μετατοπίζεται προς τα κάτω και δεξιά. Η συναλλαγματική ισοτιμία μειώνεται, 

δηλαδή, το νόμισμα υποτιμάται.

• Όταν μειώνεται η προσφορά ενός νομίσματος η καμπύλη προσφοράς του 

μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά. Η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται, 

δηλαδή, το νόμισμα ανατιμάται.

Ποσότητα €

€ ανά $

Προσφορά €

Ζήτηση για €

Συναλλαγματική ισοτιμία 
€ έναντι $: Η τιμή του € 
σε $

4$/€

Ανατίμηση
του €

Υποτίμηση
του €

α

β

γ



Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την 
προσφορά ενός νομίσματος

Ζήτηση Προσφορά

Η αύξηση (μείωση) της ζήτησης για τις 
εξαγωγές μιας χώρας τείνει να αυξάνει 
(μειώνει) την αξία του νομίσματός της

Όταν η κεντρική τράπεζα αυξάνει (μειώνει) την 
προσφορά του εγχώριου νομίσματος, η αξία του 
τείνει να μειώνεται (αυξάνεται).

Όσο περισσότερο (λιγότερο) ελκυστική είναι 
μια χώρα ως τόπος επενδύσεων τόσο 
υψηλότερη (χαμηλότερη) είναι η αξία του 
νομίσματός της.

Η αύξηση (μείωση) της ζήτησης για ένα 
νόμισμα ως αποθεματικό νόμισμα τείνει να 
αυξάνει (μειώνει) την αξία του στις διεθνείς 
αγορές



Διάκριση μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας

• Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου συνιστά ονομαστικό μέγεθος και εκφράζει 

τον λόγο ανταλλαγής μεταξύ των δύο νομισμάτων.

• Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία συνιστά πραγματικό μέγεθος και εκφράζει τον λόγο ανταλλαγής βάσει του 

οποίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μιας χώρας ανταλλάσσονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας άλλης χώρας.

• Η πραγματική – και όχι η ονομαστική - συναλλαγματική ισοτιμία είναι αυτή μετρά την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων 

προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μιας άλλης χώρας.

↑ Ονομαστικής 
συναλλαγματικής 
ισοτιμίας

↑ Πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(πραγματική ανατίμηση)

Επιδείνωση της 
ανταγωνιστικότητας: το εγχώριο 
καλάθι καθίσταται ακριβότερο σε 
σχέση με το ξένο καλάθι → ↓ NX

↑ Του εγχώριου 
επιπέδου τιμών σε 
σχέση με το ξένο

ή

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των 
εγχώριων προϊόντων και 
υπηρεσιών εξαρτάται α) από την 
ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία 
και 2) από το εγχώριο επίπεδο 
τιμών σε σχέση με το ξένο



Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία: 
Παράδειγμα

$5
€
×

€20
Καλάθι Euro
$50

Καλάθι US

=

$100
Καλάθι E𝑢𝑟𝑜

$50
Καλάθι US

= 2

Πόσα $ 
χρειάζονται οι 
Αμερικανοί 
καταναλωτές 
για να 
αγοράσουν €1;

Πόσα € χρειάζονται οι 
Αμερικανοί 
καταναλωτές για να 
αγοράσουν ένα 
ευρωπαϊκό καλάθι 
αγαθών;

Κόστος αγοράς ενός 
ευρωπαϊκού καλαθιού 
αγαθών για τους 
Αμερικανούς καταναλωτές

Κόστος αγοράς ενός 
αμερικανικού καλαθιού 
αγαθών για τους 
Αμερικανούς καταναλωτές

Το ευρωπαϊκό καλάθι έχει διπλάσιο 
κόστος από το αμερικανικό· ένα 
ευρωπαϊκό καλάθι ανταλλάσσεται με 
δύο αμερικανικά

× =



Το θεώρημα της Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης

• Το θεώρημα της Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης μάς λέει ότι: Η αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος πρέπει να είναι περίπου η 

ίδια, ανεξάρτητα από το εάν το νόμισμα δαπανάται στο εσωτερικό της χώρας ή μετατρέπεται σε κάποιο άλλο νόμισμα και 

δαπανάται στο εξωτερικό.

• Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης είναι εφαρμογή του νόμου της μιας τιμής – της υπόθεσης ότι, υπό συνθήκες ελεύθερου 

εμπορίου, τα ίδια αγαθά πωλούνται στην αυτή περίπου τιμή σε ολόκληρο τον κόσμο.

• Το θεώρημα της Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης βασίζεται στην υπόθεση περί πλήρους διασυνοριακής κινητικότητας των αγαθών 

και των υπηρεσιών.  Η πλήρης κινητικότητα εξαλείφει τη δυνατότητα επικερδούς εκμετάλλευσης που ανακύπτει, όταν το ίδιο 

αγαθό πωλείται σε διαφορετική τιμή μεταξύ δύο χωρών.

• Σύμφωνα με το Θεώρημα της Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης, η ουδετερότητα του χρήματος ισχύει και στην περίπτωση των 

νομισμάτων καθώς, όταν διαφέρουν οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επίπεδα τιμών προσαρμόζονται ανάλογα, έτσι 

ώστε να εξαλείφεται η διαφορά ως προς την αγοραστική δύναμη μεταξύ δύο νομισμάτων.

• Όπως και στην περίπτωση ανάλυσης της νομισματικής πολιτικής σε κλειστή οικονομία, η ουδετερότητα του χρήματος ισχύει μόνο 

στη μακροχρόνια περίοδο. Στη βραχυχρόνια περίοδο, οι διαφορές στις ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες – ως αποτέλεσμα 

παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών – επηρεάζουν το πραγματικό προϊόν και την απασχόληση.



Γιατί το Θεώρημα της Ισοτιμίας Αγοραστικής 
Δύναμης ισχύει μόνο κατά προσέγγιση;

Υπάρχουν τρεις κυρίως λόγοι για τους οποίους το Θεώρημα Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης ισχύει μόνο 
κατά προσέγγιση:

1. Κόστος μεταφοράς

2. Εγγενής αδυναμία μεταφοράς ορισμένων αγαθών (των λεγόμενων μη εμπορεύσιμων). Σε αυτήν την 
κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως οι υπηρεσίες.

3. Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής (δασμοί, ποσοστώσεις) και άλλα μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα

Ο γενικός κανόνας έχει ως εξής: όσο αίρονται οι περιορισμοί στη διασυνοριακή κινητικότητα ενός αγαθού 
τόσο αυξάνεται η ισχύς του θεωρήματος της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης → τόσο εξαλείφεται η 
διαφορά ως προς την αγοραστική δύναμη δύο νομισμάτων.

Αν ισχύει πλήρως το θεώρημα της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, με τι θα 
πρέπει να ισούται η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των καλαθιών 
δύο οποιωνδήποτε χωρών;



Μακροοικονομική πολιτική, 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και 

συναθροιστική ζήτηση



Νομισματική Πολιτική - Η περίπτωση επεκτατικής 
νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία

Βραχυχρόνια περίοδος

• Αρχικό σημείο ισορροπίας: α

• ↑ Μ → Δύο επιδράσεις: 1) ↓ ονομαστικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας → ↑ΝΧ και 2)↓ επιτοκίου 
→ ↑I → (1) και (2) → ↑AD → ↑y και ↑π (σημείο b)

Μακροχρόνια Περίοδος

• Οι τιμές προσαρμόζονται → ↑π → ↑ πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας → ↓NX → Η οικονομία 
επιστρέφει στον αρχικό ρυθμό μεγέθυνσης, αλλά με 
υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού (σημείο c)

• Στη μακροχρόνια περίοδο το χρήμα είναι ουδέτερο: 
οι μεταβολές στην ονομαστική συναλλαγματική 
ισοτιμία αντισταθμίζονται από τις μεταβολές στο 
επίπεδο τιμών



↓ Επιτοκίου

↑ Ποσότητας 
χρήματος

↑ Επενδύσεων

↑ ΝΧ

↑ Πραγματικής 
συναλλαγματικής 
ισοτιμίας

↓ ΝΧ

Μετατόπιση της 
καμπύλης SRAS προς 
τα πάνω και αριστερά

Εκροή 
κεφαλαίου

↓ Ονομαστικής 
συναλλαγματική 
ισοτιμίας

↑ Ρυθμού 
μεγέθυνσης κυρίως 
και λιγότερο ↑
πληθωρισμού

Οι τιμές 
προσαρμόζονται: ↑π

Στην ανοικτή οικονομία η 
επεκτατική νομισματική πολιτική 
αυξάνει τον ρυθμό μεγέθυνσης μέσα 
από δύο κανάλια: την Επένδυση και 
τις Καθαρές Εξαγωγές

Βραχυχρόνια περίοδος

Μακροχρόνια περίοδος

↓ Ρυθμού μεγέθυνσης: στη 
μακροχρόνια περίοδο η 
ουδετερότητα του χρήματος 
ισχύει και στην περίπτωση της 
ανοικτής οικονομίας

Επεκτατική νομισματική πολιτική σε ανοικτή 
οικονομία – Σχηματική απεικόνιση



Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε ανοικτή 
οικονομία – η περίπτωση των «δίδυμων
ελλειμμάτων»

↑ AD

Επεκτατική 
δημοσιονομική 
πολιτική μέσω 
δανεισμού (↑
δημοσιονομικού 
ελλείμματος)

↓ ΝΧ

↑ Ρυθμού 
μεγέθυνσης

Εισροή 
κεφαλαίων

Ανατίμηση

↑ ή εμφάνιση ελλείμματος 
στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών

↑ Επιτοκίου
↑ Ζήτησης για εγχώριο 
νόμισμα

«Δίδυμα 
Ελλείμματα»



Μακροοικονομική πολιτική και 
καθεστώτα συναλλαγματικών 

ισοτιμιών



Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες

• Κυμαινόμενη Συναλλαγματική Ισοτιμία: Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η ισοτιμία που 
προσδιορίζεται πρωτίστως από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης στις διεθνείς αγορές 
συναλλάγματος.

• Σταθερή ή προσδεμένη συναλλαγματική ισοτιμία: Όταν η κυβέρνηση ή η κεντρική τράπεζα έχει 
δεσμευτεί πως η μετατροπή του νομίσματός της σε κάποιο άλλο νόμισμα θα γίνεται σε μια 
σταθερή ισοτιμία.

• Πώς διατηρεί σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία η κεντρική τράπεζα;

i. Πίεση για ανατίμηση: Η κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος 
προσφέροντας εγχώριο νόμισμα και αγοράζοντας συναλλαγματικά διαθέσιμα

ii. Πίεση για υποτίμηση: Η κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος 
αγοράζοντας εγχώριο νόμισμα και προσφέροντας συναλλαγματικά διαθέσιμα.

Στην προσπάθειά της να διατηρεί σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία, αντιμετωπίζει 
κάποιον περιορισμό η κεντρική τράπεζα και, αν ναι, σε ποια από τις δύο περιπτώσεις;



Καθεστώτα σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών

Τα καθεστώτα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να έχουν τις εξής τρεις 
μορφές:

i. Υιοθέτηση του νομίσματος μιας άλλης χώρας

ii. Συγκρότηση μιας νομισματικής ένωσης

iii. Στήριξη ενός νομίσματος με υψηλά επίπεδα αποθεματικών και υπόσχεση μετατροπής 
τους σε συγκεκριμένη ισοτιμία

Πλεονέκτημα: Το βασικό πλεονέκτημα των καθεστώτων σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ότι 
ενισχύουν την αξιοπιστία των χωρών εκείνων που, διαχρονικά, δυσκολεύονται να πείσουν τις αγορές για την 
αντιπληθωριστική τους προσήλωση και για την αποφυγή συσσώρευσης ελλειμμάτων.

Μειονέκτημα: Το βασικό μειονέκτημα συνίσταται στη μερική ή ολική απώλεια της νομισματικής – αλλά και της 
δημοσιονομικής – πολιτικής , ως εργαλείων μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Τούτο το μειονέκτημα 
διογκώνεται στην περίπτωση των ασύμμετρων και ασύγχρονων οικονομικών διαταραχών και, επομένως, όταν 
προκύπτει ανάγκη εφαρμογής διαφορετικού μίγματος μακροοικονομικής πολιτικής για κάθε χώρα που συμμετέχει 
σε ένα καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.



Αποτελεσματικότητα νομισματικής πολιτικής και 
καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών

Τι συνεπάγεται η υπόθεση περί πλήρους κινητικότητας κεφαλαίων; 
Ότι οι κατηγορίες τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων (χρεογράφων) με παρόμοιο επίπεδο κινδύνου, τείνουν να 
έχουν την ίδια απόδοση (θυμηθείτε τον νόμο της μιας τιμής). Οπότε:

εγχώριο επιτόκιο (i) = διεθνές επιτόκιο (i*)

i. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων
↑Μ → ↓i → ↑ Ρυθμού μεγέθυνσης, αλλά: ↓i → i < i* → Εκροή Κεφαλαίων → Τάση υποτίμησης του νομίσματος → 
Παρέμβαση κεντρικής τράπεζας: αγοράζει εγχώριο νόμισμα (↓Μ) και προσφέρει συναλλαγματικά διαθέσιμα → ↓ Ρυθμού 
μεγέθυνσης → η επίδρασης της αρχικής ↑Μ εξουδετερώνεται → σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
πλήρους κινητικότητας κεφαλαίων η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική.

ii. Κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων
↑Μ → ↓i → ↑ Ρυθμού μεγέθυνσης και επιπλέον: → i < i* → Εκροή Κεφαλαίων → Υποτίμηση νομίσματος → ↑ ΝΧ 
→ ↑ Ρυθμού μεγέθυνσης → σε καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πλήρους κινητικότητας 
κεφαλαίων η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική



Αποτελεσματικότητα δημοσιονομικής πολιτικής 
και καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών

i. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και πλήρης κινητικότητα 
κεφαλαίων

↑G → ↑ Ρυθμού Μεγέθυνσης και επιπλέον: ↑ Δημοσιονομικού Ελλείμματος → ↑i → i > i* → Εισροή 

κεφαλαίων → Τάση ανατίμησης → Παρέμβαση κεντρικής τράπεζας: προσφέρει εγχώριο νόμισμα (↑Μ) → ↑

Ρυθμού μεγέθυνσης → σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και πλήρους κινητικότητας 

κεφαλαίων η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική.

ii. Κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και πλήρης κινητικότητα 
κεφαλαίων

↑G → ↑ Ρυθμού Μεγέθυνσης αλλά: ↑ Δημοσιονομικού Ελλείμματος → ↑i → i > i* → Εισροή κεφαλαίων → 
Ανατίμηση του νομίσματος → ↓ NX → ↓AD → ↓ Ρυθμού μεγέθυνσης → σε καθεστώς σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και πλήρους κινητικότητας κεφαλαίων η δημοσιονομική πολιτική είναι 
πλήρως αναποτελεσματική.



Εξωτερικές (αν)ισορροπίες 
στην ευρωζώνη



Η εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία
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Γερμανία Ελλάδα Πορτογαλία

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (έλλειμμα [-], πλεόνασμα [+] ως % ΑΕΠ)

• Καθ’ όλη την περίοδο 2002-2019 το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας ήταν 
πλεονασματικό

• Αντίθετα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 
Ελλάδας παραμένει συνεχώς ελλειμματικό, παρά 
την σημαντική διόρθωση των τελευταίων ετών

• Η διόρθωση του ελληνικού ισοζυγίου ήταν 
αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών, και όχι 
της αύξησης των εξαγωγών. 

• Στην Πορτογαλία, το 2002 το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανερχόταν σε 
8,4% του ΑΕΠ, ενώ έως το 2008 είχε αυξηθεί σε 
11,8% του ΑΕΠ. Από το 2009 το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών διορθώνεται διαρκώς, με 
αποτέλεσμα να σημειωθεί πλεόνασμα το 2013, 
ύψους 1,6% του ΑΕΠ. 

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)



Η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ έναντι του δολαρίου

Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολάριο (μέσος όρος έτους) • Το 2002 ένα ευρώ ανταλλασσόταν με 
0,9456 δολάρια, ενώ το 2008 ένα ευρώ 
ανταλλασσόταν με 1,4708 δολάρια

• Μεταξύ των ετών 2002 και 2008 
ενισχύθηκε το ευρώ έναντι του δολαρίου. 
Από το 2010 η τάση της ισοτιμίας του 
ευρώ έναντι του δολαρίου είναι πτωτική: 
το 2019 ένα ευρώ ισοδυναμούσε με 
1,1195 δολάρια

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)
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