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ΔΕΟ34 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κεφαλαιακές μεταβιβάσεις για να είναι 

το ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο πρέπει 

o το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να καλύπτεται από 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων και από αρνητική 

μεταβολή των συναλλαγματικών αποθεμάτων  

 

o έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο πρέπει να καλύπτεται από 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων και θετική μεταβολή 

συναλλαγματικών αποθεμάτων  

 

 

o έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο πρέπει να καλύπτεται από 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο  κίνησης κεφαλαίων και αρνητική μεταβολή 

συναλλαγματικών αποθεμάτων  

 

o το επιτόκιο πρέπει να είναι ίσο μεταξύ των χωρών 

 

Πραγματική υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας έχουμε όταν  

o αυξηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία σε όρους εγχώριο/ξένο νόμισμα 

o μειωθεί το εγχώριο επίπεδο τιμών 

o αυξηθεί το επίπεδο τιμών στο εξωτερικό  

o Όλα τα παραπάνω  

 

Έστω σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία η ιδιωτική αποταμίευση Sιδ, η 

δημόσια αποταμίευση (t-g) και η επένδυση i δίνονται από  

Sιδ=300 

t-g=-100 

i=500-2000r 

Εάν το εγχώριο επιτόκιο είναι =0,1 και δεν υπάρχουν κεφαλαιακές 

μεταβιβάσεις στην οικονομία τότε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  

o Είναι ελλειμματικό κατά 100 μονάδες 

o Είναι πλεονασματικό κατά 200 μονάδες 

o Είναι ισοσκελισμένο  

o Είναι ίσο με την επένδυση  
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Με σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, εάν οι εξαγωγές 

των ΗΠΑ προς την Ιαπωνία αυξηθούν και ταυτόχρονα μειωθούν οι 

εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ιαπωνία τότε , ceteris paribus , το USD ($) 

θα: 

o μεταβληθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση έναντι του Yen 

o ανατιμηθεί έναντι του Yen  

o μείνει αμετάβλητο έναντι του Yen 

o υποτιμηθεί έναντι του Yen 

  

Στη συνεδρίαση της, την 15/12/09, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε 

το βασικό της επιτόκιο σε δολάρια USD ($) κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, 

ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε την ίδια μέρα τη 

διατήρηση των επιτοκίων της σε ευρώ  (€) στα προηγούμενα επίπεδα. Η 

κίνηση αυτή των δύο κεντρικών τραπεζών, ceteris paribus, θα οδηγήσει 

σε: 

o μείωση των εισροών κεφαλαίων προς την ΕΕ και μείωση της 

προσφοράς $ ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει αύξηση εκροών 

κεφαλαίων από την ΕΕ και αύξηση της ζήτησης $ 

 

o αύξηση των εισροών κεφαλαίων στην ΕΕ και αύξηση της προσφοράς 

$ ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει αύξηση εκροών κεφαλαίων από 

την ΕΕ και αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης $ 

 

 

o αύξηση των εισροών κεφαλαίων στην ΕΕ και αύξηση της προσφοράς 

$ ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει αύξηση εκροών κεφαλαίων από 

την ΕΕ και αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης $ 

 

o αύξηση των εισροών κεφαλαίων στην ΕΕ και αύξηση της προσφοράς 

$ ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει αύξηση εκροών κεφαλαίων από 

την ΕΕ και αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης $ 
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Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι ίση με 0,8€/$. Οι τιμές στην 

Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι Ρ€=1 και Ρ$=1.2. Εάν για το επόμενο έτος ο 

πληθωρισμός για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι 5% και 2% αντίστοιχα ενώ 

η συναλλαγματική  ισοτιμία αυξηθεί σε 0,8265 €/$  τότε το ευρώ υφίσταται 

πραγματική (α)………………………………….. 

και οι καθαρές εξαγωγές της Ευρώπης θα (β)………………………. 

o (α) ανατίμηση (β) μειωθούν  

o (α) υποτίμηση (β) αυξηθούν  

o (α) ανατίμηση (β) αυξηθούν  

o (α) υποτίμηση (β) μειωθούν  

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν περιλαμβάνει  

o το εμπορικό ισοζύγιο  

o το ισοζύγιο εισοδημάτων 

o το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων 

o το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων  

 

 

 

Αν το ύψος των ακαθάριστων επενδύσεων είναι μεγαλύτερο από το ύψος 

της ιδιωτικής αποταμίευσης και υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών τότε  

o ο κρατικός προϋπολογισμός θα παρουσιάζει έλλειμμα που είναι 

μεγαλύτερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών  

 

o ο κρατικός προϋπολογισμός θα παρουσιάζει έλλειμμα που είναι 

μικρότερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  

 

 

o ο κρατικός προϋπολογισμός θα παρουσιάζει πλεόνασμα που είναι 

μεγαλύτερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών  

 

o ο κρατικός προϋπολογισμός θα παρουσιάζει πλεόνασμα  που είναι 

μικρότερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  
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Σε μια οικονομία με θετικές καθαρές εισοδηματικές και μεταβιβαστικές 

πληρωμές (τρέχουσες και κεφαλαιακές) και πλεόνασμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο και το ισοζύγιο υπηρεσιών  

o η εθνική αποταμίευση είναι ίση με το ύψος των ακαθάριστων 

εγχώριων επενδύσεων  

 

o Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη σχέση που έχει η εθνική 

αποταμίευση με τις ακαθάριστες εγχώριες επενδύσεις  

 

 

o η εθνική αποταμίευση είναι μικρότερη από το ύψος των 

ακαθάριστων εγχώριων επενδύσεων 

 

o η εθνική αποταμίευση είναι μεγαλύτερη από το ύψος των 

ακαθάριστων εγχώριων επενδύσεων  

 

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

διαμορφώθηκε σε  

o -4208 

o -2518 

o -2307 

o -3352 

Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία για το Ελληνικό Ισοζύγιο Πληρωμών του 1997(ποσά σε 

εκατ. δολάρια) 

Εισαγωγές αγαθών 13.700 

Εξαγωγές αγαθών 3.224 

Άδηλοι πόροι (εισπράξεις από υπηρεσίες, εισοδήματα και μεταβιβάσεις*) 9.913 

Άδηλες πληρωμές (πληρωμές για υπηρεσίες, εισοδήματα και μεταβιβάσεις*) 2.579 

Εκροή ιδιωτικών κεφαλαίων  2.560 

Καθαρός δανεισμός δημόσιου τομέα  5.045 

Μείωση συναλλαγματικών διαθεσίμων  4.504 

 

*οι μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν τρέχουσες και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 

Επίσης, το 1997 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα: 

• Πληρωμές τόκων = 1.690 

• Εισπράξεις από ταξιδιωτικό συνάλλαγμα =2.525 

• Εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων = 2.634 

• Πληρωμές χρεολυσίων του Δημοσίου = 5.415 

• Εισαγωγές καυσίμων = 1.901 
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