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Αριθμητικό παράδειγμα του Dumping 408

4 Η πολιτική αντιμετώπισης του Dumping
408
Φόροι Antidumping 409
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η Κίνα κλιμακώνει τον εμπορικό
πόλεμο εναντίον του ευρωπαϊκού δασμού στα
υποδήματα 410
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Φόροι Antidumping εναντίον
δασμών διασφάλισης 413

5 Η προστασία της νηπιακής βιομηχανίας
415
Ισορροπία με ελεύθερο εμπόριο 418
Ισορροπία με δασμό 419
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παραδείγματα προστασίας
νηπιακής βιομηχανίας 421
Οι δασμοί των ΗΠΑ στις μοτοσυκλέτες μεγάλου
κυβισμού 421
Οι υπολογιστές στη Βραζιλία 426

Η προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας στην
Κίνα 429
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η Συμφωνία της Σαγκάη
εξασφαλίζει τα κέρδη για την GM 433
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Χάρη στο Ντιτρόϊτ η Κίνα
παίρνει το προβάδισμα 434

6 Συμπεράσματα 435
Σημεία- Κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα
437

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Εξαγωγικές επιδοτήσεις
στη γεωργία και σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας 443
1 Οι στόχοι του ΠΟΕ αναφορικά με τις
αγροτικές εξαγωγικές επιδοτήσεις 445
Οι αγροτικές εξαγωγικές επιδοτήσεις 445
Άλλα ζητήματα από τη διάσκεψη του ΠΟΕ του
Χονγκ Κονγκ 448
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Οι αναπτυσσόμενες χώρες
χωρίζονται αναφορικά με την αγροτική προστασία
στο πλαίσιο του ΠΟΕ 449

2 Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις αγροτικών
προϊόντων σε μια μικρή χώρα 450
Η επίδραση μιας εξαγωγικής επιδότησης 451

3 Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις αγροτικών
προϊόντων στην περίπτωση μιας μεγάλης
χώρας 454
Οι επιπτώσεις μιας επιδότησης 455
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει; 457

4 Οι επιδοτήσεις παραγωγής στα αγροτικά
προϊόντα 459
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η G8 στρέφει τοεπίκεντρο της
προσοχής της από την επισιτιστική βοήθεια στην
αγροτική καλλιέργεια 461
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η πείνα και η εξασφάλιση
τροφής επανέρχονται στην πολιτική ατζέντα 462
Οι επιπτώσεις μιας παραγωγικής επιδότησης σε
μια μικρή χώρα 463
Οι επιπτώσεις μιας παραγωγικής επιδότησης σε
μια μεγάλη χώρα 465

5 Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις στους κλάδους
υψηλής τεχνολογίας 466
Η “στρατηγική χρήση” των επιδοτήσεων σε
κλάδους υψηλής τεχνολογίας 467
Οι επιπτώσεις μιας επιδότησης στην Airbus 471
Επιδότηση και πλεονέκτημα κόστους για την
Boeing 473
Η βέλτιστη στρατηγική για την Boeing 475
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιδοτήσεις για την παραγωγή
εμπορικών αεροσκαφών 476
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Ο ΠΟΕ αποφασίζει ότι η
ενίσχυση στην Airbus για το Α380 ήταν παράνομη
479

6 Συμπεράσματα 481
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η παραγωγή του Dreamliner
κάτω από πιο στενό έλεγχο 482
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 484

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Διεθνείς συμφωνίες:
Eμπόριο, εργατικό δυναμικό και το
περιβάλλον 489
1 Διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 493
Η λογική των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών
494
Οι περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες 498
Δημιουργία και εκτροπή εμπορίου 500
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η συμφωνία Κίνας- ASEAN
απειλεί τους Ινδούς εξαγωγείς 501
Αριθμητικό παράδειγμα δημιουργίας και εκτροπής
εμπορίου 502
Η εκτροπή εμπορίου διαγραμματικά 504
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δημιουργία και εκτροπή εμπορίου
για τον Καναδά 508

2 Διεθνείς συμφωνίες σε θέματα εργασίας
509
Οι συμφωνίες για εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο
της NAFTA 510
Άλλες συμφωνίες για την εργασία 511
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η Wal-Mart επιβάλλει στους
Κινέζους προμηθευτές της να αναβαθμίσουν τις
προδιαγραφές 514

3 Διεθνείς συμφωνίες για το περιβάλλον 516
Τα περιβαλλοντικά θέματα στην GATT και στον
ΠΟΕ 516
Το εμπόριο βοηθάει ή βλάπτει το περιβάλλον; 521
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η ισχύς του μεγάλου
καλαμποκιού 523
Η τραγωδία των κοινόχρηστων χώρων 524
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η Ευρώπη στρέφεται προς την
απαγόρευση του εμπορίου του μπλε τόνου 528
Διεθνείς συμφωνίες σε θέματα μόλυνσης του
περιβάλλοντος 528
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το πρωτόκολλο Κιότο και η
συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης 532
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Οι δυσοίωνες προοπτικές από το
φιάσκο της Κοπεγχάγης 534

4 Συμπεράσματα 535
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 537
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ΜΕΡΟΣ 5
Εισαγωγή στη διεθνή µακροοικονοµική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Η παγκόσμια
μακροοικονομική 543
1 Ξένο συνάλλαγμα, νομίσματα και κρίσεις
544
Πώς συμπεριφέρονται οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες 545
Γιατί είναι σημαντικές οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες 545
Όταν οι ισοτιμίες δεν συμπεριφέρονται καλά 547
Περίληψη και σχέδιο μελέτης 549

2 Χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση,
χρέη και ελλείμματα 549
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η οικονομική κρίση της
Αργεντινής 550
Ελλείμματα και πλεονάσματα: Το ισοζύγιο
πληρωμών 551
Δανειστές και δανειζόμενοι: Εξωτερικός πλούτος
553
Αξιόχρεοι και επισφαλείς: κίνδυνοι αποπληρωμής
και άλλοι κίνδυνοι 555
Περίληψη και πλάνο της μελέτης 556

3 Κυβέρνηση και θεσμοί: πολιτικές και τα
αποτελέσματά τους 557
Ενοποίηση και οι συναλλαγματικοί έλεγχοι: η
επιβολή κανόνων στη διεθνή χρηματοοικονομική
557
Ανεξαρτησία και νομισματική πολιτική: η επιλογή
του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών 559
Θεσμοί και οικονομική απόδοση: η ποιότητα της
κυβέρνησης 560
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Ο πλούτος των εθνών 562
Περίληψη και πλάνο μελέτης 564

4 Συμπεράσματα 564
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 564

ΜΕΡΟΣ 6
Συναλλαγµατικές ισοτιµίες

Κεφάλαιο 13 Εισαγωγή στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην αγορά
ξένου συναλλάγματος 567
1 Τα βασικά των νομισματικών ισοτιμιών 568
Ορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας 568
Ανατιμήσεις και διολισθήσεις 570
Πολυμερείς νομισματικές ισοτιμίες 572
Παράδειγμα: χρησιμοποιώντας τις νομισματικές
ισοτιμίες προκειμένου να συγκρίνουμε τιμές σε ένα
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κοινό νόμισμα 573

2 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στην πράξη
575
Καθεστώτα των συναλλαγματικών ισοτιμιών: οι
σταθερές εναντίον των κυμαινόμενων ισοτιμιών
575
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πρόσφατες εμπειρίες σε σχέση με
τις νομισματικές ισοτιμίες 577

3 Η αγορά ξένου συναλλάγματος 581
Το συμβόλαιο Spot 582
Τα κόστη συναλλαγών 582
Τα παράγωγα 582
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παράγωγα ξένου συναλλάγματος
583
Οι ιδιώτες παίκτες 584
Οι ενέργειες της κυβέρνησης 585

4 Αrbitrage και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες
spot 586
Arbirtage με δύο νομίσματα 586
Arbirtage με τρία νομίσματα 587
Σταυροειδείς ισοτιμίες και νομίσματα οχήματα 588

5 Arbitrage και επιτόκια 589
Arbitrage χωρίς ρίσκο: συγκαλυμμένη ισοτιμία
επιτοκίων 590
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αποδείξεις για την ύπαρξη
συγκαλυμμένων ισοτιμιών επιτοκίων 592
Arbitrage με ρίσκο: Εμφανής (ακάλυπτη) ισοτιμία
επιτοκίων 594
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Τα περιουσιακά στοιχεία και τα
χαρακτηριστικά τους 594
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στοιχεία για την ακάλυπτη ισοτιμία
επιτοκίων 596
Ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων: Μια χρήσιμη
προσέγγιση 598
Περίληψη 599

6 Συμπεράσματα 600
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 601

Κεφάλαιο 14 Συναλλαγματικές ισοτιμίες Ι:
η νομισματική προσέγγιση στη
μακροχρόνια περίοδο 605
1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές στη
μακροχρόνια περίοδο: Ισοτιμία των
αγοραστικών δυνάμεων και ισορροπία στην
αγορά προϊόντων 606
Ο νόμος της μιας τιμής 607
Ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων 608
Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 609
Απόλυτη ΙΑΔ και πραγματική ισοτιμία 609

Απόλυτη ΙΑΔ, τιμές και ονομαστική
συναλλαγματική ισοτιμία 610
Σχετική ΙΑΔ, πληθωρισμός και διολίσθηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας 610
Περίληψη 612
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στοιχεία για την ΙΑΔ στη
μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδο 612
Πόσο συχνά επέρχεται η σύγκλιση προς την ΙΑΔ;
613
Πώς εξηγούνται οι αποκλίσεις από την ΙΑΔ; 614
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Προβλέποντας πότε η
πραγματική νομισματική ισοτιμία είναι
υποτιμημένη ή ανατιμημένη 616
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Ο δείκτης Big Mac 617

2 Χρήμα, τιμές και συναλλαγματικές
ισοτιμίες μακροχρόνια: ισορροπία στην
αγορά χρήματος σε ένα απλό υπόδειγμα
617
Τι είναι χρήμα 617
Η μέτρησητου χρήματος 619
Η προσφορά χρήματος 620
Η ζήτηση χρήματος: ένα απλό υπόδειγμα 620
Ισορροπία στην αγορά χρήματος 621
Ένα απλό νομισματικό υπόδειγμα των τιμών 622
Ένα απλό νομισματικό υπόδειγμα της
νομισματικής ισοτιμίας 623
Πληθωρισμός και διολίσθηση 623

3 Η νομισματική προσέγγιση: επιπτώσεις και
στοιχεία 625
Οι προβλέψεις για τις νομισματικές ισοτιμίες
χρησιμοποιώντας το απλό υπόδειγμα 625
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ενδείξεις από τη νομισματική
προσέγγιση 628
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υπερπληθωρισμοί του 20ου αιώνα
629
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Ο πρώτος υπερπληθωρισμός του
21ου αιώνα 632
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Ο επανασχεδιασμός των
νομισματικών ισοτιμιών 633

4 Χρήμα, επιτόκια και τιμές στη μακροχρόνια
περίοδο: ένα γενικό υπόδειγμα 634
Η ζήτηση χρήματος: το γενικό υπόδειγμα 634
Η μακροχρόνια ισορροπία στην αγορά χρήματος
635
Πληθωρισμός και επιτόκια στη μακροχρόνια
περίοδο 636
Το αποτέλεσμα Fisher 636
Η ισοτιμία πραγματικών επιτοκίων 637
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ενδείξεις για την εφαρμογή του
υποδείγματος Fisher 638
Η θεμελιώδης εξίσωση σύμφωνα με το γενικό
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υπόδειγμα 639
Η πρόβλεψη της νομισματικής ισοτιμίας
χρησιμοποιώντας το γενικό υπόδειγμα 640

5 Νομισματικά καθεστώτα και καθεστώτα
νομισματικών ισοτιμιών 643
Η μακροχρόνια περίοδος: η ονομαστική άγκυρα
644
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι ονομαστικές άγκυρες στη θεωρία
και στην πράξη 646

6 Συμπεράσματα 648
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 649

Κεφάλαιο 15 Συναλλαγματικές ισοτιμίες
ΙΙ: η προσέγγιση των περιουσιακών
στοιχείων στη βραχυχρόνια περίοδο 655
1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια
στη βραχυχρόνια περίοδο: η UIP και η
ισορροπία στην αγορά ξένου
συναλλάγματος 656
Επικίνδυνο Arbitrage 656
Ισορροπία στην αγορά: ένα παράδειγμα ξένου
συναλλάγματος 658
Προσαρμογές στην αγορά ξένου συναλλάγματος
659
Μεταβολές στις εγχώριες και διεθνείς αποδόσεις
και ισορροπία στην αγορά ξένου συναλλάγματος
660
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 662

2 Τα επιτόκια στη βραχυχρόνια περίοδο:
ισορροπία στην αγορά χρήματος 662
Ισορροπία στην αγορά χρήματος στη βραχυχρόνια
περίοδο: πώς καθορίζονται τα ονομαστικά
επιτόκια 662
Ισορροπία στην αγορά χρήματος στη βραχυχρόνια
περίοδο: γραφική επίλυση 664
Προσφορές στην ισορροπία της αγοράς χρήματος
στη βραχυχρόνια περίοδο 664
Ένα επιπλέον τουβλάκι: Η βραχυχρόνια ισορροπία
στην αγορά χρήματος 665
Μεταβολές στην προσφορά χρήματος και το
ονομαστικό επιτόκιο 666
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Είναι σε θέση πάντοτε οι κεντρικές
τράπεζες να ελέγχουν τα επιτόκια; Ένα μάθημα
από την κρίση του 2008-2009 667
Μεταβολές στο πραγματικό εισόδημα και στο
ονομαστικό επιτόκιο 668
Το νομισματικό υπόδειγμα: η βραχυχρόνια έναντι
της μακροχρόνιας περιόδου 669

3 Η προσέγγιση των περιουσιακών στοιχείων:
εφαρμογές και ενδείξεις 670
Η προσέγγιση των περιουσιακών στοιχείων στις
νομισματικές ισοτιμίες: γραφική λύση 670

n

XV

Βραχυχρόνια ανάλυση πολιτικής 672
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η άνοδος και η πτώση του
δολαρίου, 1999-2004 674

4 Μια πλήρης θεωρία: ενοποιώντας τη
νομισματική άποψη με την προσέγγιση των
περιουσιακών στοιχείων 674
Μακροχρόνια ανάλυση 677
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Οι εξομολογήσεις ενός
συναλλασόμενου στην αγορά συναλλάγματος
Forex 678
Υπέρβαση 682
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Ο υπερκερασμός σε πρακτικούς
όρους 684

5 Σταθερές ισοτιμίες και το τρίλημμα 685
Τι είναι ένα καθεστώς σταθερών νομισματικών
ισοτιμιών; 685
Ο αυστηρός καθορισμός των ισοτιμιών προκαλεί
απώλεια της νομισματικής πολιτικής βραχυχρόνια:
Παράδειγμα 686
Ο αυστηρός καθορισμός της νομισματικής
ισοτιμίας προκαλεί απώλεια της νομισματικής
πολιτικής στη μακροχρόνια περίοδο: Παράδειγμα
687
Το τρίλημμα 689
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το τρίλημμα στην Ευρώπη 690
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Ενδιάμεσα καθεστώτα 691

6 Συμπεράσματα 692
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νέα και η αγορά συναλλάγματος
σε περίοδο πολέμου 692
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 697

ΜΕΡΟΣ 7
Το ισοζύγιο πληρωµών

Κεφάλαιο 16 Εθνικοί και διεθνείς
λογαριασμοί: εισόδημα, πλούτος
και το ισοζύγιο πληρωμών 701
1 Μετρώντας την μακροοικονομική
δραστηριότητα: Mια επισκόπιση 702
Η ροές των πληρωμών σε μια κλειστή οικονομία:
εισαγωγή στο εθνικό εισόδημα και στους
λογαριασμούς του προϊόντος 702
Η ροή πληρωμών σε μια ανοιχτή οικονομία:
ενσωματώνοντας τους λογαριασμούς του
ισοζυγίου πληρωμών 704

2 Εισόδημα προϊόν και δαπάνη 707
Τρεις προσεγγίσεις στη μέτρηση της οικονομικής
δραστηριότητας 707
Από την ακαθάριστη δαπάνη στο ΑΕΠ: η
λογιστική και το εμπόριο σε προϊόντα και
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υπηρεσίες 707
Από το ΑΕΠ στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Η
λογιστική και το εμπόριο στις υπηρεσίες των
παραγωγικών συντελεστών 709
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κελτική τίγρης ή χελώνα; 710
Από το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα: η λογιστική για τις
μεταβιβάσεις εισοδήματος 711
Τι μας λένε οι εθνικές οικονομικές μεταβλητές 712
Κατανοώντας τα στοιχεία των εθνικών
λογαριασμών 713
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Είναι οι πλούσιες χώρες
αρνητικά διατεθειμένες σε σχέση με την ξένη
βοήθεια; 714
Τι μας δείχνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών;
716
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παγκόσμιες ανισορροπίες 717

3 Το ισοζύγιο πληρωμών 722
Η λογιστική των συναλλαγών σε περιουσιακά
στοιχεία: το χρηματοοικονομικό ισοζύγιο 722
Η λογιστική των συναλλαγών σε περιουσιακά
στοιχεία: το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων 722
Η λογιστική καταγραφή των εγχώριων και ξένων
περιουσιακών στοιχείων 723
Πώς λειτουργεί το ισοζύγιο πληρωμών: μια
μακροοικονομική προσέγγιση 724
Πώς λειτουργεί το ισοζύγιο πληρωμών: μια
μικροοικονομική προσέγγιση 725
Κατανοώντας τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών
726
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Η αρχή της διπλής εισόδου στο
ισοζύγιο πληρωμών 727
Τι μας δείχνει το ισοζύγιο πληρωμών 730

4 Εξωτερικός πλούτος 731
Το επίπεδο του εξωτερικού πλούτου 731
Οι μεταβολές στον εξωτερικό πλούτο 732
Κατανοώντας τα στοιχεία σε σχέση με τον
εξωτερικό πλούτο 733
Τι μας δείχνει ο εξωτερικός πλούτος 735

5 Συμπεράσματα 736
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Φοβού τους Έλληνες και
στατιστικά στοιχεία φέροντες 736
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 737
Παράρτημα στο κεφάλαιο 16, 742

Κεφάλαιο 17 Ισοζύγιο πληρωμών Ι: Τα
κέρδη από την χρηματοοικονομική
παγκοσμιοποίηση 745
1 Τα όρια στο πόσο μπορεί να δανειστεί μια
χώρα: ο μακροχρόνιος περιορισμός του
προϋπολογισμού 747

Πώς προσδιορίζεται ο μακροχρόνιος περιορισμός
του προϋπολογισμού 748
Ο περιορισμός του προϋπολογισμού σε ένα
παράδειγμα δυο περιόδων 750
Ένα παράδειγμα μακροχρόνιας περιόδου: το
λανθάνων δάνειο 752
Οι επιπτώσεις του μακροχρόνιου εισοδηματικού
περιορισμού για την ακαθάριστη εθνική δαπάνη
και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 753
Περίληψη 753
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ευνοϊκή κατάσταση στις
Ηνωμένες Πολιτείες 754
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η δύσκολη κατάσταση στις
αναδυόμενες αγορές 756

2 Τα κέρδη από την εξομάλυνση της
κατάστασης 759
Το βασικό υπόδειγμα 759
Εξομάλυνση της κατανάλωσης: ένα αριθμητικό
παράδειγμα και γενίκευση 760
Περίληψη: αποταμίευση για μια βροχερή μέρα 764
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Οι πόλεμοι και το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών 764
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το ευμετάβλητο της κατανάλωσης
και το άνοιγμα στις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές 765
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αποταμίευση για λόγους
προφύλαξης, αποθεματικά και κεφάλαια εθνικού
πλούτου 766
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Οι ασφάλειες Copper- Bottom
768

3 Τα κέρδη από την αποτελεσματική
επένδυση 769
Το βασικό υπόδειγμα 769
Η αποτελεσματική επένδυση: ένα αριθμητικό
παράδειγμα και γενίκευση 769
Περίληψη: Χαιρέτησε όσο ο ήλιος λάμπει 772
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αποσυνδέοντας την αποταμίευση
από την επένδυση 773
Μπορούν οι πτωχές χώρες να κερδίσουν από την
χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση; 774
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α εναντίον k, 779
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Τι κάνει η παγκόσμια τράπεζα;
782
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Μια σύντομη ιστορία της
διεθνούς βοήθειας 783

4 Τα κέρδη από την διαφοροποίηση του
κινδύνου 785
Διαφοροποίηση: ένα αριθμητικό παράδειγμα και
γενίκευση 785
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το παζλ του εγχώριου σφάλματος
790
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μη βάζεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι
793

5 Συμπεράσματα 793
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 795
Παράρτημα στο κεφάλαιο 17, 800

Κεφάλαιο 18 Ισοζύγιο πληρωμών ΙΙ:
Προϊόν, ισοτιμίες και μακροοικονομικές
πολιτικές στη βραχυχρόνια περίοδο 803
1 Η ζήτηση στην ανοικτή οικονομία 804
Βασικά θέματα και υποθέσεις 804
Κατανάλωση 805
Επένδυση 806
Η Κυβέρνηση 807
Το εμπορικό ισοζύγιο 808
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η στροφή της δαπάνης και η
υποτίμηση του δολαρίου 810
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Το εμπόριο μεταφοράς 811
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το εμπορικό ισοζύγιο και η
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
Εξωγενείς μεταβολές στη ζήτηση 815
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Περιορισμοί στη μεταβολή της
δαπάνης: περνώντας μέσω της καμπύλης J, 813

2 Ισορροπία στην αγορά αγαθών: Ο
κεϋνσιανός σταυρός 816
Προσφορά και ζήτηση 816
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 817
Παράγοντες που προκαλούν μετατόπιση της
καμπύλης ζήτησης 818
Περίληψη 819

3 Ισορροπία στην αγορά αγαθών: Εξάγοντας
την καμπύλη IS 820
Ισορροπία στις δύο αγορές 820
Μια επανάληψη στην αγορά ΞΣ 821
Εξάγοντας την καμπύλη IS, 821
Παράγοντες που μπορούν να μετακινήσουν την
καμπύλη IS, 823
Συνοψίζοντας όλα τα σχετικά θέματα με την
καμπύλη IS, 825

4 Ισορροπία στην αγορά χρήματος:
εξάγοντας την καμπύλη LM 826
Μια επανεξέταση της αγοράς χρήματος 826
Εξάγοντας την καμπύλη LM 827
Παράγοντες που μπορούν να μετακινήσουν την
καμπύλη LM 828
Συνοψίζοντας όλα τα σχετικά θέματα με την
καμπύλη LM 829

5 Η βραχυχρόνια περίοδος: το υπόδειγμα ISLM- ΞΣ σε μια ανοιχτή οικονομία 830
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Μακροοικονομικές πολιτικές στη βραχυχρόνια
περίοδο 830
Νομισματική πολιτική υπό καθεστώς
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 831
Νομισματική πολιτική υπό καθεστώς σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών 833
Δημοσιονομική πολιτική υπό καθεστώς
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 834
Δημοσιονομική πολιτική υπό καθεστώς σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών 835
Περίληψη 837

6 Πολιτική σταθεροποίησης 838
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και
ασιατική κρίση του 1997, 838
Προβλήματα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικής841
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μακροοικονομικές πολιτικές στην
παγίδα ρευστότητας 843

7 Συμπεράσματα 847
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 848
Παράρτημα 1 στο κεφάλαιο 18, 852
Παράρτημα 2 στο κεφάλαιο 18, 854

ΜΕΡΟΣ 8
Εφαρµογές και ζητήµατα πολιτικής

Κεφάλαιο 19 Σταθερές έναντι
κυμαινόμενων ισοτιμιών:
η διεθνής νομισματική εμπειρία 855
1 Η επιλογή του καθεστώτος
συναλλαγματικών ισοτιμιών: τα βασικά
θέματα 857
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Βρετανία και Ευρώπη: τα μεγάλα
ζητήματα 857
Οι βασικοί παράγοντες στην επιλογή του
συστήματος νομισματικών ισοτιμιών: ενοποίηση
και ομοιότητα 862
Η οικονομική ενοποίηση και τα κέρδη σε όρους
αποδοτικότητας 863
Οικονομική ομοιότητα και το κόστος των μη
συμμετρικών shock 863
Απλά κριτήρια για μια σταθερή νομισματική
ισοτιμία 864
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προωθούν το εμπόριο οι σταθερές
νομισματικές ισοτιμίες; 866
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μήπως οι σταθερές νομισματικές
ισοτιμίες μειώνουν τη νομισματική αυτονομία και
σταθερότητα; 868

2 Άλλα οφέλη από τις σταθερές ισοτιμίες 871
Δημοσιονομική πειθαρχία, το εκδοτικό δικαίωμα
και ο πληθωρισμός 871
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XVIII
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ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Ο φόρος πληθωρισμού 872
Αξιοπιστία, δολαριοποίηση, εθνικός πλούτος και
επεκτατικές διολισθήσεις 873
Περίληψη 880

3 Συστήματα σταθερών ισοτιμιών 881
Συνεργατικές και μη συνεργατικές προσαρμογές
των επιτοκίων 881
Συνεργατικές και μη συνεργατικές προσαρμογές
των ισοτιμιών 884
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο κανόνας χρυσού 887

4 Διεθνή νομισματική εμπειρία 889
Η άνοδος και η πτώση του κανόνα χρυσού 889
Το Bretton Wood μέχρι σήμερα 892

5 Συμπεράσματα 895
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 896

Κεφάλαιο 20 Συναλλαγματικές κρίσεις:
Πώς λειτουργούν τα συστήματα των
προσδεμένων ισοτιμιών και πώς
καταρρέουν; 899
1 Κάποια γεγονότα σχετικά με τις
συναλλαγματικές κρίσεις 900
Τι είναι μια συναλλαγματική κρίση; 900
Πόσο κόστος έχουν οι συναλλαγματικές κρίσεις;
903
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Τα πολιτικά κόστη των κρίσεων
903
Περίληψη 904

2 Πώς λειτουργούν οι προσδέσεις; οι
μηχανισμοί μιας σταθερής ισοτιμίας 904
Προαπαιτούμενα και υποθέσεις 904
Ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας 906
Σταθερότητα, διακύμανση και ο ρόλος των
αποθεματικών 907
Πώς προσαρμόζονται τα αποθεματικά για να
διατηρήσουν την προκαθορισμένη ισοτιμία 908
Γραφική ανάλυση του ισολογισμού της Κεντρικής
Τράπεζας 909
Υπερασπίζοντας την απόλυτα σταθερή ισοτιμία:
μεταβολές στο επίπεδο ζήτησης χρήματος 910
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα ασφάλιστρα κινδύνου σε
ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές 914
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το σχέδιο μετατρεψιμότητας της
Αργεντινής πριν την κρίση της τεκίλας 917
Υπερασπίζονταςτην απόλυτα σταθερή ισοτιμία ΙΙ:
μεταβολές στη σύνθεση της προσφοράς χρήματος
919
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το σχέδιο μετατρεψιμότητας της
Αργεντινής μετά την κρίση της τεκίλα 924
Ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας και το
χρηματοοικονομικό σύστημα 926

Περίληψη 928
ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ Η συσσώρευση αποθεματικών
στις αναδυόμενες αγορές 929

3 Πώς καταρρέουν τα συστήματα
προσδεμένωνισοτιμιών Ι : μη συνεπείς
δημοσιονομικές πολιτικές 931
Το βασικό πρόβλημα: η δημοσιονομική κυριαρχία
932
Ένα απλό υπόδειγμα 932
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Περουβιανή κρίση του 1986, 936
Περίληψη, 939

4 Πώς καταρρέουν τα συστήματα
προσδεμένων ισοτιμιών ΙΙ: Οι έκτακτες
νομισματικές πολιτικές 940
Το βασικό πρόβλημα: η έκτακτη δέσμευση 940
Ένα απλό υπόδειγμα 942
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο άνθρωπος που συνέτριψε την
τράπεζα της Αγγλίας 946
Περίληψη 948

5 Συμπεράσματα 948
Μπορούμε να αποτρέψουμε τις κρίσεις; 948
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 951

Κεφάλαιο 21 Το ευρώ 955
1 Τα οικονομικά του ευρώ 958
Η θεωρία των άριστων συναλλαγματικών
περιοχών 958
Απλά κριτήρια άριστων συναλλαγματικών
περιοχών 959
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια
σταθεροποίηση ισοτιμιών και σε μια ένωση
νομισμάτων; 960
Άλλα κριτήρια άριστων συναλλαγματικών
περιοχών 961
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Άριστες συναλλαγματικές περιοχές:
η Ευρώπη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών 964
Είναι τα κριτήρια των OCA αυτοεκπληρούμενα;
967
Περίληψη 969
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Ένωση νομισμάτων και εμπόριο
970

2 Ιστορία και πολιτική του ευρώ 971
Μια σύντομη ιστορία της Ευρώπης971
Περίληψη 978

3 Οι τάσεις της ευρωζώνης σε ήρεμους
καιρούς, 1999-2007, 979
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 979
Οι κανόνες του κλάδου 983
Τηρώντας τους κανόνες 988

4 Η Ευρωζώνη σε κρίση, 2008-2010, 989
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Μπορεί το ευρώ να επιβιώσει;
993
5 Συμπεράσματα: αξιολογώντας το ευρώ 995
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα 958

Κεφάλαιο 22 Θέματα διεθνούς
μακροοικονομικής 1001
1 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στη
μακροχρόνια περίοδο: Αποκλίσεις από

την ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων
1002

Τα όρια του Arbitrage 1002
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δεν είναι απλά τα burgers που είναι
φτηνά 1005
Προϊόντα που δεν είναι αντικείμενα εμπορίου και
το υπόδειγμα Balassa- Samuelson 1007
Υπερτιμήσεις, υποτιμήσεις και αύξηση της
παραγωγικότητας: προβλέποντας τις επιπτώσεις
για πραγματικές και ονομαστικές
συναλλαγματικές ισοτιμίες 1010
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πραγματικές συναλλαγματικές
ισοτιμίες σε αναδυόμενες αγορές 1012
Συμπεράσματα 1014

2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες στη
βραχυχρόνια περίοδο: αποκλίσεις από την
αποκαλυφθείσα ισοτιμία επιτοκίων 1014
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το εμπόριο μεταφοράς 1015
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Η Ανατολική Ευρώπη και το
ευρώ 1015
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα προβλήματα του Peso 1018
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Το αμοιβαίο κεφάλαιο της
κυρίαςWatanabe 1019
Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών 1022
Τα όρια στο Arbitrage 1026
Συμπέρασμα 1028

3 Χρέος και αδράνεια 1029
Κάποια παράδοξα γεγονότα σχετικά με το εθνικό
χρέος 1030
Ένα υπόδειγμα αδράνειας, μέρος Ι: η πιθανότητα
της αδράνειας 1031
ΕΦΑΡΜΟΓΗ υπάρχει κέρδος στο να δανείζεις
αναπτυσσόμενες χώρες; 1036
Ένα υπόδειγμα αδράνειας, μέρος ΙΙ: Προσφορά
δανείων και ζήτηση 1038
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα κόστη της αδράνειας 1041
Συμπέρασμα 1045
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η κρίση της Αργεντινής 2001-2002,
1046

4 Η παγκόσμια μακροοικονομία και η κρίση
2007-2009, 1046
Ξανακύλισμα στην κρίση 1049
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ Είναι το ΔΝΤ αξιοθρήνητο; 1050
Πανικός και η μεγάλη ύφεση 1057
Συμπέρασμα: μαθήματα για τη μακροοικονομική
1067
Σημεία- κλειδιά, όροι- κλειδιά και προβλήματα
1068
Ευρετήριο 1073

