Σύντομα περιεχόμενα
Μέρος Ι

Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

Κεφάλαιο 1

Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης

Κεφάλαιο 2

Οικονομικές μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα

57

Κεφάλαιο 3

Αριστοποίηση: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορείτε

85

Κεφάλαιο 4

Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία

Μέρος ΙΙ

Εισαγωγή στη μακροοικονομική 137

37
37

107

Κεφάλαιο 5 	Ο πλούτος των εθνών: Ορίζοντας και μετρώντας
τα μακροοικονομικά μεγέθη 137
Κεφάλαιο 6

Συνολικά εισοδήματα

Μέρος ΙΙΙ

Μακροπρόθεσμη μεγέθυνση και ανάπτυξη

Κεφάλαιο 7

Οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 8

Γιατί δεν είναι ολόκληρος ο κόσμος αναπτυγμένος;

Μέρος ΙV

Ισορροπία στη μακροοικονομική

Κεφάλαιο 9

Απασχόληση και ανεργία

Κεφάλαιο 10

Χρηματοπιστωτικές αγορές

Κεφάλαιο 11

Το νομισματικό σύστημα

173
201

201
243

273

273
301

329

Μέρος V 	Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και μακροοικονομική πολιτική
Κεφάλαιο 12

Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις

Κεφάλαιο 13

Αντικυκλική μακροοικονομική πολιτική

Μέρος VΙ

Η μακροοικονομική σε μια παγκόσμια οικονομία

Κεφάλαιο 14

Μακροοικονομική και διεθνές εμπόριο

Κεφάλαιο 15

Μακροοικονομική ανοικτής οικονομίας

363

363
399
433

433
461

11

Macroeconomics_Front.indd 11

1/10/15 9:14 π.μ.

Macroeconomics_Front.indd 12

1/10/15 9:14 π.μ.

Περιεχόμενα
Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται
στο βιβλίο.............................................................................. 21

Υποδείγματα και δεδομένα........................................ 58

Πρόλογος............................................................................... 23

Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Πόσα παραπάνω κερδίζουν οι εργαζόμενοι
με πανεπιστημιακή εκπαίδευση;........................ 61

Ευχαριστίες........................................................................... 31

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Κεφάλαιο 1: Οι αρχές και η πρακτική
της οικονομικής επιστήμης. .................................37
1.1 Το φάσμα της οικονομικής επιστήμης............. 38
Οικονομικοί παράγοντες και οικονομικοί
πόροι.................................................................................. 38
Ορισμός της οικονομικής επιστήμης...................... 40
Θετική οικονομική και κανονιστική οικονομική.40
Μικροοικονομική και μακροοικονομική............... 41
1.2 Οι τρεις αρχές της οικονομικής
επιστήμης.............................................................................. 42
1.3 Η πρώτη αρχή της οικονομικής επιστήμης:
Αριστοποίηση...................................................................... 43

Ένα οικονομικό υπόδειγμα......................................... 60

Μέσες τιμές...................................................................... 63
Επιχειρήματα βάσει περιπτώσεων........................... 63
2.2 Αιτιότητα και συσχέτιση......................................... 64
Η μελαγχολία της κόκκινης διαφημιστικής
εκστρατείας...................................................................... 64
Αιτιότητα έναντι συσχέτισης...................................... 65
Πειραματική οικονομική επιστήμη
και φυσικά πειράματα.................................................. 67
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Πόσο αυξάνονται οι μισθοί όταν ένα άτομο
υποχρεώνεται από τον νόμο να λάβει
έναν επιπλέον χρόνο εκπαίδευσης;.................. 69
2.3 Οικονομικά ερωτήματα και απαντήσεις......... 70
Περίληψη........................................................................... 72
Βασικοί όροι...................................................................... 72

Σχέσεις αμοιβαίας αντιστάθμισης
και εισοδηματικοί περιορισμοί................................. 44

Ερωτήσεις.......................................................................... 72

Κόστος ευκαιρίας........................................................... 45

Προβλήματα..................................................................... 73

Ανάλυση κόστους-οφέλους....................................... 46

Παράρτημα: Δημιουργία και ερμηνεία
γραφικών παραστάσεων................................................ 75

Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Είναι το Facebook δωρεάν;.................................. 47

Μια έρευνα για τα κίνητρα......................................... 75

1.4 Η δεύτερη αρχή της οικονομικής
επιστήμης: Ισορροπία..................................................... 50

Πειραματική σχεδίαση................................................. 75

Το πρόβλημα του «ελεύθερου καβαλάρη».......... 51

Αιτιότητα και αποτέλεσμα.......................................... 79

1.5 Η τρίτη αρχή της οικονομικής
επιστήμης: Εμπειρισμός................................................. 52

Βασικοί όροι παραρτήματος...................................... 83

1.6 Τι προσφέρει η οικονομική επιστήμη;............. 53
Περίληψη........................................................................... 54
Βασικοί όροι...................................................................... 54
Ερωτήσεις.......................................................................... 55
Προβλήματα..................................................................... 55

Περιγράφοντας μεταβλητές....................................... 76

Προβλήματα παραρτήματος..................................... 83

Κεφάλαιο 3: Αριστοποίηση: Κάνοντας
ό,τι καλύτερο μπορείτε............................................85
3.1 Δύο είδη αριστοποίησης: Ζήτημα
οπτικής γωνίας.................................................................... 86
Επιλογή και συνέπειες:
Τα άτομα όντως αριστοποιούν;.......................... 89

Κεφάλαιο 2: Οικονομικές μέθοδοι
και οικονομικά ερωτήματα. ..................................57

3.2 Αριστοποίηση σε επίπεδα . ................................... 89

2.1 Η επιστημονική μέθοδος........................................ 58

Συγκριτική στατική ανάλυση..................................... 92

13

Macroeconomics_Front.indd 13

1/10/15 9:14 π.μ.

3.3 Αριστοποίηση σε διαφορές:
Οριακή ανάλυση ............................................................. 94
Οριακό κόστος.............................................................. 95
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης
Πώς επηρεάζει η τοποθεσία το κόστος
ενοικίασης σπιτιού;............................................... 99
Σπανιότητα, τιμές και κίνητρα.................................100
Περίληψη.........................................................................102
Βασικοί όροι....................................................................102
Ερωτήσεις........................................................................103
Προβλήματα...................................................................103

Κεφάλαιο 4: Ζήτηση, προσφορά
και ισορροπία............................................................... 107
4.1 Αγορές...........................................................................108
Ανταγωνιστικές αγορές.............................................109
4.2 Πώς συμπεριφέρονται οι αγοραστές;............110
Καμπύλες ζήτησης.......................................................111
Προθυμία πληρωμής..................................................111

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κεφάλαιο 5: Ο πλούτος των εθνών:
Ορίζοντας και μετρώντας τα
μακροοικονομικά μεγέθη. .................................. 137
5.1 Μακροοικονομικά ερωτήματα..........................138
5.2 Εθνικοί λογαριασμοί εισοδήματος:
Παραγωγή = Δαπάνη = Εισόδημα............................140
Παραγωγή......................................................................140
Δαπάνη............................................................................141
Εισόδημα.........................................................................141
Κυκλικές ροές................................................................142
Εθνικοί λογαριασμοί εισοδήματος:
Παραγωγή......................................................................144
Εθνικοί λογαριασμοί εισοδήματος:
Δαπάνη............................................................................146
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Ποια είναι η συνολική αγοραία αξία
της ετήσιας οικονομικής παραγωγής
στις ΗΠΑ;..................................................................148

Από τις ατομικές καμπύλες ζήτησης
στις αγοραίες καμπύλες ζήτησης...........................112

Εθνικοί λογαριασμοί εισοδήματος: Εισόδημα...150

Κατασκευάζοντας την αγοραία
καμπύλη ζήτησης.........................................................113

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Αποταμίευση έναντι επένδυσης......................151

Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης...................114

5.3 Τι δεν μετρά το ΑΕΠ;................................................152

Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Πόσο περισσότερη βενζίνη θα αγοράζαμε
αν η τιμή της ήταν χαμηλότερη;.......................117

Απόσβεση φυσικού κεφαλαίου..............................153

4.3 Πώς συμπεριφέρονται οι πωλητές;.................119
Καμπύλες προσφοράς................................................119
Προθυμία αποδοχής...................................................120
Από την ατομική καμπύλη προσφοράς
στην αγοραία καμπύλη προσφοράς.....................120
Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς............122
4.4 Προσφορά και ζήτηση σε ισορροπία.............124
Μετατοπίσεις καμπυλών στην
ανταγωνιστική ισορροπία........................................126

Οικιακή παραγωγή......................................................153
Παραοικονομία.............................................................155
Αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις..........................155
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έναντι
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος...........................155
Ελεύθερος χρόνος.......................................................157
Μπορεί το ΑΕΠ να αγοράσει την ευτυχία;...........157
5.4 Πραγματικό ΑΕΠ έναντι ονομαστικού ΑΕΠ.158
Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ...................................161
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή......................................163
Πληθωρισμός................................................................164

4.5 Τι θα συνέβαινε αν η κυβέρνηση
προσπαθούσε να επιβάλλει την τιμή
της βενζίνης;......................................................................129

Προσαρμόζοντας τις ονομαστικές μεταβλητές.165

Επιλογή και συνέπειες:
Οι αθέλητες συνέπειες της ρύθμισης
των αγοραίων τιμών . ..........................................131

Βασικοί όροι....................................................................167
Ερωτήσεις........................................................................168

Περίληψη.........................................................................132

Προβλήματα...................................................................168

Περίληψη.........................................................................167

Βασικοί όροι....................................................................133
Ερωτήσεις........................................................................133

Κεφάλαιο 6: Συνολικά εισοδήματα. ............. 173

Προβλήματα...................................................................134

6.1 Η ανισότητα στον κόσμο......................................174

14 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Macroeconomics_Front.indd 14

1/10/15 9:14 π.μ.

Μετρώντας τις διαφορές σε κατά κεφαλήν
εισόδημα.........................................................................174

7.1 Η δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης........202

Ανισότητα στο κατά κεφαλήν εισόδημα..............176

Εκθετική μεγέθυνση...................................................204

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Ο δείκτης Big Mac.................................................176

Επιλογή και συνέπειες:
Η δύναμη της μεγέθυνσης.................................206

Εισόδημα ανά εργαζόμενο.......................................178

Πρότυπα μεγέθυνσης.................................................206

Παραγωγικότητα..........................................................179

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Επίπεδα έναντι μεγέθυνσης...............................209

Εισοδήματα και βιοτικό επίπεδο............................179
Επιλογή και συνέπειες:
Οι κίνδυνοι του να εστιάζει κανείς
μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα..................180
6.2 Παραγωγικότητα και συνάρτηση
συνολικής παραγωγής..................................................182
Διαφορές στην παραγωγικότητα...........................183
Η συνάρτηση συνολικής παραγωγής...................183
Εργασία............................................................................184
Φυσικό κεφάλαιο και έδαφος..................................185
Αναπαράσταση της συνάρτησης συνολικής
παραγωγής.....................................................................185
6.3 Ο ρόλος και οι προσδιοριστικοί
παράγοντες της τεχνολογίας.....................................187
Τεχνολογία......................................................................187
Διαστάσεις της τεχνολογίας.....................................187
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Ο Νόμος του Moore..............................................189
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Αποδοτικότητα της παραγωγής και
παραγωγικότητα σε επίπεδο εταιρείας.........190
Επιχειρηματικότητα....................................................191
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Μονοπώλιο και ΑΕΠ..............................................191

Μια πρώτη ματιά στη μεγέθυνση των ΗΠΑ........202

7.2 Πώς μεγεθύνεται η οικονομία
ενός κράτους;....................................................................211
Αριστοποίηση: Η επιλογή μεταξύ
αποταμίευσης και κατανάλωσης............................212
Τι επιφέρει τη συνεχή μεγέθυνση;.........................213
Επιλογή και συνέπειες:
Είναι πάντα καλή ιδέα να αυξάνεται
το ποσοστό αποταμίευσης;...............................213
Γνώση, τεχνολογική αλλαγή και μεγέθυνση.......214
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Γιατί είμαστε πολύ πιο ευκατάστατοι
από τους προ-προπαππούδες μας;.................216
7.3 Η ιστορία της μεγέθυνσης
και της τεχνολογίας........................................................219
Η μεγέθυνση πριν από τη σύγχρονη εποχή.......219
Όρια του Malthus στη μεγέθυνση.........................220
Η Βιομηχανική Επανάσταση....................................221
Μεγέθυνση και τεχνολογία
από τη Βιομηχανική Επανάσταση και έπειτα ....221
7.4 Μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια...............221
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Εισοδηματική ανισότητα στις ΗΠΑ.................222
Μεγέθυνση και ανισότητα........................................223
Επιλογή και συνέπειες:
Ανισότητα έναντι φτώχειας................................223

Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Γιατί ο μέσος Αμερικανός είναι κατά πολύ
πλουσιότερος από τον μέσο Ινδό;...................192

Μεγέθυνση και φτώχεια............................................224

Περίληψη.........................................................................195

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τη φτώχεια;.........225

Βασικοί όροι....................................................................195
Ερωτήσεις........................................................................196

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Προσδόκιμο ζωής και καινοτομία...................225

Προβλήματα...................................................................196

Περίληψη.........................................................................227

Παράρτημα: Ο μαθηματικός υπολογισμός
των συναρτήσεων συνολικής παραγωγής .........199

Βασικοί όροι....................................................................227
Ερωτήσεις........................................................................228
Προβλήματα...................................................................228

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κεφάλαιο 7: Οικονομική μεγέθυνση........... 201

Παράρτημα: Το υπόδειγμα μεγέθυνσης
του Solow............................................................................231
Βασικοί όροι παραρτήματος....................................240
Προβλήματα παραρτήματος...................................241
Περιεχόμενα

Macroeconomics_Front.indd 15

15

1/10/15 9:14 π.μ.

Κεφάλαιο 8: Γιατί δεν είναι ολόκληρος
ο κόσμος αναπτυγμένος;..................................... 243

9.2 Ισορροπία στην αγορά εργασίας......................278

8.1 Γενεσιουργές έναντι θεμελιωδών
αιτιών της ευημερίας......................................................244

Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης
της εργασίας..................................................................280

Γεωγραφική θέση.........................................................245

Η προσφορά της εργασίας.......................................282

Πολιτισμός......................................................................246

Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς
της εργασίας..................................................................283

Θεσμοί.............................................................................247
Ένα φυσικό πείραμα της ιστορίας..........................248
8.2 Θεσμοί και οικονομική ανάπτυξη....................250
Οι περιεκτικοί και αποσπαστικοί
οικονομικοί θεσμοί......................................................251

Η ζήτηση για εργασία.................................................279

Ισορροπία σε μια ανταγωνιστική αγορά
εργασίας..........................................................................284
9.3 Γιατί υπάρχει ανεργία;............................................285
9.4 Αναζήτηση εργασίας και ανεργία τριβής......286

Πώς οι οικονομικοί θεσμοί επηρεάζουν
τα οικονομικά αποτελέσματα..................................252

9.5 Ακαμψία μισθών και δομική ανεργία.............286

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Απόκλιση και σύγκλιση στην Ανατολική
Ευρώπη.....................................................................253

Επιλογή και συνέπειες:
Οι Λουδίτες..............................................................288

Η λογική των αποσπαστικών οικονομικών
θεσμών............................................................................256
Περιεκτικοί οικονομικοί θεσμοί
και Βιομηχανική Επανάσταση.................................258
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Εμποδίζοντας τους σιδηροδρόμους..............258
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Είναι οι τροπικές και ημι-τροπικές περιοχές
καταδικασμένες στη φτώχεια εξαιτίας
της γεωγραφικής τους θέσης;...........................259

Οι νόμοι για τον κατώτατο μισθό...........................287

Εργατικά σωματεία και συλλογική
διαπραγμάτευση..........................................................289
Μισθοί αποδοτικότητας και ανεργία....................289
Ακαμψία μισθών προς τα κάτω
και διακυμάνσεις της ανεργίας................................290
Το φυσικό ποσοστό ανεργίας και η κυκλική
ανεργία............................................................................291
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Τι συμβαίνει στην απασχόληση και
στην ανεργία αν οι τοπικοί εργοδότες
κλείσουν τις επιχειρήσεις τους;........................293

8.3 Είναι η ξένη βοήθεια η λύση
στην παγκόσμια φτώχεια;............................................266

Περίληψη.........................................................................295

Επιλογή και συνέπειες:
Ξένη βοήθεια και διαφθορά..............................266

Ερωτήσεις........................................................................296

Περίληψη.........................................................................268
Βασικοί όροι....................................................................269
Ερωτήσεις........................................................................269
Προβλήματα...................................................................269

ΜΕΡΟΣ IV
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κεφάλαιο 9: Απασχόληση και ανεργία...... 273
9.1 Μετρώντας την απασχόληση
και την ανεργία.................................................................274

Βασικοί όροι....................................................................296
Προβλήματα...................................................................297

Κεφάλαιο 10: Χρηματοπιστωτικές
αγορές................................................................................ 301
10.1 Τι είναι η χρηματοπιστωτική αγορά;............302
Δανειολήπτες και η ζήτηση για δάνεια................302
Πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια..................303
Η καμπύλη ζήτησης χρήματος................................304
Αποφάσεις για την αποταμίευση............................306
Η καμπύλη προσφοράς χρήματος.........................307

Ταξινομώντας τους εν δυνάμει εργαζομένους.274

Επιλογή και συνέπειες:
Γιατί τα άτομα αποταμιεύουν;...........................308

Υπολογίζοντας το ποσοστό ανεργίας...................276

Ισορροπία στη χρηματοπιστωτική αγορά..........310

Τάσεις στο ποσοστό ανεργίας.................................277

Χρηματοπιστωτικές αγορές και
αποτελεσματική κατανομή των πόρων...............311

Ποιος είναι άνεργος;....................................................278

16 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Macroeconomics_Front.indd 16

1/10/15 9:14 π.μ.

10.2 Τράπεζες και χρηματοπιστωτική
διαμεσολάβηση: Συνδυάζοντας
την προσφορά και τη ζήτηση....................................312

11.4 Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα............342

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
στον ισολογισμό μιας τράπεζας.............................314

Τι κάνει η κεντρική τράπεζα;....................................343

10.3 Τι κάνουν οι τράπεζες..........................................316
Αναγνώριση κερδοφόρων ευκαιριών
δανεισμού.......................................................................316
Μετασχηματισμός λήξεων.......................................316
Διαχείριση κινδύνου...................................................317
Τραπεζικοί πανικοί......................................................319
Τραπεζικός κανονισμός και τραπεζική
φερεγγυότητα . ............................................................320
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Πόσο συχνά χρεοκοπούν οι τράπεζες;..........321
Επιλογή και συνέπειες:
Πολύ μεγάλο για να χρεοκοπήσει...................323
Επιλογή και συνέπειες:
Διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών
στοιχείων και χρεοκοπίες τραπεζών...............324
Περίληψη.........................................................................325
Βασικοί όροι....................................................................325
Ερωτήσεις........................................................................326
Προβλήματα...................................................................326

Κεφάλαιο 11: Το νομισματικό σύστημα. .. 329
11.1 Το χρήμα....................................................................330
Οι λειτουργίες του χρήματος...................................330
Είδη χρήματος...............................................................331
Η προσφορά χρήματος..............................................331
Επιλογή και συνέπειες:
Μη μετατρέψιμα νομίσματα στην ιστορία
των ΗΠΑ....................................................................333
11.2 Χρήμα, τιμές και ΑΕΠ...........................................334
Ονομαστικό ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ και
πληθωρισμός.................................................................334
Η ποσοτική θεωρία του χρήματος.........................335
11.3 Πληθωρισμός..........................................................336
Τι προκαλεί τον πληθωρισμό;..................................336
Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού...........................336
Τα κοινωνικά κόστη του πληθωρισμού...............338
Τα κοινωνικά οφέλη του πληθωρισμού . ............339
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Τι προκάλεσε τον γερμανικό
υπερπληθωρισμό των ετών 1922-1923;.......340

Η κεντρική τράπεζα και οι αντικειμενικοί
στόχοι της νομισματικής πολιτικής.......................342
Τραπεζικά αποθεματικά............................................344
Η πλευρά της ζήτησης στη διατραπεζική
αγορά κεφαλαίων........................................................346
Η πλευρά της προσφοράς και η ισορροπία
στη διατραπεζική αγορά κεφαλαίων....................348
Πώς επηρεάζει η Ομοσπονδιακή Κεντρική
Τράπεζα την προσφορά χρήματος
και τον ρυθμό πληθωρισμού...................................353
Επιλογή και συνέπειες:
Απόκτηση αποθεματικών εκτός της
διατραπεζικής αγοράς κεφαλαίων..................354
Η σχέση μεταξύ του διατραπεζικού επιτοκίου
και του μακροπρόθεσμου πραγματικού
επιτοκίου.........................................................................354
Επιλογή και συνέπειες:
Δύο υποδείγματα πληθωριστικών
προσδοκιών............................................................357
Περίληψη.........................................................................358
Βασικοί όροι....................................................................359
Ερωτήσεις........................................................................359
Προβλήματα...................................................................360

Μέρος V
Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις
και μακροοικονομική πολιτική
Κεφάλαιο 12: Βραχυπρόθεσμες
διακυμάνσεις................................................................ 363
12.1 Οικονομικές διακυμάνσεις
και επιχειρηματικοί κύκλοι.........................................364
Χαρακτηριστικά των οικονομικών
διακυμάνσεων...............................................................366
Η Μεγάλη Ύφεση.........................................................368
12.2 Μακροοικονομική ισορροπία
και οικονομικές διακυμάνσεις...................................370
Ζήτηση εργασίας και διακυμάνσεις......................371
Πηγές διακυμάνσεων..................................................374
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Ανεργία και ρυθμός μεγέθυνσης
του πραγματικού ΑΕΠ:
Ο Νόμος του Okun................................................375
Πολλαπλασιαστές και οικονομικές
διακυμάνσεις.................................................................379
Περιεχόμενα

Macroeconomics_Front.indd 17

17

1/10/15 9:14 π.μ.

Βραχυπρόθεσμη ισορροπία με πολλαπλασιαστές
και ακαμψία μισθών προς τα κάτω . .....................381
Μεσοπρόθεσμη ισορροπία: Μερική και
πλήρης ανάκαμψη.......................................................382
12.3 Δημιουργώντας ένα υπόδειγμα
επεκτάσεων........................................................................387
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Τι προκάλεσε την ύφεση της περιόδου
2007-2009;...............................................................388
Περίληψη.........................................................................394
Βασικοί όροι....................................................................395
Ερωτήσεις........................................................................396
Προβλήματα...................................................................396

Κεφάλαιο 13: Αντικυκλική
μακροοικονομική πολιτική................................ 399
13.1 Ο ρόλος των αντικυκλικών πολιτικών
στις οικονομικές διακυμάνσεις.................................400
13.2 Αντικυκλική νομισματική πολιτική..............403
Έλεγχος του διατραπεζικού επιτοκίου.................404
Άλλα εργαλεία της Ομοσπονδιακής
Κεντρικής Τράπεζας....................................................406
Προσδοκίες, πληθωρισμός και νομισματική
πολιτική...........................................................................408
Συσταλτική νομισματική πολιτική: Έλεγχος
του πληθωρισμού........................................................409
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Διαχείριση των προσδοκιών.............................410
Μηδενικό κατώτατο όριο..........................................411
Επιλογή και συνέπειες:
Λάθη στις πολιτικές..............................................413
Σχέσεις αμοιβαίας αντιστάθμισης
στις πολιτικές.................................................................413
13.3 Αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική........415
Δημοσιονομική πολιτική κατά τον
επιχειρηματικό κύκλο: Αυτόματα και
επιλεκτικά στοιχεία......................................................415
Ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής
που βασίζεται στη δαπάνη.......................................417
Ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής
που βασίζεται στη φορολογία.................................420
Δημοσιονομικές πολιτικές που στοχεύουν
άμεσα στην αγορά εργασίας...................................422
Σπατάλες και καθυστερήσεις στις πολιτικές......423
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Σε ποιον βαθμό η κυβερνητική δαπάνη
τονώνει το ΑΕΠ;......................................................424

13.4 Πολιτικές που καθιστούν ασαφή τα όρια
μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής
πολιτικής..............................................................................425
Περίληψη.........................................................................427
Βασικοί όροι....................................................................428
Ερωτήσεις........................................................................428
Προβλήματα...................................................................428

Μέρος VΙ
Η μακροοικονομική σε μια
παγκόσμια οικονομία
Κεφάλαιο 14: Μακροοικονομική
και διεθνές εμπόριο................................................. 433
14.1 Γιατί και πώς κάνουμε εμπόριο.......................434
Απόλυτο πλεονέκτημα και συγκριτικό
πλεονέκτημα..................................................................434
Συγκριτικό πλεονέκτημα και διεθνές εμπόριο..437
Αποδοτικότητα και νικητές και ηττημένοι
από το εμπόριο.............................................................440
Πώς κάνουμε εμπόριο................................................441
Εμπορικοί φραγμοί: Δασμοί.....................................442
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Ζώντας σε έναν αλληλοεξαρτώμενο
κόσμο.........................................................................443
Επιλογή και συνέπειες:
Δασμοί και ψήφοι..................................................444
14.2 Λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών
και ισοζύγιο χρηματοοικονομικών
συναλλαγών.......................................................................444
Εμπορικά πλεονάσματα και εμπορικά
ελλείμματα.....................................................................445
Διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές.......................445
Οι λειτουργίες του λογαριασμού
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου
χρηματοοικονομικών συναλλαγών.......................446
14.3 Διεθνές εμπόριο, μεταφορά τεχνολογίας
και οικονομική μεγέθυνση..........................................450
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Από την IBM στη Lenovo....................................452
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Εταιρείες όπως η Nike εκμεταλλεύονται
τους εργαζομένους στο Βιετνάμ;.....................452
Περίληψη.........................................................................455
Βασικοί όροι....................................................................456
Ερωτήσεις........................................................................456
Προβλήματα...................................................................456

18 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Macroeconomics_Front.indd 18

1/10/15 9:14 π.μ.

Κεφάλαιο 15: Μακροοικονομική ανοικτής
οικονομίας...................................................................... 461

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
και οι καθαρές εξαγωγές...........................................477

15.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες...............................462

15.4 Το ΑΕΠ στην ανοικτή οικονομία.....................479

Ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες............462

Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Γιατί οι κινεζικές αρχές κρατούσαν
το γουάν υποτιμημένο;........................................479

Ευέλικτες, κατευθυνόμενες και σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες.......................................464
15.2 Αγορά συναλλάγματος.......................................465
Πώς παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις
στην αγορά συναλλάγματος;...................................468
Υποστηρίζοντας μια υπερτιμημένη
συναλλαγματική ισοτιμία..........................................469
Επιλογή και συνέπειες:
Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
και διαφθορά..........................................................472
Οικονομικό παράδειγμα τεκμηρίωσης:
Πώς κέρδισε ο George Soros $1
δισεκατομμύριο;....................................................472

Επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες και
καθαρές εξαγωγές.......................................................480
Επιστρέφοντας στη Μαύρη Τετάρτη....................481
Αφήνοντας τα δεδομένα να μιλήσουν:
Τα κόστη των σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών...................................................................482
Περίληψη.........................................................................483
Βασικοί όροι....................................................................484
Ερωτήσεις........................................................................484
Προβλήματα...................................................................485

15.3 Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
και εξαγωγές.......................................................................474

Σημειώσεις..........................................................................489

Από την ονομαστική στην πραγματική
συναλλαγματική ισοτιμία..........................................475

Ευρετήριο βασικών όρων............................................503

Γλωσσάρι.............................................................................491

Παράλληλη κίνηση μεταξύ των ονομαστικών
και των πραγματικών συναλλαγματικών
ισοτιμιών.........................................................................476

Περιεχόμενα

Macroeconomics_Front.indd 19

19

1/10/15 9:14 π.μ.

