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Οι διακρατικές οικονοµικές και νοµισµατικές σχέσεις αποτελούσαν ανέκαθεν µία σηµαντική πτυχή 
της λειτουργίας της παγκόσµιας κοινότητας. Η ανάλυση αυτών των σχέσεων αποτελεί το κεντρικό 
αντικείµενο ενός από τους σηµαντικοτέρους κλάδους της οικονοµικής επιστήµης, της διεθνούς 
οικονοµικής, η οποία περιλαµβάνει τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση και την ανάλυση 
όλων των πτυχών της συµµετοχής µιας χώρας στην παγκόσµια οικονοµία καθώς και της ίδιας της 
παγκόσµιας οικονοµίας και της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης. Το βιβλίο Διεθνής Οικονοµική 
και Παγκόσµια Οικονοµία αναλύει τα ζητήµατα αυτά, και απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές της 
οικονοµικής επιστήµης, όσο και σε όσους ενδιαφέρονται για τα υπέρ και τα κατά των διεθνών 
οικονοµικών σχέσεων και της παγκοσµιοποίησης και κατέχουν κάποιες βασικές γνώσεις 
οικονοµικών. 

Παρουσιάζονται στοιχεία και θεωρητικά υποδείγµατα για την κατανόηση και την ανάλυση του 
ρόλου του διεθνούς εµπορίου, της µετανάστευσης, των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, του 
προσδιορισµού των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, του ισοζυγίου πληρωµών, των 
διεθνών επιπτώσεων της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, της µακροχρόνιας 
ανάπτυξης, του εξωτερικού δανεισµού και των κρίσεων εξωτερικού χρέους καθώς και των 
προβληµάτων του παγκόσµιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, αναφερόµαστε στην ανάλυση του ρόλου 
και της σηµασίας των διεθνών οικονοµικών θεσµών που είναι προσανατολισµένοι στη ρύθµιση των 
διεθνών εµπορικών, οικονοµικών και νοµισµατικών σχέσεων. 

Το βιβλίο πρόεκυψε από τις αναλυτικές σηµειώσεις των διαλέξεών µου στους φοιτητές του 
τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διαφέρει από την 
υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ως προς το ότι επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρία µε 
την ιστορική αλλά και την πρόσφατη πραγµατικότητα για την παγκόσµια οικονοµία και τις διεθνείς 
οικονοµικές σχέσεις. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό έχει ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισµό και 
αναλύει διεξοδικά τις διεθνείς πτυχές της ελληνικής οικονοµίας και τη σχέση της µε τη διεθνή και 
την ευρωπαϊκή οικονοµία και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οικονοµικούς θεσµούς. 

Η ανάλυση παρουσιάζεται σε τέσσερα µέρη. 

Στο πρώτο µέρος αναλύεται το διεθνές εµπόριο, η διεθνής εµπορική πολιτική και οι διεθνείς 
εµπορικές συµφωνίες και θεσµοί. Αφού παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη διάρθρωση και 
την εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου, αναλύονται οι κεντρικές θεωρίες για την εξήγηση της 
διάρθρωσης και των επιπτώσεων του, όπως η κλασσική ανάλυση του Ricardo για το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, η θεωρία των αναλογιών των συντελεστών παραγωγής των Heckscher Ohlin, το 
τυπικό ανταγωνιστικό υπόδειγµα του διεθνούς εµπορίου, οι θεωρίες που βασίζονται σε εξωτερικές 
οικονοµίες κλίµακας καθώς και οι θεωρίες του διεθνούς εµπορίου που βασίζονται σε οικονοµίες 
κλίµακας σε επίπεδο επιχείρησης και στον ατελή ανταγωνισµό. Επιπλέον αναλύονται ζητήµατα τα 
οποία αφορούν στο ρόλο και τις επιπτώσεις της µετανάστευσης, των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
στα εργαλεία της διεθνούς εµπορικής πολιτικής των κρατών, όπως οι δασµοί και οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών, καθώς και στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς εµπορικού συστήµατος και των διεθνών 
εµπορικών θεσµών. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στην εξέλιξη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως αρχικά µιας τελωνειακής ένωσης και αργότερα ως µιας ενιαίας αγοράς. 



Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στη διεθνή µακροοικονοµική και στο διεθνές νοµισµατικό 
σύστηµα. Αφού παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων διεθνών πληρωµών 
και η διάρθρωση και λειτουργία των διεθνών κεφαλαιαγορών και της διεθνούς αγοράς 
συναλλάγµατος, αναλύονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στον προσδιορισµό των βασικών 
µακροοικονοµικών µεγεθών σε οικονοµίες που είναι συνδεδεµένες µε τις παγκόσµιες αγορές, 
καθώς και η λειτουργία της παγκόσµιας οικονοµίας. Αναλύονται οι βασικές διασυνδέσεις µεταξύ 
χρήµατος, επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η κεϋνσιανή, η νοµισµατική και η 
διαχρονική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωµών, ο µακροχρόνιος και ο βραχυχρόνιος 
προσδιορισµός των βασικών µακροοικονοµικών µεταβλητών σε ανοικτές οικονοµίες, η επιλογή 
µεταξύ συστηµάτων σταθερών και κυµαινοµένων ισοτιµιών, το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα και 
το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα και το ευρώ. 

Το τρίτο µέρος επικεντρώνεται σε τρία ειδικά αλλά ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα. Τη διάκριση 
µεταξύ αναπτυγµένων και λιγότερο αναπτυγµένων οικονοµιών και τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της διεθνούς ανάπτυξης, το διεθνή δανεισµό και τις κρίσεις εξωτερικού χρέους σε 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες καθώς και τη διεθνή διάσταση του προβλήµατος της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου παγκοσµίως καθώς και το περιβάλλον 
έχουν µία έντονη διεθνή διάσταση και η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών απαιτεί διεθνείς 
και διακρατικές προσπάθειες, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τα προβλήµατα του εµπορίου και 
των διεθνών νοµισµατικών σχέσεων. 

Το τέταρτο και τελευταίο µέρος του βιβλίου αναλύει την ελληνική οικονοµία ως µία µικρή ανοικτή 
οικονοµία, ενταγµένη στο πλαίσιο της παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Παραδείγµατα 
και στοιχεία για την ελληνική οικονοµία παρουσιάζονται και αναλύονται σε όλα τα σχετικά 
κεφάλαια του βιβλίου. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης 
της ελληνικής οικονοµίας και αναλύεται συνολικά η πορεία της στο διαρκώς µεταβαλλόµενο 
πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Ελπίζω οι σπουδαστές, αλλά και οι άλλοι αναγνώστες του βιβλίου αυτού, να το βρουν ενδιαφέρον 
και χρήσιµο. 
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