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Εισαγωγή στη Διαχρονική Προσέγγιση
Η διαχρονική ;ροσέγγιση έχει ως ση+είο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες
+ιας οικονο+ίας να ε;ιλέγει την κατανο+ή της κατανάλωσης στο χρόνο. Αυτές οι δυνατότητες
;εριγράφονται α;ό το διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό, ;ου ;εριγράφει τους όρους κάτω α;ό
τους ο;οίους η οικονο+ία +;ορεί να δανείζει και να δανείζεται διεθνώς, καθώς και την εγχώρια
ε;ενδυτική τεχνολογία.
Η ;ροσέγγιση αυτή είναι σή+ερα η κυρίαρχη ;ροσέγγιση στη +ακροοικονο+ική αλλά και την
διεθνή +ακροοικονο+ική, και χρησι+ο;οιείται ευρέως για την ανάλυση της έννοιας της εξωτερικής
ισορρο;ίας, των διεθνών ανισορρο;ιών, του συντονισ+ού των ;ολιτικών, του εξωτερικού χρέους
και της λειτουργίας των διεθνών κεφαλαιαγορών (βλ. Obstfeld and Rogoff (1996), Obstfeld (1998)).
Για να δού+ε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ;ροσέγγισης, ξεκινού+ε +ε ένα υ;όδειγ+α +ιας
οικονο+ίας ;ου διαρκεί δύο ;εριόδους (Fisher 1930). Αυτό είναι το α;λούστερο δυνατό διαχρονικό
υ;όδειγ+α, και +;ορεί να χρησι+ο;οιηθεί για να δού+ε +ερικά α;ό τα κυριότερα χαρακτηριστικά
της διαχρονικής ;ροσέγγισης.
Ό;ως θα δού+ε, τα συ+;εράσ+ατα στα ο;οία καταλήγου+ε εξακολουθούν να ισχύουν σε
οικονο+ίες ;ου διαρκούν για ;ερισσότερες α;ό δύο ;εριόδους.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020

2

Βέλτιστη Επιλογή της Κατανάλωσης σε μια Οικονομία
Χωρίς Κεφάλαιο
Υ;οθέτου+ε +ία οικονο+ία η ο;οία διαρκεί για δύο ;εριόδους. Το εισόδη+α την ;ερίοδο 1 είναι y1, και το εισόδη+α την
;ερίοδο 2 είναι y2. Θα υ;οθέσου+ε ότι το εισόδη+α είναι εξωγενές (+άννα εξ ουρανού) και δεν υ;άρχει κεφάλαιο.
Το αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό σε αυτή την οικονο+ία ε;ιλέγει τη διαχρονική διάρθρωση της κατανάλωσής του,
;ροκει+ένου να +εγιστο;οιήσει +ία συνάρτηση χρησι+ότητας, ;ου εξαρτάται α;ό την κατανάλωση των δύο ;εριόδων.

U = u(c1) +

1
u(c2)
1+ρ

U είναι η συνολική χρησι+ότητα του νοικοκυριού, u η συνάρτηση χρησι+ότητας σε σχέση +ε την κατανάλωση κάθε
;εριόδου, c1 και c2 η κατανάλωση της ;εριόδου 1 και 2 αντίστοιχα, και ρ > 0, το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης του
νοικοκυριού.

Η χρησι+ότητα +εγιστο;οιείται υ;ό τον διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό,

c1 +

1
1
c2 = y1 +
y
1+r
1+r 2

r είναι το ;ραγ+ατικό ε;ιτόκιο το ο;οίο θεωρείται σταθερό . Τα νοικοκυριά +;ορούν να δανείζουν και να δανείζονται
ελεύθερα σε αυτό το ;ραγ+ατικό ε;ιτόκιο. Α;ό τον εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό, η ;αρούσα αξία της κατανάλωσης του
νοικοκυριού ισούται +ε την ;αρούσα αξία του εισοδή+ατός του.
∆εν υ;άρχει αβεβαιότητα, καθώς υ;οθέτου+ε ότι τα νοικοκυριά γνωρίζουν το +ελλοντικό τους εισόδη+α.
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Οι Συνθήκη Πρώτης Τάξεως για την Επιλογή της
Κατανάλωσης
Στο τέλος της ;εριόδου 2 το αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό α;οβιώνει. Κατά συνέ;εια, θα καταναλώσει όλο του το
εισόδη+α της ;εριόδου 2, συν τις ό;οιες α;οτα+ιεύσεις του.

c2 = (1 + r)(y1 − c1) + y2
Αντικαθιστώντας στη συνάρτηση χρησι+ότητας, το ;ρόβλη+α του αντι;ροσω;ευτικού νοικοκυριού είναι να ε;ιλέξει την
κατανάλωση της ;εριόδου 1, ώστε να +εγιστο;οιήσει την,

U = u(c1) +

1
u ((1 + r)(y1 − c1) + y2)
1+ρ

Α;ό τις συνθήκες ;ρώτης τάξης (;ρώτη ;αράγωγος ως ;ρος c1 ίση +ε το +ηδέν) έχου+ε ότι,

u′(c1) =

1+r
u′(c2)
1+ρ

Αυτή η συνθήκη +;ορεί να γραφεί ως,

1 u′(c2)
1
=
1 + ρ u′(c1)
1+r
Η αριστερή ;λευρά της συνθήκης αυτή είναι ο οριακός λόγος υ;οκατάστασης της τωρινής ;ρος τη +ελλοντική
κατάναλωση και η δεξιά ;λευρά η τι+ή της +ελλοντικής ως ;ρος την τρέχουσα κατανάλωση. Ο καταναλωτής ;ου
ε;ιλέγει την κατανάλωσή του έτσι ώστε να ικανο;οιεί τη συνθήκη αυτή δεν +;ορεί συνε;ώς να βελτιώσει τη
χρησι+ότητά του υ;οκαθιστώντας τωρινή για +ελλοντική κατανάλωση.
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Συνέπειες των Συνθηκών Πρώτης Τάξης για την
Κατανάλωση στις Δύο Περιόδους
u′(c2) 1 + ρ
=
u′(c1)
1+r
Αν το ε;ιτόκιο είναι +εγαλύτερο α;ό το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης, τότε η κατανάλωση της
δεύτερης ;εριόδου είναι +εγαλύτερη α;ό την κατανάλωση της ;ρώτης ;εριόδου (η οριακή
χρησι+ότητά της είναι +ικρότερη), καθώς η α;όδοση των α;οτα+ιεύσεων ξε;ερνά το ;οσοστό
διαχρονικής ;ροτί+ησης. Το αντίθετο συ+βαίνει αν το ε;ιτόκιο είναι +ικρότερο α;ό το ;οσοστό
διαχρονικής ;ροτί+ησης.
Κατά συνέ;εια,

r = ρ ⇒ c2 = c1
r > ρ ⇒ c2 > c1
r < ρ ⇒ c2 < c1
Το νοικοκυριό, αν έχει τη δυνατότητα να δανείζει και να δανείζεται ελεύθερα στο τρέχον ε;ιτόκιο,
εξο+αλύνει την κατανάλωσή του, η ο;οία δεν εξαρτάται α;ό την ;ορεία του εισοδή+ατος του.
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Αυτάρκεια και Διαχρονικό Εμπόριο
Σε +ία αυτάρκη (κλειστή) οικονο+ία, στην ο;οία όλα τα νοικοκυριά έχουν τις ίδιες ;ροτι+ήσεις και το ίδιο εισόδη+α
(αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό), η κατανάλωση κάθε ;εριόδου δεν +;ορεί ;αρά να ισούται +ε το εισόδη+α κάθε ;εριόδου, καθώς δεν
υ;άρχει δυνατότητα α;όκλισης εγχωρίου εισοδή+ατος και κατανάλωσης.
Αντί για τον διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό, θα ισχύουν οι ;εριορισ+οί, c1 = y1, c2 = y2.
Το ε;ιτόκιο της αυτάρκειας rA θα ;ροσδιοριστεί α;ό τη σχέση,

rA = (1 + ρ)

u′(y1)
−1
u′(y2)

Σε αυτό το ε;ιτόκιο, κανένα νοικοκυριό δεν θα θέλει ούτε να δανείσει ούτε να δανειστεί. Άρα αυτό είναι το ε;ιτόκιο ισορρο;ίας στην
;ερί;τωση της αυτάρκειας.
Αν το διεθνές ε;ιτόκιο r διαφέρει α;ό το ε;ιτόκιο της αυτάρκειας, και το αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό +;ορεί να δανείζει και να
δανείζεται ελεύθερα σε αυτό το ε;ιτόκιο, τότε η κατανάλωση στις δύο ;εριόδους θα ;ρέ;ει να ικανο;οιεί τον διαχρονικό
εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό,

c1 +

1
1
c2 = y1 +
y
1+r
1+r 2

Η διάρθρωση της κατανάλωσης θα ορίστεί α;ό την εξίσωση Euler,

1 u′(c2)
1
=
1 + ρ u′(c1)
1+r
Έάν r ≠ rA, τότε θα ισχύει ότι c1 ≠ y1, c2 ≠ y2 και το νοικοκυριό θα ε;ιτυγχάνει υψηλότερο ε;ί;εδο ευη+ερίας. Το διαχρονικό ε+;όριο
βελτιώνει την ευη+ερία του αντι;ροσω;ευτικού νοικοκυριού.
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C2

Τα Οφέλη του Διαχρονικού Διεθνούς Εμπορίου

(1+r)Y1+Y2

Y2

C2

A

B

B

Y1

C1B
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Η Διαχρονική Πορεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών
Συναλλαγών
Αν η οικονο+ία α;οτελείται α;ό N νοικοκυριά, τότε ισχύει ότι,

Y1 = Ny1, Y2 = Ny2, C1 = Nc1, C2 = Nc2
Ο διαχρονικός εισοδη+ατικός ;εριορισ+ός της χώρας δίνεται α;ό,

C1 +

C2
Y
= Y1 + 2
1+r
1+r

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην ;ερίοδο 1 δίνεται α;ό,

CA1 = Y1 − C1
Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαφέρει α;ό το +ηδέν, θα ;ρέ;ει να χρη+ατοδοτηθεί α;ό ένα ο+όλογο F = CA1 +ε ε;ιτόκιο
το διεθνές ε;ιτόκιο r. Με ;λεονασ+ατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το θα είναι θετικό και η χώρα θα είναι καθαρός
δανειστής ;ρος το εξωτερικό, και +ε ελλει++ατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το θα είναι αρνητικό και η χώρα θα είναι
καθαρός δανειζό+ενος α;ό το εξωτερικό.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην ;ερίοδο 2 δίνεται α;ό,

CA2 = Y2 + rF − C2
Α;ό τον ορισ+ό του F και τον διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό της χώρας ;ροκύ;τει ότι,

CA2 = Y2 + rF − C2 = Y2 − C2 + r(Y1 − C1) = − (Y1 − C1) = − CA1
Ο διαχρονικός εισοδη+ατικός ;εριορισ+ός της χώρας συνε;άγεται ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της δεύτερης ;εριόδου θα
;ρέ;ει να είναι ίσο +ε το αντίθετο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ;ρώτης ;εριόδου. Ένα έλλει++α στην ;ρώτη ;ερίοδο
θα ;ρέ;ει να αντισταθ+ιστεί +ε αντίστοιχο ;λεόνασ+α στη δεύτερη ;ερίοδο.
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Τα Πλεονεκτήματα της Διαχρονικής Προσέγγισης
Αν στην ;ρώτη ;ερίοδο η κατανάλωση ήταν +εγαλύτερη α;ό το εισόδη+α και δη+ιουργήθηκε
έλλει++α, στη δεύτερη ;ερίοδο θα ;ρέ;ει να συ+βεί το αντίθετο και να δη+ιουργηθεί
ισοδύνα+ο ;λεόνασ+α ώστε να ;ληρωθούν οι διεθνείς ο+ολογιούχοι.
Αν στην ;ρώτη ;ερίοδο η κατανάλωση ήταν +ικρότερη α;ό το εισόδη+α, δη+ιουργήθηκε
;λεόνασ+α στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η χώρα α;έκτησε διεθνείς ο+ολογίες,
στη δεύτερη ;ερίοδο η κατανάλωση θα είναι +εγαλύτερη α;ό το εισόδη+α, θα υ;άρξει
έλλει++α, και η χώρα θα ρευστο;οιήσει τις διεθνείς της ο+ολογίες.
Ένα κεντρικό ;λεονέκτη+α της διαχρονικής ;ροσέγγισης στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών είναι ότι +ας υ;οχρεώνει, +έσω του διαχρονικού εισοδη+ατικού ;εριορισ+ού, να
;αρακολουθού+ε τις διαχρονικές συνέ;ειες των εξωτερικών ελλει++άτων.
Τα ση+ερινά ελλεί++ατα ;ρέ;ει να +ετατρα;ούν σε +ελλοντικά ;λεονάσ+ατα και το
αντίθετο.
Σε +ία οικονο+ία +ε +εγάλο αριθ+ό ;εριόδων, το ση+ερινό εξωτερικό χρέος ;ρέ;ει να ισούται
+ε την ;αρούσα αξία των +ελλοντικών ;λεονασ+άτων του ισοζυγίου αγαθών και υ;ηρεσιών.
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Γενικεύσεις του Βασικού Υποδείγματος
Ακό+η και σε +ία οικονο+ία στην ο;οία υ;άρχει κεφάλαιο και εγχώριες ε;ενδύσεις, το
άνοιγ+α στις διεθνείς αγορές βελτιώνει την ευη+ερία, ενώ ;αρα+ένει και το βασικό
α;οτέλεσ+α ότι διαχρονικά οι διεθνείς συναλλαγές ;ρέ;ει να αθροίζονται στο +ηδέν.
Το ίδιο συ+βαίνει και σε +ία οικονο+ία ;ου διαρκεί για +εγάλο αριθ+ό ;εριόδων.
Υ;οθέτου+ε τώρα, γενικεύοντας το υ;όδειγ+ά +ας, +ία οικονο+ία η ο;οία διαρκεί για
;άντα. Αντί για δύο ;εριόδους έχου+ε ά;ειρο αριθ+ό ;εριόδων.
Στην ;ερίοδο t, το αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό +εγιστο;οιεί,

1
Ut =
u(Cs)
∑s=t ( 1 + ρ )
∞

s−t

υ;ό τον ;εριορισ+ό,
∞
1
1
Cs = (1 + r)Ft +
∑s=t ( 1 + r )
∑s=t ( 1 + r )
∞

s−t
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H Έννοια της Εξωτερικής Ισορροπίας σε Μία Οικονομία
Πολλαπλών Περιόδων
Ο ;εριορισ+ός +;ορεί να γραφεί και ως,

1
−(1 + r)Ft =
∑s=t ( 1 + r )
∞

s−t

(Ys − Cs − Gs − Is)

Με τη +ορφή αυτή, ο ;εριορισ+ός υ;οδεικνύει ότι η ;αρούσα αξία των +ελλοντικών
;λεονασ+άτων του ισοζυγίου αγαθών και υ;ηρεσιών ;ρέ;ει να ισούται +ε το τρέχον
εξωτερικό χρέος +ιας χώρας. Μόνο τότε το εξωτερικό χρέος είναι βιώσι+ο και η
;ορεία του ισοζυγίου ;ληρω+ών δεν οδηγεί στη χρεωκο;ία.
Α;ό την άλλη, η ;αρούσα αξία των +ελλοντικών ε+;ορικών ;λεονασ+άτων δεν
+;ορεί να είναι +εγαλύτερη α;ό το αρχικό εξωτερικό χρέος −(1 + r)F, διότι τότε η
χώρα θα +;ορούσε να αυξήσει την κατανάλωσή της, αυξάνοντας τη χρησι+ότητα του
αντι;ροσω;ευτικού νοικοκυριού, χωρίς να ;αραβιάζει το διαχρονικό εισοδη+ατικό
της ;εριορισ+ό.
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Το Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών και το Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών
Α;ό το διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό, το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ισούται +ε,

CAt = Ft+1 − Ft = Yt + rFt − Ct − Gt − It
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ;ροσδιορίζει τη συσσώρευση διεθνών
ο+ολόγων, και ισούται +ε τη διαφορά των συνολικών εθνικών α;οτα+ιεύσεων
α;ό τις εγχώριες ε;ενδύσεις.
Το ισοζύγιο αγαθών και υ;ηρεσιών ισούται +ε τη διαφορά των εγχώριων
α;οτα+ιεύσεων α;ό τις εγχώριες ε;ενδύσεις.
Η διαφορά τους στο υ;όδειγ+α αυτό είναι το καθαρό εισόδη+α α;ό το
εξωτερικό, δηλαδή οι τόκοι ;ου ;ληρώνονται για το εξωτερικό χρέος (αν το F
είναι αρνητικό), ή ;ου εισ;ράττονται α;ό τα ;εριουσιακά στοιχεία των
νοικοκυριών στο εξωτερικό (αν το F είναι θετικό).
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H Βέλτιστη Επιλογής της Κατανάλωσης σε Μία
Οικονομία Πολλαπλών Περιόδων
Α;ό τις συνθήκες ;ρώτης τάξης για τη +εγιστο;οίηση της χρησι+ότητας,

u′(Ct+1)
u′(Ct )

=

1+ρ
1+r

Η ερ+ηνεία της συνθήκης αυτής είναι αντίστοιχη +ε την ερ+ηνεία της στο υ;όδειγ+α δύο ;εριόδων. Αν το ε;ιτόκιο είναι +εγαλύτερο α;ό
το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης, τότε η +ελλοντική κατανάλωση είναι +εγαλύτερη α;ό την τρέχουσα κατανάλωση (η οριακή
χρησι+ότητά της είναι +ικρότερη), καθώς η α;όδοση των α;οτα+ιεύσεων ξε;ερνά το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης. Το αντίθετο
συ+βαίνει αν το ε;ιτόκιο είνα +ικρότερο α;ό το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης. Τότε η +ελλοντική κατανάλωση είναι +ικρότερη α;ό την
τρέχουσα κατανάλωση.
Στην ;ερί;τωση ;ου το ;ραγ+ατικό ε;ιτόκιο ισούται +ε το ;οσοστό διαχρονικής ;ροτί+ησης, τότε ο λόγος των οριακών χρησι+οτήτων της
κατανάλωσης +εταξύ ;εριόδων θα ισούται +ε τη +ονάδα, άρα η βέλτιστη κατανάλωση θα είναι σταθερή. Αυτή είναι η +ακροχρόνια
ισορρο;ία στο υ;όδειγ+α αυτό.
Στη +ακροχρόνια ισορρο;ία αυτού του υ;οδείγ+ατος, ρ = r. Κατά συνέ;εια υ;άρχει ;λήρης εξο+άλυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης, και,

Ct = Ct+1 = Ct+2 = . . .
Αντικαθιστώντας τη σταθερή κατανάλωση στο διαχρονικό εισοδη+ατικό ;εριορισ+ό του αντι;ροσω;ευτικού νοικοκυριού, έχου+ε,
∞
r
1
Ct =
(1 + r)Ft +
∑s=t ( 1 + r )
1+r [

s−t

(Ys − Gs − Is)

]

Το αντι;ροσω;ευτικό νοικοκυριό καταναλώνει σε κάθε ;ερίοδο την αξία της τρέχουσας ;ροσόδου α;ό το συνολικό ;λούτο του, ;λήν των
;ρωτογενών δη+οσίων δα;ανών και των ε;ενδύσεων. Η ιδέα συνδέεται +ε την υ;όθεση του +ονί+ου εισοδή+ατος του Friedman (1957). Η
τρέχουσα ;ρόσοδος ορίζεται ως το ;οσό ;ου +;ορεί να καταναλωθεί σε κάθε ;ερίοδο αφήνοντας τον ;λούτο α+ετάβλητο.
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Μακροχρόνια Ισορροπία της Κατανάλωσης και
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Για σταθερό ;ραγ+ατικό ε;ιτόκιο +;ορού+ε να ορίσου+ε το +όνι+ο
(permanent) ε;ί;εδο X P +ιας +εταβλητής X ως,

1
∑s=t ( 1 + r )

s−t

∞

XtP

1
=
∑s=t ( 1 + r )

s−t

∞

Xs

Α;ό την ;αρα;άνω εξίσωση ;ροκύ;τει ότι,

XtP

∞
r
1
=
1 + r ∑s=t ( 1 + r )

s−t

Xs

Το +όνι+ο ε;ί;εδο +ιας +εταβλητής είναι η αξία της τρέχουσας
;ροσόδου της στο ισχύον ε;ιτόκιο, δηλαδή η υ;οθετική σταθερή τι+ή
της +εταβλητής +ε την ίδια ;αρούσα αξία ό;ως η ίδια η +εταβλητή.
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Μακροχρόνια Ισορροπία της Κατανάλωσης και
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Αντικαθιστώντας στην εξίσωση της +ακροχρόνιας κατανάλωσης για το εξωγενές εισόδη+α Y, την εξωγενή δη+όσια κατανάλωση G και τις
εξωγενείς συνολικές ε;ενδύσεις I , έχου+ε ότι,

Ct = rFt + YtP − GtP − ItP
Εάν ρ = r, τότε το νοικοκυριό καταναλώνει την ;ρόσοδο α;ό τα διεθνή ο+όλογα ;ου διακρατά (ή α;οτα+ιεύει για τους τόκους του
εξωτερικού χρέους), συν το +όνι+ο διαθέσι+ο εισόδη+ά του, όταν αφαιρεθούν η (+όνι+η) δη+όσια κατανάλωση και οι (+όνι+ες) ε;ενδύσεις.
Αν αντικαταστήσου+ε αυτή τη συνάρτηση κατανάλωσης στην εξίσωση ;ροσδιορισ+ού του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα έχου+ε,

CAt = Ft+1 − Ft = (Yt − YtP) − (Gt − GtP) − (It − ItP)
Η βέλτιστη καταναλωτική συ+;εριφορά συνε;άγεται ;λεονάσ+ατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όταν υ;άρχουν ;ροσωρινές
θετικές α;οκλίσεις της ;αραγωγής α;ό το +όνι+ο ε;ί;εδό της, και ελλεί++ατα όταν υ;άρχουν ;ροσωρινές θετικές α;οκλίσεις των
ε;ενδύσεων ή των δη+οσίων δα;ανών.
Εάν το εισόδη+α είναι ;ροσωρινά υψηλότερο α;ό το +όνι+ο ε;ί;εδό του, αυτό δεν οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης στο υ;όδειγ+α αυτό.
Κατά συνέ;εια, οι εθνικές α;οτα+ιεύσεις αυξάνονται ;ροσωρινά ;άνω α;ό τις ε;ενδύσεις, και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
;αρουσιάζει ένα ;ροσωρινό ;λεόνασ+α, το ο;οίο οδηγεί σε συσσώρευση ;εριουσιακών στοιχείων (ο+ολόγων) α;ό το εξωτερικό.
Εάν η δη+όσια κατανάλωση είναι ;ροσωρινά υψηλότερη α;ό το +όνι+ο ε;ί;εδό της, αυτό δεν ε;ηρεάζει την ιδιωτική κατανάλωση. Κατά
συνέ;εια, οι εθνικές α;οτα+ιεύσεις +ειώνονται σε ε;ί;εδο κάτω α;ό τις συνολικές ε;ενδύσεις, και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
;αρουσιάζει έλλει++α. Το έλλει++α οδηγεί σε α;οσυσσώρευση ;εριουσιακών στοιχείων α;ό το εξωτερικό ή αύξηση του εξωτερικού
χρέους. Τέλος, αν οι ε;ενδύσεις είναι ;ροσωρινά υψηλότερες α;ό το +όνι+ο ε;ί;εδό τους, αυτό ε;ίσης οδηγεί σε έλλει++α στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, διότι +ία ;ροσωρινή +εταβολή στις ε;ενδύσεις δεν ε;ηρεάζει το +όνι+ο διαθέσι+ο εισόδη+α, την ιδιωτική
κατανάλωση και τις α;οτα+ιεύσεις. Οι ε;ενδύσεις αυξάνονται ;ροσωρινά ;άνω α;ό τις εθνικές α;οτα+ιεύσεις και η χώρα α;οσυσσωρεύει
;εριουσιακά στοιχεία α;ό το εξωτερικό.
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Συμπεράσματα από τη Διαχρονική Προσέγγιση στο
Ισοζύγιο Πληρωμών
Η συ++ετοχή στην ;αγκόσ+ια οικονο+ία ε;ιτρέ;ει σε +ία οικονο+ία να ε;ιτυγχάνει
υψηλότερο ε;ί;εδο ευη+ερίας +έσω του διαχρονικού ε+;ορίου. Όταν το ;ραγ+ατικό
ε;ιτόκιο της αυτάρκειας διαφέρει α;ό το διεθνές ;ραγ+ατικό ε;ιτόκιο, +ία οικονο+ία
+;ορεί να εξο+αλύνει ;ιο α;οτελεσ+ατικά τη διαχρονική ;ορεία της κατανάλωσής
της, ε;ιτυγχάνοντας υψηλότερο ε;ί;εδο ευη+ερίας.
Όταν το εισόδη+ά της είναι ;ροσωρινά υψηλό (χα+ηλό), το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ;αρουσιάζει ;λεόνασ+α (έλλει++α), καθώς οι εθνικές α;οτα+ιεύσεις
υ;ερβαίνουν (είναι +ικρότερες α;ό) τις εγχώριες ε;ενδύσεις.
Όταν οι ε;ενδύσεις είναι ;ροσωρινά υψηλές (χα+ηλές), το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ;αρουσιάζει έλλει++α (;λεόνασ+α), καθώς οι εγχώριες ε;ενδύσεις
υ;ερβαίνουν (είναι +ικρότερες α;ό) τις εθνικές α;οτα+ιεύσεις.
Όταν η δη+όσια κατανάλωση είναι ;ροσωρινά υψηλή (χα+ηλή), το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών ;αρουσιάζει έλλει++α (;λεόνασ+α), καθώς οι εγχώριες
ε;ενδύσεις υ;ερβαίνουν (είναι +ικρότερες α;ό) τις εθνικές α;οτα+ιεύσεις.
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