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Διεθνής Οικονοµική 
____________________________________________________________ 

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, ο οποίος 
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 οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

Το µάθηµα αυτό επικεντρώνεται στα ζητήµατα αυτά. Παρουσιάζονται στοιχεία και θεωρητικά υποδείγµατα 
για την κατανόηση και την ανάλυση του ρόλου του διεθνούς εµπορίου, της διεθνούς µετανάστευσης, των 
διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, του προσδιορισµού των κύριων µακροοικονοµικών µεταβλητών σε ανοικτές 
οικονοµίες, 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. 

Οι διαλέξεις οµαδοποιούνται σε τέσσερεις ενότητες. Οι δύο πρώτες ενότητες είναι οι κύριες ενότητες και 
διαρκούν από πέντε εβδοµάδες η κάθε µία. Η τρίτη ενότητα διαρκεί δύο εβδοµάδες και η τελευταία η οποία 
αναφέρεται στην ελληνική οικονοµία διαρκεί µία εβδοµάδα. 

1. Διεθνές εµπόριο, Διεθνής Εµπορική Πολιτική και Διεθνείς Εµπορικές Συµφωνίες και Θεσµοί 

Στην πρώτη ενότητα, διάρκειας 5 εβδοµάδων, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη διάρθρωση και την 
εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου και αναλύονται οι κεντρικές θεωρίες για την εξήγηση της διάρθρωσης και 
των επιπτώσεων του. Αυτές περιλαµβάνουν την κλασσική ανάλυση του Ricardo για το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, τη θεωρία των αναλογιών των συντελεστών παραγωγής των Heckscher Ohlin, το τυπικό 
ανταγωνιστικό υπόδειγµα του διεθνούς εµπορίου, θεωρίες που βασίζονται σε εξωτερικές οικονοµίες 
κλίµακας καθώς και θεωρίες 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. Ειδική έµφαση δίνεται στην εξέλιξη και τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αρχικά µιας τελωνειακής ένωσης και αργότερα ως µιας ενιαίας 
αγοράς. 

2. Μακροοικονοµική Ανοικτών Οικονοµιών, Παγκόσµια Οικονοµία και Διεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα. 

Στη δεύτερη ενότητα, διάρκειας 5 εβδοµάδων, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων 
διεθνών πληρωµών, η διάρθρωση και λειτουργία των διεθνών κεφαλαιαγορών και της διεθνούς αγοράς 
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συναλλάγµατος, και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στον προσδιορισµό των βασικών 
µακροοικονοµικών µεγεθών σε οικονοµίες οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε τις παγκόσµιες αγορές, καθώς 
και στη λειτουργία της παγκόσµιας οικονοµίας. Αναλύονται οι βασικές διασυνδέσεις µεταξύ χρήµατος, 
επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η κεϋνσιανή, νοµισµατική και 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. 

3. Διεθνής Δανεισµός, Παγκόσµια Ανάπτυξη και Παγκόσµιο Περιβάλλον 

Η τρίτη ενότητα, διάρκειας 2 εβδοµάδων, επικεντρώνεται σε τρία ιδιαιτέρως σηµαντικά, διεθνή θέµατα. Τον 
διεθνή δανεισµό και τις κρίσεις εξωτερικού χρέους σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες, τους προσδιοριστικους 
παράγοντες της παγκόσµιας ανάπτυξης καθώς και τη διεθνή διάσταση του προβλήµατος της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και 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. 

4. Η Ελληνική Οικονοµία και η Παγκοσµιοποίηση 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα, διάρκειας 1 εβδοµάδος, επικεντρώνεται στην ανάλυση της  ελληνικής 
οικονοµίας, ως µίας µικρής ανοικτής οικονοµίας, ενταγµένης στο πλαίσιο της παγκόσµιας και της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Παραδείγµατα και στοιχεία για την ελληνική οικονοµία παρουσιάζονται και 
αναλύονται σε όλες τις άλλες ενότητες. Στην ειδική ενότητα για την ελληνική οικονοµία συνοψίζονται τα 
χαρακτηριστικά της εξέλιξής της, και αναλύεται συνολικά η πορεία της στο διαρκώς µεταβαλλόµενο πλαίσιο 
της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Τα προτεινόµενα συγγράµµατα είναι, 

Αλογοσκούφης, Γ. (2013), Διεθνής Οικονοµική και Παγκόσµια Οικονοµία, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 

Krugman, P., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016), Διεθνής Οικονοµική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, 
Εκδόσεις Κριτική. 

Για το µάθηµα αυτό έχει δηµιουργηθεί σελίδα στο e-class και ένας ειδικός ιστότοπος ο οποίος βρίσκεται 
στο, https://international-economics.com  

Μπορείτε να συνδεθείτε µε τον ιστότοπο του µαθήµατος και µέσω του, https://alogoskoufisg.org  

Στον ιστότοπο του µαθήµατος αναρτώνται οι διαφάνειες των διαλέξεων, καθώς και ασκήσεις προετοιµασίας 
για τις εξετάσεις, ενώ αναρτάται και συµπληρωµατικό υλικό µε τη µορφή αναδηµοσιευµένων, συνήθως 
µεταφρασµένων, άρθρων που αφορούν τρέχοντα αλλά και ιστορικής σηµασίας ζητήµατα που σχετίζονται µε 
το διεθνές εµπόριο, τη διεθνή µακροοικονοµική και τη διεθνή οικονοµία. Η µελέτη των διαφανειών που 
αναρτώνται στον ιστότοπο του µαθήµατος, καθώς και του υπόλοιπου υλικού, είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα 
υποβοηθητική για την κατανόηση και εµπέδωση της ύλης του µαθήµατος, µαζί βέβαια µε τη µελέτη των 
σχετικών κεφαλαίων από τα προτεινόµενα συγγράµµατα. 

Ώρες Γραφείου: Οι ώρες γραφείου του καθ. Γιώργου Αλογοσκούφη είναι κάθε Τρίτη, 11:30-13:00 µέσω του 
Microsoft Teams (και κατόπιν συννενόησης στο γραφείο Δ1, στο κτίριο της οδού Δεριγνύ). 
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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ Λεπτοµερές Πρόγραµµα Διαλέξεων 2020

Πέµπτη, 4 Μαρ 2021 1. Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονοµική

Τρίτη, 9 Μαρ 2021 2. Εξέλιξη και Διάρθρωση Διεθνούς Εµπορίου

Πέµπτη, 11 Μαρ 2021 3. Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα και Διεθνές Εµπόριο

Τρίτη, 16 Μαρ 2021 4. To Υπόδειγµα των Εξειδικευµένων Συντελεστών

Πέµπτη, 18 Μαρ 2021 5. Πόροι και Διεθνές Εµπόριο (Heckscher-Ohlin)

Τρίτη, 23 Μαρ 2021 6. Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα

Πέµπτη, 25 Μαρ 2021 Αργία 25ης Μαρτίου

Τρίτη, 30 Μαρ 2021 7. Ανακεφαλαίωση Ανταγωνιστικών Υποδειγµάτων

Πέµπτη, 1 Απρ 2021 8. Αίτια και Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης

Τρίτη, 6 Απρ 2021 10. Επιπτώσεις Εσωτερικών Οικονοµιών Κλίµακας

Πέµπτη, 8 Απρ 2021 11. Πολυεθνικές και Διεθνοποίηση της Παραγωγής

Τρίτη, 13 Απρ 2021 12. Διεθνής Εµπορική Πολιτική και Διεθνείς Θεσµοί

Πέµπτη, 15 Απρ 2021 13. Η Οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τρίτη, 20 Απρ 2021 14. Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονοµικη

Πέµπτη, 22 Απρ 2021 15. Διεθνείς Χρηµαταγορές και Αγορά Συναλλάγµατος

Τρίτη, 27 Απρ 2021 16. 17 Υπόδειγµα Mundell Fleming

Πέµπτη, 29 Απρ 2021 Διακοπές Πάσχα

Τρίτη, 4 Μαϊ 2021 Διακοπές Πάσχα

Πέµπτη, 6 Μαϊ 2021 18. 19. Συστήµατα Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών

Τρίτη, 11 Μαϊ 2021 20. Εξωτερικός Δανεισµός και Κρίσεις Χρέους Ι

Πέµπτη, 13 Μαϊ 2021 20. Εξωτερικός Δανεισµός και Κρίσεις Χρέους ΙΙ

Τρίτη, 18 Μαϊ 2021 21. Το Διεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα

Πέµπτη, 20 Μαϊ 2021 22. Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα και το Ευρώ

Τρίτη, 25 Μαϊ 2021 23. Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωµών Ι

Πέµπτη, 27 Μαϊ 2021 23. Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωµών ΙΙ

Τρίτη, 1 Ιουν 2021 24. Η Ανάπτυξη της Παγκόσµιας Οικονοµίας Ι

Πέµπτη, 3 Ιουν 2021 25. Η Ανάπτυξη της Παγκόσµιας Οικονοµίας ΙΙ

Τρίτη, 8 Ιουν 2021 26. Εξωτερικότητες & Παγκόσµιο Περιβάλλον

Πέµπτη, 10 Ιουν 2021 27. Η Ελλάδα και η Παγκοσµιοποίηση
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