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Συνολική Παραγωγή και Καθαρές Εξαγωγές σε Μία
Ανοικτή Οικονομία
Θα ε9ικεντρωθού+ε τώρα στον βραχυ9ρόθεσ+ο 9ροσδιορισ+ό της 9αραγωγής (και της α9ασχόλησης) και του ισοζυγίου αγαθών
και υ9ηρεσιών (καθαρές εξαγωγές), και στις ε9ι9τώσεις της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας στην αγορά αγαθών και υ9ηρεσιών.
Υιοθετώντας την κεϋνσιανή 9ροσέγγιση, θα υ9οθέσου+ε ότι βραχυ9ρόθεσ+α το ε9ί9εδο τι+ών είναι 9ροκαθορισ+ένο καθώς η
9ροσαρ+ογή των τι+ών των αγαθών και των υ9ηρεσιών σε 9ολύ βαθ+ιαία. Κατά συνέ9εια, βραχυχρόνια το ε9ί9εδο της
9αραγωγής και της α9ασχόλησης 9ροσδιορίζεται α9ό τη συνολική ζήτηση.
Ό9ως έχου+ε ήδη δει σε +ια ανοιχτή οικονο+ία, η συνολική ζήτηση για εγχώρια 9αραγωγή δεν είναι η ίδια +ε τις συνολικές
εγχώριες δα9άνες C + I + G, καθώς +έρος των εγχώριων δα9ανών κατευθύνεται σε εισαγωγές αγαθών και υ9ηρεσιών 9ου
9αράγονται στο εξωτερικό, ενώ +έρος της ζήτησης για την εγχώρια 9αραγωγή 9ροέρχεται α9ό το εξωτερικό, +ε τη +ορφή
εξαγωγών.
Κατά συνέ9εια, η συνθήκη ισορρο9ίας στην αγορά αγαθών και υ9ηρεσιών σε +ία ανοικτή οικονο+ία δίνεται α9ό,

Y = C + I + G + (X − M )
Το άθροισ+α της ιδιωτικής κατανάλωσης, C, των δη+οσίων δα9ανών, G, και των ε9ενδύσεων, I, 9ροσδιορίζει της συνολική
εγχώρια ζήτηση, ενώ η διαφορά των εξαγωγών, X, α9ό τις εισαγωγές, M, 9ροσδιορίζει το ισοζύγιο αγαθών και υ,ηρεσιών (καθαρές
εξαγωγές),

N X = X − M.
Προκει+ένου να αναλύσου+ε τους καθοριστικούς 9αράγοντες της συνολικής ζήτησης και του ισοζυγίου αγαθών και υ9ηρεσιών
σε +ία ανοικτή οικονο+ία, εκτός α9ό τα στοιχεία των εγχώριων δα9ανών, ό9ως η κατανάλωση, οι ε9ενδύσεις και οι κρατικές
αγορές, τις ο9οίες έχου+ε ήδη αναλύσει, 9ρέ9ει να εξετάσου+ε τους καθοριστικούς 9αράγοντες των εισαγωγών και των
εξαγωγών.
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Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες την Ζήτησης για Εξαγωγές: Πραγματικό
Εισόδημα στο Εξωτερικό και Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία

Οι εξαγωγές είναι το +έρος της εξωτερικής ζήτησης 9ου κατευθύνεται στα εγχώρια αγαθά. Θα υ9οθέσου+ε ότι
βραχυχρόνια εξαρτώνται α9ό δύο 9αράγοντες.
Πρώτον, εξαρτώνται α9ό το 9ραγ+ατικό εισόδη+α στον υ9όλοι9ο κόσ+ο: Το υψηλότερο εισόδη+α στο εξωτερικό
ση+αίνει υψηλότερη ζήτηση για όλα τα αγαθά, τόσο εγχώρια όσο και εισαγό+ενα. Έτσι, υψηλότερο 9ραγ+ατικό
εισόδη+α στον υ9όλοι9ο κόσ+ο οδηγεί σε υψηλότερες εγχώριες εξαγωγές.
∆εύτερον, εξαρτώνται ε9ίσης α9ό την 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία: Όσο υψηλότερη είναι η τι+ή των εγχώριων
αγαθών και υ9ηρεσιών σε σχέση +ε τα αγαθά και υ9ηρεσίες 9ου 9αράγονται στο εξωτερικό, τόσο χα+ηλότερη είναι η
ζήτηση για εγχώρια αγαθά α9ό το εξωτερικό. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη είναι η 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική
ισοτι+ία, τόσο χα+ηλότερες είναι οι εξαγωγές. Nς εκ τούτου, η συνάρτηση ζήτησης εξαγωγών +9ορεί να γραφτεί ως,

∂X
∂X
> 0,
<0
X = X(Y*, Q),
∂Y*
∂Q
Y* είναι το 9ραγ+ατικό 9ροϊόν (και εισόδη+α) στον υ9όλοι9ο κόσ+ο, και Q η 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία, η
ο9οία ορίζεται α9ό,

Q=

SP
P*

S είναι η ονο+αστική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία (+ονάδες ξένου νο+ίσ+ατος ανά +ονάδα εγχωρίου νο+ίσ+ατος), P το
εγχώριο ε9ί9εδο τι+ών και P* το ε9ί9εδο τι+ών στον υ9όλοι9ο κόσ+ο.
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Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες την Ζήτησης για Εισαγωγές: Εγχώριο
Πραγματικό Εισόδημα και Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία

Ο

ι εισαγωγές είναι το +έρος των εγχώριων δα9ανών 9ου κατευθύνονται σε αγαθά και υ9ηρεσίες 9ου 9αράγονται στο
εξωτερικό. Θα υ9οθέσου+ε ότι βραχυχρόνια εξαρτώνται α9ό δύο 9αράγοντες: Πρώτον, εξαρτώνται α9ό το εγχώριο
,ραγ"ατικό εισόδη"α. Υψηλότερο εγχώριο εισόδη+α οδηγεί σε υψηλότερη εγχώρια ζήτηση για όλα τα αγαθά, τόσο
εγχώρια όσο και εισαγό+ενα. Έτσι, ένα υψηλότερο εγχώριο εισόδη+α οδηγεί σε υψηλότερες εισαγωγές. ∆εύτερον, ό9ως και +ε τις
εξαγωγές, εξαρτώνται ε9ίσης α9ό την ,ραγ"ατική συναλλαγ"ατική ισοτι"ία. Όσο υψηλότερη είναι η τι+ή των εγχώριων αγαθών
και υ9ηρεσιών σε σχέση +ε τα αγαθά και υ9ηρεσίες 9ου 9αράγονται στο εξωτερικό, τόσο χα+ηλότερη είναι η ζήτηση για εγχώρια
αγαθά σε σχέση +ε τα εισαγό+ενα στην εγχώρια αγορά. Έτσι, +ια υψηλότερη 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία οδηγεί σε
υψηλότερo όγκο εισαγωγών.
Έτσι, η συνάρτηση ζήτησης εισαγωγές στην εγχώρια οικονο+ία, εκ9εφρασ+ένες τι+ές του εξωτερικού, +9ορεί να γραφεί ως,

M* = M*(Y, Q),

∂M*
∂M*
> 0,
>0
∂Y
∂Q

M* είναι ο όγκος των εγχώριων εισαγωγών, εκ9εφρασ+ένος σε νό+ισ+α και τι+ές του εξωτερικού. Εκ9εφρασ+ένος σε εγχώριο
νό+ισ+α και εγχώριες τι+ές, ο όγκος των εισαγωγών ισούται +ε,

M=

P*
M*(Y, Q)
∂M
1 ∂M*
∂M
1 ∂M* M*
M* =
= M(Y, Q),
=
> 0,
=
− 2
SP
Q
∂Y
Q ∂Y
∂Q
Q ∂Q
Q

Η ζήτηση για εισαγωγές εκ9εφρασ+ένη σε εγχώριο νό+ισ+α και τι+ές α9οτελεί θετική συνάρτηση του εγχώριου 9ραγ+ατικού
εισοδή+ατος Y. Nστόσο, οι ε9ι9τώσεις της 9ραγ+ατικής συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας είναι διφορού+ενες. Υ9άρχει +ια θετική
ε9ίδραση α9ό την αύξηση της 9ραγ+ατικής συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας στον όγκο των εισαγωγών εκ9εφρασ+ένων σε ξένο
νό+ισ+α και τι+ές, αλλά και +ια αρνητική ε9ίδραση α9ό τη χα+ηλότερη α9οτί+ηση ενός δεδο+ένου όγκου ξένων εισαγωγών σε
όρους εγχώριου νο+ίσ+ατος και τι+ών. Κατά συνέ9εια, οι δύο ε9ιδράσεις των +εταβολών της 9ραγ+ατικής συναλλαγ+ατικής
ισοτι+ίας στον όγκο και την α9οτί+ηση των εισαγωγών κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
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Οι Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του
Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών
Οι καθαρές εξαγωγές, N X (net exports), ορίζονται ως οι εξαγωγές +είον τις εισαγωγές, εκφρασ+ένες και οι δύο σε εγχώριο νό+ισ+α και
τι+ές. Οι καθαρές εξαγωγές ισούνται +ε το ισοζύγιο αγαθών και υ9ηρεσιών. Α9ό τις συναρτήσεις εξαγωγών και εισαγωγών ισούνται +ε,

N X = X(Y*, Q) − M(Y, Q)
Είναι σαφές ότι, ceteris paribus, η αύξηση του εισοδή+ατος α9ό το εξωτερικό 9ροκαλεί βελτίωση του ισοζυγίου, καθώς οδηγεί σε υψηλότερες
εξαγωγές. Είναι εξίσου σαφές ότι, ceteris paribus, η αύξηση του εγχώριου εισοδή+ατος 9ροκαλεί ε9ιδείνωση του ε+9ορικού ισοζυγίου,
καθώς οδηγεί σε υψηλότερες εισαγωγές.
Οι συνέ9ειες +ιας +εταβολής στην 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία δεν είναι τόσο σαφείς, λόγω της ασάφειας όσον αφορά τις
ε9ι9τώσεις στον όγκο των εισαγωγών εκ9εφρασ+ένων σε εγχώριο νό+ισ+α και τι+ές. Είναι σαφές ότι +ια 9ραγ+ατική ανατί+ηση της
συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας +ειώνει τον όγκο των εξαγωγών και αυξάνει τον όγκο των εισαγωγών σε ξένο νό+ισ+α και τι+ές. Αυτά τα δύο
α9οτελέσ+ατα 9ροκαλούν ε9ιδείνωση του ισοζυγίου. Nστόσο, +ια 9ραγ+ατική ανατί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας +ειώνει
9αράλληλα την αξία σε εγχώριο νό+ισ+α και τι+ές δεδο+ένου όγκου των εισαγωγών. Αυτό το α,οτέλεσ"α α,οτί"ησης τείνει να βελτιώνει
το ε+9ορικό ισοζύγιο. Τι ε9ικρατεί τελικά;
Μ9ορεί να δείξει κανείς ότι +ια 9ραγ+ατική ανατί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας θα 9ροκαλέσει ε9ιδείνωση του ε+9ορικού
ισοζυγίου εάν το άθροισ+α των ελαστικοτήτων της ζήτησης για εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση +ε την 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική
ισοτι+ία είναι υψηλότερο α9ό τη +ονάδα. Σε αυτήν την 9ερί9τωση, οι ε9ι9τώσεις α9ό τη +είωση του όγκου των εξαγωγών και την αύξηση
του όγκου των εισαγωγών θα υ9ερβούν το α9οτέλεσ+α α9οτί+ησης και το ισοζύγιο αγαθών και υ9ηρεσιών θα ε9ιδεινωθεί +ετά α9ό +ια
9ραγ+ατική ανατί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας. Ο+οίως, +ια 9ραγ+ατική υ9οτί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας θα
9ροκαλέσει βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υ9ηρεσιών εάν το άθροισ+α των ελαστικοτήτων της ζήτησης για εξαγωγές και εισαγωγές
σε σχέση +ε την 9ραγ+ατική συναλλαγ+ατική ισοτι+ία είναι υψηλότερο α9ό τη +ονάδα. Σε αυτήν την 9ερί9τωση, οι ε9ι9τώσεις α9ό την
αύξηση του όγκου των εξαγωγών και τη +είωση του όγκου των εισαγωγών θα υ9ερβούν το α9οτέλεσ+α α9οτί+ησης.
Αυτή η 9ροϋ9όθεση για την ελαστικότητα της ζήτησης για εξαγωγές και εισαγωγές ονο+άζεται συνθήκη Marshall-Lerner και γενικά
υ9οτίθεται ότι ισχύει. Στη συνέχεια της ανάλυσης θα υιοθετήσου+ε αυτή την υ9όθεση.
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Καθαρές Εξαγωγές, NX

Εγχώριο Προϊόν και Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών

NX(Y*,Q)

NX1

0
Y1

Y0

Y2

NX2

Συνολικό Προϊόν, Υ
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Καθαρές Εξαγωγές, NX

Πραγματική Ισοτιμία και Ισοζύγιο Αγαθών και
Υπηρεσιών
Q1>Q0>Q2

NX(Y*,Q2)
NX(Y*,Q0)
NX(Y*,Q1)

0
Y1

Y0

Y2

Συνολικό Προϊόν, Υ
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Καθαρές Εξαγωγές, NX

Πραγματικό Προϊόν στον Υπόλοιπο Κόσμο και Ισοζύγιο
Αγαθών και Υπηρεσιών
Y*2>Y*0>Y*1

NX(Y*2,Q0)
NX(Y*0,Q0)
NX(Y*1,Q0)

0
Y1

Y0

Y2

Συνολικό Προϊόν, Υ
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Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Συνολικής
Ζήτησης σε Μία Ανοικτή Οικονομία
Η συνολική κατανάλωση είναι θετική συνάρτηση του διαθέσι+ου εισοδή+ατος των καταναλωτών.

C = C(Y − T ), 0 <

∂C
<1
∂(Y − T )

Οι συνολικές ε,ενδύσεις είναι θετική συνάρτηση του συνολικού εισοδή+ατος και αρνητική συνάρτηση του 9ραγ+ατικού ε9ιτοκίου.

I = I(Y, r), 0 <

∂I
∂C
∂I
<1−
<0
,
∂Y
∂(Y − T ) ∂r

Η συνολική εγχώρια ζήτηση Ε δίνεται α9ό,

E = C + I + G = C(Y − T ) + I(Y, r) + G
Οι καθαρές εξαγωγές είναι αρνητική συνάρτηση του εγχώριου 9ραγ+ατικού εισοδή+ατος και της 9ραγ+ατικής συναλλαγ+ατικής
ισοτι+ίας, και θετική συνάρτηση του 9ραγ+ατικού εισοδή+ατος στον υ9όλοι9ο κόσ+ο.

N X = N X(Y, Q, Y*),

∂N X
∂N X
∂N X
< 0,
< 0,
>0
∂Y
∂Q
∂Y*

Oι τρεις κύριες συναρτήσεις συ+9εριφοράς στην αγορά αγαθών και υ9ηρεσιών σε +ία ανοικτή οικονο+ία είναι η συνάρτηση
κατανάλωσης, η συνάρτηση ε9ενδύσεων και η συνάρτηση των καθαρών εξαγωγών.
Το 9ραγ+ατικό εισόδη+α στον υ9όλοι9ο κόσ+ο, Y*, οι συνολικές δη+όσιες δα9άνες G, οι φόροι Τ θεωρούνται εξωγενείς +εταβλητές.
Με αυτές τις υ9οθέσεις, η βραχυχρόνια συνθήκη ισορρο9ίας στην αγορά αγαθών και υ9ηρεσιών σε +ία ανοικτή οικονο+ία δίνεται α9ό,

Y = E + N X = C + I + G + N X = C(Y − T ) + I(Y, r) + G + N X(Y, Q, Y*)
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Συνολική Εγχώρια Ζήτηση, Καθαρές Εξαγωγές και
Συνολική Ζήτηση
Η συνολική εγχώρια ζήτηση δεν αρκεί για τον 9ροσδιορισ+ό της συνολικής ζήτησης σε +ία ανοικτή οικονο+ία. Η συνολική
ζήτηση α9οτελείται α9ό τη συνολική εγχώρια ζήτηση, συν την καθαρή ζήτηση α9ό το εξωτερικό, δηλαδή τις καθαρές
εξαγωγές.
Μία βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υ9ηρεσιών, δηλαδή αύξηση των καθαρών εξαγωγών, αυξάνει τη συνολική ζήτηση,
διότι συνε9άγεται υψηλότερες εξαγωγές σε σχέση +ε τις εισαγωγές, και άρα υψηλότερη ζήτηση για εγχώρια αγαθά και
υ9ηρεσίες.
Α9ό την άλλη, η αύξηση της εγχώριας 9αραγωγής και του εισοδή+ατος 9ροκαλεί ε9ιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και
υ9ηρεσιών, καθώς 9ροκαλεί αύξηση της ζήτησης για εισαγωγές για δεδο+ένες εξαγωγές. Nς εκ τούτου, η κα+9ύλη
συνολικής ζήτησης έχει χα+ηλότερη κλίση α9ό την κα+9ύλη της συνολικής εγχώριας ζήτησης σε +ια ανοιχτή οικονο+ία.
Η αύξηση του συνολικού 9ραγ+ατικού 9ροϊόντος και του εισοδή+ατος στο εξωτερικό 9ροκαλεί βελτίωση του εγχώριου
ισοζυγίου αγαθών και υ9ηρεσιών, καθώς 9ροκαλεί αύξηση της ζήτησης για εξαγωγές για δεδο+ένες εισαγωγές. Έτσι, η
αύξηση της 9αραγωγής στο εξωτερικό 9ροκαλεί αύξηση της συνολικής ζήτησης, +έσω της ζήτησης για εξαγωγές.
Η υ9οτί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας ε9ιφέρει βελτίωση του ε+9ορικού ισοζυγίου, υ9ό την 9ροϋ9όθεση ότι η
ζήτηση για εξαγωγές και εισαγωγές είναι αρκετά ελαστική σε σχέση +ε τις +εταβολές της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας.
Στην 9ραγ+ατικότητα, αυτό 9ου α9αιτείται είναι η συνθήκη Marshall Lerner, 9ου ση+αίνει ότι το άθροισ+α των
ελαστικοτήτων της ζήτησης για εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση +ε τη συναλλαγ+ατική ισοτι+ία 9ρέ9ει να είναι ενιαίο,
ώστε να ξε9εραστεί η αρνητική ε9ίδραση α9οτί+ησης α9ό την α9όσβεση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας την εγχώρια αξία
ενός δεδο+ένου όγκου εισαγωγών. Ό9ως ήδη αναφέρα+ε, αυτή η 9ροϋ9όθεση για τις ελαστικότητες της ζήτησης για
εξαγωγές και εισαγωγές συνήθως θεωρείται ότι ισχύει.
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Ε, NX, D

Συνολική Εγχώρια Ζήτηση, Καθαρές Εξαγωγές και
Συνολική Ζήτηση
E(G,T,r)

D(G,T,r,Y*,Q)

Y0

NX(Y*,Q)
Συνολικό Προϊόν, Υ
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Βραχυχρόνια Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και
Υπηρεσιών και Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών
Συνολική Ζήτηση, D

Y=D

D(G,T,r,Y*,Q)
E

45o
YE

NX(Y*,Q)
Συνολική Παραγωγή, Υ
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Συνολική Ζήτηση, D

Μεταβολές στην Πραγματική Ισοτιμία, Συνολική Ζήτηση
και Συνολική Παραγωγή
D=Y
2

D2

D(Q2 )
Πραγµατική Υποτίµηση
D(Q0 )
Πραγµατική Ανατίµηση

D1

D(Q1 )

0

D0

1

Y1
NX(Q1 )

Y0
NX(Q0 )

Y2
NX(Q2 )
Συνολική Παραγωγή Υ
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Η Καμπύλη J
Έως τώρα υ9οθέτa+ε ότι ο όγκος των εισαγωγών και των εξαγωγών αντα9οκρίνεται ά+εσα στις
+εταβολές της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας, ή στο εγχώριο και στο εξωτερικό εισόδη+α.
Nστόσο, στην 9ραγ+ατικότητα, ο όγκος των εισαγωγών και εξαγωγών δεν αντιδρά ά+εσα στις
+εταβολές της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας ή των εισοδη+άτων.
Η χρονική καθυστέρηση α9ό τη στιγ+ή της α9όφασης έως τη στιγ+ή της εκτέλεσης +ιας εξαγωγής ή
+ιας εντολής εισαγωγής συνε9άγεται ότι αρχικά η +εταβολή του όγκου των εισαγωγών και των
εξαγωγών +ετά α9ό υ9οτί+ηση της συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας είναι 9ολύ +ικρή. Έτσι, λόγω της
αύξησης της αξίας των εισαγωγών σε εγχώριο νό+ισ+α, +ια υ9οτί+ηση της συναλλαγ+ατικής
ισοτι+ίας 9ροκαλεί αρχικά ε9ιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και υ9ηρεσιών, καθώς οι 9ολύ
βραχυ9ρόθεσ+ες ελαστικότητες της ζήτησης εισαγωγών και εξαγωγών είναι 9ολύ χα+ηλές και η
συνθήκη Marshall Lerner δεν ικανο9οιείται.
Με την 9άροδο του χρόνου, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αντα9οκρίνονται 9ιο ελαστικά στη
+εταβολή της 9ραγ+ατικής συναλλαγ+ατικής ισοτι+ίας και το ισοζύγιο αγαθών και υ9ηρεσιών
βελτιώνεται.
Αυτό το φαινό+ενο ονο+άζεται κα+9ύλη J και +9ορεί να α9εικονιστεί +ε τη βοήθεια ενός
διαγρά++ατος.
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Η Καμπύλη J και η Εξέλιξη του Ισοζυγίου Αγαθών και
Υπηρεσιών μετά από μία Πραγματική Υποτίμηση
ΝΧ

ΝΧ2

0
t0

ΝΧ1

Χρόνος
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