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Περίγραμμα 

Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις είναι ένα από σημαντικότερα φαινόμενα των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων. Οι επί μέρους χώρες ή περιοχές του κόσμου έχουν 

διαφορετικά νομίσματα, τα οποία ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 

συναλλαγματικά συστήματα. Οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επιφέρουν 

σημαντικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία και ευημερία, ενίοτε δε 

ισχυρότατες οικονομικές διαταραχές. Η διεθνής οικονομική διπλωματία, όπως αυτή 

αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα, έχει ως στόχο τη ρύθμιση των διεθνών 

νομισματικών σχέσεων και την αποφυγή νομισματικών πολέμων. Ιδιαίτερα μετά τις 

πρόσφατες διεθνείς συναλλαγματικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις υιοθετήθηκε ο 

στόχος της βελτίωσης του διεθνούς νομισματικής διακυβέρνησης. Σκοπός του 

μαθήματος είναι η μετάδοση στους φοιτητές ειδικών γνώσεων στο γνωστικό πεδίο 

της συναλλαγματικής θεωρίας και πολιτικής, καθώς και στο πεδίο της πολιτικής 

οικονομίας των διεθνών νομισματικών σχέσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των 

παραδόσεων αλλά και μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών θα 

αναπτυχθούν οι αναλυτικές, συνθετικές και κριτικές δεξιότητες των φοιτητών. Μετά 

το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να 

ερμηνεύουν τα διεθνή νομισματικά φαινόμενα και να διατυπώνουν προτάσεις 

πολιτικής.  

 

Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Εισαγωγή στο μάθημα  

 

2. Ισοζύγιο Πληρωμών και διεθνής κίνηση κεφαλαίων  

 

3. Συναλλαγματική ισοτιμία  

 

4. Αγορές Συναλλάγματος  

 

5. Συναλλαγματικά συστήματα σε θεωρία και πράξη  

 

6. Η θεωρία των βέλτιστων νομισματικών περιοχών  

 

7. Επιπτώσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 

8. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών  

 

9. Η πολιτική οικονομία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος  

 

10. Διεθνή νομίσματα και διεθνής νομισματικός ανταγωνισμός  

 

11. Η εξωτερική διάσταση της ΟΝΕ και η διεθνής θέση του Ευρώ  

 

12. Διεθνείς συναλλαγματικές κρίσεις  

 

13. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος  
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Outline 

International monetary relations are one of the most important phenomena of 

international economic relations. Certain countries or regions of the world have 

different currencies that are exchanged according to the current exchange systems. 

Changes in exchange rates have a significant impact on the real economy and 

prosperity and sometimes severe economic shocks. International economic 

diplomacy, as developed at various levels, aims at regulating international monetary 

relations and avoiding currency wars. Following the recent international exchange and 

financial crises, the objective of improving international monetary governance was 

adopted. The aim of the course is to provide students with special knowledge in the 

field of exchange theory and policy, as well as in the field of political economy of 

international monetary relations. At the same time, the students' analytical, synthetic 

and critical skills will be developed in the context of the lectures and through the 

elaboration and presentation of the papers. At the end of the course the students will 

be able to understand and interpret international monetary phenomena and formulate 

policy proposals. 

 

More specifically, the following lectures are developed: 

1. Introduction to the course 

2. Balance of payments and international capital movement 

3. Exchange rate 

4. Foreign Exchange Markets 

5. Foreign exchange systems in theory and practice 

6. The theory of optimal monetary areas 

7. Impact of exchange rate fluctuations 

8. Interpretative approaches to exchange rate fluctuations 

9. The political economy of the global monetary system 

10. International currencies and international currency competition 

11. The external dimension of EMU and the international position of the Euro 

12. International exchange crises 

13. The debate on the reform of the international monetary system 

 


