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Άσκηση 7 
Πληθωρισµός και Ανεργία υπό Εναλλακτικούς Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής 

Θεωρείστε µια οικονοµία στην οποία ο πληθωρισµός προσδιορίζεται από µία καµπύλη 
Phillips της µορφής, 

  

 είναι ο πληθωρισµός στην περίοδο t,  ο προσδωκόµενος πληθωρισµός για την περίοδο t, 
µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες στο τέλος της περιόδου t-1,   το ποσοστό ανεργίας 
στην περίοδο t και  το φυσικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο υποτίθεται σταθερό.  είναι µία 
σταθερή παράµετρος η οποία προσδιορίζει την επίπτωση του ποσοστού ανεργίας στον 
πληθωρισµό. 

Βραχυχρόνια, τo ποσοστό ανεργίας προσδιορίζεται από τη νοµισµατική πολιτική, η οποία 
µπορεί και επηρεάζει τη συνολική ζήτηση µέσω της πολιτικής των επιτόκιων. 

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό προσδιορίζονται µε βάση την υπόθεση των 
προσαρµοζόµενων προσδοκιών, και ισούνται µε τον πληθωρισµό της προηγουµένης 
περιόδου. 

Α. Να αναλυθούν οι βραχυχρόνιες και οι µακροχρόνιες επιπτώσεις της νοµισµατικής 
πολιτικής στην ανεργία και τον πληθωρισµό, αν η κεντρική τράπεζα έχει ως µοναδικό στόχο 
τη διατήρηση της ανεργίας στο επίπεδο . Χρησιµοποιείστε τόσο αλγεβρική όσο και 
διαγραµµατική ανάλυση και εξηγείστε τα συµπεράσµατά σας. 

B. Να αναλυθούν οι βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις της νοµισµατικής πολιτικής 
για την ανεργία και τον πληθωρισµό, αν η κεντρική τράπεζα ακολουθεί µια πολιτική 
διακριτικής ευχέρειας, στοχεύοντας να ελαχιστοποιήσει τις αποκλίσεις της ανεργίας από τον 
στόχο της , και του πληθωρισµού από τον στόχο της . Σε κάθε περίοδο, η 
κεντρική τράπεζα χρησιµοποιεί την πολιτική των επιτοκίων ώστε να επιλέξει το ποσοστό 
ανεργίας και, µέσω της καµπύλης Phillips, πληθωρισµού, που ελαχιστοποιεί την 
αντικειµενική συνάρτηση, 
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 είναι το σχετικό κόστος για την κεντρική τράπεζα των αποκλίσεων της ανεργίας από 
το στόχο της , σε σχέση µε τις αποκλίσεις του πληθωρισµού από τον στόχο της για τον 
πληθωρισµο . 

Υποθέστε ότι αρχικά η οικονοµία βρίσκεται στο φυσικό ποσοστό ανεργίας µε πληθωρισµό 
ίσο µε τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Χρησιµοποιείστε τόσο αλγεβρική όσο και 
διαγραµµατική ανάλυση και εξηγείστε τα συµπεράσµατά σας. 

Γ. Να αναλυθούν οι βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις της νοµισµατικής πολιτικής 
για την ανεργία και τον πληθωρισµό, αν η κεντρική τράπεζα ακολουθεί µια πολιτική 
στόχευσης του πληθωρισµού, στοχέυοντας να ελαχιστοποιήσει τις αποκλίσεις του 
πληθωρισµού από τον στόχο της για τον πληθωρισµό , και της ανεργίας από το 
φυσικό της ποσοστό . Σε κάθε περίοδο, η κεντρική τράπεζα χρησιµοποιεί την πολιτική των 
επιτοκίων ώστε να επιλέξει το ποσοστό ανεργίας και, µέσω της καµπύλης Phillips, το 
ποσοστό πληθωρισµού, που ελαχιστοποιεί την αντικειµενική συνάρτηση, 

  

 είναι το σχετικό κόστος για την κεντρική τράπεζα των αποκλίσεων της ανεργίας από 
το φυσικό της επίπεδο , σε σχέση µε τις αποκλίσεις του πληθωρισµού από τον στόχο της 
για τον πληθωρισµο . 

Υποθέστε ότι αρχικά η οικονοµία βρίσκεται στο φυσικό ποσοστό ανεργίας µε πληθωρισµό 
υψηλότερο από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Χρησιµοποιείστε τόσο αλγεβρική όσο και 
διαγραµµατική ανάλυση και εξηγείστε τα συµπεράσµατά σας. 

Δ. Πως προσαρµόζονται τα συµπεράσµατα σας αν οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό 
προσδιορίζονται µε βάση την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών. Εξηγείστε τα 
συµπεράσµατά σας. 
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