
 
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203303 / Fax: 2108238 249 

76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 303/ Fax: 2108238 249 
E-mail: alogoskoufis @aueb.gr / www.aueb.gr 

Γιώργος Αλογοσκούφης 
Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης 

Εαρινό Εξάµηνο 2019-2020 

Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 10 
Ένα Υπόδειγµα Αποταµιεύσεων Δύο Περιόδων και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Υποθέστε µία οικονοµία η οποία διαρκεί για δύο περιόδους, t=1,2. Το εισόδηµα Υ παράγεται µε βάση 
µία συνάρτηση παραγωγής της µορφής, 

          (1) 

όπου L είναι η συνολική απασχόληση και Αt η παραγωγικότητα της εργασίας στη περίοδο t. Στην 
οικονοµία αυτή υπάρχουν L όµοια νοικοκυριά, και κάθε νοικοκυριό παρέχει µία µονάδα εργασίας σε 
κάθε περίοδο. 

Αναφορικά µε την παραγωγικότητα της εργασίας ισχύει ότι, 

          (2) 

όπου g>0. 

Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει την κατανάλωσή του ώστε να µεγιστοποιήσει τη 
συνάρτηση χρησιµότητας, 

        (3) 

υπό τον περιορισµό, 

          (4) 

Yt = AtL

A2 = (1+ g)A1

U = u(c1)+
1

1+ ρ
u(c2 )

c1 +
c2
1+ r

= y1 +
y2
1+ r



Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, 1473 ∆ιεθνής Οικονομική

όπου ct=Ct/L είναι η κατανάλωση ανά νοικοκυριό, yt=Yt/L είναι το εισόδηµα ανά νοικοκυριό, t=1,2, u 
είναι µία κοίλη συνάρτηση χρησιµότητας ανά περίοδο, ρ>0 είναι το ποσοστό διαχρονικής προτίµησης 
και r είναι το πραγµατικό επιτόκιο. 

1. Να συναχθούν και να ερµηνευθούν οι συνθήκες πρώτης τάξης για την µεγιστοποίηση της ευηµερίας 
του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. 

2. Να αναλυθεί διαγραµµατικά η ισορροπία της οικονοµίας σε συνθήκες αυτάρκειας καθώς και σε 
συνθήκες ελεύθερου δανεισµού από και προς το εξωτερικό, στο δεδοµένο διεθνές πραγµατικό 
επιτόκιο r*. Πως προσδιορίζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στη δεύτερη περίπτωση; 
Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της αυτάρκους και της οικονοµίας που µετέχει στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, και πως εξηγούνται; 

3. Υποθέστε ότι η ανά περίοδο συνάρτηση χρησιµότητας του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού έχει τη 
µορφή, 

              (5) 
  
Να υπολογισθούν η παραγωγή, η κατανάλωση και το πραγµατικό επιτόκιο σε συνθήκες 
αυτάρκειας, για τις ακόλουθες τιµές της παραγωγικότητας της εργασίας, του πληθυσµού και του 
ποσοστού διαχρονικής προτίµησης των νοικοκυριών: Α1=1, g=0,5, L=100, και ρ=0,5. 

4.Με τις ίδιες υποθέσεις όπως στο ερώτηµα 3, να υπολογισθούν η παραγωγή, η κατανάλωση και το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εάν η οικονοµία παύει να είναι αυτάρκης, και µπορεί να 
δανείζεται και να δανείζει ελεύθερα στο διεθνές πραγµατικό επιτόκιο r*=0,75. 

5. Ποια είναι η διαφορά στην παραγωγή, την κατανάλωση και στο επίπεδο ευηµερίας µεταξύ της 
αυτάρκους και της ανοικτής οικονοµίας και γιατί; 

6. Υποθέστε τώρα µία παγκόσµια οικονοµία η οποία αποτελείται από δύο οικονοµίες όπως η 
οικονοµία που περιγράψαµε ως τώρα. Την Ηµεδαπή (Η) και την Αλλοδαπή (F). Οι οικονοµίες 
διαφέρουν µόνο ως προς την αρχική παραγωγικότητα της εργασίας A και το ρυθµό αύξησής της από 
την πρώτη στη δεύτερη περίοδο g. Για την ηµεδαπή ισχύει A1H=1 και gH=0,5, και για την αλλοδαπή 
ισχύει A1F=1,1 και gF=0,2. Να υπολογισθούν η παραγωγή, η κατανάλωση και το πραγµατικό 
επιτόκιο σε συνθήκες αυτάρκειας για την κάθε οικονοµία, µε την υπόθεση των λογαριθµικών 
προτιµήσεων (5), και L=100, ρ=0,5 για την κάθε οικονοµία. Με τις ίδιες υποθέσεις να 
υπολογισθούν η παραγωγή, η κατανάλωση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την κάθε 
οικονοµία, καθώς και το διεθνές επιτόκιο, εάν η οικονοµίες πάψουν να είναι αυτάρκεις και µπορούν 
να δανείζονται και να δανείζουν ελεύθερα µεταξύ τους. 

7. Ποια είναι η διαφορά στην παραγωγή, την κατανάλωση, τα πραγµατικά επιτόκια και στο επίπεδο 
ευηµερίας µεταξύ της αυτάρκειας και του διαχρονικού εµπορίου µεταξύ των οικονοµιών και γιατί; 

u(c) = lnc
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