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Η Διαχρονική Προσέγγιση
Η διαχρονική >ροσέγγιση είναι η κυρίαρχη θεωρητική >ροσέγγιση στη σύγχρονη (ακροοικονο(ική.
Η διαχρονική >ροσέγγιση βασίζεται >λήρως στη νεοκλασική (ικροοικονο(ική, καθώς βασίζεται στην
υ>όθεση ότι τα νοικοκυριά (εγιστο>οιούν τη διαχρονική χρησι(ότητα τους και οι ε>ιχειρήσεις
(εγιστο>οιούν την >αρούσα αξία των κερδών τους, υ>ό τους κατάλληλους δυνα(ικούς >εριορισ(ούς
>ου >ροέρχονται α>ό τους υφιστά(ενους >όρους, την τεχνολογί και τη λειτουργία των αγορών.
Η >ροσέγγιση βασίζεται στην έννοια της γενικής διαχρονικής ισορρο>ίας, είτε (έσω της λειτουργίας
>λήρως ανταγωνιστικών αγορών, είτε (έσω αγορών >ου υ>όκεινται σε διάφορες στρεβλώσεις σε
σχέση (ε το ανταγωνιστικό υ>όδειγ(α. Οι σχετικές τι(ές (ό>ως τα >ραγ(ατικά ε>ιτόκια και οι
>ραγ(ατικοί (ισθοί) και τα ονο(αστικά (εγέθη (ό>ως το ε>ί>εδο τι(ών, ο >ληθωρισ(ός και τα
ονο(αστικά ε>ιτόκια) υ>οτίθεται ότι καθορίζονται (έσω κατάλληλων εννοιών γενικής ισορρο>ίας, οι
ο>οίες εξαρτώνται α>ό τη διάρθρωση της αγοράς και τις >αραδοχές σχετικά (ε την τι(ή και ευελιξία
(ισθών.
Οι ιδιότητες των διαχρονικών υ>οδειγ(άτων εξαρτώνται α>ό την έννοια της ισορρο>ίας >ου
χρησι(ο>οιείται, α>ό την υ>οτιθέ(ενη φύση της και τις υ>οτιθέ(ενες στρεβλώσεις καθώς και α>ό τις
>αραδοχές >ου υιοθετούνται σχετικά (ε το βαθ(ό ευελιξίας τι(ών και (ισθών.
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Το Υπόδειγμα Δύο Περιόδων του Fisher
Σε αυτή τη διάλεξη εστιάζου(ε σε ανταγωνιστικές οικονο(ίες >ου διαρκούν (όνο για δύο
>εριόδους, την >ερίοδο 1, το >αρόν και την >ερίοδο 2, το (έλλον. Το ανταγωνιστικό
υ>όδειγ(α δύο >εριόδων, το ο>οίο οφείλεται στον Fisher (1930), είναι το α>λούστερο δυνατό
διαχρονικό υ>όδειγ(α γενικής ισορρο>ίας και (>ορεί να αναλυθεί (ε τη βοήθεια σχετικά
α>λών (αθη(ατικών εργαλείων.
Το χρησι(ο>οιού(ε για να διερευνήσου(ε (ερικά α>ό τα κεντρικά χαρακτηριστικά της
διαχρονικής >ροσέγγισης, χωρίς τη (αθη(ατική >ολυ>λοκότητα και άλλες ε>ι>λοκές >ου
ε(φανίζονται σε δυνα(ικά υ>οδείγ(ατα γενικής ισορρο>ίας >ολλα>λών >εριόδων.
Ξεκινά(ε (ε τη διερεύνηση της γενικής ανταγωνιστικής ισορρο>ίας σε ένα (ακροοικονο(ικό
υ>όδειγ(α (ιας >εριόδου, (ε εξωγενές κεφάλαιο και αριθ(ό εργαζο(ένων. Στη συνέχεια,
διερευνού(ε τη διαχρονική γενική ισορρο>ία σε ένα ανταγωνιστικό (ακροοικονο(ικό
υ>όδειγ(α δύο >εριόδων, το ο>οίο ε>ιτρέ>ει την ύ>αρξη α>οτα(ιεύσεων και ε>ενδύσεων.
Πολλά α>ό τα θέ(ατα >ου εξετάζονται (έσω του υ>οδείγ(ατος δύο >εριόδων (>ορούν να
ε>εκταθούν στο >λαίσιο υ>οδειγ(άτων >ερισσοτέρων >εριόδων.
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Ένα Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Μιας Περιόδου
Για να κατανοήσου(ε καλύτερα τη διαχρονική >ροσέγγιση και τις διαφορές της α>ό τις (η
διαχρονικές >ροσεγγίσεις, αναλύου(ε >ρώτα ένα ανταγωνιστικό (ακροοικονο(ικό υ>όδειγ(α (ιας
>εριόδου χωρίς α>οτα(ιεύσεις και ε>ενδύσεις.
Σε αυτό το υ>όδειγ(α υ>οθέτου(ε ότι υ>άρχει ένας (εγάλος αριθ(ός >ανο(οιότυ>ων νοικοκυριών,
(ε τα ίδια α>οθέ(ατα κεφαλαίου και εργασίας και τις ίδιες >ροτι(ήσεις. Τα νοικοκυριά ζουν (όνο για
(ία >ερίοδο. Ε>ο(ένως δεν υ>άρχουν α>οτα(ιεύσεις και ε>ενδύσεις. ∆εδο(ένου ότι όλα τα
νοικοκυριά είναι >ανο(οιότυ>α και αντι(ετω>ίζουν τις ίδιες ανταγωνιστικές τι(ές, (>ορού(ε έτσι να
αναλύσου(ε τη συ(>εριφορά ενός α>ό αυτά, του αντι,ροσω,ευτικού νοικοκυριού.
Θα διατηρήσου(ε την έννοια ενός αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού σε όλη τη διάρκεια αυτής της
διάλεξης.
Υ>οθέτου(ε ε>ίσης ότι υ>άρχει (ια σειρά α>ό >ανο(οιότυ>ες ανταγωνιστικές ε>ιχειρήσεις, οι
ο>οίες εκ(ισθώνουν κεφάλαιο και εργασία α>ό τα νοικοκυριά και >αράγουν ένα >ανο(οιότυ>ο
>ροϊόν. ∆εδο(ένου ότι όλες οι ε>ιχειρήσεις είναι >ανο(οιότυ>ες και αντι(ετω>ίζουν τις ίδιες
ανταγωνιστικές τι(ές για το αγαθό >ου >αράγουν και τους συντελεστές >αραγωγής >ου
εκ(ισθώνουν, θα αναλύσου(ε ε>ίσης τη συ(>εριφορά (όνο (ιας α>ό αυτές, της αντι,ροσω,ευτικής
ε,ιχείρησης.
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Διαθέσιμοι Πόροι, Προτιμήσεις και η Βέλτιστη
Συμπεριφορά του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού
Το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό ζει για (ια >ερίοδο και χαρακτηρίζεται α>ό
τους διαθέσι(ους >όρους και τις >ροτι(ήσεις του.
Υ>οθέτου(ε ότι το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό είναι >ροικισ(ένο (ε (ία
(ονάδα κεφαλαίου και (ία (ονάδα εργασίας. Το α>όθε(α κεφαλαίου και
εργασίας του (>ορεί να εκ(ισθωθεί σε ιδιωτικές ε>ιχειρήσεις, σε ανταγωνιστική
τι(ή εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου r και σε ανταγωνιστικό >ραγ(ατικό (ισθό w.
Το κεφάλαιο k και η εργασία l χρησι(ο>οιούνται α>ό ανταγωνιστικές
ε>ιχειρήσεις στην >αραγωγή ενός ενιαίου αγαθού y, το ο>οίο έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά (ε το κεφάλαιο του νοικοκυριού.
Το νοικοκυριό (>ορεί να χρησι(ο>οιήσει το εισόδη(α α>ό την εκ(ίσθωση του
κεφαλαίου και της εργασίας του για κατανάλωση, και (>ορεί ε>ίσης να
καταναλώσει το κεφάλαιο του στο τέλος της >εριόδου.
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Οι Περιορισμοί Από τους Διαθέσιμους Πόρους του
Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού
c ≤ 1 + rk + wl
k≤1
l≤1
Ερ"ηνεία των ,εριορισ"ών α,ό τους διαθέσι"ους ,όρους:
Η κατανάλωση δεν (>ορεί να υ>ερβεί το άθροισ(α του εισοδή(ατος
και του κεφαλαίου του νοικοκυριού. Αυτός είναι ο εισοδη"ατικός
,εριορισ"ός των νοικοκυριών.
Ε>ι>ρόσθετα, το νοικοκυριό δεν (>ορεί να εκ(ισθώσει >ερισσότερες
α>ό (ια (ονάδες κεφαλαίου και εργασίας. Αυτοί είναι οι ,εριορισ"οί
των διαθεσί"ων ,όρων.
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Οι Προτιμήσεις του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού
Οι >ροτι(ήσεις του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού >εριγράφονται α>ό (ια
συνεχή, δι>λά διαφορο>οιού(ενη, κοίλη συνάρτηση χρησι(ότητας u, η ο>οία
εξαρτάται α>ό τον όγκο της κατανάλωσης c του (οναδικού >ροϊόντος.

u(c)
Η συνάρτηση χρησι(ότητας ικανο>οιεί,

∂u
∂ 2u
u′ =
> 0,u′′ = 2 < 0
∂c
∂c
Η οριακή χρησι(ότητα της κατανάλωσης θεωρείται θετική αλλά (ειού(ενη. Η
υ>όθεση (ιας αυστηρά θετικής οριακής χρησι(ότητας σε όλα τα ε>ί>εδα
κατανάλωσης συνε>άγεται ότι οι >ροτι(ήσεις του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού
χαρακτηρίζονται α>ό "η κορεσ"ό. Pς εκ τούτου, το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό
>ροτι(ά >άντα >ερισσότερη α>ό λιγότερη κατανάλωση.
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Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας υπό τους
Περιορισμούς των Υφιστάμενων Πόρων
Για να βρού(ε τις συνθήκες >ρώτης τάξεως για τη (εγιστο>οίηση
της συνάρτησης χρησι(ότητας του αντι>ροσω>ευτικού
νοικοκυριού, υ>ό τους >εριορισ(ούς των διαθέσι(ων >όρων,
δια(ορφώνου(ε την ακόλουθη συνάρτηση Lagrange.

ℒ = u(c) − λ1 (c − 1 − rk − wl) − λ2(k − 1) − λ3(l − 1)
ό>ου λ1, λ2, λ3 είναι οι >ολλα>λασιαστές Lagrange για τους τρείς
>εριορισ(ούς.
Οι συνθήκες >ρώτης τάξης συνε>άγονται ότι,

λ1 = u′, λ2 = λ1r, λ3 = λ1w
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8

Συνέπειες των Συνθηκών Πρώτης Τάξεως για τη
Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας
Η ερ(ηνεία αυτών των συνθηκών >ρώτης τάξης είναι α>λή. Η >ρώτη υ>οδηλώνει ότι η σκιώδης τι(ή του
εισοδη(ατικού >εριορισ(ού λ1 θα είναι θετική, καθώς η οριακή χρησι(ότητα της κατανάλωσης είναι >άντα
θετική. Pς εκ τούτου, το νοικοκυριό θα καταναλώσει όλο το τρέχον εισόδη(ά του, καθώς και το κεφάλαιο
>ου διαθέτει στο τέλος της >εριόδου. Ο εισοδη(ατικός >εριορισ(ός θα ικανο>οιηθεί (ε ισότητα.
∆εδο(ένου ότι το λ1 είναι θετικό, οι άλλοι δύο >ολλα>λασιαστές λ2 και λ3 θα είναι ε>ίσης θετικοί για (ια
θετική >ραγ(ατική τι(ή εκ(ίσθωσης κεφαλαίου r και έναν θετικό >ραγ(ατικό (ισθό w. Pς εκ τούτου, το
νοικοκυριό θα εκ(ισθώσει το σύνολο του διαθεσί(ου κεφαλαίου του και της εργασίας για >αραγωγική
χρήση. Οι >εριορισ(οί των >όρων θα ικανο>οιούνται ε>ίσης (ε την ισότητα.
Pς εκ τούτου, α>ό την υ>όθεση του (η κορεσ(ού, το νοικοκυριό θα εκ(ισθώσει το σύνολο του κεφάλαιου
και της διαθέσι(ης εργασίας του, αρκεί να εισ>ράτει (ια θετική τι(ή εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου r και έναν
θετικό >ραγ(ατικό (ισθό w. Θα καταναλώσει ε>ίσης όλο το εισόδη(ά του, καθώς και το κεφάλαιο του.
Pς α>οτέλεσ(α, το νοικοκυριό θα ε>ιλέξει το c >ροκει(ένου να (εγιστο>οιήσει τη χρησι(ότητα του, υ>ό
τους >εριορισ(ούς των >όρων (ε ισότητα. Η >ροσφορά κεφαλαίου και εργασίας στις ε>ιχειρήσεις, και ως
εκ τούτου η ζήτηση κατανάλωσης θα ισούται (ε,

k = 1, l = 1, c = 1 + r + w
Θα υ>άρξει >λήρης α>ασχόληση των διαθέσι(ων >όρων και το νοικοκυριό θα καταναλώσει το σύνολο του
εισοδή(ατός του, συν το αρχικό α>όθε(α του κεφαλαίου του.
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Επιχειρήσεις και η Τεχνολογία της Παραγωγής
Το >ροϊόν >αράγεται α>ό ανταγωνιστικές ε>ιχειρήσεις, οι ο>οίες εκ(ισθώνουν συντελεστές
>αραγωγής, ό>ως το κεφάλαιο και η εργασία, α>ό τα νοικοκυριά, (έσω ανταγωνιστικών αγορών για
συντελεστές >αραγωγής. Όλες οι ε>ιχειρήσεις έχουν >ρόσβαση στην ίδια τεχνολογία >αραγωγής και
>αράγουν ένα ο(οειδές >ροϊόν y, (έσω της ακόλουθης νεοκλασικής συνάρτησης >αραγωγής.

y = AF(k, l)
Α είναι (ια εξωγενής τεχνολογική >αρά(ετρος, >ου υ>οδηλώνει τη συνολική >αραγωγικότητα των
συντελεστών, και το F είναι (ια συνεχής, δι>λά διαφορο>οιού(ενη, οιονεί κοίλη συνάρτηση. Οι
>αράγοντες >αραγωγής είναι το κεφάλαιο k και η εργασία l.
Το οριακό >ροϊόν και των δύο >αραγόντων >αραγωγής είναι θετικό, αλλά (ειού(ενο. Ε>ι>λέον, το
οριακό >ροϊόν κάθε συντελεστή >αραγωγής είναι (ια θετική συνάρτηση της χρήσης του άλλου
συντελεστή.
Οι σταθερές κλί(ακας υ>οδηλώνουν ότι εάν όλοι οι >αράγοντες >αραγωγής >ολλα>λασιαστούν (ε
ο>οιονδή>οτε (η αρνητικό >ραγ(ατικό αριθ(ό, ας >ού(ε ", η κλί(ακα >αραγωγής
>ολλα>λασιάζεται ε>ίσης (ε ".
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Ιδιότητες της Συνάρτησης Παραγωγής
Σε (αθη(ατική (ορφή οι ιδιότητες της συνάρτησης >αραγωγής (>ορούν να γραφούν
ως,

∂2F
∂2F
∂2F
∂2F
∂F
∂F
Fk =
> 0,Fl =
> 0, Fkk = 2 < 0,Fkl =
> 0, Fll = 2 < 0,Flk =
>0
∂k
∂l
∂k
∂k∂l
∂l
∂l∂k
Λόγω της υ>όθεσης σταθερών α>οδόσεων κλί(ακας, (>ορού(ε να
>ολλα>λασιάσου(ε όλους τους >αράγοντες (ε 1/l και η συνάρτηση >αραγωγής
(>ορεί να γραφτεί (ε όρους >αραγωγής και κεφαλαίου ανά εργαζό(ενο, ως,

̂ = A f(k)̂
ŷ = AF(k,1)
2
∂
f
̂
̂
> 0,f′′(k) =
< 0. ŷ = y/l και k̂ = k /l υ>οδηλώνουν το
ό>ου, f(0) = 0,f′(k) =
∂k ̂
∂k2̂

∂f

>ροϊόν και το κεφάλαιο ανά εργαζό(ενο. Το οριακό >ροϊόν του κεφαλαίου ανά
εργαζό(ενο είναι θετικό αλλά φθίνον.
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Οι Συνέπειες της Μεγιστοποίησης των Κερδών εκ μέρους
των Επιχειρήσεων
Οι ε>ιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές και θεωρείται ότι (εγιστο>οιούν τα >ραγ(ατικά κέρδη τους
ε>ιλέγοντας κεφάλαιο και εργασία και ως εκ τούτου το ε>ί>εδο >αραγωγής, λα(βάνοντας ως
δεδο(ένες τις τι(ές του >ροϊόντος, της εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου r και της εργασίας w δεδο(ένο. Pς
εκ τούτου, ε>ιλέγουν το κεφάλαιο και την εργασία για να (εγιστο>οιήσουν,

𝒫 = AF(k, l) − rk − wl = l(A f(k)̂ − rk̂ − w)
Α>ό τις συνθήκες >ρώτης τάξης για τη (εγιστο>οίηση, οι ε>ιχειρήσεις θα α>ασχολούν κεφάλαιο και
εργασία έως το ση(είο ό>ου το οριακό >ροϊόν του κεφαλαίου είναι ίσο (ε την τι(ή εκ(ίσθωσης του
κεφαλαίου r και (έχρι το ση(είο ό>ου το οριακό >ροϊόν της εργασίας είναι ίσο (ε τον >ραγ(ατικό
(ισθό, w. Ση(ειώστε ότι λόγω της υ>όθεσης για σταθερές α>οδόσεις κλί(ακας, οι συνολικές α(οιβές
των συντελεστών είναι ίσες (ε τη συνολική >αραγωγή και οι εταιρείες κάνουν (ηδενικά κέρδη.

r = AFk = A f′(k)̂ , w = AFl = A f(k)̂ − k̂ A f′(k)̂
∆εδο(ένου ότι οι ε>ιχειρήσεις δραστηριο>οιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές, όλες αντι(ετω>ίζουν
τις ίδιες τι(ές των συντελεστών. ∆εδο(ένου ε>ίσης ότι θεωρείται ότι έχουν >ρόσβαση στην ίδια
τεχνολογία, όλες θα ε>ιλέξουν τις ίδιες >οσότητες κεφαλαίου και εργασίας. Έτσι, (>ορού(ε να
>εριορίσου(ε την ανάλυσή (ας στο >ρόβλη(α της αντι,ροσω,ευτικής ε,ιχείρησης.
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Η Συνάρτηση Παραγωγής Cobb Douglas
Προκει(ένου να συνάγου(ε ρητές λύσεις για τις συναρτήσεις ζήτησης των
συντελεστών >αραγωγής και την >ροσφορά >ροϊόντος α>ό την
αντι>ροσω>ευτική εταιρεία, >ρέ>ει να κάνου(ε σαφείς υ>οθέσεις σχετικά (ε τη
(ορφή της συνάρτησης >αραγωγής. Για αναλυτική α>λότητα, θα >εριορίσου(ε
την ανάλυσή (ας στη συνάρτηση >αραγωγής Cobb-Douglas της (ορφής,

y = Ak αl 1−α
ό>ου 0 < α < 1 είναι (ια σταθερά >αρά(ετρος, η ο>οία υ>οδηλώνει την
ελαστικότητα του >ροϊόντος σε σχέση (ε το κεφάλαιο. Η >αρά(ετρος 1 − α
υ>οδηλώνει την ελαστικότητα του >ροϊόντος σε σχέση (ε την εργασία.
Οι συνθήκες (εγιστο>οίησης των κερδών για τη συνάρτηση >αραγωγής Cobb
Douglas συνε>άγονται ότι,

r = αAk α−1l 1−α = aAk̂α−1, w = (1 − α)Ak αl −α = (1 − α)Ak̂α
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε ένα Ανταγωνιστικό
Υπόδειγμα Μίας Περιόδου
Στη γενική ισορρο>ία η α>ασχόληση, η >αραγωγή, η κατανάλωση, οι >ραγ(ατικοί (ισθοί και η >ραγ(ατική τι(ή
(ίσθωσης του κεφαλαίου θα καθοριστεί α>ό την ισότητα της >ροσφοράς συντελεστών >αραγωγής α>ό τα
νοικοκυριά και τη ζήτηση για συντελεστές >αραγωγής α>ό τις ε>ιχειρήσεις, και την ισότητα της ζήτησης και
>ροσφοράς του συνολικού >ροϊόντος. ∆εδο(ένου ότι η >ροσφορά κεφαλαίου και εργασίας έχει α>οδειχθεί ότι
ισούται (ε τους >όρους του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού, οι ο>οίοι >ροσδιορίζονται εξωγενώς και ισούνται (ε
τη (ονάδα, το κεφάλαιο ανά εργαζό(ενο στην >αραγωγή θα είναι ε>ίσης ίσο (ε την (ονάδα. Θα έχου(ε έτσι,

k = 1,l = 1,k̂ = 1
y=A
r = αA, w = (1 − α)A
Ση(ειώστε ότι δεδο(ένου ότι τα α>οθέ(ατα κεφαλαίου και εργασίας ισούνται (ε τη (ονάδα, η >αραγωγή
ισορρο>ίας θα είναι ίση (ε τη συνολική >αραγωγικότητα των συντελεστών A. Η τι(ή εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου
ισορρο>ίας θα είναι ίση (ε τη συνολική >αραγωγικότητα των συντελεστών ε>ί το (ερίδιο του κεφαλαίου στην
>αραγωγή, ενώ ο >ραγ(ατικός (ισθός της ισορρο>ίας θα είναι ίσος (ε τη συνολική >αραγωγικότητα των
συντελεστών, ε>ί το (ερίδιο της εργασίας στην >αραγωγή. Αυτά είναι τα οριακά >ροϊόντα του κεφαλαίου και της
εργασίας για αναλογία κεφαλαίου εργασίας ίση (ε ένα, ό>ως υ>οδηλώνουν οι >αραδοχές (ας σχετικά (ε τους
>όρους του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού. Ση(ειώστε ε>ίσης ότι, λόγω της υ>όθεσης για σταθερές α>οδόσεις
κλί(ακας, οι συντελεστές >ληρω(ών στα νοικοκυριά εξαντλούν τη συνολική >αραγωγή.
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Ιδιότητες της Γενικής Ισορροπίας σε Ένα
Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα μιας Περιόδου
Η ανταγωνιστική ισορρο>ία εξαρτάται α>ό τις >ροτι(ήσεις και τους >όρους
του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού και α>ό την τεχνολογία >αραγωγής >ου
χρησι(ο>οιείται α>ό την αντι>ροσω>ευτική ε>ιχείρηση.
Λόγω της υ>όθεσης του (η κορεσ(ού, τα νοικοκυριά >ροσφέρουν το σύνολο
των διαθέσι(ων >όρων τους για να χρησι(ο>οιηθούν στην >αραγωγή και
καταναλώνουν τόσο το τρέχον εισόδη(ά τους όσο και το κεφάλαιο τους.
Στην ισορρο>ία, οι κύριοι καθοριστικοί >αράγοντες των >ραγ(ατικών
(εταβλητών είναι οι >όροι και οι >ροτι(ήσεις των νοικοκυριών, και οι
>αρά(ετροι της τεχνολογίας >αραγωγής, ό>ως η συνολική >αραγωγικότητα
των συντελεστών Α και το (ερίδιο του κεφαλαίου α στην >ερί>τωση της
συνάρτησης >αραγωγής Cobb-Douglas .
Τέλος, υ>άρχει >λήρης α>ασχόληση τόσο του κεφαλαίου όσο και της εργασίας.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Αποταμιεύσεις και Επενδύσεις σε Ένα Υπόδειγμα Δύο
Περιόδων
Το >ρόβλη(α των νοικοκυριών στο υ>όδειγ(α (ιας >εριόδου είναι σχετικά α>λό.
Χρησι(ο>οιείστε >λήρως το κεφάλαιο και την εργασία σας στην >αραγωγική
διαδικασία, εισ>ράτοντας το (έγιστο δυνα(ό εισόδη(α και καταναλώστε όλο το
εισόδη(ά σας συν τους >όρους >ου (>ορούν να καταναλωθούν, ό>ως το κεφάλαιο.
Στη συνέχεια στρεφό(αστε στην >αρουσίαση του α>λούστερου δυνατού
διαχρονικού υ>οδείγ(ατος γενικής ισορρο>ίας. Αυτό είναι ένα υ>όδειγ(α δύο
>εριόδων, το ο>οίο αναλύθηκε για >ρώτη φορά ρητά α>ό τον Irving Fisher στο
κλασικό του βιβλίο του 1930, Η Θεωρία του Τόκου. Ό>ως θα δού(ε, το
αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό σε ένα υ>όδειγ(α δύο >εριόδων αντι(ετω>ίζει ένα
σύνολο ευρύτερων ε>ιλογών α>ό ό, τι στο υ>όδειγ(α (ιας >εριόδου.
Σε ένα υ>όδειγ(α δύο >εριόδων το νοικοκυριό >ρέ>ει να λα(βάνει διαχρονικές
α>οφάσεις, η >ιο ση(αντική α>ό τις ο>οίες είναι η α>όφαση α>οτα(ίευσης και
ε>ένδυσης κατά την >ρώτη >ερίοδο.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

16

Το Αντιπροσωπευτικό Νοικοκυριό σε Ένα Υπόδειγμα
Δύο Περιόδων
Ας υ>οθέσου(ε ένα αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό >ου ζει για δύο >εριόδους, ας >ού(ε την >ερίοδο 1, το ,αρόν και την >ερίοδο 2, το
"έλλον. Ό>ως και στο υ>όδειγ(α (ιας >εριόδου, το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό χαρακτηρίζεται α>ό τους >όρους και τις
>ροτι(ήσεις του.
Θα υ>οθέσου(ε ότι το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό διαθέτει (ια (ονάδα κεφαλαίου στην >ερίοδο 1 και (ία (ονάδα εργασίας για
καθε(ία α>ό τις >εριόδους 1 και 2. Θα υ>οθέσου(ε ε>ίσης ότι δεν υ>άρχει αβεβαιότητα και ότι το νοικοκυριό έχει τέλεια γνώση των
εξελίξεων στην >ερίοδο 2.
Στην >ερίοδο 1, το κεφάλαιο και η εργασία του (>ορούν να εκ(ισθωθούν σε ε>ιχειρήσεις, σε ανταγωνιστική τι(ή εκ(ίσθωσης του
κεφαλαίου r1 και σε ανταγωνιστικό >ραγ(ατικό (ισθόw1. Το κεφάλαιο και η εργασία χρησι(ο>οιούνται α>ό ανταγωνιστικές
ε>ιχειρήσεις για την >αραγωγή ενός ενιαίου αγαθού y1
Το νοικοκυριό (>ορεί να χρησι(ο>οιήσει το εισόδη(α α>ό την εκ(ίσθωση του κεφαλαίου και της εργασίας του κατά την >ερίοδο 1
για κατανάλωση ή ε>ένδυση.
Στην >ερίοδο 2, το κεφάλαιο ισούται (ε το αρχικό κεφάλαιο, συν τις ε>ενδύσεις του α>ό την >ρώτη >ερίοδο. Α>οφασίζει και >άλι να
εκ(ισθώσει το κεφάλαιο και την εργασία του, σε ανταγωνιστική τι(ή εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου r2 και σε έναν ανταγωνιστικό
>ραγ(ατικό (ισθό w2. Στο τέλος της >εριόδου 2 το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό καταναλώνει το εισόδη(ά του της >εριόδου 2, y2,
συν το κεφάλαιο >ου (εταφέρεται α>ό την >ερίοδο 1.
Έτσι, η κύρια α>όφαση των νοικοκυριών, εκτός α>ό την α>όφαση να εκ(ισθώσουν το σύνολο του κεφάλαιο και την εργασία τους,
για να (εγιστο>οιήσουν το εισόδη(α τους σε καθε(ία α>ό τις δύο >εριόδους, είναι το >όσο >ρέ>ει να καταναλώσουν στην >ερίοδο 1
σε σχέση (ε την >ερίοδο 2. Ό>ως θα δού(ε, αυτό εξαρτάται α>ό τη (ελλοντική α>όδοση της ε>ένδυσης. Pς εκ τούτου, σε αντίθεση
(ε το υ>όδειγ(α (ιας >εριόδου, στο ο>οίο η τι(ή (ίσθωσης του κεφαλαίου είναι (ία καθαρή >ρόσοδος, για δεδο(ένους >όρους, στο
διαχρονικό υ>όδειγ(α δύο >εριόδων το ε>ιτόκιο της δεύτερης >εριόδου ενεργεί ως κίνητρο για α>οτα(ιεύσεις και ε>ενδύσεις.
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Η Διαχρονική Συνάρτηση Χρησιμότητας
Το αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό θεωρείται ότι (εγιστο>οιεί την ακόλουθη διαχρονική
συνάρτηση χρησι(ότητας,

1
U(c1, c2) = u(c1) +
u(c2)
1+ρ
Η συνάρτηση u είναι (ια συνεχής, δι>λά >αραγωγίσι(η, κοίλη ανά >ερίοδο συνάρτηση, η ο>οία
εξαρτάται α>ό τον όγκο κατανάλωσης της >εριόδου. Έχει τις ίδιες ιδιότητες (ε τη συνάρτηση
χρησι(ότητας στο υ>όδειγ(α της (ιας >εριόδου.

ρ είναι το καθαρό >οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης, το ο>οίο είναι ένα (έτρο της ανυ>ο(ονησίας
των νοικοκυριών, δηλαδή το κατά >όσο το νοικοκυριό >ροτι(ά την τρέχουσα α>ό τη (ελλοντική
χρησι(ότητα. ∆εδο(ένου ότι αυτή είναι (ια θετική >αρά(ετρος, το νοικοκυριό θεωρείται
ανυ>ό(ονο, καθώς >ροτι(ά την τρέχουσα σε σχέση (ε τη (ελλοντική χρησι(ότητα.
Αυτή η συνάρτηση χρησι(ότητας χαρακτηρίζεται α>ό διαχρονική διαχωρισι"ότητα, καθώς η
διαχρονική χρησι(ότητα είναι το σταθ(ισ(ένο άθροισ(α των χρησι(οτήτων ανά >ερίοδο και η
χρησι(ότητα σε κάθε >ερίοδο εξαρτάται (όνο α>ό την κατανάλωση στη συγκεκρι(ένη >ερίοδο.
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Ο Διαχρονικός Εισοδηματικός Περιορισμός
Η διαχρονική συνάρτηση χρησι(ότητας (εγιστο>οιείται υ>ό την κάτωθι ακολουθία εισοδη(ατικών >εριορισ(ών.

1 + r1k1 + w1l1 − c1 = k2, c2 = (1 + r2)k2 + w2l2
∆εδο(ένου ότι τα νοικοκυριά θεωρούνται >ροικισ(ένα (ε (ία (ονάδα αρχικού κεφαλαίου και (ία (ονάδα
εργασίας σε κάθε >ερίοδο, και (ε την υ>όθεση του (η κορεσ(ού, θα >αρέχουν >λήρως τους διαθέσι(ους >όρους
τους >ρος εκ(ίσθωση σε κάθε >ερίοδο. Αυτό συνε>άγεται ότι k1 = 1,l1 = l2 = 1 και η ακολουθία των
εισοδη(ατικών >εριορισ(ών (>ορεί έτσι να γραφτεί ως,

1 + r1 + w1 − c1 = k2, c2 = (1 + r2)k2 + w2
Αντικαθιστώντας για το στον εισοδη(ατικό >εριορισ(ό της >ρώτης >εριόδου α>ό τον εισοδη(ατικό >εριορισ(ό
της δεύτερης >εριόδου, έχου(ε ότι,

c1 +

1
1
c2 = (1 + r1) + w1 +
w2
1 + r2
1 + r2

Η >αρούσα αξία της καταναλώσης, (ε βάση το ε>ιτόκιο της δεύτερης >εριόδου, >ρέ>ει να ισούται (ε το αρχικό
κεφάλαιο, συν την >αρούσα αξία του εισοδή(ατος του νοικοκυριού. Η δεξιά >λευρά του διαχρονικού
εισοδη(ατικού >εριορισ(ού του νοικοκυριού α>οτελεί το συνολικό ,λούτο του νοικοκυριού, καθώς α>οτελείται
α>ό το αρχικό α>όθε(α κεφαλαίου του, συν την >αρούσα αξία των εισοδη(άτων α>ό τους διαθέσι(ους >όρους
του, σε κεφάλαιο και εργασία.
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Επιλέγοντας τη Βέλτιστη Πορεία της Κατανάλωσης
Το >ρόβλη(α του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού είναι να (εγιστο>οιήσει τη διαχρονική συνάρτηση
χρησι(ότητας του, υ>ό τον διαχρονικό εισοδη(ατικό του >εριορισ(ό. Η συνάρτηση Lagrange για αυτό το
>ρόβλη(α (>ορεί να γραφτεί ως,

1
1
1
ℒ = u(c1) +
u(c2) − λ c1 +
c2 − 1 − r1 − w1 −
w2
(
1+ρ
1 + r2
1 + r2 )
ό>ου λ είναι ο σχετικός >ολλα>λασιαστής Lagrange. Η οικονο(ική ερ(ηνεία του λ είναι ότι είναι η σκιώδης τι(ή,
ή η οριακή αξία του >λούτου των νοικοκυριών. Εφόσον το λ είναι θετικό, τότε η αξία (ιας οριακής >ροσθήκης
στον >λούτο του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού είναι θετική.
Α>ό τις συνθήκες >ρώτης τάξεως για τη βελτιστο>οίηση, έχου(ε,

1
λ
u′(c1) = λ,
u′(c2) =
1+ρ
1 + r2
Έτσι, στο βέλτιστο, το λ, η οριακή τι(ή του >λούτου του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού, είναι ίση (ε την
οριακή χρησι(ότητα της κατανάλωσης της >ρώτης >εριόδου. Στο βέλτιστο, το νοικοκυριό είναι αδιάφορο
(εταξύ κατανάλωσης και α>οτα(ίευσης, >ροκει(ένου να α>οκτήσει (ια ε>ι>λέον (ονάδα >λούτου.
Προεξοφλού(ενο (ε το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο της δεύτερης >εριόδου, το λ ισούται ε>ίσης (ε την οριακή
χρησι(ότητα της κατανάλωσης της δεύτερης >εριόδου. Έτσι, στο βέλτιστο, το νοικοκυριό δεν έχει κίνητρο να
αλλάξει την κατανάλωση α>ό την >ερίοδο 1 στην >ερίοδο 2 ή το αντίστροφο.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Η Εξίσωση Euler για την Κατανάλωση
∆ιαιρώντας τη δεύτερη (ε τη >ρώτη συνθήκη >ρώτης τάξεως για το βέλτιστο, λα(βάνου(ε,

1 u′(c2)
1
=
1 + ρ u′(c1)
1 + r2
Αυτή η συνθήκη είναι γνωστή ως η εξίσωση Euler για την κατανάλωση.
Η οικονο(ική ερ(ηνεία της είναι ότι ο οριακός λόγος υ>οκατάστασης (εταξύ (ελλοντικής και τρέχουσας κατανάλωσης
είναι ίσος (ε τον οριακό (ετασχη(ατισ(ού της (ελλοντικής κατανάλωσης σε τρέχουσα κατανάλωση, ή, το κόστος ευκαιρίας
(τι(ή) της (ελλοντικής κατανάλωσης. Αυτό το κόστος ευκαιρίας ισούται (ε το αντίστροφο του ενός συν το >ραγ(ατικό
ε>ιτόκιο r2.
Ση(ειώστε ότι ο οριακός λόγος υ>οκατάστασης (εταξύ τρέχουσας και (ελλοντικής κατανάλωσης εξαρτάται α>ό το >όσο
κοίλη είναι η ανά >ερίοδο συνάρτηση χρησι(ότητας u, διασφαλίζοντας ότι οι κα(>ύλες αδιαφορίας (εταξύ τρέχουσας και
(ελλοντικής κατανάλωσης θα είναι κυρτές >ρος την αρχή των αξόνων.
Η εξίσωση Euler για κατανάλωση (>ορεί να ξαναγραφεί ως,

u′(c2)
1+ρ
=
u′(c1)
1 + r2
Η εξίσωση Euler υ>οδηλώνει ότι ο λόγος των καταναλώσεων στις δύο >εριόδους εξαρτάται α>οκλειστικά α>ό τη σχέση
(εταξύ του >ραγ(ατικού ε>ιτοκίου και του καθαρού >οσοστού διαχρονικής >ροτί(ησης του νοικοκυριού. Το νοικοκυριό θα
εξο(αλύνει την κατανάλωσή του (εταξύ των δύο >εριόδων, >ροσαρ(όζοντας τις α>οτα(ιεύσεις και τις ε>ενδύσεις του,
ανάλογα (ε τη σχέση (εταξύ του >ραγ(ατικού ε>ιτοκίου και του καθαρού >οσοστού διαχρονικής >ροτί(ησης.
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Συνέπειες της Εξίσωσης Euler για την Κατανάλωση
u′(c2)
1+ρ
=
u′(c1) 1 + r2
Εάν ρ = r2, τότε αυτό ση(αίνει ότι c1 = c2, καθώς ο λόγος των οριακών χρησι(οτήτων της κατανάλωσης στις δύο
>εριόδους θα είναι ίσος (ε τη (ονάδα. Η α>όδοση των α>οτα(ιεύσεων ισούται (ε το >οσοστό κατά το ο>οίο τα
νοικοκυριά >ροεξοφλούν τη (ελλοντική χρησι(ότητα, και έτσι θα υ>άρξει >λήρης εξο(άλυνση της
κατανάλωσης, καθώς τα νοικοκυριά θα είναι αδιάφορα (εταξύ της τρέχουσας και της (ελλοντικής κατανάλωσης.
Εάν ρ > r2, τότε αυτό ση(αίνει ότι c1 > c2, καθώς ο λόγος των οριακών χρησι(οτήτων της κατανάλωσης στις δύο
>εριόδους θα είναι (εγαλύτερος α>ό τη (ονάδα. Η α>όδοση των α>οτα(ιεύσεων είναι χα(ηλότερη α>ό το
>οσοστό κατά το ο>οίο τα νοικοκυριά >ροεξοφλούν τη (ελλοντική χρησι(ότητα. Τα νοικοκυριά κατά συνέ>εια
θα >ροτι(ούν την τρέχουσα α>ό τη (ελλοντική χρησι(ότητα και κατά συνέ>εια θα καταναλώνουν >ερισσότερο
στην >ρώτη >αρά στη δεύτερη >ερίοδο. Η α>οτα(ίευση θα είναι χα(ηλότερη (ε ε>ιτόκια χα(ηλότερα α>ό το
>οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης των νοικοκυριών.
Εάν ρ < r2, τότε αυτό ση(αίνει ότι c1 < c2, καθώς ο λόγος των οριακών χρησι(οτήτων της κατανάλωσης στις δύο
>εριόδους θα είναι (ικρότερος α>ό τη (ονάδα Η α>όδοση των α>οτα(ιεύσεων είναι υψηλότερη α>ό το >οσοστό
κατά το ο>οίο τα νοικοκυριά >ροεξοφλούν τη (ελλοντική χρησι(ότητα. Τα νοικοκυριά κατά συνέ>εια θα
>ροτι(ούν τη (ελλοντική α>ό την τρέχουσα α>ό χρησι(ότητα και κατά συνέ>εια θα καταναλώνουν λιγότερο
στην >ρώτη >αρά στη δεύτερη >ερίοδο. Η α>οτα(ίευση θα είναι υψηλότερη (ε ε>ιτόκια υψηλότερα α>ό το
>οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης των νοικοκυριών.
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Η Περίπτωση της Σταθερής Ελαστικότητας Διαχρονικής
Υποκατάστασης της Κατανάλωσης
Για να αναλύσου(ε >εραιτέρω >ώς η >ορεία της κατανάλωσης εξαρτάται α>ό το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο, θα
χρησι(ο>οιήσου(ε (ια ειδική, αλλά ευρέως χρησι(ο>οιού(ενη, συνάρτηση χρησι(ότητας, τη συνάρτηση χρησι(ότητας (ε
(ια Σταθερή Ελαστικότητα της ∆ιαχρονικής Υ>οκατάστασης της Κατανάλωσης (Constant Elasticity of Intertemporal
Substitution, ή, CEIS). Αυτή >αίρνει τη (ορφή,

c 1−θ − 1
u(c) =
1−θ

ό>ου 1/θ είναι η ελαστικότητα της διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης. Αυτή η συνάρτηση χρησι(ότητας είναι
αρκετά γενική και εκδοχές της χρησι(ο>οιούνται εκτενώς στη (ακροοικονο(ική.
Η ελαστικότητα της διαχρονικής υ,οκατάστασης της κατανάλωσης ορίζεται ως η >οσοστιαία (εταβολή στην αναλογία
κατανάλωσης στην >ερίοδο 2, σε σχέση (ε την κατανάλωση στην >ερίοδο 1, διαιρού(ενη (ε την >οσοστιαία (εταβολή στον
οριακό λόγο υ>οκατάστασης (εταξύ της κατανάλωσης στις δύο >εριόδους, (ε τη χρησι(ότητα να διατηρείται σταθερή.
Είναι ένα (έτρο της κα(>υλότητας των διαχρονικών κα(>υλών αδιαφορίας ή της ευκολίας (ε την ο>οία τα νοικοκυριά
(>ορούν να υ>οκαθιστούν την κατανάλωση διαχρονικά.
Μία ειδική της >ερί>τωση είναι η λογαριθ(ική συνάρτηση χρησι(ότητας. Αυτή ισοδυνα(εί (ε ελαστικότητα διαχρονικής
υ>οκατάστασης της κατανάλωσης ίσης (ε τη (ονάδα.

u(ct ) = ln ct
Ε>ειδή η CEIS για θ = 1 δεν ορίζεται, χρησι(ο>οιού(ε το κανόνα L’Hopital, στην >ρώτη >αράγωγο της CEIS, η ο>οία ισούται
(ε c −θ. Για θ = 1 αυτή ισούται (ε 1/c, >ου είναι η >ρώτη >αράγωγος της λογαριθ(ικής συνάρτησης. Κατά συνέ>εια, η CEIS
τείνει στη λογαριθ(ική συνάρτηση καθώς το θ τείνει >ρος τη (ονάδα.
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Συναγωγή της Συνάρτησης Κατανάλωσης της Πρώτης
Περιόδου
Για τη συνάρτηση χρησι(ότητας CEIS, η εξίσωση Euler για την κατανάλωση (>ορεί να γραφεί ως,

c2 −θ
1
1
=
1 + ρ ( c1 )
1 + r2
Κατά συνέ>εια, η κατανάλωση της >ρώτης >εριόδου ικανο>οιεί,
1
θ

1+ρ
c1 =
c
( 1 + r2 ) 2
Χρησι(ο>οιώντας τον διαχρονικό εισοδη(ατικό >εριορισ(ό για να υ>οκαταστήσου(ε για τη
κατανάλωση της δεύτερης >εριόδου c2, και ε>ιλύοντας, έχου(ε ότι,

c1 =

(1 + ρ)1/θ

(1 + ρ)1/θ + (1 + r2)(1−θ)/θ

w2
1 + r1 + w1 +
(
1 + r2 )

Η τρέχουσα κατανάλωση είναι ένα >οσοστό του συνολικού >λούτου των νοικοκυριών. Το >οσοστό
εξαρτάται θετικά α>ό το >οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης των νοικοκυριών. Εξαρτάται ε>ίσης α>ό
το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο r2 και την ελαστικότητα διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης θ.
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Ιδιότητες της Διαχρονικής Συνάρτησης Κατανάλωσης
c1 =

(1 + ρ)1/θ

(1 + ρ)1/θ + (1 + r2)(1−θ)/θ

w2
1 + r1 + w1 +
(
1 + r2 )

Είναι α>λό να δια>ιστώσου(ε ότι όσο υψηλότερο είναι το καθαρό >οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης ρ, τόσο υψηλότερο είναι το
>οσοστό του συνολικού του >λούτου >ου καταναλώνει το νοικοκυριό κατά την >ρώτη >ερίοδο. Αυτό είναι λογικό, καθώς όσο
>ιο ανυ>ό(ονο είναι το νοικοκυριό, τόσο >ιο διατεθει(ένο θα είναι να καταναλώσει στην τρέχουσα >ερίοδο >αρά στο (έλλον.
Είναι ε>ίσης εύκολο να δείξου(ε ότι εάν η ελαστικότητα της διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης είναι υψηλότερη
α>ό τη (ονάδα (δηλαδή, εάν θ < 1), τότε το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο r2 έχει αρνητικό αντίκτυ>ο στο >οσοστό του >λούτου >ου
καταναλώνει το νοικοκυριό στην >ρώτη >ερίοδο. Αυτό συ(βαίνει ε>ειδή το α>οτέλεσ(α διαχρονικής υ>οκατάστασης είναι
ισχυρότερο α>ό το α>οτέλεσ(α εισοδή(ατος (>λούτου). Pς εκ τούτου, τα υψηλότερα >ραγ(ατικά ε>ιτόκια >ροκαλούν αύξηση
της α>οτα(ίευσης στην >ερί>τωση αυτή, καθώς (ειώνουν τη σχετική τι(ή της (ελλοντικής κατανάλωσης και ωθούν τα
νοικοκυριά να καταναλώνουν >ερισσότερο στο (έλλον.
Το αντίθετο συ(βαίνει εάν η ελαστικότητα της διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης είναι χα(ηλότερη α>ό τη
(ονάδα (δηλαδή, εάν θ > 1). Το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο r2 έχει θετικό αντίκτυ>ο στο κλάσ(α του >λούτου >ου καταναλώνει το
νοικοκυριό κατά την >ρώτη >ερίοδο. Τα υψηλότερα >ραγ(ατικά ε>ιτόκια >ροκαλούν χα(ηλότερες α>οτα(ιεύσεις, καθώς το
α>οτέλεσ(α διαχρονικής υ>οκατάστασης είναι ασθενέστερο α>ό το α>οτέλεσ(α εισοδή(ατος σε αυτήν την >ερί>τωση. Pς εκ
τούτου, τα υψηλότερα >ραγ(ατικά ε>ιτόκια >ροκαλούν (είωση της α>οτα(ίευσης στην >ερί>τωση αυτή.
Στην >ερί>τωση >ου η διαχρονική ελαστικότητα της υ>οκατάστασης είναι ίση (ε τη (ονάδα (δηλαδή, λογαριθ(ικές
>ροτι(ήσεις), το κλάσ(α του >λούτου >ου καταναλώνει το νοικοκυριό στην >ρώτη >ερίοδο είναι ανεξάρτητο α>ό το
>ραγ(ατικό ε>ιτόκιο και εξαρτάται (όνο α>ό το καθαρό >οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης. ∆ίνεται α>ό το (1 + ρ)/(2 + ρ). Σε
αυτήν την >ερί>τωση, το α>οτέλεσ(α διαχρονικής υ>οκατάστασης των >ραγ(ατικών ε>ιτοκίων ακυρώνει ακριβώς το
α>οτέλεσ(α εισοδή(ατος.
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Επιχειρήσεις, Τεχνολογία και η Διαχρονική Πορεία της
Πραγματικής Παραγωγής
Για να >ροσδιορίσου(ε >λήρως την >ορεία των >ραγ(ατικών ε>ιτοκίων και των >ραγ(ατικών (ισθών, καθώς και του
>λούτου των νοικοκυριών, σε αυτό το υ>όδειγ(α δύο >εριόδων, >ρέ>ει να εξετάσου(ε τη συ(>εριφορά των ε>ιχειρήσεων
και τις ιδιότητες της ανταγωνιστικής ισορρο>ίας.
Ό>ως και στο υ>όδειγ(α της (ιας >εριόδου, θα υ>οθέσου(ε ότι η >αραγωγή γίνεται α>ό ανταγωνιστικές ε>ιχειρήσεις, οι
ο>οίες εκ(ισθώνουν τους συντελεστές >αραγωγής α>ό νοικοκυριά, (έσω ανταγωνιστικών αγορών για τους συντελεστές
>αραγωγής. Όλες οι ε>ιχειρήσεις έχουν >ρόσβαση στην ίδια τεχνολογία και αντι(ετω>ίζουν τις ίδιες τι(ές για τους
συντελεστές >αραγωγής. Παράγουν ένα ο(οιογενές >ροϊόν y, (έσω της νεοκλασικής συνάρτησης >αραγωγής,

yt = At F(kt, lt ) = At f (kt̂ )lt
Οι ε>ιχειρήσεις (εγιστο>οιούν τα κέρδη τους σε κάθε >ερίοδο. Έτσι, σε κάθε >ερίοδο ε>ιλέγουν κεφάλαιο και εργασία
>ροκει(ένου να (εγιστο>οιήσουν τη συνάρτηση κερδών,

𝒫t = At f (kt̂ )lt − rt kt − wtlt
Α>ό τις συνθήκες >ρώτης τάξης για τη (εγιστο>οίηση των κερδών, οι ε>ιχειρήσεις θα α>ασχολούν κεφάλαιο και
εργασία έως το ση(είο ό>ου το οριακό >ροϊόν του κεφαλαίου είναι ίσο (ε την τι(ή εκ(ίσθωσης του κεφαλαίου r και (έχρι
το ση(είο ό>ου το οριακό >ροϊόν της εργασίας είναι ίσο (ε τον >ραγ(ατικό (ισθό, w. Λάβετε υ>όψη ότι, λόγω της
υ>όθεσης των σταθερών α>οδόσεων κλί(ακας, οι συνολικές α(οιβές των συντελεστών είναι ίσες (ε τη συνολική
>αραγωγή σε κάθε >ερίοδο.

rt = At f′(kt̂ ), wt = At f (kt̂ ) − kt̂ At f′(kt̂ )
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Η Περίπτωση της Συνάρτησης Παραγωγής Cobb Douglas
∆εδο(ένου ότι οι ε>ιχειρήσεις λειτουργούν σε ανταγωνιστικές αγορές, ό>ου όλες αντι(ετω>ίζουν τις
ίδιες σχετικές τι(ές των συντελεστών >αραγωγής, και δεδο(ένου ότι θεωρείται ε>ίσης ότι (οιράζονται
την ίδια τεχνολογία, όλες θα ε>ιλέξουν τις ίδιες >οσότητες κεφαλαίου και εργασίας. Έτσι, (>ορού(ε
να >εριορίσου(ε και >άλι την ανάλυσή (ας στο >ρόβλη(α της αντι>ροσω>ευτικής εταιρείας.
Για αναλυτική α>λότητα, θα χρησι(ο>οιήσου(ε (ια συνάρτηση >αραγωγής Cobb-Douglas της (ορφής,

y1 = Ak1αl11−α, y2 = A(1 + g)k2αl21−α
ό>ου g > 0 είναι ο εξωγενής ρυθ(ός τεχνικής >ροόδου (εταξύ των >εριόδων 1 και 2. Ο συντελεστής g
(ετρά το ρυθ(ό αύξησης της συνολικής >αραγωγικότητας των συντελεστών (εταξύ των δύο >εριόδων.
Α>ό τις συνθήκες >ρώτης τάξης για τη (εγιστο>οίηση των κερδών, στην >ερί>τωση της συνάρτησης
>αραγωγής Cobb-Douglas >ροκύ>τει ότι,
α−1 1−α
r1 = αAk1α−1l11−α = αA k̂α−1
= αA(1 + g)k̂α−1
1 , r2 = αA(1 + g)k2 l2
2

w1 = (1 − α)Ak1αl1−α = (1 − α)A k̂α1 , w2 = (1 − α)A(1 + g)k2αl2−α = (1 − α)A(1 + g)k̂α2
Μ>ορού(ε τώρα να >ροχωρήσου(ε στο να χαρακτηρίσου(ε τις ιδιότητες της γενικής οικονο(ικής
ισορρο>ίας.
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Γενική Ισορροπία στην Περίοδο 1
Στη γενική οικονο(ική ισορρο>ία, η α>ασχόληση, η >αραγωγή, η κατανάλωση, οι ε>ενδύσεις, οι
>ραγ(ατικοί (ισθοί και η >ραγ(ατική τι(ή (ίσθωσης του κεφαλαίου, σε κάθε (ία α>ό τις δύο
>εριόδους, θα καθοριστεί α>ό την ισότητα της >ροσφοράς συντελεστών >αραγωγής α>ό τα
νοικοκυριά και τη ζήτηση για συντελεστές >αραγωγής α>ό τις ε>ιχειρήσεις, καθώς και α>ό την
ισότητα της >ροσφοράς αγαθών και υ>ηρεσιών α>ό τις ε>ιχειρήσεις (ε τη ζήτηση για αγαθά και
υ>ηρεσίες α>ό τα νοικοκυριά.
∆εδο(ένου ότι η >ροσφορά κεφαλαίου και εργασίας κατά την >ερίοδο 1 ισούται (ε τους διαθέσι(ους
>όρους του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού, δηλαδή (ία (ονάδα κεφαλαίου και (ία (ονάδα
εργασίας ανά νοικοκυριό, το κεφάλαιο ανά εργαζό(ενο στην >αραγωγή κατά την >ερίοδο 1 θα είναι
ε>ίσης ίσο (ε τη (ονάδα. Ε>ο(ένως,

k1̂ = 1, ȳ1 = A, r̄1 = αA, w̄1 = (1 − α)A
Μια >αύλα >άνω α>ό (ια (εταβλητή υ>οδηλώνει την τι(ή ισορρο>ίας της.
Η κατανάλωση ισορρο>ίας στην >ερίοδο 1 δεν (>ορεί να >ροσδιοριστεί αν δεν αναλύσου(ε ε>ίσης
την ισορρο>ία στην >ερίοδο 2, καθώς η α>οτα(ίεση εξαρτάται α>ό το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο και τους
>ραγ(ατικούς (ισθούς στην >ερίοδο 2, οι ο>οίες καθορίζονται α>ό τις συνθήκες οριακής
>αραγωγικότητας του κεφαλαίου και της εργασίας στην >ερίοδο 2.
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Γενική Ισορροπία στην Περίοδο 2
Κατά την >ερίοδο 2, το α>όθε(α της εργασίας θα συνεχίσει να ισούται (ε το 1. Pστόσο, το κεφάλαιο της >εριόδου 2 (>ορεί
να διαφέρει α>ό το αρχικό κεφάλαιο, ως α>οτέλεσ(α των α>οτα(ιεύσεων και των ε>ενδύσεων α>ό το αντι>ροσω>ευτικό
νοικοκυριό. Έτσι, >αρόλο >ου οι τι(ές ισορρο>ίας των συντελεστών >αραγωγής, καθώς και το σύνολο της >αραγωγής στην
>ερίοδο 1 καθορίζονται ως συνάρτηση των αρχικών α>οθε(άτων του κεφαλαίου και της εργασίας και της τεχνολογίας της
>αραγωγής στην >ερίοδο 1, η κατανάλωση στην >ερίοδο 1 δεν (>ορεί να >ροσδιοριστεί εκτός εάν λάβου(ε υ>όψη τον
>ροσδιορισ(ό της γενικής ισορρο>ίας στην >ερίοδο 2.
∆εδο(ένου ότι η α>ασχόληση στην >ερίοδο 2 είναι ίση (ε τη (ονάδα, το κεφάλαιο ανά εργαζό(ενο θα είναι ίσο (ε,

k2̂ = k2
Έτσι, το κλειδί είναι να >ροσδιοριστεί το α>όθε(α κεφαλαίου στην >ερίοδο 2, το ο>οίο θα εξαρτηθεί α>ό τις α>οτα(ιεύσεις
και τις ε>ενδύσεις στην >ερίοδο 1.
Το βέλτιστο α>όθε(α κεφαλαίου για την >ερίοδο 2 θα καθοριστεί στο ση(είο ό>ου ο οριακός λόγος υ>οκατάστασης (εταξύ
της κατανάλωσης της >εριόδου 2 και της κατανάλωσης της >εριόδου 1 είναι ίσος (ε το οριακό λόγο (ετασχη(ατισ(ού, ο
ο>οίος είναι ίσος (ε το αντίστροφο του ενός συν το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο της >εριόδου 2 Η συνθήκη >ου καθορίζει το
κεφάλαιο της >εριόδου 2 είναι η εξίσωση Euler για την κατανάλωση. Χρησι(ο>οιώντας τις τι(ές ισορρο>ίας για την >ερίοδο
1 και τον εισοδη(ατικό >εριορισ(ό των νοικοκυριών, αυτό ση(αίνει ότι το α>όθε(α κεφαλαίου ισορρο>ίας στην >ερίοδο 2
καθορίζεται α>ό,
θ

1 + A − k̄2
1
1
=
1 + ρ ( k̄2 + A(1 + g)k̄ α2 )
1 + αA(1 + g)k̄ α−1
2
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Προσδιορισμός του Αποθέματος Κεφαλαίου Ισορροπίας
στην Περίοδο 2
MRS, MRT

Οριακός Λόγος Υποκατάστασης MRS
Οριακός Λόγος Μετασχηµατισµού, MRT

E

1+A
_

k2
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Προσδιορισμός του Αποθέματος Κεφαλαίου Ισορροπίας
στην Περίοδο 2
Η κα(>ύλη (ε την αρνητική κλίση α>εικονίζει την αριστερή >λευρά της εξίσωσης Euler για την κατανάλωση, η ο>οία είναι ο οριακός
λόγος υ>οκατάστασης (εταξύ των ε>ι>έδων κατανάλωσης των >εριόδων 2 και 1. Πρόκειται για (ια αρνητική συνάρτηση του κεφαλαίου
της δεύτερης >εριόδου ε>ειδή καθώς οι καταναλωτές (ειώνουν την κατανάλωση της >εριόδου 1 για να αυξήσουν τις ε>ενδύσεις, η οριακή
χρησι(ότητα της κατανάλωσης της >ρώτης >εριόδου αυξάνεται σε σχέση (ε την οριακή χρησι(ότητα της κατανάλωσης της >εριόδου 2, και
ως εκ τούτου ο οριακός λόγος υ>οκατάστασης (ειώνεται .
Η κα(>ύλη (ε τη θετική κλίση α>εικονίζει τη δεξιά >λευρά της εξίσωσης Euler για την κατανάλωση, η ο>οία είναι ο οριακός λόγος
(ετασχη(ατισ(ού (εταξύ των ε>ι>έδων κατανάλωσης στις >εριόδους 2 και 1, και >άλι ως συνάρτηση του κεφαλαίου της δεύτερης
>εριόδου. Καθώς η ε>ένδυση στη δεύτερη >ερίοδο οδηγεί σε αύξηση του κεφαλαίου της δεύτερης >εριόδου, το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο στην
>ερίοδο 2 (ειώνεται, λόγω της (ειω(ένης οριακής >αραγωγικότητας του κεφαλαίου και, συνε>ώς, ο οριακός λόγος (ετασχη(ατισ(ού
(εταξύ των ε>ι>έδων κατανάλωσης στις >εριόδους 2 και 1 αυξάνεται.
Το κεφάλαιο ισορρο>ίας καθορίζεται στο ση(είο το(ής των δύο κα(>υλών, ό>ου ο οριακός λόγος υ>οκατάστασης είναι ίσος (ε τον οριακό
λόγο (ετασχη(ατισ(ού.
Εάν το κεφάλαιο της >εριόδου 2 ήταν υψηλότερο α>ό το κεφάλαιο ισορρο>ίας, το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο θα ήταν χα(ηλότερο και τα
νοικοκυριά θα (είωναν α(έσως τις α>οτα(ιεύσεις και τις ε>ενδύσεις, (ειώνοντας το κεφάλαιο στο ε>ί>εδο ισορρο>ίας του. Εάν το
κεφάλαιο ήταν χα(ηλότερο α>ό το κεφάλαιο ισορρο>ίας, το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο θα ήταν υψηλότερο και τα νοικοκυριά θα αύξαναν
α(έσως τις α>οτα(ιεύσεις και τις ε>ενδύσεις, αυξάνοντας το κεφάλαιο στην τι(ή ισορρο>ίας του.
Για να το θέσου(ε διαφορετικά, το κεφάλαιο ισορρο>ίας της δεύτερης >εριόδου είναι το α>όθε(α για το ο>οίο το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο της
δεύτερης >εριόδου ωθεί τα νοικοκυριά να >αρέχουν ε>αρκείς α>οτα(ιεύσεις και ε>ενδύσεις κατά την >ρώτη >ερίοδο, >ροκει(ένου να
ε>ιτευχθεί αυτό το α>όθε(α κεφαλαίου κατά τη δεύτερη >ερίοδο.
Ση(ειώστε ότι το βέλτιστο α>όθε(α κεφαλαίου της δεύτερης >εριόδου εξαρτάται α>ό >αρα(έτρους >ροτί(ησης, ό>ως το καθαρό >οσοστό
διαχρονικής >ροτί(ησης ρ και η ελαστικότητα διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης 1/θ, καθώς και τεχνολογικών >αρα(έτρων,
ό>ως A, g και α. Προφανώς, εξαρτάται και α>ό τους υφιστά(ενους >όρους, οι ο>οίοι ό(ως έχουν ο(αλο>οιηθεί στη (ονάδα.
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Προσδιορισμός των Υπόλοιπων Μεταβλητών
Ισορροπίας
Έχοντας >ροσδιορίσει το βέλτιστο α>όθε(α κεφαλαίου της
δεύτερης >εριόδου α>ό την εξίσωση Euler για την κατανάλωση,
οι υ>όλοι>ες (εταβλητές ισορρο>ίας >ροσδιορίζονται α>ό τον
εισοδη(ατικό >εριορισ(ό των νοικοκυριών και τις συνθήκες
οριακής >αραγωγικότητας για την >ερίοδο 2. Έτσι έχου(ε ότι,

c̄1 = 1 + A − k̄2, c̄2 = k̄2 + A(1 + g)k̄α2
α
,
w̄
=
(1
−
α)A(1
+
g)
k̄
r̄2 = αA(1 + g)k̄α−1
2
2
2

Όλες αυτές οι (εταβλητές >ροσδιορίζονται ως συναρτήσεις των
>αρα(έτρων >ροτί(ησης, τεχνολογίας και >όρων, >ου
καθορίζουν το κεφάλαιο της δεύτερης >εριόδου.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

32

Διαγραμματική Απεικόνιση της Διαχρονικής Ισορροπίας
Οι Διαχρονικές Καμπύλες Αδιαφορίας
Η >λήρης διαχρονική ισορρο>ία στο υ>όδειγ(α των δύο >εριόδων (>ορεί να αναλυθεί (ε τη χρήση ενός α>λού
διαγρά((ατος. Η ανάλυση βρίσκεται στο διάγρα((α >ου ακολουθεί.
Οι >ροτι(ήσεις του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού α>εικονίζονται α>ό τις κα(>ύλες αδιαφορίας (εταξύ της
κατανάλωσης στην >ερίοδο 1 και της κατανάλωσης στην >ερίοδο 2. Η κλίση αυτών των διαχρονικών κα(>υλών αδιαφορίας
είναι ο οριακός ρυθ(ός υ>οκατάστασης (εταξύ της κατανάλωσης στις δύο >εριόδους.
Με την συνάρτηση χρησι(ότητας (ε σταθερή ελαστικότητα διαχρονικής υ>οκατάστασης (CEIS), ό>ως έχου(ε υ>οθέσει, η
διαχρονική χρησι(ότητα του νοικοκυριού δίνεται α>ό,

c11−θ
1 c21−θ
+
1−θ 1+ρ 1−θ
Η κλίση των κα(>υλών αδιαφορίας (>ορεί να βρεθεί διαφορο>οιώντας συνολικά τη διαχρονική συνάρτηση χρησι(ότητας
σε σχέση (ε c1 και c2 και θέτοντας τη συνολική (εταβολή της χρησι(ότητας στο (ηδέν. Τότε έχου(ε ότι,

c1−θ dc1 +

1 −θ
c dc2 = 0
1+ρ 2

Α>ό την >αρα>άνω εξίσωση, η κλίση των διαχρονικών κα(>υλών αδιαφορίας δίνεται α>ό,

dc1
c2 −θ
1
=−
dc2
1 + ρ ( c1 )
Η κλίση των κα(>υλών αδιαφορίας είναι ίση (ε τον οριακό λόγο υ>οκατάστασης (εταξύ της κατανάλωσης στις δύο
>εριόδους. Είναι αρνητική και (ειού(ενη στην αναλογία c1 /c2.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

33

Διαγραμματική Απεικόνιση της Διαχρονικής Ισορροπίας
Η Διαχρονική Καμπύλη Μετασχηματισμού
Ο εισοδη(ατικός >εριορισ(ός του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού α>εικονίζεται ως η διαχρονική κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού. Αυτό
δείχνει τη (έγιστη κατανάλωση >ου (>ορεί να ε>ιτευχθεί σε (ια >ερίοδο, για δεδο(ένο ε>ί>εδο κατανάλωσης την άλλη >ερίοδο. Η
διαχρονική κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού είναι ουσιαστικά ο >εριορισ(ός του >ροϋ>ολογισ(ού του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού
και εξαρτάται α>ό τους διαθέσι(ους >όρους και τις τεχνολογικές δυνατότητες.
Εάν το νοικοκυριό (εγιστο>οιήσει την κατανάλωση της >ρώτης >εριόδου, καταναλώνοντας το κεφάλαιο και το σύνολο του
εισοδή(ατος της >εριόδου 1 κατά την >ρώτη >ερίοδο (δηλαδή, καταναλώνοντας 1 + A στην >ρώτη >ερίοδο), το κεφάλαιο και η
κατανάλωση της δεύτερης >εριόδου θα είναι (ηδέν, καθώς δεν υ>άρχει κεφάλαιο και >αραγωγή στη δεύτερη >ερίοδο.
Εάν η κατανάλωση της >ρώτης >εριόδου ισούται (ε (ηδέν, το νοικοκυριό α>οτα(ιεύει το σύνολο του κεφαλαίου και του εισοδή(ατός
του της >ρώτης >εριόδου, και το α>όθε(α κεφαλαίου της δεύτερης >εριόδου (εγιστο>οιείται στο 1 + A. Η κατανάλωση της δεύτερης
>εριόδου στην >ερί>τωση αυτή (εγιστο>οιείται στο 1 + A + A(1 + g)(1 + A)α. Η διαχρονική κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού δείχνει όλους
τους άλλους εφικτούς συνδυασ(ούς (εταξύ των καταναλώσεων των δύο >εριόδων.
Η κλίση της διαχρονικής κα(>ύλης (ετασχη(ατισ(ού (>ορεί να βρεθεί διαφορο>οιώντας εντελώς τον διαχρονικό εισοδη(ατικό
>εριορισ(ό του νοικοκυριού, και θέτοντας τη συνολική (εταβολή στο (ηδέν. Αυτό (ας δίνει,

dc1
1
1
=−
=−
dc2
1 + r2
1 + a A(1 + g)k2α−1
Πρόκειται για (ια αρνητική και φθίνουσα συνάρτηση του κεφαλαίου κατά την >ερίοδο 2, δηλαδή, (ια αρνητική αλλά αυξανό(ενη
συνάρτηση του λόγου c1 /c2. Pς εκ τούτου, η κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού είναι κοίλη >ρος στην αρχή των αξόνων.
Η διαχρονική ισορρο>ία βρίσκεται στο ση(είο E, ό>ου η κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού εφά>τεται στην υψηλότερη δυνατή κα(>ύλη
αδιαφορίας. Αυτό το ση(είο είναι η (όνη διαχρονική ισορρο>ία για αυτό το υ>όδειγ(α.Λόγω της υ>όθεσης του (η κορεσ(ού, το
αντι>ροσω>ευτικό νοικοκυριό θα ε>ιλέγει >άντα ση(εία ε>άνω στη διαχρονική κα(>ύλη (ετασχη(ατισ(ού. Για ο>οιοδή>οτε
ση(είο άλλο α>ό το E, το νοικοκυριό (>ορεί να αυξήσει τη διαχρονική χρησι(ότητά του αλλάζοντας την αναλογία c1 /c2.
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Διαγραμματική Απεικόνιση της Διαχρονικής Ισορροπίας
c2
1+A+A(1+g)Aα

Διαχρονική Καµπύλη Αδιαφορίας

Ε

_

c2

Διαχρονική Καµπύλη Μετασχηµατισµού
1+A
_

c1
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Ιδιότητες της Ανταγωνιστικής Ισορροπίας στο
Υπόδειγμα Δύο Περιόδων
Η ανταγωνιστική ισορρο>ία εξαρτάται α>ό τις >ροτι(ήσεις και του >όρους του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού
καθώς και α>ό την τεχνολογία >αραγωγής >ου χρησι(ο>οιείται α>ό την αντι>ροσω>ευτική ε>ιχείρηση.
Λόγω της υ>όθεσης για (η κορεσ(ό, τα νοικοκυριά εκ(ισθώνουν το σύνολο των >όρων >ου διαθέτουν για να
χρησι(ο>οιηθούν στην >αραγωγή και καταναλώνουν τόσο το τρέχον εισόδη(ά τους όσο και το κεφάλαιο τους
στη δεύτερη >ερίοδο.
Οι α>οτα(ιεύσεις εξαρτώνται α>ό το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο, το καθαρό >οσοστό διαχρονικής >ροτί(ησης και την
ελαστικότητα της διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Στην >ερί>τωση >ου η
ελαστικότητα της διαχρονικής υ>οκατάστασης της κατανάλωσης είναι ίση (ε τη (ονάδα, οι α>οτα(ιεύσεις είναι
ανεξάρτητες α>ό το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο.
Το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο της δεύτερης >εριόδου καθορίζεται α>ό την ισότητα των α>οτα(ιεύσεων και των
ε>ενδύσεων.
Στην ισορρο>ία, οι κύριοι καθοριστικοί >αράγοντες των >ραγ(ατικών (εταβλητών είναι οι υφιστά(ενοι >όροι, οι
>ροτι(ήσεις των νοικοκυριών και η τεχνολογία της >αραγωγής.
Υ>άρχει τέλος >λήρης α>ασχόληση τόσο του κεφαλαίου όσο και της εργασίας.
Στο βαθ(ό >ου οι αγορές είναι >λήρως ανταγωνιστικές, η ανταγωνιστική ισορρο>ία είναι βέλτιστη κατά Pareto
και ικανο>οιεί τα δύο θεωρή(ατα των οικονο(ικών της ευη(ερίας.
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Επιπτώσεις για τη Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης
και τη Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων
Το ανταγωνιστικό υ>όδειγ(α α>οτα(ιεύσεων και ε>ενδύσεων δύο >εριόδων >ου εξετάσα(ε (>ορεί να θεωρηθεί ως η
βάση (ιας ο(άδας υ>οδειγ(άτων οικονο(ικής (εγέθυνσης και οικονο(ικών διακυ(άνσεων, βασισ(ένων στη δυνα(ική
βελτιστο>οίηση εκ (έρους των νοικοκυριών και των ε>ιχειρήσεων.
Το υ>όδειγ(α της βέλτιστης οικονο(ικής (εγέθυνσης και των α>οτα(ιεύσεων του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού
του Ramsey (1928), ένα α>ό τα >ιο ση(αντικά εργαλεία της θεωρίας της (εγέθυνσης, δεν είναι τί>οτα >ερισσότερο α>ό
(ια ε>έκταση του (οντέλου των δύο >εριόδων σε οικονο(ίες >ου διαρκούν για έναν ά>ειρο αριθ(ό >εριόδων. Στην
>ραγ(ατικότητα, αυτή η ε>έκταση >ραγ(ατο>οιήθηκε α>ό τον Ramsey (1928), ακό(η και >ριν α>ό τη δη(οσίευση του
υ>οδείγ(ατος των δύο >εριόδων α>ό τον Fisher (1930).
Υ>οδείγ(ατα ε>αλλήλων γενεών, ό>ως τα υ>οδείγ(ατα των Diamond (1965) και Blanchard (1985) -Weil (1989),
βασίζονται ε>ίσης στο διαχρονικό υ>όδειγ(α των δύο >εριόδων του Fisher (1930). Ουσιαστικά, α>οτελούν ε>έκταση
του υ>οδείγ(ατος του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού σε οικονο(ίες στις ο>οίες τα νοικοκυριά ανήκουν σε
διαφορετικές γενέές. Έχουν δηλαδή διαφορετικές η(ερο(ηνίες γέννησης. Pστόσο, ό>ως θα δού(ε, τα υ>οδείγ(ατα
ε>αλλήλων γενεών δεν (οιράζονται τις ιδιότητες του υ>οδείγ(ατος του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού. Ο λόγος
είναι ότι στα υ>οδείγ(ατα ε>αλλήλων γενεών χωρίς διασυνδέσεις (εταξύ των γενεών, οι τρέχουσες γενεές δεν
λα(βάνουν υ>όψη την ευη(ερία των (ελλοντικών γενεών, και ε>ο(ένως οι α>οτα(ιεύσεις είναι χα(ηλότερες α>ό
αυτές >ου θα ήταν κοινωνικά βέλτιστες.
Το υ>όδειγ(α του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού δύο >εριόδων α>οτελεί τη βάση και των ανταγωνιστικών θεωριών
των οικονο(ικών διακυ(άνσεων, (ε τη (ορφή του στοχαστικού υ>οδείγ(ατος (εγέθυνσης και των νέων κλασικών
οικονο(ικών. Α>οτελεί ε>ίσης τη βάση και των νέων κεϋνσιανών υ>οδειγ(άτων των οικονο(ικών διακυ(άνσεων.
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Επέκταση του Διαχρονικού Υποδείγματος των Δύο
Περιόδων
Το διαχρονικό υ>όδειγ(α δύο >εριόδων >ου εξετάσα(ε σε αυτή τη διάλεξη είναι
>ροφανώς ένα α>λο>οιη(ένο και >εριοριστικό >αράδειγ(α. Μία α>ό τις κύριες
α>λουστεύσεις αφορά την αντι(ετώ>ιση του χρόνου, η ο>οία >εριορίζεται (όνο
σε δύο χρονικές >εριόδους. Pστόσο, το υ>όδειγ(α (>ορεί να ε>εκταθεί (ε α>λό
τρό>ο ε>ιτρέ>οντας ε>ι>λέον χρονικές >εριόδους.
Για >αράδειγ(α, θα (>ορούσε κανείς να υ>οθέσει ότι ο χρόνος είναι ένας
ακέραιος >ου ανήκει σε ο>οιοδή>οτε υ>οσύνολο του συνόλου των ακέραιων
αριθ(ών ℤ, α>ό το (είον ά>ειρο έως το συν ά>ειρο.
Μαθη(ατικά, (ε έναν ά>ειρο αριθ(ό χρονικών >εριόδων, (>ορού(ε να
υ>οθέσου(ε ότι, t = − ∞, . . . , − 2, − 1,0,1,2,...,∞ ή ότι t ∈ ℤ.
Η διαχρονική ανάλυση θα (>ορούσε ε>ίσης να >εριορίζεται σε ο>οιοδή>οτε
υ>οσύνολο του συνόλου ακέραιων αριθ(ών , ό>ως το σύνολο θετικών φυσικών
αριθ(ών ή σε ο>οιοδή>οτε >ε>ερασ(ένο υ>οσύνολο of ή .
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Επέκταση της Διαχρονικής Συνάρτησης Χρησιμότητας
και του Διαχρονικού Εισοδηματικού Περιορισμού
Για >αράδειγ(α, η συνάρτηση διαχρονικής χρησι(ότητας δύο >εριόδων του
αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού θα (>ορούσε να ε>εκταθεί σε T >εριόδους και να λάβει τη
(ορφή,

1
U=
u c
∑t=0 ( 1 + ρ ) ( t)
t

T

Ο(οίως, ο διαχρονικός εισοδη(ατικός >εριορισ(ός των δύο >εριόδων του αντι>ροσω>ευτικού
νοικοκυριού θα (>ορούσε να ε>εκταθεί σε T >εριόδους και να λάβει τη (ορφή,

1
∑t=1 ( 1 + r )
T

1
ct = 1 + r +
∑t=1 ( 1 + r )

t−1

T

t−1

wt

ό>ου r είναι το >ραγ(ατικό ε>ιτόκιο.
Αν το νοικοκυριό έχει ά>ειρο χρονικό ορίζοντα, τότε λα(βάνου(ε το όριο των συναρτήσεων
αυτών καθώς το τείνει στο ά>ειρο.
Αυτή είναι η βάση του υ>οδείγ(ατος του αντι>ροσω>ευτικού νοικοκυριού του Ramsey (1928).
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