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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 1 
Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του Συνολικού ΑΕΠ, η Συνολική Ζήτηση και η 

Δηµοσιονοµική Πολιτική 

Εξετάστε το ακόλουθο βραχυχρόνιο υπόδειγµα µιας κλειστής οικονοµίας: 

 

 

 

 

 

 

 υποδηλώνει την πραγµατική συνολική ζήτηση,  υποδηλώνει την πραγµατική συνολική 
παραγωγή και εισόδηµα (ΑΕΠ),  δηλώνει το πραγµατικό συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα, 
υποδηλώνει την πραγµατική συνολική ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη,  δηλώνει τις 
πραγµατικές συνολικές δαπάνες ακαθάριστων επενδύσεων,  υποδηλώνει τις πραγµατικές 
συνολικές κρατικές καταναλωτικές δαπάνες, και  υποδηλώνει τους πραγµατικούς 
συνολικούς φόρους, αφού αφαιρεθούν οι κρατικές µεταβιβάσεις. Μια µπάρα πάνω από ένα 
σύµβολο δηλώνει την αυτόνοµη (εξωγενή) συνιστώσα της αντίστοιχης µεταβλητής, η οποία 
θεωρείται θετική. Το σύµβολο  υποδηλώνει την οριακή ροπή προς κατανάλωση, η 
οποία θεωρείται θετική και µικρότερη από τη µονάδα. 

Υποθέτοντας ότι το επίπεδο τιµών είναι βραχυχρόνια προκαθορισµένο, η βραχυχρόνια 
ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών προσδιορίζεται από προσαρµογή της 
συνολικής παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία της συνολικής προσφοράς µε τη 
συνολική ζήτηση. 
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1. Να περιγραφεί η δοµή του υποδείγµατος, διακρίνοντας µεταξύ ενδογενών και εξωγενών 
µεταβλητών, παραµέτρων, ταυτοτήτων, εξισώσεων συµπεριφοράς και συνθηκών 
ισορροπίας. 

2. Χρησιµοποιώντας απλή άλγεβρα να συναχθεί το συνολικό πραγµατικό ΑΕΠ ισορροπίας 
ως  συνάρτηση των αυτόνοµων (εξωγενών) συνιστωσών των δαπανών και της οριακής 
ροπής προς κατανάλωση. Εξηγήστε τα ευρήµατά σας. 

3. Να συναχθεί η συνολική παραγωγή ισορροπίας χρησιµοποιώντας ένα απλό διάγραµµα 
του κεϋνσιανού σταυρού. Εξηγήστε τα ευρήµατά σας. 

4. Περιγράψτε τις ιδιότητες της βραχυχρόνιας µακροοικονοµικής ισορροπίας µε λόγια. 
5. Υποθέστε ότι οι δηµόσιες δαπάνες αυξάνονται κατά € 1δις. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις 

στην παραγωγή ισορροπίας; Υποθέστε ότι οι φόροι µειώνονται κατά € 1 δις. Ποιες θα 
είναι οι επιπτώσεις στην παραγωγή ισορροπίας; Ποια θα είναι τα αποτελέσµατα επί της 
παραγωγής ισορροπίας από την ταυτόχρονη αύξηση των δηµόσιων δαπανών και των 
φόρων κατά € 1δις. 

6. Παρουσιάστε διαγραµµατικά τις επιδράσεις της αύξησης των δηµόσιων δαπανών, 
διαχωρίζοντας µεταξύ, 1. µιας αύξησης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού και 2. µιας 
αύξησης που χρηµατοδοτείται από κρατικό δανεισµό. 

7. Υποθέστε ότι η αυτόνοµη ιδιωτική κατανάλωση ισούται µε € 17 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, οι αυτόνοµες επενδύσεις ισούνται µε € 15 δισεκατοµµύρια, οι αυτόνοµες 
κρατικές δαπάνες είναι ίσες µε € 20 δισεκατοµµύρια και ότι υπάρχει ισοσκελισµένος 
κρατικός προϋπολογισµός. Ποια είναι η πραγµατικής συνολικής παραγωγής (ΑΕΠ) 
ισορροπίας εάν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση µε 0,6; Ποια είναι η αξία της 
πραγµατικής συνολικής κατανάλωσης ισορροπίας; Ποια θα είναι τα αποτελέσµατα επί 
της παραγωγής και της κατανάλωσης ισορροπίας από µία µείωση των αυτόνοµων 
επενδύσεων κατά 20%; Πώς µπορεί η κυβέρνηση να αντιδράσει σε αυτήν την πτώση των 
αυτόνοµων επενδύσεων προκειµένου να αποφύγει µια ύφεση;


