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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 3 
Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του Συνολικού ΑΕΠ και του Ονοµαστικού 

Επιτοκίου σε Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα IS-LM 

Εξετάστε το ακόλουθο βραχυχρόνιο υπόδειγµα µιας κλειστής οικονοµίας: 

 

 

 

 

 

 

 υποδηλώνει την πραγµατική συνολική ζήτηση,  υποδηλώνει την πραγµατική συνολική 
παραγωγή και εισόδηµα (ΑΕΠ),  υποδηλώνει την πραγµατική συνολική ιδιωτική 
καταναλωτική δαπάνη,  δηλώνει τις πραγµατικές συνολικές δαπάνες ακαθάριστων 
επενδύσεων,  υποδηλώνει τις πραγµατικές συνολικές κρατικές καταναλωτικές δαπάνες,  
υποδηλώνει τους πραγµατικούς συνολικούς φόρους, αφού αφαιρεθούν οι κρατικές 
µεταβιβάσεις, και i υποδηλώνει το ονοµοµαστικό επιτόκιο. 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. Το σύµβολο  
υποδηλώνει την οριακή ροπή προς επένδυση, η οποία θεωρείται θετική και µικρότερη από τη 
οριακή ροπή προς αποταµίευση . Το σύµβολο  υποδηλώνει την ευαισθησία των 
συνολικών πραγµατικών επενδύσεων ως προς το ονοµαστικό επιτόκιο. 

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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Η κεντρική τράπεζα ορίζει το επιτόκιο στο επίπεδο , και η ισορροπία στην αγορά 
χρήµατος διατηρείται µέσω πράξεων ανοικτής αγοράς της κεντρικής τράπεζας, οι οποίες 
προσαρµόζουν την προσφορά χρήµατος προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το ονοµαστικό 
επιτόκιο ισορροπίας είναι ίσο µε  , το ονοµαστικό επιτόκιο-στόχο της κεντρικής τράπεζας. Η 
κυβέρνηση ορίζει το ύψος των δηµοσίων δαπανών  και των φόρων . 

Η απασχόληση είναι γραµµική συνάρτηση της συνολικής παραγωγής . 

 

όπου  είναι µία σταθερή παράµετρος που ισούται µε το αντίστροφο της µέσης και της 
οριακής παραγωγικότητας της εργασίας. 

1. Να προσδιοριστεί και να αναλυθεί αλγεβρικά και διαγραµµατικά η πορεία της 
προσαρµογής της συνολικής παραγωγής και της απασχόλησης. Τι προσδιορίζει τη 
βραχυχρόνια ισορροπία στο υπόδειγµα αυτό; 

2. Να αναλυθούν τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραµµατικά οι δυναµικές επιπτώσεις µίας 
αύξησης των δηµοσίων δαπανών στη συνολική παραγωγή, την απασχόληση, την ιδιωτική 
κατανάλωση και τις επενδύσεις. 

3. Να αναλυθούν τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραµµατικά οι δυναµικές επιπτώσεις µίας 
αύξησης των φόρων στη συνολική παραγωγή, την απασχόληση, την ιδιωτική 
κατανάλωση και τις επενδύσεις. 

4. Να αναλυθούν τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραµµατικά οι δυναµικές επιπτώσεις µίας 
αύξησης του ονοµαστικού επιτοκίου στη συνολική παραγωγή, την απασχόληση, την 
ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 
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