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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 5 
Ο Προσδιορισµός Μισθών και Τιµών, το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας, ο νόµος του 

Okun και η Καµπύλη Phillips 

Θεωρείστε µια οικονοµία στην οποία οι επιχειρήσεις παράγουν ένα ενιαίο προϊόν Y, 
χρησιµοποιώντας εργασία ως τον µοναδικό παράγοντα παραγωγής. Το προϊόν παράγεται 
σύµφωνα µε την ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής, 

         (1) 

L είναι η απασχόληση και Α είναι µια εξωγενής παράµετρος που δηλώνει την εξωγενή 
παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού, και  η ελαστικότητα της παραγωγής σε 
σχέση µε την απασχόληση. 

Το ποσοστό ανεργίας u προσδιορίζεται από τη σχέση, 

         (2) 

N είναι το σύνολο του εργατικού δυναµικού, το οποίο θεωρείται εξωγενές. 

Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών είναι ατελώς ανταγωνιστική. Έτσι, οι επιχειρήσεις 
καθορίζουν την τιµή που µεγιστοποιεί τα κέρδη τους σύµφωνα µε, 

       (3) 

P είναι η τιµή του αγαθού Y και W είναι ο ονοµαστικός µισθός ανά εργαζόµενο. m είναι το 
περιθώριο της τιµής σε σχέση µε το οριακό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, και 
υποδηλώνει τον βαθµό στον οποίο η αγορά του προϊόντος είναι ατελώς ανταγωνιστική. Εάν 
οι αγορές αγαθών ήταν απόλυτα ανταγωνιστικές, το m θα ήταν ίσο µε το µηδέν και η τιµή P 
θα ήταν απλά ίση µε το οριακό κόστος. Στο βαθµό που δεν είναι ανταγωνιστικές και οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν ολιγοπωλιακή ισχύ στην αγορά, το m είναι θετικό και η τιµή P 
υπερβαίνει το οριακό κόστος. 
  
Οι µισθοί καθορίζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση προσδιορισµού των µισθών: 

Y = A L1−α

1 − α > 0

u =
N − L

N

P = (1 + m)
W

(1 − α)A L−α
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        (4) 

u είναι το ποσοστό ανεργίας και z ένα σύνολο εξωγενών µεταβλητών που επηρεάζουν θετικά 
τον καθορισµό των µισθών (όπως τα επιδόµατα ανεργίας, το επίπεδο του κατώτατου µισθού, 
η νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης, οι φόροι κ.λπ.). β είναι µια εξωγενής 
παράµετρος που µετρά την ελαστικότητα των πραγµατικών µισθών σε σχέση µε το ποσοστό 
ανεργίας. Το επίπεδο τιµών P και η εξωγενής παραγωγικότητα Α επηρεάζουν τους 
ονοµαστικούς µισθούς, διότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόµενοι ενδιαφέρονται για 
τον πραγµατικό µισθό, σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας. 

1. Χρησιµοποιείστε τις εξισώσεις (1) και (2) για να προσδιορίσετε τη σχέση µεταξύ 
συνολικού προϊόντος Υ και ποσοστού ανεργίας u, όπως προβλέπει ο νόµος του Okun. 
Εξηγήστε τα συµπεράσµατά σας. 

2. Χρησιµοποιήστε τις εξισώσεις (3) και (4) για να προσδιορίσετε το επίπεδο ισορροπίας 
(φυσικό επίπεδο) του ποσοστού ανεργίας και των πραγµατικών µισθών. Χρησιµοποιήστε 
τόσο αλγεβρική και διαγραµµατική ανάλυση και εξηγήστε τα συµπεράσµατά σας. 

3. Με βάση τα ευρήµατα σας στα ερωτήµατα 1 και 2 προσδιορίστε το φυσικό επίπεδο της 
απασχόλησης και του συνολικού προϊόντος. Εκφράστε το νόµο του Okun µε βάση τις 
αποκλίσεις του συνολικού προϊόντος και του ποσοστού ανεργίας από τα φυσικά τους 
επίπεδα. Εξηγήστε τα συµπερασµάτα σας. 

4. Αναλύστε τις επιπτώσεις µιας µεταβολής στις εξωγενείς παραµέτρους m, z και A στην 
ανεργία ισορροπίας και στους πραγµατικούς µισθούς. Χρησιµοποιείστε τόσο αλγεβρική 
όσο και διαγραµµατική ανάλυση και εξηγήστε τα συµπερασµάτα σας. 

5. Υποθέστε ότι οι µισθοί καθορίζονται πριν γνωστοποιηθεί το επίπεδο τιµών, µε βάση τις 
προηγούµενες προσδοκίες των µισθωτών και των επιχειρήσεων για το επίπεδο των τιµών. 
Οι επιχειρήσεις καθορίζουν τις τιµές αφού έχουν προσδιορισθεί οι µισθοί. Μπορεί αυτό 
το υπόδειγµα να εξηγήσει µια αρνητική σχέση µεταξύ του ποσοστού ανεργίας και του µη 
αναµενόµενου πληθωρισµού όπως υποδηλώνει η καµπύλη Phillips; Εξηγείστε τα 
συµπεράσµατά σας. 

W = Pe A z (1 − u)β
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