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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 6 
Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του Συνολικού ΑΕΠ, των Επιτοκίων, του 

Πληθωρισµού και της Ανεργίας σε Ένα Υπόδειγµα IS-LM-PC 

Εξετάστε το ακόλουθο βραχυχρόνιο υπόδειγµα µιας κλειστής οικονοµίας: 

         (1) 
         (2)  

        (3) 

           (4) 
           (5) 

       (6) 

         (7) 

           (8) 
          (9) 

         (10) 

         (11) 

       (12) 

 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, i υποδηλώνει το ονοµαστικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας (ασφαλές 
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επιτόκιο), π τον πληθωρισµό τιµών, x το ασφάλιστρο κινδύνου στα επισφαλή χρεώγραφα, r 
το ασφαλές πραγµατικό επιτόκιο, L τη συνολική απασχόληση, u το ποσοστό ανεργίας και Ν 
το σύνολο του εργατικού δυναµικού, το οποίο θεωρείται σταθερό και δεδοµένο. Μια παύλα 
πάνω από µία µεταβλητή υποδηλώνει την αυτόνοµη (εξωγενή) συνιστώσα της, η οποία 
θεωρείται θετική.  υποδηλώνει το φυσικό ποσοστό ανεργίας και  το φυσικό επίπεδο της 
παραγωγής, τα οποία επίσης θεωρούνται σταθερά και δεδοµένα.   
Η παράµετρος  υποδηλώνει την οριακή ροπή προς κατανάλωση, η οποία θεωρείται 
θετική και µικρότερη από τη µονάδα. Η παράµετρος  υποδηλώνει την οριακή 
ροπή προς επένδυση, η οποία θεωρείται θετική και µικρότερη από τη οριακή ροπή προς 
αποταµίευση . Η παράµετρος  υποδηλώνει την ευαισθησία των συνολικών 
πραγµατικών επενδύσεων ως προς το πραγµατικό επιτόκιο. 
Η κυβέρνηση ορίζει το ύψος των δηµοσίων δαπανών  και των φόρων . 
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 στο οποίο στοχεύει η κεντρική τράπεζα. Η 
παράµετρος  > 0 υποδηλώνει την ευαισθησία του επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας στις 
αποκλίσεις του πληθωρισµού από το µεσοχρόνιο στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον 
πληθωρισµό , ενώ η παράµετρος  > 0 υποδηλώνει την ευαισθησία του επιτοκίου της 
κεντρικής τράπεζας στις αποκλίσεις της συνολικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο . 
Οι δύο αυτές παράµετροι, µαζί µε το επιτόκιο αναφοράς  και το στόχο της κεντρικής 
τράπεζας για τον πληθωρισµό  περιγράφουν τον κανόνα πολιτικής της κεντρικής τράπεζας 
αναφορικά µε τα ονοµαστικά επιτόκια.  
Η παράµετρος  υποδηλώνει την ευαισθησία του πληθωρισµού στις αποκλίσεις της 
συνολικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο , και η παράµετρος   την 
ελαστικότητα της βραχυχρόνιας συνάρτησης παραγωγής σε σχέση µε την απασχόληση. 
Υποθέτουµε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό είναι βραχυχρόνια δεδοµένες και 
ισούνται µε το στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισµό . Κατά συνέπεια, 

         (13)   
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. 

          (14) 

1. Να συναχθεί αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθεί η καµπύλη IS στο υπόδειγµα 
αυτό. 

2. Να συναχθεί αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθεί η καµπύλη LM.  
3. Να προσδιοριστεί αλγεβρικά και διαγραµµατικά η βραχυχρόνια ισορροπία της  

συνολικής παραγωγής, Y, των ασφαλών ονοµαστικών επιτοκιών, i και του πληθωρισµού, 
π, και να συζητηθούν οι ιδιότητές της. Μπορεί η βραχυχρόνια ισορροπία να αποκλίνει 
από το φυσικό επίπεδο της συνολικής παραγωγής και του στόχου της κεντρικής τράπεζας 
για τον πληθωρισµό και γιατί; 

4. Να προσδιοριστεί αλγεβρικά και διαγραµµατικά η βραχυχρόνια ισορροπία των 
υπολοίπων ενδογενών µεταβλητών του υποδείγµατος αυτού, και ειδικότερα των 
πραγµατικών επιτοκίων, του ποσοστού ανεργίας, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των 
επενδύσεων, και να συζητηθούν οι ιδιότητές της.  

5. Να αναλυθούν αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθούν οι βραχυχρόνιες 
επιπτώσεις µίας προσωρινής αύξησης των δηµοσίων δαπανών  στη συνολική 
παραγωγή, τα ασφαλή ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια, τον πληθωρισµό, το 
ποσοστό  ανεργίας, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 
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6. Να αναλυθούν αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθούν οι βραχυχρόνιες 
επιπτώσεις µίας προσωρινής αύξησης των φόρων  στη συνολική παραγωγή, τα ασφαλή 
ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια, τον πληθωρισµό, το ποσοστό ανεργίας, την 
ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 

7. Να αναλυθούν αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθούν οι βραχυχρόνιες 
επιπτώσεις µίας προσωρινής αύξησης του επιτοκίου αναφοράς της κεντρικής τράπεζας  
στη συνολική παραγωγή, τα ασφαλή ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια, τον 
πληθωρισµό, το ποσοστό ανεργίας, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. 

8. Να αναλυθούν αλγεβρικά και διαγραµµατικά και να εξηγηθούν οι βραχυχρόνιες 
επιπτώσεις µίας προσωρινής αύξησης του ασφαλίστρου κινδύνου στα επισφαλή 
χρεώγραφα  στη συνολική παραγωγή, τα ασφαλή και επισφαλή ονοµαστικά και 
πραγµατικά επιτόκια, τον πληθωρισµό, την ανεργία, την ιδιωτική κατανάλωση και τις 
επενδύσεις. 

9. Να αναλυθεί η βέλτιστη βραχυχρόνια αντίδραση της νοµισµατικής πολιτικής σε µία 
προσωρινή αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου στα επισφαλή χρεώγραφα. 
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