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Άσκηση 7 
Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις και Νοµισµατική Πολιτική σε Ένα Γραµµικό 

Λογαριθµικό Στοχαστικό Υπόδειγµα IS-LM-PC 

Εξετάστε το ακόλουθο γραµµικό λογαριθµικό βραχυχρόνιο υπόδειγµα µιας κλειστής 
οικονοµίας: 
Συνάρτηση Συνολικής Ζήτησης (Καµπύλη IS) 

     (1) 

 υποδηλώνει το λογάριθµο του πραγµατικού προϊόντος,  το λογάριθµο των πραγµατικών 
δηµοσίων δαπανών και  τον λογάριθµο των πραγµατικών φορολογικών εσόδων. Οι 
παράµετροι  είναι θετικοί πραγµατικοί αριθµοί υποδηλώνοντας αντίστοιχα την 
ελαστικότητα της συνολικής ζήτησης σε σχέση µε τις πραγµατικές δηµόσιες δαπάνες και τους 
φόρους ( ) και την ηµι-ελαστικότητα της συνολικής ζήτησης σε σχέση µε το πραγµατικό 
επιτόκιο ( ).  είναι µία τυχαία διαταραχή στη συνολική ζήτηση.  είναι οι τρέχουσες 
προσδοκίες για τον µελλοντικό πληθωρισµό. Ο υποδείκτης t υποδηλώνει τη χρονική περίοδο 
στην οποία αναφερόµαστε. Η κυβέρνηση ορίζει το ύψος των δηµοσίων δαπανών στο επίπεδο 

 και των φόρων στο επίπεδο . 
Κανόνας Επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας (Καµπύλη LM) 

      (2) 
 υποδηλώνει το εξωγενές πραγµατικό επιτόκιο στόχο της κεντρικής τράπεζας,  τον στόχο 
της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισµό και  το φυσικό επίπεδο της παραγωγής. Οι 
παράµετροι  υποδηλώνουν αντίστοιχα την αντίδραση του επιτοκίου της κεντρικής 
τράπεζας σε αποκλίσεις του πληθωρισµού από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας και σε 
αποκλίσεις του πραγµατικού προϊόντος από το ‘φυσικό’ του επίπεδο. 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 
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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. 

Προσδιορισµός του Πληθωρισµού (Καµπύλη Phillips) 
       (3) 

 είναι οι προσδοκίες για τον τρέχοντα πληθωρισµό µε βάση τις πληροφορίες έως το τέλος 
της περιόδου t-1. Η παράµετρος  υποδηλώνει την ευαισθησία του πληθωρισµού σε 
αποκλίσεις της πραγµατικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο.  είναι µία διαταραχή 
στην πλευρά της προσφοράς, δηλαδή στη διαδικασία προσδιορισµού µισθών και τιµών, η 
οποία επηρεάζει τον πληθωρισµό. 

Αναφορικά µε τις εξωγενείς µεταβλητές ισχύουν τα ακόλουθα: 
Η κυβέρνηση ορίζει το ύψος των δηµοσίων δαπανών στο επίπεδο  και των φόρων στο 
επίπεδο  και µπορεί αν θέλει να τα µεταβάλλει. 
Η κεντρική τράπεζα ορίζει το επιτόκιο αναφοράς στο επίπεδο  και µπορεί αν θέλει 
να το µεταβάλλει. 
Το επασφάλιστρο κινδύνου στα επιτόκια x προσδιορίζεται εξωγενώς από, 

         (4) 
όπου  είναι µία τυχαία µεταβλητή µε µέσο (µαθηµατική ελπίδα) µηδέν και σταθερή 
διακύµανση. 
Οι εξωγενείς διαταραχές στη συνολική ζήτηση και προσφορά (πληθωρισµό)  είναι 
τυχαίες µεταβλητές µε µέσο (µαθηµατική ελπίδα) µηδέν και σταθερές διακυµάνσεις. 

1. Με την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών, να προσδιορισθεί αλγεβρικά η απόκλιση 
της πραγµατικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο και του πληθωρισµού από τον 
στόχο της κεντρικής τράπεζας, ως συναρτήσεις των εξωγενών µεταβλητών και 
διαταραχών. 

2. Τι µπορεί να κάνει η κεντρική τράπεζα µέσω του επιτοκίου αναφοράς της  ώστε να 
εξαλείψει τις αποκλίσεις του πληθωρισµού από το στόχο της και τις αποκλίσεις της 
πραγµατικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο. 

3. Τι µπορεί να κάνει η κυβέρνηση µέσω των δηµοσίων δαπανών ώστε να εξαλείψει τις 
αποκλίσεις του πληθωρισµού από το στόχο της κεντρικής τράπεζας και τις αποκλίσεις 
της πραγµατικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο. 

4. Να αναλυθεί η βέλτιστη βραχυχρόνια αντίδραση της νοµισµατικής πολιτικής 1. σε µία 
προσωρινή αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου στα επισφαλή χρεώγραφα (θετικό ) , 2. 
σε µία προσωρινή αύξηση της συνολικής ζήτησης (θετικό ), και, 3. σε µία εξωγενή 
αύξηση του πληθωρισµού (θετικό ). 
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ī = r̄ + π̄

xt = x̄ + vx
t

vx
t

vd
t , vπ

t

ī
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