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Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 

Άσκηση 8 
Σταθεροποίηση και Δυναµική Προσαρµογή του Δηµοσίου Χρέους µέσω του 

Πρωτογενούς Πλεονάσµατος 

Θεωρείστε µια οικονοµία στην οποία η συσσώρευση δηµοσίου χρέους (χρέους της γενικής 
κυβέρνησης) ως προς το ΑΕΠ περιγράφεται από, 

 

όπου  είναι ο λόγος του πραγµατικού χρέους της γενικής κυβέρνησης Β προς το 
ΑΕΠ Y,   ο λόγος των πραγµατικών πρωτογενών δαπανών της γενικής κυβέρνησης 
G προς το ΑΕΠ Y, και  ο λόγος των καθαρών εσόδων της γενικής κυβέρνησης 
(έσοδα µείον µεταβιβάσεις) Τ προς το ΑΕΠ Υ. r είναι το πραγµατικό επιτόκιο και g ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του πραγµατικού ΑΕΠ. Οι παράµετροι  θεωρούνται εξωγενείς σταθερές. 
Υποθέτουµε περαιτέρω ότι . 

1. Να ορισθεί το πρωτογενές ισοζύγιο (πλεόνασµα) και το συνολικό ισοζύγιο της γενικής 
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ και να συζητηθεί η διαφορά µεταξύ των δύο. 

2. Πως επηρεάζεται η µεταβολή του λόγου του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το 
ΑΕΠ από, Α. το πραγµατικό επιτόκιο, Β. το ποσοστό µεγέθυνσης του πραγµατικού ΑΕΠ, 
Γ. τον λόγο του δηµοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου, Δ. 
το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε σχέση µε το ΑΕΠ. Εξηγείστε τα 
συµπεράσµατά σας. 

3. Να συναχθεί το ύψος του πρωτογενούς ισοζυγίου που απαιτείται για τη σταθεροποίηση 
του χρέους της γενικής κυβέρνησης σε σχέση µε το ΑΕΠ. Εξηγείστε τα συµπεράσµατά 
σας. Τι θα συµβεί στην περίπτωση που το πρωτογενές ισοζύγιο είναι και παραµένει 
χαµηλότερο από αυτό το ύψος. 

4. Να αναλυθεί τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραµµατικά η δυναµική προσαρµογή του χρέους 
της γενικής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση από την περίοδο t=0 υιοθετήσει µία πολιτική 
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Εξηγείστε τα συµπεράσµατά σας. 
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5. Υποθέστε ότι από την περίοδο t=0,η κυβέρνηση σταθεροποιεί το ύψος των δηµοσίων 
δαπανών ως προς το ΑΕΠ στο επίπεδο , και αρχίζει να προσαρµόζει τα έσοδα ως προς 
το ΑΕΠ σύµφωνα µε τον κανόνα, 

, 

όπου  είναι ο στόχος της δηµοσιονοµικής πολιτικής για το επίπεδο ισορροπίας του 
λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ, και b > r-g είναι το ποσοστό της 
υπέρβασης του δηµοσίου χρέους από τον στόχο αυτό, κατά το οποίο προσαρµόζονται τα 
έσοδα της γενικης κυβέρνησης προς το ΑΕΠ. 

i. Να αναλυθεί τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραµµατικά η δυναµική προσαρµογή του χρέους 
της γενικής κυβέρνησης από την περίοδο t=0, µε την υπόθεση ότι . Εξηγείστε τα 
συµπεράσµατά σας. 

ii. Τι µπορείτε να πείτε για την ταχύτητα προσαρµογής του ύψους του χρέους της γενικής 
κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ µε αυτή την πολιτική, αν το αρχικό χρέος είναι στο 220% 
του ΑΕΠ, ο κυβερνητικός στόχος είναι το 60% του ΑΕΠ, το πραγµατικό επιτόκιο r 
ισούται µε 3,5%, το πραγµατικό ποσοστό µεγέθυνσης του ΑΕΠ ισούται µε 2,5% και το 
ποσοστό προσαρµογής των εσόδων b στις υπερβάσεις του λόγου χρέους προς ΑΕΠ από 
το στόχο ισούται µε 2%.  

iii. Ποια είναι η ταχύτητα προσαρµογής µε βάση τις παραµέτρους της υπο-ερωτήσης ii µε 
µία πολιτική ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, η οποία εφαρµόζεται έως ότου το 
δηµόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ φθάσει τον κυβερνητικό στόχο.
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