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1ο εη Αζκήζεων 

 

 
 

Άσκηση 1 
 
1.   Υπνζέζηε κία νηθνλνκία ε νπνία πεξηγξάθεηαη από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο ππν 

θαζεζηώο θπκαηλόκελσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ : 
 

)(8.0 TYC   

1000 10I i   

3000G  

1000 0.2*T Y   

0.5 30
dM

Y i
P

   

*

(1 )

(1 )

ei

i
 




  
2P   

5077sM   

0.8* 0.2* 0.4*NX Yf Y     
* 10i   

1e   

100Yf   

  

 

όπνπ C  είλαη ε θαηαλάισζε, Y  ην πξντόλ, T  νη ζπλνιηθνί θόξνη, I  είλαη ε 

επέλδπζε, i είλαη ην επηηόθην, G  είλαη νη δεκόζηεο δαπάλεο, dM  είλαη ε δήηεζε 

ρξήκαηνο, P  είλαη ην επίπεδν ηηκώλ, 
sM  είλαη ε νλνκαζηηθή πξνζθνξά 

ρξήκαηνο. (Σηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο δειώζηε ηηο ιύζεηο κέρξη δύν δεθαδηθά 
ςεθία). 
 

(α) Χξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ππνινγίζηε ην πξντόλ 
ηζνξξνπίαο, Y , ην επηηόθην, i θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε, θαη 

ην εκπνξηθό ηζνδύγην, ΝΧ.  
(β) Υπνζέζηε όηη ε θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα απμήζεη ηηο δεκόζηεο δαπάλεο θαηά 
10%. Πνηα ε επίπησζε πάλσ ζην πξντόλ ηζνξξνπίαο, ζην επηηόθην, ζηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην;  
(γ) Υπνζέζηε όηη ε ζπλάξηεζε δήηεζεο ρξήκαηνο έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή: 
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  . Πνηα ε επίπησζε, κε ηελ θαηλνύξηα ζπλάξηεζε δήηεζεο 
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ρξήκαηνο πάλσ ζην πξντόλ ηζνξξνπίαο, ζην επηηόθην θαη ην εκπνξηθό ηζνδύγην  
εάλ ε θπβέξλεζε απνθαζίζεη λα απμήζεη ηηο δεκόζηεο δαπάλεο θαηά 10%;  

(δ) Σπγθξίλεηε ηα απνηειεζκαηά ζαο θάησ από ην (β) θαη ην (γ) εξώηεκα. 
Εμεγείζηε ζεσξεηηθά ηα απνηειέζκαηα. (80-100 ιέμεηο) 

 
Άσκηση 2 

  

 
2.   Υπνζέζηε κία νηθνλνκία ε νπνία πεξηγξάθεηαη από ηηο ζρέζεηο ηεο άζθεζεο 1. 

Έζησ ηώξα όηη ε ρώξα ζέιεη λα δηαηεξεί ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζην επίπεδν 
ηνπ εξσηήκαηνο (α) ηεο Άζθεζεο 1.: 

 (α) Υπνζέζηε όηη ε θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα απμήζεη ηηο δεκόζηεο δαπάλεο 

θαηά 10%. Πνηα ε επίπησζε πάλσ ζην πξντόλ ηζνξξνπίαο, ζην επηηόθην θαη ζην 
εκπνξηθό ηζνδύγην; 

 (β) Σπθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ην εξώηεκα (β) ηεο Άζθεζεο 1. Πνηό 
ζύζηεκα ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζα επέιεγε ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα 
απμεζεί ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ιηγόηεξν ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

ηεο άζθεζεο. Θα κπνξνύζε λα αιιάμεη θάηη ζην ππόδεηγκα ώζηε λα επηιέμεη 
ηειηθά ην άιιν ζύζηεκα; Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 
 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΙ  04/06/2009 


