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Διεθνής Οικονοµική 

Άσκηση 10 
Ισοδυναµία των Αγοραστικών Δυνάµεων, Χρήµα και Μακροχρόνιος Προσδιορισµός της 

Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας 

Υποθέστε ότι η παγκόσµια οικονοµία αποτελείται από δύο οικονοµίες, την οικονοµία Ε (Ευρώπη) και 
την οικονοµία Η (ΗΠΑ). 

Οι συνθήκες ισορροπίας στην αγορά χρήµατος στην κάθε οικονοµία ορίζονται από, 

          (1) 

          (2) 

όπου M είναι η προσφορά χρήµατος, P το επίπεδο τιµών, Y το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα και i το 
ονοµαστικό επιτόκιο στην κάθε οικονοµία. κ και λ είναι δύο σταθερές θετικές παράµετροι της ζήτησης 
χρήµατος, όπου το λ ορίζεται ως η ηµιελαστικότητα της ζήτησης χρήµατος ως προς το ονοµαστικό 
επιτόκιο. 

Στη διεθνή αγορά συναλλάγµατος ισχύει η ακάλυπτη ισοδυναµία των επιτοκίων, όπου, 

           (3) 

S είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία, η οποία ορίζεται ως µονάδες του νοµίσµατος της Η ανά µονάδα 
του νοµίσµατος της Ε. Se είναι η προσδοκώµενη µελλοντική ισοτιµία, η οποία θεωρείται σταθερή. 

1. Υποθέστε ότι YE= YH=100, PE= PH=1, κ=1, λ=1 και ότι Se =1. Να υπολογισθούν τα ονοµαστικά 
επιτόκια και η συναλλαγµατική ισοτιµία, εάν ME= MH=90. 
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2. Να υπολογισθούν τα επιτόκια και η συναλλαγµατική ισοτιµία εάν η προσφορά χρήµατος της H 
ανέβει από το 90 στο 95.  

3. Να υπολογισθούν τα επιτόκια και η συναλλαγµατική ισοτιµία εάν το συνολικό πραγµατικό 
εισόδηµα της H ανέβει από το 100 στο 110. 

4. Υποθέστε ότι µακροχρόνια ισχύει η ισοδυναµία των αγοραστικών δυνάµεων. Που θα 
προσδιοριστούν τα επίπεδα τιµών των δύο χωρών και η συναλλαγµατική ισοτιµία εάν οι δύο χώρες 
έχουν τα ίδια ονοµαστικά επιτόκια iE= iH=0.10, το ίδιο πραγµατικό εισόδηµα YE= YH=100 και την 
ίδια προσφορά χρήµατος ME= MH=90;  

5.Με τις υποθέσεις του ερωτήµατος 4, να υπολογισθούν τα επίπεδα τιµών και η συναλλαγµατική 
ισοτιµία αν η προσφορά χρήµατος της H αυξηθεί στο 100. 

6.Με τις υποθέσεις του ερωτήµατος 4, να υπολογισθούν τα επίπεδα τιµών και η συναλλαγµατική 
ισοτιµία αν το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα της H αυξηθεί στο 110. 

7. Τι προσδιορίζει µακροχρόνια τις διαφορές πληθωρισµού και ονοµαστικών επιτοκίων µεταξύ των 
δύο χωρών; 
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