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Ασκήσεις: Νομισματική και Οικονομική Πολιτική 

 

Άσκηση 1.  

Η κεντρική τράπεζα σε μια οικονομία προβαίνει σε πώληση χρεογράφων στην 

ανοικτή αγορά ύψους 100 εκατ. Ας υποθέσουμε ότι το ποσοστό των υποχρεωτικών 

διαθέσιμων των τραπεζών είναι 4% επί των καταθέσεων, ενώ οι τράπεζες 

παρακρατούν ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλείας της τάξης των 3% και το κοινό 

προτιμά να κρατά σε σταθερή αναλογία μετρητά προς καταθέσεις ιση με 8%. 

Να βρεθεί η επίπτωση της πράξης της κεντρικής τράπεζας στην νομισματική βάση 

αλλά και στην συνολική προσφορά χρήματος. 

 

Απάντηση: Η νομισματική βάση (ΜΒ) μειώνεται κατά 100 εκατ. Η προσφορά 

χρήματος Μ θα μεταβληθεί κατά ποσό ίσο με 

 

ΔM  =  m    *   ΔMB     οπου ο πολλαπλασιαστής m είναι  

 m = (1+ (C/D)/ ( rd + (ER/D) + (C/D )) =(1+ (0,08)/ ( 0,04 + 0,03 + 0,08 ))=1,08/0,15=7,2 

 

και  ΔΜ=7,2*(-100)= -720 εκατομ. 

 

Άσκηση 2.  

Εξηγήστε τι επιπτώσεις προβλέπετε να  έχει στην προσφορά χρήματος και γιατί  

1) μια μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας 

2) μια  αύξηση των διαθεσίμων μετρητών των νοικοκυριών 

3) προσδοκίες για επερχόμενη αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα 

4) αγορές χρεογράφων στην ανοικτή αγορά από την κεντρική τράπεζα 

υποθέτοντας όλα τα υπόλοιπα σταθερά κατά περίπτωση 

. 

Απάντηση: Με δεδομένο ότι  

ΔM  =  m * ΔMB    οπου m= πολλαπλασιαστής = (1+ (C/D)/ ( rd + (ER/D) + (C/D )) 
1) μια μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας αυξάνει τον 

δανεισμό των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα, αυξάνει την νομισματική 

βάση ΜΒ και επομένως την προσφορά χρήματος Μ. 

2) μια  αύξηση των διαθεσίμων μετρητών των νοικοκυριών (αύξηση του λόγου C/D) 

προκαλεί μείωση του πολλαπλασιαστή και επομένως και της προσφοράς 

χρήματος. 

3) προσδοκίες για επερχόμενη αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα πιθανόν να οδηγούν 

τις τράπεζες σε αύξηση των αποθεματικών ασφάλειας πάνω από τα υποχρεωτικά 

μειώνοντας τον πολλαπλασιαστή και την προσφορά χρήματος. 

4) αγορές χρεογράφων στην ανοικτή αγορά από την κεντρική τράπεζα αυξάνουν την 

νομισματική βάση ΜΒ και επομένως την προσφορά χρήματος Μ. 

 

Άσκηση 3.  

Συζητήστε τις βασικές διαφορές μεταξύ των απόψεων της Κεϋνσιανής  σχολής 

σκέψης και της νέας ποσοτικής θεωρίας χρήματος του Μ. Friedman για την ζήτηση 

χρήματος; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των διαφορών όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής; Εξηγήστε. 

 

Απάντηση: Με βάση την παρουσίαση της ενότητας 2 οι απόψεις των δυο σχολών 

συνοψίζονται ως εξής: 



 

2 

 

  
Οι Κεϋνσιανιστές προτείνουν ότι η ζήτηση χρήματος είναι  

– ευαίσθητη στο επιτόκιο 

–  Μη σταθερή συνάρτηση του εισοδήματος (Ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος 

μεταβάλλεται) 

– Νομισματική πολιτική αδύναμη η ανεπαρκής γιατί δεν μπορεί να επηρεάσει 

δραστικά το επιτόκιο και επομένως την ζήτηση 

Οι Νέο-κλασσικοί – Μονεταριστές πποτείνουν ότι η ζήτηση χρήματος είναι  

– σταθερή συνάρτηση του μόνιμου εισοδήματος μόνο (Ταχύτητα κυκλοφορίας 

σταθερή) 

– ανελαστική στο επιτόκιο 

– Άρα η νομισματική πολιτική είναι ισχυρό μέσο επηρεασμού των επιτοκίων και 

της ζήτησης. Όμως η ενεργή νομισματική πολιτική δεν ενδείκνυται γιατί η 

αύξηση της ζήτησης μέσω αύξησης της προσφοράς χρήματος προκαλεί 

πληθωρισμό μόνον. 

 

Άσκηση 4.  

Δείξτε με λόγια και με την βοήθεια σχεδιαγράμματος συνολικής προσφοράς – 

ζήτησης τις επιπτώσεις μιας αύξησης της προσφοράς χρήματος στην οικονομία τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 

Απάντηση: Με βάση την παρουσίαση της ενότητας 7 θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί η 

αύξηση της προσφοράς χρήματος μετατοπίζει την καμπύλη της συνολικής ζήτησης 

από την αρχική AD στην AD’ και επομένως την οικονομία στην βραχυχρόνια 

ισορροπία στο Δ με αυξημένο ΑΕΠ και τιμές. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί 

μεσοπρόθεσμα η καμπύλη της συνολικής προσφοράς ΑS μετατοπίζεται στην θέση 

ΑS” μέσω της προσαρμογής των τιμών και των μισθών, οδηγώντας την οικονομία 

στην μακροχρόνια ισορροπία στο Ε (βλ. σχήμα). 
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Άσκηση 5.  

Συζητήστε τις πολιτικές βελτίωσης των συνθηκών της προσφοράς που θα μπορούσαν 

να μειώσουν την ανεργία σε μια οικονομία. 

 

Απάντηση: Με βάση την παρουσίαση της ενότητας 11 πολιτικές από την πλευρά της 

προσφοράς που θα μπορούσαν να μειώσουν την ανεργία είναι  

a) Πολιτικές κατάρτισης και εκπαίδευσης για επανασύνδεση ανέργων με την αγορά 

b) Επιδοτήσεις για απασχόληση ανέργων ώστε να μειωθεί το κόστος εκπαίδευσης 

των επιχειρήσεων 

c) Βελτίωση οργάνωσης αγοράς εργασίας, βελτίωση ροής πληροφόρησης και 

μείωση κόστους έρευνας για επιχειρήσεις και ανέργους 

d) Μείωση αντικινήτρων απασχόλησης (πχ υπερβολικά επιδόματα ανεργίας) 

e) Αποφυγή υπερβολικής φορολόγησης της εργασίας καθώς αυτή αποτελεί 

τροχοπέδη στην απασχόληση 

f) Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών ώστε να μειωθεί το κόστος 

εργασίας για τις επιχειρήσεις. 

g) Άρση δυσκαμψίας στην αγορά εργασίας (πχ  παρέμβαση του κράτους με θέσπιση 

σχετικά υψηλού κατώτατου μισθού, τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών, 

προστασίας συγκεκριμένων επαγγελμάτων κλπ) 

 

 


