Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ
Οι περισσότερες χώρες έχουν µια ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (στο Η.Β. αυτή
είναι η Τράπεζα της Αγγλίας) η οποία επιτελεί δύο βασικά έργα:
Εκδίδει τα κέρµατα και τα τραπεζογραµµάτια
Ενεργεί ως τραπεζίτης του τραπεζικού συστήµατος και της
κυβέρνησης

Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ τρόποι µε τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα ΜΠΟΡΕΙ
να επηρεάσει την προσφορά χρήµατος:

X Επιβολή ποσοστού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Απαιτεί από τις εµπορικές τράπεζες να διατηρούν ένα
δεδοµένο ποσοστό των καταθέσεων τους σε διαθέσιµα /
άµεσα ρευστοποιήσιµη µορφή. Αυτό επηρεάζει τη δηµιουργία
χρήµατος από τις εµπορικές τράπεζες. Μπορεί να
εξαναγκάσει επίσης τις τράπεζες σε ειδικές καταθέσεις σε
αυτήν.
X ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Είναι το επιτόκιο το οποίο η κεντρική τράπεζα χρεώνει στις
εµπορικές τράπεζες όταν θελήσουν να δανεισθούν απ΄
αυτήν. Θέτοντας υψηλά το προεξοφλητικό επιτόκιο, αυτό
λειτουργεί ως ποινή και ενθαρρύνει τις τράπεζες να
διατηρούν ακόµα περισσότερα ρευστά διαθέσιµα.
X ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Πράξεις µε σκοπό την µεταβολή της νοµισµατικής βάσης
µέσω αγοράς ή πώλησης χρεογράφων στην ανοιχτή αγορά.

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
` ∆ανειστής Έσχατης Ανάγκης
Η κεντρική τράπεζα είναι πάντοτε σε θέση να δανείσει τις
εµπορικές τράπεζες ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς όταν κάποιος πανικός απειλεί το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
` Τραπεζίτης της Κυβέρνησης
Η τράπεζα εγγυάται ότι η κυβέρνηση θα µπορεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της όταν αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικό
έλλειµµα.

Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Είναι οι τόκοι που
θυσιάζονται από τη διακράτηση χρήµατος αντί οµολόγων.
Γιατί οι Άνθρωποι ∆ιακρατούν Χρήµα;
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Πληρωµές και εισπράξεις χρονικά δεν συµπίπτουν πλήρως:
• Συνεπώς η διακράτηση χρήµατος γίνεται για χρηµατοδότηση
γνωστών µελλοντικών συναλλαγών
• Εξαρτάται από το ύψος του εισοδήµατος και τον τρόπο
πληρωµής.
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Η αβεβαιότητα είναι επικρατούσα παντού
• Συνεπώς οι άνθρωποι διακρατούν χρήµα για να
αντιµετωπίσουν απρόβλεπτες δυσκολίες
• Επίσης εξαρτάται από το ύψος του εισοδήµατος.
•ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Τα άτοµα θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιους τίτλους ή
περιουσιακά στοιχεία θα τοποθετήσουν τον πλούτο τους. Θα
πρέπει να χωρίσουν το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών τους σε
ασφαλείς τίτλους µε χαµηλή απόδοση και σε επικίνδυνους
τίτλους µε υψηλή απόδοση.
Εξαρτάται από το ύψος του επιτοκίου και από τις προσδοκίες.

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η ζητούµενη ποσότητα πραγµατικών
χρηµατικών διαθεσίµων εξισώνεται µε την προσφερόµενη ποσότητα.

Επιτόκιο

Η ζήτηση χρήµατος εξαρτάται από:
• Το πραγµατικό εισόδηµα
• Το επιτόκιο (το ευκαιριακό κόστος του χρήµατος)
• Το επίπεδο τιµών (το οποίο εξακολουθούµε να υποθέτουµε ότι είναι
σταθερό)
• Τις προσδοκίες

Πραγµατικά χρηµατικά διαθέσιµα

Η καµπύλη ζήτησης LL για πραγµατικά χρηµατικά διαθέσιµα:
Όσο µεγαλύτερο είναι το επιτόκιο, τόσο πιο χαµηλή είναι η ζήτηση
πραγµατικών χρηµατικών διαθεσίµων.
Η θέση της καµπύλης ζήτησης LL εξαρτάται από το ύψος του
πραγµατικού εισοδήµατος.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
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Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί:
ΕΙΤΕ

να καθορίσει το επιτόκιο σε επίπεδο r*
και να επιτρέψει την προσφορά χρήµατος να προσαρµοσθεί
σταδιακά στην ποσότητα L*

Ή

να καθορίσει την προσφορά χρήµατος στην ποσότητα L*
και να επιτρέψει την αγορά να οδηγήσει σταδιακά το επιτόκιο
σε επίπεδο r*.

ΟΜΩΣ
και

δεν µπορεί ταυτοχρόνως να ορίσει την προσφορά χρήµατος
το επιτόκιο χωριστά.

Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω εάν η οικονοµία λειτουργεί µε
«ελεύθερα κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες», καθώς το ύψος
του επιτοκίου επηρεάζει την συναλλαγµατική ισοτιµία.

