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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε τα εργαλεία της Βιοµηχανικής 

Οργάνωσης του τραπεζικού τοµέα, των µακροοικονοµικών εφαρµογών των 

οικονοµικών ατελειών και του στοχευµένου πληθωρισµού µετακινούµενοι µε αυτό 

τον τρόπο στη Νέο-Κεϋνσιανή οικονοµική θεωρία. Υποθέτοντας πρωτίστως ότι οι 

τιµές δεν είναι άκαµπτες αλλά εύκαµπτες, οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι 

προσαρµοστικές και µακροπρόθεσµα το εισόδηµα είναι ίσο µε το επίπεδο πλήρους 

απασχόλησης, δηµιουργήσαµε τη δοµική µορφή ενός δυναµικού µοντέλου Νέο-

Κεϋνσιανού τύπου. Μέσω αυτού, καθορίσαµε τον κανόνα προσδιορισµού του ρυθµού 

αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος (υπό την προϋπόθεση, ότι η 

Κεντρική Τράπεζα ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα του πραγµατικού αποθέµατος 

της προσφοράς χρήµατος), ο οποίος εγγυάται την ισότητα µεταξύ πληθωρισµού και 

ρυθµού αύξησης αυτής της προσφοράς, αλλά και επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα 

να αντισταθµίσει τα αποτελέσµατα µιας επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στο 

πραγµατικό απόθεµα χρήµατος. Εποµένως, οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι η 

νοµισµατική πολιτική µπορεί να έχει βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα σε πραγµατικά 

µεγέθη. 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Νέο-Κεϋνσιανά Οικονοµικά, Στοχοθέτηση Πληθωρισµού, 

Κανάλια Νοµισµατικής Πολιτικής. 

 



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην ανάλυσή µας αρχικά, θα εστιάσουµε στον τοµέα της µικροοικονοµικής 

θεωρίας που σχετίζεται µε τις τραπεζικές εργασίες, οι οποίες πιο συγκεκριµένα 

υπόκεινται στην προσέγγιση της Βιοµηχανικής Οργάνωσης. Για να γίνει πιο απλή η 

ανάλυσή µας, θα αγνοηθούν προσωρινά µερικές σηµαντικές ιδιοµορφίες των 

τραπεζικών δραστηριοτήτων (ουσιαστικά δηλαδή, ο κίνδυνος και οι διάφορες πτυχές 

πληροφόρησης αυτών των δραστηριοτήτων). Αν και απλοϊκή αυτή η προσέγγιση, θα 

παρέχει ένα πλούσιο σύνολο µοντέλων για την αντιµετώπιση διαφορετικών 

ζητηµάτων, όπως η νοµισµατική πολιτική, οι αποτυχίες της αγοράς (εξωτερικότητες 

δικτύων, δαπάνες µετατροπής) και µερικές πλευρές του τραπεζικού κανονισµού.  

Κατόπιν, θα αναπτύξουµε κάποια από τα αποτελέσµατα της θεωρίας των 

µακροοικονοµικών εφαρµογών για τις οικονοµικές ατέλειες (οικονοµική 

ευθραυστότητα, κύκλοι, διακυµάνσεις) που εφαρµόζονται για να ερµηνεύσουν το 

ρόλο των τραπεζών και των οικονοµικών µεσαζόντων. Αυτό αποτελεί µια 

εναλλακτική προσέγγιση του ρόλου των χρηµάτων και των τραπεζικών εργασιών στη 

µακροοικονοµική ισορροπία 

Στη συνέχεια της ανάλυσής µας, θα περιγράψουµε τα κύρια γνωρίσµατα του 

στοχευµένου πληθωρισµού, µετακινούµενοι µε αυτό τον τρόπο στη Νέο-Κεϋνσιανή 

οικονοµική θεωρία, υποθέτοντας πρωτίστως ότι οι τιµές δεν είναι άκαµπτες αλλά 

σχετικά εύκαµπτες, οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι προσαρµοστικές και 

µακροπρόθεσµα το εισόδηµα είναι ίσο µε το επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Υπό 

αυτές τις υποθέσεις, θα δηµιουργηθεί η δοµική µορφή του µοντέλου µας και ένα 

σύστηµα διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης θα εξειδικευτεί. Υποθέτοντας ότι η 

Κεντρική Τράπεζα ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα του πραγµατικού αποθέµατος 

της προσφοράς χρήµατος, θα καθορίσουµε τον κανόνα προσδιορισµού του ρυθµού 

αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος. Η χρήση αυτού του κανόνα εγγυάται 

την ισότητα µεταξύ πληθωρισµού και ρυθµού αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς 

χρήµατος και επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα να αντισταθµίσει τα αποτελέσµατα 

µιας επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στο πραγµατικό απόθεµα χρήµατος.  

Στην τελευταία ενότητα της εργασίας, θα συζητήσουµε τους µηχανισµούς 

µετάδοσης µέσω των οποίων η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει την πραγµατική 

οικονοµία. Η παρούσα εργασία εποµένως, θα χωριστεί σε επτά κεφάλαια·  Ενότητα 2: 
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η προσέγγιση της Βιοµηχανικής Οργάνωσης στον Τραπεζικό τοµέα, Ενότητα 3: οι 

µακροοικονοµικές συνέπειες των οικονοµικών ατελειών, Ενότητα 4: η στοχοθέτηση 

του πληθωρισµού, Ενότητα 5: η δοµική µορφή του µοντέλου, Ενότητα 6: οι 

µηχανισµοί µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής και τέλος Ενότητα 7: τα 

συµπεράσµατα. 

 

 

2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Οι τράπεζες ορίζονται ως οι οικονοµικοί µεσάζοντες που αγοράζουν τίτλους 

ενός συγκεκριµένου τύπου (δάνεια) και πωλούν τίτλους κάποιου άλλου τύπου 

(καταθέσεις)
1
. Αυτή η συζήτηση θα γίνει, όπως ορίζεται από την τραπεζική 

τεχνολογία (δηλαδή το κόστος διαχείρισης αυτών των δανείων και καταθέσεων) και 

θα εξετάσει την ισορροπία του τραπεζικού τοµέα κάτω από τις εναλλακτικές µορφές 

του τύπου του ανταγωνισµού που επικρατεί στον τοµέα. Το κεφάλαιο θα αρχίσει µε 

τις περιπτώσεις του τέλειου ανταγωνισµού (παράγραφος 2.1) και µονοπωλίου 

(παράγραφος 2.2) και θα επιδείξει πώς µπορούν να εφαρµοστούν για να µελετήσουν 

την επίδραση των κανονισµών για τα επιτόκια καταθέσεων (παράγραφος 2.3).   

 

 

2.1 ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

2.1.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

Αρχικά, θα διαµορφώσουµε την τραπεζική δραστηριότητα ως "παραγωγή" 

των υπηρεσιών κατάθεσης και δανείου, και η τραπεζική τεχνολογία θα 

αντιπροσωπευθεί από µια συνάρτηση κόστους ( , )C D L  που ερµηνεύεται ως το 

                                                 
1
 Πράγµατι, η χορήγηση ενός δανείου είναι όπως η αγορά µιας ασφάλειας που εκδίδεται από τον 

οφειλέτη. Οµοίως, η συλλογή καταθέσεων είναι όπως η έκδοση τίτλων. Εντούτοις, αυτή η συζήτηση 

θα προσαρµοστεί στην παραδοσιακότερη άποψη της "αγοράς" τραπεζικών κεφαλαίων από τους 

καταθέτες και της "πώλησής" τους στους οφειλέτες. Εποµένως, θα αναφερθούµε σε µια ζήτηση για 

δάνεια από τους οφειλέτες και µια προσφορά καταθέσεων από τα νοικοκυριά. 
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κόστος διαχείρισης ενός όγκου καταθέσεων D και ενός όγκου δανείων L
2
. Υπάρχουν 

N διαφορετικές τράπεζες (που συντάσσονται από n=1......,N) και η τράπεζα n έχει µια 

συνάρτηση κόστους ( , )
n

C D L  που ικανοποιεί τις υποθέσεις κυρτότητας (που 

υπονοούν, πιο συγκεκριµένα, αρνητικές αποδόσεις κλίµακας) και της κανονικότητας 

(δηλαδή, το
n

C  είναι δύο φορές διαφορίσιµο). 

Για να απλοποιήσουµε την ανάλυση, θα υποθέτουµε συχνά ότι η ίδια 

τεχνολογία είναι διαθέσιµη σε όλες τις τράπεζες ( ( , ) ( , )
n

C D L C D L= για όλα τα n) 

και έτσι ο χαρακτηριστικός ισολογισµός µιας τράπεζας είναι ο ακόλουθος: 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Rn (Αποθέµατα) Dn (Καταθέσεις) 

Ln (∆άνεια)  

 

Πιο συγκεκριµένα, η διαφορά Rn µεταξύ του όγκου των καταθέσεων Dn που  η 

τράπεζα n έχει συλλέξει και του όγκου των δανείων Ln που η τράπεζα έχει χορηγήσει, 

θα χωριστεί σε δύο όρους: στα ρευστά αποθεµατικά Cn (που µεταφέρονται από την 

τράπεζα n στον λογαριασµό της στην Κεντρική Τράπεζα) και στην (καθαρή) θέση της 

τράπεζας Mn (θετική ή αρνητική) στη διατραπεζική αγορά. Η διαφορά µεταξύ αυτών 

των δύο όρων είναι ότι το Cn δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και εποµένως επιλέγεται 

άριστα στο κατώτατο επίπεδό του, που καθορίζεται από το ρυθµιστή και 

προσδιορίζεται να είναι ίσο µε ένα ποσοστό καταθέσεων α. Έτσι, για όλα τα n ισχύει,  

                                                                         ( 2 .1 )
n n

C Dα=  

Ο συντελεστής α των υποχρεωτικών αποθεµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως όργανο πολιτικής µέσω του οποίου η Κεντρική Τράπεζα θα προσπαθήσει να 

επηρεάσει την ποσότητα χρηµάτων που κυκλοφορούν στην οικονοµία. Για να 

ολοκληρώσουµε την εικόνα, απαιτείται µια περιγραφή του πραγµατικού τοµέα, ο 

                                                 
2
 Οι Sealey και Lindley (1977) ήταν µεταξύ των πρώτων που χρησιµοποίησαν τη µικροοικονοµική 

θεωρία των επιχειρήσεων για να δοµήσουν ένα µοντέλο συναρτήσεων παραγωγής της τράπεζας. Στην 

προσέγγισή τους, οι τράπεζες µπορούν να περιγραφούν ως εταιρίες πολυ-µονάδων που χρησιµοποιούν 

την εργασία και το φυσικό κεφάλαιο ως εισροές για την παραγωγή των διαφορετικών οικονοµικών 

υπηρεσιών για τους καταθέτες και τους οφειλέτες. Η κύρια ιδιοµορφία των τραπεζών (ή γενικότερα 

των χρηµατοδοτικών καταθετικών οργανισµών) όσον αφορά τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις είναι ότι οι 

εκροές τους (συγκεκριµένα αυτές οι οικονοµικές υπηρεσίες) µπορούν να µετρηθούν µόνο έµµεσα, 

µέσω του όγκου των καταθέσεων D και των δανείων L που παράγουν. Η προφανής συνάρτηση 

κόστους της τράπεζας C(D,L) λαµβάνεται µε την εύρεση του αποδοτικού συνδυασµού εισροών που 

παράγουν ένα δεδοµένο διάνυσµα (D,L). 
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οποίος αποτελείται από τρεις τύπους αντιπροσώπων: την κυβέρνηση (που 

περιλαµβάνει και την Κεντρική Τράπεζα), τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο 

ρόλος των εµπορικών τραπεζών είναι να συλλέγουν τις αποταµιεύσεις των 

νοικοκυριών S, ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες επένδυσης των εταιριών Ι. 

Τέλος, οι κυβερνητικοί πόροι χρηµατοδοτούν το έλλειµµά τους G, µε την έκδοση 

τίτλων ∆B (Treasury Bills)
3
 και χρηµάτων µεγάλης ισχύος ∆Μ0  (νοµισµατική βάση)

4
 

που χρησιµοποιούνται από τις εµπορικές τράπεζες για να χρηµατοδοτήσουν τις 

υποχρεωτικές εγγυήσεις τους στην Κεντρική Τράπεζα. ∆εδοµένου ότι το µοντέλο 

αυτό αγνοεί το νόµισµα (τα µετρητά που κρατούν τα νοικοκυριά και τις σχέσεις 

αυτών µε τις ξένες χώρες), τα χρήµατα αποτελούνται µόνο από το άθροισµα των 

καταθέσεων που συλλέγονται από τις εµπορικές τράπεζες (
1

N

nn
D D

=
=∑ ). Οµοίως, η 

νοµισµατική βάση Μ0 είναι ίση µε το άθροισµα των εγγυήσεων των εµπορικών 

τραπεζών στους ισολογισµούς τους στην Κεντρική Τράπεζα (αυτή είναι η συνθήκη 

ισορροπίας στη διατραπεζική αγορά): 

0

1

                                                                                 (2.2)
N

n

n

M C aD
=

= =∑  

Σε αυτό το απλοϊκό πλαίσιο, οι αυξήσεις στα συνολικά ισοζύγια κάθε 

κατηγορίας αντιπροσώπων αναπαρίστανται ως εξής: 

 

                                                 
3
  Όπως συνήθως, το σύµβολο ∆ αναφέρεται σε µεταβολές στις µεταβλητές αποθεµάτων. 

4
 Η νοµισµατική βάση είναι το άθροισµα του νοµίσµατος που βρίσκεται σε κυκλοφορία συν τα 

αποθέµατα που κατέχουν οι τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα. 



 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

G 
(∆ηµόσιο 

Έλλειµµα) 

∆Β 

(Χρεόγραφα) 

 ∆M0 

(Νοµισµατική Βάση) 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ι 
(Ανάγκες 

Επενδύσεων) 

∆L 

(Τραπεζικά ∆άνεια) 

  

 

 

 

 

 

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

∆Β 

(Χρεόγραφα) 

S 
(Αποταµιεύσεις) 

∆D 
(Καταθέσεις) 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

∆M0 

(Νοµισµατική Βάση) 

∆D 
(Καταθέσεις) 

∆L 

(Τραπεζικά ∆άνεια) 

 

 

 

 

2.1.2 H ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 

 

Η περιγραφή της νοµισµατικής πολιτικής που συνήθως εµφανίζεται στα 

βασικά εγχειρίδια των µακροοικονοµικών, στηρίζεται σε αυτή τη συνολική 

περιγραφή. Με αυτήν την άποψη, µια αλλαγή της νοµισµατικής βάσης M0 ή µια 

λειτουργία ελεύθερης αγοράς (δηλαδή, µια αλλαγή στο Β) ασκεί άµεση επίδραση στα 

χρήµατα και την πίστωση, δεδοµένου ότι αυτό παράγει τα εξής:  

0 ,
M G B

D
a a

∆ −∆
∆ = =  

0

1 1
( 1) ( ) ( 1)                                 ( 2 .3 )  L M G B

a a
∆ = ∆ − = − ∆ −  

Ο πολλαπλασιαστής χρηµάτων καθορίζεται από την επίδραση µιας οριακής 

µεταβολής της νοµισµατικής βάσης (ή της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς) στην 

ποσότητα των χρηµάτων που είναι σε κυκλοφορία:  

0

1
0.

D D

M B a

∂ ∂
= − = >

∂ ∂
 

Οµοίως, ο πιστωτικός πολλαπλασιαστής ορίζεται ως η επίδραση στην πίστωση 

τέτοιων οριακών αλλαγών:  
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0

1
1 0.

L L

M B a

∂ ∂
= − = − >

∂ ∂
 

 

Το πρόβληµα µε αυτήν την απλοϊκή περιγραφή είναι ότι οι τράπεζες 

λαµβάνονται ως παθητικές οντότητες. Επίσης, η σύγχρονη νοµισµατική πολιτική 

περιγράφεται ακριβέστερα ως οι παρεµβάσεις στο ποσοστό r µε το οποίο η Κεντρική 

Τράπεζα αναχρηµατοδοτεί τις εµπορικές τράπεζες (που, χάριν ευκολίας, θα 

υποθέτουµε ότι το ποσοστό αυτό είναι ίσο µε το διατραπεζικό ποσοστό). Αυτές οι 

παρεµβάσεις έχουν επιπτώσεις στη συµπεριφορά των εµπορικών τραπεζών και 

εποµένως στο επιτόκιο ισορροπίας καταθέσεων (rD) και δανείων (rL). Για να 

αναλύσουµε αυτές τις επιδράσεις πρέπει πρώτα να διαµορφώσουµε την ατοµική 

συµπεριφορά των εµπορικών τραπεζών. 

 

 

 

2.1.3 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Σε ένα ανταγωνιστικό µοντέλο, υποθέτουµε ότι οι τράπεζες παίρνουν τις τιµές 

ως δεδοµένες: λαµβάνουν δηλαδή το ποσοστό δανείων rL, το ποσοστό καταθέσεων rD 

και το ποσοστό r, όπως δίνεται στη διατραπεζική αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τις 

διοικητικές δαπάνες, το κέρδος µιας τράπεζας δίνεται από τη σχέση 

( , ),
L D

r L rM r D C D Lπ = + − −   

όπου το Μ είναι η καθαρή θέση της τράπεζας στη διατραπεζική αγορά, που είναι ίση 

µε 

(1 )                                                                             (2 .4 )M a D L= − −   

Εποµένως, το π µπορεί να ξαναγραφεί ως εξής: 

( , ) ( ) ( (1 ) ) ( , )                                (2 .5)
L D

D L r r L r a r D C D Lπ = − + − − −   

 Κατά συνέπεια, το κέρδος της τράπεζας είναι το άθροισµα των περιθωρίων 

µεσολάβησης στα δάνεια και στις καταθέσεις και το καθαρό διοικητικό κόστος. Λόγω 

των υποθέσεων για τη συνάρτηση κόστους C, το κέρδος που µεγιστοποιεί τη 
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συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες πρώτης τάξης που δίνονται στη 

συνέχεια: 

( ) ( , ) 0

( (1 ) ) ( , ) 0

L

D

C
r r D L

L L

C
r a r D L

D D

π

π

∂ ∂
= − − =

∂ ∂
∂ ∂

= − − − =
∂ ∂

                                                             ( 2.6 ) 

 

Έτσι συµπεραίνουµε ότι µια ανταγωνιστική τράπεζα θα ρυθµίσει τον όγκο των 

δανείων της και τις καταθέσεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα αντίστοιχα περιθώρια 

µεσολάβησης,  rL - r και r(1-a) - rD, να είναι ίσα µε το οριακό διοικητικό τους κόστος.  

 Κατά συνέπεια, µια αύξηση στο rD συνεπάγεται µείωση στη ζήτηση της 

τράπεζας για καταθέσεις D. Οµοίως, µια αύξηση στο rL, συνεπάγεται αύξηση στην 

προσφορά τραπεζικών δανείων L. Τα cross-effects εξαρτώνται από το πρόσηµο του 

2
C

D L

∂
∂ ∂

 : όταν 
2
C

D L

∂
∂ ∂

>0 (αντίστοιχα <0), µια αύξηση στο rL συνεπάγεται µείωση 

(αντίστοιχα αύξηση) στο D και µια αύξηση στο rD συνεπάγεται µείωση (αντίστοιχα 

αύξηση) στο L. Όταν οι δαπάνες είναι διαχωρίσιµες (
2
C

D L

∂
∂ ∂

=0) , τα cross-effects 

είναι µηδέν.  

Η οικονοµική ερµηνεία των συνθηκών 
2
C

D L

∂
∂ ∂

 σχετίζεται µε την έννοια των 

"οικονοµιών πεδίου - economies of scope
5
". Όταν  

2
C

D L

∂
∂ ∂

< 0, µια αύξηση στο L θα 

έχει ως συνέπεια τη µείωση του οριακού κόστους των καταθέσεων. Αυτό είναι µια 

ιδιαίτερη µορφή των "οικονοµιών πεδίου", δεδοµένου ότι υπονοούν ότι µια 

"παγκόσµια" τράπεζα που προσφέρει από κοινού δάνεια και καταθέσεις είναι 

                                                 
5
 Οι οικονοµίες πεδίου είναι εννοιολογικά παρόµοιες µε οικονοµίες κλίµακας. Εκτιµώντας ότι οι 

οικονοµίες κλίµακας αναφέρονται πρώτιστα στις αποδοτικότητες που συνδέονται µε τις αλλαγές από 

την πλευρά της προσφοράς, όπως η αύξηση ή µείωση στο επίπεδο της παραγωγής, ενός ενιαίου τύπου 

προϊόντων, οι οικονοµίες πεδίου αναφέρονται στις αποδοτικότητες που συνδέονται µε τις αλλαγές από 

την πλευρά της ζήτησης, όπως η αύξηση ή µείωση στο πεδίο του µάρκετινγκ και της διανοµής, 

διαφορετικού τύπου προϊόντων. Οι οικονοµίες πεδίου είναι ένας από τους κύριους λόγους για 

εµπορικές στρατηγικές όπως η συσσώρευση προϊόντων, η επένδυση και το οικογενειακό branding. 
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αποδοτικότερη από δύο χωριστές οντότητες, που ειδικεύονται αντίστοιχα σε δάνεια 

και καταθέσεις. Αντίθετα, όταν 
2
C

D L

∂
∂ ∂

 > 0, υπάρχουν "αντιοικονοµίες πεδίου".  

 Το πρώτο συµπέρασµα προκύπτει άµεσα από την 2.6, ενώ το δεύτερο 

λαµβάνεται µε ολικό διαφορικό από το ίδιο σύστηµα εξισώσεων (δηλαδή 

εφαρµόζοντας το Implicit Function Theorem στην 2.6). Παραδείγµατος χάριν, 

διαφορίζοντας την 2.6 ως προς το rL παράγει το ακόλουθο αποτέλεσµα:  

2 2

2

2 2

2

1

0

L L

L L

C dD C dL

L D dr L dr

C dD C dL

D dr L D dr

∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂

∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂

 

Ο παράγοντας Cramer
6
 αυτού του συστήµατος (

2 2 2
2

2 2
( )

C C C

L D L D

∂ ∂ ∂
∆ = −

∂ ∂ ∂ ∂
)              

είναι αρνητικός, δεδοµένου ότι το C είναι κυρτό. Η επίλυση αυτού του συστήµατος 

µε τον κανόνα του Cramer δίνει  
2 2

2

1 1
 και .

L L

dL C dD C

dr D dr D L

∂ ∂
= − =

∆ ∂ ∆ ∂ ∂
 Εποµένως, το 

L

dL

dr
 έχει το ίδιο πρόσηµο όπως το 

2

2

C

D

∂
∂

 (που είναι θετικό) και το 
L

dD

dr
 έχει το ίδιο 

πρόσηµο όπως το 
2
C

D L

∂
−
∂ ∂

, όπως επίσης συνέπειες µιας αλλαγής στο rD αναλύονται 

ακριβώς στους ίδιους όρους. 

 

 

2.1.4 Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Έστω ότι υπάρχουν N διαφορετικές τράπεζες (που συντάσσονται από n = 

1,...,N), κάθε µια από αυτές θα χαρακτηριστεί από µια συνάρτηση προσφοράς 

δανείων L
n
(rL, rD, r) και µια συνάρτηση ζήτησης καταθέσεων D

n
(rL, rD, r) που 

ορίστηκαν προηγουµένως. Έστω ότι I(rL) είναι η ζήτηση επενδύσεων από τις 

επιχειρήσεις (που, σε αυτό το απλό πλαίσιο, είναι ίση µε την ζήτησή τους για δάνεια, 

                                                 
6
 Ο Κανόνας του Cramer είναι ένα θεώρηµα στη γραµµική άλγεβρα, που δίνει τη λύση σε ένα 

γραµµικό σύστηµα εξισώσεων µε τη µορφή ορίζουσας. 
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δεδοµένου ότι δεν εκδίδουν τίτλους) και S(rD) η συνάρτηση αποταµίευσης των 

νοικοκυριών (υποθέτουµε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις και τα Treasury bills B είναι 

τέλεια υποκατάστατα των νοικοκυριών και άρα στην ισορροπία το επιτόκιό τους είναι 

ίδιο). Η ανταγωνιστική ισορροπία θα χαρακτηριστεί έτσι τρεις εξισώσεις:  

1

1

1 1

( ) ( , , )                            (Αγορά  δανε ίω ν )              (2 .7 )

( ) ( , , )                    (Αγορά  αποταµ ιεύσ εων )  (2 .8 )

( , , ) (1 ) ( , , )   (∆ ιατρ

N
n

L L D

n

N
n

D L D

n

N N
n n

L D L D

n n

I r L r r r

S r B D r r r

L r r r a D r r r

=

=

= =

=

= +

= −

∑

∑

∑ ∑ απεζική  αγορά )      (2 .9)

 

όπου η τρίτη εξίσωση προέρχεται από το γεγονός ότι η συνολική θέση όλων των 

τραπεζών στη διατραπεζική αγορά είναι µηδέν. Γενικότερα, ένας όρος, που 

αντιστοιχεί στην ενίσχυση (ή στη βαθµιαία αποδυνάµωση) µετρητών από την 

Κεντρική Τράπεζα, µπορεί να προστεθεί σε (ή να αφαιρεθεί από) αυτή την εξίσωση, 

οπότε έτσι το r γίνεται µια µεταβλητή "πολιτικής" που επιλέγεται από την Κεντρική 

Τράπεζα. Εναλλακτικά, το r θα µπορούσε να καθοριστεί στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, η εξίσωση 2.9 εξαφανίζεται.   

Στην περίπτωση των σταθερών οριακών δαπανών της διαµεσολάβησης 

( ' ,  '
L L D D

C Cγ γ≡ ≡ ), λαµβάνεται ένας απλούστερος χαρακτηρισµός της ισορροπίας, 

δεδοµένου ότι οι δύο πρώτες εξισώσεις αντικαθίστανται από έναν άµεσο 

προσδιορισµό του rL και rD
7
, που προέκυψε από την 2.6:  

                                                                       ( 2 .1 0 )

(1 )                                                             ( 2 .1 1 )

L L

D D

r r

r r a

γ

γ

= +

= − −
 

Κατόπιν το επιτόκιο r στη διατραπεζική αγορά καθορίζεται από την τρίτη 

εξίσωση:  

( )
( (1 ) )                                      ( 2 .1 2 )

1

L
D

I r
S r a B

a

γ
γ

+
− − − =

−
 

 Η επίδραση τώρα µπορεί να καθοριστεί από µια οριακή µεταβολή στο 

συντελεστή αποθεµάτων α, ή σε µια λειτουργία της ελεύθερης αγοράς (αλλαγή στο 

επίπεδο Β) στο επίπεδο ισορροπίας επιτοκίων rL και rD. 

                                                 
7
 Όπως συνήθως στις σταθερές αποδόσεις κλίµακας, η ισορροπία είναι πιθανόν να πραγµατοποιηθεί 

µόνο όταν τα οριακά κέρδη είναι µηδενικά. 
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Έτσι προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα. Ένα ζήτηµα των Treasury bills από την 

κυβέρνηση (µια αύξηση στο Β) συνεπάγεται µια µείωση στα δάνεια και στις 

καταθέσεις
8
. Ωστόσο, οι απόλυτες τιµές είναι µικρότερες από ό,τι στο τυποποιηµένο 

µοντέλο της παραγράφου 2.1:  

1,  1 .
D L

a
B B

∂ ∂
< < −

∂ ∂
 

 Εάν ο συντελεστής αποθεµάτων α αυξηθεί, ο όγκος δανείων µειώνεται, αλλά η 

επίδραση στις καταθέσεις είναι αµφιλεγόµενη
9
.  

Στο σηµείο αυτό αποδεικνύονται τα παραπάνω: Η παραγώγιση της 2.12 ως 

προς το Β παράγει το ακόλουθο αποτέλεσµα: 
'( )

(1 ) '( ) 1.
(1 )

L
D

I r dr
a S r

a dB


− − = 

− 
 Η 

επίδραση στο D λόγω µιας αλλαγής στο Β λαµβάνεται πλέον εύκολα, αφού: 

( ) ( ) .
D D

D r S r B= −  Έτσι, 
2

1
'( )(1 ) 1 .

(1 ) '( )
1

'( )

D

D

L

D dr
S r a

a S rB dB

I r

∂
= − − =

−∂
−

 Επιπλέον, 

αφού '( ) 0 και '( ) 0
D L

S r I r> < , τότε 0 και 1.
D D

B B

∂ ∂
< <

∂ ∂
 Όσον αφορά για την 

επίδραση στο L (όµοια και στο I), (1 ) ,L a D= −  έτσι (1 ) .
L D

a
B B

∂ ∂
= −

∂ ∂
 Κατά συνέπεια  

0 και 1 .
L L

a
B B

∂ ∂
< < −

∂ ∂
  

         Ενώ το δεύτερο αποτέλεσµα προκύπτει παίρνοντας το διαφορικό της εξίσωσης 

2.12 σε σχέση µε το α, προκύπτει ότι  

2

'( ) ( )
(1 ) '( ) '( ) 0.

(1 ) (1 )

L L
D D

I r I rdr
a S r rS r

a da a


− − = + > 

− − 
 

                                                 
8
 Η σύγκριση µε τη δεδοµένη προσέγγιση του πιστωτικού πολλαπλασιαστή γίνεται πιο περίπλοκη από 

το γεγονός ότι η νοµισµατική βάση Μ0 δε θεωρείται πλέον ως ένα όργανο "πολιτικής". Τώρα 

εστιάζουµε στις λειτουργίες της ανοιχτής αγοράς (δηλαδή αλλαγές στο Β) που είναι ισοδύναµο µε 

αλλαγές στο Μ0 µε ίδιο µέγεθος και µε αντίθετο πρόσηµο στο απλό µοντέλο που αναφέρθηκε στην 

ενότητα 2.1.2. 
9
 Όσο απλό και αν είναι το αποτέλεσµα σχετικά µε την ενδογένεια του επιτοκίου στη διατραπεζική 

αγορά, έχει εµπειρικές εφαρµογές στο πλαίσιο συγκρίσεων των δαπανών για οικονοµικές εφαρµογές 

µεταξύ των χωρών. Πράγµατι, το κόστος των οικονοµικών υπηρεσιών στις χώρες µε υψηλές 

απαιτήσεις για αποθέµατα υπερεκτιµάται.   
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Αφού τα '( )
D

S r > 0 και '( )
L

I r < 0, συνεπάγεται ότι 
dr

da
> 0. Τώρα, ισχύει 

L L
r r γ= +  και (1 ) .

D D
r r a γ= − −  Εποµένως, εάν το α αυξηθεί, το rL επίσης αυξάνεται 

και έτσι ο όγκος των δανείων µειώνεται. Εντούτοις, η επίδραση στο rD (και τις 

καταθέσεις) είναι διφορούµενη:  

(1 ) .D
dr dr

r a
da da

= − + −  

Το δεύτερο µέρος του αποτελέσµατος µπορεί να είναι κάπως αιφνιδιαστικό 

δεδοµένου ότι οι συνθήκες πρώτης τάξης δηλώνουν ότι το ποσοστό κατάθεσης είναι 

µια φθίνουσα συνάρτηση του συντελεστή αποθέµατος α. Όµως, το διατραπεζικό 

ποσοστό αγοράς εδώ είναι ενδογενές, και το αποτέλεσµα παράγεται από την εξίσωση 

2.12. Εάν γινόταν η ακριβώς αντίθετη υπόθεση ότι δηλαδή αποτελείται από ένα 

εξωγενές διατραπεζικό ποσοστό r (είτε ελεγχόµενο από την Κεντρική Τράπεζα µέσω 

των διαδικασιών της ελεύθερης αγοράς, είτε καθορισµένο από το επιτόκιο στις 

διεθνείς αγορές κεφαλαίου κάτω από ένα καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών), τότε το ποσοστό των δανείων θα ήταν ανεπηρέαστο από τις απαιτήσεις 

για αποθέµατα, και µόνο το ποσοστό κατάθεσης θα προσαρµόζονταν, όπως εύκολα 

διαφαίνεται από τις εξισώσεις 2.10 και 2.11. 

 

2.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MONTI-KLEIN ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Η υπόθεση του τέλειου ανταγωνισµού µπορεί να µη φανεί πραγµατικά 

κατάλληλη για τον τραπεζικό τοµέα, όπου υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια για είσοδο 

σε αυτόν. Ένα µοντέλο ατελούς ανταγωνισµού (ολιγοπώλιο) είναι πιθανώς το πιο 

κατάλληλο. Για διευκρινιστικούς λόγους, αυτή η συζήτηση θα µελετήσει αρχικά το 

µοντέλο Monti - Klein που, στην απλούστερη εκδοχή του, είναι πέρα από το καθαρά 

ανταγωνιστικό µοντέλο, δεδοµένου ότι εξετάζει µια µονοπωλιακή τράπεζα. 
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2.2.1 ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

 

Το µοντέλο Monti - Klein εξετάζει µια µονοπωλιακή τράπεζα που έρχεται 

αντιµέτωπη µε µια πτωτική ζήτηση για δάνεια L(rL) και µια ανοδική προσφορά 

καταθέσεων D(rD). Στην πραγµατικότητα όµως, θα είναι προτιµότερο να εργαστούµε 

µε τις αντίστροφες συναρτήσεις τους, rL(L) και rD(D). Οι µεταβλητές για τις οποίες 

αποφασίζει η τράπεζα είναι L (το ποσό των δανείων) και D (το ποσό των 

καταθέσεων), αφού το επίπεδο δικαιοσύνης υποτίθεται ότι είναι δεδοµένο. 

Χρησιµοποιώντας τις ίδιες υποθέσεις όπως πριν, το κέρδος της τράπεζας 

προσαρµόζεται εύκολα από την 2.5, µε µόνη διαφορά ότι η τράπεζα πλέον, λαµβάνει 

υπόψη την επιρροή του L στο rL(και του D στο rD). Υποθέτουµε επίσης ότι η τράπεζα 

παίρνει το r ως δεδοµένο, είτε επειδή καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα είτε 

επειδή προσδιορίζεται από το ποσοστό ισορροπίας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου:  

( , ) ( ( ) ) ( (1 ) ( )) ( , )       (2 .1 3 ).
L D

L D r L r L r a r D D C D Lπ π= = − + − − −  

Το κέρδος της τράπεζας είναι, όπως πριν, το άθροισµα των περιθωρίων 

µεσολάβησης στα δάνεια και στις καταθέσεις µείον τις διοικητικές δαπάνες. Για να 

χαρακτηρίσουµε το µέγιστο του π από τις συνθήκες πρώτης τάξης, υποθέτουµε ότι το 

π είναι κοίλο και άρα οι συνθήκες πρώτες τάξης είναι:  

' '

' '

( ) ( , ) 0                                    (2 .1 4 )

( ) (1 ) ( , ) 0                     ( 2 .1 5 )

L L L

D D D

r L L r r C D L
L

r D D r a r C D L
D

π

π

∂
= + − − =

∂
∂

= − + − − − =
∂

 

Τώρα παρουσιάζονται οι ελαστικότητες ζήτησης για δάνεια και προσφοράς 

καταθέσεων
10

:  

'( )
0

( )

L L
L

L

r L r

L r
ε = − >       και      

'( )
0.

( )

D D
D

D

r D r

D r
ε = − >  

Η λύση ( * *,
L D

r r ) των εξισώσεων 2.14 και 2.15 µπορεί έπειτα να γραφεί ως
11

:  

                                                 
10

 Ο µόνος λόγος που εµφανίζεται το αρνητικό πρόσηµο είναι για να διαβεβαιώσει ότι η ελαστικότητα 

εL είναι θετική, που είναι και το πιο σύνηθες. 
11

 Όπως συνήθως, υποθέτουµε ότι εL>1 δηλαδή ελαστική, διαφορετικά το πρόβληµα που καλείται να 

λύσει η τράπεζα δε θα έχει λύση. 
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* '

* *

' *

* *

( ) 1
                                                             (2 .1 6 )

( )

(1 ) 1
                                                     (2 .1 7 )

( )

L L

L L L

D D

D D D

r r C

r r

r a C r

r r

ε

ε

− +
=

− − −
=

 

Αυτές οι εξισώσεις είναι απλά η προσαρµογή στον τραπεζικό τοµέα των 

γνωστών ισοτήτων µεταξύ των δεικτών Lerner (δείκτης µονοπωλιακής δύναµης = 

τιµή µείον το οριακό κόστος που διαιρείται µε την τιµή) και των αντίστροφων 

ελαστικοτήτων. Όσο µεγαλύτερη η αγοραστική δύναµη της τράπεζας στις καταθέσεις 

(αντίστοιχα για δάνεια), τόσο µικρότερη η ελαστικότητα και τόσο υψηλότερος ο 

δείκτης Lerner. Το ανταγωνιστικό µοντέλο αντιστοιχεί στην περίπτωση των άπειρων 

ελαστικοτήτων, η οποία επιστρέφει στην εξίσωση 2.6. Εποµένως, το διαισθητικό 

αποτέλεσµα είναι ότι τα περιθώρια διαµεσολάβησης είναι υψηλότερα όταν οι 

τράπεζες έχουν υψηλότερη αγοραστική δύναµη.  

 Εποµένως καταλήγουµε ότι µια µονοπωλιακή τράπεζα θα θέσει τον όγκο 

δανείων και καταθέσεων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι δείκτες Lerner να είναι ίσοι µε 

τις αντίστροφες ελαστικότητες.  

Μια άµεση συνέπεια αυτού του αποτελέσµατος είναι ότι τα περιθώρια 

µεσολάβησης θα επηρεαστούν αρνητικά, εάν στις χρηµατοοικονοµικές αγορές 

εµφανιστούν υποκατάστατα των τραπεζικών προϊόντων (παραδείγµατος χάριν, στις 

περιπτώσεις που τα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στα χρήµατα της αγοράς κεφαλαίων 

ως υποκατάστατα των τραπεζικών καταθέσεων και οι επιχειρήσεις εκδίδουν 

χρεόγραφα στις χρηµατοοικονοµικές αγορές ως υποκατάστατο των τραπεζικών 

δανείων).  

 ∆ύο άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα. Εάν οι διοικητικές 

δαπάνες είναι πρόσθετες, το πρόβληµα της απόφασης της τράπεζας είναι 

διαχωρίσιµο: το άριστο ποσοστό κατάθεσης είναι ανεξάρτητο από τα χαρακτηριστικά 

της αγοράς δανείου και το βέλτιστο ποσοστό δανείου είναι ανεξάρτητο από τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς καταθέσεων.  

 Υπό τις ίδιες υποθέσεις, εάν το επιτόκιο r στην αγορά χρηµάτων αυξάνεται, 

τότε αυξάνεται τόσο το *

L
r  όσο και το *

D
r .  
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  Το πρώτο αποτέλεσµα είναι προφανές από τις 2.16 και 2.17. Όσον αφορά το 

δεύτερο, εξετάζουµε τις εξισώσεις 2.14 και 2.15, οι οποίες καθορίζουν σιωπηρά το L* 

και το D* ως συναρτήσεις του r: 

* *( ( ), ) ( ( ), ) 0.L r r D r r
L D

π π∂ ∂
= =

∂ ∂
  

Με τη διαφόριση αυτών των εξισώσεων (πάλι εφαρµόζοντας το Implicit 

Function Theorem), επιτυγχάνεται το ακόλουθο αποτέλεσµα:  

2 2

2

2 2

2

0

0.

dL

L dr L r

dD

D dr D r

π π

π π

∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂
∂ ∂

+ =
∂ ∂ ∂

 

Αφού π είναι κοίλο, τα 
2

*

2
( , )

L
r r

L

π∂
∂

 και 
2

*

2
( , )

D
r r

D

π∂
∂

 είναι αρνητικά. Εποµένως το 
dL

dr
 

(και αντίστοιχα 
dD

dr
) έχει το ίδιο πρόσηµο µε το 

2

L r

π∂
∂ ∂

 (και αντίστοιχα 
2

D r

π∂
∂ ∂

). Αλλά 

τώρα οι 2.14 και 2.15 παράγουν τα εξής:  

2 2

1 0,   1 0.a
L r D r

π π∂ ∂
= − < = − >

∂ ∂ ∂ ∂
 

Συνεπώς, 
*( )

0
dL r

dr
< (αντίστοιχα 

*( )
0

dD r

dr
> ). Αφού L(rL) (και αντίστοιχα D(rD)) 

είναι µια φθίνουσα (και αντίστοιχα αύξουσα) συνάρτηση, αυτό συνεπάγεται ότι 
*

0L
dr

dr
>  (και αντίστοιχα  

*

0D
dr

dr
> ). 

 

2.2.2 Η ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ  

 

Φυσικά, κάποιος µπορεί να εξετάσει την πρακτική σχετικότητα αυτών των 

αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι η τραπεζική βιοµηχανία δεν ελέγχεται από µια 

µοναδική επιχείρηση. Στην πραγµατικότητα, το κύριο ενδιαφέρον του µοντέλου  

Monti - Klein είναι ότι µπορεί εύκολα να επανερµηνευθεί ως µοντέλο ατελούς 

ανταγωνισµού (Cournot) µεταξύ ενός πεπερασµένου αριθµού Ν τραπεζών, ο οποίος 

είναι µια ακριβέστερη περιγραφή της πραγµατικότητας. Πράγµατι λοιπόν, εξετάζει 

την περίπτωση Ν τραπεζών (που αποτελούνται από n = 1,...,Ν) υποθέτοντας για 

απλότητα ότι έχει την ίδια συνάρτηση κόστους, ώστε να είναι γραµµική:  

( , ) ,
n D L

C D L D Lγ γ= +   µε     n = 1,...,Ν.     
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Μια ισορροπία Cournot της τραπεζικής βιοµηχανίας είναι ένα N-ιοστό 

σύστηµα διανυσµάτων 
* *

1,...,( , )n n n ND L =  έτσι ώστε για κάθε n, το ζεύγος ( * *,
n n

D L ) να 

µεγιστοποιεί το κέρδος της τράπεζας n (θεωρώντας τον όγκο των καταθέσεων και 

των δανείων άλλων τραπεζών ως δεδοµένο). Με άλλα λόγια, για κάθε n, το ( * *,
n n

D L ) 

προκύπτει από τη µεγιστοποίηση της παρακάτω συνάρτησης: 

( , )

* *max     {( ( ) ) ( (1 ) ( )) ( , )}.
D Ln n

L n m n D n m n n n

m n m n

r L L r L r a r D D D C D L
≠ ≠

+ − + − − + −∑ ∑  

Είναι εύκολα κατανοητό ότι υπάρχει µια µοναδική ισορροπία, στην οποία κάθε 

τράπεζα θέτει  
*

*

n

D
D

N
=   και  

*
*

n

L
L

N
= . Οι συνθήκες πρώτης τάξης δίνουν: 

      

*
' * *

*
' * *

( ) ( ) 0

( ) (1 ) ( ) 0.

n
L L L

n

n
D D D

n

L
r L r L r

L N

D
r D r a r D

D N

π
γ

π
γ

∂
= + − − =

∂

∂
= − + − − − =

∂

 

Αυτές οι συνθήκες πρώτης τάξης µπορούν να ξαναγραφούν ως: 

*

* *

*

* *

( ) 1
                                                           (2 .1 8 )

( )

(1 ) 1
                                                   (2 .1 9 )

( )

L L

L L L

D D

D D D

r r

r N r

r a r

r N r

γ
ε

γ
ε

− +
=

− − −
=

  

 

 Συγκρίνοντας τις συνθήκες αυτές µε τις 2.16 και 2.17, είναι εύκολο να δούµε 

ότι η µόνη διαφορά µεταξύ της περίπτωσης µονοπωλίου και της ισορροπίας Cournot 

είναι ότι οι ελαστικότητες πολλαπλασιάζονται µε το Ν. Με αυτήν την απλή 

προσαρµογή, το µοντέλο Monti - Klein µπορεί έτσι να επανερµηνευθεί ως µοντέλο 

ατελούς ανταγωνισµού µε δύο περιορισµούς στις περιπτώσεις όπου: Ν=1 

(µονοπώλιο) και  Ν=+∞  (τέλειος ανταγωνισµός). Αυτό θα γίνει στο επόµενο τµήµα, 

το οποίο θα εφαρµόσει το µοντέλο αυτό σε µια ανάλυση σχετικά µε τους 

κανονισµούς του ποσοστού κατάθεσης.  

Επιπρόσθετα, παρατηρούµε ότι οι εξισώσεις 2.18 και 2.19 παρέχουν έναν 

πιθανό έλεγχο του ατελούς ανταγωνισµού στον τραπεζικό τοµέα. Πράγµατι, από 

αυτές τις εξισώσεις, η ευελιξία των *

L
r  και *

D
r  σε αλλαγές στο ποσοστό r στην αγορά 

χρηµάτων εξαρτάται από το Ν, το οποίο είναι υπεύθυνο για την "ένταση" του 
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ανταγωνισµού (Ν=1 µπορεί να ερµηνευθεί ως καθαρή ίδρυση καρτέλ, ενώ όταν 

Ν=+∞ αντιστοιχεί στον τέλειο ανταγωνισµό). Υποθέτοντας ότι οι ελαστικότητες 

είναι σταθερές προκύπτει ότι   

* 1

1
1

L

L

r

r

Nε

∂
=

∂ −
   και   

* 1

1
1

D

D

r a

r

Nε

∂ −
=

∂ +
. 

Εποµένως, καθώς η "ένταση" του ανταγωνισµού αυξάνεται (το Ν αυξάνεται), το *

L
r  

(αντίστοιχα *

D
r ) γίνεται λιγότερο (αντίστοιχα περισσότερο) "ευαίσθητο" στις αλλαγές 

στο r.  

Αξιοσηµείωτη µνεία σε αυτό το σηµείο µπορεί να γίνει στη συµβολή των De 

Palma και Gary-Bobo (1996), οι οποίοι εισάγουν τις δαπάνες εκκαθάρισης σε ένα 

µοντέλο Cournot της αγοράς δανείων, στην οποία οι τράπεζες µπορούν να έχουν 

διαφορετικά επίπεδα κεφαλαίου. Έτσι δείχνουν ότι αυτές οι δαπάνες µπορούν να 

παράγουν µη-κυρτότητες στις αντικειµενικές συνθήκες των τραπεζών, οι οποίες 

µπορούν στη συνέχεια να προκαλέσουν τις ασυνέχειες της συνάρτησης της συνολικής 

πιστωτικής προσφοράς όσον αφορά το κεφάλαιο των τραπεζών. 

 

2.2.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Αν και το µοντέλο Monti - Klein παρουσιάζει µια πολύ απλουστευµένη 

προσέγγιση της τραπεζικής δραστηριότητας, είναι σαφές ότι το µοντέλο παρέχει µια 

σειρά συµπερασµάτων που φαίνονται ιδιαίτερα φυσικά και ελκυστικά και που µπορεί 

να αντιµετωπιστούν µε εµπειρικά στοιχεία. Φυσικά, υπάρχουν επίσης 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των συµβάσεων κατάθεσης που το µοντέλο δεν µπορεί 

να εξηγήσει, αλλά όπως φαίνεται λογικό επίσης η αγοραστική δύναµη θα οδηγήσει 

τις τράπεζες να επικαλεστούν χαµηλότερα ποσοστά κατάθεσης και υψηλότερα 

ποσοστά δανεισµού. Πράγµατι, τα εµπειρικά ευρήµατα δείχνουν ότι τα διαφορετικά 

επιτόκια που χρεώνονται στα δάνεια µπορούν να αντιµετωπισθούν όπως 

απεικονίζονται στις διαφορετικές ελαστικότητες ζήτησης.  

Οι Neuberger και Zimmerman (1990) εξέτασαν την ισχύ του µοντέλου σε 

αναζήτηση µιας εξήγησης για το διαρκώς χαµηλό ποσοστό κατάθεσης στην πολιτεία 
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της Καλιφόρνια (ό,τι αυτοί καλούν ως "California rate mystery") χρησιµοποιώντας 

ένα δείγµα 430 τραπεζών κατά την περίοδο 1984 ως 1987. Το µοντέλο Monti - Klein 

προτείνει µια εξήγηση από την πλευρά της δοµής της αγοράς, δεδοµένου ότι οι 

τραπεζικές εργασίες συγκεντρώνονται στην Καλιφόρνια από ό,τι στις υπόλοιπες 

Ηνωµένες Πολιτείες. Ακόµα, η κατάλληλη δοµική µορφή του µοντέλου πρέπει να 

περιλάβει κάποιο µέτρο του µη-χρηµατικού µέρους των αποδόσεων που λαµβάνονται 

από τους καταθέτες, το οποίο οι συγγραφείς παίρνουν συνήθως να είναι ο αριθµός 

των υποκαταστηµάτων των τραπεζών, που συµπληρώνεται, αφ' ενός, από ένα µέτρο 

των υπερβολικών δαπανών και αφ' ετέρου, από ένα µέτρο των µέσων µισθών των 

τραπεζικών υπαλλήλων.  

 

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΤΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  
 

Ως εφαρµογή του µοντέλου Monti - Klein εδώ θα µελετήσουµε τι συµβαίνει 

όταν ο ρυθµιστής επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στα ποσοστά κατάθεσης:  
D D

r r≤ . 

Ένας τέτοιος περιορισµός δεν είναι ασυνήθιστος·  γνωστός στις Ηνωµένες Πολιτείες 

ως "Κανονισµός Q", επιβλήθηκε µέχρι τον Απρίλιο του 1986. Ωστόσο εµφανίζεται 

ακόµα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας και 

της Γαλλίας) και µόλις πρόσφατα έχει αναληφθεί και από άλλες
12

.  

Μια από τις αιτιολογίες για την επιβολή του κανονισµού των ποσοστών 

κατάθεσης είναι η υπόθεση ότι η µείωση του κόστους των πόρων για τις τράπεζες 

συνεπάγεται µια µείωση στα ποσοστά που χρεώνουν στους οφειλέτες. Αυτό είναι 

βασισµένο στην ιδέα της τιµολόγησης εξ’ ονόµατος των τραπεζών. Σε µια πιο 

επιµεληµένη οργάνωση, όπως στο µοντέλο Monti - Klein, η ιδέα αυτή είναι 

ανακριβής. 

Η συζήτηση µπορεί να περιοριστεί εποµένως, χωρίς απώλεια της γενικότητας, 

στην περίπτωση του µονοπωλίου, του (συµµετρικού) ολιγοπωλίου του Cournot που 

                                                 
12

 Σηµειώνουµε ότι, παρόλο που θέτουµε έναν περιορισµό στα ποσοστά, αυτό δε σηµαίνει ότι αυτός ο 

περιορισµός θα ληφθεί υπόψη από την πραγµατική απόδοση για τους καταθέτες. Υποθέτουµε ότι οι 

τράπεζες µπορούν να διαµορφώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους καταθέτες. 

Τότε, το πρώτο αποτέλεσµα από ένα ανώτατο όριο στο ποσοστό καταθέσεων είναι ότι οι τράπεζες θα 

αυξήσουν την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών.  
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λαµβάνεται µε τη διόρθωση των ελαστικοτήτων από µια πολλαπλασιαστική 

παράµετρο. Μια δεύτερη απλοποίηση που πραγµατοποιείται, σε αυτό το πλαίσιο, 

είναι η χρησιµοποίηση των επιτοκίων ως στρατηγικές µεταβλητές (αντί των 

ποσοτήτων). Αυτό είναι απολύτως νόµιµο, δεδοµένου ότι η συνάρτηση κέρδους της 

µονοπωλιακής τράπεζας µπορεί να γραφεί ισοδύναµα ως εξής: 

( , ) ( ( ) ) ( ( )) ( , ),

( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ), ( )),

L D

D L L L D D D L

D L r L r L r r D D C D L

ή

r r r r L r r r D r C D r L r

π = − + − −

Π = − + − −

 

όπου για ευκολία υποθέτουµε ότι το α=0 (χωρίς υποχρεωτικά αποθέµατα). 

Υπολογίζοντας τις συνθήκες πρώτης τάξης για τη µεγιστοποίηση του Π  ως προς το 

L
r  και 

D
r  προκύπτουν, φυσικά, οι ίδιες εξισώσεις όπως πριν: 

        

* '

* *

' *

* *

1

( )

1

( )

L L

L L L

D D

D D D

r r C

r r

r C r

r r

ε

ε

− −
=

− −
=

 

 Όταν επιβάλλεται ένα ανώτατο όριο Dr  στα ποσοστά κατάθεσης, το 

πρόβληµα µεγιστοποίησης της τράπεζας γίνεται: 

     
m a x  Π ( r , )

   ( r )

D L

DD

r

r≤
  

Υποθέτουµε ότι το Π είναι κοίλο και ορίζουµε ως ( ( ), ( ))D D L Lr r r r� �  τη λύση 

του προηγούµενου προβλήµατος. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να εξετάσουµε δύο 

περιπτώσεις:  

Όταν *r DD
r≤ , όπου ο κανονισµός είναι αναποτελεσµατικός και ισχύει ότι: 

* *( ) ,  ( )D D L LD L
r r r r r r= =� �  και όταν *r DD

r> . Αυτή είναι φυσικά η πιο ενδιαφέρουσα 

περίπτωση, αφού η λύση ( *

L
r , *

D
r ) δεν είναι πλέον εφικτή. Η νέα λύση ( , )D Lr r� θα 

ικανοποιήσει τη συνθήκη πρώτης τάξης: 

 ( , ) 0.D L

L

r r
r

∂Π
=

∂
�  

Επειδή το Π είναι κοίλο, υπάρχει ένα µοναδικό Lr�  και αυτή η εξίσωση ορίζει 

το Lr� ως µια implicit συνάρτηση του ανώτατου ορίου Dr . Εφαρµόζοντας το Implicit 

Function Theorem, προκύπτει ότι  
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2 2

2
0.

L

DL L D

d r

r r rd r

∂ Π ∂ Π
+ =

∂ ∂ ∂

�

 

Αφού, 
2

2

L
r

∂ Π
∂

 είναι αρνητικό, το πρόσηµο του 
L

D

d r

d r

�

 είναι ίδιο µε το πρόσηµο του 

2

L D
r r

∂ Π
∂ ∂

. Κατά συνέπεια, έχουν αποδειχθεί τα εξής·  το ανώτατο όριο στα ποσοστά 

κατάθεσης θα προκαλέσει µια µείωση στο ποσοστό του δανεισµού εάν και µόνο εάν 

2

0
L D

r r

∂ Π
>

∂ ∂
.  

Από τη µεριά της τράπεζας, ο όρος 
2

0
L D

r r

∂ Π
>

∂ ∂
 (αντίστοιχα < 0) αντιστοιχεί 

στην περίπτωση στην οποία τα δάνεια και οι καταθέσεις είναι υποκατάστατα 

(αντίστοιχα συµπληρωµατικά) υπό την έννοια ότι όταν αυξάνεται ο όγκος των 

δανείων (δηλ. όταν 
L

r  µειώνεται) η οριακή αποδοτικότητα της συγκέντρωσης των 

καταθέσεων µειώνεται (αντίστοιχα αυξάνεται).  

Έτσι τώρα προκύπτει το ερώτηµα, σε ποιες περιπτώσεις αυτή η συνθήκη 

ικανοποιείται; Το ακόλουθο αποτέλεσµα δίνει την απάντηση, όταν η συνθήκη 

ζήτησης για δάνεια και η συνθήκη προσφοράς καταθέσεων είναι ανεξάρτητες 

(δηλαδή, το L εξαρτάται µόνο από το 
L

r και το D  µόνο από το 
D

r ):  

Όταν η ζήτηση για δάνεια και η προσφορά καταθέσεων είναι ανεξάρτητες και 

όταν οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε µια απείρως ελαστική πηγή χρηµατοδοτήσεων, 

ένα ανώτατο όριο στα ποσοστά κατάθεσης υπονοεί µια µείωση του ποσοστού 

δανεισµού, εάν 
2

0
C

D L

∂
>

∂ ∂
. Όταν η συνάρτηση διοικητικού κόστους είναι εύκολα 

διαχωρίσιµη (
2

0
C

D L

∂
=

∂ ∂
), ένα ανώτατο όριο στα ποσοστά κατάθεσης δε θα έχει καµία 

επίδραση στο ποσοστό δανεισµού.   

 Αυτό είναι µια άµεση συνέπεια αυτού που αναφέρθηκε παραπάνω, αρκεί να 

επισηµανθεί ότι  

2 2
' '( ) ( ),

L D

D L

C
L r D r

r r D L

∂ Π ∂
= −

∂ ∂ ∂ ∂
 µε L'<0  και  D>0' . 

Αυτό το αποτέλεσµα σηµαίνει ότι ο κανονισµός του επιτοκίου καταθέσεων 

µπορεί να χάσει το στόχο του, αφού στην απλούστερη περίπτωση (διαχωρίσιµες 
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δαπάνες) ένα ανώτατο όριο στα ποσοστά κατάθεσης δε θα έχει καµία επίδραση στο 

ποσοστό δανεισµού. Επιπλέον, η υπόθεση που απαιτείται για την άτυπη αιτιολόγηση 

των ανώτατων ορίων, που θεωρείται ορθή (δηλαδή 
2
C

D L

∂
∂ ∂

>0) είναι ακριβώς το 

αντίθετο της συνθήκης (κόστος συµπληρωµατικότητας, 
2
C

D L

∂
∂ ∂

<0) που απαιτείται για 

να εξηγήσει την ύπαρξη των διεθνών τραπεζών. Εάν το 
2
C

D L

∂
∂ ∂

 ήταν θετικό, οι 

τραπεζικές εργασίες θα ήταν αποδοτικότερες.  

Ακόµα, αυτό το απογοητευτικό αποτέλεσµα έχει θεωρηθεί µια κριτική του 

µοντέλου Monti - Klein, παρά µια απόδειξη της ακαταλληλότητας των κανονισµών 

κατάθεσης ως ένα έµµεσο όργανο για τον έλεγχο των δανείων. Τι θα συµβεί όµως, 

εάν αλλάξουµε τις υποθέσεις αυτού του µοντέλου που χρησιµοποιήθηκαν 

προηγουµένως;  

Καταρχήν, εάν εισάγουµε την αλληλοεξάρτηση µεταξύ των δανείων και των 

καταθέσεων, µπορεί να εµφανιστεί υποκαταστασιµότητα στη συνάρτηση κερδών 

(
2

0
L D

r r

∂ Π
>

∂ ∂
). Έτσι εξετάζουµε, την περίπτωση των σταθερών πρόσθετων δαπανών 

( '

L L
C γ=  και '

D D
C γ= ) και τότε η νέα έκφραση της συνάρτησης κέρδους είναι η εξής 

( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ).
L D L L L D D D L D

r r r r L r r r r D r rγ γΠ = − − + − −  

Μετά από τη διαφόριση αυτής της έκφρασης ως προς το 
L

r και 
D

r , η συνθήκη 

που προκύπτει για την υποκαταστασιµότητα είναι η ακόλουθη: 

2 2

( ) ( ) 0.
L L L L

D L L D L D

L D L D
r r r r

r r r r r r
γ γ

∂ ∂ ∂ ∂
− + − − + − − >

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

Ειδικότερα, εάν τα cross-derivatives του L και D είναι θετικά και αρκετά 

µεγάλα, είναι δυνατόν να εµφανιστεί υποκαταστασιµότητα. Εντούτοις, δεν υπάρχει 

καµία διαισθητική αιτιολόγηση αυτής της συνθήκης
13

.  

Η υποκαταστασιµότητα µεταξύ δανείων και καταθέσεων µπορεί επίσης να 

εµφανιστεί εάν το ποσοστό αγοράς χρηµάτων ποικίλει όταν τα (συνολικά) αποθέµατα 

των τραπεζών (δηλαδή, η καθαρή τους θέση στην αγορά χρηµάτων) αλλάζουν. Σε 

                                                 

13
 Σηµειώνουµε ότι 0 και 0

D L

L D

r r

∂ ∂
> <

∂ ∂
ικανοποιείται σε επίπεδο ατοµικής τράπεζας, σε κάποια 

µοντέλα (όπως το µοντέλο µονοπωλιακού ανταγωνισµού Chiappori, Perez-Castrillo και Verdier 

(1995)). 
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αυτή την περίπτωση η νέα έκφραση του κέρδους της (αντιπροσωπευτικής) τράπεζας 

είναι 

( , ) ( ) ( ) ( ( ), ( )),
D L L L D D D L

r r r L r r D r C D r L rΠ = − −  

Όπου το C(D,L) αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος της µεσολάβησης:   

( , ) ( , ) ( )[ ( )].C D L C D L D L r D L= + − −  

Ο τελευταίος όρος, που έχει το ίδιο πρόσηµο (που είναι ίσο µε D-L), αντιπροσωπεύει 

το καθαρό εισόδηµα από τις συναρτήσεις της αγοράς χρήµατος. Η 

υποκαταστασιµότητα των καταθέσεων και των δανείων εµφανίζεται όταν 
2

0
C

D L

∂
>

∂ ∂
, 

το οποίο είναι ισοδύναµο µε 

2

{ ''( ) 2 '( )}                                                         (2 .2 0 )
C

R r R r R
D L

∂
> +

∂ ∂
 

Η συνθήκη αυτή, για παράδειγµα, ικανοποιείται όταν τα κόστη διαχείρισης 

είναι διαχωρίσιµα (
2

0
C

D L

∂
=

∂ ∂
) και όταν το ποσοστό στην αγορά χρήµατος µειώνεται 

( '( ) 0r R < ) και είναι κοίλο ( ''( ) 0r R < ) ως προς το R. 

Σηµειώνουµε ότι σε αυτή την ανάλυση έχουµε υποθέσει ότι οι τράπεζες είναι 

ουδέτερες κινδύνου. Αυτό φαίνεται ως µια λογική υπόθεση, δεδοµένου ότι το 

χαρτοφυλάκιο των τραπεζών αναµένεται να διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, µπορεί να 

είναι καλή ιδέα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ίδια η τράπεζα µπορεί να 

χρεοκοπήσει και ότι η πρόταση περιορισµένης ευθύνης της έχει επιπτώσεις στην 

προσφορά καταθέσεων. Αυτό το σηµείο, αναπτύχθηκε από τον Dermine (1986), ο 

οποίος έδειξε ότι η διαχωρισιµότητα του προβλήµατος της "απόφασης" της τράπεζας 

µπορεί να χαθεί, όταν η τράπεζα έχει µια µη-µηδενική πιθανότητα προεπιλογής. 

 

 

3. ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ 

 

Τα τελευταία χρόνια βεβαιώνεται µια µερική απόρριψη του παραδοσιακού 

υλικού των εγχειριδίων που αφορά τα χρήµατα και τις τραπεζικές εργασίες στη 

µακροοικονοµική ισορροπία. Αυτή η τάση είναι το αποτέλεσµα της ελπιδοφόρου 

ανάπτυξης της θεωρίας µακροοικονοµικών εφαρµογών των οικονοµικών ατελειών 
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που χρησιµοποιούνται για να εξηγήσουν το ρόλο των τραπεζών και των οικονοµικών 

µεσαζόντων. Αν και αυτή η θεωρία δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόµα, ειδικότερα 

επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί από εµπειρικά στοιχεία, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε 

µερικά από τα αποτελέσµατά της.  

Μετά από µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση στις µακροοικονοµικές συνέπειες 

των ατελειών των χρηµατοοικονοµικών αγορών (παράγραφος 3.1), αυτή η ενότητα 

θα µελετήσει πέντε ζητήµατα: κάποια κανάλια µετάδοσης της νοµισµατικής 

πολιτικής (παράγραφος 3.2), την ευθραυστότητα του οικονοµικού συστήµατος 

(παράγραφος 3.3), την ύπαρξη των οικονοµικών κύκλων (παράγραφος 3.4), τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα της οικονοµικής µεσολάβησης (παράγραφος 3.5) και 

τέλος, τον αντίκτυπο της οικονοµικής µεσολάβησης στην ανάπτυξη (παράγραφος 

3.6). 

 

3.1 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο Irving Fisher(1933) υποστήριξε, σε ένα ζήτηµα που τέθηκε στην 

Econometrica, ότι η δριµύτητα της οικονοµικής µείωσης κατά τη διάρκεια της 

µεγάλης οικονοµικής κρίσης, προέκυψε από την κακή απόδοση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών. Επιπλέον, καθόρισε την έννοια του αποπληθωριστικού 

χρέους: όταν οι οφειλέτες (επιχειρήσεις) είναι ιδιαίτερα δυναµικοί, ένας µικρός 

κλονισµός (shock) που επηρεάζει την παραγωγικότητά τους ή τον καθαρό πλούτο 

τους µπορεί να προκαλέσει µια σειρά πτωχεύσεων, οι οποίες παράγουν µια µείωση 

στην επένδυση, στη ζήτηση και κατά συνέπεια, στις τιµές. Αυτό επιδεινώνει την 

πραγµατική υποχρέωση του παραγωγικού τοµέα, που µπορεί να προκαλέσει µια 

περαιτέρω σειρά αποτυχιών, µε µια αθροιστική, σωρευτική επίδραση.  

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε αργότερα από τη θεωρία Gurley-Shaw (1955) 

σύµφωνα µε την οποία οι οικονοµικοί µεσάζοντες διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο 

στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων που δανείζονται µεταξύ των 

οφειλετών και των αποταµιευτών. Επίσης, στα ίδια πλαίσια κυµαίνεται και η εύρεση 

του Goldsmith(1969), ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας θετικός συσχετισµός 

µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και του βαθµού τεχνολογικής βελτίωσης και 

εξέλιξης του οικονοµικού τοµέα.  
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Μετά τη δηµοσίευση της νοµισµατικής ιστορίας των Ηνωµένων Πολιτειών από 

τους Friedman και Schwartz (1963), κυριάρχησε η ιδέα ότι η προσφορά χρήµατος 

ήταν το βασικό οικονοµικό σύνολο που κέρδιζε χρόνο µε το χρόνο ευρεία αποδοχή. 

Οι Friedman και Schwartz βρήκαν υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ της προσφοράς 

χρήµατος και της παραγωγής, ειδικά κατά τη διάρκεια της µεγάλης οικονοµικής 

κρίσης-Great Depression. Υποστήριξαν επίσης, ότι οι τράπεζες υπολόγιζαν το µέτρο 

που δηµιουργεί τα χρήµατα, συµφωνώντας έτσι µε τα συµπεράσµατα των απλών 

IS/LM µακροοικονοµικών µοντέλων, στα οποία η προσφορά χρηµάτων υποτίθεται 

ότι ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα - µια απλοποιητική, αλλά κρίσιµη υπόθεση. 

Στην πραγµατικότητα (όπως θα συζητήσουµε στην παράγραφο 3.2), ακόµα κι αν η 

Κεντρική Τράπεζα µπορεί να ελέγξει τη βάση χρηµάτων, τα άλλα συστατικά της 

προσφοράς χρηµάτων είναι αυτά που προσαρµόζονται στις αλλαγές των επιτοκίων. 

Κατά συνέπεια, το απόθεµα των χρηµάτων είναι στην πραγµατικότητα λιγότερο 

σηµαντικό για τη µακροοικονοµική συµπεριφορά από τη χρηµατοοικονοµική 

ικανότητα της οικονοµίας, που ορίζεται ως ο συνολικός όγκος της πίστωσης που οι 

δανειστές είναι έτοιµοι να χορηγήσουν στους οφειλέτες. Εποµένως, σε απάντηση 

στην "άποψη χρήµατος-money view" των Friedman και Schwartz, η εναλλακτική 

θέση ήταν να υπογραµµιστεί η "πιστωτική άποψη-credit view".  

Μετά από τη δεκαετία του '60 και µετά από τη συµβολή των Modigliani και 

Miller(1958), η άποψη ότι "η χρηµατοδότηση είναι ένα πέπλο" έγινε ευρέως 

αποδεκτή. Εάν η οικονοµική δοµή των επιχειρήσεων είναι άσχετη και εάν οι 

οικονοµικοί µεσάζοντες είναι περιττοί, η νοµισµατική πολιτική µπορεί να ασκήσει 

µόνο παροδική επίδραση στις πραγµατικές µεταβλητές, µέσω των απροσδόκητων 

αλλαγών στην προσφορά χρήµατος. Σε όλα τα πραγµατικά µοντέλα επιχειρηµατικών 

κύκλων που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, η χρηµατοδότηση δε διαδραµάτιζε κανένα 

ρόλο.  

Η επιστροφή της χρηµατοοικονοµικής πλευράς στα µακροοικονοµικά µοντέλα 

άρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του '80. Σύµφωνα µε µια προηγούµενη µελέτη του 

Bernanke (1983) τονίστηκε η σχετική σηµασία των νοµισµατικών έναντι των 

οικονοµικών παραγόντων στη µεγάλη οικονοµική κρίση-Great Depression. Το 

κεντρικό του συµπέρασµα ήταν ότι οι νοµισµατικές δυνάµεις ήταν "ποσοτικά 

ανεπαρκείς" για να εξηγήσουν το βάθος και την εµµονή της κρίσης και ότι η 

κατάρρευση του οικονοµικού συστήµατος (οι µισές από τις Αµερικανικές τράπεζες 
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κατέρρευσαν µεταξύ της περιόδου 1930 και 1933 και οι χρηµατιστηριακές αγορές 

συντρίφτηκαν παγκοσµίως) ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας. Εποµένως, η πτώση 

στο απόθεµα χρηµάτων φαίνεται στην πραγµατικότητα να είναι λιγότερο σηµαντική 

από αυτή που υποστήριζαν οι Friedman και Schwartz. Ο Bernanke εξέτασε τις δύο 

ερµηνείες (η διακοπή στις τραπεζικές εργασίες έχει επιπτώσεις στους οφειλέτες που 

δεν είχαν πρόσβαση στις αγορές ασφάλειας εναντίον της πτώσης στην προσφορά 

χρηµάτων) και ολοκλήρωσε υπέρ της πρώτης. Κατά συνέπεια, αυτό το κοµµάτι των 

εµπειρικών στοιχείων υποστήριξε την πιστωτική άποψη, η οποία τονίζει ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές αγορές εµφανίστηκαν να είναι ατελείς και έτσι οι υποθέσεις 

Modigliani-Miller δεν ίσχυσαν. Παρακάτω θα µελετήσουµε τα διαφορετικά 

θεωρητικά επιχειρήµατα που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, αρχίζοντας από 

εκείνους που στοχεύουν να εξηγήσουν τα κανάλια µετάδοσης της νοµισµατικής 

πολιτικής. 

Για τις ανάγκες του κεφαλαίου αυτού, θα αναφερθούµε σε δύο από τα κανάλια 

όπως αυτά διακρίνονται και αναλύονται από τους Freixas και Rochet (1997). Ωστόσο 

για την πλήρη κατανόηση των µηχανισµών µετάδοσης γίνεται πλήρης ανάλυση στο 

κεφάλαιο 6, όπου εκεί θα χρησιµοποιήσουµε την κατηγοριοποίηση που εφαρµόζεται 

συνήθως στη βιβλιογραφία. 

 

3.2 ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι οι ακριβείς µηχανισµοί µέσω των 

οποίων η νοµισµατική πολιτική των κεντρικών τραπεζών έχει επιπτώσεις στην 

πραγµατική δραστηριότητα δεν είναι εντελώς κατανοητοί
14

. Στη συνέχεια 

ανακαλούµε τις κύριες µεθόδους που χρησιµοποιούνται από τις Κεντρικές Τράπεζες 

για να παρέχουν ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα. Αν και οι λεπτοµερείς 

διαδικασίες διαφέρουν, οι περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες των αναπτυγµένων 

χωρών χρησιµοποιούν πρώτιστα το ίδιο όργανο, δηλαδή µια "δηµοπρασία 

αποθεµάτων σχετικά µε µια βάση ανάκτησης έναντι της επιβοηθητικής εγγύησης των 

χρεογράφων" (Schnadt (1993)). Εκτός από αυτές τις διαδικασίες, οι τράπεζες 

                                                 
14

 Το κεφάλαιο 2 έδειξε ότι η βιοµηχανική οργάνωση του τραπεζικού τοµέα θα µπορούσε να έχει µια 

ισχυρή επιρροή σε αυτούς τους µηχανισµούς. 
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επιτρέπεται, µε δική τους πρωτοβουλία, να λάβουν τις βραχυπρόθεσµες προόδους 

από την Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, το κόστος αυτών των προόδων υπερβαίνει 

χαρακτηριστικά το επιτόκιο στις κανονικές δηµοπρασίες της ελεύθερης αγοράς των 

αποθεµάτων. Αυτή η δυνατότητα µπορεί να προσφερθεί συστηµατικά, όπως στην 

περίπτωση της Γαλλίας και της Γερµανίας. Τα αποθέµατα των τραπεζών 

κυκλοφορούν στο εµπόριο σε µια δευτεροβάθµια αγορά (τη διατραπεζική αγορά ή 

οµοσπονδιακή αγορά κεφαλαίων στις Ηνωµένες Πολιτείες), ενώ τέλος, υπάρχει και 

ένα ευρύτερο σύνολο αγορών για ρευστότητα (η αποκαλούµενη αγορά χρηµάτων), 

στην οποία επεµβαίνουν άλλοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και µεγάλες µη 

οικονοµικές επιχειρήσεις.  

Μιλώντας γενικά, συνυπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τους 

µηχανισµούς της νοµισµατικής πολιτικής ακόµα και µεταξύ των οικονοµολόγων. Η 

"άποψη χρηµάτων-money view" (που παρουσιάζεται στην υποενότητα 3.2.1) 

ουσιαστικά βεβαιώνει ότι επηρεάζουν µόνο τα στοιχεία του παθητικού των τραπεζών 

(χρήµατα) ενώ η "πιστωτική άποψη-credit view" (υποενότητα της 3.2.2) επιµένει στη 

σηµασία των τραπεζικών δανείων, σε αντιδιαστολή µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης 

για τους οφειλέτες. Η υποενότητα 3.2.3 θα συγκρίνει τις δύο απόψεις µε την κρίση 

της συνάφειας των υποθέσεων που απαιτούνται και µε την εξέταση κάποιων 

εµπειρικών στοιχείων. Τέλος, η υποενότητα 3.2.4 θα παρεκκλίνει από το 

τυποποιηµένο χρηµατο-πολλαπλασιαστικό µοντέλο και θα εισαγάγει το θέµα της 

ενδογένειας του χρήµατος. 

 

3.2.1 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

 

Στην απλούστερη διατύπωσή του, το κανάλι του χρήµατος µπορεί να 

περιγραφεί µε ένα IS/LM µοντέλο δηλαδή σε έναν κόσµο µε ένα αγαθό, δύο 

περιουσιακά στοιχεία (χρήµατα D και οµόλογα Β) και τέσσερις τύπους 

αντιπροσώπων: τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και την κυβέρνηση
15

. Το 

πραγµατικό εισόδηµα των νοικοκυριών (y) και το επιτόκιο οµολόγων (rB) καθορίζουν 

την (πραγµατική) αποταµίευση S(y,rB), την οποία διατίθενται να κατανείµουν µεταξύ 

των δύο στοιχείων:  

                                                 
15 Αυτό το µοντέλο είναι το ίδιο µε αυτό που αναπτύξαµε στο κεφαλαίου 2 στην υποενότητα  2.1.1. 
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( , ) ( , ) ( , )                                                      (3 .1 )

    +  +              +  -             +  +

h h

B B B
S y r D y r B y r= +

 

όπου ο εκθέτης h αναφέρεται στα νοικοκυριά, ενώ το + ή - υποδηλώνει τα πρόσηµα 

των µερικών παραγώγων. Οµοίως, η ζήτηση για επενδύσεις εκ µέρους των 

επιχειρήσεων I(rB)
16

 χρηµατοδοτείται µέσω των οµολογιών:  

( ) ( )                                                                                            (3.2)f

B BI r B r=  

όπου ο εκθέτης f αναφέρεται στις επιχειρήσεις. Η διαµόρφωση των τραπεζών από την 

άλλη µεριά είναι απλοϊκή: εκδίδουν καταθέσεις Βd
, αγοράζουν οµολογίες B

b
 και 

κρατούν τα αποθέµατα R, µε τον ακόλουθο περιορισµό ισορροπίας:  

                                                                                   (3 .3 )b bR B D+ =  

Στην απλούστερη µορφή, οι τράπεζες είναι εντελώς παθητικές. Το B
b
 και D

b
 

καθορίζονται από το ποσοστό αποθεµάτων που απαιτείται από την Κεντρική Τράπεζα 

(
b

R aD= ),  

b R
D

a
=  και 

(1 )b R a
B

a

−
=                                                                                        (3.4) 

Τέλος, ο τελευταίος αντιπρόσωπος είναι η κυβέρνηση, η οποία χρηµατοδοτεί 

τις πραγµατικές δαπάνες G από τα αποθέµατα R που δανείζονται από τις τράπεζες και 

µε την έκδοση των οµολογιών B
g
:  

g
G R B= +                                                                                                                (3.5) 

Χρησιµοποιώντας το νόµο του Walras
17

, δύο εξισώσεις είναι αρκετές για να 

χαρακτηρίσουν τα επίπεδα ισορροπίας των ενδογενών µεταβλητών  y και rB:  

( , )h

B
R aD y r=                     (ισορροπία στην αγορά χρήµατος)                               (3.6)  

και  

( ) ( , )
B B

I r G S y r+ =             (ισορροπία στην αγορά αγαθών)                                  (3.7) 

Στις υποθέσεις σχετικά µε τα πρόσηµα των µερικών παραγώγων, η 

παραδοσιακή ανάλυση των Κεϋνσιανών µοντέλων αναλύεται στις εξισώσεις 3.6 και 

3.7 που αναφέρονται στις καµπύλες LM και IS αντίστοιχα.  

                                                 
16

 Η επένδυση θα µπορούσε επίσης να εξαρτηθεί από το y, χωρίς αλλαγή του συλλογισµού µας. 
17 Σύµφωνα µε το νόµο του Walras για τις αγορές, όταν η µία από τις δύο αυτές αγορές, χρήµατος και 

αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία, τότε αναγκαστικά βρίσκεται και η άλλη σε ισορροπία, οπότε δεν είναι 

απαραίτητο να αναφερόµαστε και στις δύο αγορές, αλλά αρκεί η αναφορά στη µία. 



∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 31 

 

 Σχήµα 1: Οι συνέπειες της αύξησης των αποθεµάτων στο µοντέλο IS/LM.  

 

 

Η επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής είναι ευδιάκριτη: εάν η Κεντρική 

Τράπεζα αυξήσει το R ή µειώσει το B
g
 ("ένεση" ρευστότητας)

18
, η καµπύλη LM 

µετακινείται προς τα κάτω (σχήµα 1), ενώ η καµπύλη IS δεν επηρεάζεται. Εποµένως, 

η δραστηριότητα ενισχύεται (το y αυξάνει) και το επιτόκιο µειώνεται.  

Οι υποθέσεις που απαιτείται να ισχύουν σε αυτή την ανάλυση είναι οι 

ακόλουθες:  

• Α1: Οι τιµές δεν προσαρµόζονται στιγµιαία για να αντιδράσουν σε 

αλλαγές  στην (ονοµαστική) ποσότητα χρήµατος.  

• A2: Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να επηρεάσει άµεσα την ονοµαστική 

ποσότητα χρήµατος µε τη ρύθµιση των αποθεµάτων.  

• A3: Τα δάνεια και τα οµόλογα είναι τέλεια υποκατάστατα των 

οφειλετών (εποµένως, η εισαγωγή τραπεζών είναι περιττή).  

Η ακόλουθη ανάλυση αποτελεί ερµηνεία του τι θα συµβεί εάν τροποποιηθούν 

οι υποθέσεις A2 και A3. 

 

 

 

                                                 
18

 Εάν το G κρατηθεί σταθερό, ο περιορισµός στον προϋπολογισµό της κυβέρνησης (δηλαδή η 

εξίσωση 3.5) υπονοεί ότι οποιαδήποτε αύξηση στο R συνοδεύεται από µια ίση µείωση στο B
g
. 
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3.2.2 Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  

 

Σύµφωνα µε τους Bernanke και Blider(1988), το προηγούµενο µοντέλο θα 

τροποποιηθεί µε την εισαγωγή των τραπεζικών δανείων ως ατελές υποκατάστατο των 

οµολογιών. Το επιτόκιο στα δάνεια των τραπεζών ορίζεται ως 
L

r . Η συµπεριφορά 

των νοικοκυριών (εξίσωση 3.1) δεν τροποποιείται, ενώ αντίθετα αυτή των 

επιχειρήσεων και των τραπεζών είναι πλέον πιο σύνθετη. Οι επιχειρήσεις τώρα έχουν 

δύο δυνατότητες για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεών τους, έτσι η 3.2 

αντικαθίσταται από την 

( , ) ( , ) ( , )                                                                    (3.8)

    -  -               -  +            +  -

f f

B L B L B L
I r r B r r L r r= +

 

Οµοίως, οι τράπεζες έχουν τώρα τρία περιουσιακά στοιχεία (αποθέµατα, 

δάνεια και οµολογίες), έτσι η 3.3 αντικαθίσταται από την  

b b bR L B D+ + = .                                                                                                     (3.9) 

Όπως πριν, η ποσότητα χρηµάτων καθορίζεται εξωγενώς από το µηχανισµό 

του πολλαπλασιαστή: b R
D

a
= . Η κατανοµή των δανείσιµων κεφαλαίων 

1
 ( ( ))b a

D R R
a

−
− =  από τις τράπεζες προκύπτει από την αριστοποίηση των 

χαρτοφυλακίων τους (που δεν διαµορφώνεται ρητά από τους Bernanke και Blinder):  

( , )

             -  +

B ( , )

            +  -

b

B L

b

B L

L r r R

r r R

µ

ν

=

=
                                                                                          (3.10) 

µε 
1

( , ) ( , )
B L B L

a
r r r r

a
µ ν

−
+ = . Η ισορροπία της αγοράς χρηµάτων (εξίσωση 3.6, 

καµπύλη LM) είναι η ίδια µε πριν, αλλά η εξίσωση 3.7 (IS καµπύλη) πρέπει να 

αντικατασταθεί από ένα σύστηµα δύο εξισώσεων:  

( , ) ( , )         ( ισ ο ρ ρ οπ ία  σ τη ν  α γο ρά  α γα θώ ν )      (3 .1 1 )

    -  -                  +  +           

B L B
I r r G S y r+ =

 και  
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( , ) ( , )             (ισορροπία  στην πιστωτική  αγορά)       (3.12)

      +  -            -  +      

f

B L B LL r r r r Rµ=

  

Χρησιµοποιώντας τις υποθέσεις σχετικά µε τα πρόσηµα των µερικών 

παραγώγων, η εξίσωση 3.12 µπορεί να λυθεί ως προς το 
L

r :  

( , )                                                                                                      (3.13)

            +  -

L Br r Rϕ=
 

Τοποθετώντας την εξίσωση 3.13 στην 3.11 παράγεται αυτό που οι Bernanke 

και Blinder ονόµασαν καµπύλη εµπορεύµατος και πίστωσης (Commodity and Credit 

Curve-CC):  

( , ( , )) ( , )                                                                   (3.14)

    -   -   +  -                   +  + 

B BI r r R G S y rϕ Β + =
 

Η κύρια διαφορά µεταξύ της παρούσας και της προηγούµενης περίπτωσης 

είναι ότι το R εµφανίζεται στην καµπύλη CC αλλά ήταν απόν από την καµπύλη IS.   

 

       

   Σχήµα 2: Το πιστωτικό κανάλι της νοµισµατικής πολιτικής  

 

Μια αύξηση στα αποθέµατα των τραπεζών έχει δύο αποτελέσµατα στο 

µοντέλο Bernanke και Blinder:  Όπως στην προηγούµενη περίπτωση, η ποσότητα των 

χρηµάτων αυξάνει (οι καµπύλες LM µετακινούνται προς τα κάτω). Επιπρόσθετα, ο 

όγκος της πίστωσης αυξάνει, κάτι που ενισχύει τη ζήτηση για επένδυση από τις 

**

B
r  

*

B
r  

*y  **y  Πραγµατικό  

ΑΕΠ 

rB 

Επιτόκιο 

Οµολογιών 

CC 

CC' 

LM' 

LM 
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επιχειρήσεις (µετατοπίσεις της καµπύλης CC προς τα πάνω). Κατά συνέπεια, η 

δραστηριότητα ενισχύεται (αυξάνει το y) αλλά η επίδραση στο rB είναι 

αµφιλεγόµενη
19

. Η απόδειξη είναι προφανής όπως απεικονίζεται παραπάνω στο 

σχήµα 2. 

Μια πρώτη σηµαντική συνέπεια αυτού του αποτελέσµατος είναι ότι η 

νοµισµατική πολιτική µπορεί να έχει σηµαντικά πραγµατικά αποτελέσµατα χωρίς 

ουσιαστικά να ασκεί επιπτώσεις στο επιτόκιο rΒ. Εάν οι τράπεζες έχουν µεγαλύτερη 

πρόσβαση στα αποθέµατα, µπορούν να αυξήσουν την προσφορά πίστωσής τους στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν στη συνέχεια να επενδύσουν περισσότερο χωρίς να 

αλλάξουν σηµαντικά τη ζήτησή τους για οµολογίες. 

Μια δεύτερη σηµαντική συνέπεια αφορά τη συνάφεια των δεικτών 

νοµισµατικής πολιτικής. Εάν η Κεντρική Τράπεζα δε µπορεί άµεσα και στιγµιαία να 

παρατηρήσει την επίδραση της πολιτικής της στην πραγµατική δραστηριότητα, αλλά 

πρέπει να στηριχθεί στους οικονοµικούς δείκτες (χρήµα, επιτόκια και πίστωση) η 

ερώτηση που γεννάται είναι, ποια από αυτές τις οικονοµικές µεταβλητές δίνει την 

καλύτερη πρόβλεψη της πραγµατικής δραστηριότητας και πρέπει εποµένως να 

χρησιµοποιηθεί ως στόχος. Από την άποψη των χρηµάτων και οι τρεις µεταβλητές 

συσχετίζονται τέλεια. Κατά την πιστωτική άποψη, η πίστωση θα έπρεπε να είναι ο 

στόχος. Η ακόλουθη ανάλυση θα εστιάσει στη σχετικότητα των υποθέσεων που 

εννοούνται από την πιστωτική άποψη και τις εµπειρικές εργασίες σχετικά µε την 

ερώτηση, ακολουθώντας στενά τους Kashyap και Stein (1993). 

 

3.2.3 Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Οι υποθέσεις που υπονοούνται πίσω από την πιστωτική άποψη είναι οι 

ακόλουθες
20

:  

 

 

                                                 
19

 Αυτή η σύνθετη επίδραση των χρηµάτων στα επιτόκια αναλύεται επίσης µε µια διαφορετική 

τοποθέτηση από τον Fuerst (1992). 
20

 Συγκρίνετε αυτές τις υποθέσεις µε τις Al έως A3 της υποενότητας 3.2.1. 
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• Α1: Οι τιµές δεν προσαρµόζονται στιγµιαία για να αντιδράσουν σε 

αλλαγές  στην (ονοµαστική) ποσότητα χρήµατος.   

• Α'2: Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να επηρεάσει άµεσα τον όγκο των 

πιστώσεων προσαρµόζοντας τα τραπεζικά αποθέµατα.  

• A'3: Τα δάνεια και τα χρεόγραφα είναι ατελή υποκατάστατα και για 

τους οφειλέτες και για τις τράπεζες.  

Η υπόθεση Al είναι κοινή και για τις δύο απόψεις της νοµισµατικής πολιτικής. 

Οι εξηγήσεις της A'2 στηρίχθηκαν στην καταµερισµένη πίστωση. Τα σύγχρονα 

επιχειρήµατα (σχετικά µε την ατελή πληροφόρηση και τον εποπτικό ρόλο των 

τραπεζών) εξηγούν την υπόθεση ότι χωρίς την πιστωτική διανοµή, οι εταιρίες που 

έχουν ανεπαρκές κεφάλαιο πρέπει να στηρίζονται στην πίστωση που προέρχεται από 

τους οικονοµικούς µεσάζοντες. Αυτό επιβεβαιώνεται και µε εµπειρικά στοιχεία. Ο 

James (1987) δείχνει ότι η πίστωση των τραπεζών είναι ακριβότερη από το άµεσο 

χρέος, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει "κάτι ειδικό" στις υπηρεσίες των 

τραπεζών προς στους οφειλέτες. Οµοίως, οι Hoshi, Kashyap και Scharfstein (1991) 

έδειξαν ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις µε τους στενούς τραπεζικούς δεσµούς είναι 

λιγότερο πιθανό να περιορίσουν τη ρευστότητά τους. Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται 

από τους Kashyap και Stein (1993), οι οικονοµικοί µεσάζοντες εκτός από τις 

τράπεζες (όπως οι επιχειρήσεις χρηµατοδότησης, που δεν κρατούν τα αποθέµατα της 

Κεντρικής Τράπεζας) θα µπορούσαν σε γενικές γραµµές να παρέχουν τις ίδιες 

υπηρεσίες. Ακόµα κι αν αυτοί οι µη τραπεζικοί µεσάζοντες δεν εµφανίζονται να 

έχουν ένα µεγάλο µερίδιο της πιστωτικής αγοράς, θα µπορούσαν αποτελεσµατικά να 

είναι οι "οριακοί" δανειστές στην οικονοµία, που θα παρείχαν πίστωση όταν η 

Κεντρική Τράπεζα περιόριζε τη ρευστότητα. Αυτό δε φαίνεται να συµβαίνει, πιθανώς 

λόγω του "lock-in" αποτελέσµατος: εξαιτίας της ασύµµετρης πληροφόρησης, οι 

οφειλέτες δε µπορούν να µεταπηδήσουν από ένα δανειστή σε άλλον χωρίς κόστος.  

Τέλος, ακόµα κι αν κάποιος δέχεται την άποψη ότι τα δάνεια και τα χρεόγραφα 

δεν είναι τέλεια υποκατάστατα για τους οφειλέτες, θα µπορούσαν να τα 

αντιµετωπίσουν υπό αυτήν τη µορφή από τις τράπεζες. Παραδείγµατος χάριν, οι 

Romer και Romer (1990) υποστηρίζουν ότι η προσφορά των πιστοποιητικών 
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καταθέσεων (Certificates of Deposits-CDs
21

) (που δεν υπόκεινται στα αποθέµατα) 

που απευθύνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα είναι τέλεια ελαστική στο τρέχον ποσοστό 

αγοράς. Εντούτοις, αυτό δεν επιβεβαιώνεται εµπειρικά: υπάρχει ένα µη αµελητέο 

ενδιαφέρον που εµφανίζεται µεταξύ των CDs και των Treasury bills (T-bills). 

Επιπλέον, τα spreads εµφανίζονται να εξαρτώνται έντονα από τις εκτιµήσεις των 

τραπεζών. Οι Cook και Rowe (1986) (που αναφέρονται από τους Kashyap και Stein 

(1993)) δίνουν το παράδειγµα του Continental Illinois, το οποίο βίωσε µια µεγάλη 

αύξηση στα ποσοστά του CD του πριν χρεοκοπήσει.  

Μια άλλη εξήγηση για την ατελή υποκαταστασιµότητα µεταξύ των δανείων και 

των χρεογράφων (εδώ ουσιαστικά T-bills), που τεκµηριώνονται από τους Bernanke 

και Gertler (1987), είναι ότι οι τράπεζες χρησιµοποιούν τα T-bills ως προστασία 

ενάντια στους κλονισµούς (shocks) ρευστότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται από το 

γεγονός ότι οι µεγάλες τράπεζες κρατούν σηµαντικά λιγότερα T-bills από το µέσο 

όρο (Kashyap και Stein (1993)).  

Αυτή η συζήτηση θα ολοκληρωθεί µε µια µατιά σε κάποια εµπειρική εργασία 

σχετικά µε το θέµα της πιστωτικής άποψης εναντίον της άποψης χρηµάτων. Τα 

ισχυρά στοιχεία φαίνονται να υπάρχουν υπέρ ενός υψηλού συσχετισµού µεταξύ της 

πιστωτικής προσφοράς και της οικονοµικής δραστηριότητας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, 

η επιδρούσα µελέτη του Bernanke σχετικά µε τη µεγάλη οικονοµική κρίση στις 

Ηνωµένες Πολιτείες (1983) αποδίδει το βάθος και την εµµονή στην κρίση που  

βιώσανε στον αµερικανικό τραπεζικό τοµέα εκείνη την περίοδο. Παρόµοια 

συµπεράσµατα προκύπτουν για άλλες περιόδους και άλλες χώρες (Bernanke και 

James (1991), Schreft (1990), Bernanke (1996)).  

Ένα άλλο σηµαντικό εµπειρικό ζήτηµα που γεννάται είναι, εάν η νοµισµατική 

πολιτική επηρεάζει πραγµατικά την προσφορά πιστώσεων (υπόθεση A'2) 

περισσότερο από την προσφορά χρηµάτων (υπόθεση A2). ∆ιάφορες µελέτες (King 

(1986), Romer και Romer (1990), Ramey (1992)) έχουν διαπιστώσει ότι τα δάνεια 

προσαρµόζονται βαθµιαία σε αλλαγές στη νοµισµατική πολιτική, αλλά τα χρήµατα 

                                                 
21

 Ένα  πιστοποιητικό της κατάθεσης  ή CD  είναι µια  χρονική κατάθεση, ένα οικονοµικό προϊόν που 

προσφέρεται συνήθως στους καταναλωτές από τις τράπεζες και  πιστωτικές ενώσεις. Τα CDs είναι 

παρόµοια µε τους λογαριασµούς αποταµίευσης δεδοµένου ότι είναι ασφαλισµένα και έτσι ουσιαστικά 

ελεύθερα-κινδύνου. Είναι "χρήµατα στην τράπεζα" (τα CDs ασφαλίζονται από  FDIC  για τις τράπεζες 

ή από την  NCUA  για τις πιστωτικές ενώσεις). Είναι διαφορετικά από  τους λογαριασµούς 

αποταµιεύσεων δεδοµένου ότι  αυτά έχουν έναν συγκεκριµένο, σταθερό ορίζοντα (συχνά τρεις, έξι 

µήνες ή ένα έως πέντε έτη) και συνήθως, ένα σταθερό  επιτόκιο. 
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αλλάζουν γρηγορότερα και είναι ένας σχετικά καλύτερος προάγγελος της παραγωγής. 

Οι Kashyap, Stein, και Wilcox (1993) προχωρούν περαιτέρω και εξετάζουν τον 

αντίκτυπο της νοµισµατικής πολιτικής στη σύνθεση του δανεισµού των εταιριών 

(δηλαδή, η ανακατανοµή του µεταξύ των τραπεζικών δανείων και του εµπορικού 

εγγράφου). ∆ιαπιστώνουν ότι ένα επεισόδιο της περιοριστικής νοµισµατικής 

πολιτικής ακολουθείται χαρακτηριστικά από µια πτώση στα δάνεια των τραπεζών. 

Χρησιµοποιώντας διαστρωµατικά στοιχεία (cross-sectional data), οι Gertler και 

Gilchrist (1992) δείχνουν ότι σε αυτή την περίπτωση η εξωτερική χρηµατοδότηση 

των µεγάλων εταιριών αυξάνεται πραγµατικά (όπως και τα δάνεια τραπεζών) και ότι 

είναι οι µικρές εταιρίες που πληρώνουν την επιβάρυνση, δεδοµένου ότι υφίσταται µια 

µεγάλη µείωση στα δάνεια τραπεζών, τα οποία είναι ουσιαστικά η µόνη πηγή 

εξωτερικής χρηµατοδότησής τους. 

 

3.2.4 Η ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ  

 

Η συζήτηση ως εδώ έχει πραγµατοποιηθεί µε τυποποιηµένη περιγραφή της 

νοµισµατικής πολιτικής·  ο µηχανισµός του πολλαπλασιαστή χρήµατος, δηλαδή 

υποθέτει ότι ο υποχρεωτικός συντελεστής αποθεµάτων α είναι σταθερός και η 

ποσότητα χρηµάτων στην οικονοµία καθορίζεται αποκλειστικά από τη βάση 

χρηµάτων (δηλαδή, υποχρεωτικά αποθέµατα R). Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, για 

τουλάχιστον δύο λόγους:  

Επειδή οι καταθέσεις των τραπεζών πληρώνονται τώρα σε περισσότερες χώρες, 

η προσφορά τους δεν είναι ανεξάρτητη από τα επιτόκια·  τα χρήµατα είναι ενδογενή 

και επιπλέον τα σύγχρονα όργανα της νοµισµατικής πολιτικής είναι τα επιτόκια και 

όχι η νοµισµατική βάση.  

Αυτές οι δύο πτυχές θα εισαχθούν τώρα σε µια απλή επέκταση του µοντέλου 

των Bernanke και Blinder βασισµένο στον Grimaud (1994). Οι κύριες διαφορές είναι 

ότι οι τραπεζικές καταθέσεις πληρώνονται (σε ένα επιτόκιο rD) και ότι οι τράπεζες 

διαµορφώνονται µέσω της µεγιστοποίησης κερδών. Για ευκολία, αυτή η συζήτηση 

χρησιµοποιεί το µοντέλο του ανταγωνιστικού τραπεζικού τοµέα που περιγράψαµε 

στο κεφάλαιο 2 (παράγραφος 2.2) και θα υποθέσει σταθερά οριακά κόστη 
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διαχείρισης των καταθέσεων και των δανείων, γD και γL αντίστοιχα. Οι εξισώσεις 

ισορροπίας στην αγορά πίστωσης και καταθέσεων θα είναι τότε αντίστοιχα 

L L
r r γ= +                                                                                                            (3.15) 

και  

(1 )
D D

r r a γ= − −                                                                                                     (3.16) 

όπου το r υποδηλώνει το επιτόκιο στη διατραπεζική αγορά. Επιπλέον, οι τράπεζες 

έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα και στην αγορά οµολόγων και στη διατραπεζική αγορά 

και συµπεριφέρονται ανταγωνιστικά. Κατά συνέπεια, υποθέτοντας ότι όλες οι 

τράπεζες είναι αξιόπιστες, τα επιτόκια σε αυτές τις δύο αγορές πρέπει να είναι ίσα: 

.
B

r r=  

Οι ακόλουθες νέες εκφράσεις για την καµπύλη LM αποδεικνύουν πώς τα 

αποτελέσµατα των Bernanke και Blinder τροποποιούνται µε την εισαγωγή της 

ενδογένειας χρηµάτων:  

( , , )                                                                                           (3.17)

               +  -  +

h

B D
R aD y r r=

 

Η µόνη διαφορά µεταξύ της νέας έκφρασης και της 3.6, είναι ότι η ποσότητα 

χρηµάτων τώρα εξαρτάται από το rD, το οποίο καθορίζεται από µόνο του, από την 

συνθήκη ισορροπίας 3.16 στην αγορά καταθέσεων. Η νέα έκφραση για την καµπύλη 

LM είναι εποµένως  

( , , (1 ) )h

B B D
R aD y r a r γ= − −                                                                                  (3.18) 

Σηµειώνουµε ότι αυτή η τροποποιηµένη καµπύλη LM δεν είναι απαραιτήτως 

αύξουσα στο επίπεδο (rB, y). Πράγµατι, παίρνοντας το διαφορικό της 3.18 παράγεται 

η κλίση αυτής της καµπύλης:  

1
(1 ) .

h h

h

B B DLM

dy D D
a

Ddr r r

y
− +

+

 
  ∂ ∂ 

= − + −   ∂ ∂ ∂    ∂
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 Εάν η ζήτηση για χρήµατα επηρεάζεται από το ποσοστό κατάθεσης rD, αυτή η 

έκφραση µπορεί να είναι αρνητική, το οποίο σηµαίνει ότι η καµπύλη LM µπορεί να 

είναι φθίνουσα.  

Υπενθυµίζουµε, το δεύτερο συστατικό στοιχείο του µοντέλου Bernanke και 

Blinder, δηλαδή την καµπύλη CC. Αυτή η καµπύλη λαµβάνεται από την εξίσωση IS,  

( , ) ( , , )
B L B D

I r r G S y r r+ =                                                                                    (3.19) 

µε την ενσωµάτωση των τιµών ισορροπίας των rL και rD ως συνάρτηση του rΒ. 

Σηµειώνουµε, ότι η αποταµίευση εξαρτάται τώρα από το rD. Εποµένως, λαµβάνεται 

το ακόλουθο αποτέλεσµα:  

( , ) ( , , (1 ) )
B B L B B D

I r r G S y r rγ α γ+ + = − −                                                              (3.20) 

Υπό τις δεδοµένες υποθέσεις, αυτή η καµπύλη είναι φθίνουσα στο επίπεδο 

(y,rB). Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτής της καµπύλης και της καµπύλης CC των 

Bernanke και Blinder (εξίσωση 3.14) είναι ότι αυτή η καµπύλη είναι ανεξάρτητη από 

το R. Αυτό τροποποιεί τις συνέπειες µιας αύξησης στα αποθέµατα των τραπεζών.  

Εάν η τροποποιηµένη καµπύλη LM αυξάνεται, κατόπιν µιας αύξησης στα 

αποθέµατα των τραπεζών (ενίσχυση ρευστότητας) αυτό θα έχει τις ακόλουθες 

συνέπειες:  

Η δραστηριότητα ενισχύεται (αυξάνει το y), και το επιτόκιο των οµολογιών 

µειώνεται rB και κατά συνέπεια, τα επιτόκια και της πίστωσης rL και των καταθέσεων 

rD µειώνονται, ενώ η ποσότητα χρηµάτων αυξάνεται.  

Αυτό το αποτέλεσµα ισχύει επίσης, εφόσον η κλίση της καµπύλης LM, 

( )
B

dy

dr
LM, δεν είναι "πάρα πολύ αρνητική". Όταν γίνεται µικρότερη (υψηλότερη σε 

απόλυτη τιµή) από το ( )
B

dy

dr
CC (αυτό µπορεί να εµφανιστεί εάν η ζήτηση για 

χρήµατα είναι πολύ ελαστική στο rD), οι συνέπειες µιας ενίσχυσης ρευστότητας είναι 

εντελώς αντιστραµµένες: µειώσεις της παραγωγής y, αυξάνει και τα χρήµατα και τα 

επιτόκια rB, rL, και rD. Ο λόγος είναι ότι, σε αυτή την περίπτωση, η ζήτηση για 

χρήµατα είναι τόσο επιρρεπής στις µεταβολές του rD που µια αύξηση στο απόθεµα 

των χρηµάτων σηµαίνει ότι όλα τα επιτόκια θα αυξηθούν.  
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Υποθέτουµε τώρα ότι η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει το διατραπεζικό ποσοστό 

r και ότι οι τράπεζες επιλέγουν τα αποθέµατά τους (σύµφωνα µε την εξίσωση 3.18). 

Αυτή η διαδικασία, ακολουθεί τον πραγµατικό χειρισµό της νοµισµατικής πολιτικής 

στις περισσότερες χώρες. Στο µοντέλο του ανταγωνιστικού τραπεζικού τοµέα (µε τα 

σταθερά οριακά κόστη µεσολάβησης), οι µεταβολές όλων των επιτοκίων είναι 

ακριβώς ανάλογες προς εκείνες της διατραπεζικής αγοράς:  

,  r ,  r (1 ) .
B L L D D

r r r a rγ γ= = + = − −  

Ο αντίκτυπος του r στο y  λαµβάνεται άµεσα από την 3.20:  

( , ) ( , , (1 ) ).
L D

I r r G S y r r aγ γ+ + = − −  

Ειδικότερα, µια µείωση στο r ακολουθείται πάντα από µια αύξηση στην 

παραγωγή y. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στα χρήµατα είναι διφορούµενος·  εξαρτάται από 

το πρόσηµο της κλίσης ( )
LM

B

dy

dr
. 

 

3.3 ΤΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 

Τα δύο άρθρα που θα παρουσιαστούν σε αυτό το τµήµα, εξετάζουν τις 

συνθήκες υπό τις οποίες µια οικονοµία µπορεί να δοκιµάσει µια έντονη µείωση της 

πίστωσης και κατά συνέπεια, της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το 

φαινόµενο σχετίζεται µε την ασύµµετρη πληροφόρηση. Η υποενότητα 3.3.1 θα 

συζητήσει το απλούστερο µοντέλο του Mankiw (1986), στο οποίο, λόγω της 

δυσµενούς επιλογής, η πιστωτική αγορά µπορεί να καταρρεύσει µετά από µια µικρή 

αύξηση στο ποσοστό αγοράς χρηµάτων (που είναι το κόστος αναχρηµατοδότησης 

των τραπεζών). Η υποενότητα 3.3.2 θα µελετήσει έπειτα τη συµβολή των Bernanke 

και Gertler (1990), το γεγονός ότι, λόγω του ηθικού κινδύνου, οι γενικοί 

χρηµατοοικονοµικοί όροι (πιστωτική αξία των οφειλετών ή η φερεγγυότητα των 

τραπεζών) µπορούν να έχουν επιπτώσεις στη µακροοικονοµική απόδοση.  
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3.3.1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

∆ΥΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 Ο Mankiw (1986) εξετάζει µια πιστωτική αγορά µε τη δυσµενή επιλογή, 

ακολουθώντας το πνεύµα των Stiglitz και Weiss (1981). Υπάρχει ένας συνεχής 

πληθυσµός οφειλετών που είναι ουδέτερος κινδύνου και που παραµετροποιείται µε τα 

χαρακτηριστικά (Χ, p) του προγράµµατος επένδυσής τους. Κάθε πρόγραµµα κοστίζει 

µια µονάδα χρηµάτων·  η απόδοσή του είναι 
X

P
, µε πιθανότητα p (για επιτυχία) και 

µηδέν µε πιθανότητα (1 - p) (για αποτυχία). Έτσι, Χ είναι η αναµενόµενη απόδοση 

του προγράµµατος. Οι ουδέτερες κινδύνου τράπεζες, προσφέρουν τις τυποποιηµένες 

συµβάσεις χρέους (µε περιορισµένη ευθύνη)· η εξόφληση είναι R σε περίπτωση 

επιτυχίας και µηδέν σε περίπτωση αποτυχίας. Αφού το (Χ,p) είναι η ιδιωτική 

πληροφόρηση του οφειλέτη, το R δε µπορεί να τη ρυθµίσει. Κατά συνέπεια, οι 

τραπεζίτες έρχονται αντιµέτωποι µε τη δυσµενή επιλογή: οι επιχειρήσεις που 

υποβάλλουν αίτηση για πίστωση είναι οι πιο επικίνδυνες. Πράγµατι, µια εταιρία µε 

χαρακτηριστικά (Χ,p) θα υποβάλει αίτηση για πίστωση εάν και µόνο εάν, το 

αναµενόµενο κέρδος της Χ - pR υπερβαίνει τη χρησιµότητα διατήρησης του U0, που 

αντιστοιχεί σε αυτό που µπορεί να κερδίσει µε άλλες δραστηριότητες (για να 

απλοποιήσουµε την ανάλυση, υποθέτουµε ότι U0=0). Η µέση πιθανότητα εξόφλησης 

π(R) στον πληθυσµό των οφειλετών είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του R:  

( )
X

R E p p
R

π  = <  
                                                                                             (3.21)  

Ειδικότερα παρατηρούµε ότι π(0) = E[p] και lim  π(R)=0
R→+∞

. Εάν, το r δείχνει 

την αγορά χρήµατος ή το διατραπεζικό ποσοστό (που υποτίθεται ότι είναι εξωγενές), 

η συνθήκη ισορροπίας στην πιστωτική αγορά είναι  

( ) 1R R rπ = +                                                                                                      (3.22) 

Όπως απεικονίζεται από το σχήµα 3, υπάρχει πιθανότητα 0, 1 ή 2 για 

ισορροπίες (ή ακόµα περισσότερες, εάν η συνάρτηση ( )R Rπ→  δε συµπεριφέρεται 

κανονικά).  
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Σχήµα 3: Ισορροπίες της πιστωτικής αγοράς. Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στις 

καµπύλες ίσου κέρδους της τράπεζας για τις διαφορετικές τιµές του ποσοστού αγοράς χρηµάτων 

r. Η συνεχής γραµµή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εξόφλησης ως συνάρτηση του παράγοντα 

του ονοµαστικού επιτοκίου R.  

 

Για 1r r= , υπάρχουν δύο ισορροπίες: Το Α είναι η σταθερή και το Β η 

ασταθής
22

 . Για 2r r= , δεν υπάρχει καµία ισορροπία (στην πραγµατικότητα, µια µη-

εµπορική ισορροπία). Η εξίσωση 
C

r r= αντιστοιχεί σε µια κρίσιµη κατάσταση: µια 

µοναδική ισορροπία C, που εξαφανίζεται µόλις υπάρξει µια µικρή αύξηση στο r. O 

Mankiw το ερµηνεύει αυτό, ως την πιθανότητα µιας οικονοµικής κατάρρευσης 

(σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι µια τέτοια οικονοµική κατάρρευση µπορεί να είναι η 

δεύτερη πιο αποδοτική).  

Μια τελική παρατήρηση σε αυτό το µοντέλο µπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, 

ακόµα κι αν υιοθετηθεί εδώ η ανεξάρτητη µακροοικονοµική προοπτική. Ο Mankiw 

δείχνει επίσης, ότι ακόµα και όταν η πιστωτική αγορά έχει µια σταθερή ισορροπία 

(όπως στο Α), αυτό δεν αντιστοιχεί σε ένα µέγιστο ευηµερίας. Πράγµατι, αφήνουµε 

το W(R) να αντιπροσωπεύσει την κοινωνική ευηµερία ως συνάρτηση του επιτοκίου 

της πίστωσης. ∆εδοµένου ότι όλοι οι αντιπρόσωποι είναι ουδέτεροι κινδύνου, το 

                                                 
22

 Σηµειώνουµε ότι υπάρχουν δύο ισορροπίες λόγω της υπόθεσης ότι οι τράπεζες είναι δέκτες τιµών. 

Εάν η συζήτηση γίνει, όπως στο µοντέλο Stiglitz - Weiss, όπου οι τράπεζες είναι ρυθµιστές τιµών, τότε 

µόνο το σηµείο Α θα παρέµενε ως σηµείο ισορροπίας. Με την αναφορά ενός ποσοστού µόλις 

µικρότερου από αυτό που αντιστοιχεί στο Β, µια τράπεζα θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει ένα θετικό 

κέρδος. 

C 

B 

A 
π(R)=1+r2 

π(R)=1+rC 

π(R)=1+r1 

Ονοµαστικό 

Επιτόκιο R 

E(p) 

π 

πιθανότητα 

εξόφλησης 
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W(R) είναι απλά ίσο µε το άθροισµα της υπερβάλλουσας αναµενόµενης απόδοσης 

(1 )X r− +  των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται (Χ≥pR):  

( ) { }( ) (1 1
X pR

W R E X r ≥
 = − +                                                                              (3.23) 

Εποµένως, µια µικρή µείωση στο R ενισχύει την ευηµερία εάν και µόνο εάν, 

για τον πληθυσµό των οριακών οφειλετών (που είναι λιγότερο επικίνδυνος, µε Χ = 

pR), ο µέσος όρος των υπερβολικών αποδόσεων [ Χ -(1 + r)] (που είναι επίσης ίσος 

σε εκείνο τον πληθυσµό µε pR-(1 + r) ) είναι θετικός. Αυτό συµβαίνει στο ποσοστό 

ισορροπίας R
*
, δεδοµένου ότι καθορίζεται από το γεγονός ότι ο µέσος όρος της 

υπερβολικής απόδοσης pR-(1 + r) σε όλους τους οφειλέτες (pR < X) είναι µηδέν. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα πεδίο για δηµόσια επέµβαση, παραδείγµατος χάριν οι 

πιστωτικές επιχορηγήσεις ή οι εγγυήσεις δανείων που παρέχονται από την 

κυβέρνηση. 

 

3.3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ  

 

Το Μοντέλο Bernanke Και Gertler (1990)  

 Οι Bernanke και Gertler (1990) µελέτησαν το γενικό µοντέλο ισορροπίας για 

δύο περιόδους (t = 1,2), µε έναν άπειρο αριθµό αντιπροσώπων, οι οποίοι µπορούν να 

είναι επιχειρηµατίες (σε αναλογία µ) ή νοικοκυριά (σε αναλογία 1-µ). Οι Bernanke 

και Gertler εξετάζουν δύο εκδοχές του µοντέλου, σε µία από τις οποίες ο τύπος των 

αντιπροσώπων είναι δηµόσια αισθητός και µία στην οποία δεν είναι. Στην παρούσα 

εργασία θα µελετηθεί η δεύτερη εκδοχή. Όλοι οι αντιπρόσωποι είναι ουδέτεροι 

κινδύνου και έχουν πρόσβαση σε ακίνδυνη τεχνολογία: 1 µονάδα του (µοναδικού) 

αγαθού t =1 γίνεται (1 + r) µονάδες για t=2. Η µέση αρχική χρηµατοδότηση είναι 

οµαλοποιηµένη σε 1, αλλά αυτή των επιχειρηµατιών (ωe) είναι µικρότερη από 

µονάδα. ∆εδοµένου ότι η επένδυση απαιτεί 1 µονάδα του αγαθού, θα πρέπει να 

δανειστούν από τα νοικοκυριά.  

Κάθε επιχειρηµατίας είναι κύριος µιας επικίνδυνης τεχνολογίας: 1 µονάδα του 

αγαθού t =1 γίνεται Χ µονάδες (t=2) µε πιθανότητα p και 0 µε πιθανότητα (1- p). Ο 

αρχικός πλούτος ω κάθε επιχειρηµατία (µε Ε(ω) =ωe) είναι δηµόσια παρατηρήσιµος, 

αλλά το p είναι άγνωστο a priori: είναι µόνο ιδιωτικά αισθητό από τον επιχειρηµατία 

µετά από "αξιολόγηση" που του κοστίζει µια προσπάθεια της οποίας το νοµισµατικό 
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αντίτιµο είναι το C. Αφότου, έχει γίνει η αξιολόγηση, ο επιχειρηµατίας αποφασίζει να 

αναλάβει το πρόγραµµα (δηλαδή, να επενδύσει 1) µόνο εάν το p είναι αρκετά µεγάλο. 

 

Η Πρώτη Άριστη (First Best) Κατανοµή 

Προφανώς, τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στην πρώτη άριστη 

κατανοµή δεν εξαρτώνται από τη διανοµή των αρχικών χρηµατοδοτήσεων. Έτσι 

υποθέτουµε τα εξής: Το h(p) δείχνει τη συνάρτηση πυκνότητας του p στο [0,1] και το 

Η(p) είναι η συσσωρευτική κατανοµή του καθώς επίσης και ότι το (p0) = E[ p p ≥  

p0] (η µέση πιθανότητα επιτυχίας υπό όρους p>p0).  

Μεταξύ των προγραµµάτων που ελέγχονται, θα αναληφθούν µόνο εκείνα µε τη 

θετική αναµενόµενη υπερβάλλουσα απόδοση (pX>1+r). Αυτό δίνει µια πιθανότητα 

*p  στο πλαίσιο κάποιων προγραµµάτων που δε χρηµατοδοτούνται:  

* 1 r
p

X

+
=                                                                                                                (3.24) 

Έτσι, για να καλυφθεί ένα πρόγραµµα (που κοστίζει στον επιχειρηµατία C)  

δίνεται η επιλογή για µελλοντική επένδυση. Για να υπολογιστεί η αξία αυτής της 

επιλογής απαιτείται ο προσδιορισµός του αναµενόµενου κέρδους που θα ελάµβανε η 

εταιρία εάν επέλεγε να µην καλυφθεί. Η αξία είναι το max(E(p)X,1+ r), αλλά σε αυτή 

τη συζήτηση θα υποθέσουµε ότι E(p)X<1+r, έτσι ώστε, µε απουσία κάλυψης του 

προγράµµατος, οι εταιρίες να µπορούν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία 

αποθήκευσης.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε αντ' αυτού, την περίπτωση στην οποία υπάρχει 

σταθερή κάλυψη, όπου τότε το κέρδος της εταιρίας θα είναι Εp[max pX,(1+r)]. 

Συνεπώς, η αξία της διαλογής είναι η αύξηση του κέρδους V=E[max(pX-1,-r,0)] που 

προκύπτει από την εταιρία που επιλέγει την κάλυψη. Εποµένως, η διαλογή θα 

πραγµατοποιηθεί (για όλα τα προγράµµατα) εάν και µόνο εάν 

[max(0, 1 )]
def

pC V E pX r< = − −                                                                               (3.25) 

το οποίο θα υποθέσουµε ότι ισχύει. Κατά συνέπεια, όλα τα προγράµµατα θα 

καλυφθούν. Εποµένως οι συνολικές (κατά κεφαλήν) οικονοµικές µεταβλητές δίνονται 

παρακάτω: 
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* *(1 ( ))I pµ= −Η           (επένδυση)  

* 1 ( )q r V Cµ= + + −      (παραγωγή, καθαρό κόστος διαλογής).  

Η επένδυση των επιχειρήσεων χρηµατοδοτείται εν µέρει από τον πλούτο τους, 

µωe(l-H(
*p )) και εν µέρει από την οικιακή αποταµίευση 

*
S , η οποία είναι ίση µε την 

ζήτηση των εταιριών για κεφάλαια:  

* *(1 )(1 ( )).
e

S H pµ ω= − −  

Το υπόλοιπο των αρχικών χρηµατοδοτήσεων *( )
e
H pµω  αποθηκεύεται από τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή η πρώτη καλύτερη (First Best) κατανοµή θα 

εφαρµοστεί εάν όλοι οι επιχειρηµατίες έχουν µια ικανοποιητική χρηµατοδότηση. 

   

Εισαγωγή Των Πιστωτικών Περιορισµών Και Της Περιορισµένης Ευθύνης  

Στο σηµείο αυτό, υποθέτουµε ότι οι επιχειρηµατίες (τουλάχιστον ένα µέρος 

αυτών)  δεν µπορούν να αυτό-χρηµατοδοτήσουν τα προγράµµατά τους (ω<1). Πρέπει 

εποµένως, να βρουν ένα δανειστή (µια οικογένεια) για να χρηµατοδοτήσουν το 

υπόλοιπο µέρος (1-ω)
23

 και να υπογράψουν µε αυτόν µια σύµβαση που να 

διευκρινίζει την εξόφληση R σε περίπτωση επιτυχίας. Όµως, ο δανειστής ξέρει ότι, 

λόγω της περιορισµένης ευθύνης, δεν θα υπάρξει καµία εξόφληση σε περίπτωση  

 
Σχήµα 4: Επιλογή του κατάλληλου  χρόνου στο µοντέλο Bernanke - Gertler(1990)   

αποτυχίας. Εµείς υποθέτουµε ότι η σύµβαση υπογράφεται, αφότου πραγµατοποιηθεί 

η διαλογή, δηλαδή αφότου ο οφειλέτης τηρήσει το p, αλλά ότι οι οφειλέτες δεν 

                                                 
23

 Το κόστος της διαλογής υποθέτουµε ότι είναι µη νοµισµατικό. ∆ηλαδή, το C είναι το νοµισµατικό 

αντίτιµο του κόστους της προσπάθειας που απαιτείται για τα προγράµµατα διαλογής. 

∆ιαλογή 

 

Μη-

διαλογή 

Εγκατάλειψη 

προγράµµατος 

 

Υπογραφή 

σύµβασης, 

∆ανείζεται  

(1-ω), 

Το πρόγραµµα 

χρηµατοδοτείται 

∆ανειστής παίρνει Ζ 

Επιχειρηµατίας (Χ-Ζ) 

∆ανειστής και 

Επιχειρηµατίας 

παίρνουν 0 
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µπορούν να µεταδώσουν αξιόπιστα την αξία του p. Η επιλογή του κατάλληλου 

χρόνου απεικονίζεται παραπάνω στο σχήµα 4.  

Σε αυτή την οργάνωση, µια σύµβαση δανείου περιγράφεται πλήρως από το 

ποσό (1-ω) που παραχωρείται και το ποσό R (που θα εξαρτηθεί από το ω) που 

ξεπληρώνεται σε περίπτωση επιτυχίας. Τα χαρακτηριστικά της σύµβασης καθορίζουν 

την ελάχιστη πιθανότητα �( )p ω  που απαιτείται από τον επιχειρηµατία για να 

εφαρµόσει το πρόγραµµα. ∆ίνεται ότι 

�( ( )) ( ) (1 )X R p rω ω ω− = +                                                                              (3.26) 

Η σύµβαση ισορροπίας θα καθοριστεί από την 3.26 και τη συνθήκη µηδενικού 

κέρδους για τους δανειστές
24

: 

�( ( )) ( ) (1 )(1 )A p R rω ω ω= + −                                                                              (3.27) 

Η επιλογή της αξίας της τεχνολογίας διαλογής γίνεται  

�

1

( )
( ) [max(0, ( ( )) (1 ) )] ( ( ( )) (1 ) ) ( ) .

p
p

V E p X R r p X R r h p dp
ω

ω ω ω ω ω= − − + = − − +∫  

Χρησιµοποιώντας την 3.27, η R(ω ) µπορεί να απαλειφθεί και το V(ω ) 

εµφανίζεται να είναι ίσο µε το αναµενόµενο πλεόνασµα για p επάνω από το σηµείο 

cutoff �( )p ω : 

� �

1

{ ( )} ( )
( ) [( (1 ))1 ] ( (1 )) ( )

p p p p
V E pX r pX r h p dp

ω ω
ω

>
= − + = − +∫                             (3.28) 

 Οι συνέπειες του ηθικού κινδύνου και της περιορισµένης ευθύνης είναι οι 

ακόλουθες: 

 Υπάρχει υπερεπένδυση (µεταξύ των προγραµµάτων που έχουν καλυφθεί):   

� * 1
( )

r
p p

X
ω

+
≤ =   (µε ισότητα όταν ω = 1).  

                                                 
24

 Σηµειώνουµε ότι όταν ω<1, το �( )p ω είναι διαφορετικό από το καλύτερο cutoff. Πράγµατι, εάν το 

�( )p ω  ήταν ίσο µε p
*
, η 3.26 θα υπονοούσε ότι 

*
( ) (1 )p R rω ω= − , που θα έπρεπε να είναι ίσο µε 

Α(p*)>p*, σύµφωνα µε την 3.27. Αυτό όµως είναι δυνατό µόνο όταν R(ω)=1-ω και αντίθετα όταν 

ω<1. 
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 Υπάρχει µια κριτική τιµή του πλούτου των επιχειρήσεων ωc υπό την οποία τα 

προγράµµατα δεν είναι καλυµµένα. Το ωc καθορίζεται σιωπηρά από το  V(ωc) = C
25

. 

Οι εταιρίες µε ω<ωc θα προτιµήσουν να επενδύσουν σε τεχνολογία αποθήκευσης.  

 Το ονοµαστικό επιτόκιο 
( )

( )
1

def R
r

ω
ω

ω
=

−
είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του ω.  

Όταν ω=1, η εξίσωση 3.27 υπονοεί ότι R(1)=0 και έτσι η 3.26 δίνει άµεσα ότι 

� *(1)p p= και οι τρεις ιδιότητες που δηλώνονται παραπάνω είναι άµεσες συνέπειες 

του γεγονότος ότι το �( )p ω  είναι µια µη φθίνουσα συνάρτηση του ω. Πράγµατι, η 

πρώτη συνέπεια προέρχεται από το γεγονός ότι � � *( ) (1)p p pω ≤ =  ή 

ισοδύναµα �( ) 1 0p X rω − − < , ενώ η δεύτερη προέρχεται από το ότι  

� �
�

�( ( ))( ( ) 1 ) 0 (  ( ) 0)
dV d p

h p p X r ύ p X r
d d

ω ω αϕο ω
ω ω

= − − − > − <  και (1)V V C= > , από 

την υπόθεση. Για µια εταιρία µε χρηµατοδότηση ω τέτοια ώστε ω<ωc, το πρόγραµµα 

δεν θα καλυφθεί και η αναµενόµενη απόδοση από την εφαρµογή του προγράµµατος 

θα είναι E(p)X. O δανεισµός των εταιριών ενάντια σε µια εξόφληση R(ω) που έχει 

υποσχεθεί, µπορεί να είναι κερδοφόρος µόνο εάν 
( ) ( )

1 .
1

E p R
r

ω
ω

≥ +
−

 Αλλά σε αυτή 

την περίπτωση η επιχείρηση θα λάβει από το πρόγραµµα µια απόδοση µικρότερη από 

το 1+r. Η τελευταία συνέπεια προέρχεται από την εξίσωση 3.27, θυµίζοντας ότι 

( )p A p→ αυξάνεται: 

�

1
( ) .

( ( ))

r
r

A p
ω

ω

+
=  

 Για να διαπιστώσουµε ότι το �p (ω) πράγµατι αυξάνεται, εφαρµόζουµε το Implicit 

Function Theorem στο σύστηµα των εξισώσεων 3.26 και 3.27:  

    

�
�

�
�

�

[ ( )] 1

'( ) ( ) 1

d p dR
X R p r

d d

d p dR
A p R A p r

d d

ω
ω ω

ω ω

− − = +

+ = − +

 

                                                 

25 Όταν (0)V C≥ , όλα τα προγράµµατα καλύπτονται. Αυτή η ανάλυση εστιάζει στην πιο 

ενδιαφέρουσα περίπτωση κατά την οποία  το (0)C V> . 
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Πολλαπλασιάζοντας την πρώτη εξίσωση µε το Α( �p ) και τη δεύτερη µε το �p , 

και προσθέτοντάς τα, παράγεται 

� � �
�

� �{ ( )[ ( )] '( ) } 1 [ ( ) ]
d p

A p X R pA p R r A p p
d

ω
ω

− + = + −   

        >0              >0                              >0 

Εποµένως , το 
�

0
d p

dω
>  και άρα η απόδειξη είναι πλήρης. 

Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που βρίσκεται πίσω από τις συνέπειες αυτές, 

θεωρούµε την περίπτωση της συγκριτικής µέτρησης αποδόσεων στην οποία υπάρχει 

τέλεια πληροφόρηση για το p, έτσι ώστε η εξόφληση R(ω,p), να γίνεται στοιχείο της 

µεταβλητής. Είναι εύκολο να δειχτεί ότι, όπως αναµένεται, η πιθανότητα cutoff είναι 

*p . Εποµένως, είναι η δυσµενής επιλογή στο p που προκαλεί υπερεκτίµηση και 

ανεπάρκεια. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό, είναι ότι ένα υψηλότερο p υπονοεί 

χαµηλότερες αποδόσεις, έτσι ώστε R(ω,1)<R(ω,
*p ) για p>

*p . Εάν αυτές οι 

διαφορετικές πληρωµές αντικαθίστανται από το µέσο R(ω), αυτό οδηγεί στη 

φορολόγηση εταιριών υψηλής πιθανότητας και την επιχορήγηση αυτών χαµηλής 

πιθανότητας. Συνέπεια αυτής της επιχορήγησης (λόγω της δυσµενούς επιλογής), οι 

εταιρίες χαµηλής πιθανότητας θα είναι πρόθυµες να εφαρµόσουν το πρόγραµµα 

ακόµη και για τις χαµηλές (ανεπαρκείς) τιµές του p, δηλαδή στο επίπεδο � *( ( ), ).p pω  

 

Μακροοικονοµικές Επιπτώσεις  

Σε αυτή την υποενότητα θα συζητήσουµε τις µακροοικονοµικές συνέπειες των 

παραπάνω συµπερασµάτων µε τον υπολογισµό της γενικής ισορροπίας αυτής της 

οικονοµίας. Έστω, ότι F(ω) ορίζουµε τη συνάρτηση κατανοµής του πλούτου των 

επιχειρήσεων, µε σχετική πυκνότητα f(ω) και όρια υποστήριξης [ω0,ω1]. 

Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση όπου 0 1C
ω ω ω< <  δηλαδή όταν οι εταιρίες µε ω 

µεταξύ ω0 και ωc είναι όντως µε περιορισµένη πίστωση.  

Η αναµενόµενη παραγωγή (καθαρό κόστος διαλογής) µιας εταιρίας πλούτου ω 

είναι  

( )  αν 

        ( )  αν .

C

C

q r

r V C

ω ω ω ω

ω ω ω ω

= <

= + − >
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Οι συνολικές (κατά κεφαλήν) οικονοµικές µεταβλητές είναι 

�1

(1 ( ( ))) ( )
C

I H p dF
ω

ω
µ ω ω= −∫                (επένδυση) 

�1

(1 )(1 ( ( ))) ( )
C

S H p dF
ω

ω
µ ω ω ω= − −∫     (αποταµιεύσεις νοικοκυριών)  

1

( ( ) ) ( )
C

q r V C dF
ω

ω
µ ω ω= + −∫               (παραγωγή) 

(θυµίζουµε ότι το µ δείχνει το ποσοστό των επιχειρηµατιών). Για να τα συγκρίνουµε 

µε τα First best επίπεδά τους:  

* *(1 ( ))I pµ= −Η  

* *(1 )(1 ( ))
e

S H pµ ω= − −  

* ( ).q r V Cµ= + −  

Εποµένως, φαίνεται ότι η σφαιρική παρουσίαση (παραγωγή q και επένδυση Ι) 

αυτής της οικονοµίας δεν εξαρτάται µόνο από τις "θεµελιώδεις µεταβλητές-

Fundamentals" της επένδυσης (δηλαδή, p*, µ, V, και C) αλλά και από την οικονοµική 

κατάσταση των εταιριών (που εδώ λαµβάνονται από τη κατανοµή του αρχικού τους 

πλούτου ω). Ειδικότερα, όταν πολλοί επιχειρηµατίες έχουν χαµηλή επένδυση 

πλούτου (δηλαδή, όταν το F(ωC) είναι κοντά στη µονάδα ή το ωC κοντά στο ω1) τότε 

και η παραγωγή θα είναι χαµηλή ακόµα κι αν τα fundamentals είναι καλά. Αυτή η 

κατάσταση περιγράφεται από τους Bernanke και Gertler ως "οικονοµική 

ευθραυστότητα". Επιπλέον, εάν υπάρχει ένας κλονισµός (shock) στη κατανοµή ω 

έτσι ώστε το ω1 να πέφτει κάτω από ωc, θα εµφανιστεί µια κατάρρευση της 

επένδυσης ως αποτέλεσµα της κακής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εταιριών.  

Οι Bernanke και Gertler προχωρούν για να συζητήσουν τις πολιτικές 

επιπτώσεις των αποτελεσµάτων. Παραδείγµατος χάριν, εάν οι τύποι των 

αντιπροσώπων δεν είναι παρατηρήσιµοι (η περίπτωση δηλαδή που συζητείται εδώ), 

αυτοί δείχνουν ότι ένας φόρος στα επιτυχή προγράµµατα επένδυσης (που 

χρησιµοποιούνται για να επιχορηγήσουν τις οικογένειες) θα έχει ως συνέπεια 

βελτίωση της ευηµερίας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι επιχειρηµατίες τείνουν να 

επενδύσουν σε πάρα πολλά προγράµµατα ( � *( )p pω < )· εποµένως, µε τη µείωση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων, ένας φόρος καθιστά τους επιχειρηµατίες πιο 
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επιλεκτικούς. Ωστόσο, αυτή η θετική επίδραση αντισταθµίζεται από µια µείωση της 

δραστηριότητας διαλογής (επειδή η αξία της επιλογής µειώνεται από το φόρο). Στην 

περίπτωση στην οποία οι τύποι είναι παρατηρήσιµοι, υπάρχει µια πιο ενδιαφέρουσα 

πολιτική βελτίωσης του πλούτου στην επιχορήγηση επιχειρηµατιών µέσω 

φορολόγησης των νοικοκυριών. Αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως απαλλαγή για 

τους χρεώστες (όπως στην κρίση χρεών στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες [Least 

Developed Countries-LDC]) ή ως δανεισµένα χρήµατα για "δυσρευστότητα" στους 

επιχειρηµατίες. Οι Bernanke και Gertler επεκτείνουν την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων τους για να δικαιολογήσουν το δανειστή της πολιτικής της 

τελευταίας λύσης της Κεντρικής Τράπεζας, που στοχεύει στην προστασία των 

χρηµατοδοτικών οργανισµών από τους κλονισµούς (shocks) ρευστότητας. 

 

3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Αυτό το τµήµα θα ερευνήσει µια πιθανή εξήγηση των επιχειρηµατικών κύκλων 

και των οικονοµικών διακυµάνσεων που µπορούν να αποδοθούν στους οικονοµικούς 

περιορισµούς ή στις ατέλειες. Αυτές καθαυτές οι διακυµάνσεις στις 

µακροοικονοµικές µεταβλητές (δηλαδή την παραγωγή, την επένδυση, την 

απασχόληση) δεν µας εντυπωσιάζουν, εφόσον τα "fundamentals" της οικονοµίας 

κυµαίνονται τυχαία στο χρόνο (δηλαδή, οι  παράµετροι της παραγωγικότητας και της 

ζήτησης). Εντούτοις, οι παραδοσιακές θεωρίες δυσκολεύονται να εξηγήσουν δύο 

ποιοτικές ιδιότητες των εµπειρικών στοιχείων που είναι οι εξής: οι µακροοικονοµικές 

µεταβλητές φαίνονται να διακυµαίνονται πολύ περισσότερο από τα "fundamentals", 

και εµφανίζουν συνήθως αυτοσυσχέτιση και κυκλική συµπεριφορά, που φαίνεται να 

δείχνει ότι οι παροδικοί κλονισµοί (shocks) µπορούν να έχουν επίµονα 

αποτελέσµατα. Η κατανόηση αυτών των φαινοµένων κρίνεται αναγκαία, όχι µόνο ως 

θεωρητική ερώτηση, αλλά και στην παροχή πιθανών υποδείξεων για την οικονοµική 

πολιτική. Ειδικότερα, τα ζητήµατα αυτά είναι σηµαντικά για να εξηγήσουν εάν και 

πώς οι νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές µπορούν να έχουν πραγµατικά 

αποτελέσµατα τόσο βραχυπρόθεσµα (σταθεροποίηση) όσο και µακροπρόθεσµα 

(ανάπτυξη). Στο παρόν τµήµα θα δοθούν δύο πιθανές εξηγήσεις των οικονοµικών 

κύκλων: η πρώτη στηρίζεται στους περιορισµούς πτώχευσης (Farmer 1984) και η 
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δεύτερη εστιάζει στο ρόλο των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων ως 

επιβοηθητική εγγύηση (Kiyotaki και Moore 1995)
26

. 

 

3.4.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

 

Ο Farmer (1984) προσφέρει µια νέα θεωρία επιχειρηµατικού κύκλου που 

συνδυάζει δύο συστατικά: ατέλεια των πιστωτικών αγορών λόγω της ασύµµετρης 

πληροφόρησης και µη ύπαρξη ενός πλήρους συστήµατος µελλοντικών αγορών λόγω 

των επικαλυπτόµενων γενεών.  

 

Το Μοντέλο  

Το µοντέλο είναι ένα µοντέλο άπειρου ορίζοντα επικαλυπτόµενων γενεών, µε 

µια εναλλαγή των περιόδων παραγωγής Pt(t =1,2,...,∞ ) και των περιόδων αγοράς 

Mt(t = 1,2,...,∞ ). Κάθε αντιπρόσωπος ζει για 2 περιόδους παραγωγής και 3 αγοράς: 

οι αντιπρόσωποι της γενιάς t γεννιούνται στο χρόνο Μt-1 και πεθαίνουν στο Μt+1. 

Υπάρχουν δύο αγαθά, η εργασία και ένα καταναλωτικό αγαθό που µπορούν επίσης 

να χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο και να αποθηκευτούν µέχρι την επόµενη περίοδο. 

Η παραγωγή πραγµατοποιείται σε διαφορετικά "νησιά" (µε έναν εργαζόµενο ανά νησί 

και καµία κινητικότητα εργατικού δυναµικού, αλλά µε τέλεια κινητικότητα 

κεφαλαίου) µε τεχνολογία Leontief
27

. Εάν ένας εργαζόµενος σε ένα δεδοµένο νησί 

λαµβάνει το κεφάλαιο kt στην περίοδο Pt, η καθαρή παραγωγή του είναι: 

(1 ) min( , )
t t t t t t

y s k l k lδ= + −                                                                              (3.29) 

όπου lt∈{0,1} συµβολίζει την προσφορά εργασίας, το δ>0 την υποτίµηση του 

κεφαλαίου και το st (που αποτελεί κλονισµό της παραγωγικότητας που είναι γνωστός 

µόνο από τον εργαζόµενο) αντιπροσωπεύει την πραγµατοποίηση µιας τυχαίας 

µεταβλητής µε πυκνότητα h(s) που οµαλοποιείται στο [0,1].  

Στην περίοδο Μt-1 οι πρόσφατα γεννηµένοι αντιπρόσωποι (γενιά t) υπογράφουν 

συµβάσεις εργασίας µε τους κεφαλαιοκράτες (γενιά t-1), που καθορίζουν την 

                                                 
26

 Οι σχετικές εναλλακτικές εξηγήσεις δίνονται από τους Bernanke και Gertler (1989). 
27 Μια συνάρτηση παραγωγής στην οποία δεν είναι πιθανή καµία υποκαταστασιµότητα µεταξύ των 

εισροών:  ( ) min ( / )F V V ai i i= , όπου  το V  είναι ένα διάνυσµα των εισροών Vi και αi  είναι µια 

σταθερά ανά µονάδα εισροών.  Η καµπύλη ισοπαραγωγής εµφανίζεται µε σχήµα L (ορθής γωνίας). 
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προσφορά εργασίας για την περίοδο Pt και τη διανοµή της παραγωγής στην περίοδο 

Μt. Οι εργαζόµενοι καταναλώνουν 0

t
C  και επενδύουν τις αποταµιεύσεις τους σε 

κεφάλαιο (δηλαδή, υπογράφουν τις συµβάσεις εργασίας µε τη γενιά t+1) ή σε 

κυβερνητικά οµόλογα, µε µια εγγυηµένη πραγµατική απόδοση ρt. Την περίοδο Μt+1 η 

γενιά t καταναλώνει � 1tC + , τις πραγµατικές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους και 

τελικά πεθαίνουν, ενώ οι προτιµήσεις τους αντιπροσωπεύονται από µια συνάρτηση 

χρησιµότητας �0
1( , )tt

u C EC + .  

 

Βέλτιστες συµβάσεις  

Σε έναν τέλειο κόσµο χωρίς ασύµµετρη πληροφόρηση, κάθε µονάδα παραγωγής θα 

ελάµβανε µια µονάδα κεφαλαίου, οι εργαζόµενοι θα ήταν ενεργοί ακριβώς όταν 

1
t

s δ+ ≥  και θα ασφαλίζονταν πλήρως από τους κεφαλαιοκράτες. Με άλλα λόγια, θα 

λαµβάνουν ω όταν είναι ανενεργοί και θα ξεπληρώνουν 1
t

s ω+ −  όταν είναι ενεργοί. 

Στον ατελή κόσµο στον οποίο St, είναι η παρατήρηση του εργαζοµένου, η 

υποσχόµενη απόδοση µπορεί να εξαρτηθεί µόνο από το πότε είναι ενεργός ή όχι 

(περιορισµός συµβατότητας κινήτρου). Επιπλέον, η περιορισµένη ευθύνη υπονοεί ότι 

καµία εξόφληση δεν είναι εφικτή όταν ο εργαζόµενος είναι ανενεργός (περιορισµός 

πτώχευσης). Εποµένως η βέλτιστη εξόφληση συµβάσεων µπορεί να πάρει µόνο δύο 

τιµές: ο εργαζόµενος ξεπληρώνει R (ονοµαστικός παράγοντας επιτοκίου) όταν είναι 

ενεργός και τίποτα όταν δεν είναι. Όπως συνήθως, το ονοµαστικό επιτόκιο επηρεάζει 

την πιθανότητα εξόφλησης: 

( ) Pr { } Pr { 1}.
def

t t
R oba y R oba s Rπ δ= ≥ = ≥ + −  

Υποθέτουµε ότι οι εργαζόµενοι έχουν όλη τη διαπραγµατευτική δύναµη, έτσι 

ώστε ο ονοµαστικός παράγοντας επιτοκίου να είναι το ελάχιστο ποσοστό που η 

αναµενόµενη απόδοση των δανειστών υπερβαίνει την ακαθάριστη απόδοση ρ στις 

κυβερνητικές οµολογίες:  

( ) min{ ( ) }R e x x xπ ρ= =                                                                                        (3.30) 
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 Σχήµα 5: Η απόδοση κεφαλαίου ως συνάρτηση του ονοµαστικού παράγοντα επιτοκίου.  

 

Κατά συνέπεια, ως ένα ορισµένο βαθµό η κατάσταση είναι η ίδια όπως στον 

Mankiw (1986), σύµφωνα µε τον οποίο το ονοµαστικό επιτόκιο R(ρ) µπορεί να 

οριστεί ως παραπάνω για το ρ∈[ 0,ρmax] (σχήµα 5). 

 

Μακροοικονοµική Ισορροπία  

Από το νόµο των µεγάλων αριθµών, η µέση παραγωγικότητα της εργασίας σε 

όλα τα νησιά είναι σταθερή και ίση µε (1+ s ) όπου το s  είναι η µαθηµατική 

προσδοκία του ts� . Το First best optimality θα απαιτούσε ότι όλοι οι εργαζόµενοι µε 

παραγωγικότητες µεγαλύτερες από δ-1 είναι ενεργοί. Επιπλέον, λόγω της τεχνολογίας 

Leontief και επειδή το κεφάλαιο πρέπει να επενδυθεί πριν από το st, είναι γνωστό ότι 

δεν υπάρχει καµία ευελιξία στην κατανοµή κεφαλαίου. Κάθε νησί λοιπόν, θα πρέπει 

να λάβει µια µονάδα κεφαλαίου. Το first best επίπεδο παραγωγής είναι εποµένως 

1
* (1 ) ( )Y K s h s ds

δ
δ = + −  ∫                                                                                    (3.31)  

όπου το Κ είναι το συνολικό απόθεµα του κεφαλαίου.  

Χωρίς τον περιορισµό πτώχευσης, αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε την 

απαίτηση των εργαζοµένων να ξεπληρωθεί το ρ, ανεξάρτητα από εάν είναι ενεργοί ή 

όχι. Λόγω αυτού του περιορισµού πτώχευσης, η απόδοση R είναι απαιτητή µόνο εάν 

ο εργαζόµενος είναι ενεργός, γεγονός που διαστρεβλώνει την απόφαση συµµετοχής. 

Rπ(R) 

Απόδοση 

κεφαλαίου 

ρmax 

ρ 

R(ρ) Rmax 
Ονοµαστικό 

Επιτόκιο R 

Α 

Ε 
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Πράγµατι, το αποτελεσµατικό επίπεδο παραγωγής είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του 

ονοµαστικού παράγοντα επιτοκίου R:  

1

( ) (1 ) ( )
def

R
Y R K s R h s ds

δ
δ

+

 = + − −  ∫      (3.32)  

όπου R είναι µια συνάρτηση του ρ, που καθορίζεται από τη συνάρτηση 3.30.  

Τέλος, το ρ καθορίζεται από την ισορροπία στην αγορά περιουσιακών 

στοιχείων. Στην περίοδο Μt, η ζήτηση περιουσιακών στοιχείων α(Wt) ενός 

µεµονωµένου µέλους της γενιάς t καθορίζεται από την: 

1max ( , )
t t

a
u W a aρ +−  (3.33)  

όπου   

� max(0,1 ( ))t t t
W s Rδ ρ= + − −�  (3.34)  

δείχνει τον (τυχαίο) πλούτο αυτού του ατόµου. Στη συνέχεια, θεωρούµε την 

ακόλουθη εξειδίκευση:  

0 1 0 1( , )u C C C C= + , 

για την οποία η ατοµική ζήτηση περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται εύκολα:  

1

1

( ) .
1

def
t t

t

t

W
a a W

ρ
ρ

+

+

= =
+

 

Τότε η συνολική ζήτηση περιουσιακών στοιχείων στο χρόνο t  είναι:  

1
1

1

( , ) ( ( )),
1

t
t t t

t

A Y R
ρ

ρ ρ ρ
ρ
+

+
+

=
+

 που ορίζεται από το 1 1 1 2( , ) ( ) ( ),
t t t t

A A Aρ ρ ρ ρ+ +=  όπου 

το Α1 αυξάνεται και το A2 µειώνεται (σηµειώνουµε ότι το R είναι αύξον στο ρ και το 

Υ φθίνον στο R). Η ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων (που καθορίζει 

µέσω του νόµου του Walras την ισορροπία ολόκληρης της οικονοµίας) θα οριστεί 

στη συνέχεια ως µια ακολουθία { }*

0t t
ρ

∞

=
των παραγόντων επιτοκίου ώστε, για όλα τα t 

να ισχύει,  

* *

1 1 2( ) ( )
t t t t

A A K Bρ ρ+ = +                                                                                          (3.35)  

όπου το Kt αντιπροσωπεύει το απόθεµα του ιδιωτικού κεφαλαίου και το Βt είναι το 

απόθεµα του δηµόσιου χρέους. Λόγω της τεχνολογίας Leontief, η ζήτηση για 
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κεφάλαιο είναι ανελαστική: 
t

K K≡ . Εάν η κυβέρνηση υιοθετήσει µια στάσιµη 

πολιτική (
t

B B≡ ), η δυναµική πορεία των επιτοκίων ισορροπίας δίνεται από την 

εξίσωση  

* * 1

1 1 **

22

1
( ) .

( )( )
1

def

t t

tt

K B
A

AA

K B

ρ ψ ρ
ρρ

−
+

 +
= = = 

  −
+

                                                            (3.36)  

Σηµειώνουµε ότι, απόντος του περιορισµού πτώχευσης, η συνολική ζήτηση 

περιουσιακών στοιχείων θα ήταν *

1 1( )
t

A Yρ + , ενώ το επιτόκιο ισορροπίας θα ήταν 

σταθερό:  

*

1 1 1 *

1
( ) .

1

def

t t
A Y K B

Y

K B

ρ ρ ρ+ += + ⇒ ≡ =
−

+

 

Επιπλέον, η πολιτική δανεισµού της κυβέρνησης (που καθορίζει το Βt) θα έχει 

επιπτώσεις µόνο στο (ονοµαστικό) επιτόκιο ρt+1 και όχι στην παραγωγή 
*Y . Λόγω 

του περιορισµού πτώχευσης, τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Ένας θετικός 

κλονισµός (shock) στα επιτόκια στο χρόνο t µπορεί να έχει µια επίµονη επίδραση, 

ακόµα και αν η παραγωγικότητα του κεφαλαίου και η προσφορά των οικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων (Κt+Βt) παραµένουν σταθερά. Αυτό είναι εύκολο να 

συναχθεί από την εξίσωση 3.35 (ή 3.36): εάν το ρt αυξάνεται, το αποτελεσµατικό 

επίπεδο παραγωγής Y[R(ρt)] µειώνεται, το οποίο έχει δυσµενείς επιπτώσεις στον 

πλούτο της γενιάς t. Κατά συνέπεια, αυξάνεται το ποσοστό απόδοσης που απαιτείται 

από αυτή τη γενιά για την αγορά (σταθερού) αποθέµατος περιουσιακών στοιχείων. 

Είναι επίσης σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι, η πολιτική δανεισµού της κυβέρνησης 

(που αντιπροσωπεύεται εδώ από το Β) ασκεί µια µακροπρόθεσµη επίδραση στο 

συνολικό επίπεδο παραγωγής, δεδοµένου ότι το τελευταίο εξαρτάται στο steady state 

από τον παράγοντα  
*ρ  που µε τη σειρά του καθορίζεται από την εξίσωση  

* *

1 2( ) ( ) .A A K Bρ ρ = +  

Για να συνοψίσουµε, η ουσία της συµβολής του Farmer(1984) είναι ότι µόλις 

εισαχθεί η ασύµµετρη πληροφόρηση και η περιορισµένη ευθύνη, αποδεικνύεται ότι οι 

σηµερινοί κλονισµοί (shocks) στην παραγωγικότητα έχουν επιπτώσεις στα αυριανά 
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επιτόκια. Κατά συνέπεια, οι πραγµατικές συνολικές µεταβλητές εξαρτώνται όχι µόνο 

από τους τρέχοντες κλονισµούς αλλά και από όλη την ιστορία των προηγούµενων. 

 

3.4.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ  

 

Οι Kiyotaki και Moore (1995) εξετάζουν µια οικονοµία στην οποία οι 

πιστωτικοί κύκλοι εµφανίζονται λόγω δύο συστατικών: µερικές επιχειρήσεις έχουν 

περιορισµούς στην πίστωση και χρησιµοποιούν τα παραγωγικά περιουσιακά τους 

στοιχεία σαν εγγύηση. Σε πολλές εργασίες αποδεικνύεται πως µικροί κλονισµοί 

(shocks) της παραγωγικότητας µπορεί να ″αφυπνίσουν″ τους πιστωτικούς κύκλους. 

Σε µια τέλεια αγορά κεφαλαίου, ένας αρνητικός κλονισµός στην απόδοση του 

παραγωγικού περιουσιακού στοιχείου θα επηρέαζε µόνο την αξία της µείωσης 

περιουσιακών στοιχείων έως ότου επιτυγχάνονταν µια νέα ισορροπία. Όταν όµως τα 

δάνεια είναι εγγυηµένα (και οι επιχειρήσεις έχουν περιορισµένη πίστωση), το ποσό 

που δανείζεται καθορίζεται από την αξία της επιβοηθητικής εγγύησης·  εποµένως η 

µείωση στην τιµή του παραγωγικού στοιχείου θα ασκήσει επίσης µια αρνητική 

επίδραση στην επένδυση των εταιριών. Αυτή η επίδραση είναι αθροιστική: µια 

µείωση στις επενδύσεις των επιχειρήσεων θα µειώσει τα µελλοντικά εισοδήµατα·  οι 

καθαρές µειώσεις στην αξίας τους και η επένδυση µειώνονται περαιτέρω έως ότου η 

αξία του περιουσιακού στοιχείου να είναι τόσο χαµηλή που να αρχίσουν να 

πωλούνται στις εταιρίες που δεν έχουν περιορισµένη πίστωση ή να χρησιµοποιηθούν 

για άλλους λόγους.  

Αυτή η ανάλυση θα χρησιµοποιήσει µια απλουστευµένη εκδοχή του µοντέλου 

Kiyotaki και Moore, που είναι εµπνευσµένη από τον Tirole (1994). Η οικονοµία 

αποτελείται από (ένα µεγάλο αριθµό από) αντιπροσώπους µε ουδετερότητα κινδύνου 

που ζουν άπειρα, οι οποίοι επιδιώκουν να µεγιστοποιήσουν το άθροισµα των 

αναµενόµενων τιµών της κατανάλωσής τους (δηλαδή, 
0

t t

t
E Cβ

+∞

=
 
 ∑ ). Στο µοντέλο 

τους υπάρχουν µόνο δύο αγαθά: ένα µη αποθηκεύσιµο φυσικό αγαθό που 

χρησιµοποιείται για την κατανάλωση και την παραγωγή και ένα κεφαλαιουχικό 

αγαθό που χρησιµοποιείται ως εγγύηση(ακίνητη περιουσία)  από τους οφειλέτες 

καθώς επίσης και ως ένα παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, υπάρχουν δύο 

κατηγορίες αντιπροσώπων: οι επιχειρηµατίες που κατέχουν την τεχνολογία και το 
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παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο (αναφέρουµε για παράδειγµα, το έδαφος) και οι 

δανειστές που λαµβάνουν τις χρηµατοδοτήσεις των καταναλωτικών αγαθών. Έτσι, οι 

επιχειρηµατίες πρέπει να δανειστούν όλα τα καταναλωτικά αγαθά που επενδύουν στα 

προγράµµατά τους, ενώ η τεχνολογία είναι τύπου Leontief µε σταθερές αποδόσεις 

κλίµακας·  µε µια µονάδα του καταναλωτικού αγαθού και λ µονάδες του εδάφους που 

επενδύεται στο χρόνο t, κάθε επιχειρηµατίας θα πάρει Χ µονάδες του αγαθού αυτού 

στο χρόνο t +1. 

 Η χρήση της επιβοηθητικής εγγύησης µπορεί να δικαιολογηθεί από πολλές 

απόψεις. Ακόµα απλούστερη, είναι η χρήση της ιδέας των Hart και Moore (1994) 

σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό.  Σε σύµβαση µιας περιόδου, ακόµα κι αν το 

δάνειο είναι ακίνδυνο πρέπει να είναι πλήρως εγγυηµένο για να αποτρέψει την 

επαναδιαπραγµάτευση των όρων σύµβασης.  

Το να υποθέσει κανείς ότι το δάνειο πρέπει να είναι πλήρως εγγυηµένο στο 

παρόν πλαίσιο, σηµαίνει ότι το ποσό του µελλοντικού χρέους δε µπορεί να υπερβεί τη 

µελλοντική αξία του εδάφους. Εάν το kt, είναι το ποσό του  εδάφους που κατέχει ο 

οφειλέτης κατά τη διάρκεια της περιόδου t και qt+1 είναι η µελλοντική τιµή του 

εδάφους  (που προβλέπεται τέλεια από τους δανειστές), το ποσό του δανείου bt πρέπει 

να είναι τέτοιο ώστε η συνολική ευθύνη των οφειλετών στο χρόνο t+1 (bt(1+r), όπου 

1
1r

β
= −  είναι το ποσοστό κινδύνου) να είναι µικρότερη από τη µελλοντική αξία της 

επιβοηθητικής εγγύησης 1t t
k q + : 

1

1

t t
t

k q
b

r

+≤
+

 (3.37) 

 Υποθέτουµε ότι αυτός ο περιορισµός ισχύει µε ισότητα, η οποία αντιστοιχεί 

στην ιδέα του Fisher σχετικά µε την επένδυση περιορισµένης πίστωσης.  

Υποθέτουµε επίσης, ότι υπάρχει µια εναλλακτική χρήση για το έδαφος·  

µπορεί να παραχωρηθεί σε µια άλλη κατηγορία αντιπροσώπων ως ακίνητη περιουσία. 

Η (αντίστροφη) ζήτηση για την ακίνητη περιουσία καθορίζει την τιµή του ενοικίου ht, 

ως συνάρτηση της συνολικής προσφοράς της ακίνητης περιουσίας. ∆εδοµένου ότι το 

συνολικό απόθεµα της ακίνητης περιουσίας είναι σταθερό, το ποσοστό ενοικίου ht, 

ορίζεται ως µια αύξουσα συνάρτηση της ποσότητας Αt της ακίνητης περιουσίας που 
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χρησιµοποιείται στην παραγωγή. Για απλότητα, παίρνουµε µια γραµµική εξειδίκευση 

για αυτήν την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης: 

0( )
t t

h m A h= +  (3.38) 

Πλέον µένει να καθορίσουµε το Αt  και την τιµή ισορροπίας του περιουσιακού 

στοιχείου, qt. Ας ορίσουµε Α το συνολικό απόθεµα του εδάφους που είναι διαθέσιµο, 

το οποίο υποτίθεται ότι κατέχουν οι επιχειρηµατίες. ∆εδοµένου ότι η επένδυση είναι 

περιορισµένης πίστωσης, η ποσότητα Αt, του εδάφους που χρησιµοποιείται για την 

παραγωγική δραστηριότητα είναι απλά λ φορές το συνολικό ποσό που οι εταιρίες 

είναι σε θέση να δανειστούν (δηλαδή, 1

1

t
Aq

r

+

+
). Συνεπώς,  

1

1

t
t

Aq
A

r

λ +=
+

. 

Εποµένως, η συνολική ικανότητα δανεισµού καθορίζεται από τη µελλοντική 

τιµή του εδάφους qt+1. Το τελευταίο συστατικό που εισάγουµε πριν τη λύση για τη 

δυναµική ισορροπία, είναι η no-arbitrage συνθήκη: η καθαρή απόδοση στο έδαφος 

πρέπει να είναι ίση µε το ακίνδυνο ποσοστό r. Αυτό καθορίζει τη σχέση µεταξύ του qt 

και qt+1. Πράγµατι, µε την αγορά µιας µονάδας εδάφους στο χρόνο t ένας 

επιχειρηµατίας είναι σε θέση να δανειστεί µια ποσότητα 1 / (1 )
t

q r+ +  του 

καταναλωτικού αγαθού. Επενδύοντάς το στη διαδικασία παραγωγής, λαµβάνει 

απόδοση Χ-(1+r), υπό τον όρο ότι αφιερώνει ένα µέρος λ του εδάφους για την 

παραγωγή. Το υπόλοιπο του εδάφους (1- 1

1

t
q

r

λ +

+
) χρησιµοποιείται προς ενοικίαση. 

Συνεπώς, οι no-arbitrage συνθήκες δίνουν 

1 1
1 ( (1 )) (1 ) (1 )

1 1

t t
t t t

q q
q X r h r q

r r

λ+ +
+ + − + + − = +

+ +
 (3.39)  

Αντικαθιστώντας το ht, µε την αξία του και ρυθµίζοντας εκ νέου τους όρους 

προκύπτει ότι 

2

1 1 1( )
def

t t t t
q aq bq c qϕ+ + += + + =  (3.40)  

µε 
2

0 0

3 2

[ ]
,  b= ,  c= .

(1 ) (1 ) 1

m
X A h mh

a mA
r r r

λλ − −
= −

+ + +
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Για να λάβουµε έναν σταθερό κύκλο τάξης δύο, πρέπει να βρεθούν δύο τιµές 

* * * *

1 2 1 2, ( )q q q q≠  έτσι ώστε 

* * * *

2 1 1 2( ) και ( ).q q q qϕ ϕ= =  

            Είναι εύκολο να δειχθεί ότι το δυναµικό σύστηµα που καθορίζεται από την 

3.40 έχει ένα σταθερό κύκλο τάξης δύο υπό τους ακόλουθους όρους (βλέπε σχήµα 6):  

    

24 4 ( 1)

1
0

ac b

b
c

a

+ < −

+
> − >

 

Ο οικονοµικός µηχανισµός που παράγει την κυκλική συµπεριφορά (και το 

σταθερό κύκλο ABAB) γύρω από το steady state E1 αντιστοιχεί στη θεωρία του 

χρέους-αποπληθωρισµού
28

 (The Dept-Deflation theory of Great Depression) που 

περιγράφεται από τον Fisher. Πράγµατι, αρχίζοντας από το Ε1, στο σχήµα 6 

παρακάτω, υποθέτουµε ότι υπάρχει ένας αρνητικός κλονισµός (shock) στην τιµή 

ισορροπίας της ακίνητης περιουσίας που ήταν αρχικά 
*q  και γίνεται q1<

*q . A priori 

αυτό ασκεί δύο επιδράσεις στην τιµή φ (q) στην οποία το περιουσιακό στοιχείο θα 

µεταπωληθεί κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου (αυτή η τιµή δίνεται από τη 

no-arbitrage συνθήκη): αφενός, στην παραγωγική δραστηριότητα υπάρχει λιγότερο 

κέρδος (αφού η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι ευεπηρέαστη για να 

χρησιµοποιηθεί ως παράλληλη µείωση, ο οικονοµικός περιορισµός γίνεται πιο 

αυστηρός), αφ' ετέρου, θα προκύψει περισσότερο κέρδος στη δραστηριότητα 

ενοικίασης.  

                                                 

28
 Η ανωτέρω θεωρία υποστηρίζει πως το κύριο πρόβληµα της αµερικανικής οικονοµίας, κατά την 

περίοδο της µεγάλης ύφεσης, ήταν ο αποπληθωρισµός, καθότι οδηγούσε σε αύξηση του χρέους το 

οποίο αποτιµάτο σε δολάρια. Ο Fisher υποστήριξε πως εφόσον, το χρέος αποτιµάται σε χρήµα, µια 

αύξηση της πραγµατικής αξίας του χρήµατος που προέρχεται από την πτώση των τιµών, αυξάνει  το 

πραγµατικό χρέος των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους. Οι οφειλέτες για να 

ανταπεξέλθουν στο αυξηµένο πραγµατικό χρέος τους, οδηγούνται  σε πώληση των περιουσιακών τους 

στοιχείων.  Το  γεγονός, όµως αυτό,  µε τη σειρά του, δηµιουργεί υπερπροσφορά στην αγορά και άρα 

µείωση της τιµής των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις περικόπτουν τις δαπάνες 

τους, κάτι που οδηγεί σε µείωση του εισοδήµατος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Έτσι, το 

εισόδηµα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στο σύνολο της οικονοµίας µειώνεται. Με τα 

εισοδήµατα να  µειώνονται, η συνολική ζήτηση στην οικονοµία συρρικνώνεται, προκαλώντας την 

πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας και των κερδών. Η µειούµενη ζήτηση συµπιέζει περισσότερο 

τις τιµές, προκαλώντας ξανά την αύξηση του πραγµατικού χρέους. Έτσι, η οικονοµία εισέρχεται σε 

ένα φαύλο κύκλο µειούµενων τιµών και αυξανόµενου χρέους. Άρα, η προσπάθεια να µειωθούν τα 

κόστη για να µειωθεί το χρέος οδηγεί σε χρέος µεγαλύτερης αξίας. 
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 Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι γύρω από το 1

1,  το E ϕ −  µειώνεται, έτσι κυριαρχεί η 

πρώτη επίδραση. Επιπλέον, αριστερά από το 
*q , ισχύει ότι το φ-1

(q)>q, έτσι ο 

αρνητικός κλονισµός στο 
*q  συνεπάγεται µια αύξηση στην τιµή της ακίνητης 

περιουσίας στην επόµενη περίοδο: q*=φ-1
>

*q >
*

2q . Η κυκλική αυτή συµπεριφορά 

προέρχεται από το γεγονός ότι στα δεξιά του q*, το φ-1
(q)<q, έτσι ώστε 

* 1 * * *

2 1 1( ) .q q q qϕ −= < <  

 

 

Σχήµα 6: Ένας σταθερός πιστωτικός κύκλος. Το (A,B) είναι ένας σταθερός κύκλος. Το Ε1 και Ε2 

είναι τα steady states (το Ε2 είναι το ασταθές). 

 

Με άλλα λόγια, µόλις αυξηθεί η τιµή της ακίνητης περιουσίας στο q *

1  (δηλαδή 

επάνω από την τιµή ισορροπίας 
*q ), η δεύτερη επίδραση υπερισχύει και το q 

µετακινείται πάλι κάτω από το 
*q . Το κρίσιµο στοιχείο για αυτό το αποτέλεσµα είναι 

το γεγονός ότι όταν οι επιχειρήσεις έχουν περιορισµένη πίστωση, η ζήτηση για το 

παραγωγικό στοιχείο είναι µια αύξουσα συνάρτηση της τιµής του. 

qt qt+1=qt 

A 

B 

E2 

qt+1=φ
-1

(qt) 

qt+1 

Ε1 

*

2q

 

*q  *

1q
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3.5 ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  
 

Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε εν συντοµία τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

µοντέλου  Holmstrom-Tirole (1997). Στην απλούστερη έκδοση αυτού του µοντέλου, 

οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν εξωτερική χρηµατοδότηση για την επένδυσή τους 

(σταθερού µεγέθους I), αλλά υπάρχει ένα πρόβληµα ηθικού κινδύνου: οι διευθυντές 

των εταιριών µπορούν να επιλέξουν ένα κακό πρόγραµµα (µε χαµηλή πιθανότητα 

επιτυχίας pL) αντί ενός καλού προγράµµατος (µε υψηλή πιθανότητα της επιτυχίας pN) 

επειδή το κακό πρόγραµµα τους δίνει ένα ιδιωτικό όφελος Β. Ωστόσο, εάν η εταιρία 

ελέγχεται από µια τράπεζα και οι δαπάνες ελέγχου είναι C, αυτό το ιδιωτικό όφελος 

µειώνεται στο b, µε b+C<Β. Το πρόβληµα ηθικού κινδύνου µπορεί να λυθεί χωρίς 

έλεγχο, εάν οι εταιρίες έχουν αρκετά ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία Α που 

µπορούν να επενδύσουν στα προγράµµατά τους. Αυτό συµβαίνει όταν ικανοποιείται 

η παρακάτω συνθήκη:  

( ) ( )
H L

PH B
A A R

p p
ρ

ρ
≥ = Ι − −

−
                                                                          (3.41)  

Εδώ το R δείχνει την εξόφληση στο δάνειο σε περίπτωση επιτυχίας ενώ το ρ 

αποτελεί την απόδοση (1+επιτόκιο) που µπορούν να λάβουν οι επενδυτές στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν αξίζουν 

αρκετά, έτσι ώστε να µην ικανοποιείται η 3.41, το πρόβληµα ηθικού κινδύνου µπορεί 

να λυθεί µε δανεισµό µέσω των τραπεζών: µια τράπεζα δανείζει Im στην επιχείρηση, 

η οποία χρηµατοδοτείται εν µέρει από τα κεφάλαιά της και εν µέρει µε δανεισµό Ι-Im-

Α από τις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Αυτό συµβαίνει όταν:  

( , ) ( ),A β ρ ρ≤ Α < Α  

όπου το β δείχνει την ακαθάριστη απόδοση (δηλαδή, µονάδα συν την καθαρή 

απόδοση) στα δάνεια των τραπεζών, και    

( , ) ( )m

H L

PH b C
R

p p
β ρ β

ρ
 +

Α = Ι − Ι − − − 
                                                              (3.42) 

µε ( ) .
( )

H
m

H L

p C
I

p p
β

β
=

−
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Τέλος, το β καθορίζεται από την εξίσωση ισορροπίας της αγοράς τραπεζικού 

κεφαλαίου: 

( ( )) ( ( , )) ( )
m m

K G A G Aρ β ρ β = − Ι                                                                       (3.43) 

Εδώ το G είναι η συνάρτηση κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων Α των 

επιχειρήσεων και το Im(β) είναι ίσο µε το µέρος κάθε δανείου που χρηµατοδοτείται 

από τον πλούτο της τράπεζας, ενώ το ρ καθορίζεται από τη συνθήκη  ισορροπίας στη 

χρηµατοοικονοµική αγορά·  η προσφορά αποταµίευσης S(ρ) είναι ίση µε τη ζήτηση 

για κεφάλαια D(β, ρ, C),  που ορίζεται από 

( )

( , ) ( )
( , , ) ( ) ( ) ( ) ( )

A A

m
A

C A f A dA I A f A dA
ρ

β ρ ρ
β ρ

Α
∆ = Ι − Ι − + −∫ ∫                           (3.44) 

Το σχήµα 7 παρακάτω, απεικονίζει την κατάτµηση των εταιριών σε τρεις 

κατηγορίες: σε εκείνες που δεν µπορούν να βρουν εξωτερική χρηµατοδότηση, εκείνες 

που λαµβάνουν τα δάνεια των τραπεζών και εκείνες που χρηµατοδοτούνται άµεσα 

στις χρηµατοοικονοµικές αγορές.  

 

Σχήµα 7: Ανακατανοµή ανάµεσα στους τρεις τύπους χρηµατοδοτήσεων µεταξύ των 

επιχειρήσεων.  

 

Οι Holmstrom και Tirole εξετάζουν τρεις τύπους οικονοµικών κλονισµών 

(shocks): µια πιστωτική κρίσιµη στιγµή (που αντιστοιχεί σε µια µείωση στο Km, το 

Τραπεζική 

Χρηµ/ση Μη  

Χρηµ/ση 

Άµεση 

Χρηµ/ση 

( , )A β ρ
 

( )ρΑ  

Πυκνότητα 

Επιχ/σεων 

Ρευστοποίηση 

περιουσ.στοιχείων 
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κεφάλαιο της τραπεζικής βιοµηχανίας), µια παράλληλη συµπίεση (που αντιστοιχεί σε 

έναν αρνητικό κλονισµό στα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων) και µια 

συµπίεση αποταµίευσης (που αντιστοιχεί σε µια προς τα κάτω µετατόπιση της 

συνάρτησης S). Παρακάτω παρουσιάζονται ειδικότερα οι ακόλουθες ιδιότητες:  

 Έστω ότι το ρ και το β καθορίζουν τις αποδόσεις ισορροπίας στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές και στα τραπεζικά δάνεια, αντίστοιχα. Τότε:  

• Μια πιστωτική κρίσιµη στιγµή µειώνει το ρ και αυξάνει το β.  

• Μια παράλληλη συµπίεση µειώνει το ρ και το β.  

• Μια συµπίεση αποταµίευσης αυξάνει το  ρ  και µειώνει το β.  

 

3.6 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

Η εµπειρική σχέση µεταξύ της οικονοµικής δοµής και της οικονοµικής 

ανάπτυξης έχει µελετηθεί από πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι έχουν υπογραµµίσει την 

ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου οικονοµικής "υπερδοµής" και του 

ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Στην πραγµατικότητα, εάν υποστηρίζεται ότι η 

οικονοµική διαµεσολάβηση µπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους αποδοτικότητας, 

τότε η οικονοµική ανάπτυξη και το επίπεδο οικονοµικής διαµεσολάβησης θα 

ενισχύσουν το ένα το άλλο. Η κατανόηση αυτού είναι σηµαντική για να αξιολογήσει 

κανείς τις διαφορετικές συνεισφορές της πρόσφατης βιβλιογραφίας στα 

µακροοικονοµικά αποτελέσµατα της οικονοµικής διαµεσολάβησης.  

Φυσικά, η γενική ιδέα ότι η ανάπτυξη σχετίζεται µε την οικονοµική δοµή δεν 

είναι νέα, δεδοµένου ότι επιστρέφει τουλάχιστον από τους Schumpeter (1961) και 

Gerschenkron (1992). Εντούτοις, τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που έχουν 

επιτευχθεί είναι πιο πρόσφατα, βασισµένα ακριβώς στην υπόθεση της ασύµµετρης 

πληροφόρησης που ερευνήσαµε προηγουµένως.  

Και τα δύο µοντέλα δείχνουν ότι οι οικονοµικοί µεσάζοντες τείνουν να 

υποκινήσουν την ανάπτυξη. Εάν η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, η επένδυση 

πραγµατοποιείται·  διαφορετικά ο µεσάζων επενδύει µόνο σε ασφαλή περιουσιακά 

στοιχεία. Κατ' αυτό τον τρόπο, η ύπαρξη των οικονοµικών µεσαζόντων οδηγεί σε µια 

καλύτερη διαλογή προγραµµάτων, η οποία ενθαρρύνει µε τη σειρά της έναν 
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υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης. Το µοντέλο Bencivenga και Smith είναι περισσότερο 

σύµφωνα µε τα µοντέλα διασφάλισης της ρευστότητας του Diamond και Dybvig 

(1983). Σε αυτά τα µοντέλα, η οικονοµική διαµεσολάβηση όχι µόνο διευκολύνει την 

κατανοµή της αποταµίευσης στις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και οδηγεί σε ένα 

χαµηλότερο ποσοστό περιττής εκκαθάρισης προγράµµατος, η οποία βελτιώνει την 

αποδοτικότητα και προωθεί την ανάπτυξη.  

Οι Sussman και Zeira (1995) επεκτείνουν το αντιπροσωπευτικό µοντέλο 

ελέγχου του Diamond (1984) περιλαµβάνοντας ένα στοιχείο οριζόντιας 

διαφοροποίησης, δηλαδή τις δαπάνες µεταφορών. ∆είχνουν επιπλέον, ότι αυτό µπορεί 

να είναι η πηγή µιας ανατροφοδοτούµενης (feedback) επίδρασης µεταξύ της 

πραγµατικής οικονοµικής ανάπτυξης και της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης. 

Εξετάζουν το µοντέλο τους, στα συνολικά τραπεζικά δεδοµένα του αµερικανικού 

cross-state και δείχνουν ότι το κόστος της οικονοµικής διαµεσολάβησης είναι 

πράγµατι χαµηλότερο στα κράτη µε την υψηλότερη κατά κεφαλήν παραγωγή.  

 

 

4. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 ένας αριθµός χωρών έχει υιοθετήσει το 

στοχευµένο πληθωρισµό σε µία προσπάθεια να µειωθεί ο πληθωρισµός τους. Η 

στοχοθέτηση αυτού σχετίζεται µε την εξειδίκευση του ποσοστού του πληθωρισµού 

ως στόχο της οικονοµικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή χρησιµοποιείται από πολλές 

Κεντρικές Τράπεζες σε όλο τον κόσµο γιατί διατηρεί τον πληθωρισµό σε χαµηλά 

επίπεδα, αυξάνει τη σταθερότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς και µειώνει τον 

κίνδυνο
29

. Αυτό που προτείνεται στην παρούσα ανάλυση είναι ότι η στοχοθέτηση 

πληθωρισµού είναι µια σηµαντική πολιτική που συνδέεται πολύ µε τα Νέο-

Κεϋνσιανά Μακροοικονοµικά. 

 

 

                                                 
29

 Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύεται από τον Jim Saxton, πρόεδρο της Joint Economic Committee 

(JEC), ενώ επιπλέον υποστηρίζει ότι όλα τα στοιχεία οδηγούν σε χαµηλότερα επιτόκια µακροχρόνια. 
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4.1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ  
 

Υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που διαµορφώνουν τα 

σηµεία-κλειδί της στοχοθέτησης πληθωρισµού. Προτού ξεκινήσουµε αυτή την 

ανάλυση, αξίζει το σχόλιο ότι διαφορετικοί συγγραφείς δίνουν έµφαση σε 

διαφορετικές πτυχές αυτού. Τα σηµεία-κλειδί λοιπόν, της στοχοθέτησης 

πληθωρισµού µπορούν να συνοψιστούν παρακάτω. 

Η στοχοθέτηση πληθωρισµού είναι ένα πλαίσιο νοµισµατικής πολιτικής µε το 

οποίο η δηµόσια εξαγγελία των επίσηµων στόχων, σχετικά µε τον πληθωρισµό ή µε 

την περιοχή στόχο, αναλαµβάνεται µαζί µε τη ρητή αναγνώριση της σταθερότητας 

τιµών, που σηµαίνει ότι ο χαµηλός και σταθερός πληθωρισµός, είναι αρχικά 

µακροπρόθεσµος στόχος της νοµισµατικής πολιτικής. Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η 

στοχοθέτηση πληθωρισµού προτιµάται από τη στοχοθέτηση προσφοράς χρήµατος. 

Αυτό οφείλεται στην αστάθεια της LM λόγω της ασταθούς συνάρτησης ζήτησης 

χρήµατος. Ο King (1997) υποστηρίζει την ανωτερότητα του στοχευµένου 

πληθωρισµού σε σχέση µε έναν κανόνα προσφοράς χρήµατος, δεδοµένου ότι οδηγεί 

στη βέλτιστη βραχυπρόθεσµη αντίδραση σε εµφάνιση κλονισµών (shocks), ενώ οι 

Svensson και Woodford (2003) καταδεικνύουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η 

στοχοθέτηση πληθωρισµού µπορεί να επιτύχει αυτόν το στόχο.  

Οι υπερασπιστές αυτής της πολιτικής αναφέρουν πολλά οφέλη. Η 

στοχοθέτηση πληθωρισµού λύνει το δυναµικό πρόβληµα συνέπειας που παράγει τον 

υψηλό µέσο πληθωρισµό, µειώνει τη µεταβλητότητά του και εάν είναι "ευέλικτος" 

µπορεί να σταθεροποιήσει και την παραγωγή (Svensson (1997)). Επίσης, κλειδώνει 

τις προσδοκίες του χαµηλού πληθωρισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µειώνει τον 

πληθωριστικό αντίκτυπο των µακροοικονοµικών κλονισµών (shocks). Για όλους 

αυτούς τους λόγους, πολλοί οικονοµολόγοι υποστηρίζουν την εφαρµογή του 

στοχευµένου πληθωρισµού απευθυνόµενοι προς τη FED αλλά και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, οι στόχοι επιτυγχάνονται µέσω της αρχής 

της περιορισµένης διακριτικότητας (Constraint Discretion) (Bernake και Miskin 

(1997)). Αυτή η αρχή περιορίζει τη νοµισµατική πολιτική για να επιτύχει τους 

σαφείς-µακροπρόθεσµους και βιώσιµους στόχους, αλλά η διακριτικότητα επιτρέπεται 

για να αντιδράσει λογικά στους απρόβλεπτους κλονισµούς (shocks). Κατά αυτόν τον 
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τρόπο, η στοχοθέτηση πληθωρισµού χρησιµεύει ως µια ονοµαστική "άγκυρα" για τη 

νοµισµατική πολιτική, υποχρεώνοντας έτσι για δέσµευση σταθερότητας τιµών. 

Οµοίως, η νοµισµατική πολιτική επιβάλλει πειθαρχία στην Κεντρική Τράπεζα µέσα 

σε ένα ευέλικτο πολιτικό πλαίσιο. Παραδείγµατος χάριν, ακόµα κι αν η νοµισµατική 

πολιτική χρησιµοποιείται για να εξετάσει τους βραχυπρόθεσµους στόχους 

σταθεροποίησης, οι µακροπρόθεσµοι στόχοι για τον πληθωρισµό δεν θα πρέπει να 

συµβιβαστούν, επιβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο τη συνέπεια και την 

ορθολογικότητα στις πολιτικές επιλογές. Έτσι, η νοµισµατική πολιτική εστιάζει στις 

προσδοκίες του λαού και παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για να κρίνει τις 

βραχυπρόθεσµες πολιτικές.  

Η νοµισµατική πολιτική θεωρείται κύριο όργανο της µακροοικονοµικής 

πολιτικής. Η άποψη ότι αποτελεί ένα ευέλικτο όργανο για την επίτευξη των 

µεσοπρόθεσµων στόχων σταθεροποίησης, υπονοεί τη γρήγορη προσαρµογή σε 

αντίδραση στις µακροοικονοµικές εξελίξεις. Πράγµατι, αυτή αποτελεί τον πιο άµεσο 

προσδιοριστικό παράγοντα του πληθωρισµού και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, που το 

ποσοστό του πληθωρισµού µακροχρόνια, είναι η µόνη µακροοικονοµική µεταβλητή 

που µπορεί να επηρεάσει.  

Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτύχει το στόχο των χαµηλών 

ποσοστών πληθωρισµού (που είναι πάντα επιθυµητά, δεδοµένου ότι οι χαµηλοί και 

σταθεροί ρυθµοί πληθωρισµού είναι απαραίτητα στοιχεία των υγιών ρυθµών 

ανάπτυξης). Ωστόσο, η νοµισµατική πολιτική δε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από 

τους πολιτικούς, αλλά από τους ειδικούς µε τη µορφή µιας ανεξάρτητης Κεντρικής 

Τράπεζας. Είναι σηµαντική η διάκριση µεταξύ της ανεξαρτησίας του στόχου και της 

ανεξαρτησίας των οργάνων (Debelle και Fisher (1994), Bernake et Al (1999)). Το 

επιχείρηµα χρησιµοποιείται συνήθως από τους υπερασπιστές της άποψης σχετικά µε 

την εξάρτηση του στόχου, δεδοµένου ότι είναι δηµοκρατικότερο για την κυβέρνηση 

να θέσει το στόχο της σταθερότητας τιµών και για την Κεντρική Τράπεζα να 

ακολουθήσει το στόχο αυτό µε τη ρύθµιση ενός ανεξάρτητου οργάνου νοµισµατικής 

πολιτικής. Η ανεξαρτησία των οργάνων δικαιολογείται για δύο λόγους: αρχικά 

επιλύει το πρόβληµα της χρονικής ασυνέπειας και επιπλέον επιτρέπει στην Κεντρική 

Τράπεζα να λειτουργεί, λαµβάνοντας υπόψη στη νοµισµατική της πολιτική, τις 

µακροχρόνιες και µε χρονικές υστερήσεις µεταβλητές.  

Λόγω της υστέρησης που υπάρχει µεταξύ των ενεργειών νοµισµατικής 

πολιτικής και του αντίκτυπού τους στις µεταβλητές-στόχους της Κεντρικής 
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Τράπεζας, η νοµισµατική πολιτική είναι αποτελεσµατικότερη εάν καθοδηγείται από 

προβλέψεις. Η εφαρµογή της στοχοθέτησης πληθωρισµού εποµένως, δίνει έναν κύριο 

ρόλο στις προβλέψεις αυτού και άλλων µεταβλητών-στόχων. Μπορεί λοιπόν, να 

περιγραφεί ως µια πρόβλεψη που στοχεύεται, θέτοντας µια ακριβέστερη και 

αποφασιστικότερη πορεία για το ποσοστό.  

Η στοχοθέτηση πληθωρισµού χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθµό  

διαφάνειας. Χαρακτηριστικά, µια Κεντρική Τράπεζα που εφαρµόζει την πολιτική 

αυτή, δηµοσιεύει µια έκθεση νοµισµατικής πολιτικής που περιλαµβάνει την 

πρόβλεψη της τράπεζας σχετικά µε το επίπεδο του πληθωρισµού και άλλων 

µεταβλητών, ενώ κάποιες άλλες παρέχουν πληροφορίες για το πιθανό µέλλον των 

πολιτικών αποφάσεων. Αυτός ο υψηλός βαθµός διαφάνειας είναι σηµαντικός 

λαµβάνοντας υπόψη την ιστορία εργασιών των τραπεζών. Παραδοσιακά, οι στόχοι 

και οι πολιτικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη 

µυστικότητα. Είναι δύσκολο να βρεθούν άλλοι λόγοι για αυτή τη µυστικότητα πέρα 

από την επιθυµία των τραπεζιτών να µην υπόκεινται σε δηµόσιο έλεγχο (που 

περιλαµβάνει διερεύνηση και πιθανή πίεση από τις κυβερνήσεις ή τους νοµοθετικούς 

οργανισµούς). Η έµφαση στη διαφάνεια είναι βασισµένη στη διορατικότητα της 

νοµισµατικής πολιτικής που σε ένα µεγάλο βαθµό αφορά τη διαχείριση των 

προσδοκιών. Η νοµισµατική πολιτική έτσι, ασκεί επίδραση στην οικονοµία κυρίως 

µέσω των προσδοκιών του ιδιωτικού τοµέα, που προκαλούν οι τρέχουσες ενέργειες 

και ανακοινώσεις. Επιπλέον, οι προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε τον 

πληθωρισµό έχουν επιπτώσεις στην τρέχουσα τιµολογιακή πολιτική και άρα, η 

επιβεβαίωσή τους σχετικά µε τον πληθωρισµό στόχο είναι µια κρίσιµη προϋπόθεση 

για τη σταθερότητα του πραγµατικού πληθωρισµού. 

Η νοµισµατική πολιτική δεν έχει µόνιµα αποτελέσµατα στο επίπεδο της 

οικονοµικής δραστηριότητας, έχει µόνο προσωρινά, τα οποία συσχετίζονται. Οι 

κλονισµοί (shocks) εποµένως στο επίπεδο της ζήτησης, µπορούν να καλυφθούν από 

µεταβολές στο επιτόκιο για να εξασφαλίσουν ότι ο πληθωρισµός δεν αναπτύσσεται. 

Αυτό περαιτέρω, υπονοεί ότι µια αλλαγή στη νοµισµατική θέση θα είχε προσωρινά 

αποτελέσµατα, που θα διατηρηθούν για κάποιες περιόδους προτού να εξαλειφθούν 

εντελώς, λόγω της προσαρµογής των τιµών (Svensson και Woodford (2003), 

Hannsgen (2004)).  

Μέχρι τώρα, από την έναρξή του στις αρχές της δεκαετίας του '90,  η 

στοχοθέτηση πληθωρισµού έχει στεφθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς µετριέται από 
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τη σταθερότητα του πληθωρισµού και τη σταθερότητα της πραγµατικής οικονοµίας. 

∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η στοχοθέτηση πληθωρισµού είναι καταστρεπτική 

για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την απασχόληση ή για άλλα µέτρα της 

οικονοµικής επίδοσης και επίσης, καµία χώρα δεν έχει εγκαταλείψει µέχρι τώρα την 

πολιτική αυτή µετά από την υιοθέτησή της ή και ακόµα δεν έχει εκφράσει 

οποιαδήποτε παράπονα. Οι όποιες επιφυλάξεις ενάντια στη στοχοθέτηση 

πληθωρισµού κυρίως αφορούν το γεγονός ότι µπορεί να δίνεται µεγάλο βάρος στη 

σταθεροποίηση του πληθωρισµού εις βάρος της σταθερότητας της πραγµατικής 

οικονοµίας ή άλλων πιθανών στόχων νοµισµατικής πολιτικής (Roger και Stone 

(2005)).  

Από το 2007, ένας µακρύς κατάλογος µη βιοµηχανικών χωρών ζητούσε 

βοήθεια από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για την είσοδο στη στοχοθέτηση 

πληθωρισµού. Τόσο για τις αναπτυγµένες χώρες όσο και για τις αναπτυσσόµενες, η 

στοχοθέτηση πληθωρισµού έχει αποδειχθεί ως ένα από τα πιο ευέλικτα και ελαστικά 

καθεστώτα νοµισµατικής πολιτικής και έχει κατορθώσει να επιβιώσει µετά από 

σηµαντικούς κλονισµούς και διαταραχές. Παρόλο που, η στοχοθέτηση πληθωρισµού 

είναι επιτυχής σε όλες τις µικρές και µεσαίου µεγέθους βιοµηχανικές χώρες που έχει 

εφαρµοστεί, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωζώνη και η Ιαπωνία δεν έχουν υιοθετήσει 

ακόµα όλα τα ρητά χαρακτηριστικά της πολιτικής, αλλά κινούνται προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

 

 

5. Η ∆ΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

Οι Karpetis και Varelas (2004b) ανέπτυξαν ένα µοντέλο Νεο-Κεϋνσιανού 

τύπου, στα πλαίσια του οποίου η µετακίνηση του πραγµατικού εισοδήµατος, του 

πραγµατικού και αναµενόµενου πληθωρισµού καθορίζεται ως προς τις 

µακροπρόθεσµες τιµές ισορροπίας τους. Η ανάλυσή τους αποτελεί τη βάση της 

ανάλυσης που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία. Οι ίδιοι συγγραφείς δύο χρόνια 

µετά (2006), εξετάζουν µια κλειστή οικονοµία και χρησιµοποιώντας την αρχή του 

πολλαπλασιαστικού επιταχυντή, αναπτύσσουν ένα απλό δυναµικό µοντέλο Νέο-

Κεϋνσιανού τύπου, στην προσπάθειά τους να καθορίσουν τη χρονική πορεία του 

εισοδήµατος, του πραγµατικού και αναµενόµενου πληθωρισµού ως προς τις 
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µακροπρόθεσµες τιµές ισορροπίας τους. Οι τιµές ισορροπίας του πραγµατικού και 

αναµενόµενου πληθωρισµού αποδεικνύουν ότι επηρεάζονται από τις κρατικές 

δαπάνες και το ρυθµό αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος.  

Η δοµική µορφή του µοντέλου που θα αναπτύξουµε, είναι αυτή η οποία 

µελετήθηκε από τους Karpetis και Varelas (2006) και αφορά µια κλειστή οικονοµία 

που περιγράφεται από τις ακόλουθες ταυτότητες και αιτιοκρατικές εξισώσεις:  

            (5.1)
t t t t

Y C I G= + +                           

 

1                      (5.2)
t t
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όπου Yt: το πραγµατικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, Ct: η πραγµατική κατανάλωση, 

It:  οι πραγµατικές επενδύσεις, Gt: η πραγµατική κυβερνητική δαπάνη, rt: το 

πραγµατικό επιτόκιο, Rt: το ονοµαστικό επιτόκιο, e

t
π : το αναµενόµενο επίπεδο 

πληθωρισµού, s

t
M  και d

t
M : η ονοµαστική προσφορά και ζήτηση χρήµατος 

αντίστοιχα, Pt: το γενικό επίπεδο τιµών, c∈(0,1): η οριακή ροπή για κατανάλωση, 

ν>0: ο επιταχυντής, b2<0: η επίδραση του επιτοκίου στις πραγµατικές επενδύσεις, Ḡ: 

οι πραγµατικές αυτόνοµες κυβερνητικές δαπάνες, ∆Ct = Ct – Ct-1, M0>0 και P0>0: το 

απόθεµα χρηµάτων και το επίπεδο τιµών στο χρόνο t = 0 αντίστοιχα, m∈(0,1): ο 

ρυθµός ανάπτυξης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος, πt = (Pt - Pt-1)/Pt-1: το 

ποσοστό πληθωρισµού στην περίοδο t, d1 > 0: η επίδραση του εισοδήµατος στην 

πραγµατική ζήτηση για χρήµα, d2<0: η επίδραση του επιτοκίου στην πραγµατική 

ζήτηση για χρήµα, Y*>0: το εισόδηµα πλήρους απασχόλησης, λ>0: η ταχύτητα 

προσαρµογής του πραγµατικού εισοδήµατος σε Y* και γ∈(0,1): η ταχύτητα 

προσαρµογής των προσδοκιών. 

Οι εξισώσεις 5.1 έως 5.5 περιγράφουν την αγορά προϊόντων. Πιο 

συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη σχέση 5.1, η αγορά προϊόντων είναι σε ισορροπία, 
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όταν η συνολική προσφορά (Yt) είναι ίση µε τη συνολική ζήτηση. Η τελευταία 

ορίζεται ως το άθροισµα της πραγµατικής κατανάλωσης (Ct), των πραγµατικών 

ιδιωτικών επενδύσεων (It) και της πραγµατικής κυβερνητικής δαπάνης (Gt). Σύµφωνα 

µε την εξίσωση 5.2, η πραγµατική κατανάλωση την περίοδο t είναι µια θετική 

συνάρτηση του πραγµατικού εισοδήµατος της προηγούµενης περιόδου. Η εξίσωση 

5.4 περιγράφει τις πραγµατικές κυβερνητικές δαπάνες (Gt) ως ένα σταθερό θετικό 

αριθµό. Εάν ακολουθούσαµε την ανάλυση του Samuelson, θα υποθέταµε ότι η 

πραγµατική επένδυση στην περίοδο t (It) είναι µια θετική συνάρτηση της διαφοράς 

των επιπέδων της πραγµατικής κατανάλωσης µεταξύ των περιόδων t και t - 1. Στα 

πλαίσια της εξίσωσης 5.3 όµως, αυτή η υπόθεση τροποποιείται, µε την υπόθεση ότι η 

συνάρτηση της πραγµατικής επένδυσης αποτελεί επίσης µια αρνητική συνάρτηση του 

πραγµατικού επιτοκίου των τελευταίων περιόδων (rt)
30

, που καθορίζεται από τη 

σχέση 5.5 ως τη διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού επιτοκίου (Rt) και του 

προσδοκόµενου ποσοστού πληθωρισµού ( e

t
π ). 

Οι εξισώσεις 5.6 έως 5.8 περιγράφουν µια Κεϋνσιανού τύπου αγορά 

χρήµατος. Σύµφωνα µε την εξίσωση 5.7, η πραγµατική προσφορά χρήµατος 

( / )s

t t
M P  ορίζεται

31
 ως το απόθεµα των πραγµατικών χρηµάτων στην περίοδο t = 0 

(M0/P0) συν το προϊόν M0/P0 επί τη διαφορά µεταξύ του σταθερού ρυθµού αύξησης 

της προσφοράς χρήµατος (m) και του πληθωρισµού (πt). Η εξίσωση 5.8 περιγράφει 

την πραγµατική ζήτηση χρήµατος ( / )d

t t
M P  σαν µια θετική συνάρτηση του 

πραγµατικού εισοδήµατος (Yt) και µια αρνητική συνάρτηση του ονοµαστικού 

επιτοκίου (Rt). Τέλος, όσον αφορά την ταυτότητα 5.6, η αγορά χρήµατος καθαρίζει 

όταν η πραγµατική προσφορά είναι ίση µε την πραγµατική ζήτηση χρήµατος.  

                                                 
30 Στα µακροοικονοµικά µοντέλα, συχνά υποθέτουµε ότι η πραγµατική επένδυση στην περίοδο t είναι 

µια αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου της ίδιας περιόδου. Η υπόθεσή µας ότι η πραγµατική επένδυση 

είναι µια συνάρτηση όχι του rt αλλά του rt-1  είναι βασισµένη στο χρονικό διάστηµα που υφίσταται 

µεταξύ της λήψης και της πραγµατοποίησης µιας απόφασης για επένδυση.  

31
 Η εξίσωση 5.7 είναι µια προσέγγιση της γενικής λύσης της ακόλουθης διαφορικής εξίσωσης πρώτης 

τάξης: /s

t t
M P =(1+m) 1 1/ (1 )s

t t t
M Pπ− −+ . Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εύρεση 

της εξίσωσης 5.7 και των µαθηµατικών πράξεων του µοντέλου, βλέπε Karpetis και  Varelas(2004b). 
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Η εξίσωση 5.9 είναι η µαθηµατική έκφραση των προσδοκιών της 

επαυξηµένης καµπύλης Phillips και αποτελεί τη συναρτησιακή µορφή της 

βραχυπρόθεσµης συνολικής προσφοράς (SAS). Η συνάρτηση της µακροπρόθεσµης 

συνολικής προσφοράς (LAS) δίνεται από την εξίσωση 5.9 για e

t
π =

t
π  

που είναι 

t
Y = *

t
Y . Τέλος, η εξίσωση 5.10 αποτελεί τη µαθηµατική έκφραση του µηχανισµού των 

προσαρµοσµένων προσδοκιών, ολοκληρώνοντας έτσι τη δοµική µορφή του µοντέλου. 

Ο κατάλληλος συνδυασµός των εξισώσεων 5.1 έως 5.5 οδηγεί στον 

προσδιορισµό της παρακάτω σχέσης: 

1 2 2 1 2 1(1 )                                    (5 .11)e

t t t t tc v Y vcY G b R b π− − − −Υ − + + = + −
  

Η ικανοποίηση της 5.11 επιβεβαιώνει ότι η αγορά προϊόντος βρίσκεται σε 

ισορροπία
32

.  

Η σχέση που επιβεβαιώνει ότι η αγορά χρήµατος είναι σε ισορροπία µπορεί να 

παραχθεί από τον συνδυασµό των εξισώσεων 5.6, 5.7 και 5.8. Η µορφή της σχέσης 

αυτής είναι η ακόλουθη: 

0 1 1

2

1
( )                                                      ( 5 .1 2 )

t t t
R d Y

d
µ µ π= − −

 όπου: 0 1 1 0 0(1 ) και µ /m Pµ µ= + = Μ . 

Αντικαθιστώντας τη σχέση 5.12 στην 5.11 και µεταφέροντάς την δύο 

περιόδους µπροστά, προκύπτει η επόµενη εξίσωση: 

2 1 1 2 3 1 2 1 3 (1 )                                 (5.13)e

t t t t tY a Y a Y a b G a mπ π+ + + ++ + + + = + +

όπου: 1 2 3 1 1 2 1 2(1 ),  0,  / 0 και / 0a c v a vc a d b d dϕ ϕµ ϕ= − + = > = > = >  

Η παραπάνω σχέση δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια εξίσωση δεύτερης τάξης 

όσον αφορά το πραγµατικό εισόδηµα και η µαθηµατική έκφραση της δυναµικής 

συνάρτησης της συνολικής ζήτησης (AD). 

Από την προαναφερόµενη ανάλυση γίνεται αρκετά σαφές ότι οι σχέσεις 5.9, 

5.10 και 5.13 αποτελούν ένα γραµµικό σύστηµα διαφορικών εξισώσεων µε 

σταθερούς συντελεστές, η λύση των οποίων µας δίνει τη συναρτησιακή µορφή του 

εισοδήµατος (Yt), του πραγµατικού (πt) και προσδοκόµενου πληθωρισµού (
e

t
π ) στο 

χρόνο. Η χαρακτηριστική µορφή αυτού του συστήµατος έχει ως εξής:  

 

                                                 
32

 Η εύρεση της 5.11 βασίζεται στην υπόθεση ότι η συνολική προσφορά είναι πάντα ίση µε τη 

συνολική ζήτηση. 
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AD:      2 1 1 2 3 1 2 1 3(1 )e

t t t t t
Y a Y a Y a b G a mπ π+ + + ++ + + + = + +  

SAS:                          
*e

t t t
Y Yλ π π λ− + =                                                              (S-1) 

AEM:                     1 (1 ) 0
e e

t t t
γπ π γ π+− + − − =  

 

Χρησιµοποιώντας µελλοντικό τελεστή
33

 θα µπορούσαµε να τροποποιήσουµε 

το σύστηµα (S-1) σε µορφή µητρών µε την ακόλουθη µορφή: 

P(E) yt = H                                                                                                               (S-2) 

 

όπου: 

11 12 13

33

( ) ( ) ( )

( ) 1 1

0 ( )

P E P E P E

P E

P E

λ
γ

 
 = − 
 − 

 , 

t

t t

e

t

y π

π

 Υ
 

=  
 
 

 , 

3

*

(1 )

       

        0

G a m

H λ

 + +
 

= Υ 
 
  

,  

2

11 1 2 12 3 13 2 33( )  , ( )  , ( )  και P ( ) (1 )P E E a E a P E a E P E b E E E γ= + + = = = − −  

Υποθέτοντας ότι υπάρχει η αντίστροφη µήτρα της P(E) ή διαφορετικά ότι η 

ορίζουσα της µήτρας είναι µη µηδενική
34

 ή ( ) 0P E ≠ , θα µπορούσαµε να 

τροποποιήσουµε περαιτέρω το σύστηµα (S-2) δίνοντάς το µε την ακόλουθη µορφή: 

�( ) tP E y H=                                                                                                            (S-3) 

όπου: �

*

3 2

*

3 1 2

*

3 1 2

              ( )

[ (1 )] (1 )

[ (1 )] (1 )

a b Y

H G a m a a Y

G a m a a Y

γλ

γλ γλ

γλ γλ

 − +
 

= − + + + + + 
 
− + + + + +  

                                               (5.14)  

Η γενική λύση του συστήµατος εξισώσεων διαφορών (S-3) προέρχεται από το  

άθροισµα µιας συγκεκριµένης λύσης ( p

t
y ) του (S-3) µε τη γενική λύση ( c

t
y ) του 

ακόλουθου οµογενούς συστήµατος εξισώσεων διαφορών: 

( ) 0tP E y =  

Η µερική λύση του συστήµατος (S-3) δεν είναι παρά το σηµείο ισορροπίας 

του συστήµατος. Αφού το µακροχρόνιο εισόδηµα (Y ) θα είναι ίσο µε το δυνητικό 

του επίπεδο ( *Y ) και οι πληθωριστικές προσδοκίες θα εκπληρωθούν, οι ακόλουθες 

σχέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται στην ισορροπία:   

                                                 
33

 Ως αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού της µεταβλητής Χt µε τον τελεστή Εn
, η µεταβλητή Χt κινείται 

n περιόδους µπροστά. Με άλλα λόγια, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες: 
n

t t n
E X X += , για n=0,1,2,… 

και 
nE X X= , όπου X : µια σταθερά. 

34
 ∆εδοµένου ότι 

3 2

1 2 3 1 2( ) ( )P E E e E e E e dµ= − + + + = + αυτή η υπόθεση δεν ικανοποιείται 

όταν µ1=-d2 
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e

π π=                                                                                                                      (5.15)                        

 και                   

*Y Y=                                                                                                                      (5.16) 

Αφού �H  είναι ένα διάνυσµα σταθερών, ως µερική λύση του (S-3) θα 

µπορούσαµε να δοκιµάσουµε το ακόλουθο διάνυσµα σταθερών: 

    '
e

p

t
y Y π π =   

                                                                                                    (5.17) 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (5.15) και (5.17) στο (S-3) και λύνοντας ως προς 

,   και 
e

Y π π , θα βρούµε ότι: 

 

                         *Y Y=                                                                                          (5.18.α) 

    
*

3

3 2

(1 ) (1 )e G a m c Y

a b

ϕ
π π

+ + − − +
= =

+
                                                             (5.18.β) 

 

Ακριβώς όπως αναµενόταν, οι σχέσεις ισορροπίας (5.15) και (5.16) 

ικανοποιούνται, αφού η τιµή ισορροπίας του εισοδήµατος είναι ίση µε το δυνητικό 

του επίπεδο 
*Y  και οι πληθωριστικές προσδοκίες εκπληρώνονται. Η τιµή ισορροπίας 

του πληθωρισµού θα είναι ίση µε το ρυθµό ανάπτυξης της ονοµαστικής προσφοράς 

χρήµατος (m), µόνο εάν η τιµή του m είναι ίση µε: 

*

3

2

1
[ (1 ) ]m G a c Y

b
ϕ= + − − +                                                                                  (5.19) 

Η επίδραση του χρόνου πάνω στην πραγµατική προσφορά χρήµατος, 

αποδεικνύεται στη λύση που δίνεται στο παράρτηµα, το οποίο επισυνάπτεται στο 

τέλος της παρούσας εργασίας. 

 

6. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ  
 

Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή του µοντέλου για τους σκοπούς αυτής της 

ανάλυσης είναι ο µηχανισµός µε τον οποίο στοχοθετείται ο πληθωρισµός. Αυτός 

υποθέτουµε ότι ενσωµατώνεται µέσα στην εξίσωση 5.13, τη δυναµική συνολική 

ζήτηση. Το συστατικό της συνολικής ζήτησης, που είναι πιθανότερα αυτό µε το 



ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΥΝΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 74 

περισσότερο ενδιαφέρον, είναι οι δαπάνες επένδυσης. Υψηλότερο (χαµηλότερο) 

πραγµατικό επιτόκιο τείνει να µειώνει (αυξάνει) τη συνολική ζήτηση και η 

χαµηλότερη (υψηλότερη) συνολική ζήτηση τεκµαίρεται ότι µειώνει (αυξάνει) το 

ρυθµό πληθωρισµού. Το ποσό των χρηµάτων που υπάρχει και µια τέτοια νοµισµατική 

πολιτική (υπό την επίδραση του µονεταρισµού µε τη σαφή σύνδεση µεταξύ της 

ανάπτυξης του αποθέµατος των χρηµάτων και του πληθωρισµού) έχουν συνδεθεί 

στενά µε το ποσοστό του στοχευµένου πληθωρισµού. Στα πλαίσια µιας επιτυχούς 

νοµισµατικής πολιτικής, η άποψη του πληθωρισµού, σχετικά µε το τί επιφέρουν οι 

παράγοντες ζήτησης, εγείρει διάφορα ζητήµατα. Πρώτη ερώτηση που προκύπτει 

είναι, πώς η αποτελεσµατική νοµισµατική πολιτική επηρεάζει τη συνολική ζήτηση 

και άρα τον πληθωρισµό. Επιπλέον, εάν ο πληθωρισµός είναι ζήτηση και όχι ένα 

φαινόµενο κόστους, τότε η δεύτερη ερώτηση που προκύπτει είναι εάν και κατά πόσο 

η νοµισµατική πολιτική είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος επηρεασµού της 

συνολικής ζήτησης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούµε στους 

µηχανισµούς µετάδοσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη βιβλιογραφία. Οι 

µηχανισµοί εποµένως, περιγράφουν τη διαδικασία µέσω της οποίας οι αποφάσεις της 

νοµισµατικής πολιτικής έχουν επιπτώσεις στην οικονοµία γενικά και ιδιαίτερα στο 

επίπεδο τιµών. Οι µηχανισµοί αυτοί προσδιορίζονται από µακροχρόνιες µεταβλητές 

και χρονικές υστερήσεις και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής 

επίδραση που θα έχουν οι ενέργειές της στο επίπεδο τόσο της οικονοµίας όσο και των 

τιµών. 

Κατά τη δεκαετία του '80, υπό την προεδρία των Volcker και Greenspan στην 

Federal Reserve, ήταν υπό συζήτηση η σκέψη ότι η νοµισµατική πολιτική έχει τα 

µέσα να σταθεροποιήσει την παραγωγή και να κρατήσει τον πληθωρισµό σε χαµηλά 

επίπεδα. Αντίθετα µε το µέχρι τότε κλίµα όπου υπήρχαν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 

την εποχή των John Kennedy και Lyndon Johnson κατά τη δεκαετία του '60 αλλά και 

λόγω της δυσκολίας για λήψη αποφάσεων φορολογικής πολιτικής (Mishkin, 1995), η 

δηµοσιονοµική πολιτική χάνει τη λαµπρότητά της, ενώ η νοµισµατική πολιτική 

γίνεται πλέον ένα αναγνωρισµένο εργαλείο για τη χάραξη της µακροοικονοµικής 

πολιτικής.  

Για να εφαρµόσουµε λοιπόν επιτυχώς, τα εργαλεία της νοµισµατικής 

πολιτικής πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι µηχανισµοί µετάδοσης µέσω των οποίων η 

νοµισµατική πολιτική επιδρά στην πραγµατική οικονοµία. Η τυποποιηµένη 
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βιβλιογραφία αναλύει τους µηχανισµούς αυτούς στους εξής παρακάτω: στο κανάλι 

του επιτοκίου, του πλούτου, της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, το µονεταριστικό, στο 

στενό πιστωτικό και στο ευρύ πιστωτικό (Arestis και Sawyer (2003)), όπου σε 

ορισµένα από αυτά γίνονται και επιµέρους διαχωρισµοί.  

Τα δύο πιστωτικά κανάλια
35

, το στενό και το ευρύ, είναι ευδιάκριτα αλλά 

βάσει αυτού, οι ατέλειες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές
36

 µπορεί να έχουν επίδραση 

στα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας. Τα κανάλια αυτά ασχολούνται µε το πώς οι 

αλλαγές στις οικονοµικές θέσεις των δανειστών και των οφειλετών µπορούν να 

επηρεάσουν τη συνολική ζήτηση στην οικονοµία, βασισµένα στην υπόθεση των 

τριβών της πιστωτικής αγοράς. Οι Bernanke και Gertler υπογραµµίζουν ότι o όρος 

πιστωτικό κανάλι δεν είναι µια ευδιάκριτη εναλλακτική λύση των παραδοσιακών 

καναλιών µετάδοσης, αλλά περιλαµβάνει "ένα σύνολο παραγόντων που ενισχύουν 

και διαδίδουν τα συµβατικά αποτελέσµατα του επιτοκίου".  

 Το στενό πιστωτικό κανάλι (Narrow Credit Channel), (το οποίο επίσης 

ονοµάζεται και κανάλι του τραπεζικού δανεισµού - bank lending channel, βλέπε Hall 

(2001)) εστιάζει στο ρόλο των τραπεζών ως δανειστές (Hall (2001)). Οι τράπεζες 

στηρίζονται έντονα στη ζήτηση καταθέσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις για 

αποθέµατα που χρησιµοποιούνται ως µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης της 

οικονοµικής δραστηριότητας. Όταν υπάρχει µια αλλαγή στα συνολικά αποθέµατα, ως 

αποτέλεσµα των αλλαγών στη νοµισµατική πολιτική, τα αποθέµατα των τραπεζών θα 

επηρεαστούν, επιδρώντας µε αυτόν τον τρόπο στην προσφορά τους σε δάνεια στον 

ιδιωτικό τοµέα. ∆εδοµένου ότι ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών εξαρτάται από το δανεισµό από τις τράπεζες, τελικά η συνολική ζήτηση 

και ο πληθωρισµός θα επηρεαστούν.  

Πιο συγκεκριµένα, το κανάλι του τραπεζικού δανεισµού εστιάζει στα πιθανά 

αποτελέσµατα των ενεργειών της νοµισµατικής πολιτικής στην προσφορά δανείων 

από το τραπεζικό σύστηµα. Αυτό απλά σηµαίνει ότι µια περιοριστική νοµισµατική 

πολιτική οδηγεί σε πτώση στις καταθέσεις των τραπεζών, οι οποίες στη συνέχεια 

µειώνουν την προσφορά δανείων εκ µέρος αυτών. Αυτή η µείωση στην προσφορά 

δανείων οδηγεί σε µείωση στην επένδυση και την παραγωγή. Εάν οι τράπεζες 

κατορθώσουν να ελέγξουν τα αποτελέσµατα της περιοριστικής νοµισµατικής 

                                                 
35

 Στα οποία αναφερθήκαµε και στην ενότητα 3.2.2 για να καλύψουµε τις ανάγκες του συγκεκριµένου  

κεφαλαίου. 
36

 Οι οποίες αναλύθηκαν λεπτοµερώς στο κεφάλαιο 3. 
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πολιτικής µε την εύρεση άλλων εναλλακτικών τρόπων, τότε το κανάλι του 

τραπεζικού δανεισµού γίνεται ανίσχυρο. Το κανάλι αυτό στηρίζεται στις τριβές της 

πιστωτικής αγοράς, αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι τράπεζες διαδραµατίζουν ένα 

κεντρικότερο ρόλο από ό,τι στην περίπτωση του ευρέως πιστωτικού καναλιού που 

αναπτύσσεται αναλυτικά παρακάτω. Αυτή η ιδέα επιστρέφει από τον Roosa (1951) 

και αναδιατυπώνεται από τους Bernanke και Blinder (1988). Η ουσιαστική 

συνεισφορά του όµως, είναι ότι επειδή οι τράπεζες στηρίζονται στις αποθεµατικές 

καταθέσεις ζήτησης ως µια σηµαντική πηγή χρηµατοδοτήσεων, η περιοριστική 

νοµισµατική πολιτική, µειώνει το συνολικό όγκο των τραπεζικών αποθεµάτων, καθώς 

και τη διαθεσιµότητα των δανείων των τραπεζών. Επειδή όµως, ένα σηµαντικό 

υποσύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στηρίζονται έντονα ή 

αποκλειστικά στη χρηµατοδότηση µέσω των τραπεζών, µια µείωση της προσφοράς 

δανείων θα περιορίσει τα συνολικά έξοδα.  

Το κανάλι δανεισµού µέσω των τραπεζών είναι βασισµένο στην άποψη ότι οι 

τράπεζες διαδραµατίζουν έναν ειδικό ρόλο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, επειδή 

είναι καλά προσαρµοσµένες για να λύσουν τα προβλήµατα της ασύµµετρης 

πληροφόρησης στις πιστωτικές αγορές. Είναι οι καλύτερα ενηµερωµένοι πιστωτές 

χάρις στα εργαλεία διαλογής τους. Λόγω του ειδικού ρόλου των τραπεζών, ορισµένοι 

οφειλέτες δεν θα έχουν πρόσβαση στις πιστωτικές αγορές εκτός αν δανείζονται από 

τις τράπεζες. Εφόσον όµως, δεν υπάρχει καµία τέλεια υποκαταστασιµότητα µεταξύ 

των λιανικών καταθέσεων των τραπεζών µε άλλη πηγή χρηµατοδότησης, το κανάλι 

του δανεισµού µέσω των τραπεζών λειτουργεί ως εξής: η επεκτατική νοµισµατική 

πολιτική, που αυξάνει τα αποθέµατα και τις καταθέσεις των τραπεζών, αυξάνει την 

ποιότητα των δανείων που είναι διαθέσιµα εκ µέρους των τραπεζών. Λαµβάνοντας 

υπόψη τον ειδικό ρόλο των τραπεζών ως δανειστές στις διάφορες κατηγορίες 

οφειλετών των τραπεζών, αυτή η αύξηση στα δάνεια θα προκαλέσει αύξηση των 

δαπανών για επένδυση. Σχηµατικά, η επίδραση στη νοµισµατική πολιτική είναι:  

Μ ↑ ⇒  τραπεζικές καταθέσεις ↑ ⇒  τραπεζικά δάνεια ↑  ⇒  Ι  ↑ ⇒  Υ  ↑  

όπου M ↑  δείχνει µια επεκτατική νοµισµατική πολιτική. Μια σηµαντική επίπτωση, 

από πιστωτικής άποψης, είναι ότι η νοµισµατική πολιτική θα έχει µεγαλύτερη 

επίδραση στις δαπάνες των µικρότερων επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τα δάνεια 

των τραπεζών από ό,τι στις µεγάλες, που µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στις 

πιστωτικές αγορές µέσω της αγοράς αποθεµάτων και οµολογιών. Λόγω της 
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ασύµµετρης πληροφόρησης δηλαδή, οι µικρές εταιρίες στηρίζονται για τη 

χρηµατοδότησή τους σε µεγάλο ποσοστό από τις τράπεζες, ενώ οι µεγάλες έχουν 

πρόσβαση στην πίστωση µέσω των αγορών αποθεµάτων και οµολογιών. Αυτό δεν 

είναι, εντούτοις, τόσο σαφές σε µια σοβαρή µείωση της χρηµατοοικονοµικής αγοράς 

µε τη συσσώρευση µετρητών: τα απαιτούµενα αποθέµατα και οι αποδόσεις στην 

αγορά οµολογιών µπορούν να γίνουν απαγορευτικά. Οι τράπεζες έχουν αρµοδιότητα 

για περιορισµό των προβληµάτων ασύµµετρης πληροφόρησης στις πιστωτικές 

αγορές. Παρόλο που, οι σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές αγορές µειώνουν τη σηµασία 

του παραδοσιακού καναλιού του δανεισµού των τραπεζών, οι τραπεζικές σχέσεις 

ωστόσο παραµένουν µια σηµαντική πηγή για χρηµατοδότηση. Το κανάλι αυτό 

διαβιβάζει έτσι τη νοµισµατική πολιτική όσον αφορά τους τραπεζικά εξαρτώµενους 

τύπους οφειλετών. 

Κατά καιρούς στη βιβλιογραφία έχουν εκφραστεί αµφιβολίες για το κανάλι 

δανεισµού µέσω των τραπεζών. Υπάρχουν λόγοι που µπορούµε να υποψιαστούµε ότι 

το κανάλι αυτό παραδείγµατος χάριν στις ΗΠΑ µπορεί να µην είναι σε τόσο ισχυρή 

θέση όπως ήταν παλιά. Πρώτον, είναι ότι το τρέχον Αµερικανικό ρυθµιστικό πλαίσιο 

δεν επιβάλλει επιπλέον περιορισµούς στις τράπεζες, που να εµποδίζουν τη 

δυνατότητά τους να συλλέγουν κεφάλαια. Πριν από τα µέσα της δεκαετίας του '80, τα 

πιστοποιητικά κατάθεσης (CDs) υπόκειντο στις απαιτήσεις για αποθέµατα και ο 

κανονισµός Q όριζε τα ανώτατα όρια του ποσοστού καταθέσεων, τα οποία έκαναν 

δύσκολο για τις τράπεζες να αντικαταστήσουν τις καταθέσεις που βρέθηκαν από το 

τραπεζικό σύστηµα κατά τη διάρκεια ενός νοµισµατικού περιορισµού. Με αυτούς 

τους ρυθµιστικούς περιορισµούς καταργηµένους, οι τράπεζες µπορούν να 

αντιδράσουν ευκολότερα σε µια πτώση στα αποθέµατά τους και σε µια απώλεια 

λιανικών καταθέσεων, εκδίδοντας τα CDs στα επιτόκια αγοράς που δεν απαιτούνται 

για να αναληφθούν από τα αποθέµατα. ∆εύτερον, η πτώση του παραδοσιακού 

δανεισµού των επιχειρήσεων µέσω των τραπεζών, η οποία εµφανίζεται παγκοσµίως 

(Edwards και Mishkin (1995)), σηµαίνει ότι οι τράπεζες διαδραµατίζουν έναν 

λιγότερο σηµαντικό ρόλο στις πιστωτικές αγορές, µετατρέποντας το κανάλι αυτό σε 

λιγότερο ισχυρό.  

Το ευρύ πιστωτικό κανάλι (Broad Credit Channel, που διαφορετικά 

ονοµάζεται κανάλι ισολογισµών - balance sheet channel, βλέπε Hall (2001)) 

περιγράφει πώς η χρηµατοοικονοµική "υγεία" των οφειλετών µπορεί να επιδράσει 

στην προσφορά της χρηµατοδότησης και τελικά στη συνολική ζήτηση και άρα 
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εστιάζει στην επίδραση που έχουν οι αλλαγές της νοµισµατικής πολιτικής στους 

ισολογισµούς των οφειλετών. Αυτό το κανάλι στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

υπόθεση της ατελούς πληροφόρησης από την άποψη της προσφοράς της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και αναφέρεται στους οφειλέτες που επιβαρύνουν 

τους δανειστές µε ένα ασφάλιστρο για να καλύψουν τις δαπάνες ελέγχου. Άρα είναι η 

χρηµατοοικονοµική θέση της κάθε επιχείρησης που καθορίζει το µόνιµο ασφάλιστρο 

χρηµατοδότησής της και άρα η χαµηλή (υψηλή) αποδοτικότητα, δηλαδή η υψηλή 

(χαµηλή) εσωτερική χρηµατοδότηση, υπονοεί µικρό (µεγάλο) εξωτερικό ασφάλιστρο 

χρηµατοδότησης.  

Οι µελέτες στον τοµέα της εταιρικής χρηµατοδότησης δείχνουν ότι τα 

δικαιώµατα αγοράς ελέγχουν τη διαχείριση για να δράσουν προς το συµφέρον των 

µετόχων. Μια βέλτιστη µερίδα της ιδιοκτησίας δικαιωµάτων αγοράς περιορίζει το 

κύριο πρόβληµα των αντιπροσώπων (Jensen και Meckling (1976)). Το ίδιο πρόβληµα 

επικρατεί και στην πιστωτική χρηµατοδότηση. Η καθαρή αξία του πελάτη 

διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο στην αξιολόγηση της δανειοληπτικής ικανότητας 

του δανειστή. Ένα µεγαλύτερο µερίδιο αυτοχρηµατοδότησης ή εάν είναι σε θέση να 

προσφέρει επιβοηθητική εγγύηση για να εγγυηθεί τα στοιχεία του παθητικού του, 

περιορίζει το πρόβληµα αντιπροσώπων. Όσο µεγαλύτερη η καθαρή αξία του 

οφειλέτη, τόσο χαµηλότερο το εξωτερικό ασφάλιστρο χρηµατοδότησης και 

ευκολότερο να έχει πρόσβαση στην πίστωση.  

Υπάρχουν τόσο άµεσα όσο και έµµεσα αποτελέσµατα που µπορούν να 

αποδυναµώσουν τον ισολογισµό ενός οφειλέτη: Ένα σηµαντικό βραχυπρόθεσµο 

χρέος αποδυναµώνει την οικονοµική θέση του οφειλέτη. Η νοµισµατική σκλήρυνση 

έχει όπως προείπαµε και έµµεσα αποτελέσµατα στις ταµειακές ροές. Μειώνει τα 

έξοδα από τους πελάτες λόγω της περιορισµένης πρόσβασης στην πίστωση ή/και του 

αυξανόµενου κόστους δανεισµού. Οι επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα νοικοκυριά 

τείνουν να εξοµαλύνουν τις "κυκλικές µεταβολές" µε το δανεισµό, για να 

υπερνικήσουν τα χρηµατοδοτικά ελλείµµατα (Bernanke και Gertler (1995)), ενώ τα 

χάσµατα προκύπτουν από µια απόκλιση των σταθερών δαπανών έναντι των 

εισοδηµάτων ή του εισοδήµατος.  

Εάν το εισόδηµα µειώνεται λόγω της µειωµένης ζήτησης από τους πελάτες, το 

χρηµατοδοτικό έλλειµµα διευρύνεται, δεδοµένου ότι οι σταθερές δαπάνες πρέπει να 

πληρωθούν. Αυτή η ανάπτυξη αυξάνει το χρέος και µειώνει τη δανειοληπτική 
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ικανότητα. Οι Bernanke και Gertler βρίσκουν στοιχεία για τη σύνδεση της 

νοµισµατικής πολιτικής µε την οικονοµική θέση των οφειλετών.  

Συγκεκριµένα, µια πολιτική αύξησης (µείωσης) στο επιτόκιο, αυξάνει 

(χαµηλώνει) την αναλογία απόδοσης της επιχείρησης. Αφετέρου, οι τιµές των 

περιουσιακών στοιχείων διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο δεδοµένου ότι 

καθορίζουν την αξία της παράλληλης εγγύησης που οι πελάτες των τραπεζών 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να υποστηρίξουν τις εφαρµογές του δανείου. 

Παρουσία των ασύµµετρων πληροφοριών, οι δαπάνες διαµεσολάβησης, οι άλλες 

τριβές της πιστωτικής αγοράς, καθώς επίσης και οι τιµές, είναι κυρίαρχες. Καθώς η 

αξία των εγγυήσεων µειώνεται, για παράδειγµα λόγω των µειωµένων τιµών του 

περιουσιακού στοιχείου, το ασφάλιστρο των οφειλετών αυξάνεται. Συνεπώς µε αυτή 

την έννοια, ο αντίκτυπος στην επένδυση µπορεί να είναι σηµαντικός (Bernake, 

Gertler και Gilchirst (1999)).  

Ένας τρόπος να σκεφτούµε σχετικά µε το κανάλι των ισολογισµών είναι µέσω 

της επίδρασης µιας περιορισµένης νοµισµατικής πολιτικής. Αυτή η πολιτική οδηγεί 

σε µείωση στις ροές µετρητών δεδοµένου ότι πλέον οι επιχειρήσεις πληρώνουν 

περισσότερο από τα δάνεια που πραγµατικά τις χορηγήθηκαν. Η µείωση στις 

ταµειακές ροές, µειώνει µε τη σειρά της την καθαρή αξία της επιχείρησης και υπό 

αυτήν τη µορφή αυξάνεται η πιθανότητα για δυσµενή επιλογή και για προβλήµατα 

ηθικού κινδύνου. Αυτά στη συνέχεια οδηγούν σε µείωση στο δανεισµό και ως 

αποτέλεσµα σε µείωση στην επένδυση και στην παραγωγή. Η αξία των περιουσιακών 

στοιχείων παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στο ευρύ πιστωτικό κανάλι που 

αναπτύχθηκε από τους Bernanke και Gertler (1989), αλλά µε έναν ευδιάκριτα 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν του καναλιού του πλούτου που θα αναλυθεί παρακάτω. 

Στο κανάλι αυτό, οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 

δεδοµένου ότι αυτές καθορίζουν την αξία της παράλληλης εγγύησης που οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές µπορούν να παρουσιάσουν κατά τη λήψη ενός 

δανείου.  

Ακόµα και στην περίπτωση που η ισχύς του καναλιού του δανεισµού µέσω 

τραπεζών µπορεί να µειώνεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο παράδειγµα µε τις 

ΗΠΑ, είναι σαφές ότι τότε έρχεται η θέση για το άλλο πιστωτικό κανάλι, το κανάλι 

ισολογισµών. Το κανάλι αυτό όπως προείπαµε, προκύπτει από την παρουσία 

προβληµάτων ασύµµετρης πληροφόρησης στις πιστωτικές αγορές. Όσο χαµηλότερη 

είναι η καθαρή αξία των επιχειρήσεων, τόσο οι δανειστές έχουν παράλληλες 
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απώλειες για τα δάνειά τους και έτσι οι απώλειες από τη δυσµενή επιλογή είναι 

υψηλότερες. Μια πτώση στην καθαρή αξία, η οποία αυξάνει το πρόβληµα της 

δυσµενούς επιλογής, οδηγεί κατά συνέπεια σε µειωµένο δανεισµό για χρηµατοδότηση 

των δαπανών επένδυσης. Η χαµηλότερη καθαρή αξία των επιχειρήσεων αυξάνει 

επιπλέον το πρόβληµα ηθικού κινδύνου, αφού σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες έχουν ένα 

χαµηλότερο επίπεδο δικαιωµάτων αγοράς στις επιχειρήσεις τους, δίνοντάς τους 

περισσότερα κίνητρα για να συµµετέχουν στα "επικίνδυνα" προγράµµατα επένδυσης. 

Αφού η λήψη επικίνδυνων προγραµµάτων καθιστά πιθανότερο ότι οι δανειστές δε θα 

αποπληρωθούν, µια µείωση στην  καθαρή αξία των επιχειρήσεων οδηγεί σε µείωση 

στο δανεισµό και ως εκ τούτου στα έξοδα επένδυσης.  

Η νοµισµατική πολιτική µπορεί να έχει επιπτώσεις στους ισολογισµούς των 

επιχειρήσεων µε διάφορους τρόπους. Η επεκτατική νοµισµατική πολιτική (Μ ↑ ), που 

προκαλεί µια άνοδο στις τιµές δικαιωµάτων αγοράς (Pe↑ ) σύµφωνα µε αυτά που 

περιγράψαµε νωρίτερα, αυξάνει την καθαρή αξία των επιχειρήσεων και έτσι οδηγεί 

σε υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων (Ι ↑ ) και συνολικής ζήτησης (Υ ↑ ), λόγω 

µείωσης στη δυσµενή επιλογή και στα προβλήµατα ηθικού κινδύνου. Αυτό οδηγεί 

στην ακόλουθη συνοπτική σχηµατική αναπαράσταση:  

Μ ↑ ⇒  Pe↑ ⇒  δυσµενής επιλογή ↓  και ηθικός κίνδυνος ↓ ⇒  

δανεισµός↑ ⇒  Ι ↑ ⇒  Υ ↑  

Η επεκτατική νοµισµατική πολιτική, που µειώνει τα επιτόκια, προκαλεί 

επίσης µια βελτίωση στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων επειδή αυξάνει τις 

ταµειακές ροές, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυσµενή επιλογή και τα 

προβλήµατα ηθικού κινδύνου. Αυτό οδηγεί στην ακόλουθη σχηµατική ανάλυση:  

Μ ↑ ⇒  i ↓ ⇒  ταµειακή ροή ↑ ⇒  δυσµενής επιλογή ↓  και ηθικός 

κίνδυνος ↓  ⇒  δανεισµός ↑ ⇒  Ι ↑ ⇒Υ ↑  

Ένας σχετικός µηχανισµός που περιλαµβάνει τη δυσµενή επιλογή µέσω της 

οποίας η επεκτατική νοµισµατική πολιτική µειώνει τα επιτόκια, µπορεί να υποκινήσει 

τη συνολική παραγωγή. Όπως αποδείχθηκε από τους Stiglitz και Weiss (1981), η 

πιστωτική διανοµή εµφανίζεται σε περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες αρνούνται δάνεια 

ακόµα και όταν είναι πρόθυµοι να πληρώσουν ένα υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό 

συµβαίνει επειδή τα άτοµα και οι επιχειρήσεις µε τα πιο ριψοκίνδυνα προγράµµατα 

επένδυσης είναι ακριβώς αυτοί που είναι πρόθυµοι να πληρώσουν τα υψηλότερα 

επιτόκια, εάν η υψηλού κινδύνου επένδυση επιτύχει. Κατά συνέπεια, υψηλότερα 
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επιτόκια αυξάνουν το πρόβληµα της δυσµενούς επιλογής ενώ τα χαµηλότερα επιτόκια 

το µειώνουν. Όταν η επεκτατική νοµισµατική πολιτική µειώνει τα επιτόκια, οι 

λιγότερο επιρρεπείς σε κίνδυνο οφειλέτες αποτελούν ένα υψηλότερο µέρος της 

ζήτησης για δάνεια και έτσι οι δανειστές είναι προθυµότεροι να δανείσουν, 

αυξάνοντας και την επένδυση και την παραγωγή, σύµφωνα µε την ανάλυση της 

παραπάνω σχηµατικής αναπαράστασης.  

Κλείνοντας µε το κανάλι αυτό, αξίζει να αναφερθεί και το κανάλι του κόστους 

(Cost channel) που αποτελεί µέρος του ευρέος πιστωτικού καναλιού και εστιάζει 

στην ύπαρξη της νοµισµατικής πολιτικής µέσω του δανεισµού των δαπανών 

(Reinhart και Felton (2008)). Το κανάλι αυτό είναι ο µηχανισµός µετάδοσης που 

λειτουργεί από την πλευρά της προσφοράς ή των δαπανών της νοµισµατικής 

πολιτικής. Ολοκληρώνοντας έτσι, την άποψη µιας αγοράς, όπου η προσφορά 

ικανοποιεί τη ζήτηση µε την προσθήκη της πρώτης στο πεδίο των µηχανισµών 

µετάδοσης, σε αντίθεση µε το κανάλι επιτοκίου και συναλλαγµατικής ισοτιµίας (τα 

οποία αναλύονται παρακάτω) που αντιπροσωπεύουν τα κανάλια συνολικής ζήτησης. 

Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εστιάζει στην πλευρά της προσφοράς των προϊόντων 

και των υπηρεσιών, ενώ οι Κεντρικές Τράπεζες µπορούν άµεσα να επηρεάσουν τις 

πρόσθετες δαπάνες των εταιριών µε τον καθορισµό ενός συγκεκριµένου ποσοστού.  

Οι ισολογισµοί των οφειλετών και το οικονοµικό περιβάλλον καθορίζουν την 

προσφορά κεφαλαίων και έχουν αξία, όχι µόνο για τις αποφάσεις διαµεσολάβησης 

των τραπεζών, αλλά και για εκείνες των αγορών. Οι Chowdhury et Al (2005) 

χρησιµοποιώντας το κανάλι δαπανών στη µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής 

αποδεικνύουν εµπειρικά ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των χωρών, ενώ οι Kaufmann 

και Scharler (2006) αναλύουν πότε οι διαφορές στα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα 

των χωρών επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα του καναλιού δαπανών και πίστωσης. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε από κοινού το κανάλι του επιτοκίου (Interest 

Rate Channel) και το µονεταριστικό κανάλι (Monetaristic Channel). Αυτά τα δύο 

κανάλια εξαρτώνται έντονα από την υπόθεση που γίνεται σχετικά µε το βαθµό 

υποκαταστασιµότητας µεταξύ των χρηµάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Εάν αυτός ο βαθµός είναι πολύ υψηλός, ιδιαίτερα στα βραχυπρόθεσµα ρευστά 

διαθέσιµα, τότε οι όποιες αλλαγές στην προσφορά χρήµατος θα έχουν σηµαντικά 

αποτελέσµατα στα επιτόκια. Λαµβάνοντας υπόψη κάποιο βαθµό ακαµψίας των 

τιµών, τα πραγµατικά επιτόκια και το κόστος χρήσης του κεφαλαίου θα επηρεαστούν 

επίσης. Μέχρι το σηµείο που συστατικό της συνολικής ζήτησης είναι το ευµετάβλητο 
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επιτόκιο, η πολιτική αλλαγής στα επιτόκια θα έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο 

και το ρυθµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα 

µπορούν να αποφασίσουν να µην προσαρµόζουν τα επιτόκιά τους ως απάντηση σε 

µια αλλαγή του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά να προτιµήσουν να 

εφαρµόσουν µια µορφή ορθολογικής πίστωσης (Stiglitz και Weiss (1981)).  

Σε αυτό το κανάλι, εποµένως, τα επιτόκια παρέχουν περισσότερες 

πληροφορίες από ό,τι οι αλλαγές στην προσφορά χρήµατος. Το κανάλι του επιτοκίου 

είναι ο αρχικός µηχανισµός µέσα στα συµβατικά µακροοικονοµικά µοντέλα. Η 

βασική του ιδέα είναι απλή: υποθέτοντας ακαµψία των τιµών, µια αύξηση 

παραδείγµατος χάριν στα ονοµαστικά επιτόκια, µεταφράζεται σε αύξηση στο 

πραγµατικό επιτόκιο και το κόστος χρήσης κεφαλαίου. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν 

στη συνέχεια σε αναβολή στην κατανάλωση ή σε µείωση των δαπανών για επένδυση. 

Αυτός ακριβώς είναι ο µηχανισµός που ενσωµατώνεται και στις συµβατικές 

προδιαγραφές της καµπύλης "IS" είτε της "παλαιάς Κεϋνσιανής", είτε των εξισώσεων 

των "Νέο-Κεϋνσιανών" µακροοικονοµικών µοντέλων που αναπτύχθηκαν µεταξύ 

άλλων από τους Rotemberg και Woodford (1997) και τους Clarida, Gali, και Gertler 

(1999). Αλλά όπως είχαν επισηµάνει οι Bernanke και Gertler (1995), η 

µακροοικονοµική απάντηση στην πολιτική αλλαγής του επιτοκίου είναι αρκετά 

εντονότερη από αυτή που υπονοείται από τις συµβατικές εκτιµήσεις των 

ελαστικοτήτων κατανάλωσης και επένδυσης.  

Το κανάλι του επιτοκίου αποτελεί ένα τυποποιηµένο γνώρισµα στη 

βιβλιογραφία για περισσότερα από πενήντα χρόνια και είναι το κλειδί του 

µηχανισµού της νοµισµατικής µετάδοσης από τα βασικά Κεϋνσιανά µοντέλα IS/LM. 

Η παραδοσιακή Κεϋνσιανή άποψη IS/LM του µηχανισµού µετάδοσης της 

νοµισµατικής πολιτικής µπορεί να χαρακτηριστεί από την ακόλουθη σχηµατική 

αναπαράσταση που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας επεκτατικής νοµισµατικής 

πολιτικής:  

Μ ↑ ⇒  ir ↓ και  I ↑  ⇒  Υ  ↑  

όπου το M ↑  δείχνει µια επεκτατική νοµισµατική πολιτική που οδηγεί σε µια πτώση 

στα πραγµατικά επιτόκια (ir↓ ), η οποία χαµηλώνει στη συνέχεια το κόστος του 

κεφαλαίου, προκαλώντας µια άνοδο στην επένδυση που πραγµατοποιεί (Ι ↑ ), 

οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο σε αύξηση στη συνολική ζήτηση και άνοδο στην 

παραγωγή (Υ ↑ ).  
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Παρόλο που ο Keynes υπογράµµισε αρχικά πώς αυτό το κανάλι λειτουργεί 

µέσω των επιχειρησιακών αποφάσεων σχετικά µε τα έξοδα επένδυσης, πιο πρόσφατη 

έρευνα αναγνώρισε ότι οι καταναλωτικές αποφάσεις για κατοικία και οι διαρκείς 

καταναλωτικές δαπάνες είναι επίσης αποφάσεις επένδυσης. Κατά συνέπεια, το κανάλι 

µετάδοσης του επιτοκίου που περιγράφεται στη σχηµατική αναπαράσταση 

παραπάνω, ισχύει εξίσου για τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες το Ι αντιστοιχεί 

στις δαπάνες για κατοικία και τις διαρκείς καταναλωτικές δαπάνες.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του µηχανισµού µετάδοσης του 

επιτοκίου είναι η έµφασή του στο πραγµατικό παρά στο ονοµαστικό επιτόκιο, όπως 

αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, ισχύει ότι 

είναι συχνά το πραγµατικό  µακροπρόθεσµο επιτόκιο και όχι το βραχυπρόθεσµο που 

µεταβάλλεται, έχοντας σηµαντικό αντίκτυπο στα έξοδα. Παράλληλα όµως, εγείρεται 

το ερώτηµα: ποιες είναι οι αλλαγές στο βραχυπρόθεσµο ονοµαστικό επιτόκιο που 

προκαλούνται από τις Κεντρικές Τράπεζες σε µια αντίστοιχη αλλαγή στο πραγµατικό 

επιτόκιο τόσο σε βραχυχρόνιες όσο και µακροχρόνιες οµολογίες; Το κλειδί λοιπόν, 

είναι η ακαµψία στις τιµές, έτσι ώστε η επεκτατική νοµισµατική πολιτική, η οποία 

µειώνει το βραχυπρόθεσµο ονοµαστικό επιτόκιο, να µειώνει επίσης το 

βραχυπρόθεσµο πραγµατικό, που αυτό θα ίσχυε ακόµα και σε ένα κόσµο µε 

ορθολογικές προσδοκίες. 

Η υπόθεση των προσδοκιών, η οποία δηλώνει ότι το µακροπρόθεσµο επιτόκιο 

είναι ένας µέσος όρος των αναµενόµενων µελλοντικών βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, 

προτείνει ότι τα χαµηλότερα πραγµατικά βραχυπρόθεσµα επιτόκια οδηγούν σε µια 

πτώση στο πραγµατικό µακροπρόθεσµο. Αυτά τα χαµηλότερα πραγµατικά επιτόκια 

οδηγούν στη συνέχεια σε άνοδο στη σταθερή επένδυση των επιχειρήσεων, στην 

επένδυση κατοικίας και στη διαρκή καταναλωτική δαπάνη, τα οποία προκαλούν 

άνοδο στη συνολική παραγωγή. 

Ο Keynes υποστήριξε ότι λύση στην οικονοµική δυσπραγία είναι να 

υποκινηθεί η οικονοµία ("παρότρυνση για επένδυση") µε τη µείωση των επιτοκίων 

και την αύξηση των κυβερνητικών δαπανών για υποδοµές. Στην προσέγγισή του, η 

νοµισµατική διευκόλυνση µέσω του επιτοκίου ως πολιτικό όργανο, θα προκαλέσει 

ένα µεγάλο αριθµό γεγονότων που θα υποκινήσουν περαιτέρω την οικονοµική 

δραστηριότητα (Blinder (2002)). 
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Επιπλέον, η Kolobratnik (2008) έθεσε το ερώτηµα αν µια µείωση στα 

επιτόκια, ώστε να αντιδράσουν στην τρέχουσα αναταραχή
37

, θα ενισχύσει τα 

επιχειρησιακά έξοδα και θα αποτρέψει την οικονοµία από την κατάρρευση. Η 

απάντηση είναι όχι. Οι επιχειρήσεις θα εξετάσουν εάν η επένδυσή τους µπορεί να 

υιοθετηθεί στο µέλλον από έναν οικονοµικά αδύναµο οικιακό τοµέα, ο οποίος δεν 

είναι ικανός να δανειστεί στο εγγύς µέλλον όπως έκανε στο πρόσφατο παρελθόν. Στα 

πλαίσια των εξαιρετικά χαµηλών ποσοστών αποταµίευσης στις ΗΠΑ, τα πρόσθετα 

έξοδα στα διαρκή αγαθά και τη στέγαση δεν είναι εύκολα εφικτά. Οι περισσότερες 

τράπεζες είναι απρόθυµες να δανείσουν λόγω της επισφαλούς ανάπτυξης και των 

οικονοµικών προοπτικών.  

Η νοµισµατική πολιτική µπορεί να υιοθετηθεί µε µεγαλύτερη βεβαιότητα 

ενεργώντας άµεσα για να επηρεάσει και να ελέγξει τα επιτόκια, παρά ψάχνοντας να 

ελέγξει την προσφορά χρήµατος. Οι νοµισµατικές αρχές πρέπει να παρέχουν ωστόσο, 

τόσο ισχυρή νοµισµατική βάση, όση χρειάζεται για να επιτύχουν το επιτόκιο-στόχο 

τους. Εάν, από την άλλη µεριά, ο βαθµός υποκαταστασιµότητας µεταξύ των 

χρηµάτων και ενός ευρέος φάσµατος περιουσιακών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων, είναι υψηλός, 

τότε ο αντίκτυπος των αλλαγών στην προσφορά χρήµατος θα εξαρτιόταν σηµαντικά 

από τις µεταβολές των σχετικών τιµών. Οι µεταβολές του επιτοκίου τότε δε θα 

διαδραµατίζουν ειδικό ρόλο. Η νοµισµατική πολιτική πρέπει εποµένως, να θέσει τη 

                                                 
37

 Η ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση που βιώνουµε από το 2007 µέχρι σήµερα, είναι µια παγκόσµια 

κατάσταση που οδηγεί σε οικονοµική ύφεση στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα µε 

γενεσιουργό χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια µετά την 

τελευταία µεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε ύστερα από 

το ξέσπασµα των προβληµάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την 

αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόταν άµεσα από τη δυνατότητα 

αποπληρωµής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια αποµάκρυνσης του πιστωτικού 

και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η µετατροπή στάσιµων κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους 

τίτλους και η µετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, 

προκάλεσαν ένα "ντόµινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και 

κτηµατοµεσιτικό τοµέα. Οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονοµίας αποτυπώνονται 

στη συνεχή επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης και στα διατηρούµενα και συνεχώς διογκούµενα 

ελλείµµατα του δηµοσίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο ύψος του δηµόσιου χρέους, 

τα οποία έχουν εκτραπεί σε επίπεδα εκτός ελέγχου, γεγονός που καθιστά την οικονοµία, ακόµη πιο 

ευάλωτη και σαθρή στους εξωτερικούς παράγοντες της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και λειτουργούν 

αποσταθεροποιητικά και περιορίζουν τα αποθέµατα ανάπτυξης της χώρας. Η παραγωγική βάση της 

Ελληνικής οικονοµίας είναι ισχνή καθώς στηρίχθηκε, σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε 

τοµείς όπως ο τουρισµός, η ναυτιλία και η οικοδοµή, κλάδοι που πλήττονται πρώτοι και µε ιδιαίτερη 

ένταση από την κρίση-Πηγή Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 
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νοµισµατική προσφορά και να αφήσει τα επιτόκια να γίνουν ενδογενή µεγέθη 

(Kuttner και Mosser (2002)).  

Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το µονεταριστικό κανάλι (Monetaristic 

Channel), το κόστος του κεφαλαίου συνήθως προσεγγίζεται από την απόδοση των 

µακροχρόνιων κρατικών οµολόγων. Ωστόσο, οι µεταβολές των επιτοκίων επιδρούν 

επί της σχετικής απόδοσης των µετοχών και εποµένως προκαλούν αναδιαρθρώσεις 

στα χαρτοφυλάκια, δίνοντας έτσι κίνητρο στις επιχειρήσεις να µεταβάλλουν την 

παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. Η σηµαντικότητα του µονεταριστικού καναλιού 

αυξάνεται όσο περισσότερο εξαρτώνται οι επιχειρήσεις από την κεφαλαιαγορά για 

την άντληση κεφαλαίων. Το κανάλι αυτό λέγεται µονεταριστικό υπό την έννοια ότι 

εστιάζει στην άµεση επίδραση των αλλαγών στις σχετικές τιµές των περιουσιακών 

στοιχείων, παρά στο επιτόκιο. Το λογικό εδώ είναι ότι, επειδή τα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία είναι ατελή υποκατάστατα των χαρτοφυλακίων των επενδυτών, 

αλλαγές στη σύνθεση των σηµαντικών στοιχείων που προέρχονται από τη 

νοµισµατική πολιτική θα οδηγήσουν σε µεταβολές στις σχετικές τιµές, οι οποίες 

µπορούν στη συνέχεια να έχουν πραγµατικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, τα επιτόκια δεν παίζουν κανέναν ειδικό ρόλο. Αν και αυτός ο µηχανισµός δεν 

είναι µέρος της τρέχουσας παραγωγής του Νέο-Κεϋνσιανού µακροοικονοµικού 

µοντέλου, ωστόσο αποτελεί κεντρικό σηµείο στις συζητήσεις για τα πιθανά 

αποτελέσµατα της πολιτικής όταν, όπως στην περίπτωση της Ιαπωνίας, υπάρχει ένα 

δεσµευτικό όριο χαµηλότερο του µηδενός στα ονοµαστικά επιτόκια (βλέπε 

McCallum (2000)).  

Συνεχίζουµε µε το κανάλι του πλούτου (Wealth Channel) το οποίο αναφέρεται 

στην επίδραση την οποία έχει η νοµισµατική πολιτική επί των τιµών των 

χρηµατοοικονοµικών χρεογράφων, της αξίας και της περιουσίας. Το κανάλι αυτό 

επιδρά στο χρηµατικό πλούτο των ατόµων και άρα στην κατανάλωσή τους. Οι 

αλλαγές στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων είναι σηµαντικές. Ο µηχανισµός σε 

αυτήν την περίπτωση λειτουργεί µέσω των καταναλωτικών δαπανών όπου η 

λειτουργία κατανάλωσης υποθέτουµε ότι εξαρτάται από τον καταναλωτικό πλούτο. Η 

πολιτική αλλαγής στα επιτόκια έχει επιπτώσεις στην αξία των τιµών των 

περιουσιακών στοιχείων και µε αυτόν τον τρόπο στην πραγµατική αξία του 

καταναλωτικού πλούτου, που αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε αλλαγές στις 

καταναλωτικές δαπάνες. Μια επιδείνωση στους όρους δανεισµού µειώνει την 

προεξοφλητική αξία των µελλοντικών αναµενόµενων κερδών των περιουσιακών και 
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οικονοµικών στοιχείων. Η αγοραστική αξία του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών 

προσαρµόζεται για να ενσωµατώσει τις κύριες απώλειες, περιορίζοντας το σύνολο 

ευκαιριών των καταναλωτών και τα οικιακά έξοδα, έτσι ώστε να µειώνονται 

αναλόγως. Το  κανάλι του πλούτου, στηρίζεται στο µοντέλο του κύκλου ζωής της 

κατανάλωσης που αναπτύχθηκε από τους Ando και Modigliani (1963)
38

, όπου ο 

πλούτος των νοικοκυριών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας των καταναλωτικών 

δαπανών, που οι τελευταίες καθορίζονται από τη "διάρκεια ζωής των πόρων των 

καταναλωτών", ενώ οι "πόροι" αποτελούνται από το ανθρώπινο δυναµικό, το 

πραγµατικό κεφάλαιο και τον οικονοµικό πλούτο.  

Η σύνδεση της νοµισµατικής πολιτικής πραγµατοποιείται µέσω της σύνδεσης 

µεταξύ επιτοκίων και τιµών των περιουσιακών στοιχείων: µια πολιτική αύξησης του 

επιτοκίου µειώνει την αξία των µακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων (αποθέµατα, 

οµόλογα και ακίνητη περιουσία), περιορίζοντας τους πόρους των νοικοκυριών και 

οδηγώντας κατά συνέπεια σε µια πτώση στην κατανάλωση. 

Αυτό το κανάλι έχει υποστηριχτεί έντονα από τον Modigliani και το µοντέλο 

του, µια εκδοχή του οποίου τέθηκε προ ετών σε χρήση από την επιτροπή των 

κυβερνητών του Federal Reserve System. Στο µοντέλο του κύκλου ζωής του 

Modigliani, τα έξοδα κατανάλωσης είναι καθορισµένα από τους πόρους των 

καταναλωτών, οι οποίοι όπως αναφέραµε και παραπάνω αποτελούνται από το 

ανθρώπινο δυναµικό, το πραγµατικό κεφάλαιο και τον οικονοµικό πλούτο. Ένα 

σηµαντικό συστατικό του οικονοµικού πλούτου είναι τα κοινά αποθέµατα. 

 Όταν οι τιµές των αποθεµάτων αυξάνονται, η αξία του οικονοµικού πλούτου 

αυξάνεται και αυξάνοντας τους πόρους στη διάρκεια ζωής των καταναλωτών, πρέπει 

συνεπώς και η κατανάλωση  να αυξηθεί. ∆εδοµένου ότι ήδη έχουµε δει ότι η 

επεκτατική νοµισµατική πολιτική µπορεί να οδηγήσει σε µια άνοδο στις τιµές των 

αποθεµάτων (Pe↑ ), ακολουθεί η παρακάτω σχηµατική παράσταση:  

Μ ↑ ⇒  Pe ↑ ⇒  πλούτος ↑ ⇒  κατανάλωση ↑ ⇒  Υ ↑ 

Παρόλο που στη βιβλιογραφία αναφέρεται σπάνια, κάποιοι (Mishkin (2001)) 

στην ανάλυσή τους αναφέρουν ένα επιπλέον κανάλι τιµών των ακινήτων πέρα από το 

κανάλι του πλούτου που ονοµάζεται κανάλι Tobin’s q (Tobin’s q Channel). O Tobin 

                                                 
38

 Σύµφωνα µε το οποίο οι καταναλωτές αποταµιεύουν, για να διατηρήσουν ένα σταθερό επίπεδο 

καταναλωτικών δαπανών στο µέλλον και έτσι όλες οι πηγές αύξησης του πλούτου, είτε είναι µετοχές, 

είτε ακίνητα, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχουν την ίδια θετική επίδραση στην κατανάλωση των 

νοικοκυριών. 



∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 87 

(1969) καθορίζει το q ως την αγοραστική αξία του "εγκατεστηµένου κεφαλαίου" (που 

είναι η αγοραστική αξία της εταιρίας) που διαιρείται µε το κόστος αντικατάστασης 

του κεφαλαίου. Ο µηχανισµός µετάδοσης, που υποστηρίζει ο Tobin µε το q, έχει 

επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα µέσω της αξιολόγησης του δικαιώµατος 

αγοράς. Εάν η αγοραστική αξία µιας εταιρίας είναι υψηλή σχετικά µε τις δαπάνες 

αντικατάστασης των νέων εγκαταστάσεων και ενός εξοπλισµού µε κόστος 

κεφαλαίου, οι επιχειρήσεις µπορούν να εκδώσουν τα νέα δικαιώµατα αγοράς σχετικά 

φτηνά. Παίρνουν περισσότερα για τις νέες µετοχές τους από τις δαπάνες αγοράς νέων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Εάν το q είναι υψηλό, οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο 

να αναλάβουν επενδύσεις επειδή το κόστος χρηµατοδότησης είναι σχετικά χαµηλό. 

Εάν οι δαπάνες χρηµατοδότησης αυξάνονται, το q µειώνεται. Η µειωµένη επένδυση 

µεταδίδεται στην πραγµατική οικονοµία µε τον ακόλουθο τρόπο:  

 Μ ↓ ⇒Pδικαιώµατος αγοράς  ↓ ⇒Tobin's q ↓ ⇒ I ↓ ⇒Y ↓  

Σε ένα διεθνοποιηµένο κόσµο η νοµισµατική πολιτική λειτουργεί επίσης µέσω 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που είναι η τιµή 

ενός νοµίσµατος µιας χώρας σε σχέση µε αυτή µιας άλλης, έχουν επιπτώσεις στο 

εµπόριο και τις ροές κεφαλαίου. Οι αρχές που διέπουν τη συµπεριφορά άλλων τιµών 

των οικονοµικών ακινήτων, εξηγούν τη συµπεριφορά των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών (Obstfeld (2006)). Ο πλούτος εκµετάλλευσης υπό τη µορφή ενός 

περιουσιακού στοιχείου µεταφέρει την αγοραστική δύναµη από το παρόν στο µέλλον. 

Η συναλλαγµατική ισοτιµία απεικονίζει έτσι την προσδοκία του µελλοντικού 

επιπέδου του επιτοκίου.  Το έκτο λοιπόν, κανάλι επίδρασης της νοµισµατικής 

πολιτικής είναι το κανάλι της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ( Exchange Rate Channel).  

Το κανάλι αυτό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο µέσα στα συµβατικά 

µακροοικονοµικά µοντέλα ανοικτής οικονοµίας, ενώ συχνά παραλείπεται από τα 

µοντέλα κλειστής οικονοµίας όπως χαρακτηριστικά εφαρµόζονται στις ΗΠΑ. Το 

κανάλι αυτό για τη µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής υποστηρίζει ότι µεταβολές 

των ονοµαστικών επιτοκίων επιδρούν στη σχετική ελκυστικότητα των καταθέσεων, 

οι οποίες είναι εκφρασµένες σε εγχώριο και ξένο νόµισµα. Αυτό επιφέρει µεταβολές 

στην ονοµαστική και – υποθέτοντας ακαµψία τιµών – και την πραγµατική 

συναλλαγµατική ισοτιµία, γεγονός το οποίο ακολούθως επιδρά επί των καθαρών 

εξαγωγών. Αυτό το κανάλι συνδέει τη νοµισµατική πολιτική µε τον πληθωρισµό 

µέσω δύο διαδροµών που διαχωρίζονται αντίστοιχα σε δύο επιµέρους κανάλια 
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(Martin, Schuknecht και Vansteenkiste (2007)). Η πρώτη είναι διαµέσου της 

συνολικής ζήτησης και λειτουργεί µέσω της συνθήκης της ακάλυπτης ισοδυναµίας 

επιτοκίου (Uncovered Interest rate Parity-UIP
39

) ονοµάζοντάς το πιο συγκεκριµένα, 

εµπορικό κανάλι (Trade Channel). Η αλυσίδα δηλαδή της µετάδοσης µετακινείται 

από τα επιτόκια στη συναλλαγµατική ισοτιµία µέσω της UIP που αφορά τις διαφορές 

των επιτοκίων στις αναµενόµενες µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Η 

πολιτική αλλαγής στα εγχώρια επιτόκια σχετικά µε τα ξένα, θα έχει επιπτώσεις στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία και αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές του ισοζυγίου πληρωµών. 

Το γενικό επίπεδο συνολικής ζήτησης έτσι, θα µεταβληθεί, επηρεάζοντας το ποσοστό 

πληθωρισµού. Κατά συνέπεια, µια αύξηση στο εγχώριο επιτόκιο, σε σχέση µε το 

ξένο, θα οδηγήσει σε ένα ισχυρότερο νόµισµα και µια µείωση τόσο στις καθαρές 

εξαγωγές όσο και στο γενικό επίπεδο συνολικής ζήτησης. Η δεύτερη διαδροµή 

λειτουργεί µέσω των τιµών των εισαγωγών όπου το κανάλι ονοµάζεται διεθνές 

χρηµατοοικονοµικό (International Finance Channel). Οι αλλαγές στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία θα έχουν επιπτώσεις στις τιµές των εισαγωγών οι οποίες θα 

επηρεάσουν άµεσα τον πληθωρισµό.  

Πιο συγκεκριµένα, στο εµπορικό κανάλι η σκλήρυνση της νοµισµατικής 

πολιτικής ανατιµά το νόµισµα. Μια ισχυρότερη συναλλαγµατική ισοτιµία ασκεί 

ευρεία επιρροή και στην πραγµατική και στη χρηµατοοικονοµική πλευρά της 

οικονοµίας. Αυτό προκαλεί µια πτώση στις εξαγωγές, που αντισταθµίζεται µερικώς 

από µια παράλληλη µείωση στον όγκο των εισαγωγών, µέσω της επίδρασης του 

πολλαπλασιαστή και µια αύξηση στην καταναλωτική δαπάνη, προκληθείσα από το 

θετικό εισοδηµατικό αποτέλεσµα το οποίο ακολουθεί µια ανατίµηση. Επίσης, 

προκαλεί άµεσα, πτώση στο επίπεδο τιµών, δεδοµένου ότι µειώνει το κόστος των 

εισαγόµενων αγαθών και το µέγεθος ανατίµησης και έµµεσα, αφού επιδεινώνει την 

ανταγωνιστική θέση των εγχώριων επιχειρήσεων, µειώνει τις καθαρές εξαγωγές.  

Με την αυξανόµενη διεθνοποίηση της οικονοµίας των ΗΠΑ και την εµφάνιση 

των εύκαµπτων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, έχει δοθεί περισσότερη προσοχή στη 

µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής που λειτουργεί µέσω της συναλλαγµατικής 

                                                 
39 H ακάλυπτη ισοδυναµία επιτοκίων (UIP) δηλώνει ότι η διαφορά των επιτοκίων πρέπει να είναι ίση 

µε τη διαφορά µεταξύ της προσδοκόµενης, στον ορίζοντα επένδυσης και της τρέχουσας 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας στην αγορά όψεως (Evans (1992)). 
*
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όπου ηt,t+k είναι το risk premium, δηλαδή το UIP εκφράζεται µέσω της προηγούµενης συνάρτησης όταν 

το risk premium είναι µηδέν. Έτσι, θα ισχύει όταν οι επενδυτές έχουν ουδετερότητα κινδύνου.  
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ισοτιµίας στις καθαρές εξαγωγές. Πράγµατι, αυτός ο µηχανισµός µετάδοσης είναι 

τώρα ένα τυποποιηµένο χαρακτηριστικό στα κύρια µακροοικονοµικά εγχειρίδια, στο 

χρήµα και στις τραπεζικές εργασίες. Αυτό το κανάλι περιλαµβάνει επίσης τα 

αποτελέσµατα του επιτοκίου επειδή όταν τα εγχώρια πραγµατικά επιτόκια πέφτουν, 

οι εγχώριες καταθέσεις δολαρίων γίνονται λιγότερο ελκυστικές σχετικά µε τις 

καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα, οδηγώντας έτσι σε πτώση της αξίας των καταθέσεων 

δολαρίου σχετικά µε καταθέσεις σε άλλο νόµισµα, δηλαδή µια υποτίµηση του 

δολαρίου (που δείχνεται από το Ε↓ ).  

Η χαµηλότερη αξία του εγχώριου νοµίσµατος κάνει τα εγχώρια αγαθά 

φθηνότερα από τα ξένα, προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο µια άνοδο στις καθαρές 

εξαγωγές (NX↑ ) και ως εκ τούτου στη συνολική παραγωγή. Η σχηµατική 

αναπαράσταση για το µηχανισµό της νοµισµατικής µετάδοσης µέσω της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι:  

Μ ↑ ⇒  i r  ↓ ⇒  Ε ↓ ⇒  NX ↑ ⇒  Υ  ↑  

Το κανάλι αυτό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και πιο συγκεκριµένα του 

εµπορικού καναλιού διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στο πώς η νοµισµατική 

πολιτική έχει επιπτώσεις στην εγχώρια οικονοµία και απεικονίζει  επακριβώς το τί 

συνέβη στην τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση
40

 (Feldstein (2008)). Τα µειωµένα 

επιτόκια της Fed και -µέχρι πρόσφατα- το δολάριο των ΗΠΑ βίωσε µια σηµαντική 

υποτίµηση. Η πτώση στα επιτόκια σηµαίνει ότι η οικονοµία είναι σε πρόβληµα. 

Συγχρόνως όµως, η υποτίµηση ωφελεί τον τοµέα της εξαγωγής καθώς τα αγαθά 

γίνονται σχετικά πιο φτηνά. Επιπρόσθετα, οι ξένοι επενδυτές χρηµατοδοτούν το 

έλλειµµα του τρέχοντος αµερικανικού ισολογισµού παρά το γεγονός των µειωµένων 

επιτοκίων και των σοβαρών απωλειών που έκαναν στις ΗΠΑ τα µετοχικά κεφάλαια. 

Όσον αφορά τώρα το διεθνές χρηµατοοικονοµικό κανάλι, η θεωρία δηλώνει 

ότι τα κεφάλαια ρέουν σε χώρους όπου οι αποδόσεις αναµένουµε να είναι 

υψηλότερες. Εάν αυξάνεται το επιτόκιο, ρέει περισσότερο κεφάλαιο στη χώρα. Η 

αµερικανική εµπειρία ωστόσο, δεν ακολουθεί τη θεωρητική επιχειρηµατολογία. 

Πρόσφατα, παρά τα µειωµένα επιτόκια, διοχετεύθηκε κεφάλαιο στις ΗΠΑ καθώς οι 

επενδυτές ανέµεναν να ωφεληθούν από την ανταγωνιστικότητα της αµερικανικής 

οικονοµίας. Υπό ένα καθεστώς κυµαινόµενης συναλλαγµατικής ισοτιµίας, οι εισροές  

                                                 
40

 Κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας δώσαµε παραπάνω στην περίπτωση του καναλιού του 

επιτοκίου. 
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κεφαλαίου οδηγούν στην υπερτίµηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, γεγονός που 

αυξάνει τις τιµές. Το αποτέλεσµα είναι απώλεια ανταγωνιστικότητας και 

ενδεχοµένως, µια επιδείνωση της ισορροπίας του τρέχοντος ισολογισµού.  

Ο Mundell (1962) εξηγεί την κινητικότητα κεφαλαίου σε σχέση µε τα 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια και τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Οι συνθήκες ισοδυναµίας 

του επιτοκίου αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στο κανάλι αυτό. Με τη µείωση του 

εγχώριου επιτοκίου τα δολάρια γίνονται λιγότερο ελκυστικά σχετικά µε τις 

καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα. Αυτό το συµπέρασµα απαιτεί ότι τα αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης είναι τα ίδια και παραµελεί τις διαφορές στα ασφάλιστρα 

κινδύνου. Την ίδια στιγµή που η αξία των δολαρίων µειώθηκε και οι τιµές ήταν 

ευνοϊκές για εξαγωγές, η χαµηλή συναλλαγµατική ισοτιµία µεταφράζεται σε 

υψηλότερη αξία πρώτων υλών, µε κυριότερη αυτή του πετρελαίου, αφού οι εξαγωγείς 

πετρελαίου σταθεροποιούν τα νοµίσµατά τους στο δολάριο των ΗΠΑ. Προκειµένου 

να κρατηθεί σταθερή η αγοραστική δύναµη των προµηθευτών πρώτων υλών, οι τιµές 

αυτών αυξάνουν πράγµα που µε τη σειρά του τροφοδοτεί τον πληθωρισµό σε όλο τον 

κόσµο.  

 Παρακάτω δίνεται σχηµατικά η λειτουργία του µηχανισµού µετάδοσης της 

νοµισµατικής πολιτικής σε ένα µοντέλο λειτουργίας της ανοιχτής αγοράς. Η 

διαδικασία αρχίζει µε τη µετάδοση της πολιτικής στα επιτόκια της αγοράς, µέσω των 

αποθεµάτων ή όπως συνηθίζεται µέσω της προσφοράς και της ζήτησης χρήµατος. 

Από το σηµείο αυτό και µετά, η µετάδοση µπορεί να προχωρήσει µέσω της 

εφαρµογής οποιουδήποτε καναλιού από αυτά που συζητήσαµε και αναφέραµε 

αναλυτικά παραπάνω. 
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Σχήµα 8: Ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής στην ανοιχτή αγορά.  
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Στην παρούσα εργασία αναφερθήκαµε αρχικά, στην προσέγγιση της 

Βιοµηχανικής Οργάνωσης στον τραπεζικό τοµέα ελέγχοντας την ισορροπία αυτού σε 

διαφορετικούς τύπους ανταγωνισµού. Επικεντρωθήκαµε εποµένως, στις επιδράσεις 

των εµπορικών τραπεζών ως ανεξάρτητες οντότητες που αντιδρούν βέλτιστα στο 

περιβάλλον τους, αντί απλά να θεωρήσουµε τον τραπεζικό τοµέα ως παθητικό 

σύνολο, όπως συνήθως χρησιµοποιείται στην τυποποιηµένη προσέγγιση σχετικά µε 

τη νοµισµατική πολιτική που εµφανίζεται στα µακροοικονοµικά εγχειρίδια. Έτσι 

λοιπόν, οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι µια ανταγωνιστική τράπεζα καθορίζει τον 

όγκο των δανείων αλλά και των καταθέσεών της µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα αντίστοιχα 

περιθώρια µεσολάβησης να είναι ίσα µε το οριακό διοικητικό κόστος. Αντίθετα, µια 

µονοπωλιακή και µια ολιγοπωλιακή τράπεζα τον ρυθµίζει έτσι ώστε οι δείκτες Lerner 

να ισούνται µε τις αντίστροφες ελαστικότητες στην περίπτωση της πρώτης και µε τις 

αντίστροφες ελαστικότητες διαιρεµένες µε τον αριθµό των τραπεζών της δεύτερης.  

Έπειτα καταλήξαµε, ότι όταν η συνάρτηση διοικητικού κόστους είναι εύκολα 

διαχωρίσιµη η επιβολή ενός ανώτατου ορίου στα ποσοστά κατάθεσης αφήνει το 

ποσοστό δανεισµού ανεπηρέαστο. Αντίστροφα, όταν η ζήτηση δανείων και η 

προσφορά καταθέσεων είναι ανεξάρτητες και οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε 

απείρως ελαστική πηγή χρηµατοδοτήσεων η επιβολή επιφέρει µείωση του ποσοστού 

δανεισµού. 

 Ταυτόχρονα, µελετήσαµε τη θεωρία των µακροοικονοµικών εφαρµογών των 

οικονοµικών ατελειών (οικονοµική ευθραυστότητα, κύκλοι, διακυµάνσεις) που 

χρησιµοποιούνται για να εξηγήσουν το ρόλο των τραπεζών και των οικονοµικών 

µεσαζόντων. ∆ιαπιστώσαµε ότι  µε την εισαγωγή της ασύµµετρης πληροφόρησης και 

της περιορισµένης ευθύνης οι τωρινοί κλονισµοί στην παραγωγικότητα επηρεάζουν 

τα µελλοντικά επίπεδα των επιτοκίων. Έτσι, οι πραγµατικές συνολικές µεταβλητές 

εξαρτώνται όχι µόνο από τους τρέχοντες κλονισµούς αλλά και από όλη την ιστορία 

των προηγουµένων. Επιπλέον, καταλήξαµε στο ότι οι αποδόσεις ισορροπίας στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές (ρ) και στα τραπεζικά δάνεια (β) διαµορφώνονται 

ανάλογα µε τους τρεις τύπους οικονοµικών κλονισµών οι οποίοι µπορεί να είναι µια 

πιστωτική κρίση (↓ ρ και ↑β), µια παράλληλη συµπίεση (↓ ρ και β) ή µια συµπίεση 
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της αποταµίευσης (↑ ρ και ↓β). Η ανάλυσή µας έδειξε ότι, η ύπαρξη οικονοµικών 

µεσαζόντων τείνει να οδηγεί σε καλύτερη διαλογή προγραµµάτων και άρα σε 

υψηλότερους  ρυθµούς ανάπτυξης.  

Τέλος αναπτύξαµε, ένα απλό δυναµικό Νέο-Κεϋνσιανού τύπου µοντέλο 

προκειµένου να εξεταστεί ο ποσοτικός αντίκτυπος της αύξησης της ονοµαστικής 

προσφοράς χρηµάτων στο επίπεδο διάφορων µακροοικονοµικών µεγεθών. Η 

νοµισµατική πολιτική (αλλαγές δηλαδή, στο ποσοστό αύξησης της ονοµαστικής 

προσφοράς χρήµατος) είναι το βασικό πολιτικό όργανο για να επιτευχθεί η 

πληθωριστική στοχοθέτηση.  

Στα πλαίσια αυτού του µοντέλου, η αναµενόµενη ισότητα µεταξύ του 

πραγµατικού και αναµενόµενου πληθωρισµού αφ' ενός και του πραγµατικού και 

δυνητικού εισοδήµατος αφ' ετέρου πραγµατοποιείται µακροπρόθεσµα. Κατά 

συνέπεια, οι φορολογικές ή νοµισµατικές αλλαγές αφήνουν την τιµή ισορροπίας του 

πραγµατικού εισοδήµατος αµετάβλητη. Εντούτοις, η παρουσία της πραγµατικής 

κυβερνητικής δαπάνης (G) και το ποσοστό αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς 

χρηµάτων (m) ως κύρια στοιχεία της τιµής ισορροπίας του πληθωρισµού επιτρέπουν 

την επίδραση της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας στη µακροπρόθεσµη τιµή 

του πραγµατικού και αναµενόµενου πληθωρισµού. Πιο συγκεκριµένα, µια αλλαγή  

στο G έχει θετική επίπτωση στην αξία ισορροπίας του πληθωρισµού και αρνητική 

στην αξία ισορροπίας του πραγµατικού αποθέµατος χρηµάτων. Η Κεντρική Τράπεζα 

θα µπορούσε ωστόσο να αντισταθµίσει, αυτά τα δύο αρνητικά αποτελέσµατα µέσω 

των κατάλληλων µεταβολών στο m. Όπως είδαµε, η σταθερότητα της τιµής 

ισορροπίας του πραγµατικού αποθέµατος χρηµάτων επιτυγχάνεται, όταν καθορίζεται 

η αξία του m σύµφωνα µε τη σχέση που εξασφαλίζει ισότητα µεταξύ της αξίας 

ισορροπίας του πληθωρισµού και του ποσοστού αύξησης m. Κατά συνέπεια, η 

νοµισµατική πολιτική µπορεί να έχει βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα σε πραγµατικά 

µεγέθη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5) 
Η εξίσωση έχει ως εξής: '

0( )xyy y A B x x− = + −  (Π1), όπου A, B και 0x  

είναι σταθερές, ενώ θέτουµε '

x
y τ=  (Π1’)  και  ' 1

y
x

τ
= (Π1’’).  

Στη συνέχεια, αντικαθιστούµε στην ανωτέρω εξίσωση την (Π1’) και έτσι προκύπτει, 

0( , ; ) ( ) 0F x y y y A Bx Bxτ τ≡ − − − − =   (Π2). 

Χρησιµοποιώντας ολικά διαφορικά στη συνάρτηση (Π2) παίρνουµε: 

0
F F F

dF dx dy d
x y

τ
τ

∂ ∂ ∂
= + + =

∂ ∂ ∂
 

Αν παραγωγίσουµε την παραπάνω σχέση ως προς x  έχουµε: 

' ' '
( 1')

0 0x y x x x y xF F y F F F Fτ ττ τ τ
Π

+ + = ⇒ + + = ⇒  

' x y

x

F F

Fτ

τ
τ

+
⇒ = − ⇒  '

x y

F
x

F F

τ
τ τ
= −

+
    (Π3). 

Ενώ, αντίστοιχα ως προς y ισχύει: 

'

' ' ' '
( 1'')

1

0
y x

y x y

x y y y y y

F FF F x
F x F F

F F
τ

τ τ

ττ τ τ
Π ++

+ + = ⇒ = − ⇒ = − ⇒

' y x

y

F F

Fτ

τ
τ

τ

+
⇒ = − ⇒ '

x y

F
y

F F

τ
τ

τ
τ

= −
+

    (Π4). 

Όπου ' ',  τ ,  ,   και 
x y x y

d d F F F
F F F

dx dy x y
τ

τ τ
τ

τ
∂ ∂ ∂

= = = = =
∂ ∂ ∂

. 

Παίρνοντας παραγώγους στην (Π2) καταλήγουµε στις παρακάτω σχέσεις: 

,  1 και x yF B F F yττ= − = − =   (Π5). 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (Π5), µπορούµε να τροποποιήσουµε τις συναρτήσεις 

(Π3) και (Π4) ως εξής: 

'

( 1)

y
x

B
τ τ τ
= −

− + −
(α)  και '

( 1)

y
y

B
τ

τ
τ τ

= −
− + −

(β)   (Π6). 
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Από την (Π6β) έχουµε: 

ln
( 1) ( 1)

ί
ήdy

d y C dx
y

πα ρνοντας
ολοκλ ρωµατ τ

τ
τ τ τ τ

= − ⇒ = −
− −Β − −Β∫

  e
ώυψ νοντας

εις την

⇒  

* exp
( 1)

y C dx
τ

τ τ
 

= − − −Β 
∫    (Π7), ενώ όπου *

C = σταθερά ολοκλήρωσης. 

Έτσι λοιπόν, από τη συνάρτηση (Π2) προκύπτει ότι: 

*

0( 1) exp ( )
( 1)

x C dx A Bx
τ

τ
τ τ

 
= − − − − − −Β 

∫    (Π8) 

µε τις παραµέτρους '  και    yττ ∈ � , δηλαδή ανήκουν στο σύνολο των πραγµατικών 

αριθµών. 

 Ονοµάζουµε Ι το ολοκλήρωµα των σχέσεων (Π7) και (Π8) δηλαδή: 

2( 1)
d d

τ τ
τ τ

τ τ τ τ
Ι ≡ =

− − Β − − Β∫ ∫ . 

Όπου ο παρονοµαστής R= 2τ τ−Β− + , είναι ένα τριώνυµο δευτέρου βαθµού (της 

µορφής 2
a bx cx+ + ) µε διακρίνουσα 1 4B∆ = + . 

 Εποµένως, χρησιµοποιώντας τον πίνακα ολοκληρωµάτων προκύπτει ότι: 

21 1
ln

2 2

d
d B

R c R

τ τ
τ τ τ= − − + +∫ ∫ . Παρατηρούµε ότι ο όρος 

d

R

τ
∫ τ είναι ίσος µε Ι, ο 

οποίος ανάλογα µε το πρόσηµο της διακρίνουσας παίρνει τις παρακάτω τιµές. 

1 1 2 1 4
ln

1 4 1 2 1 4

B

B B

τ
τ

− + − +

+ − + + +
,αν 0∆ <  

Ι =        
2

2 1τ
−

−
                                   ,αν 0∆ =  

2 2 1
arctan

1 4 1 4B B

τ −

− − − −
  ,αν 0∆ >  (όπου arctan ορίζεται το τόξο της 

εφαπτοµένης). 
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