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Εισαγωγή
Αντικείμενο της βιομηχανικής οργάνωσης αποτελεί η λειτουργία των
αγορών και των κλάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση των
επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για μεγιστοποίηση των κερδών τους και
απόκτηση δύναμης αγοράς. Τα εργαλεία και τα υποδείγματα της
βιομηχανικής οργάνωσης βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη μελέτη της
μικροοικονομικής πτυχής των τραπεζών.
Η Τράπεζα μπορεί να οριστεί ως το ίδρυμα του οποίου οι τρέχουσες
λειτουργίες συνοψίζονται στην χορήγηση δανείων και την λήψη καταθέσεων
από το κοινό (Freixas & Rochet, 2008). Αποτελεί έναν χρηματοπιστωτικό
μεσάζοντα, με την έννοια ότι ειδικεύεται στην ταυτόχρονη αγορά και πώληση
χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων. Παράλληλα, ο ρόλος της επεκτείνεται στη
μετατροπή περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και
ρευστότητας , τη διαχείριση κινδύνου και την μετατροπή χρήματος. Η
μικροοικονομική υπόσταση των εμπορικών τραπεζών κατέστησε αναγκαία τη
θεμελίωση υποδειγμάτων τραπεζικής συμπεριφοράς. Το πεδίο ανάλυσης της
δομής των τραπεζών και της αλληλεπίδρασής τους στην αγορά καλείται
βιομηχανική οργάνωση των τραπεζών (Industrial Organization of Banking).
Αντικειμενικοί στόχοι της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών
αποτελούν: α) η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις των
τραπεζών από μικροοικονομική σκοπιά, β) η αναγκαιότητα και η επίδραση
της ρύθμισης στη λειτουργία τους και γ) ο ρόλος της δομής αγοράς στην
διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους (Van Hoose 2010).
Ο Klein (1971) εξετάζει τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών,
αντιμετωπίζοντας αυτές ως έναν ορθολογικό επενδυτή. Υποθέτει ότι το
συνολικό κεφάλαιο της αντιπροσωπευτικής εμπορικής τράπεζας αποτελείται
από το μετοχικό κεφάλαιο και τις καταθέσεις που εισρέουν σε αυτή. Επιπλέον,
το συνολικό αυτό κεφάλαιο κατανέμεται
στη χρηματοδότηση n
περιουσιακών στοιχείων. Το ενεργητικό της τράπεζας αποτελείται από τα
ρευστά διαθέσιμα, η απόδοση των οποίων έγκειται στην μείωση του κινδύνου
ρευστότητας, τα κρατικά χρεόγραφα, που συνεπάγονται μια δεδομένη
απόδοση, και τα δάνεια, που η μέγιστη προσδοκώμενη απόδοσή τους δίνεται
από το επιτόκιο χορηγήσεων. Στόχος της αντιπροσωπευτικής τράπεζας είναι η
μεγιστοποίηση της συνολικής προσδοκώμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου
της υπό τον περιορισμό του ισοσκελισμένου ισολογισμού. Οι μεταβλητές
επιλογής της είναι τα επιτόκια καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και τα
μερίδια των τριών περιουσιακών της στοιχείων στο συνολικό κεφάλαιο. Η
συνθήκη αριστοποίησης υπαγορεύει ότι στο άριστο οι προσδοκώμενες
αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εξισωθούν.
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Η O’ Hara (1983) αναλύει την τραπεζική συμπεριφορά από την οπτική
γωνία της διοίκησης σε ένα υπόδειγμα δύο περιόδων. Λαμβάνοντας υπόψη
το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου, παρουσιάζει το πρόβλημα του μάνατζερ
ως μεγιστοποίηση της προεξοφλημένης χρησιμότητάς του υπό τους
περιορισμούς που θέτουν η ρυθμιστική αρχή και οι μέτοχοι. Πιο
συγκεκριμένα, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την ρυθμιστική αρχή
αφορούν το υποχρεωτικό ποσοστό παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων και
την υποχρεωτική καθαρή αξία κεφαλαίου της τράπεζας. Παράλληλα, οι
περιορισμοί των μετόχων σχετίζονται με τον προσδιορισμό του μερίσματος
που οι ίδιοι θα λάβουν και με το ανώτατο ύψος αμοιβής της διεύθυνσης. Το
υπόδειγμα αυτό προσδιορίζει: α) τη σύνθεση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου,
β) την ισορροπία της τράπεζας, γ) τη σύνθεση του παθητικού της και δ) την
εξάρτηση μεταξύ των επιλογών της διεύθυνσης και της συνολικής επίδοσης
της τράπεζας.
Η προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα έρευνα αντιμετωπίζει την
τράπεζα ως επιχείρηση και βασίζεται στα υποδείγματα βιομηχανικής
οργάνωσης στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό τομέα. Το πρώτο κεφάλαιο
αναφέρεται στη νομισματική πολιτική και επικεντρώνεται στα μέσα άσκησής
της. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των
υποδειγμάτων της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών. Το τρίτο
κεφάλαιο παρουσιάζει την επίδραση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών στην
συμπεριφορά των τραπεζών και παραθέτει αναλυτικά τα αντίστοιχα
συμπεράσματα. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τυχόν
προεκτάσεις του υποδείγματος που προαναφέρθηκε στη συμπεριφορά των
καταναλωτών.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα της επίδρασης της
νομισματικής πολιτικής στη λειτουργία των τραπεζών από μικροοικονομική
σκοπιά. Με γνώμονα το υπόδειγμα Klein-Monti στο μονοπώλιο και το
μοντέλο των Freixas & Rochet (2008) στο ολιγοπώλιο, διερευνάται η
συμπεριφορά των τραπεζών και η εισαγωγή επιπλέον υποθέσεων σε αυτά.
Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της νομισματικής
πολιτικής στην άριστη συμπεριφορά των τραπεζών.
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Ι. Νομισματική Πολιτική
Η νομισματική πολιτική είναι η πολιτική που ασκείται από τους
νομισματικούς φορείς των κρατών, Κεντρική Τράπεζα, και συνίσταται στον
προσδιορισμό της προσφοράς χρήματος. Τα μέσα της νομισματικής πολιτικής
σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της. Οι στόχοι αυτοί χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: τους κύριους στόχους και τους ενδιάμεσους στόχους. Ως κύριοι
στόχοι της νομισματικής πολιτικής αναφέρονται η σταθερότητα των τιμών, η
μείωση ή και πλήρης εξάλειψη της ανεργίας, η σταθερότητα της
συναλλαγματικής ισοτιμίας και η οικονομική μεγέθυνση. Με κριτήρια την
αναγκαιότητα λήψης απόφασης και τον χρόνο επίτευξης, οι τρεις πρώτοι
προαναφερθέντες στόχοι μπορούν να θεωρηθούν βραχυχρόνιοι και ο
τελευταίος μακροχρόνιος στόχος. Ανάλογα με τον εκάστοτε κύριο στόχο
επιλέγεται και η κατάλληλη πολιτική ενδιάμεσου στόχου, δηλαδή ελέγχου
προσφοράς χρήματος και επιτοκίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ως στόχο της νομισματικής πολιτικής τής την
σταθερότητα του γενικού επιπέδου τιμών ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
αναφέρει τη μέγιστη απασχόληση, τη σταθερότητα των τιμών και τα μέτρια
μακροπρόθεσμα επιτόκια.
Τα μέσα της νομισματικής πολιτικής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα
βασικά ή γενικά μέσα που αποτελούνται από την πολιτική ανοικτής αγοράς
(open –market operations), το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) και το
υποχρεωτικό ποσοστό παρακράτησης ρευστών διαθέσιμων (reserve
requirements) και τα δευτερεύοντα ή ειδικά μέσα που περιλαμβάνουν
διάφορους ειδικούς πιστωτικούς ελέγχους και συστάσεις προς τις εμπορικές
τράπεζες. Θα επιχειρήσουμε μια αναλυτική παρουσίαση των μέσων αυτών
και μια αξιολόγησή τους.
Ξεκινώντας με τα βασικά μέσα νομισματικής πολιτικής, η πολιτική
ανοικτής αγοράς αναφέρεται στην αγορά και πώληση βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων κρατικών ομολογιών στην ανοικτή αγορά από την
Κεντρική Τράπεζα. Η επεκτατική νομισματική πολιτική ασκείται με την
αγορά χρεογράφων και οδηγεί σε αύξηση της προσφοράς χρήματος και
μείωση του επιτοκίου. Αντίθετα, η περιοριστική νομισματική πολιτική
επιτυγχάνεται με πώληση ομολογιών στην ανοικτή αγορά και έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση της προσφοράς χρήματος και την αύξηση του
επιτοκίου.
Έστω ότι η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να αυξήσει την προσφορά
χρήματος. Στρέφεται στην ανοικτή αγορά ομολογιών και ζητάει ομόλογα.
Εμφανίζεται υπερβάλλουσα ζήτηση ομολογιών, η οποία οδηγεί σε αύξηση της
τιμής τους. Αυτή η αύξηση της τιμής τους οδηγεί σε μείωση του επιτοκίου
κρατικών ομολογιών, δηλαδή του μακροπρόθεσμου ή βραχυπρόθεσμου
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επιτοκίου ανάλογα με το είδος των χρεογράφων. Οι επενδύσεις αυξάνονται,
καθώς επενδυτικά προγράμματα που δεν μπορούσαν πριν να υλοποιηθούν,
τώρα πραγματοποιούνται και επομένως αυξάνεται η ενεργός ζήτηση και το
συνολικό προϊόν και τονώνεται η απασχόληση . Εάν η Κεντρική Τράπεζα
επιθυμεί να ασκήσει συσταλτική νομισματική πολιτική, προβαίνει σε πώληση
κρατικών χρεογράφων στο χρηματιστήριο αξιών.
Παρουσιάζεται
υπερβάλλουσα προσφορά ομολογιών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μείωση
της τιμής τους και κατά συνέπεια την αύξηση του επιτοκίου. Η αύξηση του
επιτοκίου οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων και άρα πτώση της ενεργούς
ζήτησης και του συνολικού προϊόντος.
Η πολιτική ανοικτής αγοράς συνεπάγεται ορισμένα πλεονεκτήματα, τα
οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) Δεν δημοσιοποιείται και
επομένως η εφαρμογής της δεν κλονίζει την εμπιστοσύνη του κοινού προς την
Κεντρική Τράπεζα. β)Μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να
οδηγεί σε κλονισμό της εμπιστοσύνης των εμπορικών τραπεζών στην
Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται, επομένως, για ένα μέσο άσκησης διακριτικής
πολιτικής, δηλαδή πολιτικής που ακολουθείται ανάλογα με την εκάστοτε
οικονομική συγκυρία και χαρακτηρίζεται από ευκαμψία και αιφνιδιασμό.
γ) Οι ομολογίες έχουν την ίδια πορεία με το χρήμα, επηρεάζοντας την
προσφορά χρήματος μέσω του πολλαπλασιαστή καταθέσεων. Αξίζει να
τονίσουμε ότι στόχος της πολιτικής ανοικτής αγοράς στη βραχυχρόνια
περίοδο είναι η επίδραση στη συνολική ζήτηση και στον πληθωρισμό, ενώ στη
μακροχρόνια περίοδο η επίδραση στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.
Παράλληλα, μειονέκτημα της παραπάνω πολιτικής αποτελεί το γεγονός
ότι η άσκησή της απαιτεί την ανταπόκριση των εμπορικών τραπεζών. Η
αγορά ή η πώληση των χρεογράφων στις εμπορικές τράπεζες δεν μπορεί να
επιβληθεί και επομένως αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, η πολιτική αυτή είναι
αναποτελεσματική.
Το προεξοφλητικό επιτόκιο αποτελεί το κόστος των εμπορικών τραπεζών
όταν δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα ή προεξοφλούν σε αυτήν
κρατικά ομόλογα. Η πολιτική αυτή αφορά α) την επιβολή ενός ορισμένου
επιπέδου προεξοφλητικού επιτοκίου, β) τον καθορισμό του ανώτατου ποσού
που μπορεί να δανειστεί ή να προεξοφλήσει κάθε εμπορική τράπεζα, σε
ομόλογα, και γ) τον ορισμό των γραμματίων/ομολογιών που γίνονται δεκτά
από την Κεντρική Τράπεζα.
Αν η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να ασκήσει επεκτατική νομισματική
πολιτική, μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο. Η μείωση αυτή, εξ’ ορισμού,
αποτελεί μείωση του κόστους δανεισμού και επομένως εάν το κόστος αυτό
είναι χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από άλλες πηγές, οι εμπορικές
τράπεζες δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
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αυξάνονται τα ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών, αυξάνεται η χορήγηση
δανείων στο κοινό και επομένως αυξάνεται η προσφορά χρήματος. Άμεση
συνέπεια αποτελεί η αύξηση της ενεργούς ζήτησης και του πληθωρισμού. Η
ακριβώς αντίθετη διαδικασία πραγματοποιείται στην περίπτωση άσκησης
περιοριστικής πολιτικής ( αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου).
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής είναι ότι δεν εφαρμόζεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν εφαρμόζεται οι μεταβολές του
προεξοφλητικού επιτοκίου είναι μικρές. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται
από τον βαθμό ανταπόκρισης των εμπορικών τραπεζών και κατ’ επέκταση
του κοινού σε αυτήν, καθώς επίσης και από τις εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης των εμπορικών τραπεζών. Ένα πλεονέκτημα της πολιτικής
του προεξοφλητικού επιτοκίου που αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι η
ικανότητα σηματοδότησης (signaling) της νομισματικής πολιτικής που
πρόκειται να ασκηθεί από την Κεντρική Τράπεζα στο άμεσο μέλλον.
Προκειμένου να μελετήσουμε την πολιτική του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων, κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη
αναφορά στις συνιστώσες της προσφοράς χρήματος και στην έννοια της
χρηματικής βάσης.
Ο όρος χρηματική βάση (Monetary Base- MB) αναφέρεται στο χρήμα που
έχει κοπεί και κυκλοφορεί στην αγορά, δηλαδή στο σύνολο των
τραπεζογραμματίων και των κερμάτων που κατέχει το κοινό και των
συνολικών ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών. Αλγεβρικά:

όπου ΜΒ: χρηματική βάση
C: μετρητά που κατέχει το κοινό
TR: συνολικά διαθέσιμα των τραπεζών
Το κοινό επιθυμεί να διατηρήσει ένα ποσοστό επί των καταθέσεων όψεως
(c, 0<c<1) με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων και επομένως:

όπου D: καταθέσεις όψεως
Οι νομισματικές αρχές ( Κεντρική Τράπεζα) ορίζουν ένα ποσοστό επί των
καταθέσεων όψεως που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να
διατηρήσουν με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων, το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων, ( α, 0<α<1). Επομένως ισχύει:
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όπου RR: υποχρεωτικά διαθέσιμα των τραπεζών
Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να διακρατήσουν και
προαιρετικά διαθέσιμα, τα οποία αποτελούν ποσοστό των καταθέσεων όψεως
(e, 0<e<1) . Το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται από τις ίδιες τις εμπορικές
τράπεζες. Συνεπώς:

όπου ER: προαιρετικά ρευστά διαθέσιμα
Τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών δίνονται από το
άθροισμα των υποχρεωτικών και προαιρετικών ρευστών διαθεσίμων, δηλαδή:

Αντικαθιστώντας τις (Ι.2), (Ι.3), (Ι.4) και (Ι.5) στην (Ι.1) προκύπτει:

Η προσφορά χρήματος (Μ) μπορεί να οριστεί ως το άθροισμα της
νομισματικής κυκλοφορίας και των καταθέσεων όψεως (με βάση τον δείκτη
Μ1):

Από (Ι.2), (Ι.6) και (Ι.7):
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Από τη σχέση (Ι.8), παρατηρούμε ότι μια αύξηση του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) οδηγεί σε μείωση της
προσφοράς χρήματος και το αντίστροφο.
Προκειμένου να ασκήσει επεκτατική νομισματική πολιτική, η Κεντρική
Τράπεζα μειώνει το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
Οι τράπεζες αυξάνουν τη χορήγηση δανείων στο κοινό και επομένως
αυξάνεται η ονομαστική προσφορά χρήματος και μειώνονται τα ονομαστικά
επιτόκια. Παράλληλα, αυξάνεται η ενεργός ζήτηση και η απασχόληση.
Τέτοιου είδους πολιτικές ασκούνται σε περιπτώσεις ύφεσης, με στόχο την
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, εάν η Κεντρική Τράπεζα
επιθυμεί να ασκήσει περιοριστική πολιτική, αυξάνει το υποχρεωτικό ποσοστό
ρευστών διαθεσίμων και συνακόλουθα οι εμπορικές τράπεζες περιορίζουν τα
δάνεια στο κοινό ή ρευστοποιούν ομολογίες που διατηρούν στο
χαρτοφυλάκιό τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνονται η ονομαστική
προσφορά χρήματος, η συνολική ζήτηση και ο πληθωρισμός.
Η πολιτική του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
συνεπάγεται τρία βασικά μειονεκτήματα: α) Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται
και επομένως εμπεριέχει κίνδυνο κλονισμού της εμπιστοσύνης του κοινού
προς το τραπεζικό σύστημα. β) Παρουσιάζει σχετική ακαμψία ως προς την
εφαρμογή της, δηλαδή δεν ασκείται σε τακτά χρονικά διαστήματα , διότι στην
πραγματικότητα επηρεάζει τον προγραμματισμό των εμπορικών τραπεζών
και θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των ίδιων των εμπορικών τραπεζών
στην Κεντρική Τράπεζα. γ) Επηρεάζει όλες τις εμπορικές τράπεζες κατά τον
ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις ανάγκες ρευστότητας και χρηματοδότησης
της κάθε μίας.
Η αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου εξαρτάται από την
ανταπόκριση των εμπορικών τραπεζών και κυρίως από τα προαιρετικά
διαθέσιμά τους. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση αύξησης του υποχρεωτικού
ποσοστού ρευστών διαθεσίμων, οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να μειώσουν
το ποσοστό προαιρετικών διαθεσίμων που παρακρατούν και έτσι να
διατηρήσουν σταθερά τα συνολικά τους διαθέσιμα. Με αυτόν τον τρόπο
περιορίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα της πολιτικής όσο και την
επίπτωσή της στον κύκλο εργασιών τους.
Όσον αφορά στα δευτερεύοντα μέσα νομισματικής πολιτικής, οι οδηγίες
και συστάσεις αναφέρονται σε οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τις
εμπορικές τράπεζες για περιορισμό της προσφοράς δανείων και σε συστάσεις
προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για συγκράτηση τιμών. Το εν λόγω μέσο
χρησιμοποιείται σε περιόδους που στόχος είναι η συγκράτηση του
πληθωρισμού. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην βραχυχρόνια περίοδο, με
την προϋπόθεση ότι δεν επαναλαμβάνεται συχνά.
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Οι ειδικοί πιστωτικοί έλεγχοι επιβάλλονται με στόχο τον περιορισμό της
πίστεως σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Παραδείγματα τέτοιων ελέγχων
αποτελούν οι περιορισμοί ή αναστολή στεγαστικών, καταναλωτικών ή άλλων
δανείων, η αύξηση των ανώτατων επιτοκίων προθεσμίας και ο περιορισμός ή
αναστολή της πώλησης αγαθών με δόσεις. Στην περίπτωση της επεκτατικής
πολιτικής , εφαρμόζονται οι ακριβώς αντίθετοι έλεγχοι.
Συγκρίνοντας τα παραπάνω μέσα νομισματικής πολιτικής, αυτό που έχει
τα περισσότερα πλεονεκτήματα και εφαρμόζεται κατά κόρον είναι η πολιτική
της ανοικτής αγοράς.
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ΙΙ. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Α. Υποδείγματα Μονοπωλίου
Στην
ενότητα
αυτή
παρουσιάζονται
δύο
βασικά
μοντέλα
μικροοικονομικής ανάλυσης των τραπεζών υπό μονοπωλιακές συνθήκες.
1. Υπόδειγμα Monti- Klein
Το υπόδειγμα Monti-Klein
θεωρείται η απλούστερη εκδοχή της
συμπεριφοράς τραπεζών που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και αποτελεί το
σημείο αναφοράς των περισσότερων μελετών που έχουν γίνει στο πεδίο αυτό.
Έστω ότι η τράπεζα-μονοπωλητής αντιμετωπίζει μια αντίστροφη
συνάρτηση ζήτησης δανείων
, όπου
(αρνητική κλίση) και
μία αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων της μορφής
,
όπου
(θετική κλίση). Στόχος της είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους
της, με μεταβλητές επιλογής τη συνολική ποσότητα δανείων (L) και το ύψος
των συνολικών καταθέσεων (D). Επιπλέον, υποθέτουμε ότι το διατραπεζικό
επιτόκιο (r) και το υποχρεωτικό ποσοστό παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων
(α, 0<α<1) είναι εξωγενώς προσδιοριζόμενα από την Κεντρική Τράπεζα. Η
συνάρτηση κόστους της τράπεζας-μονοπωλητή είναι η C
και είναι
κυρτή.
Το πρόβλημα της τράπεζας:
(

)

(ΙΙ.1)

Συνθήκες α’ τάξης:

Συνθήκες β’ τάξης:
Για μέγιστο θα πρέπει η Εσσιανή μήτρα

|

| να είναι

αρνητικά ορισμένη, δηλαδή:
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|

|

|

|

|
|

|
|

(

)

Οι ελαστικότητες ζήτησης δανείων και προσφοράς καταθέσεων ορίζονται
ως:

Από (ΙΙ.2) και (ΙΙ.3) προκύπτει:

|

|

Οι (ΙΙ.4) και (ΙΙ.5) αποτελούν την έκφραση του δείκτη Lerner για τον
τραπεζικό κλάδο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο
δείκτη Lerner της τράπεζας-μονοπωλητή (περιθώριο κέρδους) και την
αντίστοιχη ελαστικότητα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν η συνάρτηση κέρδους είναι της μορφής:

(διαχωρίσιμη), η ποσότητα και το επιτόκιο ισορροπίας των δανείων
(καταθέσεων) είναι ανεξάρτητο από τις ιδιότητες της αγοράς καταθέσεων
(δανείων).
Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής
μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στις ποσότητες και τα επιτόκια ισορροπίας.
Από τις σχέσεις (ΙΙ.2) και (ΙΙ.3), προκύπτουν οι άριστες ποσότητες δανείων
και καταθέσεων ως συνάρτηση του διατραπεζικού επιτοκίου. Επομένως,
ισχύει:
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Από τις ολικές παραγώγους των συνθηκών α’ τάξης:

Από τις συνθήκες β’ τάξης, η συνάρτηση κέρδους είναι κοίλη, άρα:

Επιπλέον, από την (ΙΙ.1):

Για να ισχύουν οι ισότητες (ΙΙ.2’) και (ΙΙ.3’), θα πρέπει:
και
Συνεπώς, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε μείωση της
ποσότητας ισορροπίας των δανείων και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας
των καταθέσεων.
Επειδή

και

προκύπτει

.

Επίσης,
πειδή

και

προκύπτει
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Συμπερασματικά, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε
αύξηση τόσο του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων όσο και του επιτοκίου
ισορροπίας καταθέσεων.
2. Το Υπόδειγμα Επίδρασης του Λειτουργικού Κόστους στην
Κερδοφορία των Τραπεζών
Οι Varelas et al. (2004) εξετάζουν την επίδραση της μεταβολής του
λειτουργικού κόστους μιας τράπεζας «ειδικού τύπου», όπως την
χαρακτηρίζουν, στην κερδοφορία της και στην ευημερία των καταναλωτών.
Ο χαρακτηρισμός «ειδικού τύπου» αποδίδεται με την έννοια ότι η τράπεζα
απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας και επομένως δρα
ως μονοπωλητής σε αυτόν. Το υπόδειγμα αυτό κρίνεται σκόπιμο να
παρουσιαστεί στα πλαίσια της ανάλυσης της συμπεριφοράς τραπεζών και
επομένως οι προεκτάσεις του στην συμπεριφορά των καταναλωτών
βρίσκονται πέρα από τη σφαίρα της ανασκόπησης αυτής.
Η συνάρτηση κέρδους της τράπεζας ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στα
συνολικά της έσοδα και στο συνολικό της κόστος:
Π= έσοδα –κόστος

(ΙΙ.6)

Τα έσοδα προέρχονται από το επιτόκιο χορηγήσεων (rLL) και το εξωγενές
επιτόκιο κρατικών χρεογράφων (rb B). Τo συνολικό κόστος αποτελείται από το
σταθερό κόστος ̅ και το μεταβλητό κόστος, που έχει δύο συνιστώσες το
επιτόκιο καταθέσεων (rTT) και το λειτουργικό κόστος. Επιπλέον θεωρούμε ότι
το λειτουργικό κόστος είναι ένα σταθερό ποσοστό επί των καταθέσεων (kΤ).
Η τράπεζα αντιμετωπίζει μία συνάρτηση ζήτησης καταθέσεων της μορφής:

και μια συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω υποθέσεις και αντικαθιστώντας τις (ΙΙ.7)
και (ΙΙ.8) στην (ΙΙ.6), η συνάρτηση κέρδους λαμβάνει την εξής μορφή:
̅
̅
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Η τράπεζα μεγιστοποιεί τη συνάρτηση κέρδους της υποκείμενη στον
περιορισμό του ισοσκελισμένου ισολογισμού:

Το αριστερό μέλος αντιπροσωπεύει τα στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας
και το δεξί τα στοιχεία του παθητικού. Πιο συγκεκριμένα:
R: ρευστά διαθέσιμα
Β: κρατικά ομόλογα
L: δάνεια
Κ: μετοχικό κεφάλαιο
Τ: καταθέσεις προθεσμίας
Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα ρευστά διαθέσιμα αποτελούν ένα σταθερό
ποσοστό των καταθέσεων προθεσμίας και ότι το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται
εξωγενώς από την Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή:

Αντικαθιστώντας τις (ΙΙ.7), (ΙΙ.8) και (ΙΙ.11) στη (ΙΙ.9), έχουμε:

Το πρόβλημα της τράπεζας περιγράφεται από τις σχέσεις (ΙΙ.9) και (11.12):
̅
s.t.

Η συνάρτηση Largange:
̅
[

]

Όπου λ: ο πολλαπλασιαστής Lagrange. Αντιπροσωπεύει την μεταβολή της
συνάρτησης κέρδους για οριακές μεταβολές του περιορισμού.
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Συνθήκες α’ τάξης

Από το σύστημα των συνθηκών α’ τάξης, προκύπτουν οι τιμές ισορροπίας
των επιτοκίων:
[

]
[

]

[

]
[

]

Αντικαθιστώντας τα και στην (ΙΙ.9), προκύπτει το άριστο (και μέγιστο
καθώς ικανοποιείται η συνθήκη β’ τάξης) επίπεδο κερδών:
̅

Η επίδραση της μεταβολής του λειτουργικού κόστους στις τιμές
ισορροπίας των επιτοκίων προκύπτει από τις παρακάτω σχέσεις:

[

[

]

]

Από την ολική παράγωγο της συνάρτησης κέρδους ως προς k, έχουμε:
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Κατανοούμε, επομένως, ότι αύξηση του λειτουργικού κόστους οδηγεί σε
μείωση των κερδών ισορροπίας. Παράλληλα, το επιτόκιο ισορροπίας των
καταθέσεων μειώνεται ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο χορηγήσεων αυξάνεται.
Β. Υποδείγματα Ολιγοπωλίου
Τα μοντέλα ολιγοπωλίου κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην βιομηχανική
οργάνωση. Ο Dixit (1986) παρουσιάζει ένα γενικό μοντέλο επιλογής
ποσότητας ολιγοπωλίου
με υποθετικές μεταβλητές. Στα πλαίσια του
υποδείγματος αυτού, υποθέτει διαφορετικές υποθετικές μεταβλητές και
συναρτήσεις κόστους για κάθε επιχείρηση. Ο Kimmel (1992) διερευνά την
μεταβολή του κόστους σε ένα υπόδειγμα Cournot, δίνοντας έμφαση στο
αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής στα κέρδη των επιχειρήσεων.
Παρόμοια υποδείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη μελέτη της
συμπεριφοράς των τραπεζών . Ο Khemraj (2010) εξετάζει την ασυμμετρία
στον προσδιορισμό των επιτοκίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες,
χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα Cournot. Η Yanelle (1989) περιγράφει ένα
υπόδειγμα Bertrand δύο σταδίων. Η Toolsema (2003) μελετάει την επίδραση
της νομισματικής πολιτικής στην συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου.
Θεμελιώνει ένα υπόδειγμα δύο σταδίων, όπου στο πρώτο στάδιο επιλέγεται η
νομισματική πολιτική και στο δεύτερο στάδιο οι τράπεζες ανταγωνίζονται σε
ένα χωροταξικό πλαίσιο.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε την εφαρμογή των βασικών
υποδειγμάτων ολιγοπωλίου στην τραπεζική συμπεριφορά και την επίδραση
της νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου σε αυτήν.
Ξεκινούμε από το υπόδειγμα των Freixas and Rochet (2008) και συνεχίζουμε
με τις προεκτάσεις του.
1. Το Υπόδειγμα Cournot με Συμμετρικό Κόστος
Οι Freixas and Rochet (2008) θεωρούν ένα απλό υπόδειγμα
Cournot, για την περίπτωση ενός πεπερασμένου αριθμού τραπεζών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά καταθέσεων και δανείων.
Ας υποθέσουμε ότι κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει τις ίδιες συναρτήσεις
ζήτησης δανείων και προσφοράς καταθέσεων με αυτές του υποδείγματος
Monti-Klein: μια αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων
, όπου
(αρνητική κλίση) και μία αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς
καταθέσεων της μορφής
, όπου
(θετική κλίση). Επιπλέον,
όλες οι τράπεζες έχουν κοινή συνάρτηση κόστους της μορφής:
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.
Το πρόβλημα της κάθε τράπεζας n, όπου n=1,2,…..,N περιγράφεται από τη
συνάρτηση μεγιστοποίησης κέρδους:

( (

∑

(

)

(

)

∑

))

Οι συνθήκες α’ τάξης:

Όπου λόγω συμμετρίας ισχύει:

Από τις (ΙΙ.21) και (ΙΙ.22) προκύπτει:

|

|

Για Ν=1, οι σχέσεις (ΙΙ.23) και (ΙΙ.24) είναι ίδιες με τις (ΙΙ.4) και (ΙΙ.5) του
υποδείγματος Monti-Klein.
Η εφαρμογή συγκριτικής στατικής ανάλυσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

Οι σχέσεις (ΙΙ.25) και (ΙΙ.26), που ακολουθούν, δίνουν τα αποτελέσματα
συγκριτικής στατικής μιας μεταβολής του διατραπεζικού επιτοκίου στα
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επιτόκια ισορροπίας. Τα πρόσημά τους επιβεβαιώνονται από τις κλίσεις τον
συναρτήσεων ζήτησης καταθέσεων και προσφοράς αποταμιεύσεων σε
συνδυασμό με τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής.

| |

Συνεπώς, η άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού
επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση τόσο του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων όσο
και του επιτοκίου ισορροπίας αποταμιεύσεων.
2. Συμπεριφορά Τραπεζών και Ασυμμετρία
Οι
Toolsema and Schoonbeek (1999) διευρύνουν το παραπάνω
υπόδειγμα, εισάγοντας ασυμμετρία στη συνάρτηση κόστους (υπόδειγμα
Cournot με ασυμμετρία κόστους) και ασυμμετρία στη συμπεριφορά των
τραπεζών στον κλάδο (υπόδειγμα Stackelberg).
2.1. Υπόδειγμα Cournot με Ασυμμετρία Κόστους.
Υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
αγορά καταθέσεων και στην αγορά χορηγήσεων. Επομένως ισχύει:
και
. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τη συνάρτηση
ζήτησης καταθέσεων
, όπου
(αρνητική κλίση). Η
συνάρτηση προσφοράς αποταμιεύσεων είναι η
, όπου
(θετική κλίση).
Η συνάρτηση κόστους της κάθε τράπεζας δίνεται από τη σχέση:
,

όπου i, j= 1, 2, i j

(ΙΙ.27)

To πρόβλημα της τράπεζας i:
(

)

(

(

))

Συνθήκες α’ τάξης:
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(

)

(

)

(

)

(

)

Οι σχέσεις (ΙΙ.28) και (ΙΙ.29) αποτελούν τις συναρτήσεις αντίδρασης της
τράπεζας i για τα δάνεια και τις καταθέσεις αντίστοιχα. Από την επίλυση των
συστημάτων των συναρτήσεων αντίδρασης των δύο τραπεζών για τα δάνεια
και τις καταθέσεις, προκύπτουν οι άριστες ποσότητες δανείων και καταθέσεων
των δύο τραπεζών:
και
.
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο ολικού διαφορικού στην (ΙΙ.28):
[

]

[

[

]

]

[

]

Προκύπτει:
[
[

]
]



Ομοίως για τις καταθέσεις από το ολικό διαφορικό της (II.29).
Αποδεικνύεται, επομένως, ότι στην περίπτωση δυοπωλίου Cournot με
συμμετρικό κόστος, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε
αύξηση του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων και του επιτοκίου
ισορροπίας των δανείων. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της συνολικής
ποσότητας ισορροπίας των καταθέσεων και μείωση της συνολικής ποσότητας
ισορροπίας των δανείων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής σε
αυτήν την περίπτωση συνάδουν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του
υποδείγματος των Freixas and Rochet (2008).
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Η εισαγωγή ασυμμετρίας κόστους στο υπόδειγμα οδηγεί σε διαφορετικά
αποτελέσματα ως προς το πρόσημο της μεταβολής της ποσότητας των
χορηγήσεων της τράπεζας με το χαμηλότερο οριακό κόστος δανεισμού.
Δηλαδή, εάν:

2.2. Υπόδειγμα Ασυμμετρίας στη Συμπεριφορά των Τραπεζών
Η ασυμμετρία στη συμπεριφορά των τραπεζών μελετάται υπό το πρίσμα
ενός υποδείγματος Stackelberg. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα ηγεσίας ως
προς την ποσότητα, όπου θεωρούμε ότι όλες οι τράπεζες έχουν την ίδια
συνάρτηση κόστους. Έστω ότι η τράπεζα 1 λειτουργεί ως ηγέτης στον κλάδο
και η τράπεζα 2 ως ακόλουθος. Η τράπεζα-ηγέτης έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα ως προς την πληροφόρηση, δηλαδή γνωρίζει πως θα αντιδράσει
ο ακόλουθος σε μεταβολές της ποσότητας του ηγέτη. Το παίγνιο αποτελείται
από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η τράπεζα- ηγέτης επιλέγει την ποσότητα
των δανείων και των καταθέσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη της και στο
δεύτερο στάδιο, η τράπεζα- ακόλουθος παρατηρεί τις ποσότητες αυτές και
ορίζει τις ποσότητες καταθέσεων και δανείων που θα προσφέρει η ίδια. Για
την επίλυση του υποδείγματος χρησιμοποιείται η μέθοδος της προς τα πίσω
επαγωγής.
2ο στάδιο
Το πρόβλημα της τράπεζας 2 είναι ίδιο με το πρόβλημα των τραπεζών στο
υπόδειγμα Cournot, αλλά επιπλέον θεωρούμε ότι το κόστος είναι συμμετρικό,
δηλαδή
.
Από την (ΙΙ.28): L2=f(L1,r) η συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας 2 για τα
δάνεια.
Από την (ΙΙ.29): D2=g(D1,r) η συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας 2 για
τις καταθέσεις.
1ο στάδιο
Το πρόβλημα του ηγέτη μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
(

)
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Συνθήκες α’ τάξης:
(

]

)[

(

(

)[

)

]

(

)

Από τις (ΙΙ.34) και (ΙΙ.35) προκύπτουν οι ποσότητες ισορροπίας
Με αντικατάσταση στις συνθήκες α’ τάξης της τράπεζας 2, προκύπτουν οι
ποσότητες ισορροπίας
Οι τιμές ισορροπίας των επιτοκίων
χορηγήσεων και καταθέσεων θα είναι
και
αντίστοιχα. Όπως και στο
απλό υπόδειγμα Stackelberg, το μερίδιο αγοράς του ηγέτη στην ισορροπία
είναι μεγαλύτερο από αυτό του ακόλουθου.
Επιπλέον ισχύει:

Όπου:
αποδεικνύεται
και άρα :
[

]

Συνεπώς από (ΙΙ.36):
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εάν

Άρα από (ΙΙ

ισχύει και

)

και

δι τι

Ομοίως:
εάν

ισχύει και

Επομένως
δι τι
Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, ότι τα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής
σε ένα υπόδειγμα Stackelberg έχουν το ίδιο πρόσημο με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα του υποδείγματος των Freixas and Rochet (2008).
3. Οικονομίες Φάσματος και Νομισματική Πολιτική
Ο Varelas (2007) αναλύει την επίδραση του διατραπεζικού επιτοκίου στην
τιμή ισορροπίας των κερδών των τραπεζών και στη χρησιμότητα των
καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό εμπλουτίζει το υπόδειγμα των Freixas and
Rochet, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες
φάσματος.
Έστω ότι υπάρχουν μόνο δύο τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
αγορά δανείων και καταθέσεων, η Α και η Β. Επομένως:
(II.37) και

(II.38),

όπου: L και D, η συνολική ποσότητα δανείων και καταθέσεων στην αγορά
αντίστοιχα και
, οι ποσότητες δανείων και
καταθέσεων της κάθε τράπεζας.
Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων έχει αρνητική κλίση και
δίνεται από την
όπου

και

(II.39)
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ενώ η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων είναι η:
όπου β,γ>0 και
Η συνάρτηση κέρδους της κάθε τράπεζας δίνεται από τη σχέση:

Όπου:
: η συνάρτηση κέρδους της τράπεζας i
: η καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά
: η συνάρτηση κόστους της τράπεζας i
r : το διατραπεζικό επιτόκιο που προσδιορίζεται εξωγενώς από την
Κεντρική Τράπεζα
Η διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα των καταθέσεων και των δανείων
αποτελεί την καθαρή θέση της τράπεζας. Εάν η προαναφερθείσα διαφορά
είναι θετική, η τράπεζα μπορεί να τη δανείσει στη διατραπεζική αγορά. Εάν
είναι αρνητική, η τράπεζα δανείζεται τη διαφορά από τη διατραπεζική
αγορά. Υπό την υπόθεση της γραμμικής συναρτησιακής μορφής, η καθαρή
θέση της τράπεζας i δίνεται από την παρακάτω σχέση:
(II.42)
Όπου α
: το εξωγενώς προσδιοριζόμενο υποχρεωτικό ποσοστό
παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων
Επιπλέον, υποθέτουμε ότι κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει μία μη γραμμική
συνάρτηση κόστους, που ενσωματώνει την έννοια των οικονομιών φάσματος
μεταξύ των καταθέσεων και των δανείων :
,

(II.43)

Όπου:
: το οριακό κόστος των δανείων
φ >0 : το σταθερό ανά μονάδα κόστος των καταθέσεων
Θεωρούμε ότι η

είναι συνεχής συνάρτηση και παραγωγήσιμη κάθε

τάξης. Το πρόσημο της σταυροειδούς παραγώγου

εξαρτάται από το
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πρόσημο της παραγώγου

και σχετίζεται με την έννοια των οικονομιών

φάσματος. Σύμφωνα με τον ορισμό των οικονομιών φάσματος, η
συνδυασμένη παροχή δανείων και καταθέσεων συνεπάγεται μικρότερο
κόστος από την περίπτωση που τα δάνεια και οι καταθέσεις προσφέρονται
ξεχωριστά από διαφορετικές εξειδικευμένες τράπεζες.
Πιο συγκεκριμένα (Baumol, cited in Varelas 2007):


Εάν

ισχύει



Εάν

ισχύει

<0 και επομένως  οικονομίες φάσματος
>0 και επομένως  αρνητικές οικονομίες

φάσματος


Εάν

ισχύει

=0 και επομένως

Επιπλέον κάνουμε την υπόθεση ότι

οικονομίες φάσματος

.

Το πρόβλημα της τράπεζας i:

Αντικαθιστώντας τις (ΙΙ.37), (ΙΙ.38), (ΙΙ.39), (ΙΙ.40), (ΙΙ.41), (ΙΙ.42) και (ΙΙ.43) στην
παραπάνω σχέση προκύπτει:
[

(
(

)
)

]
]

[
(ΙΙ.44)

Όπου
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως , το παραπάνω πρόβλημα ανάγεται σε
ένα παίγνιο δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, οι τράπεζες επιλέγουν
ταυτόχρονα το επίπεδο των καταθέσεων που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση
κέρδους τους και στο δεύτερο στάδιο, επιλέγουν την ποσότητα των δανείων
που θα χορηγήσουν.
Για την επίλυση του προβλήματος, ακολουθείται η μέθοδος της προς τα
πίσω επαγωγής. Κάνουμε δύο βασικές υποθέσεις: α) το δεύτερο στάδιο
αποτελεί μια καλά ορισμένη ισορροπία Nash και β) η ισορροπία αποτελεί μία
τέλεια ισορροπία κατά υποπαίγνιο.
2ο στάδιο
Το πρόβλημα της τράπεζας i:
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[

(
[

)

]
(

)

]

(ΙΙ.45)

Όπου
Συνθήκες α’ τάξης

Συνθήκες β΄ τάξης
Για μέγιστο θα πρέπει :
ικανοποιείται
Από τις (ΙΙ.46) και (ΙΙ.47):

και

Από την (ΙΙ.48) και την (ΙΙ.49), παρατηρούμε ότι:
και

Επιπλέον:
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Από την (ΙΙ.51):



(οικονομίες φάσματος)



( οικονομίες φάσματος)



(αρνητικές οικονομίες φάσματος)

Από την (ΙΙ.48) και την (ΙΙ.49) προκύπτει ακόμα ότι:
( )

και ισχύει



(

)



(

)



(

)

( )

(οικονομίες φάσματος)

( )

(

( )

(αρνητικές οικονομίες φάσματος)

οικονομίες φάσματος)

1ο στάδιο
Προχωρούμε στην επίλυση του πρώτου
Αντικαθιστούμε τις (ΙΙ.48) και (ΙΙ.49) στην (ΙΙ.44):

σταδίου

του

παιγνίου.

Το πρόβλημα της τράπεζας i στο πρώτο στάδιο:
(

)

(

[

[

)

]

(

)

]

(ΙΙ.52)

Όπου
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Συνθήκες α’ τάξης:
[

]

[

]

Συνθήκη β’ τάξης
Για μέγιστο, θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
[

]

Για
Οι σχέσεις (ΙΙ.53) και (ΙΙ.54) δίνουν τις συναρτήσεις αντίδρασης των δύο
τραπεζών για τις καταθέσεις, οι οποίες συμβολίζονται με BRA(DB) και BRB(DA)
αντίστοιχα. Η κλίση των συναρτήσεων αντίδρασης είναι αρνητική, όπως στο
απλό υπόδειγμα Cournot, υποδηλώνοντας ότι οι καταθέσεις είναι στρατηγικά
υποκατάστατα αγαθά. Προκειμένου η ισορροπία να είναι ευσταθής, κάνουμε
την εξής υπόθεση:
|

|

|

|

, για

(ΙΙ.56)

Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (ΙΙ.53) και (ΙΙ.54), προκύπτουν οι
ποσότητες ισορροπίας των καταθέσεων, που θα είναι της μορφής:
(ΙΙ.57)
Αντικαθιστώντας την (ΙΙ.57) στη (ΙΙ.48) και (ΙΙ.49), προκύπτουν οι
ποσότητες ισορροπίας των δανείων στο υποπαίγνιο για κάθε τράπεζα, που θα
είναι της μορφής:
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για

(ΙΙ.58)

Στο σημείο αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα μιας μεταβολής του
διατραπεζικού επιτοκίου στις τιμές και στις ποσότητες ισορροπίας.
Από το ολικό διαφορικό των συνθηκών α’ τάξης (ΙΙ.53) και (ΙΙ.54) (κάνουμε
χρήση της υπόθεσης
):
[

]

[

]
[

[

]

[

]

]
[

]

Υπό μορφή μητρών:

Δ* [

]

[

Όπου Δ= [

Και | |

|

[

]

[

]

]

(ΙΙ.59)

[
[

]

[

]

[

=[

]
]

[
]

]

[

]

][

]-[

|=

]
(ΙΙ.60)

(λόγω της υπόθεσης |

(

)|

|

|

)

Από την (ΙΙ.59):
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| |

[

][

[

( )][

{

Εάν ισχύει:

( )

]
( )

]

}

(συμμετρία), από τις σχέσεις (ΙΙ.25) και (ΙΙ.26):

| |

{

[

][

[

]

]

}

Το πρόσημο της (ΙΙ.62) εξαρτάται από το
πρόσημο του όρου
[
] και πιο συγκεκριμένα, από το είδος των οικονομιών
φάσματος. Το πρόσημο του όρου [
]
είναι πάντα
αρνητικό, λόγω της υπόθεσης περί ευστάθειας της ισορροπίας. Αντίθετα, ο
όρος
είναι θετικός, διότι αντιπροσωπεύει το οριακό όφελος μιας
αύξησης του διατραπεζικού επιτοκίου. Συνεπώς :


Εάν θ’(.)=0 ( οικονομίες φάσματος)
[



]

Εάν θ’(.)>0 (αρνητικές οικονομίες φάσματος) 
[



]

Εάν θ’(.)<0 (οικονομίες φάσματος)το πρόσημο του
[
] εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των δύο
όρων.

Επιπλέον, λόγω της θετικής κλίσης
αποταμιεύσεων (ΙΙ.40), αποδεικνύεται ότι:


της

καμπύλης

προσφοράς

ά



Εάν θ’

και |

|

[

]



Εάν θ’

και |

|

[

]
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Χρησιμοποιώντας τη σχέση (ΙΙ.58), μπορούμε να εξετάσουμε την επίδραση
μιας εξωγενούς μεταβολής του διατραπεζικού επιτοκίου στο επίπεδο
ισορροπίας των δανείων που προσφέρει κάθε τράπεζα, Li, i=A,B.

Στην περίπτωση συμμετρίας

:

Εάν
(δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος) μια μεταβολή του
διατραπεζικού επιτοκίου έχει αρνητική επίδραση στο επίπεδο δανείων
ισορροπίας. Εάν
, το πρόσημο της μεταβολής εξαρτάται από το
πρόσημο του
.
Όσον αφορά στη μεταβολή που υφίσταται το επιτόκιο χορηγήσεων από
την άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω διατραπεζικού επιτοκίου, ισχύουν
τα ακόλουθα (λόγω της (ΙΙ.64) και της αρνητικής κλίσης της καμπύλης
ζήτησης δανείων (ΙΙ.39)):


ά



Εάν θ’

και |

|

[

]



Εάν θ’

και |

|

[

]

απροσδι ριστο

Άμεση συνέπεια των παραπάνω αποτελεσμάτων αποτελεί το γεγονός ότι
το περιθώριο μεταξύ των

και

αυξάνεται εάν |

|

[

]

.

Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι στο υπόδειγμα Cournot με δύο στάδια και
οικονομίες φάσματος, η ύπαρξη μεγάλων οικονομιών φάσματος έχει ως
αποτέλεσμα μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου να οδηγεί σε μείωση του
επιτοκίου καταθέσεων και αύξηση του επιτοκίου δανεισμού. Το συμπέρασμα
33

αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής του
υποδείγματος των Freixas & Rochet (2008).
Το υπόδειγμα έχει προεκτάσεις και στη συμπεριφορά καταναλωτή, ωστόσο
η ανάλυση αυτή βρίσκεται έξω από τους σκοπούς της παρούσας
βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
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III. Συμπεριφορά Τραπεζών και Υποχρεωτικό Ποσοστό
Διακράτησης Ρευστών Διαθεσίμων
Οι Varelas & Karpetis παρουσίασαν το 2012, την επίδραση της
νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών στην άριστη συμπεριφορά
των τραπεζών. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων, όπου στο
πρώτο στάδιο, οι τράπεζες επιλέγουν τις ποσότητες των καταθέσεων που
μεγιστοποιούν τα κέρδη τους και στο δεύτερο στάδιο, επιλέγουν τις άριστες
ποσότητες των δανείων που θα χορηγήσουν. Εισάγοντας την έννοια των
οικονομιών φάσματος, αποδεικνύουν ότι στην περίπτωση των μεγάλων
οικονομιών φάσματος, η περιοριστική νομισματική πολιτική οδηγεί σε
αύξηση του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων και πτώση του αντίστοιχου
επιτοκίου χορηγήσεων.
Αρχικά παραθέτουμε το υπόδειγμα και την επίλυσή του. Στη συνέχεια
μελετάμε και εξάγουμε αναλυτικά την επίδραση της νομισματικής πολιτικής.
Παράλληλα, αναλύουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
Α. Το Υπόδειγμα
Έστω ότι υπάρχουν μόνο δύο τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
αγορά δανείων και καταθέσεων, η Α και η Β. Οι συνολικές ποσότητες δανείων
και καταθέσεων στην αγορά:
(III.1) και

(III.2),

όπου L και D η συνολική ποσότητα δανείων και καταθέσεων στην αγορά
αντίστοιχα και
, οι ποσότητες δανείων και καταθέσεων
της κάθε τράπεζας.
Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων έχει αρνητική κλίση και είναι
της μορφής:
όπου

και

(ΙΙΙ.3)

ενώ η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων δίνεται από τη σχέση:
όπου β,γ>0 και
Η συνάρτηση κέρδους της κάθε τράπεζας δίνεται από τη σχέση:
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Όπου:
: η συνάρτηση κέρδους της τράπεζας i
: η καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά
: η συνάρτηση κόστους της τράπεζας i
r : το διατραπεζικό επιτόκιο που προσδιορίζεται εξωγενώς
Η διαφορά ανάμεσα στις ποσότητες των καταθέσεων και των δανείων,
αποτελεί την καθαρή θέση της τράπεζας στη διατραπεζική αγορά. Κατά τον
υπολογισμό της καθαρής θέσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος των
υποχρεωτικών ρευστών διαθέσιμων που παρακρατούνται (υποθέτουμε ότι τα
προαιρετικά ρευστά διαθέσιμα είναι μηδενικά). Εάν η διαφορά είναι θετική,
η τράπεζα τη δανείζει στη διατραπεζική αγορά. Εάν είναι αρνητική, η
τράπεζα δανείζεται από τη διατραπεζική αγορά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες
ρευστότητάς της. Υπό την υπόθεση της γραμμικής συναρτησιακής μορφής, η
καθαρή θέση της τράπεζας i, δίνεται από την παρακάτω σχέση:
(ΙΙΙ.6)
Όπου α
: το εξωγενώς προσδιοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα
υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
Επιπλέον, η συνάρτηση κόστους κάθε τράπεζας είναι μη γραμμική και
εμπεριέχει την έννοια των οικονομιών φάσματος μεταξύ των καταθέσεων και
των δανείων :
,

(ΙΙΙ.7)

Όπου:
: το οριακό κόστος των δανείων
φ >0 : το σταθερό ανά μονάδα κόστος των καταθέσεων
Θεωρούμε ότι η
είναι συνεχής συνάρτηση και παραγωγήσιμη κάθε
τάξης. Το πρόσημο της σταυροειδούς παραγώγου
πρόσημο της παραγώγου

εξαρτάται από το

, και σχετίζεται με την έννοια των οικονομιών

φάσματος. Οι οικονομίες φάσματος, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο
υπόδειγμα, εμφανίζονται όταν η συνδυασμένη παροχή δανείων και
καταθέσεων συνεπάγεται μικρότερο κόστος από την περίπτωση που τα δάνεια
και οι καταθέσεις προσφέρονται ξεχωριστά από διαφορετικές εξειδικευμένες
τράπεζες.
Πιο συγκεκριμένα (Baumol, cited in Varelas 2007):
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Εάν

ισχύει

<0 και επομένως  οικονομίες φάσματος



Εάν

ισχύει

>0 και επομένως αρνητικές οικονομίες

ισχύει

=0 και επομένως

φάσματος


Εάν

Επιπλέον γίνεται η υπόθεση ότι

οικονομίες φάσματος

.

Β. Επίλυση του Υποδείγματος
Το πρόβλημα της τράπεζας i:

Αντικαθιστώντας τις (ΙΙΙ.1), (ΙΙΙ.2), (ΙΙΙ.3), (ΙΙΙ.4), (ΙΙΙ.5), (ΙΙΙ.6) και (ΙΙΙ.7) στην
παραπάνω σχέση, προκύπτει:
[

[

]
[
[

]
]

(

(

)
)

]

]

[
(ΙΙΙ.8)

Όπου
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παραπάνω πρόβλημα ανάγεται σε
ένα παίγνιο δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, οι τράπεζες επιλέγουν
ταυτόχρονα το επίπεδο των καταθέσεων που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση
κέρδους τους ενώ στο δεύτερο στάδιο, επιλέγουν την ποσότητα των δανείων
που θα χορηγήσουν.
Για την επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προς τα
πίσω επαγωγής. Κάνουμε δύο βασικές υποθέσεις: α) το δεύτερο στάδιο
αποτελεί μια καλά ορισμένη ισορροπία Nash και β) η ισορροπία αποτελεί μία
τέλεια ισορροπία κατά υποπαίγνιο.
2ο στάδιο
Το πρόβλημα της τράπεζας i:
[

(
[

)

]
(

)

]

(ΙΙΙ.9)
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Όπου
Συνθήκες α’ τάξης

Συνθήκες β΄ τάξης
Για μέγιστο θα πρέπει :
ικανοποιείται

Από την (ΙΙΙ.10):

η συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας Α

Από τη (ΙΙΙ.11):

η συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας Β.

Από τις (ΙΙΙ.10’) και (ΙΙΙ.11’):
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Αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση στην (ΙΙΙ.11’):

Στη γενική περίπτωση, η ποσότητα ισορροπίας των δανείων δίνεται από
τη σχέση:
(

Όπου

)

(ΙΙΙ.12)

.

Από τη (ΙΙΙ.12), παρατηρούμε ότι:
και

(ΙΙΙ.13)

Επιπλέον:
(ΙΙΙ.14)
Από τη (ΙΙΙ.14):


(οικονομίες φάσματος)



( οικονομίες φάσματος)



(αρνητικές οικονομίες φάσματος)

Από την (ΙΙΙ.12) προκύπτει ακόμα ότι:
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(

)

(ΙΙΙ.15)



(

)



(

)



(

)

και ισχύει:

( )

(οικονομίες φάσματος)

( )

(

( )

(αρνητικές οικονομίες φάσματος)

οικονομίες φάσματος)

1ο στάδιο
Προχωρούμε στην επίλυση του πρώτου σταδίου του παιγνίου. Αρχικά,
υπολογίζουμε τη συνολική ποσότητα ισορροπίας των δανείων στην αγορά,
όπως αυτή προέκυψε από το δεύτερο στάδιο:
( )

( )

( )

Αντικαθιστούμε την παραπάνω σχέση και την (ΙΙΙ.12) στην (ΙΙΙ.9). Το
πρόβλημα της τράπεζας i στο πρώτο στάδιο:
(

[
[

)

(

[

(

(

=[
)

)

][

(

][

(

[

(

)

)

]

]

)

(

][
)

)

]

]

(

)

]

[

]
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( )

[
[

]
(

)

]

(ΙΙΙ.16)

Όπου
Συνθήκες α’ τάξης:
[

][

]+[

]
[

]
(ΙΙΙ.17)

[

][

]+[

]
[

]
(ΙΙΙ.18)

Συνθήκη β’ τάξης
Για μέγιστο, θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
[

( )

]
[

]

Για
Οι σχέσεις (ΙΙΙ.17) και (ΙΙΙ.18) δίνουν τις συναρτήσεις αντίδρασης των δύο
τραπεζών για τις καταθέσεις, οι οποίες συμβολίζονται με BRA(DB) και BRB(DA)
αντίστοιχα. Η κλίση των συναρτήσεων αντίδρασης είναι αρνητική, όπως στο
απλό υπόδειγμα Cournot, υποδηλώνοντας ότι οι καταθέσεις είναι στρατηγικά
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υποκατάστατα αγαθά. Για να εξασφαλίσουμε την ευστάθεια της ισορροπίας,
κάνουμε την παρακάτω υπόθεση:
|

|

|

|

, για

(ΙΙΙ.20)

Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (ΙΙΙ.17) και (ΙΙΙ.18), προκύπτουν οι
ποσότητες ισορροπίας των καταθέσεων, που είναι της μορφής:
(ΙΙΙ.21)
Αντικαθιστώντας την (ΙΙΙ.21) στην (ΙΙΙ.12), προκύπτουν οι ποσότητες
ισορροπίας των δανείων για κάθε τράπεζα, που είναι της μορφής:
για

(ΙΙΙ.22)

Γ. Επίδραση Νομισματικής Πολιτικής
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την επίδραση της μεταβολής του
υποχρεωτικού ποσοστού παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων στη
συμπεριφορά των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα στις ποσότητες και τις τιμές
ισορροπίας των καταθέσεων και των δανείων. Για το σκοπό αυτό, θα
εφαρμόσουμε συγκριτική στατική ανάλυση με τη μέθοδο των ολικών
διαφορικών.
Παίρνουμε το ολικό διαφορικό των συνθηκών α’ τάξης (III.17) και (III.18)
(κάνουμε χρήση της υπόθεσης
):
[

]

[

]

[

[

]

]

[

[

]
]

Με αναδιάταξη των όρων των δύο εξισώσεων:
[

]

[

]
[

]
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[

]

[

]
[

]

Υπό μορφή μητρών:

Δ* [

]

[

Όπου Δ= [

και | |

|

[

]

[

]

]

(III.23)

[
[

]
]

]
[

[

]

]
][

=[

|=

]-[

]
(III.24)

(λόγω της υπόθεσης |
|
παρουσιάζεται στο παράρτημα)
Υποθέτοντας ότι
προκύπτει:

|

και

|

η απόδειξη

και εφαρμόζοντας τη μέθοδο Cramer,

[

[

]

]

| |

(

)

| |
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(

)

| |
Ομοίως:

|

[

]

|

| |

(

)

(

)

| |

| |

Εάν ισχύει:

(συμμετρία), από τις σχέσεις (III.25) και (III.26):
[

]

[

]

| |
[

]

| |
Από την (ΙΙΙ.27) και με δεδομένο ότι r, | |
, αποδεικνύεται ότι η
κατεύθυνση της μεταβολής των
και
που προκαλείται από μία
μεταβολή του α, εξαρτάται από την τιμή του θ’( ).
Από (III.4) και (III.27):

Επειδή γ>0, το επιτόκιο και η ποσότητα ισορροπίας των καταθέσεων
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, μετά από μια μεταβολή του
υποχρεωτικού ποσοστού παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
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Προσδιορισμός προσήμου
Μηδενίζουμε βοηθητικά την (III.27):
[

]

[

]

| |
[

Οικονομίες Φάσματος

θ’ (.)

]

[

]

[

]

(-, ρ1)

(ρ1,0)

Οικονομίες
Φάσματος
0

+

-

+

=

[

]

√

Αρνητικές Οικονομίες
Φάσματος
(0,ρ2)

(ρ2,+)

-

-

+

-

-

+

=0 για

=
√

[

=0 για
√

]
*

*

Πίνακας 1: Προσδιορισμός της επίδρασης μιας μεταβολής του α στα Ds και rD (συμμετρική
περίπτωση)

Ο παραπάνω πίνακας (πίνακας 1) απεικονίζει την φορά της επίδρασης
μιας μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων στην
ποσότητα ισορροπίας των καταθέσεων και στο αντίστοιχο επιτόκιο, για τις
διάφορες τιμές του θ’ (.). Παρατηρούμε ότι:




Στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος, για τιμές του θ’ (.)
μικρότερες του ρ1, η ποσότητα και το επιτόκιο ισορροπίας των
καταθέσεων αυξάνονται (μειώνονται) μετά από μία αύξηση (μείωση)
του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων.
Στην περίπτωση της ύπαρξης οικονομιών φάσματος, όπου το θ’ (.)
λαμβάνει τιμές στο διάστημα (ρ1, 0), τόσο η ποσότητα ισορροπίας όσο
και το επιτόκιο ισορροπίας των καταθέσεων κινούνται προς την
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της μεταβολής του υποχρεωτικού
ποσοστού ρευστών διαθεσίμων.
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Εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος, τα
και
μεταβάλλονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της μεταβολής
του α.
Στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος, με τιμή του
θ’ (.) στο διάστημα (0,ρ2), μια αύξηση (μείωση) του υποχρεωτικού
ποσοστού ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε πτώση (άνοδο) του επιπέδου
ισορροπίας των καταθέσεων και του αντίστοιχου επιτοκίου.
Εάν το θ’ (.) λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες από ρ2 (αρνητικές οικονομίες
φάσματος) υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα σε μεταβολές του
υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων και σε μεταβολές της
ποσότητας και του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων.
Εάν το θ’ (.) ισούται με

√

√

ή

, η μεταβολή του

υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων δεν έχει καμία επίδραση
στην ποσότητα και το επιτόκιο ισορροπίας των καταθέσεων.
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρίζες

√

√

και

εξαρτώνται

από την παράμετρο της ζήτησης δανείων b και την παράμετρο της
προσφοράς καταθέσεων γ. Συνεπώς, η επίδραση της άσκησης νομισματικής
πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων στην
ποσότητα και στο επιτόκιο ισορροπίας των καταθέσεων εξαρτάται από τη
συμπεριφορά του κοινού.
Χρησιμοποιώντας τη σχέση (ΙΙΙ.22), μπορούμε να εξετάσουμε την επίδραση
μιας μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού παρακράτησης ρευστών
διαθεσίμων στο επίπεδο ισορροπίας των δανείων που προσφέρει κάθε
τράπεζα,
, i=A, B.
( )

Επομένως από (ΙΙΙ.22), (ΙΙΙ.13), (ΙΙΙ.14) και (ΙΙΙ.15) και συμμετρία (
και
:

Παρατηρούμε ότι με δεδομένο ότι b>0, η κατεύθυνση της επίδρασης του α
στο
, όπου i=A, B, εξαρτάται από την τιμή του όρου
. Το ίδιο ισχύει
και για την μεταβολή του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων ( ) και την
μεταβολή που υφίστανται τα spreads (rL* – rD*).
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Από (ΙΙΙ.3):

Από (ΙΙΙ.28) και (ΙΙΙ.30):
[

]

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα πρόσημα της επίδρασης μιαs
μεταβολής του α, στην περίπτωση που υπάρχει συμμετρία και επομένως
ισχύει
και
(πίνακας 2):

ρ1

√

ρ2

√

θ’ (.)

Οικονομίες
Φάσματος

Αρνητικές
Οικονομίες
Φάσματος

Οικονομίες
Φάσματος

(-, ρ1)

ρ1

(ρ1,0)

0

(0,ρ2)

ρ2

(ρ2,+)

+

0

-

-

-

0

+

+

0

-

0

+

0

-

+

0

-

-

-

0

+

-

0

+

0

-

0

+

-

0

+

+

?

0

?

Πίνακας 2 : Προσδιορισμός επίδρασης μεταβολών του α (περίπτωση συμμετρίας)

Παρατηρούμε ότι:




Στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος και με τιμές του θ’ (.) στο
διάστημα (-, ρ1), μια αύξηση (μείωση) του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση (μείωση) της
ποσότητας ισορροπίας των δανείων. Το ίδιο συμβαίνει και εάν
παρατηρούνται αρνητικές οικονομίες φάσματος και το θ’ (.) λαμβάνει
τιμές στο διάστημα (0,ρ2).
Η ποσότητα ισορροπίας των δανείων παραμένει αμετάβλητη εάν το
θ’ (.) ισούται με ρ1 (οικονομίες φάσματος) ή ρ2 (αρνητικές οικονομίες
φάσματος) ή 0 (δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος).
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Εάν το διάστημα τιμών του θ’ (.) είναι το (ρ1,0) (οικονομίες φάσματος)
ή το (ρ2,+) (αρνητικές οικονομίες φάσματος), μια αύξηση (μείωση) του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων έχει ως
αποτέλεσμα την πτώση (άνοδο) του επίπεδου ισορροπίας των δανείων.

Το πιο καθοριστικό, ωστόσο, συμπέρασμα της παραπάνω ανάλυσης είναι
η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στο spread (rL* – rD*). Από τον πίνακα
2, διαπιστώνουμε τα εξής:
 Στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος ( θ’ (.)(-, ρ1)),
μια αύξηση (μείωση) του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση (μείωση) του επιτοκίου
ισορροπίας των καταθέσεων και πτώση (άνοδο) του επιτοκίου
ισορροπίας των χορηγήσεων. Συνεπώς, το περιθώριο (rL* – rD*)
μειώνεται (αυξάνεται).
 Το περιθώριο (rL* – rD*) μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με
αυτή του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων εάν
παρατηρούνται μικρές οικονομίες φάσματος (θ’ (.)(ρ1,0)). Αυτό
οφείλεται στο ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, μια αύξηση (μείωση) του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων έχει ως
αποτέλεσμα την πτώση (άνοδο) του επιτοκίου ισορροπίας των
καταθέσεων και την άνοδο (πτώση) του επιτοκίου ισορροπίας των
δανείων.
 Εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (θ’ (.)=0), η περιοριστική
νομισματική πολιτική οδηγεί σε αύξηση του περιθωρίου των επιτοκίων
ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού
ρευστών διαθεσίμων συντελεί στην μείωση του επιτοκίου ισορροπίας
των καταθέσεων ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το επιτόκιο ισορροπίας των
δανείων. Οι αντίθετες μεταβολές λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση της
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής.
 Στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος με θ’ (.)ρ2
(θ’ (.) (0, ρ2)(ρ2, +)), το πρόσημο της επίδρασης του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο περιθώριο (rL* – rD*)
είναι απροσδιόριστο. Ειδικότερα, για τιμές του θ’ (.) στο διάστημα
(0, ρ2), τόσο το επιτόκιο ισορροπίας των καταθέσεων όσο και το
επιτόκιο ισορροπίας των δανείων κινούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή της μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού
ρευστών διαθεσίμων. Αντίθετα, για τιμές του θ’ (.) στο διάστημα
(ρ2, +), το πρόσημο της μεταβολής και των δύο επιτοκίων ισορροπίας
είναι θετικό. Επομένως και στις δύο υποπεριπτώσεις των αρνητικών
οικονομιών φάσματος, το πρόσημο της μεταβολής του περιθωρίου
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(rL* – rD*) εξαρτάται από τα σχετικά μεγέθη των μεταβολών των δύο
επιτοκίων ισορροπίας.
Εάν το θ’ (.) λάβει την τιμή ρ1 (οικονομίες φάσματος) ή την τιμή ρ2
(αρνητικές οικονομίες φάσματος), τόσο το επιτόκιο ισορροπίας των
καταθέσεων όσο και το επιτόκιο ισορροπίας των χορηγήσεων
παραμένουν αμετάβλητα σε μεταβολές του υποχρεωτικού ποσοστού
ρευστών διαθεσίμων. Άμεση συνέπεια αυτού αποτελεί τ’ ότι, στις
περιπτώσεις αυτές, η νομισματική πολιτική δεν ασκεί καμία επίδραση
στο περιθώριο (rL* – rD*).

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι οι ρίζες
√

√

και

εξαρτώνται από την παράμετρο της ζήτησης

δανείων b και την παράμετρο της προσφοράς καταθέσεων γ. Επομένως, τα
αποτελέσματα της άσκησης νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων πάνω στις ποσότητες και τα
επιτόκια ισορροπίας, καθώς επίσης και πάνω στο περιθώριο των επιτοκίων
ισορροπίας εξαρτώνται από την συμπεριφορά του κοινού.
Προκειμένου να εξαλείψουμε την απροσδιοριστία του προσήμου της
επίδρασης της μεταβολής του α στο περιθώριο (rL* – rD*) στην περίπτωση των
αρνητικών οικονομιών φάσματος, θα προχωρήσουμε σε μαθηματική
διερεύνηση.
Από τις σχέσεις (ΙΙΙ.29) και (ΙΙΙ.31):
[

]

[

]

[
[



Έστω

Εάν |

]
]

[



]

|
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Ε

|

|

Ε

|

|

[



Έστω

Ε

|

|

Ε

|

|

Ε

|

|

]

Δ. Παράρτημα
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η απόδειξη της σχέσης (ΙΙΙ.24).
Ν.δ.ό. | |
.
Απόδειξη
Από (ΙΙΙ.20): |
|

|

|

|

|

|



, για
|

Για την τράπεζα Α:
|

|

|

[

|

|

|

]

|

|

[

]
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(διότι από συνθήκη Β’ τάξης

<0)

[

]

Για την τράπεζα Β:

|

|

|

|

|

[

|

]

|

[

|

(διότι από συνθήκη Β’ τάξης

]

<0)

[

]

Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις (ΙΙΙ.33) και (ΙΙΙ.34) και επειδή οι όροι και
στα δύο μέλη είναι αρνητικοί:
[

[

][

]

][

]

[

[

]

]

| |
Ο.Ε.Δ
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IV. Προεκτάσεις στη Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μία από τις βασικές λειτουργίες των τραπεζών είναι η διαμεσολάβηση
μεταξύ καταθετών και δανειζόμενων. Για την πραγμάτωση της λειτουργίας
αυτής, οι τράπεζες πληρώνουν το επιτόκιο καταθέσεων (rD) και εισπράττουν
το επιτόκιο χορηγήσεων (rL). Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η άσκηση
νομισματικής πολιτικής έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά των πελατών των
τραπεζών μέσω των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την επίδραση της πολιτικής του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στη συμπεριφορά
των καταναλωτών.
Α. Το Υπόδειγμα
Το πλαίσιο της ανάλυσης που ακολουθείται είναι το υπόδειγμα
επικαλυπτόμενων γενεών. Υποθέτουμε ότι ο χρονικός ορίζοντας των ατόμων
διακρίνεται σε δύο περιόδους. Στην αρχή της πρώτης περιόδου, οι δανειστές
καταθέτουν τα χρήματά τους σε λογαριασμό προθεσμίας ενώ οι δανειζόμενοι
λαμβάνουν δάνειο. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, οι δανειστές
αποσύρουν τις καταθέσεις τους, λαμβάνοντας το επιτόκιο καταθέσεων, ενώ οι
δανειζόμενοι αποπληρώνουν το δάνειο προσαυξημένο κατά το επιτόκιο
χορηγήσεων. Επιπλέον, οι καταθέτες δεν λαμβάνουν κανενός είδους
κληρονομιά και δεν κληροδοτούν κανένα ποσό. Έχουν τη δυνατότητα να
επενδύσουν μόνο σε έντοκο λογαριασμό. Ομοίως, οι δανειζόμενοι δεν
κληρονομούν και δεν μεταβιβάζουν χρέος. Δεν έχουν δυνατότητα
αποταμίευσης. Τέλος, υποθέτουμε ότι το επίπεδο τιμών των καταναλωτικών
αγαθών παραμένει σταθερό.
Έστω ότι οι προτιμήσεις όλων των καταναλωτών (καταθετών και
δανειζόμενων) περιγράφονται από την παρακάτω συνάρτηση χρησιμότητας:

όπου:
{

στην περίπτωση του καταθέτη
στην περίπτωση του δανειολήπτη

: η κατανάλωση του ατόμου που την περίοδο t βρίσκεται στην 1η περίοδο
της ζωής του
η κατανάλωση του ατόμου που την περίοδο t+1 βρίσκεται στη 2η
περίοδο της ζωής του
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Κάθε άτομο αντιμετωπίζει δύο εισοδηματικούς περιορισμούς, έναν για
κάθε περίοδο της ζωής του:
-Για τους καταθέτες
(εισοδηματικός περιορισμός 1ης περιόδου)
(εισοδηματικός περιορισμός 2ης περιόδου)
όπου :
: εισόδημα 1ης περιόδου
εισόδημα 2ης περιόδου
αποταμιεύσεις σε έντοκο λογαριασμό
Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω περιορισμούς, προκύπτει ο διά βίου
εισοδηματικός περιορισμός των καταθετών σε όρους μελλοντικής αξίας:

-Για τους δανειολήπτες
(εισοδηματικός περιορισμός 1ης περιόδου)
(εισοδηματικός περιορισμός 2ης περιόδου)
όπου:
δάνειο
Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω περιορισμούς, λαμβάνουμε τον διά βίου
εισοδηματικό περιορισμό των δανειοληπτών σε όρους μελλοντικής αξίας:

-Στη γενική περίπτωση, ο διά βίου εισοδηματικός περιορισμός σε όρους
μελλοντικής αξίας δίνεται από την παρακάτω σχέση:
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όπου:
{

στην περίπτωση του καταθέτη
στην περίπτωση του δανειολήπτη

Στόχος του καταναλωτή είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του
(IV.1) υπό τον διά βίου εισοδηματικό περιορισμό (IV.2).
Επομένως, το πρόβλημα του καταναλωτή διατυπώνεται ως εξής:

s.t.
Β. Επίλυση του Υποδείγματος
Για την επίλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο
Lagrange
[

]

Όπου με q>0 συμβολίζεται ο πολλαπλασιαστής Lagrange, που δείχνει την
μεταβολή που επέρχεται στην αντικειμενική συνάρτηση για οριακές
μεταβολές του περιορισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που έχουμε
πρόβλημα μεγιστοποίησης συνάρτησης χρησιμότητας υπό περιορισμό, το q
αντιπροσωπεύει την οριακή χρησιμότητα του χρήματος.
Συνθήκες α’ τάξης

Διαιρώντας τις (IV.3) και (IV.4) κατά μέλη:
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Αντικαθιστώντας την (IV.6) στην (IV.5):

[

]

Αντικαθιστώντας την (IV.7) στην (IV.6):
[

]

Οι σχέσεις (IV.7) και (IV.8) δίνουν τα άριστα επίπεδα κατανάλωσης
(
Συνθήκη β’ τάξης
Για να ελέγξουμε εάν το σημείο
χρησιμοποιήσουμε τη φραγμένη Εσσιανή μήτρα.

είναι

μέγιστο,

θα

̅

[

̅

[

]

]⇒
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̅

[

]

Η ορίζουσα της φραγμένης Εσσιανής μήτρας:

| ̅|

|

|

|

|
|

|

[

]
[

| ̅|

]

[

]+[
]

( διότι w>0, 0<z<1,
Παρατηρούμε ότι η ορίζουσα της φραγμένης Εσσιανής μήτρας έχει ίδιο
πρόσημο με το
, όπου n=2, ο αριθμός των μεταβλητών. Επομένως, η
αντικειμενική συνάρτηση (συνάρτηση χρησιμότητας) παρουσιάζει μέγιστο
στο σημείο
Γ. Επίδραση Νομισματικής Πολιτικής
Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα επίπεδα ισορροπίας της κατανάλωσης
των δύο περιόδων δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις:

Πιο συγκεκριμένα:
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-Για τους καταθέτες:

-Για τους δανειολήπτες:

Κατανοούμε, επομένως, ότι η επίδραση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα επίπεδα ισορροπίας της κατανάλωσης
των καταθετών και των δανειοληπτών εξαρτάται από τα πρόσημα των
και

αντίστοιχα. Κατ’ επέκταση, η κατεύθυνση της μεταβολής που θα

επέλθει στα
και
μετά από μία μεταβολή του α εξαρτάται από την
τιμή του θ’ (.), δηλαδή το είδος των οικονομιών φάσματος.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει αναλυτικά τα πρόσημα των μεταβολών,
όπως αυτά προκύπτουν από τις σχέσεις (IV.9), (IV.10), (IV.11) και (IV.12).
√
Οικονομίες
Αρνητικές
ρ1
Οικονομίες
Φάσματος
Οικονομίες
√
Φάσματος
Φάσματος
ρ2
θ’ (.)

(-, ρ1)

ρ1

(ρ1,0)
0
ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

(0,ρ2)

ρ2

(ρ2,+)

+

0

-

-

-

0

+

-

0

+

+

+

0

-

+

0

-

-

-

0

+

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
-

0

+

0

-

0

+

+

0

-

0

+

0

-

-

0

+

0

-

0

+

Πίνακας 3: Προσδιορισμός επίδρασης του α στην κατανάλωση ισορροπίας
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Από τις σχέσεις (IV.9), (IV.10), (IV.11) και (IV.12) διαπιστώνουμε ότι η
πολιτική του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
επηρεάζει τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω των επιτοκίων καταθέσεων και
δανείων. Ωστόσο, η μεταβολή των επιτοκίων που προκαλείται έχει δύο
αποτελέσματα πάνω στην κατανάλωση των δύο περιόδων: το αποτέλεσμα
εισοδήματος και το αποτέλεσμα υποκατάστασης. Για την εξέταση των
αποτελεσμάτων αυτών, θα ακολουθήσουμε τη συγκριτική στατική ανάλυση με
τη μέθοδο των ολικών διαφορικών.
Το ολικό διαφορικό των συνθηκών α’ τάξης (σχέσεις (IV.3), (IV.4) και (IV.5)):

Χωρίζουμε τις ενδογενείς από τις εξωγενείς μεταβλητές:

Α Τρόπος
Το παραπάνω σύστημα μπορεί να γραφτεί με μορφή μητρών ως εξής:

[

][

[

]

]

όπου:

Η=[

] η Εσσιανή μήτρα
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Για

και

και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cramer:

|

|

|

|

|

|

|

| |

|
| |

|

|

|

| |

|
| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|
| |

|

|

|

| |

|
| |

|

|

|

|

|

|

|

| |
|

| |
|

| |

|

|

|
| |
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Όπου | |: η ορίζουσα που προκύπτει εάν αφαιρέσουμε την γραμμή i και την
στήλη j από την μήτρα του αριθμητή (στην πραγματικότητα είναι η ίδια
ορίζουσα που προκύπτει εάν αφαιρέσουμε την γραμμή i και την στήλη j από
την Εσσιανή μήτρα Η ).
Οι σχέσεις (IV.13) και (IV.14) μας δίνουν το ολικό αποτέλεσμα της
μεταβολής του επιτοκίου στην κατανάλωση των δύο περιόδων. Τώρα, θα
επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τα αποτελέσματα εισοδήματος και
υποκατάστασης.
Εύρεση του αποτελέσματος υποκατάστασης
Το αποτέλεσμα υποκατάστασης αντιστοιχεί σε μετακίνηση πάνω στην ίδια
καμπύλη αδιαφορίας. Όταν κινούμαστε πάνω στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας
ισχύει:
⇒
Από (IV.3):
Από (IV.4):
Αντικαθιστώντας τις (IV.3) και (IV.4) στην (IV.16):

[

]

⇒

Από το ολικό διαφορικό του εισοδηματικού περιορισμού (σχέση (IV.2)):

Από (IV.17) και (IV.18) και επειδή

, προκύπτει:

Συνεπώς από (IV.13), (IV.14) και (IV.19):
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Αποτέλεσμα υποκατάστασης:
|

|

̅

|

|

| |

|
̅

|
| |

Αποτέλεσμα εισοδήματος:
η

|

περίοδος

|
| |

και

η

|

περίοδος

|
| |

Β Τρόπος
Με αλλαγή της σειράς των εξισώσεων που προκύπτουν από το ολικό
διαφορικό των συνθηκών α’ τάξης και αναδιάταξη των όρων τους (για
διευκόλυνση, ώστε στη συνέχεια να σχηματίσουμε τη φραγμένη Εσσιανή
μήτρα):

Το παραπάνω σύστημα μπορεί να γραφτεί με μορφή μητρών ως εξής:

[

][

[

]

]

Όπου:

̅

[

]

η φραγμένη Εσσιανή μήτρα
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Για

και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cramer:

|

|

|

|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|

|

|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|

|

|

|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

Όπου |̅̅̅̅|: το γινόμενο του (-1)i+j επί την ορίζουσα που προκύπτει εάν
αφαιρέσουμε την γραμμή i και την στήλη j από την μήτρα του αριθμητή (στην
πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια ορίζουσα με αυτή που προκύπτει εάν
αφαιρέσουμε την γραμμή i και την στήλη j από τη φραγμένη Εσσιανή μήτρα
̅ ).
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Οι σχέσεις (IV.13’) και (IV.14’) μας δίνουν το ολικό αποτέλεσμα της
μεταβολής του επιτοκίου στην κατανάλωση των δύο περιόδων. Τώρα, θα
επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τα αποτελέσματα εισοδήματος και
υποκατάστασης.
Εύρεση του αποτελέσματος υποκατάστασης
Το αποτέλεσμα υποκατάστασης αντιστοιχεί σε μετακίνηση πάνω στην ίδια
καμπύλη αδιαφορίας. Όταν κινούμαστε πάνω στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας
ισχύει:
⇒
Από (IV.3):
Από (IV.4):
Αντικαθιστώντας τις (IV.3) και (IV.4) στην (IV.16’):

[

]

⇒

Από το ολικό διαφορικό του εισοδηματικού περιορισμού (σχέση (IV.2)):

Από (IV.17’) και (IV.18’) και επειδή

, προκύπτει:

Συνεπώς από (IV.13’), (IV.14’) και (IV.19’):
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Αποτέλεσμα υποκατάστασης:
|

̅

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

|

̅

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

Αποτέλεσμα εισοδήματος:
η

περίοδος

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

και

η

περίοδος

|̅̅̅̅̅|
| ̅|

Δ. Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε τα πρόσημα των
αποτελεσμάτων εισοδήματος και υποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το
είδος των οικονομιών φάσματος (πίνακας 3). Θα υποθέσουμε εξαρχής ότι
τόσο η κατανάλωση της πρώτης περιόδου όσο και η κατανάλωση της δεύτερης
περιόδου είναι κανονικά αγαθά. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η σχετική
τιμή της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου είναι (1+w) ενώ η τιμή της
κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου είναι η τιμή τυποποίησης.
Στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος (θ’ (.) (-,

√

),

μια αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
(α) οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων ( ) και
μείωση του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων
.
Η αύξηση του
επιφέρει δύο αποτελέσματα στην κατανάλωση των
δανειστών. Αφενός, οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματός τους, διότι τώρα
λαμβάνουν μεγαλύτερο τόκο από τις καταθέσεις τους, και επομένως σε
αύξηση της κατανάλωσης και των δύο περιόδων (
.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι το λεγόμενο αποτέλεσμα εισοδήματος. Αφετέρου,
οδηγεί σε αύξηση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της 1ης περιόδου και
επομένως σε μείωση του ύψους της και αύξηση της κατανάλωσης της 2ης
περιόδου (
. Αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα
υποκατάστασης που είναι πάντα αρνητικό ως προς την κατανάλωση της 1ης
περιόδου. Τελικά, η αύξηση του α οδηγεί (μέσω της αύξησης του
) σε
μείωση της
μόνο εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από
το αντίστοιχο αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή, ενώ οδηγεί πάντα
σε αύξηση της
.
Όσον αφορά στην κατανάλωση των δανειοληπτών, η πτώση του
οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματός τους, καθώς καλούνται να πληρώσουν
χαμηλότερο επιτόκιο για το δάνειο που έχουν λάβει. Αυτή η αύξηση του
εισοδήματός τους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης και των
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δύο περιόδων (
. Αυτό είναι το αποτέλεσμα
εισοδήματος. Επιπλέον, η πτώση του
συντελεί στην πτώση της σχετικής
ης
τιμής της κατανάλωσης της 1 περιόδου και επομένως σε αύξηση του
επιπέδου της, ενώ παράλληλα η κατανάλωση της 2ης περιόδου μειώνεται
(
. Αυτό είναι το αποτέλεσμα υποκατάστασης.
Συμπερασματικά, η αύξηση του α οδηγεί (μέσω της μείωσης του
σε βέβαιη
αύξηση της
και παράλληλα σε
μόνο εάν το αποτέλεσμα
υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα εισοδήματος σε
απόλυτη τιμή.
Εάν στην οικονομία υπάρχουν μικρές οικονομίες φάσματος (θ’ (.)
(-

√

), η περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού

ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) προκαλεί πτώση του
επιτοκίου ισορροπίας καταθέσεων ( ) και άνοδο του επιτοκίου ισορροπίας
χορηγήσεων ( ).
Στην περίπτωση των καταθετών, η μείωση του
μειώνει το εισόδημά
τους και επομένως την κατανάλωση και στις δύο περιόδους (
. Αυτό είναι το αποτέλεσμα εισοδήματος. Εκτός όμως από το
αποτέλεσμα αυτό, θα υπάρξει και αποτέλεσμα υποκατάστασης. Η πτώση του
συνεπάγεται πτώση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της 1ης περιόδου
και άρα αύξηση της ποσότητάς της και μείωση της κατανάλωσης της 2ης
περιόδου (
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι
μια αύξηση του α ακολουθείται από βέβαιη μείωση της
και από αύξηση
της
μόνο εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το
αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Στην περίπτωση των δανειζόμενων, η αύξηση του
μειώνει το
πραγματικό τους εισόδημα και κατ’ επέκταση την κατανάλωση και των δύο
περιόδων (
. Επιπλέον, με την αύξηση του
αυξάνεται η σχετική τιμή της κατανάλωσης της 1ης περιόδου και άρα
μειώνεται το επίπεδό της και αυξάνεται η κατανάλωση της 2ης περιόδου.
(
. Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης του α
είναι βέβαιη μείωση της
και αύξηση της
μόνο εάν το αποτέλεσμα
υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα εισοδήματος σε
απόλυτη τιμή.
Εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (θ’(.)=0), η αύξηση του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) προκαλεί
πτώση του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων (
ενώ αφήνει
ανεπηρέαστο το επιτόκιο ισορροπίας των δανείων (
.
Η πτώση του
οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος των καταθετών και
επομένως σε μείωση της κατανάλωσης και των δύο περιόδων (
. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα υποκατάστασης, η μείωση του
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συνεπάγεται μείωση της σχετικής τιμής της 1ης περιόδου και επομένως
αύξηση του επιπέδου της και πτώση της κατανάλωσης της 2ης περιόδου
. Τελικά, η
μειώνεται ενώ η
αυξάνεται μόνο εάν η απόλυτη τιμή του αποτελέσματος υποκατάστασης είναι
μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αποτελέσματος εισοδήματος.
Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εφόσον το επιτόκιο ισορροπίας χορηγήσεων
δεν επηρεάζεται από μεταβολές του α, η κατανάλωση των δανειοληπτών
παραμένει σταθερή και στις δύο περιόδους.
Στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος, με τιμή του θ’ (.)
στο διάστημα (0,

√

, η περιοριστική νομισματική πολιτική οδηγεί σε μείωση

τόσο του επιτοκίου ισορροπίας καταθέσεων (
όσο και του επιτοκίου
ισορροπίας χορηγήσεων (
.
Ξεκινώντας από τους καταθέτες, το αποτέλεσμα εισοδήματος ερμηνεύεται
ως μείωση της κατανάλωσης και των δύο περιόδων (
. Από την άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα υποκατάστασης οδηγεί σε
αύξηση της κατανάλωσης της 1ης περιόδου και σε μείωση της κατανάλωσης
της 2ης περιόδου
. Το συνολικό αποτέλεσμα
της αύξησης του α είναι βέβαιη πτώση της
και αύξηση της
μόνο εάν
το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα
εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Η πτώση του επιτοκίου ισορροπίας δανεισμού αυξάνει το εισόδημα των
δανειοληπτών και κατ’ επέκταση συντελεί στην αύξηση της κατανάλωσης και
των δύο περιόδων (
. Αυτό είναι το αποτέλεσμα
εισοδήματος. Επιπλέον, παρατηρείται και το αποτέλεσμα υποκατάστασης,
σύμφωνα με το οποίο η πτώση του
συνεπάγεται μείωση της σχετικής τιμής
της κατανάλωσης της 1ης περιόδου και συνακόλουθα αύξηση της ποσότητάς
της και μείωση της κατανάλωσης της 2ης περιόδου
. Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης του α πάνω στην κατανάλωση
των δύο περιόδων της ζωής των δανειστών είναι βέβαιη αύξηση της
και
μείωση της
μόνο εφόσον το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι
μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Εάν στην οικονομία συναντώνται
μεγάλες αρνητικές οικονομίες
φάσματος (θ’ (.)(

√

), μια αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού

διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών επιδρά θετικά
τόσο στο επιτόκιο ισορροπίας καταθέσεων (
όσο και στο αντίστοιχο
επιτόκιο δανεισμού
.
Όσον αφορά στους δανειστές, το αποτέλεσμα εισοδήματος υπαγορεύει
αύξηση της κατανάλωσης και στις δύο περιόδους (
.
Αντίθετα, το αποτέλεσμα υποκατάστασης αντιστοιχεί σε αύξηση της σχετικής
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τιμής της κατανάλωσης της 1ης περιόδου και άρα μείωση του επιπέδου της και
αύξηση της κατανάλωσης της 2ης περιόδου
Τελικά, η αύξηση του α οδηγεί σε βέβαιη αύξηση της
και μείωση της
υπό την προϋπόθεση ότι η απόλυτη τιμή του αποτελέσματος υποκατάστασης
είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αποτελέσματος εισοδήματος.
Στην περίπτωση των δανειοληπτών, το αποτέλεσμα εισοδήματος της
αύξησης του
τείνει να μειώσει την κατανάλωση και στις δύο περιόδους
(
. Αντίθετα, το αποτέλεσμα υποκατάστασης τείνει να
μειώσει μόνο την κατανάλωσης της 1ης περιόδου ενώ αυξάνει την
κατανάλωση στη 2η περίοδο
. Το τελικό
αποτέλεσμα της αύξησης του α πάνω στην
είναι με βεβαιότητα αρνητικό,
ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα στην
είναι θετικό μόνο εάν το
αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα
εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Εάν το θ’ (.) λάβει την τιμή

√

(οικονομίες φάσματος) ή την τιμή

√

(αρνητικές οικονομίες φάσματος), η νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων δεν έχει καμία
επίδραση στα επιτόκια ισορροπίας καταθέσεων και χορηγήσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές, η κατανάλωση των δύο περιόδων παραμένει αμετάβλητη
τόσο για τους καταθέτες όσο και για τους δανειζόμενους.
Ολοκληρώνοντας, η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνει πλήρως τα
πρόσημα του πίνακα 3, αν και μόνο αν η απόλυτη τιμή του αποτελέσματος
υποκατάστασης είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αποτελέσματος
εισοδήματος.
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Επίλογος
Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε το ζήτημα της επίδρασης της
νομισματικής πολιτικής στην άριστη συμπεριφορά των τραπεζών υπό
ολιγοπωλιακές συνθήκες.
Η σχετική βιβλιογραφία επικεντρώνεται στην άσκηση νομισματικής
πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου. Η εισαγωγή επιπλέον
υποθέσεων στο συμμετρικό υπόδειγμα Cournot και κυρίως η θεμελιώδης
υπόθεση των οικονομιών φάσματος, διαφοροποιεί τα αρχικά συμπεράσματα.
Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η επίδραση του διατραπεζικού
επιτοκίου στα άριστα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων εξαρτάται από το
είδος των οικονομιών φάσματος.
Η ανάλυσή μας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της πολιτικής του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην τραπεζική
συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, μελετήσαμε το υπόδειγμα των Varelas &
Karpetis (2012) και αναλύσαμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον
μας στράφηκε κυρίως στην μεταβολή που επέρχεται στο περιθώριο των
επιτοκίων ισορροπίας χορηγήσεων και καταθέσεων μετά από μία μεταβολή
του
υποχρεωτικού
ποσοστού
διακράτησης
ρευστών
διαθεσίμων.
Αποδεικνύεται ότι η προαναφερθείσα επίδραση είναι αρνητική στην
περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος και θετική στις περιπτώσεις
των μικρών οικονομιών φάσματος και της μη ύπαρξης οικονομιών φάσματος.
Αντίθετα, στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος απαιτείται
περαιτέρω διερεύνηση.
Τέλος, επιχειρήσαμε την επέκταση του παραπάνω υποδείγματος στη
σφαίρα του καταναλωτή. Με γνώμονα ένα υπόδειγμα επικαλυπτόμενων
γενεών, δείξαμε ότι το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων επηρεάζει τις άριστες ποσότητες κατανάλωσης των καταθετών και
των δανειοληπτών μέσω των αντίστοιχων επιτοκίων ισορροπίας. Η επίδραση
αυτή μπορεί να διακριθεί στα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης
και η φορά της εξαρτάται από το είδος των οικονομιών φάσματος. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος, η
περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε βέβαιη αύξηση τόσο της
κατανάλωσης της 2ης περιόδου των καταθετών όσο και της κατανάλωσης της
1ης περιόδου των δανειοληπτών. Αντίθετα, οδηγεί σε πτώση των
καταναλώσεων της 1ης περιόδου των καταθετών και της 2ης περιόδου των
δανειοληπτών, μόνο εάν η απόλυτη τιμή του αποτελέσματος υποκατάστασης
είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του αποτελέσματος εισοδήματος σε
κάθε περίπτωση.
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