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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να ερμηνεύσει την εμφάνιση των
κυκλικών διακυμάνσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της συμπεριφοράς του
τραπεζικού τομέα από πλευράς βιομηχανικής οργάνωσης, και εξετάζει την
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε αυτό το επίπεδο. Αποτελείται
από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα, «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Επιταχυντής»,
παρουσιάζει ένα υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης (Hillinger, 1992,
2005) σε διακριτό χρόνο, με απώτερο στόχο την ερμηνεία του κύκλου των
επενδύσεων. Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση των τριγωνομετρικών ταλαντώσεων,
το κεφάλαιο συγκλίνει προς το επίπεδο ισορροπίας του. Επιπλέον, διευρύνουμε το
υπόδειγμα, εισάγοντας σε αυτό έναν εξωγενή πιστωτικό όρο, το επιτόκιο
χορηγήσεων. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην επίδραση της εισαγωγής του
εξωγενούς επιτοκίου χορηγήσεων στη διαχρονική πορεία του κεφαλαίου και κατ’
επέκταση στην ικανότητα του υποδείγματός μας να ερμηνεύσει τον κύκλο των
επενδύσεων. Στη συνέχεια, διευρύνουμε το υπόδειγμα πολλαπλασιαστή-επιταχυντή
του Samuelson (1939), ενσωματώνοντας σε αυτό τον επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο. Συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμα επιτυγχάνει να
ερμηνεύσει

την

εμφάνιση

των

κυκλικών

διακυμάνσεων

της

οικονομικής

δραστηριότητας σε όρους εθνικού εισοδήματος. Το δεύτερο τμήμα, «Συμπεριφορά
Τραπεζών & Νομισματική Πολιτική», εξετάζει την επίδραση της νομισματικής
πολιτικής στην άριστη τραπεζική συμπεριφορά στο πλαίσιο ενός υποδείγματος
Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος. Η έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις της
πολιτικής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο
περιθώριο των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Αποδεικνύεται ότι η
κατεύθυνση της επίδρασης αυτής εξαρτάται από το είδος των οικονομιών φάσματος.
Έπειτα, διερευνούμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην άριστη
συμπεριφορά των καταθετών και των δανειοληπτών. Υπό το πρίσμα ενός
υποδείγματος επικαλυπτόμενων γενεών, γίνεται φανερό ότι το ποσοστό διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων επηρεάζει την άριστη συμπεριφορά των πελατών των
εμπορικών τραπεζών μέσω των αντίστοιχων επιτοκίων ισορροπίας. Το τρίτο τμήμα,
«Κυκλικές Διακυμάνσεις & Τραπεζική Συμπεριφορά», εξετάζει την επίδραση της
συμπεριφοράς των εμπορικών τραπεζών στις κυκλικές διακυμάνσεις και διερευνά την
4

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Θεμελιώνοντας ένα θεωρητικό
υπόδειγμα που συνδέει τη συμπεριφορά των τραπεζών με τη συμπεριφορά των
επιχειρήσεων σχετικά με την απόφασή τους για επένδυση, μελετούμε την
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για τις διάφορες περιπτώσεις
οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Ακολουθώντας την προσέγγιση της
βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών, ο τραπεζικός τομέας περιγράφεται από το
υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος. Από την άλλη πλευρά, η
επενδυτική απόφαση ερμηνεύεται μέσα από το υπόδειγμα του επιταχυντή
επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο με πιστωτικό όρο. Στη συνέχεια, το
ενδιαφέρον μας στρέφεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος
στον τραπεζικό τομέα. Υπό αυτή την υπόθεση, διερευνάται η επίδραση της
συμπεριφοράς των τραπεζών στον κύκλο των παγίων επενδύσεων. Υποθέτοντας δύο
διαφορετικές περιπτώσεις τραπεζικής συμπεριφοράς, ένα τυπικό παίγνιο Cournot και
ένα παίγνιο Stackelberg, δείχνουμε ότι η ερμηνευτική ικανότητα του επιταχυντή
επενδύσεων δεύτερης τάξης με ενδογενή πιστωτικό όρο δεν επηρεάζεται. Τέλος,
επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των κυκλικών διακυμάνσεων σε όρους
εθνικού εισοδήματος, υποθέτοντας ότι το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο
χορηγήσεων προσδιορίζονται από κοινού στην αγορά αγαθών και στον ολιγοπωλιακό
τραπεζικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, το υπόδειγμα του επιταχυντή δεύτερης τάξης
σε διακριτό χρόνο για μια κλειστή οικονομία συνδέεται με το υπόδειγμα Cournot δύο
σταδίων με οικονομίες φάσματος για τον τραπεζικό κλάδο. Η ύπαρξη των οικονομιών
φάσματος

αυξάνει

τη

ρευστότητα,

και

επομένως

αποσταθεροποιεί

τον

χρηματοπιστωτικό τομέα, επηρεάζοντας στη συνέχεια την αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής.
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ABSTRACT
This PhD dissertation attempts to interpret the occurrence of business cycles,
emphasizing on the role of the banking behavior from the aspect of industrial
organization, and investigates the monetary policy implications in this context. It is
divided into three parts. The first part, “Business Cycles & the Accelerator”, presents
a second order accelerator model (Hillinger, 1992, 2005) in discrete time in order to
examine investment cycles. It is demonstrated that when capital shows trigonometric
oscillations, it converges towards the steady-state. In addition, we extend the analysis,
introducing the exogenous interest rate on loans. We concentrate on the effects of this
extension on the motion of capital over time and the ability of our system to interpret
investment cycles. Furthermore, we extend the Samuelson’s (1939) multiplier
accelerator model, incorporating the second order accelerator model for fixed
investment (Hillinger, 1992; 2005) in discrete time in it. It is shown that this model
can interpret business cycles in terms of national income. The second part, “The
Behavior of Banks & Monetary Policy”, examines the effects of monetary policy on
the optimal bank behavior, using a two-stage Cournot game with scope economies.
The emphasis is given on the way the interest rate spread is influenced by the
minimum reserve requirements. It is demonstrated that the sign of this effect depends
on the kind of scope economies. Moreover, monetary policy implications on both the
depositors’ and borrowers’ behavior are presented. Assuming an overlapping
generation context, we prove that the minimum reserve requirements affect the
optimal levels of bank-clients’ consumption through the corresponding equilibrium
interest rates. The third part, “Business Cycles & Banking Behavior”, investigates the
effect of banking conduct on business cycles and the effectiveness of monetary
policy. Establishing a theoretical model that captures both the banking and the firm
behavior, we examine the effectiveness of monetary policy for different types of
scope economies in the banking sector. Following the industrial organization
approach to banking, the banking sector is described by the two-stage Cournot game
with scope economies. On the other hand, the firm behavior concerns the investment
decision and is explained using the second order accelerator model in discrete time.
Moreover, we concentrate on the case of no economies of scope in the banking sector.
Under this assumption, we examine the implications of banking conduct on the
6

investment cycle. Considering two different types of banking conduct: a traditional
Cournot game and a Stackelberg one, we show that the interpretation ability of the
second order accelerator mechanism of investment is not affected. Finally, we attempt
to investigate business cycles, assuming that both national income and the interest rate
on loans are determined jointly in the product market and the banking sector. For this
reason, the second order accelerator model in discrete time for a closed economy is
combined with the two-stage Cournot game with scope economies for the
oligopolistic banking sector. The presence of scope economies increases liquidity, and
hence the destabilizing influence of the financial sector, affecting in turn the
effectiveness of monetary policy.
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Δομή Διατριβής: Το παραπάνω σχεδιάγραμμα απεικονίζει τη διάρθρωση της παρούσας διατριβής. Το πρώτο μέρος, «Κυκλικές
Διακυμάνσεις & Επιταχυντής», αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 3 εκ των οποίων το πρώτο αποτελεί βιβλιογραφική
ανασκόπηση και το τρίτο αποτελεί επέκταση της ανάλυσης του κεφαλαίου 2. Το δεύτερο μέρος, «Συμπεριφορά Τραπεζών &
Νομισματική Πολιτική», περιλαμβάνει τα κεφάλαια 4 έως 6. Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια 4 και 5 είναι ανασκοπικά ενώ το
κεφάλαιο 6 παρουσιάζει ένα θεωρητικό υπόδειγμα για τη συμπεριφορά των τραπεζών, με το κεφάλαιο 7 να αποτελεί την
επέκτασή του στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το τρίτο μέρος, «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Τραπεζική Συμπεριφορά»,
αποτελείται από τα κεφάλαια 8 έως 10. Το κεφάλαιο 8 αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης των κεφαλαίων 2 και 6, με το
κεφάλαιο 9 να είναι η εξειδίκευσή του. Τέλος, το κεφάλαιο 10 αποτελεί συνδυασμό των κεφαλαίων 3 και 6.

Ι. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

1. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 Εισαγωγή
Οι κυκλικές διακυμάνσεις είναι κατ’ εξοχήν δυναμικά φαινόμενα στα οποία έχουν
αποδοθεί διάφοροι ορισμοί. Συνήθως ορίζονται στη βιβλιογραφία ως περιοδικές αλλά
όχι ομαλές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας, μετρημένες σε όρους του
ΑΕΠ ή άλλων μακροοικονομικών μεταβλητών. Ανεξαρτήτως διατύπωσης, οι
οικονομικοί κύκλοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπειρικά φαινόμενα που
βασίζονται πάνω σε κάποια ιστορική εμπειρία.
Ο Zarnowitz (1992b) επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι οι οικονομικοί
κύκλοι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά τους. Τονίζει ότι η φύση των
κυκλικών

διακυμάνσεων

εξαρτάται,

και

επομένως

επηρεάζεται,

από

τα

χαρακτηριστικά της οικονομίας και της κοινωνίας. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά
των οικονομικών κύκλων, αυτά συνοψίζονται στη διάχυση και την εμμονή. Η
διάχυση

αναφέρεται

στην

ύπαρξη

συσχέτισης

ανάμεσα

στις

διάφορες

μακροοικονομικές μεταβλητές. Από την άλλη πλευρά, η εμμονή αφορά στην ένταση
και στη διάρκεια των διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας έπειτα από
κάποια διαταραχή.
Από ιστορική πλευρά, ο όρος «οικονομικός κύκλος» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά από το δημοσιογράφο John Wade το 1833 (Hansen, 1964) ενώ οι φάσεις του
οικονομικού κύκλου αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον Lord Overstone το 1837
(Persons, 1837). Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, διατυπώθηκαν οι πρώτες θεωρίες
περί κρίσεων και κυκλικών διακυμάνσεων. Η πρώτη ολοκληρωμένη εργασία στη
θεωρία των οικονομικών διακυμάνσεων ήταν αυτή του Juglar (1862). Συνδυάζοντας
την στατιστική, την ιστορική και τη θεωρητική ανάλυση, η βασική συνεισφορά της εν
λόγω προσέγγισης ήταν η καθιέρωση των διάφορων φάσεων του οικονομικού
κύκλου. Ο Juglar (1862) υποστήριξε ότι η αιτία των οικονομικών κρίσεων βρίσκεται
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στην οικονομική άνθηση. Παράλληλα, εντόπισε τα αίτια μετάβασης της οικονομικής
δραστηριότητας από τη μία φάση του κύκλου στην άλλη στη σχέση του λεγόμενου
πιστωτικού κύκλου και του κινήτρου για κερδοσκοπία. Η συνεισφορά του Juglar
(1862) στη θεωρία των κυκλικών διακυμάνσεων αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα από τον
Schumpeter, ο οποίος αφενός συγκαταλέγει τον Juglar στους καλύτερους
οικονομολόγους όλων των εποχών (Schumpeter, 1954, p.1123) και αφετέρου θεωρεί
πως η βασική συνεισφορά του είναι η έμφαση στη θεωρία του οικονομικού κύκλου
και όχι στη θεωρία περί κρίσεων (Schumpeter, 1939, p. 162-3).
Σε αντίθεση με τους οικονομικούς κύκλους διάρκειας 7-11 ετών του Juglar, ο
Kondratiev (1926) μελέτησε μακροχρόνιους οικονομικούς κύκλους που είναι γνωστοί
και ως μακρά κύματα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα χρονολογικών σειρών για τις
μακροοικονομικές μεταβλητές των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γαλλίας, διαπίστωσε
ότι οι κυκλικές διακυμάνσεις στις καπιταλιστικές οικονομίες είναι διάρκειας 45-55
ετών. Η συνεισφορά του Kondratiev έγκειται στον εντοπισμό των μακρών κυμάτων.
Όσον αφορά στην ερμηνεία τους, διατυπώθηκαν τρεις θεωρίες: η θεωρία του
Schumpeter, η θεωρία των κοινωνικών δομών συσσώρευσης, και η θεωρία του Marx.
Αναφορικά με τη θεωρία του Schumpeter (1939), οι κυκλικές διακυμάνσεις
οφείλονται στις καινοτομίες μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται κατά τη φάση της
οικονομικής ύφεσης. Αξίζει μάλιστα να αναφέρουμε ότι ο Schumpeter (1939)
διατυπώνει το λεγόμενο three cycle schema που συνδέει τους κύκλους διάρκειας 3.5
ετών (κύκλοι Kitchin) με τους κύκλους του Juglar και τα μακρά κύματα του
Kondratiev. Η δεύτερη θεωρία, η θεωρία των κοινωνικών δομών συσσώρευσης,
διατυπώθηκε πολύ αργότερα (Gordon, 1978) και διατείνεται ότι γενεσιουργό αιτία
των κυκλικών διακυμάνσεων αποτελούν οι κοινωνικοί θεσμοί. Τέλος, ο Marx (1867,
1885, 1894) αναδεικνύει το ποσοστό κέρδους ως κύριο παράγοντα που οδηγεί την
οικονομία σε ανάπτυξη. Ο Τσουλφίδης (2009) παρουσιάζει αναλυτικά τη θεωρία των
μακρών κυμάτων οικονομικής μεγέθυνσης.
Από τη δεκαετία του 1930 και έπειτα παρουσιάστηκαν οι πρώτες σοβαρές
εξελίξεις από άποψη μοντελοποίησης των κυκλικών διακυμάνσεων. Η πρώτη
προσπάθεια κατασκευής υποδείγματος για την ερμηνεία των οικονομικών κύκλων
έγινε από τον Tinbergen (1930), ο οποίος κατασκεύασε ένα υπόδειγμα για τον κύκλο
της επένδυσης σε βιομηχανικό κλάδο. Εισάγοντας μία χρονική υστέρηση ανάμεσα
στην έναρξη και την περάτωση ενός επενδυτικού σχεδίου στον τομέα της ναυτιλίας,
εισήγαγε μία πρώιμη μορφή της προσέγγισης time-to-build.
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Το άρθρο του Frisch (1933) έθεσε τα θεμέλια για την κατασκευή
μακροοικονομικών δυναμικών υποδειγμάτων. Ο Frisch εξετάζει το μηχανισμό
διάδοσης διαταραχών του οικονομικού συστήματος σε συνδυασμό με τη γενεσιουργό
αιτία των εν λόγω διαταραχών. Κύριο μέλημα του άρθρου αποτελεί η μελέτη του
χαρακτήρα των κυκλικών διακυμάνσεων ενός συστήματος με αφετηρία μια αρχική
κατάσταση μέσω των διαρθρωτικών του ιδιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό διατυπώνει
μια δυναμική θεωρία, δηλαδή μια θεωρία που λαμβάνει υπόψη πώς διάφορες
μεταβλητές εξελίσσονται στο χρόνο και πώς αυτή η εξέλιξη επηρεάζεται από
παρελθούσες τιμές τους. Στο σημείο αυτό έγκειται μια πρώτη συνεισφορά του
άρθρου στη θεωρία των κυκλικών διακυμάνσεων, καθώς ο Frisch είναι ο πρώτος που
διακρίνει τη δυναμική ανάλυση σε μικροοικονομική και μακροοικονομική.
Εντοπίζοντας την αιτία των οικονομικών κύκλων σε τυχαίες διαταραχές και στις
καινοτομίες, το υπόδειγμα αυτό συνδέει έναν κυκλικό εσωτερικό μηχανισμό με ένα
μηχανισμό εξωτερικών τυχαίων ή αυτόνομων διακυμάνσεων. Κύρια συμβολή,
επομένως, του άρθρου στη βιβλιογραφία αποτελεί η κατασκευή ενός πλήρως
προσδιορισμένου μακροοικονομικού υποδείγματος που επιτυγχάνει να επεξηγήσει τη
δημιουργία ρεαλιστικών κυκλικών διακυμάνσεων μέσω ενός συνδυασμού των
θεωρητικών δυναμικών θεωριών, από τη μία πλευρά, και της εμφάνισης τυχαίων
διαταραχών, από την άλλη.
Επόμενη εξέλιξη στη θεωρία των κυκλικών διακυμάνσεων αποτέλεσε η «Γενική
Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος» του Keynes (1936). Με το
έργο αυτό, ο Keynes καθιερώθηκε ως θεμελιωτής της μακροοικονομικής ανάλυσης,
εδραιώνοντας μια νέα αντίληψη σχετικά με τη λειτουργία του οικονομικού
συστήματος και του ρόλου της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό. Η συνεισφορά της
Γενικής Θεωρίας στη μελέτη των κυκλικών διακυμάνσεων συνίσταται στην εισαγωγή
της μακροοικονομικής πολιτικής στην ερμηνεία των οικονομικών κύκλων. Ο Keynes
υποστηρίζει την ανεπάρκεια των αυτόματων σταθεροποιητών για την επίτευξη της
μακροχρόνιας ισορροπίας και την επακόλουθη ανάγκη ύπαρξης του κρατικού
παρεμβατισμού για την εξασφάλισή της. Ερμηνεύοντας τις κυκλικές διακυμάνσεις
υπό το πρίσμα των διακυμάνσεων της συνολικής ζήτησης και κυρίως της ιδιωτικής
επένδυσης, ο Keynes ανάγει τις δημόσιες επενδύσεις σε απαραίτητο μέσο για την
αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου συνολικών
δαπανών.
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Την ίδια περίοδο, τα οικονομετρικά υποδείγματα για την αξιολόγηση των
θεωρητικών υποδειγμάτων σε εμπειρικό επίπεδο έκαναν την εμφάνισή τους. Ο
Tinbergen (1939) απέδειξε ότι οι κυκλικές διακυμάνσεις μπορούν να εξηγηθούν
πλήρως από ένα στοχαστικό υπόδειγμα. Επιπλέον, τόνισε την απαιτούμενη ικανότητα
ενός στοχαστικού υποδείγματος τόσο στην εξέταση εναλλακτικών οικονομικών
πολιτικών όσο και στη διεξαγωγή οικονομικών προβλέψεων. Μαζί με το υπόδειγμα
του Frisch (1933), που αναφέρθηκε προηγουμένως, το υπόδειγμα αυτό αποτέλεσε την
απαρχή των σύγχρονων εμπειρικών εργασιών.
Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε τη διάκριση των θεωριών των κυκλικών
διακυμάνσεων σε 5 σχολές με χρονολογική σειρά: την κεϋνσιανή, τη μονεταριστική,
τη νέα κλασική σχολή, τη θεωρία των πραγματικών οικονομικών κύκλων και τη νέα
κεϋνσιανή σχολή. Για την παραπάνω κατηγοριοποίηση ακολουθούμε την ανάλυση
του Arnold (2002a). Παρόμοια κατηγοριοποίηση ακολουθεί και ο Phelps (1990), ο
οποίος όμως διακρίνει 7 σχολές οικονομικής σκέψης. Επίσης, οι Βαρελάς &
Κασκαρέλης (1996) διακρίνουν τις θεωρίες των κυκλικών διακυμάνσεων σε θεωρίες
που αποδέχονται την υπόθεση της σύμφυτης σταθερότητας του ιδιωτικού τομέα και
σε θεωρίες που δεν την αποδέχονται. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται
υποδείγματα που αποδίδουν τις κυκλικές διακυμάνσεις σε α) οικονομικοπολιτικές
στρατηγικές, β) λάθη της οικονομικής πολιτικής και γ) λάθη των οικονομούντων
ατόμων. Από την άλλη πλευρά, οι θεωρίες μη σύμφυτης σταθερότητας
περιλαμβάνουν α) υποδείγματα από την πλευρά της ζήτησης, στα οποία ιδιαίτερη
θέση κατέχει ο μηχανισμός του επιταχυντή-πολλαπλασιαστή, β) υποδείγματα από την
πλευρά της προσφοράς, όπου μεγάλη σημασία έχει το κόστος στην παραγωγική
διαδικασία, γ) υποδείγματα από την πλευρά της διανομής, όπου ο μισθός εξαρτάται
από υστερήσεις του μεγέθους της παραγωγής και δ) διαρθρωτικά υποδείγματα, με
δυσαναλογίες στη φάση της ανάπτυξης.
Επιστρέφοντας στη Γενική Θεωρία του Keynes (1936), το έργο αυτό αποτέλεσε
την απαρχή της κεϋνσιανής σχολής οικονομικών διακυμάνσεων. Βασική θέση της
σχολής αυτής είναι ότι η ζήτηση προσδιορίζει την προσφορά. Παράλληλα, οι
υποστηρικτές της είναι υπέρμαχοι της παρέμβασης του κράτους για την επίτευξη της
μακροχρόνιας ισορροπίας. Κυρίαρχη θέση στην ανάλυση αυτή κατέχει η σχέση
μεταξύ του επιταχυντή και του πολλαπλασιαστή. Ο πρώτος που κατασκεύασε ένα
υπόδειγμα

πολλαπλασιαστή-επιταχυντή

για

την

ερμηνεία

των

κυκλικών

διακυμάνσεων ήταν ο Samuelson (1939). Όπως επισήμανε ο ίδιος, η ανάλυσή του
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αφορά μικρές διακυμάνσεις. Έπειτα ακολούθησε μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων στο
εν λόγω θέμα. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των Hicks (1950), Goodwin (1951)
και Minsky (1959) καθώς επίσης και του Metzler (1941) που μελετάει τον κύκλο
αποθεμάτων.
Ο μονεταρισμός εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του
1970, έπειτα από την αδυναμία της ήδη καθιερωμένης θεωρίας οικονομικών κύκλων
να ερμηνεύσει το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Στα πλαίσια των
πεποιθήσεων της σχολής αυτής, ο Friedman υπήρξε ο πρώτος που εισήγαγε τον
μηχανισμό αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών για την ερμηνεία των κυκλικών
διακυμάνσεων (Friedman, 1979). Οι βασικές θέσεις των μονεταριστών μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής (Τσουλφίδης, 2008): 1. Οι μεταβολές στο ονομαστικό εισόδημα
οφείλονται κυρίως σε μεταβολές της προσφοράς χρήματος. 2. Η οικονομία είναι
σύμφυτα σταθερή. Αυτό σημαίνει πως διαθέτει δυνάμεις που τείνουν να την
επαναφέρουν στη ισορροπία εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε διαταραχή. 3. Ο
πληθωρισμός είναι πάντα ένα νομισματικό φαινόμενο. 4. Η αντίστροφη σχέση μεταξύ
πληθωρισμού και ανεργίας δεν υφίσταται μακροχρόνια.
Η νέα κλασική σχολή οικονομικών κύκλων εμφανίστηκε στη διάρκεια της
δεκαετίας του 1970 ως εξέλιξη του μονεταρισμού. Με κύριους εκφραστές τον Lucas
(1972) και τους Sargent & Wallace (1975), η συνεισφορά του ρεύματος αυτού
έγκειται στην εισαγωγή των ορθολογικών προσδοκιών στη μακροοικονομική
ανάλυση. Τα σχετικά υποδείγματα αναδεικνύουν το είδος του μηχανισμού
διαμόρφωσης

προσδοκιών

ως

κατ’

εξοχήν

παράγοντα

επιρροής

της

αποτελεσματικότητας της σταθεροποιητικής οικονομικής πολιτικής.
Σε αντίθεση με τη νέα κλασική σχολή, που τονίζει τη σημασία των νομισματικών
διαταραχών (Lucas, 1975), η θεωρία των πραγματικών οικονομικών κύκλων
αναγνωρίζει τα πραγματικά σοκ ως αιτία εμφάνισης των κυκλικών διακυμάνσεων. Η
προσέγγιση αυτή αναδύθηκε στις αρχές του 1980, με θεμελιωτές τους Kydland &
Prescott (1982) και Long & Plosser (1983). Υποθέτοντας ότι οι αγορές είναι τέλειες
και οι προσδοκίες διαμορφώνονται με βάση το μηχανισμό διαμόρφωσης
ορθολογικών προσδοκιών, οι εκπρόσωποι της σχολής αυτής επιχειρούν να εξηγήσουν
τις

κυκλικές

διακυμάνσεις

από

την

πλευρά

της

συνολικής

προσφοράς.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθοδολογίας τους είναι η χρήση προσομοιώσεων για
την αξιολόγηση των υποδειγμάτων τους σε εμπειρικό επίπεδο.
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Η νέα κεϋνσιανή σχολή κυκλικών διακυμάνσεων απαρτίζεται από διάφορες
οικονομικές θεωρίες που στοχεύουν στην εισαγωγή όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικών
υποθέσεων στα μακροοικονομικά υποδείγματα. Πρόκειται, επομένως, για μια
προσπάθεια ενσωμάτωσης των ορθολογικών προσδοκιών στα κεϋνσιανά οικονομικά.
Οι

σχετικές

θεωρίες

δίνουν

ιδιαίτερη

έμφαση

στη

μικροθεμελίωση

των

μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των Greenwald
& Stiglitz (1993a, 1993b), Taylor (1980) και Diamond (1982).
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των
κυκλικών διακυμάνσεων, ακολουθώντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση των
σχολών οικονομικών κύκλων κατά χρονολογική σειρά. Η ανασκόπηση αυτή κρίνεται
απαραίτητη καθώς αποτελεί το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το
πρώτο τμήμα της ανάλυσής μας.

1.2 Η Κεϋνσιανή Σχολή
Η κεϋνσιανή σχολή κυκλικών διακυμάνσεων έκανε την εμφάνισή της το 1936 με τη
δημοσίευση της «Γενικής Θεωρίας της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος»
του Keynes. Το βασικό χαρακτηριστικό της Γενικής Θεωρίας είναι η αναγνώριση της
συνολικής ζήτησης ως προσδιοριστικό παράγοντα της συνολικής προσφοράς και όχι
το αντίστροφο. Η θεωρία του Keynes μπορεί να χαρακτηριστεί ως νομισματική,
παρεμβατική, θεωρία ανισορροπίας και διαχρονική (Phelps, 1990). Ξεκινώντας από
τον πρώτο χαρακτηρισμό, αυτός αναφέρεται στην έμφαση που δίνει η εν λόγω θεωρία
στα ονομαστικά μεγέθη και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο του ονομαστικού μισθού.
Ο παρεμβατικός χαρακτήρας προκύπτει από την πεποίθηση της ανάγκης για
παρέμβαση του κράτους στην οικονομία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης
απασχόληση. Επιπλέον, πρόκειται για θεωρία ανισορροπίας διότι αναγνωρίζει την
ύπαρξη αβεβαιότητας ως τροχοπέδη στη διαμόρφωση κατάλληλων προσδοκιών που
οδηγούν σε ισορροπία. Τέλος, η θεωρία αυτή είναι διαχρονική λόγω της ιδιαίτερης
θέσης που κατέχει η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου σε αυτήν.
Ακρογωνιαίο λίθο της κεϋνσιανής θεωρίας κυκλικών διακυμάνσεων αποτελεί ο
μηχανισμός του επιταχυντή. Ο Samuelson (1939) ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε
ένα υπόδειγμα που συνδέει το μηχανισμό του επιταχυντή με την ανάλυση του
πολλαπλασιαστή. Η ανηγμένη μορφή του υποδείγματός του, μια εξίσωση διαφορών
δεύτερης τάξης, ερμηνεύει την εμφάνιση των οικονομικών κύκλων. Στο σημείο αυτό
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κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στη διαισθητική ερμηνεία της αρχής του
επιταχυντή. Όπως παρατίθεται από τον Laidler (1992), έστω ότι έχουμε ένα σύστημα
με συνάρτηση παραγωγής με σταθερούς συντελεστές, στο οποίο το κεφάλαιο
χρησιμοποιείται πλήρως και η προσφορά εργασίας είναι πλήρως ελαστική. Ας
υποθέσουμε ότι σημειώνεται μια αύξηση στη συνολική ζήτηση. Προκειμένου να
απορροφηθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση, απαιτείται αύξηση κεφαλαίου. Επομένως, η
καθαρή επένδυση αυξάνεται λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης. Αυτή είναι η
επίδραση

του

επιταχυντή.

Στη

συνέχεια,

η

καθαρή

επένδυση

έχει

ένα

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο συνολικό προϊόν. Αυτή είναι η επίδραση του
πολλαπλασιαστή. Πρόκειται, επομένως, για ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης που
είναι ικανός να εξηγήσει την κυκλική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.
Ο Westerhoff (2006) επεκτείνει το υπόδειγμα του Samuelson, εισάγοντας ένα μη
γραμμικό παλινδρομικό και παρεκτεινόμενο μηχανισμό διαμόρφωσης προσδοκιών.
Έτσι, το υπόδειγμα είναι χρήσιμο και για την άσκηση πολιτικής. Επίσης, το
υπόδειγμα ερμηνεύει πολύπλοκους οικονομικούς κύκλους μεγάλης διάρκειας για
ρεαλιστικές τιμές του λόγου κεφαλαίου-προϊόντος και της οριακής ροπής προς
κατανάλωση. Επέκταση του υποδείγματος του Samuelson αποτελεί και η ανάλυση
των Karpetis & Varelas (2012b). Οι τελευταίοι ενσωματώνουν στην ανάλυση του
Samuelson τον περιορισμό του κρατικού προϋπολογισμού καθώς επίσης και τον
νομισματικό παράγοντα. Στόχος τους αποτελεί η μελέτη της διαχρονικής πορείας του
εισοδήματος, από τη μία πλευρά, και η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την
άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής από την άλλη. Για τον λόγο
αυτό υποθέτουν πρώτον ένα σταθερό ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος και
δεύτερον ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος σε κάθε χρονική
στιγμή. Συμπεραίνουν ότι οι δυναμικές ιδιότητες του υποδείγματος δεν επηρεάζονται
από τον φορολογικό συντελεστή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν ότι η άσκηση
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής μέσω συγκεκριμένων τιμών του ρυθμού
μεγέθυνσης της προσφοράς χρήματος και του φορολογικού συντελεστή αντίστοιχα
είναι δυνατόν να επηρεάσει το πλάτος των κυκλικών διακυμάνσεων.
Ο Hicks (1950) παρουσιάζει ένα υπόδειγμα επιταχυντή δεύτερης τάξης για μια
κλειστή οικονομία, η οποία μεγεθύνεται, υποθέτοντας σταθερότητα μισθών και
τιμών. Αποδεικνύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή επιτάχυνσης
τόσο πιο ασταθές είναι το σύστημα. Το υπόδειγμα αυτό αποτέλεσε έναυσμα για μια
σειρά μεταγενέστερων δημοσιεύσεων. Χαρακτηριστική είναι η εργασία του Minsky
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(1959), η οποία, όπως τονίζει ο ίδιος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως επανερμηνεία του
υποδείγματος του Hicks (Minsky, 1959, p. 133). Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η
σύνδεση του επιταχυντή με το ταβάνι του εισοδήματος. Για τον σκοπό αυτό, ο
Minsky (1959), οικοδομεί ένα γραμμικό υπόδειγμα εύκαμπτου επιταχυντήπολλαπλασιαστή, στηριζόμενος στην παραδοχή ότι ο τελευταίος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία της διαχρονικής εξέλιξης της συνολικής ζήτησης.
Παράλληλα, υποθέτει ότι η συνολική ζήτηση προσδιορίζεται από τη συνάρτηση
κατανάλωσης ενώ προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής προσφοράς είναι το
ταβάνι και το πάτωμα του εισοδήματος. Το υπόδειγμα επιτυγχάνει να εξάγει
διαφορετικά είδη χρονολογικών σειρών και πιο συγκεκριμένα είναι δυνατόν να
δημιουργήσει τόσο την τάση όσο και την κυκλική συνιστώσα των παρατηρούμενων
σειρών.
Οι Puu et al. (2005) παρουσιάζουν μια παραλλαγή του υποδείγματος του Hicks
(1950), παραλείποντας το ταβάνι του εισοδήματος και εστιάζοντας στο πάτωμα. Πιο
συγκεκριμένα, συνδέουν το πάτωμα με την απόσβεση του αποθέματος κεφαλαίου.
Παράλληλα, εισάγουν μία νέα δυναμική μέθοδο που βασίζεται στους σχετικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης. Το υπόδειγμα ερμηνεύει την εμφάνιση κύκλων του
εισοδήματος με αυξανόμενο πλάτος. Πιο πρόσφατα, ο Puu (2007) επέκτεινε το
προηγούμενο υπόδειγμα, εισάγοντας και το ταβάνι του εισοδήματος στην ανάλυσή
του. Η επέκταση αυτή αφενός αποκλείει την σταθερή μεγέθυνση ως ενδεχόμενο
αφετέρου παρουσιάζει το χάος ως πιθανότητα. Αξιόλογη είναι, επίσης, η εργασία του
Smithies (1957). Ο τελευταίος κατασκευάζει ένα υπόδειγμα για την ερμηνεία τόσο
των κυκλικών διακυμάνσεων όσο και της μεγέθυνσης. Εστιάζοντας στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της οικονομίας των ΗΠΑ, το εν λόγω μοντέλο καταφέρνει αφενός να
εξηγήσει τα γεγονότα της κρίσης του 1929 και αφετέρου να συνεισφέρει στη
σχεδίαση της οικονομικής πολιτικής.
Τα υποδείγματα που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής δεν συμπεριλαμβάνουν τον
νομισματικό τομέα. Ο Smith (1963) εισάγει νομισματικούς παράγοντες (αγορά
χρήματος) στο απλό υπόδειγμα επιταχυντή-πολλαπλασιαστή. Η ανάλυσή του αφορά
στην περίπτωση μιας κλειστής οικονομίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δημόσιος
τομέας. Βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το υπόδειγμα είναι η σταθερότητα
των τιμών και η γραμμική μορφή όλων των εξισώσεων. Το τελικό συμπέρασμα είναι
ότι η εισαγωγή του νομισματικού τομέα στο σύστημα είναι δυνατόν να προκαλέσει
βραχυχρόνιους κύκλους διάρκειας δύο ετών. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι τα
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κριτικά σημεία που προσδιορίζουν την ευστάθεια του εισοδήματος διαφέρουν από τα
αντίστοιχα κριτικά σημεία στο απλό υπόδειγμα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Minsky (1957) συνδέει ένα γραμμικό υπόδειγμα επιταχυντή με
τέσσερα εναλλακτικά νομισματικά καθεστώτα που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
τις υποθέσεις σχετικά με την ποσότητα και την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος.
Πρόκειται για ένα μοντέλο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μη γραμμικό
υπόδειγμα επιταχυντή με ενδογενή συντελεστή επιτάχυνσης. Το συμπέρασμα που
απορρέει από τη σχετική ανάλυση είναι πως απαραίτητη προϋπόθεση για την
ισόρροπη μεγέθυνση της οικονομίας αποτελεί η γεωμετρική αύξηση της προσφοράς
χρήματος. Κατά τον Hicks (1974), οι κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομικής
δραστηριότητας είναι εμφανείς στις περιόδους 1820-1870 και 1920-1940. Από τις
δύο αυτές περιόδους, στην πρώτη οι κυκλικές διακυμάνσεις οφείλονται σε
νομισματικούς παράγοντες ενώ στη δεύτερη οι κυκλικές διακυμάνσεις οφείλονται
τόσο σε νομισματικούς όσο και σε πραγματικούς παράγοντες. Από την άλλη πλευρά,
την περίοδο 1870-1914 και την περίοδο 1950 και έπειτα, οι οικονομικοί κύκλοι είναι
λιγότερο ευδιάκριτοι και αποτελούν τυχαία φαινόμενα, δηλαδή δεν μπορούν να
εξηγηθούν με χρήση κάποιας θεωρίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δημοσιεύσεις του Chow (1967, 1968,
1985). Η πρώτη εργασία (Chow, 1967) εστιάζει στη σχέση που υφίσταται ανάμεσα
στον

πολλαπλασιαστή,

τον

επιταχυντή

και

την

προτίμηση

ρευστότητας.

Ακολουθείται εμπειρική ανάλυση, χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά ετήσια
δεδομένα των ΗΠΑ για την περίοδο 1929-1963. Στόχος είναι ο έλεγχος της
ικανότητας της προαναφερθείσας σχέσης να ερμηνεύσει και να προβλέψει τη
διαχρονική πορεία του εθνικού εισοδήματος των ΗΠΑ. Διαπιστώνεται ότι η σημασία
του πολλαπλασιαστή και του επιταχυντή για την ερμηνεία των κυκλικών
διακυμάνσεων είναι μεγαλύτερη από τη σημασία της προτίμησης ρευστότητας.
Επιπλέον, ο Chow (1968) επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα του κατά πόσο ο
επιταχυντής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση των κυκλικών
διακυμάνσεων. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο επιταχυντής αποτελεί αναγκαία και
ικανή συνθήκη για τη δημιουργία οικονομικών κύκλων μόνο στην περίπτωση ενός
προσδιοριστικού συστήματος χωρίς τυχαίες διαταραχές. Αντίθετα, στην περίπτωση
ενός προσδιοριστικού συστήματος που υπόκειται σε τυχαία σοκ, καθώς επίσης και
στην περίπτωση ενός στοχαστικού υποδείγματος, η ικανοποίηση της αρχής του
επιταχυντή δεν είναι απαραίτητη για την εμφάνιση κυκλικών διακυμάνσεων. Τέλος,
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σε πιο πρόσφατη δημοσίευσή του, ο Chow (1985) ελέγχει την ισχύ των δυναμικών
ιδιοτήτων του υποδείγματος του επιταχυντή, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την
οικονομία της Κίνας.
Στην κεϋνσιανή σχολή κυκλικών διακυμάνσεων εντάσσονται επίσης υποδείγματα
που μελετούν τον κύκλο αποθεμάτων. Η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας του κύκλου
των αποθεμάτων έγινε από τον Metzler (1941). Το υπόδειγμά του, ένα δυναμικό
υπόδειγμα με υστέρηση ανάμεσα στη συνολική παραγωγή και στις πωλήσεις,
εξετάζει

την

επίδραση

εναλλακτικών

περιπτώσεων

συμπεριφοράς

των

επιχειρηματιών πάνω στην ευστάθεια του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, ο
Metzler υποθέτει μεταξύ άλλων ότι: α) υπάρχει επαρκής ποσότητα αποθεμάτων που
προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία, β) η ποσότητα του προϊόντος
που παράγεται εξαρτάται από τις πωλήσεις με υστέρηση μιας περιόδου και γ) η
παραγωγή καταναλωτικών αγαθών προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για πώληση
και όχι για αναπλήρωση των αποθεμάτων. Το υπόδειγμα επιτυγχάνει να ερμηνεύσει
την εμφάνιση καθαρών βραχυχρόνιων διακυμάνσεων. Παράλληλα, αναδεικνύει τον
επιταχυντή αποθεμάτων ως ισχυρότερο αποσταθεροποιητικό παράγοντα του
συστήματος σε σχέση με τον επιταχυντή των καθαρών επενδύσεων.
Ο Hillinger (1980) ερμηνεύει την εμφάνιση κυκλικών διακυμάνσεων σε μια
αναπτυγμένη οικονομία. Η ανάλυσή του περιλαμβάνει τρία υποδείγματα: το
υπόδειγμα των αποθεμάτων, το υπόδειγμα των καθαρών επενδύσεων και ένα
υπόδειγμα συνδυασμό των ανωτέρω. Μια απλοποίηση του υποδείγματος αποθεμάτων
του Hillinger παρουσιάζεται στο άρθρο του Βαρελά (1983). Υποθέτοντας από τη μία
πλευρά ότι η οικονομία είναι στάσιμη και, από την άλλη, ότι η ζήτηση είναι εξωγενής
και σταθερή, αποδεικνύει ότι γενεσιουργός δύναμη των κυκλικών διακυμάνσεων
είναι η φύση της παραγωγής.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, αξίζει να αναφέρουμε τις παρακάτω
ιδιαίτερες, κατά τη γνώμη μας, δημοσιεύσεις που πραγματεύονται την αρχή του
επιταχυντή. Οι Hillinger et al. (1992) υποστηρίζουν ότι η αδράνεια των επενδύσεων,
δηλαδή η ύπαρξη κόστους προσαρμογής, αποτελεί την αιτία εμφάνισης των κυκλικών
διακυμάνσεων και παρακινεί σε λειτουργία τον μηχανισμό του επιταχυντή. Έτσι,
θεμελιώνοντας ένα μικροοικονομικό υπόδειγμα διαχρονικής ελαχιστοποίησης
κόστους τόσο για την περίπτωση των σταθερών επενδύσεων όσο και για την
περίπτωση των αποθεμάτων, εξάγουν τον επιταχυντή δεύτερης τάξης. Συμπεραίνουν
ότι όσο μικρότερη είναι η προβλεπτική ικανότητα των επιχειρήσεων τόσο πιο έντονη
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είναι η κυκλική συμπεριφορά του συστήματος. Οι Hillinger & Weser (1988) και ο
Weser (1992) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του επιταχυντή δεύτερης τάξης
προκειμένου να μελετήσουν το πρόβλημα σύνθεσης που προκύπτει στη θεωρία
κυκλικών διακυμάνσεων.
1.3 Ο Μονεταρισμός
Ο μονεταρισμός, στην πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη εκδοχή του, εμφανίστηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Πρόκειται
για εκείνη τη σχολή που θέτει στο επίκεντρο της ερμηνείας της οικονομικής
δραστηριότητας την ποσότητα χρήματος ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
πλευρά της συνολικής προσφοράς. Οι εκπρόσωποι του μονεταρισμού υποστηρίζουν
τη σύμφυτη ικανότητα της οικονομίας να επαναφέρεται σε ισορροπία έπειτα από την
εμφάνιση οποιασδήποτε διαταραχής, με την προϋπόθεση της ελεύθερης λειτουργίας
της αγοράς. Θεωρούν, επομένως, ότι ο ρόλος της παρέμβασης του κράτους στην
οικονομική

δραστηριότητα

πρέπει

να

περιορίζεται

στην

εξασφάλιση

της

απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς. Επιπλέον, είναι υπέρμαχοι της νομισματικής
πολιτικής, τονίζοντας ότι η τελευταία θα πρέπει να ασκείται μέσω ενός σταθερού
ποσοστού αύξησης της προσφοράς χρήματος. Συνηγορούν δε υπέρ της βραχυχρόνιας
και μόνο αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής, καθώς μακροχρόνια,
λόγω ουδετερότητας του χρήματος, η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει
τα πραγματικά μεγέθη.
Το άρθρο του Friedman (1968) είναι αντιπροσωπευτικό των θέσεων των
μονεταριστών σχετικά με το ρόλο της νομισματικής πολιτικής. Υποστηρίζοντας την
ουδετερότητα του χρήματος, ο Friedman αναφέρεται εκτενώς στα οφέλη άσκησης
νομισματικής

πολιτικής.

Τονίζει

την

αποτελεσματικότητά

της

ως

μέσο

σταθεροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας, στηριζόμενος στην οικονομική
ιστορία των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τα αρνητικά αποτελέσματα της
λανθασμένης άσκησης αυτής της πολιτικής και προτείνει την εφαρμογή της ως μέσο
αντιμετώπισης των διαταραχών μόνο εφόσον οι τελευταίες αποτελούν άμεσο κίνδυνο
(Friedman, 1968, p. 14). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύνθεση της νομισματικής
πολιτικής. Υποστηρίζεται ότι για την άσκησή της θα πρέπει να ακολουθείται ο
κανόνας της σταθερής αύξησης της προσφοράς χρήματος. Οι Nobay & Johnson
(1977) πραγματεύονται τον μονεταρισμό από ιστορική σκοπιά. Εξετάζοντας τη
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νομισματική θεωρία πριν και μετά την καθιέρωση της κεϋνσιανής σχολής, τονίζουν
την έμφαση του σύγχρονου μονεταρισμού στη δυναμική ερμηνεία των επιπτώσεων
των νομισματικών διαταραχών της οικονομίας. Παράλληλα, αναδεικνύουν την
εμπειρική απόδειξη των παλαιότερων δοξασιών ως αιτία της επικέντρωσης στο
χρήμα.
Όσον αφορά στην ερμηνεία των κυκλικών διακυμάνσεων, οι μονεταριστές
διερευνούν την σχέση αιτιότητας ανάμεσα στο απόθεμα χρήματος και το εισόδημα.
Οι Friedman & Schwartz (1975) μελετούν τον ρόλο του χρήματος στον οικονομικό
κύκλο. Χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ποσότητας χρήματος για την περίοδο
1867 έως 1960, παρατηρούν ότι η διαχρονική πορεία του εισοδήματος είναι κυκλική
με πλάτος ίσο με το μισό του πλάτους του κύκλου του εισοδήματος. Το ενδιαφέρον
τους μετατοπίζεται από την κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στο χρήμα και το
εισόδημα στο μέγεθος της επίδρασης του χρήματος στις διακυμάνσεις της
οικονομικής δραστηριότητας. Υποστηρίζουν ότι, εάν η επίδραση αυτή είναι
σημαντική, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια νομισματική θεωρία των
οικονομικών κύκλων (Friedman & Schwartz, 1975, p. 19). Επιπλέον, παρουσιάζουν
ένα μηχανισμό μετάδοσης των διαταραχών του χρήματος στο εισόδημα.
Το ίδιο ζήτημα απασχόλησε και τον Sims (1972, 1980a). Στην πρώτη δημοσίευση
(Sims, 1972), γίνεται εμπειρικός έλεγχος της σχέσης αιτιότητας ανάμεσα στο
εισόδημα και την ποσότητα χρήματος. Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία για τις
ΗΠΑ, αποδεικνύει ότι η σχέση αιτιότητας από το εισόδημα προς το χρήμα είναι
αμφίδρομη σε αντίθεση με την αιτιότητα από το χρήμα προς το εισόδημα που είναι
μονόδρομη. Στην επόμενη εργασία του, ο Sims (1980a) χρησιμοποιεί μηνιαία
δεδομένα ποσότητας χρήματος, τιμών και εισοδήματος των ΗΠΑ για τις περιόδους
1920-1941 και 1948-1978. Ακολουθεί τη μεθοδολογία του innovation accounting
προκειμένου να ελέγξει την επίδραση της κάθε μεταβλητής στις υπόλοιπες σε ένα
υπόδειγμα VAR. Αποδεικνύει ότι η κατεύθυνση της σχέσης αιτιότητας είναι από την
ποσότητα χρήματος προς τις άλλες μεταβλητές και για τις δύο εξεταζόμενες
περιόδους. Η παρατήρηση αυτή συνάδει με τη θέση των μονεταριστών περί
κεντρικού ρόλου του χρήματος στη δημιουργία των κυκλικών διακυμάνσεων. Στη
συνέχεια, συμπεριλαμβάνει στην ανάλυσή του δεδομένα βραχυπρόθεσμου επιτοκίου
για τις ίδιες περιόδους. Συμπεραίνει, ότι, στην περίπτωση αυτή, η σχέση αιτιότητας
δεν κινείται αυστηρά από το χρήμα προς τις υπόλοιπες μεταβλητές. Για την ερμηνεία
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του αποτελέσματος αυτού, λαμβάνει υπόψη το ρόλο των προσδοκιών στη
συμπεριφορά των επενδύσεων, αποκλίνοντας έτσι από τη μονεταριστική προσέγγιση.
Σημαντική συνεισφορά του μονεταρισμού στη μακροοικονομική θεωρία αποτελεί
η θεμελίωση του μηχανισμού διαμόρφωσης αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών. Ο
πρώτος που εισήγαγε αυτήν την έννοια ήταν ο Friedman (1979). Υποθέτοντας ότι τα
οικονομούντα άτομα πρέπει να προβλέψουν τη συμπεριφορά του οικονομικού
συστήματος στο σύνολό της και επιπλέον ότι γνωρίζουν την εξειδίκευση του
υποδείγματος που αντανακλά τη συμπεριφορά αυτή αλλά όχι τις τιμές των
συντελεστών, εφαρμόζει τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε ένα υπόδειγμα
διακριτού χρόνου. Στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζει το μηχανισμό διαμόρφωσης
αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών ως μία διαδικασία μάθησης. Καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός αυτός είναι κατάλληλος για την ερμηνεία της
διαμόρφωσης

βραχυπρόθεσμων

προσδοκιών,

καθώς

προϋποθέτει

ότι

το

μακροοικονομικό υπόδειγμα βάσει του οποίου διαμορφώνονται οι προσδοκίες
μεταβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, οι ορθολογικές προσδοκίες αφορούν στη
διαμόρφωση μακροπρόθεσμων προσδοκιών, διότι βασίζονται στην υπόθεση ότι το
εκάστοτε οικονομικό υπόδειγμα είτε έχει προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα,
αφομοιώνοντας την όποια αλλαγή έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε παραμένει
αμετάβλητο σε βάθος χρόνου.
Στα πλαίσια της μονεταριστικής σχολής διατυπώθηκαν και υποδείγματα που
επιχειρούν να ερμηνεύσουν τους λεγόμενους πολιτικούς επιχειρηματικούς κύκλους,
δηλαδή τις κυκλικές διακυμάνσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του
πολιτικού και του οικονομικού συστήματος λόγω της ασυμβατότητας των
συμφερόντων των ψηφοφόρων και των πολιτικών. Ο Nordhaus (1975) μελετάει τους
πολιτικούς επιχειρηματικούς κύκλους υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής οικονομίας.
Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει το πρόβλημα δυναμικής αριστοποίησης του κοινωνικού
σχεδιαστή με μεταβλητές επιλογής την ανεργία και τον πληθωρισμό. Συμπεραίνει ότι
η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται σχετίζεται άμεσα με τη φάση του εκλογικού
κύκλου, με αποτέλεσμα να είναι πιο χαλαρή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι το υπόδειγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιαδήποτε διαχρονική επιλογή των κυβερνόντων καθώς επίσης και για κεντρικά
σχεδιαζόμενες οικονομίες. Υποστηρίζει ότι το μέγεθος των διακυμάνσεων
επηρεάζεται και από το είδος του καθεστώτος, με τις διακυμάνσεις να είναι
περισσότερες κατά τις προεκλογικές περιόδους στις μη κεντρικά σχεδιαζόμενες
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οικονομίες. Μεταξύ εναλλακτικών μέτρων που προτείνει για την εξομάλυνση των
πολιτικών κύκλων, αναδεικνύει την καθιέρωση ενός πλαισίου σχεδιασμού για τη
λήψη κυβερνητικών αποφάσεων ως την καταλληλότερη πρακτική. Σε πιο πρόσφατη
δημοσίευσή του, ο ίδιος (Nordhaus, 1989) εξετάζει διεξοδικά τη θεωρία των
πολιτικών κύκλων, παρουσιάζοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις και επιχειρώντας την
εμπειρική αξιολόγησή τους.
Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Alesina (1988) παρουσιάζει μία εμπειρική ανάλυση
του κύκλου των κομμάτων. Το υπόδειγμά του, ένα υπόδειγμα δύο πολιτικών
κομμάτων, βασίζεται στην υπόθεση ότι τα μέλη των δύο κομμάτων, εκτός από τον
στόχο να παραμείνουν στην εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο, έχουν
αντικρουόμενους στόχους όσον αφορά στη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Η
εμπειρική ανάλυσή του συνηγορεί υπέρ των υποδειγμάτων που υποθέτουν
ορθολογικούς ψηφοφόρους. Επιπλέον, εξετάζει την επίδραση της αυτονομίας της
Κεντρικής Τράπεζας στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και στην
επίδραση των πολιτικών κύκλων στο οικονομικό σύστημα. Συμπεραίνει ότι η
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, που ασκείται από τους κυβερνόντες με στόχο τη
μείωση της ανεργίας και κατ’ επέκταση της επανεκλογή τους, μπορεί να συνοδευτεί
από την κατάλληλη νομισματική πολιτική από πλευράς της Κεντρικής Τράπεζας, έτσι
ώστε να αντισταθμιστεί η εμφάνιση πληθωρισμού που προκύπτει.

1.4 Η Νέα Κλασική Σχολή
Η νέα κλασική σχολή αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του 1970 ως αποτέλεσμα των
αδυναμιών του μονεταρισμού. Με κυριότερο εκφραστή τον Lucas (1972, 1973),
βασίζεται πάνω σε δύο θεμελιώδη αξιώματα: την έννοια των ορθολογικών
προσδοκιών και την υπόθεση της ευκαμψίας των τιμών και των μισθών (Phelps,
1990). Όπως δε πολύ σωστά επισημαίνει ο Zarnowitz (1992a), ο αντικειμενικός
στόχος των οικονομολόγων της νέας κλασικής σχολής έγκειται στη διατύπωση μιας
θεωρίας γενικών οικονομικών κύκλων που είναι συνεπής με τις βασικές αρχές της
γενικής ισορροπίας, δηλαδή τη συνεχή εκκαθάριση όλων των αγορών και την
επιδίωξη του προσωπικού οφέλους από πλευράς των ατόμων. Μάλιστα, η ουσιαστική
συνεισφορά της σχολής αυτής είναι η εισαγωγή του μηχανισμού διαμόρφωσης
ορθολογικών προσδοκιών στη θεωρία των κυκλικών διακυμάνσεων. Η έννοια των
ορθολογικών προσδοκιών διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Muth (1961) και
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αναφέρεται σε εκείνη την περίπτωση όπου οι υποκειμενικές προσδοκίες των ατόμων
ταυτίζονται με τη μαθηματική ελπίδα (αριθμητικό μέσο) υπό την προϋπόθεση ότι
γίνεται άριστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Όσον αφορά στην ερμηνεία των κυκλικών διακυμάνσεων, ο Lucas (1972, 1973)
ξεκινά την ανάλυσή του υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί έχουν πλήρη γνώση της
(σχετικής) τιμής του προϊόντος που παράγουν αλλά δεν έχουν επίγνωση των τιμών
των υπόλοιπων προϊόντων, και κατ’ επέκταση του γενικού επιπέδου τιμών. Η ατελής
αυτή πληροφόρηση έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των παραγωγών να διακρίνουν
τις μεταβολές της σχετικής τιμής του προϊόντος τους από τις μεταβολές του γενικού
επιπέδου τιμών. Ας υποθέσουμε ότι σημειώνεται αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών
ως απόρροια μιας νομισματικής επέκτασης. Εξαιτίας της ατελούς πληροφόρησης, οι
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι παρερμηνεύουν την αύξηση του γενικού επιπέδου
τιμών, θεωρώντας ότι αυξήθηκαν οι σχετικές τιμές λόγω αύξησης της ζήτησης των
αγαθών τους και της εργασίας2 αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτής της παρερμηνείας
είναι η αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας των αγαθών και της εργασίας
αντίστοιχα. Η συνολική οικονομική δραστηριότητα επομένως αυξάνεται, ωθώντας
την οικονομία στη φάση της ανόδου. Όταν τα οικονομούντα άτομα αντιληφθούν το
σφάλμα τους, προχωρούν σε μείωση της προσφερόμενης ποσότητας των προϊόντων
τους και της εργασίας. Συνεπώς, η οικονομία επιστρέφει σταδιακά στο επίπεδο
ισορροπίας της. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε μείωση του γενικού επιπέδου τιμών
ερμηνεύεται από τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους ως μείωση της σχετικής
τιμής του προϊόντος τους λόγω μείωσης της ζήτησής του. Κατ’ επέκταση μειώνουν
την προσφορά του προϊόντος και της εργασίας αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι η
οικονομία να περιέλθει σε καθοδική φάση. Όταν τα οικονομούντα άτομα
αντιληφθούν το σφάλμα τους, αναπροσαρμόζουν την παραγωγή και η οικονομία
σταδιακά επιστρέφει στην ισορροπία.
Προς την ίδια κατεύθυνση, χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση του Lucas (1975).
Ο τελευταίος διατυπώνει ένα υπόδειγμα ερμηνείας των κυκλικών διακυμάνσεων
βασιζόμενος στην αλληλεπίδραση τυχαίων νομισματικών και δημοσιονομικών
διαταραχών με τον μηχανισμό του επιταχυντή. Υποθέτοντας ότι α) οι προσδοκίες των
ατόμων είναι ορθολογικές, β) υπάρχει ατελής πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα
κατάσταση της οικονομίας και γ) οι τιμές και οι ποσότητες προσδιορίζονται στην
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Η εργασία και η σχόλη θεωρούνται κανονικά αγαθά.
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ανταγωνιστική ισορροπία, το υπόδειγμα επιτυγχάνει να ερμηνεύσει τη διαχρονική
κυκλική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τυχαία
σοκ που προκαλούν τις κυκλικές διακυμάνσεις του προϊόντος χαρακτηρίζονται από
εμμονή. Η τελευταία οφείλεται αφενός στη λειτουργία του επιταχυντή και αφετέρου
στην υστέρηση πληροφόρησης που παρατηρείται. Απόρροια της ανάλυσης αυτής
αποτελεί το γεγονός ότι η κυκλική πορεία του προϊόντος συνοδεύεται από την
προκυκλική κίνηση του ποσοστού της επένδυσης στο προϊόν, την προκυκλική κίνηση
του επιπέδου τιμών και την μικρότερης έντασης προκυκλική πορεία του ονομαστικού
επιτοκίου.
Αναφορικά με την κρατική παρέμβαση, οι οικονομολόγοι της νέας κλασικής
σχολής διατείνονται ότι οποιαδήποτε αναμενόμενη οικονομική πολιτική είναι
αναποτελεσματική. Η άποψη αυτή βασίζεται στην ύπαρξη των ορθολογικών
προσδοκιών, καθώς τα αποτελέσματα οποιασδήποτε προσδοκώμενης πολιτικής
συμπεριλαμβάνονται στις προσδοκίες των ατόμων και κατ’ επέκταση δεν έχουν
καμία επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αντίθεση, επομένως, με τους
μονεταριστές που υποστήριζαν ότι η μόνη αποτελεσματική πολιτική είναι η
νομισματική και αυτή μόνο βραχυχρόνια, οι νέοι κλασικοί οικονομολόγοι
αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα και της νομισματικής πολιτικής. Το γεγονός
αυτό αποτελεί την αιτία για την οποία η άποψη αυτή πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως
ακραίος μονεταρισμός. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τη νέα κλασική σχολή η μόνη
αποτελεσματική πολιτική είναι η αιφνιδιαστική νομισματική πολιτική.
Οι Sargent & Wallace (1975) μελετούν τις επιπτώσεις της άσκησης νομισματικής
πολιτικής μέσω του επιτοκίου, από τη μία πλευρά, και μέσω της προσφοράς
χρήματος, από την άλλη, στο πλαίσιο δύο διαφορετικών εκδοχών ενός
μακροοικονομικού

υποδείγματος.

Αποδεικνύουν

ότι,

στην

περίπτωση

των

ορθολογικών προσδοκιών, ο ισχύον κανόνας προσφοράς χρήματος δεν επηρεάζει την
κατανομή πιθανότητας του συνολικού προϊόντος. Επιπλέον, ο προσδιοριστικός αυτός
κανόνας της προσφοράς χρήματος λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης του
αναμενόμενου επιπέδου τιμών με το επίπεδο στόχο των τιμών όταν η συνάρτηση
κοινωνικής απώλειας είναι τετραγωνικής μορφής ως προς το επίπεδο τιμών.
Παράλληλα, συμπεραίνεται ότι ο προσδιορισμός ενός επιπέδου επιτοκίου ανά
περίοδο συνεπάγεται απροσδιοριστία του επιπέδου τιμών ισορροπίας.
Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, ιδιαίτερης σημασίας είναι η δημοσίευση των
Blinder & Fisher (1981). Οι τελευταίοι παρουσιάζουν ένα υπόδειγμα κυκλικών
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διακυμάνσεων, στο οποίο ο μηχανισμός που δίνει ώθηση στην κυκλική πορεία της
οικονομικής δραστηριότητας δεν είναι άλλος από τον μηχανισμό προσαρμογής των
αποθεμάτων. Για τον σκοπό αυτό, βασίζονται σε δύο υποθέσεις: α) την σταδιακή
προσαρμογή των αποθεμάτων στο επίπεδο ισορροπίας τους και β) τη διατύπωση του
τρέχοντος επιπέδου προϊόντος ως φθίνουσα συνάρτηση των αποθεμάτων. Αυτές οι
δύο υποθέσεις σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των νέων κλασικών
υποδειγμάτων περί του μηχανισμού διαμόρφωσης ορθολογικών προσδοκιών και της
ανταγωνιστικής ισορροπίας συνηγορούν στο θεμελιώδη ρόλο των αιφνίδιων
νομισματικών

διαταραχών

στη

δημιουργία

των

κυκλικών

διακυμάνσεων.

Παρατηρείται, συν τοις άλλοις, ότι στην περίπτωση της ελαστικής ζήτησης
αποθεμάτων ως προς το επιτόκιο, ακόμα και η αναμενόμενη νομισματική πολιτική
είναι δυνατόν να επηρεάσει την πραγματική οικονομία σε μικρότερο, βέβαια, βαθμό.
Σημαντικό ζήτημα μελέτης των νέων κλασικών οικονομολόγων αποτελεί επίσης
το δίλημμα ανάμεσα στην εφαρμογή διακριτικής νομισματικής πολιτικής και στη
νομισματική πολιτική κανόνων. Ο Barro (1976) εξετάζει τη νομισματική πολιτική σε
ένα υπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών στην ανταγωνιστική ισορροπία με ατελή
πληροφόρηση. Υποστηρίζει ότι η άριστη νομισματική πολιτική είναι η πολιτική
σταθερής προσφοράς χρήματος, δηλαδή η μηδενική διακύμανση του χρήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το γεγονός αυτό αποτελεί η απουσία κόστους ελέγχου
της προσφοράς χρήματος. Από την άλλη πλευρά, τονίζει την ανάγκη εφαρμογής
εναλλακτικού κανόνα νομισματικής πολιτικής στην περίπτωση που η νομισματική
αρχή δεν διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην πληροφόρηση και υπάρχει κόστος
πληροφόρησης των πολιτών.
Η ανάλυσή μας δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μια αναφορά στην περίφημη κριτική
του Lucas (1976). Ο τελευταίος επιχειρηματολογεί σχετικά με την χρήση των
εκτιμημένων οικονομετρικά εξισώσεων συμπεριφοράς στην άσκηση οικονομικής
πολιτικής. Υποστηρίζει ότι η χρήση των οικονομετρικών εκτιμήσεων των
παραμέτρων των μακροοικονομικών αυτών σχέσεων συνεπάγεται ότι οι τιμές των
παραμέτρων παραμένουν σταθερές κατά την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Στην
πραγματικότητα όμως, οι τιμές των παραμέτρων εξαρτώνται άμεσα από τις
προσδοκίες των οικονομούντων ατόμων, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζονται
από την εκάστοτε πολιτική που ακολουθείται. Συνεπώς, η άσκηση πολιτικής έχει
άμεση επίδραση στις προσδοκίες των οικονομούντων ατόμων, και κατ’ επέκταση στις
τιμές των παραμέτρων των εξισώσεων συμπεριφοράς των μακροοικονομικών
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υποδειγμάτων, με αποτέλεσμα η χρήση των οικονομετρικών εκτιμήσεων των
παραμέτρων αυτών να οδηγεί σε στρεβλά αποτελέσματα για τη χάραξη οικονομικής
πολιτικής. Η κριτική αυτή του Lucas είναι καίρια για την περίπτωση
μακροοικονομικών υποδειγμάτων με μεγάλο αριθμό εξισώσεων. Ο Sims (1980b)
προτείνει την εκτίμηση των εξισώσεων ανηγμένης μορφής των μακροοικονομικών
υποδειγμάτων και τη χρήση τους για το σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής. Για το
λόγο αυτό, χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία VAR (vector autoregression) για να
εκτιμήσει ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα με μικρό αριθμό εξισώσεων. Επίσης, ο
Taylor (1989) πραγματεύεται την εμπειρική ισχύ της κριτικής του Lucas.
Αποδεικνύει ότι οι μεταβολές που επέρχονται στις τιμές των παραμέτρων έπειτα από
την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής είναι μικρές. Συνεπώς, τα
μακροοικονομετρικά υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό
οικονομικής πολιτικής.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα υποδείγματα της νέας κλασικής σχολής
αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής. Χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση του
Shiller (1978). Ο τελευταίος σχολιάζει κριτικά τα υποδείγματα ορθολογικών
προσδοκιών. Η μελέτη του αφορά τον μηχανισμό διαμόρφωσής τους, τα σχετικά
γραμμικά υποδείγματα, την οικονομετρική τους εφαρμογή και τα προβλήματα
σύγκλισης και πληροφόρησης που προκύπτουν στο πλαίσιό τους. Προτείνει την
κατασκευή υποδειγμάτων περιορισμένης πληροφόρησης με ορθολογικές προσδοκίες
(Shiller, 1978, p. 40) με στόχο την αποφυγή των προβλημάτων που προκύπτουν κατά
την οικονομετρική εφαρμογή των παραδοσιακών υποδειγμάτων ορθολογικών
προσδοκιών.

1.5 Η Θεωρία Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων
Η θεωρία πραγματικών οικονομικών κύκλων αναδύθηκε στις αρχές του 1980 ως
εκείνο το τμήμα της νέας κλασικής σχολής που απέδωσε την εμφάνιση των κυκλικών
διακυμάνσεων σε πραγματικές διαταραχές και όχι σε νομισματικές όπως είθισται.
Σύμφωνα με τον Rebelo (2005), η θεμελίωση της θεωρίας αυτής βασίστηκε πάνω σε
τρεις πεποιθήσεις (Rebelo, 2005, p. 217): πρώτον ότι οι οικονομικοί κύκλοι μπορούν
να μελετηθούν υπό το πρίσμα υποδειγμάτων δυναμικής γενικής ισορροπίας, δεύτερον
ότι η ανταπόκριση των θεωρητικών υποδειγμάτων οικονομικών κύκλων στα
εμπειρικά

γεγονότα

μακροχρόνιας

μεγέθυνσης

επιτρέπει

τη

σύνδεση

των
32

υποδειγμάτων κυκλικών διακυμάνσεων με τη μεγέθυνση και τρίτον ότι οι
οικονομικοί κύκλοι μπορούν να ερμηνευτούν όχι μόνο ποιοτικά αλλά και αριθμητικά.
Οι υποστηρικτές της θεωρίας πραγματικών οικονομικών κύκλων δίνουν έμφαση στην
πλευρά της προσφοράς της οικονομίας. Παράλληλα, αποδέχονται την υπόθεση των
ορθολογικών προσδοκιών και της τέλειας πληροφόρησης. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη
συνεχή ισορροπία σε όλες τις αγορές και εντοπίζουν την αιτία των κυκλικών
διακυμάνσεων σε τυχαία σοκ τεχνολογίας. Ενστερνίζονται την ουδετερότητα του
χρήματος και ταυτόχρονα αποφεύγουν τη διάκριση βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας
περιόδου. Χαρακτηριστική, επίσης, υπόθεση των υποδειγμάτων τους είναι η μεγάλη
υποκατάσταση σχόλης και εργασίας, γεγονός που επηρεάζει τη διαχρονική κίνηση
της απασχόλησης.
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις της θεωρίας πραγματικών οικονομικών κύκλων
είναι αυτές των Kydland & Prescott (1982), Long & Plosser (1983) και King et al.
(1988). Οι Kydland & Prescott (1982) παρουσιάζουν ένα υπόδειγμα ανταγωνιστικής
ισορροπίας στο οποίο ενσωματώνουν τη χρονική υστέρηση ανάμεσα στην υλοποίηση
της επενδυτικής δαπάνης και στην ολοκλήρωση της επένδυσης, με το κεφάλαιο να
γίνεται παραγωγικό μόνο όταν η επένδυση ολοκληρωθεί. Χαρακτηριστική υπόθεση
του υποδείγματός τους αποτελεί η μη-διαχωρίσιμη συνάρτηση χρησιμότητας των
νοικοκυριών, που υποδηλώνει μια μεγαλύτερη διαχρονική υποκατάσταση της σχόλης
με εργασία. Παράλληλα, οι κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας
οφείλονται σε διαταραχές της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των
προσομοιώσεων, οι συγγραφείς ελέγχουν την ικανότητα του υποδείγματος να
ανταποκριθεί στα εμπειρικά δεδομένα για τη μεταπολεμική περίοδο στις ΗΠΑ.
Αποδεικνύεται ότι η ανταπόκριση του υποδείγματος σε αυτό το επίπεδο είναι
ικανοποιητική. Επιπλέον, η υπόθεση του time-to-build αντικαθιστάται από τα κόστη
προσαρμογής ως εναλλακτική αιτία της εμφάνισης εμμονής στην πορεία του
προϊόντος. Συμπεραίνεται ότι, στην περίπτωση του κόστους προσαρμογής, το
υπόδειγμα αδυνατεί να ερμηνεύσει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα των επενδύσεων
και της απασχόλησης σε σχέση με τη μεταβλητότητα της κατανάλωσης που
παρατηρείται εμπειρικά.
Οι Long & Plosser (1983) επιχειρούν να ερμηνεύσουν την εμφάνιση κυκλικών
διακυμάνσεων, αποδεχόμενοι τις εξής παραδοχές: α) ορθολογικές προσδοκίες, β)
τέλεια πληροφόρηση, γ) σταθερές προτιμήσεις, δ) απουσία τεχνολογικής μεταβολής,
ε) αγαθά περιορισμένης διάρκειας, στ) απουσία τριβών και κόστους προσαρμογής, ζ)
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απουσία τεχνολογικής μεταβολής, η) απουσία χρήματος και θ) ασυσχέτιστους
στοχαστικούς παράγοντες (Long & Plosser, 1983, p. 40-41). Η έμφαση δίνεται στην
από κοινού ερμηνευτική ικανότητα της υπόθεσης της εξομάλυνσης της κατανάλωσης
και της υπόθεσης της δυνατότητας υποκατάστασης των συντελεστών παραγωγής.
Καταλήγουν στο ότι το υπόδειγμα είναι ικανό να ερμηνεύσει την εμφάνιση κυκλικών
διακυμάνσεων ως αποτέλεσμα διαταραχών στην παραγωγή που χαρακτηρίζονται
τόσο από εμμονή όσο και από συμμεταβολή.
Οι King et al. (1988) χρησιμοποιούν το νεοκλασικό υπόδειγμα συσσώρευσης
κεφαλαίου προκειμένου να ερμηνεύσουν τις κυκλικές διακυμάνσεις και μελετούν τις
δυναμικές τους ιδιότητες. Αντιμετωπίζοντας ένα τεχνολογικό σοκ ως αιτία της
κυκλικής κίνησης των μακροοικονομικών μεταβλητών, ελέγχουν κατά πόσο το
υπόδειγμά τους μπορεί να επεξηγήσει τις κυκλικές διακυμάνσεις στις ΗΠΑ.
Συμπεραίνουν ότι το μοντέλο επιτυγχάνει να ανταποκριθεί στην προκυκλική κίνηση
της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της επένδυσης που παρατηρούνται
εμπειρικά. Παράλληλα, είναι ικανό να εξηγήσει τα επίπεδα σχετικής μεταβλητότητας
που σημειώνονται εμπειρικά στην επένδυση, την κατανάλωση και το προϊόν. Η
αδυναμία, ωστόσο, του υποδείγματος έγκειται στην ανικανότητά του να αποδώσει τη
γραμμική συσχέτιση της απασχόλησης και του προϊόντος. Εντοπίζοντας την αιτία του
μειονεκτήματος αυτού αφενός στην αρνητική σχέση κεφαλαίου και προσπάθειας
κατά τη μεταβατική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας από ένα αρχικό επίπεδο
ισορροπίας στο νέο και αφετέρου στη μικρή επίδραση ενός προσωρινού τεχνολογικού
σοκ στο απόθεμα κεφαλαίου, οι συγγραφείς προτείνουν την ενσωμάτωση
τεχνολογικών διαταραχών μεγάλης εμμονής ως λύση του προβλήματος (King et al.,
1988, p. 197).
Επέκταση του βασικού υποδείγματος κυκλικών διακυμάνσεων στην αγορά
εργασίας αποτελεί το άρθρο του Hansen (1985). Ο τελευταίος κατασκευάζει ένα
δυναμικό υπόδειγμα ανταγωνιστικής ισορροπίας στο οποίο ενσωματώνει την
υπόθεση της αδιαιρετότητας της εργασίας. Αυτή αντανακλά το ότι η μεταβλητότητα
της απασχόλησης οφείλεται στη μεταβλητότητα του αριθμού των εργαζομένων και
όχι στη μεταβλητότητα των ωρών εργασίας. Το υπόδειγμα καταφέρνει κατ’ αυτόν τον
τρόπο να ανταποκριθεί στα δεδομένα της μεταπολεμικής περιόδου των ΗΠΑ. Οι
διακυμάνσεις στη συνολική απασχόληση οφείλονται σε τεχνολογικές διαταραχές.
Παράλληλα, το μοντέλο επιτυγχάνει να ερμηνεύσει τη μεγάλη διακύμανση των ωρών
εργασίας σε σχέση με τη διακύμανση της παραγωγικότητας, ανεξαρτήτως της
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προθυμίας υποκατάστασης σχόλης με εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι Kydland &
Prescott (1991) παρουσιάζουν ένα υπόδειγμα οικονομικών κύκλων, υποθέτοντας ότι
τόσο ο αριθμός των εργαζομένων όσο και ο αριθμός των ωρών εργασίας
μεταβάλλονται. Απώτερος στόχος τους αποτελεί η μελέτη της επίδρασης των
τεχνολογικών σοκ στην οικονομική δραστηριότητα. Συμπεραίνουν ότι το 70% της
μεταβλητότητας του συνολικού προϊόντος των ΗΠΑ οφείλεται στις τεχνολογικές
μεταβολές.
Οι Christiano & Eichenbaum (1992) παρουσιάζουν ένα υπόδειγμα πραγματικών
οικονομικών κύκλων, στο οποίο οι κυκλικές διακυμάνσεις αποτελούν αποτέλεσμα
διαταραχών στην κυβερνητική κατανάλωση. Τα εμπειρικά ευρήματα συνηγορούν
υπέρ της μεγαλύτερης ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος αυτού σε σχέση με
τα ήδη δημοσιευμένα μοντέλα, λόγω της επιτυχίας του να εξηγήσει την ασθενή
συσχέτιση ανάμεσα στην απόδοση της εργασίας μετρημένη σε όρους μέσης
παραγωγικότητας και στις ώρες εργασίας. Οι συγγραφείς διατείνονται ότι η ανάλυσή
τους είναι συμβατή με την αδιαιρετότητα της εργασίας του Hansen (1985).
Οι Hansen & Wright (1992) συζητούν και συγκρίνουν εναλλακτικές προεκτάσεις
του βασικού υποδείγματος πραγματικών κυκλικών διακυμάνσεων ως προς την
ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα τυποποιημένα γεγονότα της αγοράς εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, πραγματεύονται την ενσωμάτωση: α) των μη-διαχωρίσιμων
προτιμήσεων ως προς το επίπεδο σχόλης σε διαφορετικές περιόδους, β) της
αδιαιρετότητας της προσφοράς εργασίας, γ) της παραγωγής των νοικοκυριών και δ)
των διαταραχών των κυβερνητικών δαπανών ως αιτία δημιουργίας των οικονομικών
κύκλων, στο βασικό υπόδειγμα. Το συμπέρασμα που απορρέει από την παραπάνω
ανάλυση είναι ότι οι τρεις πρώτες προεκτάσεις οδηγούν σε μεταβολές της
ελαστικότητας της προσφοράς εργασίας ως προς την παραγωγικότητα. Από την άλλη
πλευρά, μία διαταραχή τόσο των κυβερνητικών δαπανών όσο και της παραγωγής των
νοικοκυριών ερμηνεύει καλύτερα την παρατηρούμενη ασθενή συσχέτιση ανάμεσα
στις ώρες εργασίας και την παραγωγικότητα.
Οι Colciago & Etro (2010) διαφοροποιούν τις βασικές υποθέσεις του
υποδείγματος των Kydland & Prescott (1982), θεωρώντας την ύπαρξη ατελούς
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και εισάγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την
στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο υπόδειγμα. Στην ουσία πρόκειται για
ένα δυναμικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με συσσώρευση κεφαλαίου και ενδογενή
αριθμό επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς αναλύουν την επίδραση διαταραχών τόσο της
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Υποστηρίζουν ότι οι διαταραχές αυτές είναι ικανές να ερμηνεύσουν την προκυκλική
συμπεριφορά τόσο των κερδών όσο και της εισόδου των επιχειρήσεων στον κλάδο
και επίσης την αντικυκλική συμπεριφορά του mark-up. Παράλληλα, αποδεικνύουν
την ικανότητα του υποδείγματος να ανταποκριθεί στα εμπειρικά δεδομένα,
συγκρίνοντας εναλλακτικά υποδείγματα ατελούς ανταγωνισμού.
Κοινό χαρακτηριστικό των άρθρων που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής είναι η
απουσία του χρήματος. Οι Cooley & Hansen (1989) διευρύνουν το βασικό υπόδειγμα
πραγματικών οικονομικών κύκλων, συμπεριλαμβάνοντας το χρήμα μέσω ενός
περιορισμού τύπου cash-in-advance. Στόχος τους είναι η μελέτη της επίδρασης του
αναμενόμενου πληθωρισμού στην πραγματική οικονομία μέσω ενός φόρου
πληθωρισμού. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η απώλεια ευημερίας που συνεπάγεται ο
παραπάνω φόρος. Άμεσο επακόλουθο της ανάλυσής τους είναι ότι η οικονομική
δραστηριότητα σε οικονομίες με διαφορετικά επίπεδα πληθωρισμού παρουσιάζει
όμοιες κυκλικές διακυμάνσεις. Διερευνώντας δύο διαφορετικά είδη νομισματικής
πολιτικής, τον κανόνα αύξησης της προσφοράς χρήματος με ένα σταθερό ρυθμό και
την ασταθή αύξηση της προσφοράς χρήματος που συνάδει με τα ιστορικά στοιχεία,
συμπεραίνουν ότι στη δεύτερη περίπτωση οι ιδιότητες των οικονομικών κύκλων
ανταποκρίνονται καλύτερα στα εμπειρικά δεδομένα της μεταπολεμικής περιόδου στις
ΗΠΑ. Οι ίδιοι, σε πιο πρόσφατη δημοσίευσή τους (Cooley & Hansen, 1992),
χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα πραγματικών οικονομικών κύκλων που περιλαμβάνει
έναν περιορισμό cash-in-advance με στόχο την αριθμητική αποτίμηση της
στρέβλωσης που συνεπάγεται η επιβολή εναλλακτικών φόρων. Ταυτόχρονα,
υπολογίζουν τη μεταβολή στην ευημερία που προκύπτει από εναλλακτικούς
συνδυασμούς φόρων που αποφέρουν το ίδιο επίπεδο κρατικών εσόδων. Στη συνέχεια,
εξετάζουν την επίδραση της αντικατάστασης του φόρου κεφαλαίου με άλλους
φόρους πάνω στο επίπεδο ευημερίας στην ισορροπία σταθερής κατάστασης. Τέλος,
συγκρίνουν τα επίπεδα ευημερίας που συνεπάγεται μία σταθερή και μία ασταθής
οικονομική πολιτική αντίστοιχα. Τα ευρήματά τους συνηγορούν υπέρ της ασταθούς
πολιτικής.
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1.6 Η Νέα Κεϋνσιανή Σχολή
Η νέα κεϋνσιανή σχολή αναδύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για ένα σύνολο οικονομολόγων που προέρχονται από
διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης και στοχεύουν στην εισαγωγή μεγαλύτερου
ρεαλισμού στην ανάλυσή τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, επομένως, της σχολής
αυτής είναι η προσπάθεια του συγκερασμού της υπόθεσης των ορθολογικών
προσδοκιών με τις ιδέες των κεϋνσιανών υποδειγμάτων. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι
της νέας κεϋνσιανής σχολής επιχειρούν τη μικροθεμελίωση των μακροοικονομικών
υποδειγμάτων και εστιάζουν στις ατέλειες της αγοράς, και πιο συγκεκριμένα στον
ατελή ανταγωνισμό, τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις και την ακαμψία των τιμών.
Υποστηρίζοντας την ουδετερότητα του χρήματος και την αδυναμία της οικονομίας να
επανέλθει σε ισορροπία έπειτα από οποιαδήποτε διαταραχή της ζήτησης ή της
προσφοράς, οι νέοι κεϋνσιανοί οικονομολόγοι συνηγορούν υπέρ της παρέμβασης του
κράτους για την σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά στις κυκλικές διακυμάνσεις, η νέα κεϋνσιανή σχολή τονίζει ότι οι
οικονομικοί κύκλοι μπορεί να προέρχονται τόσο από σοκ ζήτησης όσο και από σοκ
προσφοράς, με τη ζήτηση να αποτελεί το βασικό μηχανισμό διάδοσης των
διαταραχών. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο προσεγγίσεις αναφορικά με την
πηγή των οικονομικών κύκλων: η προσέγγιση της ονομαστικής ακαμψίας και η
προσέγγιση της αβεβαιότητας. Ξεκινώντας από την πρώτη, οι Ball & Romer (1991)
συνδέουν την ακαμψία των τιμών με την αποτυχία συντονισμού από την πλευρά των
επιχειρήσεων. Η ανάλυσή τους βασίζεται στην υπόθεση της στρατηγικής
συμπληρωματικότητας στην προσαρμογή των τιμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
κατασκευάζουν ένα υπόδειγμα στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό ατελή
ανταγωνισμό και αποφασίζουν σχετικά με τον επωμισμό ενός κόστους προσαρμογής
των

τιμών

τους.

Αποδεικνύεται

ότι

η

υπόθεση

της

στρατηγικής

συμπληρωματικότητας συνεπάγεται την ύπαρξη πολλαπλής ισορροπίας ως προς το
επίπεδο προσαρμογής των τιμών, με την ευημερία να είναι μεγαλύτερη στην
περίπτωση της ευκαμψίας των τιμών. Επιπλέον, η εισαγωγή ετερογένειας των
επιχειρήσεων ως προς την προσαρμογή των τιμών τους οδηγεί σε πολλαπλή
ισορροπία ως προς την πραγματική επίδραση των διαταραχών που σημειώνονται. Τα
ευρήματα της ανάλυσης αυτής συμφωνούν με την παρέμβαση του κράτους και
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κυρίως με την άσκηση ενεργητικής νομισματικής πολιτικής με στόχο τη μείωση της
ακαμψίας των τιμών.
Στα ίδια πλαίσια, οι Hairault & Portier (1993) παρουσιάζουν ένα δυναμικό
υπόδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού με ακαμψία τιμών και εισαγωγή χρήματος
στη συνάρτηση χρησιμότητας. Το υπόδειγμά τους επιτυγχάνει να ανταποκριθεί στα
τυποποιημένα γεγονότα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ και της Γαλλίας.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνδυασμό της μεθοδολογίας της θεωρίας
πραγματικών οικονομικών κύκλων και των ιδεών της νέας κεϋνσιανής σχολής, που
αναδεικνύει την αναγκαιότητα της εμφάνισης νομισματικών διαταραχών για την
επεξήγηση της συσχέτισης βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών με το προϊόν.
Η δεύτερη προσέγγιση, η προσέγγιση της αβεβαιότητας, βασίζεται στην υπόθεση
της

αποστροφής

του

κινδύνου

των

επιχειρήσεων.

Οι

υποστηρικτές

της

αντιμετωπίζουν τις ονομαστικές ακαμψίες ως περιοριστικό παράγοντα των
οικονομικών κύκλων και όχι ως πηγή εμφάνισής τους (Tobin, 1993). Οι Greenwald &
Stiglitz (1993a) οικοδομούν ένα σχετικό υπόδειγμα. Όπως υποστηρίζουν, ο δανεισμός
των επιχειρήσεων από την χρηματοπιστωτική αγορά συνεπάγεται την υποχρέωση της
αποπληρωμής του χρέους και ενέχει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας σε περίπτωση
αδυναμίας αποπληρωμής του. Έτσι, η ζήτηση επενδύσεων είναι συνάρτηση της
καθαρής θέσης της επιχείρησης. Η αύξηση, ωστόσο, του προϊόντος απαιτεί την
αύξηση του δανεισμού από την πλευρά των επιχειρήσεων και άρα αύξηση του
κινδύνου χρεοκοπίας. Σε περίπτωση ύφεσης, ο κίνδυνος πτώχευσης των επιχειρήσεων
αυξάνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησής
τους. Οι επιχειρήσεις τότε, προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που
προκύπτει, μειώνουν την παραγόμενη ποσότητα. Γίνεται κατανοητό, επομένως, ότι η
μείωση της συνολικής ζήτησης που ωθεί την οικονομία σε ύφεση οδηγεί και σε
μείωση της συνολικής προσφοράς. Η μείωση της συνολικής προσφοράς έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης εργασίας και κατ’ επέκταση την εμφάνιση
ανεργίας.
Σε επόμενη δημοσίευσή τους, οι Greenwald & Stiglitz (1993b) υποστηρίζουν την
αβεβαιότητα των επιχειρήσεων ως αιτία της εμφάνισης των κυκλικών διακυμάνσεων.
Η ανάλυσή τους υποθέτει την ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης και τη σύναψη
ατελών συμβολαίων. Στο πλαίσιο αυτό, διατείνονται ότι οι μικρές διαταραχές της
οικονομικής δραστηριότητας προκαλούν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στο προϊόν,
γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί μέσω της αποστροφής του κινδύνου τόσο από
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πλευράς των επιχειρήσεων όσο και από πλευράς των τραπεζών. Συνακόλουθα, οι
διακυμάνσεις που προαναφέρθηκαν οδηγούν σε διακυμάνσεις της απασχόλησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ατέλειες των αγορών, τη σύνδεσή τους με την ατελή
πληροφόρηση, και την επίδρασή τους τόσο στην εμμονή των διαταραχών όσο και στη
διαχρονική πορεία της απασχόλησης. Η μελέτη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
η ακαμψία των τιμών όχι μόνο δεν παρακινεί τις κυκλικές διακυμάνσεις αλλά η
ύπαρξή

της

αμβλύνει

τις

ήδη

υπάρχουσες

κυκλικές

διακυμάνσεις

των

μακροοικονομικών μεταβλητών.
Ο Arnold (2002b) απλοποιεί το υπόδειγμα των Greenwald & Stiglitz (1993a),
αποδεχόμενος τις υποθέσεις περί ορθολογικών προσδοκιών και ατελειών στην αγορά
συντελεστών παραγωγής. Η διαφοροποίηση της ανάλυσής του από την προγενέστερη
των Greenwald & Stiglitz έγκειται αφενός στην υιοθέτηση της υπόθεσης της
αυστηρής αποστροφής της χρεοκοπίας από πλευράς των επιχειρήσεων και αφετέρου
στην εξάρτηση της προσπάθειας των εργαζομένων από το ύψος του πραγματικού
μισθού. Το υπόδειγμα ερμηνεύει την εμφάνιση διακυμάνσεων της απασχόλησης ως
αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στη ζήτηση εργασίας λόγω της ακαμψίας των
πραγματικών μισθών. Επιπλέον, τόσο οι διαταραχές στην προσφορά όσο και οι
νομισματικές διαταραχές προκαλούν διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας
με εμμονή. Η ανάλυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πολιτικής.
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, το υπόδειγμα αναδεικνύει
τη σημασία του μέσου φορολογικού συντελεστή. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο
νομισματικής πολιτικής, συνηγορεί υπέρ μιας σταθερής προσφοράς χρήματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Blanchard & Gali (2010). Οι
συγγραφείς κατασκευάζουν ένα νεοκεϋνσιανό υπόδειγμα στο οποίο ενσωματώνονται
ονομαστικές ακαμψίες με τη μορφή της ακαμψίας των τιμών, τριβές στην αγορά
εργασίας με τη μορφή του κόστους πρόσληψης και ακαμψίες στον πραγματικό μισθό.
Το άρθρο επιχειρεί να μελετήσει αφενός την επίδραση των διαταραχών της
παραγωγής και αφετέρου την επίδραση της νομισματικής πολιτικής και των τριβών
της αγοράς εργασίας, στην ανεργία και τον πληθωρισμό. Επιπλέον, εξάγεται η άριστη
νομισματική πολιτική, η οποία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της αγοράς
εργασίας. Αποδεικνύεται ότι η πολιτική σταθεροποίησης του πληθωρισμού προκαλεί
διακυμάνσεις με εμμονή στην ανεργία ως ανταπόκριση σε σοκ παραγωγής. Συνεπώς,
η πολιτική αυτή δεν αποτελεί άριστη νομισματική πολιτική για την εξομάλυνση της
οικονομικής δραστηριότητας.
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στο
νεοκεϋνσιανό

υπόδειγμα

δυναμικής

γενικής

ισορροπίας

πάνω

στο

οποίο

οικοδομούνται τα πιο πρόσφατα υποδείγματα κυκλικών διακυμάνσεων. Οι Carlin &
Soskice (2014) κάνουν μία εξαιρετική παρουσίαση αυτού του υποδείγματος,
συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του με τα χαρακτηριστικά της θεωρίας των
πραγματικών οικονομικών κύκλων και το υπόδειγμα 3 εξισώσεων. Το νεοκεϋνσιανό
υπόδειγμα δυναμικής γενικής ισορροπίας αποτελείται από τρεις εξισώσεις: την
εξίσωση της νέας κεϋνσιανής καμπύλης Phillips, την εξίσωση IS και την εξίσωση
MR (Monetary Rule). Η τελευταία αντανακλά τη συμπεριφορά της Κεντρικής
Τράπεζας, επιτρέποντας τη χρήση του κανόνα Taylor για την άσκηση νομισματικής
πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος. Σε αντίθεση με τη θεωρία των πραγματικών
οικονομικών κύκλων, το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ατελή ανταγωνισμό και
ονομαστικές

ακαμψίες, κάνοντας

πρόσφορο

το

έδαφος

για

την

άσκηση

σταθεροποιητικής οικονομικής πολιτικής.

1.7 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές ιδέες των σχολών κυκλικών
διακυμάνσεων

με

ιστορική

σειρά

και

έγινε

ιδιαίτερη

αναφορά

στην

αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία. Ξεκινήσαμε από την κεϋνσιανή σχολή, η οποία
επιχειρεί να ερμηνεύσει τις κυκλικές διακυμάνσεις από την πλευρά της συνολικής
ζήτησης. Στον πυρήνα των σχετικών υποδειγμάτων βρίσκεται ο μηχανισμός του
επιταχυντή. Προχωρήσαμε στη μελέτη του μονεταρισμού, των νέων κλασικών
οικονομικών και της θεωρίας πραγματικών οικονομικών κύκλων που έπονται
ιστορικά. Οι υποστηρικτές αυτών των σχολών αντιτίθενται στην παρέμβαση της
κυβέρνησης στην οικονομική δραστηριότητα, θεωρώντας ότι η οικονομία είναι
σύμφυτα σταθερή. Πιο συγκεκριμένα, ο μονεταρισμός εντοπίζει την αιτία των
κυκλικών διακυμάνσεων σε τυχαίες διαταραχές. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι
κλασικοί οικονομολόγοι και οι οπαδοί της πραγματικής θεωρίας οικονομικών κύκλων
υιοθετούν την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών. Οι πρώτοι αποδίδουν τις
κυκλικές διακυμάνσεις σε ονομαστικές διαταραχές της οικονομίας ενώ οι δεύτεροι σε
πραγματικές. Τέλος, εξετάσαμε τη νέα κεϋνσιανή σχολή, η οποία δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη μικροθεμελίωση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων.
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Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι οι παραπάνω θεωρίες
κυκλικών διακυμάνσεων έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών εργασιών
που προσπαθούν να αποφανθούν σχετικά με το ποια θεωρία ανταποκρίνεται
καλύτερα στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας. Οι Greenwald & Stiglitz (1988)
συγκρίνουν τη θεωρία πραγματικών οικονομικών κύκλων, την κεϋνσιανή σχολή και
τη νέα κεϋνσιανή σχολή ως προς την ικανότητά τους να ερμηνεύσουν τα
τυποποιημένα γεγονότα τόσο της προπολεμικής όσο και της μεταπολεμικής περιόδου
των ΗΠΑ και άλλων αναπτυγμένων χωρών. Υποστηρίζουν ότι καλύτερη ερμηνευτική
ικανότητα επιδεικνύει η νέα κεϋνσιανή θεωρία. Οι Basu & Taylor (1999) διακρίνουν
την περίοδο από το 1870 έως σήμερα, για 15 χώρες, σε 4 περιόδους ανάλογα με το
εκάστοτε νομισματικό καθεστώς και εξετάζουν ποια θεωρία κυκλικών διακυμάνσεων
ανταποκρίνεται καλύτερα στα εμπειρικά δεδομένα. Συμπεραίνουν ότι υπάρχει μεγάλη
αντίθεση ανάμεσα στις θεωρίες και τα δεδομένα και τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω
έρευνας στο επίπεδο της διάδοσης των διαταραχών ανεξαρτήτως θεωρίας κυκλικών
διακυμάνσεων.
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2. ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΧΡΟΝΟ3

2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό μελετούμε την εμφάνιση των επενδυτικών κύκλων, υιοθετώντας
μια μικροοικονομική προσέγγιση (Hay & Morris, 1991) που στηρίζεται στη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Υπό την υπόθεση της ύπαρξης κόστους
προσαρμογής τόσο στις μεταβολές του αποθέματος κεφαλαίου όσο και στις
μεταβολές του επιπέδου των επενδύσεων, χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό του
επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο προκειμένου να
ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των επενδυτικών κύκλων. Ο μηχανισμός αυτός
ερμηνεύει την εμφάνιση του κύκλου των επενδύσεων ως ενδογενές φαινόμενο.
Παράλληλα, συνάδει με τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά4 που υποδεικνύουν την
επένδυση ως την πιο ευμετάβλητη συνιστώσα της οικονομικής δραστηριότητας.
Θεμέλιο του μηχανισμού αποτελεί η αδράνεια των επενδύσεων, δηλαδή όλοι εκείνοι
οι παράγοντες που προκαλούν τη διάσταση ανάμεσα στην επενδυτική δαπάνη και την
μετουσίωσή της σε κεφάλαιο. Οι Hillinger et al. (1992) οικοδομούν ένα υπόδειγμα
επιταχυντή δεύτερης τάξης σε συνεχή χρόνο, βασιζόμενοι στο πρόβλημα
ελαχιστοποίησης του κόστους προσαρμογής των επενδύσεων για τη μεμονωμένη
επιχείρηση. Ο Hillinger (2005) μελετά σε βάθος τον μηχανισμό του επιταχυντή
δεύτερης τάξης και παρουσιάζει δύο επιπλέον μεθόδους για την εξαγωγή του: τον
τυπικό ευέλικτο επιταχυντή (typical flexible accelerator) και την αναγωγή των
παρατηρούμενων διακυμάνσεων σε δυναμικές εξισώσεις. Επιπλέον, οι Hillinger &
Weser (1988) και ο Weser (1992) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα αυτό προκειμένου να
εξετάσουν το πρόβλημα της σύνθεσης στη θεωρία των κυκλικών διακυμάνσεων.

Το βασικό υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο μαζί με το
διευρυμένο υπόδειγμα κατά τον εξωγενή σταθερό πιστωτικό όρο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό International Review of Economics Education (Dalla, E., Varelas, E. (2016), Second-Order
Accelerator of Investment: The Case of Discrete Time, International Review of Economics Education,
Vol. 21, 48-60). Επίσης, το διευρυμένο υπόδειγμα κατά τον εξωγενή πιστωτικό όρο που αποτελεί
άγνωστη συνάρτηση του χρόνου δημοσιεύτηκε με τίτλο “Modeling Investment Cycles: A Theoretical
Analysis” στο περιοδικό Modern Economy (Vol. 7(3), 336-344).
4
Τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά των κυκλικών διακυμάνσεων αποτελούν αντικείμενο μελέτης στις
δημοσιεύσεις των Hillinger & Sebold-Bender (1992), Hillinger (1988) και A’ Hearn & Woitek (2001).
3
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Αρχικά εξάγουμε τον επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης (Hillinger, 1992;
2005) σε διακριτό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τον τυπικό ευέλικτο
επιταχυντή (standard flexible accelerator) προκειμένου να μελετήσουμε τη
διαχρονική πορεία του κεφαλαίου. Απώτερος στόχος μας αποτελεί η ανάλυση του
κύκλου των επενδύσεων. Αποδεικνύεται ότι, στην περίπτωση των τριγωνομετρικών
ταλαντώσεων, το κεφάλαιο συγκλίνει προς το επίπεδο ισορροπίας του. Στη συνέχεια,
επεκτείνουμε το υπόδειγμα εισάγοντας έναν εξωγενή πιστωτικό όρο, το επιτόκιο
χορηγήσεων. Αποδεικνύεται ότι η επίδραση του πιστωτικού αυτού όρου περιορίζεται
σε αλλαγή του επιπέδου ισορροπίας του κεφαλαίου.
2.2 Το Υπόδειγμα
Ακολουθώντας την ανάλυση του Hillinger (1992), επιχειρούμε να εξάγουμε τον
επιταχυντή δεύτερης τάξης για τις καθαρές επενδύσεις σε διακριτό χρόνο. Το
υπόδειγμά μας περιγράφεται από τις παρακάτω διαρθρωτικές εξισώσεις:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ),

0 < 𝑐 < 1 (𝟐. 𝟏)

𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ), 𝑏 > 0 (𝟐. 𝟐)
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 (𝟐. 𝟑)
όπου c: ο συντελεστής μερικής προσαρμογής των επενδύσεων και b: παράμετρος
συμπεριφοράς των επενδυτών.
Η εξίσωση (2.1) αποτελεί τον μηχανισμό μερικής προσαρμογής των καθαρών
επενδύσεων. Δηλώνει ότι η προσαρμογή των επενδύσεων πραγματοποιείται μερικώς,
ως ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα στο επιθυμητό επίπεδο της επένδυσης (𝛪𝑡∗ ) και το
επίπεδο

επενδύσεων

της

προηγούμενης

περιόδου

(Ιt-1).

Ο

συντελεστής

𝑐 ∈ (0,1) ονομάζεται συντελεστής μερικής προσαρμογής. Όσο η τιμή του συντελεστή
προσαρμογής πλησιάζει στη μονάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσαρμογή στην
τρέχουσα περίοδο. Στις ακραίες περιπτώσεις που 𝑐 = 0 και 𝑐 = 1, δεν γίνεται
προσαρμογή (𝛪𝑡 = 𝐼𝑡−1 ) και η προσαρμογή είναι πλήρης (𝛪𝑡 = 𝛪𝑡∗ ) αντίστοιχα. Οι
περιπτώσεις αυτές εκλείπουν από το υπόδειγμά μας.
Η διαισθητική ερμηνεία του μηχανισμού μερικής προσαρμογής βασίζεται στην
ύπαρξη κόστους προσαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι
επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν κόστος προσαρμογής (𝑐 = 1), πραγματοποιείται
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πλήρης προσαρμογή της επένδυσης (𝐼𝑡 ) προς το επιθυμητό επίπεδό της (𝐼𝑡∗ ), δηλαδή
𝛪𝑡 = 𝐼𝑡∗ . Στο υπόδειγμά μας, η ύπαρξη κόστους προσαρμογής συντελεί στη μερική
προσαρμογή της επένδυσης (𝐼𝑡 ) ως προς το επιθυμητό επίπεδό της (𝐼𝑡∗ ), που σημαίνει
ότι 𝛪𝑡 = 𝑐𝐼𝑡∗ + (1 − 𝑐)𝐼𝑡−1 .
Η σχέση (2.2) αποτελεί μία εξίσωση συμπεριφοράς. Εκφράζει το επιθυμητό
επίπεδο της επένδυσης (𝐼𝑡∗ ) ως ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα στο επιθυμητό
επίπεδο κεφαλαίου (𝐾𝑡∗ ) και την ποσότητα κεφαλαίου της προηγούμενης περιόδου
(𝐾𝑡−1 ). Ο συντελεστής b λαμβάνει θετικές τιμές, δηλώνοντας τη θετική σχέση
ανάμεσα στο επίπεδο στόχο της καθαρής επένδυσης (𝐼𝑡∗ ) και την προαναφερόμενη
διαφορά. Επιπλέον, η εξίσωση (2.3) αποτελεί τον ορισμό της επένδυσης. Η καθαρή
επένδυση (𝐼𝑡 ) ορίζεται ως η μεταβολή του αποθέματος κεφαλαίου (𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εισάγοντας τη διάσταση του χρόνου στη δαπάνη για
επενδυτικούς σκοπούς, παρουσιάζεται χρονική υστέρηση στη μετουσίωση της
επενδυτικής δαπάνης σε κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετούμε την προσέγγιση
των υποδειγμάτων time-to-build και time-to-plan σύμφωνα με την οποία τα κόστη
των επενδυτικών σχεδίων γίνονται αρκετές περιόδους πριν υλοποιηθεί το εκάστοτε
επενδυτικό σχέδιο με το κεφάλαιο να γίνεται παραγωγικό μόνο όταν το σχέδιο
ολοκληρωθεί. Επιπλέον, θεωρούμε ότι το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου (𝐾𝑡∗ )
παραμένει διαχρονικά σταθερό. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμβολίσουμε το
επίπεδο στόχο του κεφαλαίου με 𝛫 ∗ για την υπόλοιπη ανάλυσή μας.
Ο κατεξοχήν δυναμικός χαρακτήρας του κύκλου της επένδυσης επιτρέπει την
αναγωγή της ανάλυσής μας στο επίπεδο των φυσικών δυναμικών φαινομένων
(Hillinger, 2005). Πιο συγκεκριμένα, οι έννοιες της αδράνειας, της κινητικής
ενέργειας, και της δυναμικής ενέργειας σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του υποδείγματός μας. Ξεκινώντας από την έννοια της αδράνειας,
στη φυσική ορίζεται ως η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε
μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. Στο υπόδειγμά μας, η αδράνεια
αναδεικνύεται ως βασικό χαρακτηριστικό της επένδυσης, καθώς παρατηρείται
χρονική υστέρηση ανάμεσα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και τη
μετουσίωσή του σε κεφάλαιο. Επιπλέον, η κινητική ενέργεια στις θετικές επιστήμες
είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της κίνησής του. Η κινητική ενέργεια στο
υπόδειγμά μας είναι οι επενδυτικές ροές. Από την άλλη πλευρά, δυναμική
χαρακτηρίζεται η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης στην οποία βρίσκεται.
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Θα μπορούσαμε, επομένως, να υποστηρίξουμε ότι το απόθεμα κεφαλαίου αποτελεί τη
δυναμική ενέργεια στην ανάλυσή μας. Ο μηχανισμός πάνω στον οποίο βασίζεται η
προσέγγιση αυτή έχει ως εξής: η ύπαρξη πλεονάζοντος αποθέματος κεφαλαίου
(δυναμική ενέργεια) οδηγεί σε μείωση της επένδυσης και στη δημιουργία
επενδυτικών ροών (κινητική ενέργεια).
Η συσχέτιση των εννοιών της φυσικής με τις δυναμικές ιδιότητες του συστήματός
μας γίνεται κατανοητή από το διάγραμμα 2.1, που αφορά στην περίπτωση κύκλου
σταθερού εύρους. Στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το κεφάλαιο ενώ στον κάθετο
άξονα η καθαρή επένδυση. Και οι δύο αυτές μεταβλητές μετρώνται σε όρους
απόκλισης από το επίπεδο ισορροπίας τους. Στο πρώτο τεταρτημόριο, παρατηρείται
πλεόνασμα κεφαλαίου. Η ύπαρξη του πλεονάσματος αυτού οδηγεί σε μείωση της
θετικής απόκλισης της επένδυσης από το επίπεδο ισορροπίας της έως το μηδέν όταν
το πλεόνασμα κεφαλαίου γίνεται μέγιστο. Λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή του, το
πλεόνασμα αυτό μειώνεται, προκαλώντας συνεχή επιβράδυνση της επένδυσης, η
οποία τώρα είναι αρνητική (αποεπένδυση). Η κατάσταση αυτή απεικονίζεται στο
δεύτερο τεταρτημόριο5. Όταν το κεφάλαιο φτάσει στο επίπεδο ισορροπίας του, η
αποεπένδυση γίνεται μέγιστη. Στο τρίτο τεταρτημόριο, σημειώνεται έλλειμμα
κεφαλαίου. Καθώς το κεφάλαιο εξακολουθεί να μειώνεται κάτω από το επίπεδο
ισορροπίας του, η επένδυση αυξάνεται όντας ωστόσο αρνητική. Όταν το έλλειμμα
κεφαλαίου γίνει μέγιστο, η αποεπένδυση διακόπτεται. Στο τέταρτο τεταρτημόριο, το
έλλειμμα κεφαλαίου μειώνεται σταδιακά, προκαλώντας αύξηση της επένδυσης. Η
τελευταία είναι θετική και γίνεται μέγιστη όταν το έλλειμμα κεφαλαίου μηδενίζεται.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Συνεπώς, γίνεται κατανοητός ο ρόλος του
αποθέματος κεφαλαίου ως δυναμική ενέργεια του συστήματος και η λειτουργία της
επένδυσης ως κινητική ενέργεια.
2.3 Επίλυση Υποδείγματος
Οι εξισώσεις (2.1) ~ (2.3) αποτελούν τη διαρθρωτική μορφή του υποδείγματός μας.
Από το συνδυασμό τους προκύπτει η ανηγμένη μορφή του. Για την εξαγωγή της
ανηγμένης αυτής μορφής, εργαζόμαστε ως ακολούθως. Από τη σχέση (2.3),
παίρνοντας μία επιπλέον χρονική υστέρηση, προκύπτει:

5

Κινούμαστε δεξιόστροφα κατά μήκος του διαγράμματος 2.1.
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Διάγραμμα 2.1: Διάγραμμα Φάσης

𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 ⇒
𝐼𝑡−1 = 𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 (𝟐. 𝟒)
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (2.2), (2.3) και (2.4) στη (2.1) λαμβάνουμε:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ) ⇒
𝛫𝑡 − 𝛫𝑡−1 − (𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 ) = 𝑐[𝑏(𝛫 ∗ − 𝐾𝑡−1 ) − (𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 )] ⇒
𝛫𝑡 − 𝛫𝑡−1 − 𝛫𝑡−1 + 𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ − 𝑐𝑏𝐾𝑡−1 − 𝑐𝐾𝑡−1 + 𝑐𝐾𝑡−2 ⇒
𝛫𝑡 − 2𝛫𝑡−1 + 𝛫𝑡−2 + 𝑐𝑏𝐾𝑡−1 + 𝑐𝐾𝑡−1 − 𝑐𝐾𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ ⇒
𝛫𝑡 + (𝑐𝑏 + 𝑐 − 2)𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ ⇒
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ (𝟐. 𝟓)
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Η εξίσωση (2.5) αποτελεί τον επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης (Second Order
Accelerator-SOA) σε διακριτό χρόνο. Πρόκειται για μία εξίσωση διαφορών δεύτερης
τάξης με σταθερούς συντελεστές. Είναι η ανηγμένη μορφή του υποδείγματός μας. Η
γενική λύση της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.5) δίνεται από το άθροισμα της
γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης διαφορών και μίας μερικής λύσης
της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.5). Ξεκινώντας από τη γενική λύση της
ομογενούς εξίσωσης διαφορών, αυτή αντικατοπτρίζει την απόκλιση του κεφαλαίου
(𝛫𝑡 ) από το επίπεδο ισορροπίας του.
Η ομογενής εξίσωση διαφορών, όπως αυτή προκύπτει από την εξίσωση (2.5),
είναι η ακόλουθη:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 0 (𝟐. 𝟔)
Υποθέτουμε ότι η 𝑦𝑡 = 𝜆𝑡 αποτελεί ρίζα της εξίσωσης (2.6) και επομένως την
ικανοποιεί. Τότε έχουμε:
𝜆𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝜆𝑡−2 = 0 ⇒
𝜆𝑡−2 [𝜆2 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐)] = 0 ⇒
𝜆2 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟐. 𝟕)
Η τελευταία εξίσωση ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση. Προχωρούμε στην
επίλυσή της:
Δ = [𝑐(𝑏 + 1) − 2]2 − 4(1 − 𝑐)
= 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐(𝑏 + 1) + 4 − 4 + 4𝑐
= 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏 − 4𝑐 + 4𝑐
= 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏 (𝟐. 𝟖)
Το πρόσημο της διακρίνουσας (2.8) κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ανάλυσή μας.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις: την περίπτωση της
θετικής διακρίνουσας, την περίπτωση της μηδενικής διακρίνουσας και την περίπτωση
της αρνητικής διακρίνουσας. Ξεκινώντας από την περίπτωση της θετικής
διακρίνουσας (Δ>0), η χαρακτηριστική εξίσωση έχει δύο πραγματικές ρίζες:
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𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − 2] ± √𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏
2

Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.6) θα είναι:
𝛫𝑡 = 𝐴1 𝜆1𝑡 + 𝐴2 𝜆𝑡2 ⇒
𝛫𝑡 = 𝐴1 [

−[𝑐(𝑏+1)−2]+√𝑐 2 (𝑏+1)2 −4𝑐𝑏
2

𝑡

] + 𝐴2 [

−[𝑐(𝑏+1)−2]−√𝑐 2 (𝑏+1)2 −4𝑐𝑏
2

𝑡

] (𝟐. 𝟗)

όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι.
Σύμφωνα με τους τύπους του Vieta, εάν 𝑥1 και 𝑥2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης
𝑎𝑥 2 + 𝛽𝑥 + 𝛾 = 0, 𝑎 ≠ 0, τότε ισχύει:
𝑥1 + 𝑥2 = −

𝛽
𝛾
και 𝑥1 ∙ 𝑥2 = .
𝛼
𝛼

Οι ρίζες 𝜆1 & 𝜆2 που παρουσιάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να ικανοποιούν τους
τύπους του Vieta, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει:
𝜆1 + 𝜆2 = −

[𝑐(𝑏 + 1) − 2]
= −[𝑐(𝑏 + 1) − 2]
1

και
𝜆1 ∙ 𝜆2 =

1−𝑐
=1−𝑐 >0
1

Εφόσον 𝜆1 ∙ 𝜆2 = 1 − 𝑐 > 0, συμπεραίνουμε ότι οι δύο ρίζες είναι ομόσημες. Πιο
συγκεκριμένα, εάν επιπλέον ισχύει ότι 𝜆1 + 𝜆2 = −[𝑐(𝑏 + 1) − 2] > 0, οι δύο ρίζες
είναι θετικές. Διαφορετικά, εάν επιπλέον ισχύει ότι 𝜆1 + 𝜆2 = −[𝑐(𝑏 + 1) − 2] < 0,
οι δύο ρίζες είναι αρνητικές. Ανεξάρτητα από το πρόσημο των ριζών, εάν οι απόλυτες
τιμές τους είναι μικρότερες της μονάδας

(|𝜆1 |, |𝜆2 | < 1 ⇒ −1 < 𝜆1 < 1 &

−1 < 𝜆2 < 1), το κεφάλαιο (Kt) συγκλίνει στην μακροχρόνια τιμή ισορροπίας του,
ενώ διαφορετικά αποκλίνει από αυτή. Αυτό που εξαρτάται από το πρόσημο των ριζών
είναι το είδος της σύγκλισης ή απόκλισης. Πιο συγκεκριμένα, εάν 0 < 𝜆1 < 1 &
0 < 𝜆2 < 1 (𝜆1, 𝜆2 > 1), η σύγκλιση (απόκλιση) θα είναι μονοτονική ενώ εάν
−1 < 𝜆1 < 0 & − 1 < 𝜆2 < 0 (𝜆1, 𝜆2 < −1), η σύγκλιση (απόκλιση) θα γίνεται με
ταλαντώσεις.
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Προχωρούμε στην περίπτωση της μηδενικής διακρίνουσας (Δ=0). Στην
περίπτωση αυτή, η χαρακτηριστική εξίσωση έχει μία πραγματική διπλή ρίζα
(𝛼(𝜆0 ) ↬ 2):
𝜆0 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − 2]
2

Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.6) θα είναι της μορφής:
𝛫𝑡 = 𝐴1 𝜆𝑡0 + 𝐴2 𝑡𝜆𝑡0 ⇒
𝛫𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡)𝜆𝑡0 ⇒
𝑡

−[𝑐(𝑏 + 1) − 2]
𝛫𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡) [
] , 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝟐. 𝟏𝟎)
2
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι.
Όσον αφορά στη διαχρονική πορεία του κεφαλαίου σε αυτήν την περίπτωση, το
κεφάλαιο θα συγκλίνει στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του εάν η ρίζα 𝜆0 είναι
μικρότερη της μονάδας σε απόλυτη τιμή (|𝜆0 | < 1 ⇒ −1 < 𝜆0 < 1). Διαφορετικά,
θα αποκλίνει από τη μακροχρόνια τιμή ισορροπίας του. Σχετικά με το είδος της
σύγκλισης, εάν η ρίζα 𝜆0 λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1), η σύγκλιση θα είναι
μονοτονική, ενώ εάν λαμβάνει τιμές στο (-1,0), η σύγκλιση θα γίνεται με
ταλαντώσεις. Αντίστοιχα για την περίπτωση απόκλισης.
Τέλος, στην περίπτωση της αρνητικής διακρίνουσας (Δ<0) η χαρακτηριστική
εξίσωση παρουσιάζει δύο συζυγείς μιγαδικές ρίζες:

𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − 2] ± 𝑖√|𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏|
⇒
2

𝜆1,2 = −

𝑐(𝑏 + 1) − 2 √4𝑐𝑏 − 𝑐 2 (𝑏 + 1)2
±
𝑖
2
2

όπου 𝑖 = √−1 η φανταστική μονάδα. Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης
διαφορών (2.6) θα είναι:
𝛫𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡], 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝟐. 𝟏𝟏)
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι και 𝑅 > 0 η απόλυτη τιμή των μιγαδικών ριζών.
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Ειδικά στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο (Kt) παρουσιάζει περιοδικές
(τριγωνομετρικές) κυκλικές ταλαντώσεις με πλάτος που εξαρτάται από την απόλυτη
τιμή (μέτρο) των μιγαδικών ριζών. Η απόλυτη αυτή τιμή προκύπτει, αφού πρώτα
συμβολίσουμε τις ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωση με 𝜆1,2 = ℎ ± 𝑢𝑖, 𝑖 = √−1, ως
εξής:
2

√4𝑐𝑏 − 𝑐 2 (𝑏 + 1)2
−[𝑐(𝑏 + 1) − 2]
𝑅 = √ ℎ 2 + 𝑢 2 = √[
] +[
]
2
2

2

𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐(𝑏 + 1) + 4 + 4𝑐𝑏 − 𝑐 2 (𝑏 + 1)2
=√
4
𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏 − 4𝑐 + 4 + 4𝑐𝑏 − 𝑐 2 (𝑏 + 1)2
=√
4
=√

4(1 − 𝑐)
4

= √1 − 𝑐
όπου ℎ = −

√4𝑐𝑏 − 𝑐 2 (𝑏 + 1)2
𝑐(𝑏 + 1) − 2
&𝑢 =
2
2

Από τις υποθέσεις του υποδείγματος σχετικά με το πεδίο ορισμού της παραμέτρου 𝑐,
συνάγεται ότι η απόλυτη τιμή των μιγαδικών ριζών (μέτρο των ριζών) είναι
μικρότερη της μονάδας6. Συνεπώς, το κεφάλαιο παρουσιάζει κυκλικές ταλαντώσεις
με φθίνον πλάτος. Η τιμή του μέτρου των μιγαδικών ριζών καθορίζει την ύπαρξη
σύγκλισης ή απόκλισης του κεφαλαίου από το επίπεδο ισορροπίας του διαχρονικά.
Επειδή 𝑅 = √1 − 𝑐 < 1, θα έχουμε σύγκλιση.
Στο σημείο αυτό θα υπολογιστεί η μερική λύση της μη ομογενούς εξίσωσης
διαφορών (2.5) με τη μέθοδο των απροσδιόριστων συντελεστών (method of
undetermined coefficients). Έστω ̅̅̅
𝛫𝑡 = 𝛤, 𝛤 ∈ ℝ μία μερική λύση της (2.5).
Αντικαθιστούμε στην σχέση (2.5):
𝛤 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛤 + (1 − 𝑐)𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ ⇒
Απόδειξη R<1:
Από τη σχέση (2.1):
6

𝑦=√𝑥↑

0 < 𝑐 < 1 ⇒ 𝑐 > 0 ⇒ −𝑐 < 0 ⇒ 1 − 𝑐 < 1 ⇒

√1 − 𝑐 < √1 ⇒ √1 − 𝑐 < 1

Ο.Ε.Δ.

50

[1 + 𝑐(𝑏 + 1) − 2 + (1 − 𝑐)]𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ ⇒
[1 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 2 + 1 − 𝑐]𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ ⇒
𝑐𝑏>0

𝑐𝑏𝛤 = 𝑐𝑏 𝛫 ∗ ⇒

𝛤 = 𝛫 ∗ (𝟐. 𝟏𝟐)
Συνεπώς ̅̅̅
𝛫𝑡 = Γ = 𝛫 ∗ η μερική λύση της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών. Η λύση
αυτή αποτελεί την τιμή ισορροπίας του κεφαλαίου και ως εκ τούτου πρέπει να είναι
θετική. Καταλήγουμε, επομένως, στο συμπέρασμα ότι η τιμή ισορροπίας του
κεφαλαίου ισούται με την επιθυμητή του τιμή (τιμή στόχος).
Ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει η περίπτωση κατά την οποία το κεφάλαιο
συγκλίνει στο επίπεδο ισορροπίας του διαγράφοντας περιοδική κυκλική πορεία,
επικεντρωνόμαστε στο ενδεχόμενο Δ<0. Στην περίπτωση αυτή, η γενική λύση της μη
ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.5) θα είναι της μορφής:
𝛫𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡] + 𝛫 ∗ (𝟐. 𝟏𝟑)
όπου 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ υπολογίζονται με τη βοήθεια αρχικών συνθηκών.

2.4 Συνθήκες Ευστάθειας
Προκειμένου να εξετάσουμε αν το κεφάλαιο (𝛫𝑡 ) συγκλίνει ή αποκλίνει από το
επίπεδο ισορροπίας του διαχρονικά, θα ελέγξουμε την ισχύ των ικανών και
αναγκαίων συνθηκών ευστάθειας. Στη γενική περίπτωση, που η χαρακτηριστική
εξίσωση είναι η 𝜆2 + 𝛼1 𝜆 + 𝛼2 = 0, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής ανισότητες
για ευστάθεια (Gandolfo, 1996):
1 + 𝑎1 + 𝑎2 > 0
1 − 𝑎2 > 0
1 − 𝑎1 + 𝑎2 > 0
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που η χαρακτηριστική εξίσωση είναι η (2.7):
𝜆2 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0
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οι ανισότητες που εξασφαλίζουν ευστάθεια είναι οι εξής:
1 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2] + (1 − 𝑐) > 0
1 − (1 − 𝑐) > 0
}⇒
1 − [𝑐(𝑏 + 1) − 2] + (1 − 𝑐) > 0
1 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 2 + 1 − 𝑐 > 0
1−1+𝑐 > 0
}⇒
4 − 𝑐(𝑏 + 2) > 0
𝑐𝑏 > 0
𝑐>0
}
𝑐(𝑏 + 2) < 4 (𝟐. 𝟏𝟒)
Όσον αφορά στην πρώτη συνθήκη ευστάθειας, 𝑐𝑏 > 0, ικανοποιείται καθώς
0 < 𝑐 < 1 & 𝑏 > 0. Ομοίως, ικανοποιείται και η δεύτερη συνθήκη ευστάθειας, 𝑐 > 0.
Η τρίτη, και τελευταία, συνθήκη ευστάθειας απαιτεί 𝑐(𝑏 + 2) < 4. Συνεπώς, η
κρίσιμη συνθήκη για την εξασφάλιση της δυναμικής ευστάθειας είναι η
𝑐(𝑏 + 2) < 4 (σχέση (2.14)).

2.5 Διαγραμματική Παρουσίαση των Ριζών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε διαγραμματικά όλες τις περιπτώσεις των ριζών
της χαρακτηριστικής εξίσωσης (2.7) και της ευστάθειας, χρησιμοποιώντας την τιμή
της διακρίνουσας Δ = 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏 (σχέση (2.8)) και την κρίσιμη συνθήκη για
ύπαρξη ευστάθειας 𝑐(𝑏 + 2) < 4 (σχέση (2.14)). Πιο συγκεκριμένα, απεικονίζουμε
τις προκύπτουσες από τις δύο προαναφερθείσες σχέσεις συναρτήσεις:
𝑐=

4𝑏
, 𝑏 ≠ −1 (ισχύει διότι 𝑏 > 0)(𝟐. 𝟏𝟓)
(𝑏 + 1)2

και
𝑐=

4
, 𝑏 ≠ −2 (ισχύει διότι 𝑏 > 0)(𝟐. 𝟏𝟔)
𝑏+2

αντίστοιχα.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις που αναλύσαμε
προηγουμένως.
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Διάγραμμα 2.2: Διάγραμμα Συντελεστή Συμπεριφοράς Επενδυτών και
Συντελεστή Μερικής Προσαρμογής

Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται οι τιμές της παραμέτρου συμπεριφοράς b ενώ
στον κάθετο άξονα οι τιμές του συντελεστή μερικής προσαρμογής c. Χωρίζουμε τον
χώρο7 των συνδυασμών (b,c) σε τέσσερις περιοχές, τις A, B, C και D. Επειδή από τις
υποθέσεις του υποδείγματός μας ισχύει ότι 0 < 𝑐 < 1 και 𝑏 > 0, οι περιοχές αυτές
περιλαμβάνουν μόνο σημεία του πρώτου τεταρτημορίου που βρίσκονται κάτω από
την ευθεία 𝑐 = 1.
Ξεκινώντας από την περιοχή Α, τα σημεία βρίσκονται πάνω από τη συνάρτηση
𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1) 2 και άρα ισχύει Δ>0. Συνεπώς, η χαρακτηριστική εξίσωση έχει δύο
πραγματικές ρίζες. Επιπλέον, τα σημεία βρίσκονται κάτω από τη συνάρτηση
𝑐 = 4/(𝑏 + 2) και επομένως ισχύει 𝑐(𝑏 + 2) < 4. Κατανοούμε επομένως ότι η
διαχρονική πορεία του κεφαλαίου (Κt) συγκλίνει προς την ισορροπία.
Όσον αφορά στα σημεία της περιοχής Β, βρίσκονται κάτω τόσο από τη
συνάρτηση 𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2 όσο και από τη 𝑐 = 4/(𝑏 + 2). Επομένως ισχύει Δ<0
και 𝑐(𝑏 + 2) < 4, δηλαδή οι ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης είναι μιγαδικές και
η κρίσιμη συνθήκη ευστάθειας ικανοποιείται.
7

Επειδή ισχύει ότι 4b /(1  b)  4 /(2  b)  4 /(1  b)
2

2

2  b

2

 0, b  0 , η γραφική

παράσταση της σχέσης (2.15) θα βρίσκεται πάντα κάτω από τη γραφική παράσταση της σχέσης (2.16)
για κάθε τιμή του b>0.
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Τα σημεία του τμήματος C βρίσκονται πάνω από τη 𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2 , δηλαδή
Δ>0, και ταυτόχρονα κάτω από τη 𝑐 = 4/(𝑏 + 2), δηλαδή 𝑐(𝑏 + 2) < 4.
Κατανοούμε επομένως ότι έχουμε δύο πραγματικές ρίζες και ικανοποίηση της
κρίσιμης συνθήκης ευστάθειας.
Τέλος, τα σημεία της περιοχής D βρίσκονται πάνω και από τις δύο συναρτήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι Δ>0 και 𝑐(𝑏 + 2) > 4, δηλαδή οι δύο ρίζες της χαρακτηριστικής
εξίσωσης είναι πραγματικές και έχουμε απόκλιση από την ισορροπία διαχρονικά.
Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι όταν η χαρακτηριστική εξίσωση
έχει μιγαδικές ρίζες, η κρίσιμη συνθήκη ευστάθειας ικανοποιείται. Επομένως, στην
περίπτωση της περιοδικής κυκλικής πορείας, το κεφάλαιο συγκλίνει προς την
ισορροπία. Αντίθετα, όταν η χαρακτηριστική εξίσωση δίνει πραγματικές ρίζες
υπάρχει και η πιθανότητα μη ικανοποίησης της κρίσιμης συνθήκης ευστάθειας και
άρα απόκλισης από τη μακροχρόνια ισορροπία.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας, αξίζει να αναφερθούμε και στα σημεία επί
των δύο συναρτήσεων. Τα σημεία επί της καμπύλης 𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2 ικανοποιούν
την Δ=0 και άρα η χαρακτηριστική εξίσωση παρουσιάζει μία πραγματική διπλή ρίζα.
Επιπλέον, ισχύει 𝑐(𝑏 + 2) < 4 και άρα ικανοποιείται η συνθήκη ευστάθειας
(|𝜆0 | < 1). Τα σημεία επί της καμπύλης 𝑐 = 4/(𝑏 + 2) βρίσκονται πάνω από τη 𝑐 =
4𝑏/(𝑏 + 1)2 και άρα αφορούν στην περίπτωση που Δ>0 (δύο πραγματικές ρίζες). Η
διαχρονική πορεία του κεφαλαίου είναι τέτοια ώστε απλά να διαχωρίζει τις
περιπτώσεις σύγκλισης και απόκλισης του κεφαλαίου από την ισορροπία.

2.6 Ο Εξωγενής Πιστωτικός Όρος
Επεκτείνουμε το υπόδειγμά μας, εισάγοντας έναν εξωγενή πιστωτικό όρο, το επιτόκιο
χορηγήσεων. Το διαρθρωτικό μας υπόδειγμα έχει ως εξής:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ),
𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑 ∙ 𝑟𝐿 ,
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1

0 < 𝑐 < 1 (𝟐. 𝟏𝟕)
𝑏 > 0, 𝑑 < 0 (𝟐. 𝟏𝟖)
(𝟐. 𝟏𝟗)
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όπου c: ο συντελεστής μερικής προσαρμογής των επενδύσεων, b: παράμετρος
συμπεριφοράς των επενδυτών και d: παράμετρος που δηλώνει την αρνητική σχέση
ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και στο επιθυμητό επίπεδο της καθαρής επένδυσης.
Οι σχέσεις (2.17) και (2.19) ορίζονται όπως προηγουμένως και περιγράφουν τον
μηχανισμό μερικής προσαρμογής και τον ορισμό των καθαρών επενδύσεων
αντίστοιχα. Η σχέση (2.18) αποτελεί την εξίσωση συμπεριφοράς των επενδυτών που
περιγράφει τη διαμόρφωση του επιπέδου στόχου των επενδύσεων (𝐼𝑡∗ ). Η διαφορά
από την αντίστοιχη εξίσωση του αρχικού υποδείγματος εξαγωγής του επιταχυντή
δεύτερης τάξης έγκειται στην προσθήκη του νομισματικού παράγοντα, δηλαδή του
επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿 ). Θεωρούμε ότι το επιτόκιο αυτό είναι εξωγενές
(διαμορφώνεται στην αγορά πιστώσεων) και σταθερό, και ως εκ τούτου
αντιμετωπίζεται ως δεδομένο. Όπως και προηγουμένως, το επιθυμητό επίπεδο του
κεφαλαίου αντιμετωπίζεται ως σταθερό και κατ’ επέκταση συμβολίζεται με 𝛫 ∗ στην
υπόλοιπη ανάλυση.
Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία με αυτήν στο αρχικό υπόδειγμα, εξάγουμε
την ανηγμένη μορφή του υποδείγματος σε αυτήν την περίπτωση:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 (2.20)
Η σχέση (2.20) αποτελεί μια εξίσωση διαφορών δεύτερης τάξης με σταθερούς
συντελεστές. Η επίλυσή της απαιτεί τον προσδιορισμό τόσο της γενικής λύσης της
αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης διαφορών όσο και μιας μερικής λύσης της μη
ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.20). Η ομογενής εξίσωση διαφορών δίνεται από
την παρακάτω σχέση:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 0 (𝟐. 𝟐𝟏)
Συγκρίνοντας την ομογενή εξίσωση διαφορών (2.6) με την ομογενή εξίσωση
διαφορών (2.21), παρατηρούμε ότι είναι ίδιες. Επομένως, η εισαγωγή του εξωγενούς
επιτοκίου χορηγήσεων στη ανάλυσή μας δεν επηρεάζει την απόκλιση του κεφαλαίου
από τη μακροχρόνια ισορροπία του. Διαφορετικά, η γενική λύση της ομογενούς
εξίσωσης διαφορών (2.21) είναι ίδια με την γενική λύση της (2.6). Επιπλέον, η
εισαγωγή του εξωγενούς επιτοκίου χορηγήσεων στο υπόδειγμά μας δεν επηρεάζει
ούτε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες που εξασφαλίζουν την ευστάθεια του
συστήματός μας, καθώς και αυτές εξαρτώνται από την ομογενή εξίσωση διαφορών.
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Όσον αφορά στη μερική λύση της εξίσωσης (2.20), έχοντας υποθέσει ήδη ότι
τόσο το επίπεδο στόχος του κεφαλαίου όσο και το επιτόκιο χορηγήσεων είναι
διαχρονικά σταθερά, ακολουθούμε τη μέθοδο των απροσδιόριστων συντελεστών
(method of undetermined coefficients) για την εύρεση μιας μερικής λύσης της μη
ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.20). Έστω ̅̅̅
𝛫𝑡 = 𝛤, 𝛤 ∈ ℝ μία μερική λύση της
(2.20). Αντικαθιστούμε στη (2.20):
𝛤 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛤 + (1 − 𝑐)𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[1 + 𝑐(𝑏 + 1) − 2 + (1 − 𝑐)]𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[1 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 2 + 1 − 𝑐]𝛤 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝑐𝑏>0

𝑐𝑏𝛤 = 𝑐𝑏𝐾𝑡∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝛤=

𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿
⇒
𝑐𝑏

𝛤 = 𝛫∗ +

𝑑
𝑟 , 𝑏 ≠ 0 (𝟐. 𝟐𝟐)
𝑏 𝐿

Συνεπώς, ̅̅̅
𝛫𝑡 = Γ = 𝛫 ∗ + (𝑑/𝑏)𝑟𝐿 η μερική λύση της μη ομογενούς συνάρτησης
διαφορών. Για να έχει οικονομικό νόημα η παραπάνω λύση θα πρέπει 𝛤 > 0, δηλαδή
𝛫 ∗ + (𝑑/𝑏)𝑟𝐿 > 0 ⇒ 𝛫 ∗ > −(𝑑/𝑏)𝑟𝐿 . Αν συγκρίνουμε τη σχέση (2.22) με τη
μερική λύση της αντίστοιχης εξίσωσης διαφορών (2.5) του αρχικού υποδείγματος,
παρατηρούμε ότι η εισαγωγή του πιστωτικού όρου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του
επιπέδου ισορροπίας του κεφαλαίου κάτω από το επίπεδο στόχο του (𝛫 ∗ ), καθώς από
τις υποθέσεις του υποδείγματος η παράμετρος d είναι αρνητική, υποδηλώνοντας την
αρνητική σχέση επιτοκίου χορηγήσεων και επιπέδου στόχου των επενδύσεων, ενώ η
παράμετρος b είναι θετική. Επομένως ισχύει ότι 𝛫 ∗ + (𝑑/𝑏)𝑟𝐿 < 𝛫 ∗ .
Στην περίπτωση της περιοδικής κυκλικής κίνησης του κεφαλαίου, η διαχρονική
πορεία του κεφαλαίου περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:
𝑑
𝛫𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡] + 𝛫 ∗ + 𝑟𝐿 (𝟐. 𝟐𝟑)
𝑏
όπου 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ υπολογίζονται με τη βοήθεια αρχικών συνθηκών και 𝑅 > 0 το
μέτρο/απόλυτη τιμή των συζυγών μιγαδικών ριζών.
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2.7 Ο Εξωγενής Πιστωτικός Όρος: Η Περίπτωση της Άγνωστης Συνάρτησης του
Χρόνου
Στο σημείο αυτό, επαναλαμβάνουμε την ανάλυση που προηγήθηκε, υποθέτοντας
τώρα ότι το επιτόκιο χορηγήσεων που εισάγεται στη συνάρτηση συμπεριφοράς των
επενδυτών δεν είναι σταθερό αλλά αποτελεί άγνωστη συνάρτηση του χρόνου. Το
υπόδειγμά μας έχει ως εξής:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 )
𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑 ∙ 𝑟𝐿𝑡
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1

0 < 𝑐 < 1 (𝟐. 𝟐𝟒)
𝑏 > 0, 𝑑 < 0 (𝟐. 𝟐𝟓)
(𝟐. 𝟐𝟔)

όπου c: ο συντελεστής μερικής προσαρμογής των επενδύσεων, b: παράμετρος
συμπεριφοράς των επενδυτών, d: παράμετρος που δηλώνει την αρνητική σχέση
ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και στο επιθυμητό επίπεδο της καθαρής επένδυσης
και 𝑟𝐿𝑡 : το εξωγενές επιτόκιο χορηγήσεων, η συναρτησιακή μορφή του οποίου είναι
άγνωστη.
Όπως παρατηρούμε, εδώ το επιτόκιο χορηγήσεων εξαρτάται από τον χρόνο. Και
σε αυτήν την περίπτωση το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου θεωρείται σταθερό και
επομένως συμβολίζεται με 𝛫 ∗ στην υπόλοιπη ανάλυση. Ακολουθώντας την ίδια
μεθοδολογία με προηγουμένως, εξάγουμε την ανηγμένη μορφή του υποδείγματός
μας. Αυτή έχει ως εξής:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿𝑡 (𝟐. 𝟐𝟕)
Η σχέση (2.27) αποτελεί μια εξίσωση διαφορών δεύτερης τάξης με σταθερούς
συντελεστές. Η γενική λύση της εξίσωσης αυτής δίνεται από το άθροισμα της γενικής
λύσης της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης διαφορών και μίας μερικής λύσης της μη
ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.27).
Η ομογενής εξίσωση διαφορών που προκύπτει από την (2.27) είναι η εξής:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 0 (𝟐. 𝟐𝟖)
Είναι φανερό ότι η εισαγωγή του επιτοκίου χορηγήσεων ως άγνωστη συνάρτηση του
χρόνου στο υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο δεν
επηρεάζει την απόκλιση του κεφαλαίου από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του,
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δηλαδή τον επενδυτικό κύκλο. Επιπλέον, η εισαγωγή του πιστωτικού όρου δεν
επηρεάζει ούτε τις συνθήκες ευστάθειας, οι οποίες εξαρτώνται από την ομογενή
εξίσωση διαφορών. Αυτό που επηρεάζεται από την εισαγωγή του εξωγενούς
επιτοκίου χορηγήσεων είναι το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου, δηλαδή η μερική
λύση της εξίσωσης (2.27). Πρέπει να επισημανθεί ότι ακριβώς επειδή το επιτόκιο
χορηγήσεων δεν είναι σταθερό αλλά εξαρτάται από το χρόνο, και το επίπεδο
ισορροπίας του κεφαλαίου θα είναι συνάρτηση του χρόνου, και επομένως η
ισορροπία θα είναι δυναμική.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιτόκιο αποτελεί άγνωστη συνάρτηση του χρόνου,
ακολουθούμε τη λειτουργική μέθοδο (operational method) προκειμένου να εξάγουμε
μία μερική λύση της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών (2.27). Η λύση αυτή
εξαρτάται από την απόλυτη τιμή των χαρακτηριστικών ριζών. Έστω λ1, λ2 οι
χαρακτηριστικές ρίζες. Ξεκινούμε από την περίπτωση των δύο γραμμικά
ανεξάρτητων (πραγματικών) χαρακτηριστικών ριζών. Μπορούμε να διακρίνουμε
τρεις υποπεριπτώσεις. Πρώτον, εάν |𝜆1 |, |𝜆2 | < 1, η μερική λύση της (2.27) θα είναι
της μορφής:
2

∞

̅̅̅
𝐾𝑡 = 𝛫 + 𝑐𝑑 ∑ 𝜃𝑛 ∑(𝜆𝑛 )𝑖 𝑟𝐿𝑡−𝑖 (𝟐. 𝟐𝟗)
∗

𝑛=1

𝑖=0

όπου 𝜃1 = 𝜆1 /(𝜆1 − 𝜆2 ) & 𝜃2 = −𝜆2 /(𝜆1 − 𝜆2 ) .
Η λύση αυτή αφορά τα σημεία των περιοχών Α και C του διαγράμματος 2.2.
Εξάλλου, το γεγονός ότι |𝜆1 |, |𝜆2 | < 1 συνεπάγεται ότι το κεφάλαιο συγκλίνει προς
το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του. Δεύτερον, εάν |𝜆1 |, |𝜆2 | > 1, η μερική λύση
της (2.27) θα είναι:
2

∞

𝑛=1

𝑖=1

1 𝑖
̅̅̅
𝐾𝑡 = 𝛫 − 𝑐𝑑 ∑ 𝜃𝑛 ∑ ( ) 𝑟𝐿𝑡+𝑖 (𝟐. 𝟑𝟎)
𝜆𝑛
∗

όπου 𝜃1 = 𝜆1 /(𝜆1 − 𝜆2 ) & 𝜃2 = −𝜆2 /(𝜆1 − 𝜆2 ).
Τέλος, εάν |𝜆𝑗 | < 1 & |𝜆𝑘 | > 1, με 𝑗, 𝑘 = 1,2 & 𝑗 ≠ 𝑘, η μερική λύση θα είναι της
μορφής:
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∞

∞
𝑖

̅̅̅
𝐾𝑡 = 𝛫 + 𝑐𝑑 [𝜃𝑗 ∑(𝜆𝑗 ) 𝑟𝐿𝑡−𝑖 − 𝜃𝑘 ∑ (
∗

𝑖=0

𝑖=1

1 𝑖
) 𝑟 ] (𝟐. 𝟑𝟏)
𝜆𝑘 𝐿𝑡+𝑖

όπου 𝜃𝑗 = 𝜆𝑗 /(𝜆𝑗 − 𝜆𝑘 ) & 𝜃𝑘 = −𝜆𝑘 /(𝜆𝑗 − 𝜆𝑘 ).
Οι δύο τελευταίες υποπεριπτώσεις συνεπάγονται απόκλιση του κεφαλαίου από το
επίπεδο ισορροπίας του διαχρονικά και επομένως αντιστοιχούν στα σημεία της
περιοχής D που διαγράμματος 2.2.
Όσον αφορά στην περίπτωση μίας πραγματικής διπλής χαρακτηριστικής ρίζας, η
μερική λύση της (2.27) δίνεται από την παρακάτω σχέση:
∞

∞

̅̅̅
𝐾𝑡 = 𝑐𝑏 (∑(1 + 𝑖)𝜆 ) 𝐾 + 𝑐𝑑 ∑(1 + 𝑖)𝜆𝑖 𝑟𝐿𝑡−𝑖 (𝟐. 𝟑𝟐)
𝑖

∗

𝑖=0

𝑖=0

Πρόκειται για τα σημεία επί της καμπύλης 𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2 του διαγράμματος 2.2.
Τέλος, στην περίπτωση της αρνητικής διακρίνουσας, η χαρακτηριστική εξίσωση
παρουσιάζει δύο συζυγείς μιγαδικές χαρακτηριστικές ρίζες με μέτρο (απόλυτη τιμή)
μικρότερο της μονάδας. Πρόκειται για τα σημεία της περιοχής Β του διαγράμματος
2.2. Η μερική λύση της (2.27) που προκύπτει είναι η ακόλουθη:
2

∞

̅̅̅
𝐾𝑡 = 𝛫 ∗ + 𝑐𝑑 ∑ 𝜃𝑛 ∑(𝜆𝑛 )𝑖 𝑟𝐿𝑡−𝑖 (𝟐. 𝟑𝟑)
𝑛=1

𝑖=0

όπου 𝜃1 = 𝜆1 /(𝜆1 − 𝜆2 ) & 𝜃2 = −𝜆2 /(𝜆1 − 𝜆2 ).
Από τη στιγμή που οι σχέσεις (2.29) ~ (2.33) αντιπροσωπεύουν το επίπεδο
ισορροπίας του κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουν θετικό πρόσημο.
Ειδικά για την περίπτωση της μερικής λύσης (2.33), πρέπει να ισχύει:
2

∞

∗

𝛫 > −𝑐𝑑 ∑ 𝜃𝑛 ∑(𝜆𝑛 )𝑖 𝑟𝐿𝑡−𝑖 (𝟐. 𝟑𝟒)
𝑛=1

𝑖=0

Ολοκληρώνοντας, η διαχρονική πορεία του κεφαλαίου στην περίπτωση των
τριγωνομετρικών ταλαντώσεων που συγκλίνουν προς το επίπεδο ισορροπίας έχει ως
εξής:
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2

𝛫𝑡 =

𝑅 𝑡 [𝐴1 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

∞

∗

+ 𝐴2 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡] + 𝛫 + 𝑐𝑑 ∑ 𝜃𝑛 ∑(𝜆𝑛 )𝑖 𝑟𝐿𝑡−𝑖 (𝟐. 𝟑𝟓)
𝑛=1

𝑖=0

όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι τιμές των οποίων μπορούν να υπολογιστούν με χρήση
δύο αρχικών συνθηκών και 𝑅 > 0 το μέτρο/απόλυτη τιμή των μιγαδικών ριζών.

2.8 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση του κύκλου των
καθαρών επενδύσεων, χρησιμοποιώντας τον τυπικό ευέλικτο επιταχυντή (standard
flexible accelerator). Το υπόδειγμά μας αποτελεί επέκταση της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας των επενδυτικών κύκλων, θεμελιώνοντας ένα υπόδειγμα επιταχυντή
δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο και ενσωματώνοντας το επιτόκιο δανεισμού σε
αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από ένα υπόδειγμα τριών εξισώσεων, λάβαμε
την ανηγμένη μορφή του υποδείγματος η οποία και αποτελεί τον επιταχυντή δεύτερης
τάξης σε διακριτό χρόνο. Ο τελευταίος εκφράστηκε από μία εξίσωση διαφορών
δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Η γενική της λύση περιγράφει τη
διαχρονική πορεία του κεφαλαίου. Επιπλέον, αποδείξαμε ότι το επίπεδο ισορροπίας
του κεφαλαίου ισούται με το επιθυμητό επίπεδό του. Τέλος, παρουσιάσαμε τη
διαγραμματική ανάλυση όλων των δυνατών περιπτώσεων των ριζών και της
ευστάθειας που προκύπτουν. Συμπεράναμε ότι, στην περίπτωση της περιοδικής
κυκλικής κίνησης, το κεφάλαιο συγκλίνει προς το επίπεδο ισορροπίας του.
Τέλος, επεκτείναμε το υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε
διακριτό χρόνο, εισάγοντας

έναν εξωγενή

πιστωτικό όρο

στην εξίσωση

συμπεριφοράς των επενδυτών. Εξετάσαμε δύο περιπτώσεις: την περίπτωση του
σταθερού εξωγενούς επιτοκίου και την περίπτωση του εξωγενούς επιτοκίου που
αποτελεί άγνωστη συνάρτηση του χρόνου. Δείξαμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η
εισαγωγή του εξωγενούς επιτοκίου χορηγήσεων στο υπόδειγμά μας δεν επηρεάζει
ούτε την απόκλιση του κεφαλαίου από την ισορροπία διαχρονικά ούτε την περίοδο
της ταλάντωσης στην περίπτωση της περιοδικής κυκλικής κίνησης. Επιπλέον, δεν
παρατηρείται καμία μεταβολή στις πιθανότητες σύγκλισης του κεφαλαίου προς τη
μακροχρόνια ισορροπία του, καθώς οι συνθήκες ευστάθειας παραμένουν ίδιες (όπως
άλλωστε και η χαρακτηριστική εξίσωση από την οποία εξάγονται). Η επίδραση του
πιστωτικού όρου έγκειται σε μεταβολή του επιπέδου ισορροπίας του κεφαλαίου, με
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το τελευταίο να βρίσκεται κάτω από το σταθερό επίπεδο στόχο που θέτουν οι
επενδυτές/επιχειρηματίες εάν το εξωγενές επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό.

2.9 Παράρτημα
Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε τη μελέτη των συναρτήσεων (2.15) και (2.16), που
είναι απαραίτητη για την κατασκευή του διαγράμματος 2.2 και κατ’ επέκταση τη
διαγραμματική ανάλυση του υποδείγματος.
Μηδενίζουμε βοηθητικά τη διακρίνουσα (2.8):
𝛥 = 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 4𝑐𝑏 = 0 ⇒
𝑐>0

𝑐 2 (𝑏 + 1)2 = 4𝑐𝑏 ⇒
𝑐 = 𝑓(𝑏) =

4𝑏
, 𝑏 ≠ −1 (ισχύει διότι 𝑏 > 0)(𝟐. 𝟏𝟓)
(𝑏 + 1)2

Για τον προσδιορισμό της μονοτονίας της (2.15) στα διάφορα διαστήματα του πεδίου
ορισμού της [Α=(0, +∞), διότι b>0 εξ υποθέσεως], απαιτείται η μελέτη του
προσήμου της πρώτης παραγώγου της στα εν λόγω διαστήματα. Αρχικά
υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης (2.15):
𝜕𝑐 4(𝑏 + 1)2 − 4 ∙ 2𝑏(𝑏 + 1)
=
(𝑏 + 1)4
𝜕𝑏
=

4(𝑏 2 + 2𝑏 + 1) − 8𝑏 2 − 8𝑏
(𝑏 + 1)4
=

4𝑏 2 + 8𝑏 + 4 − 8𝑏 2 − 8𝑏
(𝑏 + 1)4
=

−4𝑏 2 + 4
(𝑏 + 1)4

=−

4(𝑏 + 1)(𝑏 − 1)
(𝑏 + 1)4

=−

4(𝑏 − 1)
(𝚨. 𝟐. 𝟏)
(𝑏 + 1)3
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Η (Α.2.1) ορίζεται για b-1 που ισχύει διότι b>0.
Μηδενίζουμε την παράγωγο προς εύρεση των στάσιμων σημείων:
𝜕𝑐
4(𝑏 − 1)
=0⇒−
=0⇒𝑏=1
𝜕𝑏
(𝑏 + 1)3
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα πρόσημα της (Α.2.1) και η μονοτονία της
συνάρτησης (2.15) στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

b

(0,1)

1

(1,+)

-4(b-1)

(+)

0

(-)

(𝑏 + 1)3

(+)

(+)

(+)

𝜕𝑐
𝜕𝑏

(+)

0

(-)

𝑐=

4𝑏
(𝑏 + 1)2

Πίνακας

Α.2.1:

τοπικό
μέγιστο
Πίνακας

Προσδιορισμού

Μονοτονίας

της

2

𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι η συνάρτηση (2.15) είναι γνησίως
αύξουσα στο διάστημα (0,1) και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα (1,+). Σύμφωνα
με το κριτήριο της πρώτης παραγώγου, παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο b=1 ίσο με
c=f(1)=1, καθώς η (Α.2.1) έχει θετικό πρόσημο αριστερά και αρνητικό πρόσημο
δεξιά από το b=1. Συνεπώς, το στάσιμο σημείο b=1 αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο
σημείο.
Προχωρούμε στην εύρεση της κυρτότητας της (2.15) στα διάφορα διαστήματα
του πεδίου ορισμού της. Για τον σκοπό αυτό υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγό της:
𝜕 2 𝑐 −4(𝑏 + 1)3 + 4(𝑏 − 1) ∙ 3(𝑏 + 1)2
=
(𝑏 + 1)6
𝜕𝑏 2
−4(𝑏 3 + 3𝑏 2 + 3𝑏 + 1) + 12(𝑏 − 1)(𝑏 2 + 2𝑏 + 1)
=
(𝑏 + 1)6
−4𝑏 3 − 12𝑏 2 − 12𝑏 − 4 + 12𝑏 3 + 24𝑏 2 + 12𝑏 − 12𝑏 2 − 24𝑏 − 12
=
(𝑏 + 1)6
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8𝑏 3 − 24𝑏 − 16
=
(𝑏 + 1)6
8(𝑏 3 − 3𝑏 − 2)
=
(𝚨. 𝟐. 𝟐)
(𝑏 + 1)6
Η (Α.2.2) ορίζεται για b-1 που ισχύει διότι b>0.
Μηδενίζουμε την (Α.2.2) προς εύρεση πιθανού σημείου καμπής:
𝜕 2𝑐
8(𝑏 3 − 3𝑏 − 2)
=0⇒
=0⇒
(𝑏 + 1)6
𝜕𝑏 2
8(𝑏 3 − 3𝑏 − 2) = 0 ⇒
𝑏 3 − 3𝑏 − 2 = 0 ⇒
(𝑏 + 1)(𝑏 2 − 𝑏 − 2) = 0 ⇒
𝑏 = 2 και 𝑏 = −1 (απορρίπτεται)
Εκατέρωθεν του σημείου b=2, η (Α.2.2) αλλάζει πρόσημο και επομένως η συνάρτηση
(2.15) παρουσιάζει σημείο καμπής. Πιο συγκεκριμένα, η (2.15) είναι κοίλη στο
διάστημα (0,2) και κυρτή στο διάστημα (2,+).
Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα πρόσημα της (Α.2.2) και την κυρτότητα
της συνάρτησης (2.15) στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

b

(0,2)

2

(2,+)

8(b+1)

(+)

(+)

(+)

𝑏2 − 𝑏 − 2

(-)

0

(+)

(𝑏 + 1)6

(+)

(+)

(+)

𝜕 2𝑐
𝜕𝑏 2

(-)

0

(+)

𝑐=

4𝑏
(𝑏 + 1)2

σημείο
καμπής

Πίνακας Α.2.2: Πίνακας Προσδιορισμού Κυρτότητας της
𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας μελέτης της συνάρτησης (2.15):

b
𝜕 2𝑐
𝜕𝑏 2
𝜕𝑐
𝜕𝑏
𝑐=

(0,1)

1

(1,2)

2

(2,+)

(-)

(-)

(-)

0

(+)

(+)

0

(-)

(-)

(-)

4𝑏
(𝑏 + 1)2

τοπικό

σημείο

μέγιστο

καμπής

Πίνακας Α.2.3: Πίνακας Μελέτης Συνάρτησης 𝑐 = 4𝑏/(𝑏 + 1)2

Μηδενίζουμε βοηθητικά την κρίσιμη συνθήκη ευστάθειας (2.14):
𝑐(𝑏 + 2) = 4 ⇒ 𝑐 =

4
, 𝑏 ≠ −2 ισχύει διότι 𝑏 > 0 (𝟐. 𝟏𝟔)
𝑏+2

Το πεδίο ορισμού της (2.16) είναι το Α=(0,+), διότι από τις υποθέσεις του
υποδείγματος ισχύει b>0.
Υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο της (2.16):
𝜕𝑐
4
=−
(𝚨. 𝟐. 𝟑)
𝜕𝑏
(𝑏 + 2)2
Η (Α.2.3) ορίζεται για b-2 που ισχύει διότι b>0. Η παράγωγος αυτή είναι αρνητική
για όλες τις τιμές του b. Επομένως, η συνάρτηση (2.16) είναι γνησίως φθίνουσα σε
όλο το πεδίο ορισμού της.
Η δεύτερη παράγωγος της (2.16) δίνεται από την παρακάτω σχέση:
𝜕 2𝑐
8
=
(𝚨. 𝟐. 𝟒)
2
(𝑏 + 2)3
𝜕𝑏
Η (Α.2.4) ορίζεται για b-2 που ισχύει διότι b>0. Η παράγωγος αυτή είναι θετική για
όλες τις τιμές του b, που σημαίνει ότι η συνάρτηση (2.16) είναι αυστηρά κυρτή σε
όλο το πεδίο ορισμού της.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας μελέτης της συνάρτησης (2.16):
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b

(0,+)

𝜕 2𝑐
𝜕𝑏 2
𝜕𝑐
𝜕𝑏
4
𝑐=
𝑏+2
Πίνακας

Α.2.4:

(+)
(-)

Πίνακας

Μελέτης

Συνάρτησης 𝑐 = 4/(𝑏 + 2)
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3. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3.1 Εισαγωγή
Ιδιαίτερη θέση στη θεωρία κυκλικών διακυμάνσεων κατέχουν τα υποδείγματα
πολλαπλασιαστή-επιταχυντή. Τα υποδείγματα αυτά βασίζονται στον παρακάτω
μηχανισμό: μια αύξηση της συνολικής ζήτησης οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης
κεφαλαίου από πλευράς των επιχειρήσεων έτσι ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα
ζήτηση. Η υπερβάλλουσα ζήτηση, επομένως, οδηγεί σε αύξηση των καθαρών
επενδύσεων. Αυτή είναι η επίδραση του επιταχυντή. Στη συνέχεια, η επένδυση έχει
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη συνολική ζήτηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του
πολλαπλασιαστή. Η ανατροφοδοτική διαδικασία, επομένως, που μόλις περιγράψαμε
είναι ικανή να ερμηνεύσει την εμφάνιση των κυκλικών διακυμάνσεων της
οικονομικής δραστηριότητας. Θεμελιωτής των υποδειγμάτων αυτών είναι ο
Samuelson (1939).
Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνουμε το υπόδειγμα πολλαπλασιαστή-επιταχυντή του
Samuelson (1939), ενσωματώνοντας σε αυτό το υπόδειγμα του επιταχυντή
επενδύσεων δεύτερης τάξης (Hillinger, 1992, 2005) με πιστωτικό όρο σε διακριτό
χρόνο. Πρόκειται, επομένως, για εισαγωγή του υποδείγματος του κεφαλαίου 2 στο
υπόδειγμα του Samuelson (1939) για μια κλειστή οικονομία. Στόχος της ανάλυσής
μας αποτελεί η διερεύνηση της ικανότητας του υποδείγματός μας να ερμηνεύσει την
εμφάνιση των κυκλικών διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας σε όρους
του εθνικού εισοδήματος. Αρχικά, παρουσιάζουμε το διαρθρωτικό υπόδειγμα και
εξάγουμε την ανηγμένη μορφή του. Η γενική λύση της ανηγμένης μορφής περιγράφει
τη διαχρονική πορεία του εθνικού εισοδήματος. Τέλος, εξετάζουμε τις ικανές και
αναγκαίες συνθήκες ευστάθειας του συστήματός μας.

3.2 Το Υπόδειγμα
Το διαρθρωτικό μας υπόδειγμα αποτελείται από 7 εξισώσεις. Πρόκειται για μια
εκδοχή του υποδείγματος πολλαπλασιαστή-επιταχυντή του Samuelson (1939) για μία
κλειστή οικονομία, στο οποίο ενσωματώνεται ο επιταχυντής επενδύσεων δεύτερης
τάξης (Hillinger, 1992, 2005) με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο. Υποθέτουμε ότι
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το επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό. Οι διαρθρωτικές σχέσεις του υποδείγματός
μας έχουν ως εξής:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ), 0 < 𝑐 < 1 (𝟑. 𝟏)
𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑 ∙ 𝑟𝐿 , 𝑏 > 0, d<0 (𝟑. 𝟐)
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 (𝟑. 𝟑)
𝐶𝑡 = 𝛼0 + 𝑎1 𝑌𝑡−1 , 𝛼0 > 0, 0 < 𝛼1 < 1 (𝟑. 𝟒)
𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 , 𝐴 > 0 (𝟑. 𝟓)
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝛥𝑡 (𝟑. 𝟔)
𝛥𝑡 = 𝛿𝐾𝑡−1 , 𝛿 > 0 (𝟑. 𝟕)
Οι σχέσεις (3.1) ~ (3.3) αποτελούν το υπόδειγμα του επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο
κεφάλαιο 2. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση (3.1) περιγράφει τον μηχανισμό μερικής
προσαρμογής των επενδύσεων, όπου με 𝑐𝜖(0,1) συμβολίζεται ο συντελεστής μερικής
προσαρμογής. Επιπλέον, η σχέση (3.2) είναι μία εξίσωση συμπεριφοράς των
επενδυτών που συμπεριλαμβάνει και έναν πιστωτικό όρο, το επιτόκιο χορηγήσεων.
Υποθέτουμε ότι το επιτόκιο αυτό είναι εξωγενές και διαχρονικά σταθερό. Τέλος, η
σχέση (3.3) αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του ορισμού της καθαρής επένδυσης.
Τονίζουμε ότι το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου αντιμετωπίζεται ως σταθερό και
κατ’ επέκταση συμβολίζεται με 𝛫 ∗ στην υπόλοιπη ανάλυση.
Η εξίσωση (3.4) περιγράφει τη συνάρτηση κατανάλωσης. Η κατανάλωση της
τρέχουσας περιόδου εκφράζεται ως θετική συνάρτηση του εισοδήματος της
προηγούμενης περιόδου. Η παράμετρος 𝛼0 είναι θετική και αποτελεί την αυτόνομη
κατανάλωση Η παράμετρος 𝛼1

λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1) και

αντιπροσωπεύει την οριακή ροπή προς κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, η
εξίσωση (3.5) περιγράφει τη συνάρτηση παραγωγής, όπου Α>0 η παράμετρος
τεχνολογίας. Πρόκειται για τη νεοκλασική συνάρτηση AK, η οποία αποτελεί μία
συνάρτηση Cobb-Douglas με το μερίδιο του κεφαλαίου στο συνολικό προϊόν να
τείνει στη μονάδα. Στην απλή αυτή μορφή, το υπόδειγμα «AK» όπως ονομάζεται,
δηλώνει ότι η παραγωγή εξαρτάται μόνο από το συντελεστή κεφάλαιο και άρα δεν
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υπάρχει υποκατάσταση με την εργασία. Μάλιστα, η παράμετρος Α ισούται τόσο με το
οριακό προϊόν του κεφαλαίου όσο και με το μέσο προϊόν του (𝛢 = 𝑀𝑃𝐾 = 𝐴𝑃𝐾 ). Η
συνάρτηση παραγωγής ΑΚ παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις στο κεφάλαιο και δεν
ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες των νεοκλασικών συναρτήσεων παραγωγής (Παλυβός,
2008). Πιο συγκεκριμένα, δεν ικανοποιεί την ιδιότητα του φθίνοντος οριακού
προϊόντος (𝑀𝑃𝛫 ≡ 𝐹𝛫 = 𝜕𝑦/𝜕𝐾 = 𝐴 > 0 σταθερό) και επιπλέον δεν ικανοποιεί τις
συνθήκες Inada ( lim 𝐹𝐾 = 𝐴 ≠ 0 και lim 𝐹𝐾 = 0 ≠ ∞). Η συνάρτηση παραγωγής
𝐾→∞

𝐾→0

αυτής της μορφής χρησιμοποιείται ευρέως στις «νέες θεωρίες ενδογενούς
μεγέθυνσης». Παραδείγματα τέτοιων θεωριών αποτελούν το υπόδειγμα Learning by
Doing, το υπόδειγμα έρευνας και ανάπτυξης, το διτομεακό υπόδειγμα AK και το
υπόδειγμα AK με ανθρώπινο κεφάλαιο (Acemoglu, 2009).
Η σχέση (3.6) αποτελεί την ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος. Το εθνικό
εισόδημα (Yt) ισούται με το άθροισμα της τρέχουσας κατανάλωσης (𝐶𝑡 ) και της
ακαθάριστης επένδυσης (𝐼𝑡 + 𝛥𝑡 ), όπου 𝛥𝑡 οι αποσβέσεις. Παράλληλα, η σχέση (3.7)
δίνει τις αποσβέσεις της τρέχουσας περιόδου (𝛥𝑡 ) ως συνάρτηση του επιπέδου του
κεφαλαίου της προηγούμενης περιόδου (𝐾𝑡−1 ). Η παράμετρος δ συμβολίζει τον
συντελεστή απόσβεσης και λαμβάνει θετικές τιμές.
3.3 Επίλυση Υποδείγματος
Από τη σχέση (3.3) προκύπτει:
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 ⇒
𝐼𝑡−1 = 𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 (𝟑. 𝟖)
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.2) και (3.8) στην (3.1), λαμβάνουμε:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐 (𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ) ⇒
𝐼𝑡 − (𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 ) = 𝑐[𝑏(𝛫 ∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑𝑟𝐿 − (𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 )] ⇒
𝐼𝑡 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ − 𝑐𝑏𝐾𝑡−1 + 𝑐𝑑𝑟𝐿 − 𝑐𝐾𝑡−1 + 𝑐𝐾𝑡−2 + 𝐾𝑡−1 − 𝐾𝑡−2 ⇒
𝐼𝑡 = −[𝑐(𝑏 + 1) − 1]𝐾𝑡−1 − (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 + 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 (𝟑. 𝟗)
Από τη σχέση (3.5) προκύπτει:
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𝛢>0

𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 ⇒

𝐾𝑡 =

𝑌𝑡
(𝟑. 𝟏𝟎)
𝛢

Αντικαθιστούμε την (3.10) στην (3.9), ώστε να ορίσουμε την επένδυση σε όρους
εισοδήματος:
𝐼𝑡 = −[𝑐(𝑏 + 1) − 1]𝐾𝑡−1 − (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 + 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝐼𝑡 = −[𝑐(𝑏 + 1) − 1]

𝑌𝑡−1
𝑌𝑡−2
𝑌∗
− (1 − 𝑐)
+ 𝑐𝑏 + 𝑐𝑑𝑟𝐿 (𝟑. 𝟏𝟏)
𝛢
𝛢
𝛢

Ομοίως, αντικαθιστούμε την (3.11) στην (3.7), ώστε να ορίσουμε τις αποσβέσεις σε
όρους εισοδήματος:
𝛥𝑡 = 𝛿𝐾𝑡−1 ⇒ 𝛥𝑡 = 𝛿

𝑌𝑡−1
(𝟑. 𝟏𝟐)
𝛢

Από τις (3.6), (3.11) και (3.12) εξάγουμε την ανηγμένη μορφή του υποδείγματος:
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝛥𝑡 ⇒
𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝑎1 𝑌𝑡−1 − [𝑐(𝑏 + 1) − 1]

𝑌𝑡−1
𝑌𝑡−2
𝑌∗
𝑌𝑡−1
− (1 − 𝑐)
+ 𝑐𝑏 + 𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝛿
⇒
𝛢
𝛢
𝛢
𝛢

𝛢𝑌𝑡 = 𝛢𝛼0 + 𝐴𝑎1 𝑌𝑡−1 − [𝑐(𝑏 + 1) − 1]𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑌𝑡−1 − (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿
⇒
𝛢𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 (𝟑. 𝟏𝟑)
Η γενική λύση της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών (3.13) υπολογίζεται από το
άθροισμα της γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης διαφορών και μίας
μερικής λύσης της μη ομογενούς εξίσωσης διαφορών (3.13). Ξεκινώντας από τη
γενική λύση της αντίστοιχης εξίσωσης διαφορών, αυτή αντανακλά την απόκλιση του
εθνικού εισοδήματος από την ισορροπία του. Για την εξαγωγή της εργαζόμαστε ως
εξής:
Η ομογενής εξίσωση διαφορών:
𝛢𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2 = 0 (𝟑. 𝟏𝟒)
Έστω ότι η 𝑦𝑡 = 𝜆𝑡 είναι ρίζα της παραπάνω εξίσωσης και επομένως την ικανοποιεί:
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𝛢𝜆𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝜆𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝜆𝑡−2 = 0 ⇒
𝜆𝑡−2 [𝛢𝜆2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝜆 + (1 − 𝑐)] = 0 ⇒
𝛢𝜆2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟑. 𝟏𝟓)
Η σχέση (3.15) αποτελεί τη χαρακτηριστική εξίσωση της (3.14). Προχωρούμε στην
επίλυσή της:
Δ = [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]2 − 4𝛢(1 − 𝑐) =
= 𝑐 2 (𝑏 + 1)2 − 2𝑐(𝑏 + 1)(1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) + (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)2 − 4𝛢(1 − 𝑐)
= 𝑐(𝑏 + 1)[𝑐(𝑏 + 1) − 2(1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] + (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)2 − 4𝛢(1 − 𝑐)(𝟑. 𝟏𝟔)
Στο σημείο αυτό, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ανάλογα με το
πρόσημο της διακρίνουσας (3.16). Πρώτον, εάν η διακρίνουσα είναι θετική (Δ>0), η
χαρακτηριστική εξίσωση (3.15) παρουσιάζει δύο πραγματικές ρίζες:
𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] ± √𝛥
2𝛢

Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (3.14) θα είναι:
𝑌𝑡 = 𝐴1 𝜆1𝑡 + 𝐴2 𝜆𝑡2 ⇒
𝑌𝑡 = 𝐴1 [

−[𝑐(𝑏+1)−(1+𝐴𝑎1 +𝛿)]+√𝛥
2𝛢

𝑡

] + 𝐴2 [

−[𝑐(𝑏+1)−(1+𝐴𝑎1 +𝛿)]−√𝛥
2𝛢

𝑡

] (𝟑. 𝟏𝟕)

όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι.
Οι ρίζες 𝜆1 και 𝜆2 θα πρέπει να ικανοποιούν τους αλγεβρικούς τύπους του Vieta,
δηλαδή:
𝜆1 + 𝜆2 = −

𝛽
𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
=−
𝛼
𝛢
&

𝜆1 ∙ 𝜆2 =

𝛾 1−𝑐
=
>0
𝛼
𝐴

Η τελευταία έχει θετικό πρόσημο καθώς 𝑐 ∈ (0,1)& 𝐴 > 0. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει ότι οι δύο ρίζες είναι ομόσημες. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ρίζες θα είναι
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θετικές εάν 𝜆1 + 𝜆2 > 0 και επομένως η πορεία του εισοδήματος θα είναι
μονοτονική, και αρνητικές εάν 𝜆1 + 𝜆2 < 0 και άρα η πορεία του εισοδήματος θα
παρουσιάζει ταλαντώσεις διαχρονικά. Ανεξάρτητα από το πρόσημο των ριζών, εάν οι
τιμές τους είναι μικρότερες της μονάδας σε απόλυτη τιμή (|𝜆1 |, |𝜆2 | < 1 ⇒
−1 < 𝜆1 < 1 & − 1 < 𝜆2 < 1), το εθνικό εισόδημα (Υt) συγκλίνει στο μακροχρόνιο
επίπεδο ισορροπίας του, ενώ διαφορετικά αποκλίνει από αυτό.
Δεύτερον, στην περίπτωση της μηδενικής διακρίνουσας (Δ=0), η χαρακτηριστική
εξίσωση (3.15) παρουσιάζει μία διπλή πραγματική ρίζα (𝛼(𝜆0 ) ↬ 2):
𝜆0 = −

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
2𝛢

Η γενική λύση της (3.14) θα είναι της μορφής:
𝑌𝑡 = 𝐴1 𝜆𝑡0 + 𝐴2 𝑡𝜆𝑡0 ⇒
𝑌𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡)𝜆𝑡0
𝑡

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
𝑌𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡) [−
] , 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝟑. 𝟏𝟖)
2𝛢
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι.
Η σύγκλιση ή απόκλιση του εθνικού εισοδήματος από τη μακροχρόνια ισορροπία
του εξαρτάται από την απόλυτη τιμή της ρίζας 𝜆0 . Εάν η απόλυτη τιμή της ρίζας 𝜆0
είναι μικρότερη της μονάδας (|𝜆0 | < 1 ⇒ −1 < 𝜆0 < 1), το εθνικό εισόδημα θα
συγκλίνει στο επίπεδο ισορροπίας του μακροχρόνια. Η σύγκλιση θα είναι μονοτονική
εάν 0 < 𝜆0 < 1 ενώ θα πραγματοποιείται με ταλαντώσεις εάν −1 < 𝜆0 < 0.
Αντίστοιχα για την περίπτωση της απόκλισης.
Τέλος, στην περίπτωση της αρνητικής διακρίνουσας (Δ<0), η χαρακτηριστική
εξίσωση (3.15) έχει δύο συζυγείς μιγαδικές ρίζες:

𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] ± 𝑖√|Δ|
⇒
2𝛢

𝜆1,2 = −

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) √|𝛥|
±
𝑖
2𝛢
2𝛢

όπου 𝑖 = √−1 η φανταστική μονάδα.
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Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (3.14) θα είναι της μορφής:
𝑌𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡], 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝟑. 𝟏𝟗)
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι και 𝑅 > 0 το μέτρο/απόλυτη τιμή των συζυγών
μιγαδικών χαρακτηριστικών ριζών.
Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα ακολουθεί περιοδική κυκλική κίνηση με
περίοδο ίση με 2𝜋/𝜔 και πλάτος, η διαχρονική εξέλιξη του οποίου εξαρτάται από το
μέτρο/απόλυτη τιμή των συζυγών μιγαδικών ριζών, 𝑅 = √((1 − 𝑐)/𝐴). Η τιμή αυτή
υπολογίζεται ως εξής, συμβολίζοντας πρώτα τις ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης
με 𝜆1,2 = ℎ ± 𝑢𝑖, 𝑖 = √−1:
2

√|𝛥|
−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)]
𝑅 = √ ℎ 2 + 𝑢 2 = √[
] +[
]
2𝐴
2𝐴

2

2

−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)]
√4𝛢(1 − 𝑐) − [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)]2
= √[
] +[
]
2𝐴
2𝐴

=√

[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)]2 + 4𝛢(1 − 𝑐) − [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)]2
4𝐴2
=√

4𝛢(1 − 𝑐)
4𝐴2

=√

όπου ℎ = −

(1 − 𝑐)
𝐴

√|𝛥|
𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 𝜆𝛽 + 𝛿)
&𝑢 =
2𝛢
2𝛢

Η σύγκλιση ή απόκλιση του εθνικού εισοδήματος από το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του εξαρτάται από την τιμή του μέτρου των μιγαδικών ριζών (𝑅).
Έχοντας υπόψη ότι λαμβάνει μόνο θετικές τιμές, εάν 𝑅 < 1, το εθνικό εισόδημα
ακολουθεί κυκλική πορεία με φθίνον πλάτος διαχρονικά και άρα συγκλίνει προς το
μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του. Αντίθετα, εάν 𝑅 > 1, το πλάτος των
τριγωνομετρικών ταλαντώσεων του εθνικού εισοδήματος είναι αυξανόμενο και άρα
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2

αποκλίνει από τη μακροχρόνια ισορροπία του. Τέλος, εάν 𝑅 = 1 ⇒ 1 − 𝑐 = 𝐴, το
πλάτος των τριγωνομετρικών ταλαντώσεων είναι σταθερό.
Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε να εξάγουμε τη μερική λύση της μη ομογενούς
εξίσωσης διαφορών (3.13). Η μερική αυτή λύση αποτελεί το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος. Θεωρούμε ότι το επίπεδο στόχος του εθνικού
εισοδήματος (𝑌 ∗ ) παραμένει διαχρονικά σταθερό, επειδή εξαρχής υποθέσαμε ότι το
επίπεδο στόχος του κεφαλαίου (𝛫 ∗ ) θεωρείται διαχρονικά σταθερό (από σχέση (3.5)).
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υπόθεση του σταθερού εξωγενούς επιτοκίου
χορηγήσεων, μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο των απροσδιόριστων
συντελεστών (method of undetermined coefficients).
Έστω ότι η μερική λύση της (3.13) είναι της μορφής 𝑌̅𝑡 = 𝛤, 𝛤 ∈ ℝ.
Αντικαθιστούμε στην (3.13):
𝛢𝛤 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝛤 + (1 − 𝑐)𝛤 = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝛢 + 𝑐(𝑏 + 1) − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐]𝛤 = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝛢 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐]𝛤 = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿]𝛤 = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
𝛤=
, 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0
𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿
Επομένως η μερική λύση της (3.13) θα είναι η:
𝑌̅𝑡 = 𝛤 =

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0 (𝟑. 𝟐𝟎)
𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿

Η σχέση (3.20) μπορεί να ερμηνευτεί ως το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Για
να έχει οικονομική σημασία, θα πρέπει η τιμή της να είναι θετική. Με δεδομένες τις
τιμές των παραμέτρων του υποδείγματος, αυτό συμβαίνει εάν ο αριθμητής και ο
παρονομαστής του Γ είναι ομόσημοι, δηλαδή στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
εάν 𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0 & 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 > 0
ή
εάν 𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ < 0 & 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 < 0.
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Εάν 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 = 0, δοκιμάζουμε την 𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡, 𝛤 ∈ ℝ, 𝑡 = 0 ,1 ,2 …. ως
μερική λύση της (3.13):
𝛢𝛤𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝛤(𝑡 − 1) + (1 − 𝑐)𝛤(𝑡 − 2)
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝐴 + 𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) + 1 − 𝑐]Γ𝑡
− [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) + 2(1 − 𝑐)]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿
⇒
[𝐴 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐]Γ𝑡 − [𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 2 − 2𝑐]Γ
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿]Γ𝑡 − [𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿]Γ
𝛢(1−𝑎1 )+𝑐𝑏−𝛿=0

= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒

−[𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
Γ=−

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 ≠ 0
𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿

Επομένως, η μερική λύση της (3.13) δίνεται από τη σχέση:
𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 = −

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
𝑡, 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 ≠ 0 (𝟑. 𝟐𝟏)
𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿

Η σχέση (3.21) αντιπροσωπεύει τη μακροχρόνια τάση του εθνικού εισοδήματος και
περιγράφει τη γραφική παράσταση μίας ευθείας που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων. Επειδή το εισόδημα λαμβάνει θετικές τιμές, θα πρέπει η παραπάνω ευθεία να
διέρχεται από το πρώτο τεταρτημόριο, γεγονός που απαιτεί το Γ να λαμβάνει θετικές
τιμές και επομένως ο αριθμητής και ο παρονομαστής του Γ να είναι ετερόσημοι. Πιο
συγκεκριμένα, απαιτείται:
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 < 0
ή
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ < 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 > 0.
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Εάν 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 = 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 = 0, δοκιμάζουμε την
𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 2 , 𝛤 ∈ ℝ, 𝑡 = 0, 1, 2 … ως μερική λύση της (3.13):
𝛢𝛤𝑡 2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝛤(𝑡 − 1)2 + (1 − 𝑐)𝛤(𝑡 − 2)2
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝛢𝛤𝑡 2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝛤(𝑡 2 − 2𝑡 + 1) + (1 − 𝑐)𝛤(𝑡 2 − 4𝑡 + 4)
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝐴 + 𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) + 1 − 𝑐]Γ𝑡 2
− 2[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿 ) + 2(1 − 𝑐 )]Γt
+ [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) + 4(1 − 𝑐)]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿
⇒
[𝐴 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐]Γ𝑡 2 − 2[𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 2 − 2𝑐]Γt
+ [𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 4 − 4𝑐]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿]Γ𝑡 2 − 2[𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿]Γt
+ [𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 4 − 4𝑐]Γ
𝛢(1−𝑎1 )+𝑐𝑏−𝛿=0 ,𝑐(𝑏−1)+1−𝐴𝑎1 −𝛿=0

= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒

[𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 4 − 4𝑐]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
𝑐(𝑏−1)+1−𝐴𝑎1 −𝛿=0

[𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 2(1 − 𝑐)]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
[2(1 − 𝑐)]Γ = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 ⇒
Γ=

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 2(1 − 𝑐) ≠ 0 που ισχύει διότι 0 < c < 1
2(1 − 𝑐)

Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση η μερική λύση της (3.13) θα είναι:
𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 2 =

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ 2
𝑡 (𝟑. 𝟐𝟐)
2(1 − 𝑐)

Η σχέση (3.22) εκφράζει τη μακροχρόνια τάση του εθνικού εισοδήματος σε αυτήν
την περίπτωση. Όπως και προηγουμένως, για να έχει οικονομική αξία θα πρέπει Γ>0.
Με

δεδομένα

τα

διαστήματα

τιμών

των

παραμέτρων,

αυτό

απαιτεί

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0.
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Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, η γενική λύση της ανηγμένης μορφής του
υποδείγματός μας δίνεται από το άθροισμα μίας εκ των σχέσεων (3.17) ~ (3.19),
ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας, με μία εκ των σχέσεων (3.20) ~ (3.22),
ανάλογα με την ευστάθεια ή αστάθεια του υποδείγματός μας, όπως θα δούμε στην
επόμενη ενότητα.
3.4 Συνθήκες Ευστάθειας
Η σύγκλιση του εθνικού εισοδήματος (Υt) στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του
απαιτεί την ικανοποίηση των ικανών και αναγκαίων συνθηκών ευστάθειας. Για την
εξαγωγή τους ξεκινάμε από τη χαρακτηριστική εξίσωση. Η χαρακτηριστική εξίσωση
(3.15) μπορεί να γραφεί ως εξής:
𝜆2 +

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
1−𝑐
𝜆 +
= 0 (𝟑. 𝟏𝟓΄ )
𝛢
𝛢

Για την ύπαρξη ευστάθειας, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω ανισότητες
(χρησιμοποιούμε τις συνθήκες ευστάθειας του Gandolfo (1996), όπως αυτές
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο):
1+

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) 1 − 𝑐
+
>0⇒
𝛢
𝛢

𝛢 + 𝑐(𝑏 + 1) − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐
>0⇒
𝐴
𝐴 + 𝑐𝑏 + 𝑐 − 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 + 1 − 𝑐
>0⇒
𝐴
𝐴 + 𝑐𝑏 − 𝐴𝑎1 − 𝛿
>0⇒
𝐴
𝛢>0
𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿
>0 ⇒
𝐴

𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 > 0 (𝟑. 𝟐𝟑)
Επιπλέον:
1−

1−𝑐
>0⇒
𝛢
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𝐴>0
𝐴 − (1 − 𝑐)
> 0⇒
𝐴

𝐴 − (1 − 𝑐) > 0 (𝟑. 𝟐𝟒)
Τέλος:
1−

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿) 1 − 𝑐
+
>0⇒
𝛢
𝛢

𝛢 − [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] + 1 − 𝑐
>0⇒
𝛢
𝐴 − 𝑐(𝑏 + 1) + 1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿 + 1 − 𝑐
>0⇒
𝐴
𝐴>0
𝐴(1 + 𝑎1 ) − 𝑐(𝑏 + 2) + 2 + 𝛿
>0⇒
𝐴

𝐴(1 + 𝑎1 ) − 𝑐(𝑏 + 2) + 2 + 𝛿 > 0 (𝟑. 𝟐𝟓)
Επομένως, το εθνικό εισόδημα (Υt) συγκλίνει διαχρονικά στο μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του αν ικανοποιούνται οι κρίσιμες συνθήκες ευστάθειας (3.23), (3.24) και
(3.25).
Η ικανοποίηση της πρώτης κρίσιμης συνθήκης ευστάθειας, σχέση (3.23), απαιτεί
η ποσότητα 𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 να λαμβάνει θετική τιμή για τις διάφορες τιμές των
παραμέτρων του υποδείγματος. Από την άλλη πλευρά, η σχέση (3.20) αποτελεί το
επίπεδο ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι η ίδια ποσότητα,
𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿, είναι

μη

μηδενική.

Συμπεραίνουμε,

επομένως,

ότι

η

ικανοποίηση της πρώτης αναγκαίας συνθήκης ευστάθειας συνεπάγεται την ισχύ του
περιορισμού 𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0 και κατ’ επέκταση την αποδοχή της σχέσης
(3.20) ως επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Επιπλέον, αφού από την σχέση (3.23)
𝐴(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 > 0, η σχέση (3.20) θα έχει θετικό πρόσημο και άρα οικονομική
σημασία ως επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος μόνο εφόσον, με δεδομένες τις
τιμές των παραμέτρων του υποδείγματος, ισχύει 𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0.
Με το παρόν υπόδειγμα επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των
κυκλικών διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό,
εστιάζουμε σε εκείνη την περίπτωση που το εθνικό εισόδημα διαγράφει περιοδική
κυκλική πορεία συγκλίνοντας στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του. Η λύση της
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ανηγμένης μορφής του υποδείγματός μας (σχέση (3.13)) που αντιπροσωπεύει αυτού
του είδους τη διαχρονική πορεία του εθνικού εισοδήματος προκύπτει από το
άθροισμα των σχέσεων (3.19) και (3.20) και είναι η ακόλουθη:
𝑌𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡] +

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝐴 , 𝐴 ∈ ℝ (𝟑. 𝟐𝟔)
𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 1 2

με 𝛢(1 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0 που ισχύει λόγω της σχέσης (3.23) όπως αναλύσαμε
παραπάνω, όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι οι τιμές των οποίων μπορούν να
υπολογιστούν χρησιμοποιώντας δύο αρχικές συνθήκες και 𝑅 > 0 το μέτρο/απόλυτη
τιμή των συζυγών μιγαδικών χαρακτηριστικών ριζών.

3.5 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείναμε το υπόδειγμα πολλαπλασιαστή-επιταχυντή του
Samuelson (1939), εισάγοντας σε αυτό το υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης (Hillinger, 1992, 2005) με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο. Η γενική
λύση της ανηγμένης μορφής του διαρθρωτικού υποδείγματός μας περιέγραψε τη
διαχρονική πορεία του εθνικού εισοδήματος. Όπως δείξαμε, το υπόδειγμα αυτό είναι
ικανό να ερμηνεύσει την εμφάνιση των κυκλικών διακυμάνσεων σε όρους του
εθνικού εισοδήματος. Τέλος, εξετάσαμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες που
εξασφαλίζουν την ευστάθεια του συστήματός μας.
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ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4.1 Εισαγωγή
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 (goals) και τους ενδιάμεσους στόχους (intermediate targets). Κύριοι στόχοι
της νομισματικής πολιτικής αποτελούν η σταθερότητα των τιμών, η μείωση της
ανεργίας, η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η σταθερότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών, η σταθερότητα των επιτοκίων και η οικονομική
μεγέθυνση (Mishkin, 2007). Με κριτήρια την αναγκαιότητα λήψης απόφασης και τον
χρόνο επίτευξης, οι πέντε 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 πολιτική
ελέγχου προσφοράς χρήματος και επιτοκίου. Μάλιστα, στη βιβλιογραφία συχνά
αναφέρεται και η έννοια των λειτουργικών στόχων (operating targets). Πρόκειται για
στόχους που παρεμβάλλονται ανάμεσα στους ενδιάμεσους στόχους και στα μέσα της
νομισματικής πολιτικής, όπως τα τραπεζικά διαθέσιμα, τα πολύ βραχυπρόθεσμα
επιτόκια, το ημερήσιο διατραπεζικό επιτόκιο και διάφοροι δείκτες που συνδέουν το
επιτόκιο με τη συναλλαγματική ισοτιμία (Walsh, 2003).
Τα μέσα της νομισματικής πολιτικής είναι εκείνες οι μεταβλητές που
προσδιορίζονται άμεσα από την Κεντρική Τράπεζα και διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: τα βασικά ή γενικά μέσα και τα δευτερεύοντα ή ειδικά μέσα. Στην πρώτη
κατηγορία περιλαμβάνονται η πολιτική ανοικτής αγοράς (open-market operations), το
προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) και το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης
ρευστών διαθέσιμων (reserve requirements). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι
διάφοροι ειδικοί πιστωτικοί έλεγχοι και οι συστάσεις προς τις εμπορικές τράπεζες.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τη συστηματική και σταθερή ως προς το
χρόνο σχέση ανάμεσα στους κύριους και τους ενδιάμεσους στόχους, η σχέση
ανάμεσα στα μέσα και τους ενδιάμεσους στόχους εξαρτάται από θεσμικούς
παράγοντες που μεταβάλλονται τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς τον τόπο
(Poole, 1970). Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρούμε μια αναλυτική παρουσίαση και
αξιολόγηση των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής.

4.2. Βασικά Μέσα Άσκησης Νομισματικής Πολιτικής
4.2.1 Πολιτική Ανοικτής Αγοράς
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 ασκείται με πώληση ομολογιών στην ανοικτή
αγορά και έχει ως αποτέλεσμα τη 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 με τη σειρά της σε μείωση του επιτοκίου κρατικών
ομολογιών, δηλαδή του μακροπρόθεσμου ή βραχυπρόθεσμου 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. Αντίστοιχα, 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 τη 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 παραπάνω ανάλυση αφορά στην περίπτωση που ενδιάμεσος στόχος της
νομισματικής πολιτικής είναι η προσφορά χρήματος. Η Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή,
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ζητάει ή προσφέρει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ομολογιών προκειμένου να επιτύχει
την επιθυμητή αύξηση ή μείωση της προσφοράς χρήματος και αφήνει την αγορά να
προσδιορίσει το επιτόκιο των ομολογιών. Ωστόσο, είναι πιθανό η Κεντρική Τράπεζα
να ζητήσει ή να προσφέρει οποιοδήποτε επίπεδο ομολογιών στην ανοικτή αγορά, έτσι
ώστε να επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιτοκίου. Το πρόβλημα της επιλογής
ενδιάμεσου στόχου αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και αφορά στην επιλογή του
ενδιάμεσου στόχου (προσφορά χρήματος ή επιτόκιο) που η Κεντρική Τράπεζα
επιθυμεί να επιτύχει ασκώντας πολιτική ανοικτής αγοράς. Χαρακτηριστική είναι η
δημοσίευση του Poole (1970). Ο τελευταίος αποδεικνύει ότι, στην περίπτωση ενός
στοχαστικού υποδείγματος, η επιλογή του ενδιάμεσου στόχου εξαρτάται από την
τυπική απόκλιση του διαταρακτικού όρου της ζήτησης χρήματος, την τυπική
απόκλιση του διαταρακτικού όρου της αγοράς αγαθών, τη συνδιακύμανση των
προαναφερθέντων διαταρακτικών όρων και τις διαρθρωτικές παραμέτρους που
προσδιορίζουν την κλίση των καμπυλών IS και LM. Πιο συγκεκριμένα, εάν η
διακύμανση του διαταρακτικού όρου της αγοράς αγαθών είναι μεγάλη, η προσφορά
χρήματος αποτελεί πιο αποτελεσματικό ενδιάμεσο στόχο σε όρους απώλειας
κοινωνικής ευημερίας. Αντίθετα, στην περίπτωση της μεγάλης διακύμανσης του
διαταρακτικού όρου της αγοράς χρήματος, πιο αποτελεσματικός ενδιάμεσος στόχος
σε όρους απώλειας κοινωνικής ευημερίας είναι το επιτόκιο. Παράλληλα,
υποστηρίζεται ότι ένας συνδυασμός πολιτικής ελέγχου της προσφοράς χρήματος και
του επιτοκίου, με δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων του υποδείγματος, είναι
δυνατόν να υπερτερεί έναντι τόσο της πολιτικής ελέγχου της προσφοράς χρήματος
όσο και της πολιτικής ελέγχου του επιτοκίου.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι Fontana & Palacio-Vera (2003) αναφέρουν δύο απαραίτητες
συνθήκες για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής ελέγχου της
προσφοράς χρήματος. Πρώτον, τον εξολοκλήρου έλεγχο της προσφοράς χρήματος
από την Κεντρική Τράπεζα. Η συνθήκη αυτή απαιτεί με τη σειρά της την
ικανοποίηση δύο επιμέρους συνθηκών. Αφενός τον έλεγχο της νομισματικής βάσης
από την Κεντρική Τράπεζα και αφετέρου την ύπαρξη σταθερής σχέσης ανάμεσα στη
νομισματική βάση και την προσφορά χρήματος. Δεύτερον, την ύπαρξη σταθερής
σχέσης ανάμεσα στην προσφορά χρήματος και το χρηματικό εισόδημα.
Ανεξαρτήτως ενδιάμεσου στόχου, τα πλεονεκτήματα της πολιτικής ανοικτής
αγοράς μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Πρώτον, δεν δημοσιοποιείται και
επομένως η εφαρμογής της δεν κλονίζει την εμπιστοσύνη του κοινού προς την
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Κεντρική Τράπεζα. Δεύτερον, η πολιτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα
στιγμή. Πρόκειται, επομένως, για ένα μέσο άσκησης διακριτικής πολιτικής, δηλαδή
πολιτικής που ακολουθείται ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική συγκυρία και
χαρακτηρίζεται από ευκαμψία και αιφνιδιασμό. Τρίτον, 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.
Σημειώνεται ότι 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.

4.2.2 Υποχρεωτικό Ποσοστό Διακράτησης Ρευστών Διαθεσίμων
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-Β) αναφέρεται στο χρήμα που έχει κοπεί
και κυκλοφορεί στην οικονομία, δηλαδή στο σύνολο των τραπεζογραμματίων και των
κερμάτων που κατέχει το κοινό και των συνολικών ρευστών διαθεσίμων των
εμπορικών τραπεζών. Η προσφορά χρηματικής βάσης, δηλαδή χρήματος της
Κεντρικής Τράπεζας, είναι δεδομένη. Αλγεβρικά:
𝐵 𝑠 = 𝐵̅ (𝟒. 𝟏)
όπου Βs: η προσφορά χρηματικής βάσης.
Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για χρηματική βάση προέρχεται από το κοινό και τις
εμπορικές τράπεζες. Αλγεβρικά:
𝛣 𝑑 = 𝐶 + 𝑇𝑅 (𝟒. 𝟐)
όπου Βd: η ζήτηση για χρηματική βάση, C: μετρητά που κατέχει το κοινό, TR:
συνολικά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών
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Από τη συνθήκη ισορροπίας ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά χρηματικής
βάσης, λαμβάνουμε:
𝛣 𝑑 = 𝐵 𝑠 = 𝐵̅ ⇒
𝐵̅ = 𝐶 + 𝑇𝑅 (𝟒. 𝟑)
Το κοινό επιθυμεί να διατηρήσει ένα ποσοστό (𝑐) επί των καταθέσεων όψεως με
τη μορφή ρευστών διαθεσίμων. Επομένως:
𝐶 = 𝑐𝐷, 0 < 𝑐 < 1 (𝟒. 𝟒)
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). Συνεπώς, ισχύει:
𝑅𝑅 = 𝛼𝐷, 0 < 𝛼 < 1 (𝟒. 𝟓)
όπου RR: υποχρεωτικά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών.
Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να διακρατήσουν και προαιρετικά
διαθέσιμα, τα οποία αποτελούν ποσοστό (e) επί των καταθέσεων όψεως. Το ποσοστό
αυτό προσδιορίζεται από τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες ως εξής:
𝐸𝑅 = 𝑒𝐷, 0 < 𝑒 < 1 (𝟒. 𝟔)
όπου ER: προαιρετικά ρευστά διαθέσιμα.
Τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών δίνονται από το
άθροισμα των υποχρεωτικών και προαιρετικών ρευστών διαθεσίμων, δηλαδή:
𝑇𝑅 = 𝑅𝑅 + 𝐸𝑅 (𝟒. 𝟕)
Αντικαθιστώντας τις (4.4), (4.5), (4.6) και (4.7) στην (4.3) προκύπτει:
(4.7)

𝛣̅ = 𝐶 + 𝑇𝑅 ⇒

(4.4)~(4.6)

𝐵̅ = 𝐶 + 𝑅𝑅 + 𝐸𝑅 ⇒

𝐵̅ = 𝑐𝐷 + 𝑎𝐷 + 𝑒𝐷 ⇒
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𝐵̅ = (𝑐 + 𝑎 + 𝑒)𝐷 ⇒
𝐷=

𝐵̅
𝑐+𝑎+𝑒

(𝟒. 𝟖)

Η προσφορά χρήματος8 (Μ) μπορεί να οριστεί ως το άθροισμα της νομισματικής
κυκλοφορίας και των καταθέσεων όψεως:
𝛭 = 𝐶 + 𝐷 (𝟒. 𝟗)
Από (4.4), (4.8) και (4.9):
𝛭 =𝐶+𝐷 ⇒
𝑀 = 𝑐𝐷 + 𝐷 ⇒
(4.8)

𝛭 = (1 + 𝑐)𝐷 ⇒
𝑀=

1+𝑐
𝐵̅ ⇒
𝑐+𝑎+𝑒

𝑀 = 𝑚 ∙ 𝐵̅ (𝟒. 𝟏𝟎)
όπου m: ο πολλαπλασιαστής χρήματος.
Από τη σχέση (4.10), παρατηρούμε ότι μια αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) οδηγεί σε μείωση της προσφοράς χρήματος και
το αντίστροφο. Επομένως, η νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζει την προσφορά χρήματος
μέσω του πολλαπλασιαστή χρήματος.
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
περιόδους ύφεσης, με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα,
εάν η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να ασκήσει περιοριστική νομισματική πολιτική,
αυξάνει

το

υποχρεωτικό

ποσοστό

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

και

συνακόλουθα οι εμπορικές τράπεζες περιορίζουν τα δάνεια στο κοινό ή ρευστοποιούν
8

Η προσφορά χρήματος ορίζεται με βάση το δείκτη Μ1.
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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: Πρώτον, η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται
και επομένως εμπεριέχει κίνδυνο κλονισμού της εμπιστοσύνης του κοινού προς το
τραπεζικό σύστημα. Δεύτερον, 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. Τρίτον,
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 διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων, οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να μειώσουν το ποσοστό
προαιρετικών διαθεσίμων που παρακρατούν και έτσι να διατηρήσουν σταθερά τα
συνολικά

τους

διαθέσιμα.

Κατ’

αυτόν

τον

τρόπο

περιορίζεται

τόσο

η

αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
ως μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής όσο και η επίπτωσή του στον κύκλο
εργασιών των εμπορικών τραπεζών.
Ο Bofinger (2001) τονίζει τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νομισματικής
πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
Πρώτον, την εξάρτηση των εμπορικών τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα που
συνεπάγεται η άσκησή της. Δεύτερον, την επίδρασή της στη διαχείριση της
ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών. Τέλος, το ρόλο της στην εξασφάλιση της
σταθερότητας του πολλαπλασιαστή χρήματος.

4.2.3 Προεξοφλητικό Επιτόκιο
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) στην επιβολή ενός ορισμένου επιπέδου προεξοφλητικού
επιτοκίου, β) στον καθορισμό του ανώτατου ποσού που μπορεί να δανειστεί ή να
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προεξοφλήσει κάθε εμπορική τράπεζα, σε ομόλογα, και γ) στον 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 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 το 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 στη βιβλιογραφία είναι η ικανότητα σηματοδότησης (signaling) της
νομισματικής πολιτικής που πρόκειται να ασκηθεί από την Κεντρική Τράπεζα στο
άμεσο μέλλον.

4.3 Δευτερεύοντα Μέσα Άσκησης Νομισματικής Πολιτικής
Όσον αφορά στα δευτερεύοντα μέσα άσκησης 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
στη βραχυχρόνια περίοδο με την προϋπόθεση ότι δεν επαναλαμβάνεται συχνά.
Οι ειδικοί πιστωτικοί έλεγχοι επιβάλλονται με στόχο τον περιορισμό της πίστης
σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Παραδείγματα τέτοιων ελέγχων αποτελούν οι
περιορισμοί ή η αναστολή στεγαστικών, καταναλωτικών ή άλλων δανείων, η αύξηση
των ανώτατων επιτοκίων προθεσμίας και ο περιορισμός ή αναστολή της πώλησης
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αγαθών με δόσεις. Στην περίπτωση της επεκτατικής πολιτικής, εφαρμόζονται οι
ακριβώς αντίθετοι έλεγχοι.

4.4 Επίλογος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα βασικά και τα δευτερεύοντα μέσα
άσκησης νομισματικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στα βασικά
μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν την πολιτική
ανοικτής αγοράς, το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων και το
προεξοφλητικό επιτόκιο. Ξεκινώντας από την πολιτική ανοικτής αγοράς, δώσαμε
ιδιαίτερη έμφαση στον προβληματισμό γύρω από την επιλογή ενδιάμεσου στόχου.
Συνεχίσαμε την ανάλυσή μας με το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων, παρουσιάζοντας πρώτα την εξαγωγή του πολλαπλασιαστή χρήματος.
Τέλος, συζητήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προεξοφλητικού
επιτοκίου ως μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Επιχειρώντας μια σύγκριση και
αξιολόγηση των παραπάνω μέσων, τα χαρακτηριστικά της μη δημοσιοποίησης, της
ευκαμψίας

και

της

λειτουργίας

μέσω

του

πολλαπλασιαστή

καταθέσεων,

αναδεικνύουν την πολιτική ανοικτής αγοράς ως αποτελεσματικότερο μέσο άσκησης
νομισματικής πολιτικής.
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5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

5.1 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 στη χορήγηση δανείων και τη 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 Oργάνωση 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 διερεύνηση της αναγκαιότητας και της επίδρασης της
ρύθμισης στη λειτουργία τους και γ) η ανάλυση του ρόλου της δομής αγοράς στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους (Van Hoose, 2010).
Ο Klein

(1971) εξετάζει

τη συμπεριφορά των εμπορικών

τραπεζών,

αντιμετωπίζοντάς τες ως έναν ορθολογικό επενδυτή. Υποθέτει ότι το συνολικό
κεφάλαιο της αντιπροσωπευτικής εμπορικής τράπεζας αποτελείται από το μετοχικό
κεφάλαιο και τις καταθέσεις που εισρέουν σε αυτήν. 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
στη μείωση του κινδύνου ρευστότητας, τα κρατικά χρεόγραφα, που συνεπάγονται μια
δεδομένη απόδοση, και τα δάνεια, που η μέγιστη προσδοκώμενη απόδοσή τους
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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.
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 τη
ρυθμιστική αρχή αφορούν το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης 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.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των πιο
αντιπροσωπευτικών υποδειγμάτων βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών τόσο για
την περίπτωση του μονοπωλίου όσο και για την περίπτωση του ολιγοπωλιακού
τραπεζικού κλάδου. Όσον αφορά στο μονοπώλιο, ξεκινούμε με την παρουσίαση του
υποδείγματος Monti-Klein (1971) που αποτελεί θεμέλιο της βιομηχανικής οργάνωσης
των τραπεζών, αντιμετωπίζοντας τις εμπορικές τράπεζες ως επιχειρήσεις που έχουν
ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι Baltensperger (1980) και Santomero
(1984) αναλύουν το παραπάνω υπόδειγμα και το συγκρίνουν με άλλα υποδείγματα
συμπεριφοράς των τραπεζών. Ο Hannah (1991) τονίζει τη χρησιμότητα του μοντέλου
στη διενέργεια εμπειρικών προβλέψεων. Επίσης, πολλές εμπειρικές έρευνες όπως
αυτές των Molyneux et al. (1994) και Suominen (1994) στηρίζονται σε αυτό το
υπόδειγμα. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο,
παρουσιάζονται υποδείγματα που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της
νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στην άριστη συμπεριφορά
των τραπεζών.
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5.2 Υποδείγματα Μονοπωλίου
5.2.1 Υπόδειγμα Monti-Klein
Το υπόδειγμα Monti-Klein9 (1971) έχει αποτελέσει την απαρχή των περισσότερων
μελετών στο πεδίο της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών. Ας υποθέσουμε ότι η
μονοπωλιακή τράπεζα αντιμετωπίζει μια αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων
𝑟𝐿 = 𝑟𝐿 (𝐿), όπου 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0 (αρνητική κλίση), και μία αντίστροφη συνάρτηση
προσφοράς καταθέσεων της μορφής 𝑟𝐷 = 𝑟𝐷 (𝐷), όπου 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0 (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, το διατραπεζικό επιτόκιο (r) και το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων (𝛼 ∈ (0,1)) θεωρούνται εξωγενώς προσδιοριζόμενα από την
Κεντρική Τράπεζα. Η συνάρτηση κόστους της μονοπωλιακής τράπεζας είναι η
C(𝐷, 𝐿) και είναι κυρτή.
Το πρόβλημα της τράπεζας διατυπώνεται ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱(𝐿, 𝐷) = ( 𝑟𝐿 (𝐿) − 𝑟)𝐿 + (𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 (𝐷))𝐷 − 𝐶(𝐷, 𝐿) (𝟓. 𝟏)
𝐿,𝐷

Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι:
𝜕𝛱
= 0 ⇒ 𝑟 ′ 𝐿 (𝐿)𝐿 + 𝑟𝐿 − 𝑟 − 𝐶 ′ 𝐿 (𝐷, 𝐿) = 0 (𝟓. 𝟐)
𝜕𝐿
𝜕𝛱
= 0 ⇒ −𝑟 ′ 𝐷 (𝐷)𝐷 + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 − 𝐶 ′ 𝐷 (𝐷, 𝐿) = 0 (𝟓. 𝟑)
𝜕𝐷
Η συνθήκη δεύτερης τάξης για μέγιστο απαιτεί η εσσιανή μήτρα
𝜕 2 𝛱(𝐿) 𝜕 2 𝛱(𝐿)
2
𝜕𝐿𝜕𝐷
𝛨 = | 2𝜕𝐿
|
𝜕 𝛱(𝐿) 𝜕 2 𝛱(𝐷)
𝜕𝐷𝜕𝐿
𝜕𝐷2
να είναι αρνητικά ορισμένη, δηλαδή:
|𝛨1 | =
9

𝜕 2 𝛱(𝐿)
< 0 (𝟓. 𝟒) &
𝜕𝐿2

Αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος Monti-Klein γίνεται στους Freixas & Rochet (2008).
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𝜕 2 𝛱(𝐿) 𝜕 2 𝛱(𝐿)
2
𝜕 2 𝛱(𝐿) 𝜕 2 𝛱(𝐷)
𝜕 2 𝛱(𝐿)
2
𝜕𝐿
𝜕𝐿𝜕𝐷
|𝛨2 | = | 2
−(
) > 0 (𝟓. 𝟓)
|=
𝜕𝐿2
𝜕𝐷2
𝜕𝐿𝜕𝐷
𝜕 𝛱(𝐿) 𝜕 2 𝛱(𝐷)
𝜕𝐷𝜕𝐿
𝜕𝐷2
Οι ελαστικότητες ζήτησης δανείων και προσφοράς καταθέσεων ορίζονται ως:
𝜀𝐿 =

𝑟𝐿 𝐿′ (𝑟𝐿 )
𝑟𝐷 𝐷′ (𝑟𝐷 )
< 0 και 𝜀𝐷 =
> 0.
𝐿(𝑟𝐿 )
𝐷(𝑟𝐷 )

Από (5.2) και (5.3) προκύπτει:
𝑟𝐿∗ − (𝑟 + 𝐶 ′ 𝐿 )
1
=
(𝟓. 𝟔)
∗
|𝜀𝐿 (𝑟𝐿∗ )|
𝑟𝐿
𝑟(1 − 𝑎) − 𝐶 ′ 𝐷 − 𝑟𝐷∗
1
=
(𝟓. 𝟕)
∗
𝑟𝐷
𝜀𝐷 (𝑟𝐷∗ )
Οι σχέσεις (5.6) και (5.7) 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:
𝐶(𝐿, 𝐷) = 𝐶𝐿 (𝐿) + 𝐶𝐷 ( 𝐷)
(διαχωρίσιμη), η ποσότητα και το επιτόκιο ισορροπίας των δανείων (καταθέσεων)
είναι ανεξάρτητο από τις ιδιότητες της αγοράς καταθέσεων (δανείων).
Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής
μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στις ποσότητες και τα επιτόκια ισορροπίας. Από
τις σχέσεις (5.2) και (5.3), προκύπτουν οι άριστες ποσότητες δανείων και καταθέσεων
ως συνάρτηση του διατραπεζικού επιτοκίου. Επομένως, ισχύει:
𝜕𝛱 ∗
𝜕𝛱 ∗
(𝐿 (𝑟), 𝑟) =
(𝐷 (𝑟), 𝑟) = 0
𝜕𝐿
𝜕𝐷
Από τις ολικές παραγώγους των συνθηκών πρώτης τάξης (σχέσεις (5.2) και (5.3)),
λαμβάνουμε:
𝜕 2 𝛱 𝑑𝐿 𝜕 2 𝛱
𝜕 2 𝛱 𝑑𝐿
𝜕 2𝛱
+
=0⇒ 2
=−
(𝟓. 𝟐΄ )
𝜕𝐿2 𝑑𝑟 𝜕𝐿𝜕𝑟
𝜕𝐿 𝑑𝑟
𝜕𝐿𝜕𝑟
&
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𝜕 2 𝛱 𝑑𝐷 𝜕 2 𝛱
𝜕 2 𝛱 𝑑𝐷
𝜕 2𝛱
+
=0⇒
=−
(𝟓. 𝟑΄ )
𝜕𝐷 2 𝑑𝑟 𝜕𝐷𝜕𝑟
𝜕𝐷2 𝑑𝑟
𝜕𝐷𝜕𝑟
Από τις συνθήκες δεύτερης τάξης προκύπτει ότι η συνάρτηση κέρδους είναι κοίλη,
καθώς η εσσιανή μήτρα είναι αρνητικά ορισμένη, άρα:
𝜕 2 𝛱(𝑟𝐿∗ , 𝑟)
<0
𝜕𝐿2
𝜕 2 𝛱(𝑟𝐷∗ , 𝑟)
<0
𝜕𝐷2
Επιπλέον, από τις (5.2) και (5.3):
𝜕 2𝛱
𝜕 2𝛱
= −1 < 0 ⇒ −
>0
𝜕𝐿𝜕𝑟
𝜕𝐿𝜕𝑟
𝜕 2𝛱
𝜕 2𝛱
=1−𝛼 >0⇒−
<0
𝜕𝐷𝜕𝑟
𝜕𝐷𝜕𝑟
Για να ισχύουν οι ισότητες (5.2΄) και (5.3΄), θα πρέπει:
𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑𝐿∗
𝜕 2𝛱
𝑑𝐷∗
𝜕 2𝛱
≡ 𝑠𝑖𝑔𝑛
< 0 και 𝑠𝑖𝑔𝑛
≡ 𝑠𝑖𝑔𝑛
>0
𝑑𝑟
𝜕𝐿𝜕𝑟
𝑑𝑟
𝜕𝐷𝜕𝑟

Συνεπώς, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε μείωση της ποσότητας
ισορροπίας των δανείων και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας των καταθέσεων.
Επειδή

𝑑𝐿∗
𝑑𝑟𝐿∗
< 0 και 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0, προκύπτει
> 0.
𝑑𝑟
𝑑𝑟

Αντίστοιχα,
𝑑𝐷∗
𝑑𝑟𝐷∗
επειδή
> 0 και 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0, προκύπτει
> 0.
𝑑𝑟
𝑑𝑟
Συμπερασματικά, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση τόσο
του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων όσο και του επιτοκίου ισορροπίας
καταθέσεων.
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5.2.2 Υπόδειγμα Επίδρασης Νομισματικής Πολιτικής στη Συμπεριφορά
Μονοπωλιακής Τράπεζας10
Οι Dalla & Varelas (2013) μελετούν την επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω
του επιτοκίου υπερανάληψης και του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων, υποθέτοντας έναν τραπεζικό κλάδο με μία μόνο εμπορική τράπεζα
μονοπωλητή και την Κεντρική Τράπεζα. Το πρόβλημα της μονοπωλιακής τράπεζας
διατυπώνεται ως πρόβλημα μεγιστοποίησης της συνάρτησης κέρδους της υπό τον
περιορισμό του ισοσκελισμένου ισολογισμού της με μεταβλητές επιλογής τα επιτόκια
καταθέσεων και δανείων.
Η συνάρτηση ζήτησης δανείων έχει αρνητική κλίση και δίνεται από την
παρακάτω σχέση:
𝐿(𝑟𝐿 ) = 𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 ,

𝑎0 ≥ 0, 𝑎1 > 0 (𝟓. 𝟖)

όπου L: η συνολική ποσότητα δανείων και 𝑟𝐿 : το επιτόκιο χορηγήσεων.
Αντίστοιχα, η συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων έχει θετική κλίση και η
συναρτησιακή της μορφή έχει ως εξής:
𝐷(𝑟𝐷 ) = 𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 , 𝑑0 ≥ 0, 𝑑1 > 0 (𝟓. 𝟗)
όπου D: η συνολική ποσότητα καταθέσεων και 𝑟𝐷 : το επιτόκιο καταθέσεων.
Η καθαρή θέση της μονοπωλιακής εμπορικής τράπεζας ως προς την Κεντρική
Τράπεζα είναι γραμμική και περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:
𝑀 = (1 − 𝑎)𝐷 − 𝐿 ≤ 0 (𝟓. 𝟏𝟎)
όπου 𝑎 ∈ (0,1): το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η καθαρή θέση της μονοπωλιακής τράπεζας
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι θετική, καθώς στην αγορά υπάρχει μόνο μία
εμπορική τράπεζα η οποία δεν είναι δυνατόν να δανείσει μια θετική καθαρή θέση
στην Κεντρική Τράπεζα. Συνεπώς, η καθαρή θέση θα είναι αρνητική ή μηδέν. Στην
περίπτωση της αρνητικής καθαρής θέσης, η μονοπωλιακή τράπεζα καλύπτει τις
ανάγκες ρευστότητάς της, δανειζόμενη από την Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική
Τράπεζα λειτουργεί επομένως ως “ύστατος δανειστής” (lender of last resort).
Το υπόδειγμα αυτό δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Asian Economic and Financial
Review (Dalla, E., Varelas, E. (2013), Monetary Policy and the Behavior of a Monopolistic Bank: A
Theoretical Approach, Asian Economic and Financial Review, Vol. 3(11), 1439-1450).
10
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Το κέρδος της μονοπωλιακής τράπεζας ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στα
συνολικά της έσοδα (TR) και το συνολικό της κόστος (TC). Συνεπώς:
𝛱 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 (𝟓. 𝟏𝟏)
Τα συνολικά έσοδα της μονοπωλιακής τράπεζας προέρχονται από το επιτόκιο
χορηγήσεων για το σύνολο των δανείων που χορηγεί (𝑟𝐿 𝐿) και το εξωγενές επιτόκιο
ομολογιών για το σύνολο των κρατικών ομολογιών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της
(𝑟𝐵 𝐵). Από την άλλη πλευρά, το συνολικό της κόστος προκύπτει από το επιτόκιο
καταθέσεων που πληρώνει στους καταθέτες για το σύνολο των καταθέσεων που
διατηρεί (𝑟𝐷 𝐷), το επιτόκιο υπερανάληψης που πληρώνει στην Κεντρική Τράπεζα
(r|𝑀|), το σταθερό κόστος (𝑐) και το λειτουργικό της κόστος που θεωρούμε ότι
αποτελεί σταθερό ποσοστό των συνολικών καταθέσεων (kD, 0<k<1). Επομένως, η
συνάρτηση κέρδους έχει την ακόλουθη συναρτησιακή μορφή:
𝛱(𝑟𝐿 , 𝑟𝐷 ) = 𝑟𝐿 𝐿 + 𝑟𝐵 𝐵 − 𝑟|𝑀| − 𝑟𝐷 𝐷 − 𝑐 − 𝑘𝐷 (𝟓. 𝟏𝟐)
Με αντικατάσταση των σχέσεων (5.8) έως (5.10) στην (5.12), η συνάρτηση κέρδους
μετασχηματίζεται ως εξής:
𝛱(𝑟𝐿 , 𝑟𝐷 ) = 𝑟𝐿 (𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 + 𝑎1 𝑟) + 𝑟𝐵 𝐵 + 𝑟𝐷 [𝑟(1 − 𝑎)𝑑1 − 𝑑0 − 𝑑1 𝑟𝐷 − 𝑘𝑑1 ]
+ 𝑟(1 − 𝑎)𝑑0 − 𝑟𝑎0 − 𝑐 − 𝑘𝑑0 (𝟓. 𝟏𝟑)
Ο περιορισμός ισοσκελισμένου ισολογισμού που αντιμετωπίζει η μονοπωλιακή
τράπεζα είναι ο ακόλουθος:
𝑅 + 𝐵 + 𝐿 = 𝐾 + 𝐷 (𝟓. 𝟏𝟒)
όπου R: τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών, 𝐵: τα κρατικά ομόλογα, 𝐾: το
μετοχικό κεφάλαιο.
Επιπλέον, ισχύει:
𝑅 = 𝛼𝐷, 0 < 𝑎 < 1 (𝟓. 𝟏𝟓)
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (5.8), (5.9) και (5.15) στην (5.14), ο περιορισμός
ισοσκελισμένου ισολογισμού λαμβάνει την παρακάτω μορφή:
(5.15)

𝑅+𝐵+𝐿 =𝐾+𝐷⇒
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𝑎𝐷 + 𝐵 + 𝐿 = 𝐾 + 𝐷 ⇒
(5.8),(5.9)

𝐿 = 𝐾 + (1 − 𝑎)𝐷 − 𝐵 ⇒

𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 = 𝐾 + (1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) − 𝐵 (𝟓. 𝟏𝟔)
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους της μονοπωλιακής τράπεζας υπό τον
περιορισμό ισοσκελισμένου ισολογισμού διατυπώνεται αλγεβρικά ως εξής:
max 𝛱(𝑟𝐿 , 𝑟𝐷 ) = 𝑟𝐿 (𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 + 𝑎1 𝑟) + 𝑟𝐵 𝐵 + 𝑟𝐷 [𝑟(1 − 𝑎)𝑑1 − 𝑑0 − 𝑑1 𝑟𝐷 − 𝑘𝑑1 ]
𝑟𝐿 ,𝑟𝐷

+ 𝑟(1 − 𝑎)𝑑0 − 𝑟𝑎0 − 𝑐 − 𝑘𝑑0
s.t. 𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 = 𝐾 + (1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) − 𝐵
Για την επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιείται η μέθοδος Lagrange. Η
συνάρτηση Lagrange είναι:
𝑄(𝑟𝐿 , 𝑟𝐷 , 𝑞) = 𝑟𝐿 (𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 + 𝑎1 𝑟) + 𝑟𝐵 𝐵 + 𝑟𝐷 [𝑟(1 − 𝑎)𝑑1 − 𝑑0 − 𝑑1 𝑟𝐷 − 𝑘𝑑1 ]
+ 𝑟(1 − 𝑎)𝑑0 − 𝑟𝑎0 − 𝑐 − 𝑘𝑑0
+ 𝑞[𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 − 𝐾 − (1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) + 𝐵]
όπου 𝑞: ο πολλαπλασιαστής Lagrange, που δείχνει τη μεταβολή της συνάρτησης
κέρδους μετά από μία οριακή μεταβολή της καθαρής θέσης της μονοπωλιακής
τράπεζας.
Οι συνθήκες πρώτης τάξης του παραπάνω προβλήματος έχουν ως εξής:
𝜕𝑄(. )
= 0 ⇒ 𝑎0 − 2𝑎1 𝑟𝐿 + 𝑎1 𝑟 − 𝑞𝑎1 = 0 (𝟓. 𝟏𝟕)
𝜕𝑟𝐿
𝜕𝑄(. )
= 0 ⇒ 𝑟(1 − 𝑎)𝑑1 − 𝑑0 − 2𝑑1 𝑟𝐷 − 𝑘𝑑1 − 𝑞(1 − 𝑎)𝑑1 = 0 (𝟓. 𝟏𝟖)
𝜕𝑟𝐷
𝜕𝑄(. )
= 0 ⇒ 𝑎0 − 𝑎1 𝑟𝐿 − 𝐾 − (1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) + 𝐵 = 0 (𝟓. 𝟏𝟗)
𝜕𝑞
Από την επίλυση του συστήματος των τριών συνθηκών πρώτης τάξης προκύπτουν τα
άριστα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, 𝑟𝐿∗ (𝑟, 𝑎, 𝑘, 𝐵, 𝐾) & 𝑟𝐷∗ (𝑟, 𝑎, 𝑘, 𝐵, 𝐾)
αντίστοιχα, και η άριστη τιμή του πολλαπλασιαστή Lagrange, 𝑞 ∗ (𝑟, 𝑎, 𝑘, 𝐵, 𝐾).
Επιπλέον, η συνθήκη δεύτερης τάξης για μέγιστο ικανοποιείται:
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0
̅| = |
−𝑎1
|𝐻
−(1 − 𝑎)𝑑1

−𝑎1
−2𝑎1
0

−(1 − 𝑎)𝑑1
0
| = 2𝑎1 𝑑1 [(1 − 𝑎)2 𝑑1 + 𝑎1 ] > 0
−2𝑑1

̅ : η φραγμένη εσσιανή μήτρα.
όπου 𝐻
Προχωρούμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής στην
άριστη

συμπεριφορά

της

τράπεζας

μονοπωλητή.

Για

τον

σκοπό

αυτό,

χρησιμοποιείται η μέθοδος των ολικών διαφορικών. Από το ολικό διαφορικό των
συνθηκών πρώτης τάξης και υποθέτοντας ότι 𝑑𝑘 = 𝑑𝐵 = 𝑑𝐾 = 0, προκύπτει το
παρακάτω σύστημα εξισώσεων υπό μορφή μητρών:
−𝑎1 𝑑𝑟
𝑑𝑟𝐿∗
∗
𝚫 [𝑑𝑟𝐷 ] = [−(1 − 𝑎)𝑑1 𝑑𝑟 + (𝑟 − 𝑞)𝑑1 𝑑𝑎] (𝟓. 𝟐𝟎)
𝑑𝑞 ∗
−(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )𝑑𝑎

−2𝑎1
όπου 𝚫 = [ 0
−𝑎1

0
−2𝑑1
−(1 − 𝑎)𝑑1

−𝑎1
−(1 − 𝑎)𝑑1 ]
0

Η ορίζουσα της μήτρας Δ, |𝚫|, είναι θετική, καθώς:
−2𝑎1
|𝚫| = | 0
−𝑎1

0
−2𝑑1
−(1 − 𝑎)𝑑1

−𝑎1
−(1 − 𝑎)𝑑1 | = 2𝑎1 𝑑1 [𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ] > 0 (𝟓. 𝟐𝟏)
0

Υποθέτοντας ότι 𝑑𝑟  0 και 𝑑𝑎= 0 και ακολουθώντας τον κανόνα Cramer,
υπολογίζεται η μερική παράγωγος των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων
αντίστοιχα ως προς το επιτόκιο υπερανάληψης. Αυτές είναι:
𝜕𝑟𝐿∗
= 0 (𝟓. 𝟐𝟐)
𝜕𝑟
&
𝜕𝑟𝐷∗
= 0 (𝟓. 𝟐𝟑)
𝜕𝑟
Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η νομισματική πολιτική μέσω του επιτοκίου
υπερανάληψης αφήνει ανεπηρέαστο τόσο το επιτόκιο δανεισμού όσο και το επιτόκιο
καταθέσεων. Ομοίως, αποδεικνύεται ότι η εν λόγω πολιτική δεν επηρεάζει ούτε το
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περιθώριο κέρδους της μονοπωλιακής τράπεζας ούτε τις άριστες ποσότητες δανείων
και καταθέσεων. Δηλαδή, προκύπτει αντίστοιχα:
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜕𝑟𝐿∗ 𝜕𝑟𝐷∗
=
−
= 0 (𝟓. 𝟐𝟒)
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝐿∗ 𝜕𝐿∗ 𝜕𝑟𝐿∗
𝜕𝑟𝐿∗
=
= −𝑎1
= 0 (𝟓. 𝟐𝟓)
𝜕𝑟
𝜕𝑟𝐿 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝐷∗ 𝜕𝐷∗ 𝜕𝑟𝐷∗
𝜕𝑟𝐷∗
=
= 𝑑1
= 0 (𝟓. 𝟐𝟔)
𝜕𝑟
𝜕𝑟𝐷 𝜕𝑟
𝜕𝑟
Όσον αφορά στο γεγονός ότι η νομισματική πολιτική μέσω του επιτοκίου
υπερανάληψης δεν επηρεάζει το περιθώριο των επιτοκίων χορηγήσεων και
καταθέσεων, αυτό αποτελεί ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η χρονική υστέρηση που
εντοπίζεται ανάμεσα στην κατάθεση και το δανεισμό οδηγεί τη μονοπωλιακή
εμπορική τράπεζα στο λογαριασμό υπεραναλήψεων που διατηρεί στην Κεντρική
Τράπεζα. Η μονοπωλιακή εμπορική τράπεζα αναγκάζεται να εσωτερικεύσει το
βραχυπρόθεσμο κόστος (επιτόκιο υπερανάληψης), χωρίς να το μεταβιβάσει στους
πελάτες της, καθώς δεν υφίσταται διατραπεζική αγορά ως εναλλακτική πηγή
δανεισμού. Επομένως, οι μεταβολές του επιτοκίου υπερανάληψης δεν έχουν καμία
επίδραση στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων.
Προχωρούμε στη νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων. Υποθέτοντας ότι 𝑑𝑟 = 0 και 𝑑𝑎 ≠ 0 και
ακολουθώντας τον κανόνα Cramer, υπολογίζεται η μερική παράγωγος των άριστων
επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων ως προς το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων:
𝜕𝑟𝐿∗ (𝑟 − 𝑞)(1 − 𝑎)𝑑1 + 2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
=
(𝟓. 𝟐𝟕)
𝜕𝛼
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
&
𝜕𝑟𝐷∗ −(𝑟 − 𝑞)𝑎1 + 2(1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
=
(𝟓. 𝟐𝟖)
𝜕𝛼
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει:
(𝑟 − 𝑞)[(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1 ] + 2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜕𝑟𝐿∗ 𝜕𝑟𝐷∗
=
−
=
(𝟓. 𝟐𝟗)
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
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Παραγωγίζοντας τη συνάρτηση ζήτησης (5.9) ως προς α και χρησιμοποιώντας τη
σχέση (5.27), εξάγεται η επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του α στην
άριστη ποσότητα δανείων:
𝜕𝐿∗ 𝜕𝐿∗ 𝜕𝑟𝐿∗
𝜕𝑟𝐿∗
=
= −𝑎1
(𝟓. 𝟑𝟎)
𝜕𝑎 𝜕𝑟𝐿 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Ομοίως, από τη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων (5.10) και την σχέση (5.28),
εξάγουμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του α στην άριστη
ποσότητα καταθέσεων:
𝜕𝐷∗ 𝜕𝐷∗ 𝜕𝑟𝐷∗
𝜕𝑟𝐷∗
=
= 𝑑1
(𝟓. 𝟑𝟏)
𝜕𝑎
𝜕𝑟𝐷 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Από τη σχέση (5.30) γίνεται κατανοητό ότι το άριστο επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) και
η άριστη συνολική ποσότητα δανείων (𝐿∗ ) μεταβάλλονται προς αντίθετη κατεύθυνση
μετά από μία μεταβολή του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων (𝑎). Αντίθετα, η σχέση (5.31) δηλώνει ότι η νομισματική πολιτική μέσω
του 𝑎 συνεπάγεται μεταβολή του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ) και της άριστης
συνολικής ποσότητας καταθέσεων (𝐷∗ ) προς την ίδια κατεύθυνση.
Ο προσδιορισμός του προσήμου της επίδρασης της νομισματικής πολιτικής μέσω
του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα επιτόκια και τις
ποσότητες ισορροπίας των δανείων και των καταθέσεων καθώς επίσης και στο
περιθώριο κέρδους της μονοπωλιακής τράπεζας απαιτεί μαθηματική διερεύνηση.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα επιτόκια (επιτόκιο χορηγήσεων, επιτόκιο καταθέσεων
και επιτόκιο υπερανάληψης) είναι ονομαστικά μεγέθη και ως εκ τούτου λαμβάνουν
τιμές στο διάστημα (0,1).
Μηδενίζοντας την σχέση (5.27) και λύνοντας ως προς 𝑟 − 𝑞, παίρνουμε:
𝜕𝑟𝐿∗ (𝑟 − 𝑞)(1 − 𝑎)𝑑1 + 2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
=
=0⇒
𝜕𝛼
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
𝑟−𝑞 =−

2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
< 0 (𝟓. 𝟑𝟐)
(1 − 𝑎)𝑑1

Ομοίως, θέτοντας τη σχέση (5.28) ίση με το μηδέν και επιλύοντας ως προς 𝑟 − 𝑞,
λαμβάνουμε:
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𝜕𝑟𝐷∗ −(𝑟 − 𝑞)𝑎1 + 2(1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
=
=0⇒
𝜕𝛼
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
𝑟−𝑞 =

2(1 − 𝑎)(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
> 0 (𝟓. 𝟑𝟑)
𝑎1

Κατά τον ίδιο τρόπο, μηδενίζουμε την σχέση (5.29) και λύνουμε ως προς 𝑟 − 𝑞:
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) (𝑟 − 𝑞)[(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1 ] + 2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
=
=0⇒
𝜕𝑎
2[𝑎1 + (1 − 𝑎)2 𝑑1 ]
𝑟−𝑞 =−

2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
< 0 (𝟓. 𝟑𝟒)
[(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1 ]

Ο προσδιορισμός του προσήμου απαιτεί την κατάταξη των ριζών (5.32) και (5.34).
Όπως γνωρίζουμε ισχύει 0 < 𝛼 < 1. Συνεπώς:
𝑎 < 1 ⇒ 2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) < 2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) (𝟓. 𝟑𝟓)
Επιπλέον, επειδή 𝑎1 > 0, προκύπτει:
𝑎1 > 0 ⇒ (1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1 > (1 − 𝑎)𝑑1 ⇒

1
1
<
(𝟓. 𝟑𝟔)
(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1 (1 − 𝑎)𝑑1

Πολλαπλασιάζοντας τις ανισότητες (5.35) και (5.36) κατά μέλη, παίρνουμε:
2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 ) 2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
<
⇒
(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1
(1 − 𝑎)𝑑1
−

2𝑎(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
2(𝑑0 + 𝑑1 𝑟𝐷 )
>−
(𝟓. 𝟑𝟕)
(1 − 𝑎)𝑑1 + 𝑎1
(1 − 𝑎)𝑑1

Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει την κατεύθυνση της επίδρασης της νομισματικής
πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα
επιτόκια και τις ποσότητες ισορροπίας, για την περίπτωση που η ποσότητα 𝑟 − 𝑞
είναι αρνητική. Πρώτον, στην περίπτωση που η διαφορά 𝑟 − 𝑞 λαμβάνει τιμές στο
πρώτο διάστημα του πίνακα 5.1, μία αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε μείωση του άριστου επιτοκίου
χορηγήσεων (𝑟𝐿∗) και αύξηση του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ). Συνακόλουθα,
το περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) σημειώνει μείωση. Επιπλέον, οι άριστες ποσότητες δανείων
(𝐿∗ ) και καταθέσεων (𝐷∗ ) αυξάνονται. Δεύτερον, εάν το διάστημα τιμών του 𝑟 − 𝑞
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είναι το δεύτερο, η περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση τόσο του άριστου
επιτοκίου δανεισμού (𝑟𝐿∗) όσο και του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ). Το
περιθώριο των δύο επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει ότι η
αύξηση του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του
άριστου επιτοκίου καταθέσεων. Παράλληλα, σημειώνεται μείωση της άριστης
ποσότητας δανείων (𝐿∗ ) και αύξηση της άριστης ποσότητας καταθέσεων (𝐷∗ ). Τέλος,
στην περίπτωση που το διάστημα τιμών του 𝑟 − 𝑞 είναι το τελευταίο, μία αύξηση του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων προκαλεί αύξηση τόσο
του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) όσο και του άριστου επιτοκίου καταθέσεων
(𝑟𝐷∗ ). Το περιθώριο των δύο επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει ότι
η αύξηση του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του
άριστου επιτοκίου καταθέσεων. Τέλος, όσον αφορά στις ποσότητες ισορροπίας, η
άριστη ποσότητα δανείων (𝐿∗ ) παρουσιάζει μείωση ενώ η άριστη ποσότητα
καταθέσεων σημειώνει αύξηση (𝐷∗ ).

𝒓−𝒒
𝝏𝒓∗𝑳
𝝏𝜶
𝝏𝒓∗𝑫
𝝏𝜶
𝝏(𝒓∗𝑳 − 𝒓∗𝑫 )
𝝏𝒂
𝝏𝑳∗
𝝏𝒂
𝝏𝑫∗
𝝏𝒂

(−∞, −

𝟐(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 )
)
(𝟏 − 𝒂)𝒅𝟏

(−

𝟐(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 ) 𝟐𝒂(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 )
,−
)
(𝟏 − 𝒂)𝒅𝟏
(𝟏 − 𝒂)𝒅𝟏 + 𝒂𝟏

(−

𝟐𝒂(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 )
, 𝟎)
(𝟏 − 𝒂)𝒅𝟏 + 𝒂𝟏

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

Πίνακας 5.1: Προσδιορισμός της Επίδρασης της Νομισματικής Πολιτικής μέσω του α όταν 𝑟 − 𝑞 < 0

Αντίστοιχα, ο πίνακας 5.2 απεικονίζει την κατεύθυνση της επίδρασης της
νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων στα επιτόκια και τις ποσότητες ισορροπίας, για την περίπτωση που η
ποσότητα 𝑟 − 𝑞 είναι θετική. Παρατηρούμε ότι, στην περίπτωση που το διάστημα
τιμών του 𝑟 − 𝑞 είναι το πρώτο, η συσταλτική νομισματική πολιτική μέσω του
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υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων συνεπάγεται αύξηση
τόσο του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) όσο και του άριστου επιτοκίου
καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ). Επιπλέον, το περιθώριο των επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) αυξάνεται,
υποδηλώνοντας ότι η αύξηση του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων είναι μεγαλύτερη
από την αύξηση του άριστου επιτοκίου καταθέσεων. Όσον δε αφορά στις ποσότητες
ισορροπίας, σημειώνεται μείωση της άριστης ποσότητας δανείων (𝐿∗ ) και αύξησης
της άριστης ποσότητας καταθέσεων (𝐷∗ ). Τέλος, εάν το διάστημα τιμών του 𝑟 − 𝑞
είναι το δεύτερο, μία αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων ακολουθείται από αύξηση του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) και
μείωση του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ). Συνακόλουθα, το περιθώριο των δύο
επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) αυξάνεται. Αναφορικά με τις άριστες ποσότητες δανείων (𝐿∗ )
και καταθέσεων (𝐷∗ ), και οι δύο μειώνονται.

𝒓−𝒒

(𝟎,

𝟐(𝟏 − 𝒂)(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 )
)
𝒂𝟏

𝝏𝒓∗𝑳
𝝏𝜶
𝝏𝒓∗𝑫
𝝏𝜶
𝝏(𝒓∗𝑳 − 𝒓∗𝑫 )
𝝏𝒂
𝝏𝑳∗
𝝏𝒂
𝝏𝑫∗
𝝏𝒂

(

𝟐(𝟏 − 𝒂)(𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 𝒓𝑫 )
, +∞)
𝒂𝟏

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

Πίνακας 5.2: Προσδιορισμός της Επίδρασης της Νομισματικής Πολιτικής
μέσω του α όταν 𝑟 − 𝑞 > 0

5.3 Υποδείγματα Ολιγοπωλίου
5.3.1 Υπόδειγμα Cournot με Συμμετρικό Κόστος
Οι Freixas & Rochet (2008)11 θεωρούν ένα απλό υπόδειγμα Cournot για την
περίπτωση ενός πεπερασμένου αριθμού τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην
αγορά καταθέσεων και δανείων. Για τον σκοπό αυτό, υποθέτουν ότι κάθε τράπεζα
11

Second Edition (2008), First Edition (1997).
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αντιμετωπίζει τις ίδιες συναρτήσεις ζήτησης δανείων και προσφοράς καταθέσεων με
αυτές του υποδείγματος Monti-Klein: μια αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης
δανείων, 𝑟𝐿 = 𝑟𝐿 (𝐿) όπου 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0 (αρνητική κλίση), και μία αντίστροφη
συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων της μορφής 𝑟𝐷 = 𝑟𝐷 (𝐷) όπου 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0 (θετική
κλίση). Επιπλέον, όλες οι τράπεζες έχουν κοινή γραμμική συνάρτηση κόστους:
𝐶(𝐷, 𝐿) = 𝛾𝐷 𝐷 + 𝛾𝐿 𝐿.
Το πρόβλημα της μεμονωμένης τράπεζας n, όπου n=1,2,…..,N, περιγράφεται από την
παρακάτω συνάρτηση μεγιστοποίησης κέρδους:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑛 (𝐿𝑛 , 𝐷𝑛 ) = (𝑟𝐿 (𝐿𝑛 + ∑ 𝐿∗𝑚 ) − 𝑟) 𝐿𝑛
𝐿𝑛 ,𝐷𝑛

𝑚≠𝑛

∗
+ (𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 (𝐷𝑛 + ∑ 𝐷𝑚
)) 𝐷𝑛 − 𝐶(𝐷𝑛 , 𝐿𝑛 )(𝟓. 𝟑𝟖)
𝑚≠𝑛

Οι συνθήκες πρώτης τάξης έχουν ως εξής;
𝜕𝛱𝑛
= 0 ⇒ 𝑟𝐿 ΄(𝐿∗ )𝐿∗𝑛 + 𝑟𝐿 (𝐿∗ ) − 𝑟 − 𝛾𝐿 = 0 (𝟓. 𝟑𝟗)
𝜕𝐿𝑛
𝜕𝛱𝑛
= 0 ⇒ −𝑟𝐷 ΄(𝐷∗ )𝐷𝑛∗ + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 (𝐷∗ ) − 𝛾𝐷 = 0 (𝟓. 𝟒𝟎)
𝜕𝐷𝑛
όπου λόγω συμμετρίας ισχύει:
𝐿∗𝑛 =

𝐿∗
𝐷∗
και 𝐷𝑛∗ =
𝑁
𝑁

Από τις σχέσεις (5.39) και (5.40) προκύπτει:
𝑟𝐿∗ − (𝑟 + 𝛾𝐿 )
1
=
(𝟓. 𝟒𝟏)
𝑟𝐿∗
𝛮|𝜀𝐿 (𝑟𝐿∗ )|
𝑟(1 − 𝑎) − 𝛾𝐷 − 𝑟𝐷∗
1
=
(𝟓. 𝟒𝟐)
𝑟𝐷∗
𝛮𝜀𝐷 (𝑟𝐷∗ )
Για Ν=1, οι σχέσεις (5.41) και (5.42) είναι ίδιες με τις (5.6) και (5.7) του
υποδείγματος Monti-Klein.
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Με εφαρμογή συγκριτικής στατικής ανάλυσης και χρήση των αντίστροφων
συναρτήσεων ζήτησης δανείων και προσφοράς καταθέσεων προκύπτουν οι παρακάτω
σχέσεις:
𝜕𝑟𝐿∗
1
=
> 0 (𝟓. 𝟒𝟑)
1
𝜕𝑟
1−
𝛮|𝜀𝐿 |
𝜕𝑟𝐷∗
1−𝑎
=
> 0 (𝟓. 𝟒𝟒)
1
𝜕𝑟
1 + 𝛮𝜀
𝐷

Οι σχέσεις (5.43) και (5.44) περιγράφουν την επίδραση της νομισματικής πολιτικής
μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στην άριστη συμπεριφορά των τραπεζών.
Συμπερασματικά, μία αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση τόσο
του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων όσο και του επιτοκίου ισορροπίας
αποταμιεύσεων.

5.3.2 Συμπεριφορά Τραπεζών και Ασυμμετρία
Οι Toolsema & Schoonbeek (1999) διευρύνουν το υπόδειγμα των Freixas & Rochet
(1997), εισάγοντας αρχικά την υπόθεση της ασυμμετρίας στη συνάρτηση κόστους
(υπόδειγμα Cournot με ασυμμετρία κόστους) και στη συνέχεια την ασυμμετρία στη
συμπεριφορά των τραπεζών στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο (υπόδειγμα
Stackelberg).

5.3.2.1 Υπόδειγμα Cournot με Ασυμμετρία Κόστους
Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο τράπεζες που δραστηριοποιούνται στις αγορές
χορηγήσεων και καταθέσεων. Επομένως ισχύει: 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 και 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 . Οι
τράπεζες αντιμετωπίζουν τη συνάρτηση ζήτησης δανείων

𝑟𝐿 = 𝑟𝐿 (𝐿), όπου

𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0 (αρνητική κλίση). Η συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων είναι η
𝑟𝐷 = 𝑟𝐷 (𝐷), όπου 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0 (θετική κλίση). Η συνάρτηση κόστους της κάθε
τράπεζας δίνεται από τη σχέση:
𝐶𝑖 (𝐷𝑖 , 𝐿𝑖 ) = 𝛾𝐷𝑖 𝐷𝑖 + 𝛾𝐿 𝑖 𝐿𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟒𝟓)
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To πρόβλημα της τράπεζας i:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = [𝑟𝐿 (𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟]𝐿𝑖 + [𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 (𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 )]𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 (𝐷𝑖 , 𝐿𝑖 )
𝐿𝑖 ,𝐷𝑖

Οι συνθήκες πρώτης τάξης του προβλήματος αριστοποίησης έχουν ως εξής:
𝜕𝛱𝑖
= 0 ⇒ 𝑟𝐿′ (𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 )𝐿𝑖 + 𝑟𝐿 (𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟 − 𝛾𝐿𝑖 = 0 (𝟓. 𝟒𝟔)
𝜕𝐿𝑖
𝜕𝛱𝑖
= 0 ⇒ 𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷′ (𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 )𝐷𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝛾𝐷𝑖 = 0 (𝟓. 𝟒𝟕)
𝜕𝐷𝑖
Οι σχέσεις (5.46) και (5.47) 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:
(𝐿∗1 , 𝐿∗2 ) και (𝐷1∗ , 𝐷2∗ ).
Με εφαρμογή της μεθόδου ολικού διαφορικού στην (5.46), λαμβάνουμε:
[2𝑟𝐿′ (𝐿) + 𝑟𝐿′′ (𝐿)𝐿1 ]
[𝑟𝐿′ (𝐿) + 𝑟𝐿′′ (𝐿)𝐿2 ]

𝑑𝐿1
𝑑𝐿2
+ [𝑟𝐿′ (𝐿) + 𝑟𝐿′′ (𝐿)𝐿1 ]
=1
𝑑𝑟
𝑑𝑟

𝑑𝐿1
𝑑𝐿2
+ [2𝑟𝐿′ (𝐿) + 𝑟𝐿′′ (𝐿)𝐿2 ]
=1
𝑑𝑟
𝑑𝑟

Ως αποτέλεσμα, προκύπτει:
𝑟𝐿′ (𝐿∗ ) + 𝑟𝐿′′ (𝐿∗ )[𝐿𝑗∗ − 𝐿∗𝑖 ]
𝑑𝐿∗𝑖
= ′ ∗
, 𝑖, 𝑗 = 1,2 , 𝑖 𝑗 (𝟓. 𝟒𝟖)
𝑑𝑟
𝑟𝐿 (𝐿 )[3𝑟𝐿′ (𝐿∗ ) + 𝑟𝐿′′ (𝐿∗ )𝐿∗ ]
𝑑𝐿∗
2
= ′ ∗
< 0 (𝟓. 𝟒𝟗)
𝑑𝑟
3𝑟𝐿 (𝐿 ) + 𝑟𝐿′′ (𝐿∗ )𝐿∗
𝑑𝑟𝐿∗
2𝑟𝐿′ (𝐿∗ )
= ′ ∗
> 0 (𝟓. 𝟓𝟎)
𝑑𝑟
3𝑟𝐿 (𝐿 ) + 𝑟𝐿′′ (𝐿∗ )𝐿∗
Υπολογίζοντας το ολικό διαφορικό της (5.47) προκύπτουν αντίστοιχες σχέσεις για τις
καταθέσεις.
Αποδεικνύεται επομένως, ότι στην περίπτωση δυοπωλίου Cournot με μη
συμμετρικό κόστος, μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση του
επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων και του επιτοκίου ισορροπίας των δανείων.
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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 & Rochet (1997). 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:
𝛾𝐿1 < 𝛾𝐿2 ⇒

𝑑𝐿∗1
> 0 (𝟓. 𝟓𝟏)
𝑑𝑟

5.3.2.2 Υπόδειγμα Ασυμμετρίας Συμπεριφοράς
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. Ακολουθώντας, επομένως, τη μέθοδο της προς τα πίσω
επαγωγής, ξεκινούμε από την επίλυση του δευτέρου σταδίου του παιγνίου, δηλαδή
από το πρόβλημα της τράπεζας-ακόλουθου.
Το πρόβλημα της τράπεζας 2 είναι ίδιο με το πρόβλημα των τραπεζών στο
υπόδειγμα Cournot με συμμετρικό κόστος, δηλαδή 𝛾𝐷𝑖 = 𝛾𝐷 και 𝛾𝐿𝑖 = 𝛾𝐿 . Συνεπώς,
από την (5.46) εξάγεται η συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας 2 για τα δάνεια. Αυτή
έχει ως εξής:
𝐿2 = 𝑓(𝐿1 , 𝑟)
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Ομοίως, από την (5.47) λαμβάνουμε τη συνάρτηση αντίδρασης της τράπεζας 2 για τις
καταθέσεις, η οποία έχει ως εξής:
𝐷2 = 𝑔(𝐷1 , 𝑟)
Προχωρούμε στην επίλυση του πρώτου σταδίου του παιγνίου. Το πρόβλημα του
ηγέτη μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱1 (𝐿1 , 𝐷1 ) = [𝑟𝐿 (𝐿1 + 𝑓(𝐿1 , 𝑟)) − 𝑟]𝐿1 + [𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷 (𝐷1 + 𝑔(𝐷1 , 𝑟))]𝐷1
𝐿1 ,𝐷1

− 𝐶(𝐷1 , 𝐿1 )
Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι οι εξής:
𝜕𝛱1
= 𝑟𝐿΄ (𝐿1 + 𝑓(𝐿1 , 𝑟))[1 + 𝑓𝐿′ (∙)]𝐿1 + 𝑟𝐿 (𝐿1 + 𝑓(𝐿1 , 𝑟)) − 𝑟 − 𝛾𝐿 = 0 (𝟓. 𝟓𝟐)
𝜕𝐿1
𝜕𝛱1
= 𝑟(1 − 𝑎) − 𝑟𝐷΄ (𝐷1 + 𝑔(𝐷1 , 𝑟))[1 + 𝑔𝐷′ (∙)]𝐷1 − 𝑟𝐷 (𝐷1 + 𝑔(𝐷1 , 𝑟)) − 𝛾𝐷
𝜕𝐷1
= 0 (𝟓. 𝟓𝟑)
Από τις σχέσεις (5.52) και (5.53) προκύπτουν οι ποσότητες ισορροπίας 𝐿∗1 και 𝐷1∗ . Με
αντικατάσταση στις συνθήκες πρώτης τάξης του προβλήματος μεγιστοποίησης
κέρδους της τράπεζας 2, προκύπτουν οι ποσότητες ισορροπίας 𝐿∗2 και 𝐷2∗ . Οι τιμές
ισορροπίας των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων θα είναι 𝑟𝐿∗ και 𝑟𝐷∗ αντίστοιχα.
Όπως και στο απλό υπόδειγμα Stackelberg, το μερίδιο αγοράς του ηγέτη στην
ισορροπία είναι μεγαλύτερο από αυτό του ακόλουθου.
Επιπλέον ισχύει:
𝑑𝐿∗2
𝑑𝐿∗1
′ (∙)
= 𝑓𝐿
+ 𝑓𝑟′ (∙) (𝟓. 𝟓𝟒 )
𝑑𝑟
𝑑𝑟
όπου:
−1 < 𝑓𝐿′ (∙) =

𝑑𝐿2
𝑑𝐿2
< 0 και 𝑓𝑟′ (∙) =
< 0 (αποδεικνύεται)
𝑑𝐿1
𝑑𝑟

Συνακόλουθα:
𝑑𝐿∗ 𝑑𝐿∗1 𝑑𝐿∗2
𝑑𝐿∗1
=
+
= [1 + 𝑓𝐿′ (∙)]
+ 𝑓𝑟′ (∙) (𝟓. 𝟓𝟓)
𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑑𝑟
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Σύμφωνα με τους Toolsema & Schoonbeek (1999), από (5.54):
εάν

𝑑𝐿∗1
𝑑𝐿∗2
< 0, ισχύει και
< 0.
𝑑𝑟
𝑑𝑟

Άρα από (5.55):
𝑑𝐿∗
𝑑𝑟𝐿∗
< 0 και
> 0 (διότι 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0)
𝑑𝑟
𝑑𝑟
Ομοίως:
εάν

𝑑𝐷1∗
𝑑𝐷2∗
> 0, ισχύει και
> 0.
𝑑𝑟
𝑑𝑟

Επομένως,
𝑑𝐷∗ 𝑑(𝐷1∗ + 𝐷2∗ ) 𝑑𝐷1∗ 𝑑𝐷2∗
𝑑𝑟𝐷∗
=
=
+
> 0 και
> 0 (διότι 𝑟𝐷΄ (𝐷) > 0)
𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑑𝑟
𝑑𝑟
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 (1997).

5.3.3 Οικονομίες Φάσματος και Νομισματική Πολιτική
Ο Varelas (2007) αναλύει την επίδραση του διατραπεζικού επιτοκίου στην τιμή
ισορροπίας των κερδών των εμπορικών τραπεζών και στην ευημερία των πελατών
τους. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθεί το υπόδειγμα των Yamazaki & Miyamoto
(2004), που αποτελεί ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος
για τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Στα πλαίσια της ανασκόπησης αυτής,
παρουσιάζουμε το εν λόγω υπόδειγμα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις επεκτάσεις στην
συμπεριφορά των πελατών των εμπορικών τραπεζών.
Έστω ότι υπάρχουν μόνο δύο τράπεζες, η Α και η Β, που δραστηριοποιούνται
στην αγορά δανείων και καταθέσεων. Επομένως, ισχύει:
𝐿 = 𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 (𝟓. 𝟓𝟔)
&
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𝐷 = 𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 (𝟓. 𝟓𝟕)
όπου L: η συνολική ποσότητα δανείων, D: η συνολική ποσότητα καταθέσεων και
𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗: οι ποσότητες δανείων και καταθέσεων της κάθε τράπεζας
αντίστοιχα.
Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων έχει αρνητική κλίση και δίνεται από την
παρακάτω σχέση:
𝑟𝐿 = 𝑟𝐿 (𝐿) = 𝑎1 − 𝑏𝐿, 𝑎1 , 𝑏 > 0 & 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0 (𝟓. 𝟓𝟖)
Αντίστοιχα, η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων έχει την ακόλουθη
συναρτησιακή μορφή:
𝑟𝐷 = 𝑟𝐷 (𝐷) = 𝛽 + 𝛾𝐷, 𝛽, 𝛾 > 0 & 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0 (𝟓. 𝟓𝟗)
Η συνάρτηση κέρδους της μεμονωμένης τράπεζας δίνεται από την σχέση:
𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝑟𝐿 (𝐿)𝐿𝑖 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷)𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟓. 𝟔𝟎)
όπου: 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ): η συνάρτηση κέρδους της τράπεζας i, 𝑀𝑖 : η καθαρή θέση της
τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά, 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ): η συνάρτηση κόστους της τράπεζας i
και 𝑟: το διατραπεζικό επιτόκιο που προσδιορίζεται εξωγενώς από την Κεντρική
Τράπεζα.
Η καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά υποτίθεται ότι είναι γραμμική
και η συναρτησιακή της μορφή έχει ως εξής:
𝛭𝑖 = (1 − 𝑎)𝐷𝑖 − 𝐿𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟓. 𝟔𝟏)
όπου α 𝜖(0,1): το εξωγενές υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση ότι κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει μία μη γραμμική
συνάρτηση κόστους, που ενσωματώνει την έννοια των οικονομιών φάσματος μεταξύ
των καταθέσεων και των δανείων και η οποία έχει ως ακολούθως:
𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝜃(𝐷𝑖 )𝐿𝑖 + 𝜑𝐷𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟓. 𝟔𝟐)
όπου 𝜃(𝐷𝑖 ) > 0: το οριακό κόστος των δανείων, και 𝜑 > 0: το σταθερό ανά μονάδα
κόστος των καταθέσεων
Η 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) θεωρείται συνεχής συνάρτηση και παραγωγίσιμη. Το πρόσημο της
σταυροειδούς παραγώγου 𝜕𝐶𝑖 (∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 εξαρτάται από το πρόσημο της παραγώγου
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𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 και σχετίζεται με την έννοια των οικονομιών φάσματος. Σύμφωνα με τον
ορισμό των οικονομιών φάσματος, η συνδυασμένη προσφορά δανείων και
καταθέσεων συνεπάγεται μικρότερο κόστος από την περίπτωση που τα δάνεια και οι
καταθέσεις προσφέρονται ξεχωριστά από διαφορετικές εξειδικευμένες τράπεζες. Πιο
συγκεκριμένα (Baumol et al., 1982), τρεις περιπτώσεις είναι δυνατές. Πρώτον, εάν
𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 < 0 , υπάρχουν οικονομίες φάσματος. Δεύτερον, στην
περίπτωση που 𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 > 0, υφίστανται αρνητικές οικονομίες
φάσματος. Τέλος, όταν 𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 = 0, δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος. Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση ότι 𝜃 ′′ (∙) = 0.
Το πρόβλημα της τράπεζας i διατυπώνεται ως μεγιστοποίηση της συνάρτησης
κέρδους της. Αλγεβρικά:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝑟𝐿 (𝐿)𝐿𝑖 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷)𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) (𝟓. 𝟔𝟑)
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (5.56)~ (5.59), (5.61) και (5.62) στην (5.63), προκύπτει:
max 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = [𝑎1 − 𝑏(𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖 )]𝐿𝑖
+[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟔𝟒)
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί 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 ταυτόχρονα την ποσότητα των δανείων που θα χορηγήσουν. Το πρόβλημα
επιλύεται με τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, γίνονται δύο
βασικές υποθέσεις: α) το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια καλά ορισμένη ισορροπία
Nash και β) η ισορροπία αποτελεί μία τέλεια ισορροπία κατά υποπαίγνιο.
Ξεκινούμε με την επίλυση του δεύτερου σταδίου του παιγνίου. Το πρόβλημα της
τράπεζας i έχει ως εξής:
max 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = [𝑎1 − 𝑏(𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖 )]𝐿𝑖 +
𝐿𝑖

[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟔𝟓)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι:
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𝜕𝛱𝛢
= 0 ⇒ 𝑎1 − 2𝑏𝐿𝐴 − 𝑏𝐿𝐵 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐴 ) = 0 (𝟓. 𝟔𝟔)
𝜕𝐿𝐴
𝜕𝛱𝐵
= 0 ⇒ 𝑎1 − 2𝑏𝐿𝐵 − 𝑏𝐿𝐴 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐵 ) = 0(𝟓. 𝟔𝟕)
𝜕𝐿𝐵
Η συνθήκη δεύτερης τάξης για μέγιστο, επίσης, ικανοποιείται.
Από την επίλυση του συστήματος των συνθηκών πρώτης τάξης, προκύπτουν οι
άριστες ποσότητες δανείων των δύο τραπεζών στο υποπαίγνιο του δεύτερου σταδίου:
𝐿𝛢 =

𝑎1 − 2𝜃(𝐷𝐴 ) + 𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑟
(𝟓. 𝟔𝟖)
3𝑏
&

𝐿𝛣 =

𝑎1 − 2𝜃(𝐷𝛣 ) + 𝜃(𝐷𝛢 ) − 𝑟
(𝟓. 𝟔𝟗)
3𝑏

Προχωρούμε στην επίλυση του πρώτου σταδίου του παιγνίου. Αντικαθιστώντας
τις άριστες ποσότητες (5.68) και (5.69) στη συνάρτηση κέρδους (5.65), το πρόβλημα
της τράπεζας i στο πρώτο στάδιο έχει ως εξής:
2

1 𝑎1 − 2𝜃(𝐷𝑖 ) + 𝜃(𝐷𝑗 ) − 𝑟
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐷𝑖 , 𝐷𝑗 ) = [
] +
Di
𝑏
3
[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟕𝟎)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι:
𝜕𝛱𝛢
4 𝑎1 + 𝜃(𝐷𝐵 ) − 2𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑟 ′
=−
[
] 𝜃 (𝐷𝐴 ) − 2𝛾𝐷𝐴 − 𝛾𝐷𝐵 + 𝑟(1 − 𝑎)
𝜕𝐷𝐴
3𝑏
3
−𝛽 − 𝜑 = 0 (𝟓. 𝟕𝟏)
𝜕𝛱𝐵
4 𝑎1 + 𝜃(𝐷𝛢 ) − 2𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑟 ′
=− [
] 𝜃 (𝐷𝛣 ) − 2𝛾𝐷𝛣 − 𝛾𝐷𝛢 + 𝑟(1 − 𝑎)
𝜕𝐷𝛣
3𝑏
3
−𝛽 − 𝜑 = 0 (𝟓. 𝟕𝟐)
Επιπλέον, η μεγιστοποίηση της (5.70) απαιτεί την ικανοποίηση της παρακάτω
συνθήκης δεύτερης τάξης:
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2

΄

8 (𝜃 (𝐷𝑖 ))
𝜕 𝛱𝑖 (𝐷𝑖 )
<
0
⇒
− 2𝛾 < 0 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟕𝟑)
9𝑏
𝜕𝐷𝑖2
2

Οι σχέσεις (5.71) και (5.72) αποτελούν 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, γίνεται η
υπόθεση:
|𝛣𝑅𝑖 ΄ (𝐷𝑗 )| = |𝛣𝑅𝑗 ΄ (𝐷𝑖 )| < 1, 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟕𝟒)
Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (5.71) και (5.72), προκύπτουν οι
ποσότητες

ισορροπίας

των καταθέσεων, που

αποτελούν συναρτήσεις

του

διατραπεζικού επιτοκίου και του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων.
𝐷𝑖∗ = 𝐷𝑖∗ (𝑟, 𝑎), 𝑖 = 𝐴, 𝛣 (𝟓. 𝟕𝟓)
Αντικαθιστώντας την (5.74) στις (5.68) και (5.69), προκύπτουν οι άριστες ποσότητες
δανείων για κάθε τράπεζα:
𝐿∗𝑖 = 𝐿∗𝑖 (𝑟, 𝑎, 𝐷𝑖∗ (𝑟, 𝑎), 𝐷𝑗∗ (𝑟, 𝑎)) , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟕𝟔)
Στο σημείο αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής μέσω
του διατραπεζικού επιτοκίου στις τιμές και στις ποσότητες ισορροπίας. Από το ολικό
διαφορικό των συνθηκών πρώτης τάξης (5.71) και (5.72) και λαμβάνοντας υπόψη ότι
𝜃 ΄΄ (∙) = 0, προκύπτει το παρακάτω σύστημα σε μορφή μητρών:
9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )
𝑟 𝑑𝑎 − [
] 𝑑𝑟
9𝑏
𝑑𝐷𝐴∗
𝚫 ∗ [ ∗] =
(𝟓. 𝟕𝟕)
𝑑𝐷𝐵
9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
𝑟 𝑑𝑎 − [
] 𝑑𝑟
9𝑏
[
]
2

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐴 ))
9𝑏

όπου 𝚫 =
[−

− 2𝛾

4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
9𝑏

−

4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
−𝛾
9𝑏
2

−𝛾

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐵 ))
9𝑏

− 2𝛾 ]
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&
2

|𝚫| = [

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐴 ))
9𝑏

− 2𝛾] [

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐵 ))
9𝑏

2

2

4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
− 2𝛾] − [
+ 𝛾] > 0
9𝑏

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θετικό πρόσημο της παραπάνω ορίζουσας οφείλεται στην
υπόθεση (5.74).
Από την επίλυση του συστήματος (5.77), προκύπτει:
2

𝜕𝐷𝑖∗
𝜕𝑟

=−

1
{
9𝑏|𝚫|

+

[9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝑖 )] [8 (𝜃 ΄ (𝐷𝑗 )) − 18𝑏𝛾]
9𝑏

[9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝑗 )][4𝜃 ΄ (𝐷𝑖 )𝜃 ΄ (𝐷𝑗 ) − 9𝑏𝛾]
},
9𝑏
𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟓. 𝟕𝟖)

Εάν ισχύει ότι 𝐷𝑖 = 𝐷𝑗 = 𝐷𝑠 (συμμετρία), από τη σχέση (5.78) προκύπτει:
𝜕𝐷𝑖∗ 𝜕𝐷𝑗∗ 𝜕𝐷𝑠∗
=
=
=
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟
2

=−

1
{
9𝑏|𝚫|

[9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )] [12 (𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )) − 9𝑏𝛾]
9𝑏

} (𝟓. 𝟕𝟗)

Το πρόσημο της (5.79) εξαρτάται από το πρόσημο του όρου [9𝑏(1 − 𝛼) +
4𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )], και πιο συγκεκριμένα, από το είδος των οικονομιών φάσματος. Το
2

πρόσημο του όρου [12 (𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )) − 9𝑏𝛾] /9𝑏 είναι πάντα αρνητικό, λόγω της
υπόθεσης περί ευστάθειας της ισορροπίας. Αντίθετα, ο όρος 9𝑏(1 − 𝛼) είναι θετικός,
διότι αντιπροσωπεύει το οριακό όφελος μιας αύξησης του διατραπεζικού επιτοκίου.
Συνεπώς, διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ανάλογα με το πρόσημο του 𝜃΄(∙), δηλαδή
ανάλογα με το είδος των οικονομιών φάσματος:
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•

Πρώτον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙)<0), το πρόσημο του
[9𝑏(1 − 𝛼) + 4𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )] εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των δύο όρων του
αθροίσματος.

•

Δεύτερον, εάν υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙)>0), τότε:
4𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )]

[9𝑏(1 − 𝛼) +
•

∂𝐷𝑠∗
>0⇒
>0
∂𝑟

Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙)=0), τότε:
[9𝑏(1 − 𝛼) +

4𝜃 ΄ (𝐷𝑠 )]

𝜕𝐷𝑠∗
>0 ⇒
>0
𝜕𝑟

Επιπλέον, λόγω της θετικής κλίσης της καμπύλης προσφοράς αποταμιεύσεων (5.76),
αποδεικνύεται ότι:
•

Πρώτον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) < 0) και επιπλέον ισχύει ότι
& |𝜃΄(∙) | < [9𝑏(1 − 𝑎) ]/4, τότε:
𝜕𝑟𝐷∗
>0
𝜕𝑟

•

Δεύτερον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) < 0) και επιπλέον ισχύει ότι
& |𝜃΄(∙)| > [9𝑏(1 − 𝑎) ]/4, τότε:
𝜕𝑟𝐷∗
<0
𝜕𝑟

•

Τέλος, εάν υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος ή δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος (𝜃΄(∙) ≥0), τότε:
𝜕𝑟𝐷∗
>0
𝜕𝑟
Χρησιμοποιώντας την σχέση (5.76), εξετάζεται η επίδραση μιας εξωγενούς

μεταβολής του διατραπεζικού επιτοκίου στο επίπεδο ισορροπίας των δανείων που
προσφέρει κάθε τράπεζα, 𝐿∗𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵.
𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐷𝑖∗ 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐷𝑗∗
=
+
+
=
𝜕𝑟
𝜕𝑟 𝜕𝐷𝑖 𝜕𝑟
𝜕𝐷𝑗 𝜕𝑟
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1 2𝜃 ΄ (𝐷𝑖 ) 𝜕𝐷𝑖∗ 𝜃 ΄ (𝐷𝑗 ) 𝜕𝐷𝑗∗
=−
−
+
(𝟓. 𝟖𝟎)
3𝑏
3𝑏
𝜕𝑟
3𝑏 𝜕𝑟
Στην περίπτωση συμμετρίας 𝐷𝑖 = 𝐷𝑗 = 𝐷𝑠 :
𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑠
1 𝜃 ΄ (𝐷𝑠 ) 𝜕𝐷𝑠∗
=
=
=−
−
(𝟓. 𝟖𝟏)
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟
3𝑏
3𝑏 𝜕𝑟
Εάν 𝜃΄(∙) = 0 (δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος), μια μεταβολή του διατραπεζικού
επιτοκίου έχει αρνητική επίδραση στο επίπεδο δανείων ισορροπίας. Αντίθετα, εάν
𝜃΄(∙) ≠ 0, το πρόσημο της μεταβολής εξαρτάται από το πρόσημο του 𝜃΄(∙).
Όσον αφορά στη μεταβολή που υφίσταται το επιτόκιο χορηγήσεων από την
άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω διατραπεζικού επιτοκίου, ισχύουν τα
ακόλουθα (λόγω της (5.79) και της αρνητικής κλίσης της καμπύλης ζήτησης δανείων
(5.58)):
•

Πρώτον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) < 0) και επιπλέον ισχύει ότι
& |𝜃΄(∙)| < [9𝑏(1 − 𝑎) ]/4, τότε το πρόσημο της επίδρασης του διατραπεζικού
επιτοκίου στο άριστο επιτόκιο χορηγήσεων είναι απροσδιόριστο.

•

Δεύτερον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) < 0) και επιπλέον ισχύει ότι
& |𝜃΄(∙)| > [9𝑏(1 − 𝑎) ]/4, τότε:
𝜕𝑟𝐿∗
>0
𝜕𝑟

•

Τέλος, εάν υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος ή δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος (𝜃΄(∙) ≥0), τότε:
𝜕𝑟𝐿∗
>0
𝜕𝑟

Άμεση συνέπεια των παραπάνω αποτελεσμάτων αποτελεί το γεγονός ότι το
περιθώριο μεταξύ των 𝑟𝐿∗ και 𝑟𝐷∗ αυξάνεται εάν |𝜃΄(∙) | > [9𝑏(1 − 𝑎) ]/4.
Κατανοούμε, επομένως , ότι στο υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με 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 αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα
αποτελέσματα συγκριτικής στατικής του υποδείγματος των Freixas & Rochet (2008).
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5.4 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα πιο αντιπροσωπευτικά υποδείγματα στο
πεδίο της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών, δηλαδή εκείνης της προσέγγισης
που αντιμετωπίζει τις εμπορικές τράπεζες ως επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο τη
μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ξεκινήσαμε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με
τα υποδείγματα μονοπωλίου, και πιο συγκεκριμένα με τα υποδείγματα Monti-Klein
(1971) και Dalla & Varelas (2013). Και τα δύο αυτά υποδείγματα μελετούν την
επίδραση της νομισματικής πολιτικής στα άριστα επιτόκια δανείων και καταθέσεων
και τις αντίστοιχες ποσότητες. Στο δεύτερο σκέλος του κεφαλαίου, αναφερθήκαμε
στα υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών για την περίπτωση του
ολιγοπωλίου. Τα υποδείγματα αυτά εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην επίδραση της
νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στην άριστη συμπεριφορά
των εμπορικών τραπεζών. Έτσι, το υπόδειγμα των Freixas & Rochet (2008), που
αποτελεί ένα υπόδειγμα Cournot με συμμετρικό κόστος, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
μια αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου προκαλεί αύξηση τόσο του επιτοκίου
χορηγήσεων όσο και του επιτοκίου καταθέσεων. Οι Toolsema & Schoonbeek (1999)
επεκτείνουν το παραπάνω υπόδειγμα, εισάγοντας αρχικά την υπόθεση της
ασυμμετρίας κόστους και στη συνέχεια την υπόθεση της ασυμμετρίας στη
συμπεριφορά των τραπεζών. Τέλος, ο Varelas (2007) εξετάζει την περίπτωση ενός
υποδείγματος Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος για την περίπτωση ενός
ολιγοπωλιακού τραπεζικού κλάδου με δύο τράπεζες. Αποδεικνύει ότι η επίδραση της
νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στην άριστη συμπεριφορά
των τραπεζών εξαρτάται από το είδος των οικονομιών φάσματος.
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6. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ12

6.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό μελετούμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του
υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

στην

άριστη

συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν υπό συνθήκες ολιγοπωλίου.
Για τον σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με
οικονομίες φάσματος. Ακολουθούμε συγκριτική στατική ανάλυση προκειμένου να
διερευνήσουμε την επίπτωση της νομισματικής πολιτικής στα άριστα επιτόκια
χορηγήσεων και καταθέσεων και στις αντίστοιχες ποσότητες. Το ενδιαφέρον μας
επικεντρώνεται στην επίδραση μεταβολών του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων στο περιθώριο των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.
Αποδεικνύεται ότι η κατεύθυνση των προαναφερθέντων επιδράσεων εξαρτάται από
το είδος των οικονομιών φάσματος.

6.2 Το Υπόδειγμα
Ακολουθώντας την ανάλυση των Yamazaki & Miyamoto (2004), υποθέτουμε ότι
υπάρχουν δύο τράπεζες, η Α και η Β, που δραστηριοποιούνται στις αγορές δανείων
και καταθέσεων. Οι συνολικές ποσότητες δανείων και καταθέσεων στην αγορά
δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις αντίστοιχα:
𝐿 = 𝐿𝐴 + 𝐿𝐵 (𝟔. 𝟏)
&
𝐷 = 𝐷𝐴 + 𝐷𝐵 (𝟔. 𝟐)

Το υπόδειγμα αυτό, μαζί με τις προεκτάσεις του στη συμπεριφορά των καταναλωτών που
παρουσιάζονται εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο, δημοσιεύτηκε με τίτλο “Monetary Policy Implications
on Banking Conduct and Bank-Clients’ Behavior” στο περιοδικό Atlantic Economic Journal (Vol. 42
(4), 427-440). Επιπλέον, παρουσιάστηκε στα πλαίσια των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 17/12/2014.
12
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όπου L: η συνολική ποσότητα δανείων, D: η συνολική ποσότητα καταθέσεων και
𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 & 𝑖 ≠ 𝑗: οι ποσότητες δανείων και καταθέσεων της κάθε τράπεζας
αντίστοιχα.
Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων έχει αρνητική κλίση και δίνεται από την
παρακάτω σχέση:
𝑟𝐿 = 𝑟𝐿 (𝐿) = 𝑎1 − 𝑏𝐿, 𝑎1 , 𝑏 > 0 & 𝑟𝐿 ΄(𝐿) < 0 (𝟔. 𝟑)
Αντίστοιχα, η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων έχει την ακόλουθη
συναρτησιακή μορφή:
𝑟𝐷 = 𝑟𝐷 (𝐷) = 𝛽 + 𝛾𝐷, 𝛽, 𝛾 > 0 & 𝑟𝐷 ΄(𝐷) > 0 (𝟔. 𝟒)
Η συνάρτηση κέρδους της μεμονωμένης τράπεζας δίνεται από την σχέση:
𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝑟𝐿 (𝐿)𝐿𝑖 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷)𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟔. 𝟓)
όπου 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ): η συνάρτηση κέρδους της τράπεζας i, 𝑀𝑖 : η καθαρή θέση της
τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά, 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ): η συνάρτηση κόστους της τράπεζας i
και 𝑟: το διατραπεζικό επιτόκιο που προσδιορίζεται εξωγενώς από την Κεντρική
Τράπεζα.
Η καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική αγορά ορίζεται ως η διαφορά
ανάμεσα στις ποσότητες των καταθέσεων που δέχεται και των δανείων που χορηγεί.
Επιπλέον, κατά τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό των καταθέσεων
που διατηρείται με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων. Στα πλαίσια του υποδείγματος
αυτού, θεωρούμε ότι η κάθε μία εκ των τραπεζών διατηρεί μόνο το υποχρεωτικό
ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων με τα προαιρετικά διαθέσιμα να είναι
μηδενικά. Στην περίπτωση της θετικής καθαρής θέσης, η τράπεζα προχωράει σε
δανεισμό της στη διατραπεζική αγορά. Αντίθετα, εάν η καθαρή θέση είναι αρνητική,
η τράπεζα δανείζεται από τη διατραπεζική αγορά με στόχο να καλύψει τις ανάγκες
ρευστότητάς της. Υπό την υπόθεση της γραμμικής συναρτησιακής μορφής, η καθαρή
θέση της μεμονωμένης τράπεζας, δίνεται από την παρακάτω σχέση:
𝛭𝑖 = (1 − 𝑎)𝐷𝑖 − 𝐿𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟔. 𝟔)
όπου α 𝜖(0,1): το εξωγενές υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
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Επιπλέον, υποθέτουμε ότι κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει μία μη γραμμική
συνάρτηση κόστους, που ενσωματώνει την έννοια των οικονομιών φάσματος μεταξύ
των καταθέσεων και των δανείων και η οποία έχει ως ακολούθως:
𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝜃(𝐷𝑖 )𝐿𝑖 + 𝜑𝐷𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟔. 𝟕)
όπου 𝜃(𝐷𝑖 ) > 0: το οριακό κόστος των δανείων, και 𝜑 > 0: το σταθερό ανά μονάδα
κόστος των καταθέσεων.
Θεωρούμε ότι η 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) είναι συνεχής συνάρτηση και παραγωγίσιμη. Επιπλέον,
γίνεται η υπόθεση ότι 𝜃 ′′ (∙) = 0. Το πρόσημο της σταυροειδούς παραγώγου 𝜕𝐶𝑖 (∙)/
𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 εξαρτάται από το πρόσημο της παραγώγου 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 και σχετίζεται με την
έννοια των οικονομιών φάσματος, καθώς δείχνει την κατεύθυνση μιας μεταβολής του
οριακού κόστους δανεισμού μετά από μία μεταβολή των καταθέσεων που
διατηρούνται στην τράπεζα i κατά μία μονάδα. Σύμφωνα με τον ορισμό των
οικονομιών φάσματος, η συνδυασμένη προσφορά δανείων και καταθέσεων
συνεπάγεται μικρότερο κόστος από την περίπτωση που τα δάνεια και οι καταθέσεις
προσφέρονται

ξεχωριστά

από

διαφορετικές

εξειδικευμένες

τράπεζες.

Πιο

συγκεκριμένα (Baumol et al 1982), τρεις περιπτώσεις είναι δυνατές. Πρώτον, εάν
𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 < 0 , υπάρχουν οικονομίες φάσματος. Δεύτερον, στην
περίπτωση που 𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 > 0, υφίστανται αρνητικές οικονομίες
φάσματος. Τέλος, όταν 𝜕 2 𝐶(∙)/𝜕𝐿𝑖 𝜕𝐷𝑖 = 𝜕𝜃(𝐷𝑖 )/𝜕𝐷𝑖 = 0, δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος.

6.3 Επίλυση Υποδείγματος
Το πρόβλημα της τράπεζας i διατυπώνεται ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = 𝑟𝐿 (𝐿)𝐿𝑖 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷)𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 )
Αντικαθιστώντας τις (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), (6.6) και (6.7) στην παραπάνω σχέση,
προκύπτει:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = [𝑎1 − 𝑏(𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 )]𝐿𝑖 + 𝑟[(1 − 𝛼)𝐷𝑖 − 𝐿𝑖 ] −
[𝛽 + 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 )]𝐷𝑖 − 𝜃(𝐷𝑖 )𝐿𝑖 − 𝜑𝐷𝑖
= [𝑎1 − 𝑏(𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖 )]𝐿𝑖 +
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+[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟔. 𝟖)
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί 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 ταυτόχρονα την ποσότητα των δανείων που θα χορηγήσουν. Το πρόβλημα
επιλύεται με τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής. Για τον σκοπό αυτό γίνονται δύο
βασικές υποθέσεις: α) το δεύτερο στάδιο έχει μια ισορροπία Nash και β) η ισορροπία
αποτελεί μία τέλεια ισορροπία κατά υποπαίγνιο.
Ξεκινούμε με την επίλυση του δεύτερου σταδίου του παιγνίου. Το πρόβλημα της
τράπεζας i έχει ως εξής:
max 𝛱𝑖 (𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) = [𝑎1 − 𝑏(𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖 )]𝐿𝑖 +
𝐿𝑖

+ [𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗(𝟔. 𝟗)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης του προβλήματος αυτού έχουν ως εξής:
𝜕𝛱𝛢 (∙)
= 0 ⇒ 𝑎1 − 2𝑏𝐿𝐴 − 𝑏𝐿𝐵 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐴 ) = 0 (𝟔. 𝟏𝟎)
𝜕𝐿𝐴
𝜕𝛱𝐵 (∙)
= 0 ⇒ 𝑎1 − 2𝑏𝐿𝐵 − 𝑏𝐿𝐴 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐵 ) = 0 (𝟔. 𝟏𝟏)
𝜕𝐿𝛣
Επιπλέον, η συνθήκη δεύτερης τάξης ικανοποιείται.
Λύνοντας την σχέση (6.10) ως προς 𝐿𝐴 , προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης της
τράπεζας Α για τα δάνεια. Η τελευταία δείχνει την άριστη ποσότητα δανείων της
τράπεζας Α για κάθε πιθανή ποσότητα δανείων της τράπεζας Β (Cabral, 2000) και
έχει ως εξής:
𝐿𝐴 =

𝑎1 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑏𝐿𝐵
(𝟔. 𝟏𝟎′)
2𝑏

Ομοίως, λύνοντας την σχέση (6.11) ως προς 𝐿𝛣 , προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης
της τράπεζας Β για τα δάνεια. Η τελευταία δείχνει, αντίστοιχα, την άριστη ποσότητα
δανείων της τράπεζας Β για κάθε πιθανή ποσότητα δανείων της τράπεζας Α (Cabral,
2000) και έχει ως εξής:
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𝐿𝛣 =

𝑎1 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑏𝐿𝛢
(𝟔. 𝟏𝟏′)
2𝑏

Από την επίλυση του συστήματος των συναρτήσεων αντίδρασης των δύο τραπεζών,
(6.10΄) και (6.11΄), προκύπτουν οι άριστες ποσότητες δανείων των δύο τραπεζών στο
υποπαίγνιο του δεύτερου στάδιο. Συνεπώς:

𝐿𝐴 =

2𝑏𝐿𝐴 =

𝑎1 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑏

𝑎1 − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑏𝐿𝛢
2𝑏
⇒
2𝑏

2𝑎1 − 2𝑟 − 2𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑎1 + 𝑟 + 𝜃(𝐷𝛣 ) + 𝑏𝐿𝛢
⇒
2𝑏

4𝑏𝐿𝐴 − 𝑏𝐿𝛢 = 2𝑎1 − 2𝑟 − 2𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑎1 + 𝑟 + 𝜃(𝐷𝛣 ) ⇒
𝐿𝛢 =

𝑎1 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝐴 ) + 𝜃(𝐷𝛣 )
3𝑏

Αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση στην (6.11΄):
𝐿𝛣 =

𝑎1 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝛣 ) + 𝜃(𝐷𝛢 )
3𝑏

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

𝑎1 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝑖 ) + 𝜃(𝐷𝑗 )
, 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟔. 𝟏𝟐)
3𝑏

Παραγωγίζοντας την σχέση (6.12), λαμβάνουμε:
𝜕𝐿𝑖
= 0 (𝟔. 𝟏𝟑)
𝜕𝑎
&
𝜕𝐿𝑖
1
=−
< 0 (𝟔. 𝟏𝟒)
𝜕𝑟
3𝑏
Επιπλέον:
𝜕𝐿𝑖
2𝜃΄(𝐷𝑖 )
=−
(𝟔. 𝟏𝟓)
𝜕𝐷𝑖
3𝑏
&
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𝜕𝐿𝑖 𝜃΄(𝐷𝑗 )
(𝟔. 𝟏𝟔)
=
𝜕𝐷𝑗
3𝑏
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι το πρόσημο των μερικών παραγώγων (6.15) και
(6.16) εξαρτάται από το πρόσημο των όρων 𝜃΄(𝐷𝑖 ) και 𝜃΄(𝐷𝑗 ) αντίστοιχα, δηλαδή
από το είδος των οικονομιών φάσματος. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής
περιπτώσεις:
•

Πρώτον, εάν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) < 0), τότε:
𝜕𝐿𝑖
𝜕𝐿𝑖
>0&
< 0.
𝜕𝐷𝑖
𝜕𝐷𝑗

•

Δεύτερον, εάν υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) >0), τότε:
𝜕𝐿𝑖
𝜕𝐿𝑖
<0&
> 0.
𝜕𝐷𝑖
𝜕𝐷𝑗

•

Τέλος, εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος (𝜃΄(∙) =0), τότε:
𝜕𝐿𝑖
𝜕𝐿𝑖
=0&
= 0.
𝜕𝐷𝑖
𝜕𝐷𝑗
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:
𝐿 = 𝐿𝑖 + 𝐿𝑗 ⇒
𝐿=

𝑎1 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝑖 ) + 𝜃(𝐷𝑗 ) + 𝑎1 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝑗 ) + 𝜃(𝐷𝑖 )
⇒
3𝑏
𝐿=

2𝑎1 − 2𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖 ) − 𝜃(𝐷𝑗 )
(𝟔. 𝟏𝟕)
3𝑏

Το πρόβλημα της τράπεζας i σε αυτό το πρώτο στάδιο του παιγνίου αφορά στη
μεγιστοποίηση της συνάρτησης κέρδους της τράπεζας, όπως αυτή μετασχηματίζεται
έπειτα από αντικατάσταση των σχέσεων (6.12) και (6.17) στην (6.9). Συνεπώς,
έχουμε:
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2

1 𝑎1 − 2𝜃(𝐷𝑖 ) + 𝜃(𝐷𝑗 ) − 𝑟
max 𝛱𝑖 (𝐷𝑖 ) = [
] +
𝐷𝑖
𝑏
3
[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝛾(𝐷𝑖 + 𝐷𝑗 ) − 𝜑]𝐷𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟔. 𝟏𝟖)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης για μεγιστοποίηση είναι:
𝜕𝛱𝛢
4 𝑎1 + 𝜃(𝐷𝐵 ) − 2𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑟 ′
=−
[
] 𝜃 (𝐷𝐴 ) − 2𝛾𝐷𝐴 − 𝛾𝐷𝐵 + 𝑟(1 − 𝑎)
𝜕𝐷𝐴
3𝑏
3
−𝛽 − 𝜑 = 0 ⇒
−

4
[𝑎 + 𝜃(𝐷𝐵 ) − 2𝜃(𝐷𝐴 ) − 𝑟]𝜃 ′ (𝐷𝐴 ) + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝜑 − 𝛾(2𝐷𝐴 + 𝐷𝐵 )
9𝑏 1
= 0 (𝟔. 𝟏𝟗)
&

𝜕𝛱𝐵
4 𝑎1 + 𝜃(𝐷𝛢 ) − 2𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑟 ′
=− [
] 𝜃 (𝐷𝛣 ) − 2𝛾𝐷𝛣 − 𝛾𝐷𝛢 + 𝑟(1 − 𝑎)
𝜕𝐷𝛣
3𝑏
3
−𝛽 − 𝜑 = 0 ⇒
−

4
[𝑎 + 𝜃(𝐷𝛢 ) − 2𝜃(𝐷𝛣 ) − 𝑟]𝜃 ′ (𝐷𝛣 ) + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽 − 𝜑 − 𝛾(2𝐷𝛣 + 𝐷𝛢 )
9𝑏 1
= 0 (𝟔. 𝟐𝟎)

Επιπλέον, η μεγιστοποίηση της (6.18) απαιτεί την ικανοποίηση της παρακάτω
συνθήκης δεύτερης τάξης:
2

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝑖 ))
𝜕 2 𝛱𝑖 (𝐷𝑖 )
<0⇒
− 2𝛾 < 0 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗(𝟔. 𝟐𝟏)
9𝑏
𝜕𝐷𝑖2
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι σχέσεις (6.19) και (6.20) αποτελούν
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, υποδηλώνοντας ότι οι καταθέσεις είναι στρατηγικά
υποκατάστατα αγαθά. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευστάθεια της
ισορροπίας, υποθέτουμε ότι:
122

|𝛣𝑅𝑖΄ (𝐷𝑗 )| = |𝛣𝑅𝑗΄ (𝐷𝑖 )| < 1, 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟔. 𝟐𝟐)
Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (6.19) και (6.20), προκύπτουν οι
ποσότητες

ισορροπίας

των καταθέσεων, που

αποτελούν συναρτήσεις

του

διατραπεζικού επιτοκίου και του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων:
𝐷𝑖∗ = 𝐷𝑖∗ (𝑟, 𝑎), 𝑖 = 𝐴, 𝐵 (𝟔. 𝟐𝟑)
Αντικαθιστώντας την (6.23) στην (6.12), προκύπτουν οι ποσότητες ισορροπίας των
δανείων για κάθε τράπεζα, που είναι της μορφής:
𝐿∗𝑖 = 𝐿∗𝑖 (𝑟, 𝑎, 𝐷𝑖∗ (𝑟, 𝑎), 𝐷𝑗∗ (𝑟, 𝑎)) , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝟔. 𝟐𝟒)

6.4 Επίδραση Νομισματικής Πολιτικής
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στη συμπεριφορά των
τραπεζών, συγκεκριμένα στις ποσότητες και τις τιμές ισορροπίας των καταθέσεων
και των δανείων αντίστοιχα. Γι’ αυτόν τον λόγο εφαρμόζουμε συγκριτική στατική
ανάλυση με τη μέθοδο των ολικών διαφορικών.
Από το ολικό διαφορικό των συνθηκών πρώτης τάξης (6.19) και (6.21) και
λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση 𝜃 ′′ (∙) = 0, προκύπτει:
[

8 ′
4
𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐴 ) − 2𝛾] 𝑑𝐷𝐴 + [− 𝜃 ′ (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) − 𝛾] 𝑑𝐷𝐵
9𝑏
9𝑏
4
+ [ 𝜃 ′ (𝐷𝐴 ) + (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟 − 𝑟 𝑑𝑎 = 0
9𝑏
&

[−

4 ′
8
𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) − 𝛾] 𝑑𝐷𝐴 + [ 𝜃 ′ (𝐷𝐵 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) − 2𝛾] 𝑑𝐷𝐵
9𝑏
9𝑏
4
+ [ 𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) + (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟 − 𝑟 𝑑𝑎 = 0
9𝑏

Με αναδιάταξη των όρων των δύο εξισώσεων:
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[

8 ′
4
(𝜃 (𝐷𝐴 ))2 − 2𝛾] 𝑑𝐷𝐴 − [ 𝜃 ′ (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) + 𝛾] 𝑑𝐷𝐵 =
9𝑏
9𝑏
𝑟 𝑑𝑎 − [

4 ′
𝜃 (𝐷𝐴 ) + (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟
9𝑏
&

−[

4 ′
8
𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) + 𝛾] 𝑑𝐷𝐴 + [ (𝜃 ′ (𝐷𝐵 ))2 − 2𝛾] 𝑑𝐷𝐵 =
9𝑏
9𝑏
𝑟 𝑑𝑎 − [

4 ′
𝜃 (𝐷𝐵 ) + (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟
9𝑏

Το παραπάνω σύστημα εξισώσεων μπορεί να γραφεί σε μορφή μητρών ως εξής:
4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )
𝑟𝑑𝑎 − [
+ (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟
𝑑𝐷𝐴
9𝑏
𝚫∗[
] =
(𝟔. 𝟐𝟓)
𝑑𝐷𝐵
4𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
𝑟𝑑𝑎 − [
+ (1 − 𝛼)] 𝑑𝑟
9𝑏
[
]
2

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐴 ))
9𝑏

όπου 𝚫 =
[−

− 2𝛾

−

4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
−𝛾
9𝑏
2

4𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )
9𝑏

−𝛾

8 (𝜃 ΄ (𝐷𝐵 ))
9𝑏

− 2𝛾 ]

&
|𝚫| = [

2
2
2
8
8
4
(𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )) − 2𝛾] [ (𝜃 ΄ (𝐷𝐵 )) − 2𝛾] − [ 𝜃 ΄ (𝐷𝐴 )𝜃 ΄ (𝐷𝐵 ) + 𝛾] > 0
9𝑏
9𝑏
9𝑏

Τονίζουμε ότι το θετικό πρόσημο της παραπάνω ορίζουσας οφείλεται στην υπόθεση
(6.22).
Υποθέτοντας ότι 𝑑𝑟 = 0 και 𝑑𝑎 ≠ 0 και εφαρμόζοντας τον κανόνα Cramer,
εξάγουμε την επίδραση μιας μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων στις άριστες ποσότητες καταθέσεων των δύο τραπεζών:
𝑟
[
𝑟
𝜕𝐷𝐴
=
𝜕𝑎

4 ′
𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 ′ (𝐷𝐵 ) + 𝛾]
9𝑏
]
2
8
′ (𝐷 ))
(𝜃 𝐵
− 2𝛾
9𝑏
⇒
|𝚫|

−[
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2

′
′
′
𝜕𝐷𝐴
𝑟 8 (𝜃 (𝐷𝐵 )) − 18𝑏𝛾 + 4𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 (𝐷𝐵 ) + 9𝑏𝛾
=
|𝚫|
𝜕𝑎
9𝑏
2

′
′
′
𝑟 8 (𝜃 (𝐷𝐵 )) + 4𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 (𝐷𝐵 ) − 9𝑏𝛾
(𝟔. 𝟐𝟔)
=
|𝚫|
𝜕𝑎
9𝑏

𝜕𝐷𝐴∗

Ομοίως:
2
8
(𝜃 ′ (𝐷𝐴 )) − 2𝛾
𝑟
| 9𝑏
|
4 ′
′ (𝐷 )
(𝐷
)𝜃
−
[
𝜃
+
𝛾]
𝑟
𝐴
𝐵
𝜕𝐷𝐵
9𝑏
=
⇒
|𝚫|
𝜕𝑎
2

′
′
′
𝜕𝐷𝐵
𝑟 8 (𝜃 (𝐷𝐴 )) − 18𝑏𝛾 + 4𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 (𝐷𝐵 ) + 9𝑏𝛾
=
⇒
|𝚫|
𝜕𝑎
9𝑏
2

′
′
′
𝜕𝐷𝐵∗
𝑟 8 (𝜃 (𝐷𝐴 )) + 4𝜃 (𝐷𝐴 )𝜃 (𝐷𝐵 ) − 9𝑏𝛾
=
(𝟔. 𝟐𝟕)
|𝚫|
𝜕𝑎
9𝑏

Στην περίπτωση της συμμετρίας, δηλαδή εάν ισχύει ότι 𝐷𝐴 = 𝐷𝐵 = 𝐷𝑠 , τότε από τις
σχέσεις (6.26) και (6.27), έχουμε:
𝜕𝐷𝐴∗ 𝜕𝐷𝐵∗ 𝜕𝐷𝑠∗
𝑟 8[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 + 4[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 9𝑏𝛾
=
=
=
⇒
|𝚫𝒔 |
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎
9𝑏
𝜕𝐷𝑠∗
𝑟 12[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 9𝑏𝛾
(𝟔. 𝟐𝟖)
=
|𝚫𝐬 |
𝜕𝑎
9𝑏
2

8 𝜃 ′ (𝐷𝑠 )
όπου |𝚫𝐬 |= [
] {2[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 15𝑏𝛾}+3𝛾 2 > 0
27
𝑏
Από την (6.28) και με δεδομένο ότι 𝑟, |𝚫𝐬 |, 𝑏, 𝛾 > 0, αποδεικνύεται ότι η κατεύθυνση
της μεταβολής του 𝐷𝑠∗ που προκαλείται από μία μεταβολή του α, εξαρτάται από το
διάστημα τιμών της παραγώγου 𝜃 ′ (∙), δηλαδή από το είδος των οικονομιών
φάσματος.
Από την αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων (6.4) και την σχέση
(6.28), προκύπτει η επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού
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ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο επιτόκιο ισορροπίας των
καταθέσεων:
𝜕𝑟𝐷∗ 𝜕𝑟𝐷∗ 𝜕𝐷∗ 𝜕𝑟𝐷∗ 𝜕(𝐷𝐴∗ + 𝐷𝐵∗ ) 𝜕𝑟𝐷∗ 𝜕(2𝐷𝑠∗ )
𝜕𝐷𝑠∗
=
=
=
= 2𝛾
(𝟔. 𝟐𝟗)
𝜕𝑎
𝜕𝐷 𝜕𝑎
𝜕𝐷
𝜕𝑎
𝜕𝐷 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Επειδή 𝛾 > 0, η ποσότητα ισορροπίας των καταθέσεων και το αντίστοιχο επιτόκιο
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση μετά από μια οριακή μεταβολή του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων.
Προκειμένου να προσδιορίσουμε την επίδραση μιας μεταβολής του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (𝑎) στην άριστη ποσότητα καταθέσεων
(𝐷𝑠∗ ) και το αντίστοιχο επιτόκιο (𝑟𝐷∗ ), λύνουμε την εξίσωση 𝜕𝐷𝑠∗ /𝜕𝑎 = 0 ως προς
𝜃 ′ (∙), έτσι ώστε να προσδιορίσουμε το πρόσημο του 𝜕𝐷𝑠∗ /𝜕𝑎 για τα διάφορα
διαστήματα τιμών του 𝜃 ′ (∙). Συνεπώς, μηδενίζουμε βοηθητικά την (6.28):
𝜕𝐷𝑠∗
=0⇒
𝜕𝑎
𝑟 12[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 9𝑏𝛾
⇒
|𝚫𝐬 |
9𝑏
12[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 9𝑏𝛾
=0⇒
9𝑏
12[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 − 9𝑏𝛾 = 0 ⇒
[𝜃 ′ (𝐷𝑠 )]2 =

9𝑏𝛾
⇒
12

𝜃 ′ (𝐷𝑠 ) = ±

√3𝑏𝛾
2

Ο πίνακας 6.1 παρουσιάζει την φορά της επίδρασης μιας μεταβολής του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην ποσότητα
ισορροπίας των καταθέσεων (𝐷𝑠∗ ) και το αντίστοιχο επιτόκιο (𝑟𝐷∗ ), για τις διάφορες
τιμές του 𝜃 ′ (∙). Παρατηρούμε ότι:
•

Στις περιπτώσεις των μεγάλων οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (−∞, 𝜌1 )] και των
μεγάλων αρνητικών οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (𝜌2, + ∞)], μια αύξηση του
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υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση της
άριστης ποσότητας (𝐷𝑠∗ ) και του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ).
•

Εάν το διάστημα τιμών της παραγώγου 𝜃 ′ (∙) είναι το (𝜌1 , 0), δηλαδή υπάρχουν
μικρές οικονομίες φάσματος, ή το (0, 𝜌2 ), δηλαδή υπάρχουν μικρές αρνητικές
οικονομίες φάσματος, η περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση τόσο της ποσότητας ισορροπίας των καταθέσεων (𝐷𝑠∗ ) όσο και του
αντίστοιχου επιτοκίου (𝑟𝐷∗ ).

•

Εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος [𝜃 ′ (∙) = 0], η άριστη ποσότητα
καταθέσεων (𝐷𝑠∗ ) και το αντίστοιχο επιτόκιο (𝑟𝐷∗ ) κινούνται προς αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή της μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων.

•

Στην περίπτωση που 𝜃 ′ (∙) = 𝜌1 = −√3𝑏𝛾/2 ή 𝜃 ′ (∙) = 𝜌2 = √3𝑏𝛾/2, η
νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων δεν επηρεάζει ούτε την ποσότητα ισορροπίας των καταθέσεων (𝐷𝑠∗ )
ούτε το αντίστοιχο επιτόκιο (𝑟𝐷∗ ).

∄
Οικονομίες Φάσματος

Οικονομίες

Αρνητικές Οικονομίες
Φάσματος

Φάσματος

θ  ( DS )

(  , ρ1 )

ρ1

( ρ1 ,0)

0

(0, ρ2 )

ρ2

( ρ2 ,  )

DS* α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

rD* α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

όπου ρ1   3 bγ 2 & ρ2   3bγ 2
Πίνακας 6.1: Προσδιορισμός της Επίδρασης μιας Μεταβολής του 𝑎 στα 𝐷𝑠∗ & 𝑟𝐷∗ (Η Συμμετρική
Περίπτωση)
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Χρησιμοποιώντας τη σχέση (6.24), εξετάζουμε την επίδραση μιας μεταβολής του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο επίπεδο ισορροπίας
των δανείων που προσφέρει κάθε τράπεζα (𝐿∗𝑖 , 𝑖 = 𝐴, 𝐵):
𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐷𝑖∗ 𝜕𝐿∗𝑖 𝜕𝐷𝑗∗
2𝜃 ′ (𝐷𝑖 ) 𝜕𝐷𝑖∗ 𝜃 ′ (𝐷𝑗 ) 𝜕𝐷𝐽∗
=
+
+
=−
+
(𝟔. 𝟑𝟎)
𝜕𝑎
𝜕𝑎 𝜕𝐷𝑖 𝜕𝑎 𝜕𝐷𝑗 𝜕𝑎
3𝑏 𝜕𝑎
3𝑏 𝜕𝑎
Επομένως, από (6.24), (6.13), (6.14), (6.15) και (6.16) και την υπόθεση της
συμμετρίας (𝐷𝐴 = 𝐷𝐵 = 𝐷𝑠 και 𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 = 𝐿𝑠 ), έχουμε:
𝜕𝐿∗𝐴 𝜕𝐿∗𝐵 𝜕𝐿∗𝑠 𝜕𝐿∗𝑠 𝜕𝐿∗𝑠 𝜕𝐷𝑠∗ 𝜕𝐿∗𝑠 𝜕𝐷𝑠∗
𝜃 ′ (𝐷𝑠 ) 𝜕𝐷𝑠∗
=
=
=
+
+
=−
(𝟔. 𝟑𝟏)
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎 𝜕𝐷𝑠 𝜕𝑎 𝜕𝐷𝑠 𝜕𝑎
3𝑏 𝜕𝑎
Παρατηρούμε ότι, με δεδομένο ότι 𝑏 > 0, η επίδραση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην άριστη ποσότητα δανείων (𝐿∗𝑠 ), εξαρτάται
από το διάστημα τιμών του όρου 𝜃 ′ (. ). Το ίδιο ισχύει και για την επίδραση στο
επιτόκιο ισορροπίας χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) και στο περιθώριο των επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ).
Από (6.3):
𝜕𝑟𝐿∗
𝜕𝐿∗𝐴
𝜕𝐿∗𝛣
𝜕𝐿∗𝑠
= −𝑏
−𝑏
= −2𝑏
(𝟔. 𝟑𝟐)
𝜕𝛼
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (6.29) και (6.32), προκύπτει:
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) 𝜕𝑟𝐿∗ 𝜕𝑟𝐷∗
𝜕𝐿∗𝑠
𝜕𝐷𝑠∗
=
−
= −2 [𝑏
+𝛾
] (𝟔. 𝟑𝟑)
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕𝑎
Ο πίνακας 6.2 συνοψίζει τα πρόσημα της επίδρασης μιαs μεταβολής του α, στην
περίπτωση που υπάρχει συμμετρία, δηλαδή ισχύει 𝐷𝐴 = 𝐷𝐵 = 𝐷𝑠 και 𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 = 𝐿𝑠 .
Συμπεραίνουμε τα εξής:
•

Στις περιπτώσεις των οικονομιών φάσματος με 𝜃 ′ (∙) ∈ (−∞, 𝜌1 ) και των
αρνητικών οικονομιών φάσματος με 𝜃 ′ (∙) ∈ (0, 𝜌2 ), μια αύξηση (μείωση) του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση
(μείωση) της άριστης ποσότητας δανείων (𝐿∗𝑠 ) και μείωση του αντίστοιχου
επιτοκίου (𝑟𝐿∗ ).

•

Η άριστη ποσότητα δανείων (𝐿∗𝑠 ), καθώς επίσης και το άριστο επιτόκιο
χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ), παραμένoυν αμετάβλητα εάν η παράγωγος 𝜃 ′ (∙) είναι ίση με
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𝜌1 = −√3𝑏𝛾/2 (οικονομίες φάσματος) ή 𝜌2 = √3𝑏𝛾/2 (αρνητικές οικονομίες
φάσματος) ή 0 (δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος).
•

Εάν το διάστημα τιμών της παραγώγου 𝜃 ′ (∙) είναι το (𝜌1 , 0), δηλαδή υπάρχουν
μικρές οικονομίες φάσματος, ή το (𝜌2 , +∞), δηλαδή υπάρχουν μεγάλες αρνητικές
οικονομίες φάσματος, η περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε μείωση της
άριστης ποσότητας δανείων (𝐿∗𝑠 ) και αύξηση του αντίστοιχου επιτοκίου (𝑟𝐿∗ ).

Οικονομίες Φάσματος

Αρνητικές Οικονομίες

N.S.E

Φάσματος

θ  ( DS )

(  , ρ1 )

ρ1

( ρ1 ,0)

0

(0, ρ2 )

ρ2

( ρ2 ,  )

D*S α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

L*S α

(+)

0

(–)

0

(+)

0

(–)

rD* α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

rL* α

(–)

0

(+)

0

(–)

0

(+)

 ( rL*  rD* )
α

(–)

0

(+)

(+)

?

0

?

όπου ρ1   3 bγ 2 & ρ2   3bγ 2 , N.S.Ε: No Scope Economies (Δεν υπάρχουν
οικονομίες φάσματος)

Πίνακας 6.2: Προσδιορισμός Επίδρασης του α (Η Συμμετρική Περίπτωση)

Το πιο καθοριστικό, ωστόσο, συμπέρασμα της παραπάνω ανάλυσης είναι η
επίδραση της

νομισματικής

πολιτικής

μέσω

του

υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ). Από τον πίνακα 6.2,
διαπιστώνουμε τα εξής:
•

Στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (−∞, 𝜌1 )], η
περιοριστική

νομισματική

πολιτική

μέσω

του

υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης ρευστών διαθεσίμων μειώνει το περιθώριο των επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ),
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καθώς το άριστο επιτόκιο χορηγήσεων μειώνεται (𝑟𝐿∗ ) ενώ το άριστο επιτόκιο
καταθέσεων αυξάνεται (𝑟𝐷∗ ).
•

Εάν η παράγωγος 𝜃 ′ (∙) είναι ίση με 𝜌1 = −√3𝑏𝛾/2 (οικονομίες φάσματος) ή
𝜌2 = √3𝑏𝛾/2 (αρνητικές οικονομίες φάσματος), τότε μία μεταβολή του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων αφήνει ανεπηρέαστο
το περιθώριο επιτοκίων (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ).

•

Στην περίπτωση των μικρών οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (𝜌1 , 0)], μια αύξηση
του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση
του περιθωρίου (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ), καθώς το άριστο επιτόκιο χορηγήσεων αυξάνεται (𝑟𝐿∗ )
ενώ το άριστο επιτόκιο καταθέσεων μειώνεται (𝑟𝐷∗ ).

•

Εάν δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος [𝜃 ′ (∙) = 0], το περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
αυξάνεται ως αποτέλεσμα της άσκησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής
μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων. Η αύξηση
αυτή οφείλεται στην πτώση του άριστου επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ).

•

Στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος με 𝜃 ′ (∙) ≠ 𝜌2 , το πρόσημο
της επίδρασης μιας μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων στο περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) είναι απροσδιόριστο. Συνεπώς,
απαιτείται περαιτέρω μαθηματική διερεύνηση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι ρίζες 𝜌1 = −√3𝑏𝛾/2 και

𝜌2 = √3𝑏𝛾/2 εξαρτώνται από την παράμετρο της ζήτησης δανείων b και την
παράμετρο της προσφοράς καταθέσεων γ. Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα της
άσκησης νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων πάνω στις ποσότητες και τα επιτόκια ισορροπίας των δανείων
και των καταθέσεων αντίστοιχα εξαρτώνται από τη 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, προχωρούμε σε μαθηματική διερεύνηση. Από τις σχέσεις
(6.31) και (6.33), λαμβάνουμε:
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) 𝜕𝑟𝐿∗ 𝜕𝑟𝐷∗
=
−
⇒
𝜕𝛼
𝜕𝛼
𝜕𝑎
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜕𝐿∗𝑠
𝜕𝐷𝑠∗
= −2 [𝑏
+𝛾
] ⇒
𝜕𝛼
𝜕𝑎
𝜕𝑎
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𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜃 ′ (𝐷𝑠 ) 𝜕𝐷𝑠 ∗
𝜕𝐷𝑠∗
= −2 [−𝑏
+𝛾
] ⇒
𝜕𝛼
3𝑏 𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜃 ′ (𝐷𝑠 ) 𝜕𝐷𝑠 ∗
𝜕𝐷𝑠∗
= −2 [−
+𝛾
]⇒
𝜕𝛼
3
𝜕𝑎
𝜕𝑎
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜃 ′ (𝐷𝑠 )
𝜕𝐷𝑠∗
= −2 [−
+ 𝛾]
, 𝛾 > 0 (𝟔. 𝟑𝟒)
𝜕𝛼
3
𝜕𝑎
Προκειμένου να προσδιορίσουμε το πρόσημο του 𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )/𝜕𝛼 στα διαφορετικά
διαστήματα τιμών του 𝜃 ′ (∙), θέτουμε την (6.34) ίση με το μηδέν και λύνουμε ως προς
𝜃 ′ (∙). Συνεπώς, έχουμε:
𝜃 ′ (𝐷𝑠 ) = 𝜌3 = 3𝛾 > 0
𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )
𝜃 ′ (𝐷𝑠 )
𝜕𝐷𝑠∗
= −2 [−
+ 𝛾]
=0⇒{ ′
𝜕𝛼
3
𝜕𝑎
𝜃 (𝐷𝑠 ) = ±√3𝑏𝛾/2
όπου οι ρίζες ±√3𝑏𝛾/2 προκύπτουν θέτοντας την σχέση (6.28) ίση με το μηδέν,
όπως δείξαμε προηγουμένως. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις13:
Πρώτον, εάν 𝜌3 > 𝜌2 ⇒ 3𝛾 > √3𝑏𝛾/2 ⇒ 𝑏 < 12𝛾, το πρόσημο της μερικής
ολικής παραγώγου 𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )/𝜕𝛼 δίνεται από τον πίνακα 6.3. Είναι εμφανές ότι
στην περίπτωση των μικρών αρνητικών οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (0, 𝜌2 )], μια
αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε
αύξηση του περιθωρίου (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ). Το ίδιο ισχύει όταν το διάστημα τιμών του 𝜃 ′ (∙)
είναι το (𝜌3 , +∞). Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών
φάσματος με 𝜃 ′ (∙) ∈ (𝜌2 , 𝜌3 ), η περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε μείωση του
περιθωρίου (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ).
Δεύτερον, εάν 𝜌3 < 𝜌2 ⇒ 3𝛾 < √3𝑏𝛾/2 ⇒ 𝑏 > 12𝛾, το πρόσημο της μερικής
ολικής παραγώγου 𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )/𝜕𝛼 παρουσιάζεται στον πίνακα 6.4. Παρατηρούμε ότι
εάν το διάστημα τιμών του 𝜃 ′ (∙) είναι το (0, 𝜌3 ) ή το (𝜌2 , +∞), υπάρχει θετική σχέση
ανάμεσα στο περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ) και τις μεταβολές του α. Αντίθετα, εάν το

Οι σχετικοί πίνακες παρουσιάζουν όλα τα διαστήματα τιμών του 𝜃 ′ (𝐷𝑠 ). Η μαθηματική διερεύνηση
είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του προσήμου της μερικής παραγώγου 𝜕(𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )/𝜕𝛼 όταν
υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει και τα
σχετικά πρόσημα που εξήχθησαν μέχρι στιγμής για τις περιπτώσεις των οικονομιών φάσματος και της
απουσίας οικονομιών φάσματος.
13
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διάστημα τιμών του 𝜃 ′ (∙) είναι το (𝜌3 , 𝜌2 ) μια αύξηση του α προκαλεί μείωση του
περιθωρίου (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ )

Οικονομίες

N.S.E

Φάσματος

θ  ( DS )

(  , ρ1 )

2 
θ ( DS )  ρ3 
3

(–)

(–)

D*S α

(+)

 ( rL*  rD* ) α

(–)

ρ1 ( ρ1 ,0)

Αρνητικές Οικονομίες Φάσματος

( ρ2 , ρ3 ) ρ3 ( ρ3 ,  )

0

(0, ρ2 )

ρ2

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

0

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

(+)

(+)

0

(+)

(+)

(+)

0

(–)

0

(+)

όπου ρ1   3 bγ 2 , ρ2   3bγ 2 & ρ3  3 , N.S.Ε: No Scope Economies (Δεν Υπάρχουν
Οικονομίες Φάσματος)

Πίνακας 6.3: Προσδιορισμός της Επίδρασης του α στο Περιθώριο (𝑟∗𝐿 − 𝑟∗𝐷 ). (Η Περίπτωση 𝜌3 >
𝜌2 )

Οικονομίες

N.S.E

Φάσματος

θ  ( DS )

(  , ρ1 ) ρ1 ( ρ1 ,0)

Αρνητικές Οικονομίες Φάσματος

0

(0, ρ3 )

ρ3

( ρ3 , ρ2 )

ρ2 ( ρ2 ,  )

2 
θ ( DS )  ρ3 
3

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

0

(+)

(+)

(+)

D*S α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

0

(+)

 ( rL*  rD* ) α

(–)

0

(+)

(+)

(+)

0

(–)

0

(+)

όπου ρ1   3 bγ 2 , ρ2   3bγ 2 & 3  3 , N.S.Ε: No Scope Economies (Δεν Υπάρχουν
Οικονομίες Φάσματος)

Πίνακας 6.4: Προσδιορισμός της Επίδρασης του α στο Περιθώριο (𝑟∗𝐿 − 𝑟∗𝐷 ). (Η Περίπτωση 𝜌3 <
𝜌2 )
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Τέλος, εάν 𝜌3 = 𝜌2 ⇒ 3𝛾 = √3𝑏𝛾/2 ⇒ 𝑏 = 12𝛾, ο πίνακας 6.5 απεικονίζει τα
πρόσημα της επίδραση μιας μεταβολής του α στο περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ).
Συμπεραίνουμε ότι η ύπαρξη αρνητικών οικονομιών φάσματος συνεπάγεται θετική
σχέση ανάμεσα στο α και το περιθώριο (𝑟𝐿∗ − 𝑟𝐷∗ ).

Οικονομίες Φάσματος

Αρνητικές Οικονομίες

N.S.E.

Φάσματος

θ  ( DS )

(  , ρ1 )

ρ1

( ρ1 ,0)

0

(0, ρ3 )

2 
θ ( DS )  ρ3 
3

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

0

(+)

D*S α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

 ( rL*  rD* ) α

(–)

0

(+)

(+)

(+)

0

(+)

ρ3  ρ2 ( ρ3 ,  )

όπου ρ1   3 bγ 2 & ρ2   3bγ 2 & 3  3 , N.S.Ε: No Scope Economies (Δεν Υπάρχουν
Οικονομίες Φάσματος)

Πίνακας 6.5: Προσδιορισμός της Επίδρασης του α στο Περιθώριο (𝑟∗𝐿 − 𝑟∗𝐷 ). (Η Περίπτωση 𝜌3 =
𝜌2 )

6.5 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό μελετήσαμε την επίδραση της άσκησης νομισματικής πολιτικής
μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην άριστη
συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών υπό ολιγοπωλιακές συνθήκες. Αρχικά
προσδιορίσαμε τις αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης δανείων και προσφοράς
καταθέσεων. Στη συνέχεια, επιλύσαμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους της
κάθε τράπεζας, στο πλαίσιο ενός υποδείγματος Cournot δύο σταδίων με οικονομίες
φάσματος. Εφαρμόζοντας συγκριτική στατική ανάλυση, δείξαμε την επίδραση της
νομισματικής πολιτικής στις ποσότητες ισορροπίας των καταθέσεων και των δανείων
και στα αντίστοιχα επιτόκια. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στη μεταβολή του
περιθωρίου των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων ισορροπίας μετά από μία
μεταβολή

του

υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων.

Συμπεράναμε ότι η παραπάνω επίδραση είναι αρνητική στην περίπτωση των μεγάλων
133

οικονομιών φάσματος και θετική στις περιπτώσεις των μικρών οικονομιών φάσματος
και της ανυπαρξίας οικονομιών φάσματος. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση των
αρνητικών οικονομιών φάσματος, ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης της παραπάνω
επίδρασης απαιτεί περαιτέρω μαθηματική διερεύνηση.
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7. ΕΠΕΚΤAΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

7.1 Εισαγωγή
Μία από τις βασικές λειτουργίες των τραπεζών είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ
καταθετών και δανειοληπτών. Για την πραγμάτωση της λειτουργίας αυτής, οι
τράπεζες πληρώνουν το επιτόκιο καταθέσεων (𝑟𝐷 ) στους καταθέτες και εισπράττουν
το επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿 ) από τους δανειολήπτες. 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
επεκτείνουμε το υπόδειγμα του προηγούμενου κεφαλαίου στη σφαίρα της
συμπεριφοράς των καταναλωτών-πελατών των εμπορικών τραπεζών. Υποθέτοντας,
επομένως, ένα πλαίσιο επικαλυπτόμενων γενεών επιχειρούμε να μελετήσουμε την
επίδραση της

νομισματικής

πολιτικής

μέσω

του

υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα άριστα επίπεδα κατανάλωσης των δύο
περιόδων της ζωής των καταναλωτών. Αποδεικνύεται ότι οι μεταβολές του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζουν την άριστη
συμπεριφορά των δανειοληπτών και των καταθετών μέσω των άριστων επιτοκίων
χορηγήσεων και καταθέσεων αντίστοιχα. Συμπεραίνουμε ότι ιδιαίτερο ρόλο στην
ανάλυσή μας παίζει το είδος των οικονομιών φάσματος.

7.2 Το Υπόδειγμα
Ακολουθώντας την ανάλυση του Varelas (2007), θεωρούμε ένα υπόδειγμα
επικαλυπτόμενων γενεών με τον χρονικό ορίζοντα των ατόμων να διακρίνεται σε δύο
περιόδους. Στην αρχή της πρώτης περιόδου, οι καταθέτες καταθέτουν τα χρήματά
τους σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ οι δανειολήπτες λαμβάνουν δάνειο. Στην αρχή
της δεύτερης περιόδου, οι καταθέτες αποσύρουν τις καταθέσεις τους, λαμβάνοντας το
επιτόκιο καταθέσεων, ενώ οι δανειολήπτες 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 δανειολήπτες δεν κληρονομούν και δεν
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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 δανειοληπτών)
περιγράφονται από την παρακάτω συνάρτηση χρησιμότητας:
𝑈(𝑐1 , 𝑐2 ) = 𝑐1𝑧 𝑐21−𝑧 , 0 < 𝑧 < 1 (𝟕. 𝟏)
όπου
𝑧={

𝑧1 , στην περίπτωση του καταθέτη
𝑧2 , στην περίπτωση του δανειολήπτη
&

𝑐1: η κατανάλωση του πελάτη της εμπορικής τράπεζας την πρώτη περίοδο της ζωής
του, 𝑐2 : η κατανάλωση του ίδιου ατόμου τη δεύτερη περίοδο της ζωής του14.
Κάθε άτομο αντιμετωπίζει δύο εισοδηματικούς περιορισμούς, έναν για κάθε
περίοδο της ζωής του. Ξεκινώντας από την περίπτωση των καταθετών, οι δύο
εισοδηματικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο
της ζωής τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:
𝑐1 + 𝑠 = 𝑦1
𝑐2 = 𝑦2 + (1 + 𝑟𝐷∗ )𝑠
όπου 𝑦1 : το εισόδημα του ατόμου κατά την πρώτη περίοδο της ζωής του, 𝑦2 : το
εισόδημα του ατόμου κατά τη δεύτερη περίοδο της ζωής του, 𝑠: οι αποταμιεύσεις σε
έντοκο λογαριασμό και 𝑟𝐷∗ το άριστο επιτόκιο καταθέσεων όπως αυτό παρουσιάστηκε
στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω περιορισμούς, προκύπτει ο δια βίου εισοδηματικός
περιορισμός των καταθετών σε όρους μελλοντικής αξίας:
(1 + 𝑟𝐷∗ )𝑐1 + 𝑐2 = (1 + 𝑟𝐷∗ )𝑦1 + 𝑦2 (𝟕. 𝟐)
Πρέπει να επισημανθεί ότι, στα πλαίσια του υποδείγματος επικαλυπτόμενων γενεών, η κατανάλωση
έχει τόσο ποσοτική όσο και χρονική διάσταση. Συνεπώς, ο συνήθης συμβολισμός είναι 𝑐1𝑡 για την
κατανάλωση του ατόμου που βρίσκεται στην πρώτη περίοδο της ζωής του και 𝑐2𝑡+1 για την
κατανάλωση του ατόμου που βρίσκεται στη δεύτερη περίοδο της ζωής του. Γενικά, ο πρώτος δείκτης
της κατανάλωσης αναφέρεται στην περίοδο της ζωής που βρίσκεται κάθε άτομο ενώ ο δεύτερος όρος
αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία γίνεται η κατανάλωση. Επομένως, οι όροι 𝑐1𝑡 & 𝑐2𝑡+1
αφορούν στην κατανάλωση των ίδιων ατόμων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ενώ οι όροι 𝑐1𝑡 &
𝑐2𝑡 αφορούν στην κατανάλωση διαφορετικών ατόμων κατά την ίδια χρονική περίοδο (Παλυβός, 2008).
Για λόγους απλοποίησης, χρησιμοποιούμε στην ανάλυσή μας τους όρους 𝑐1 & 𝑐2 (αντί των 𝑐1𝑡 &
𝑐2𝑡+1 ), εννοώντας την κατανάλωση του ίδιου ατόμου στις δύο διαφορετικές περιόδους της ζωής του.
14
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Ομοίως, οι εισοδηματικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες κατά την
πρώτη και δεύτερη περίοδο της ζωής τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:
𝑐1 = 𝑦1 + 𝑙
𝑐2 + (1 + 𝑟𝐿∗ )𝑙 = 𝑦2
όπου 𝑙: το δάνειο που λαμβάνουν οι δανειολήπτες κατά την πρώτη περίοδο της ζωής
τους και 𝑟𝐿∗ : το άριστο επιτόκιο χορηγήσεων όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση
του προηγούμενου κεφαλαίου.
Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω περιορισμούς, λαμβάνουμε τον δια βίου
εισοδηματικό περιορισμό των δανειοληπτών σε όρους μελλοντικής αξίας:
(1 + 𝑟𝐿∗ )𝑐1 + 𝑐2 = (1 + 𝑟𝐿∗ )𝑦1 + 𝑦2 (𝟕. 𝟑)
Στη γενική περίπτωση, ο δια βίου εισοδηματικός περιορισμός σε όρους μελλοντικής
αξίας δίνεται από την παρακάτω σχέση:
𝑔(𝑐1 , 𝑐2 ) = (1 + 𝑤)𝑐1 + 𝑐2 = (1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 (𝟕. 𝟒)
όπου:
𝑟𝐷∗ , στην περίπτωση των καταθετών
𝑤={ ∗
𝑟𝐿 , στην περίπτωση των δανειοληπτών
Το πρόβλημα του μεμονωμένου πελάτη των εμπορικών τραπεζών διατυπώνεται ως
μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητάς του υποκείμενη στον δια βίου
εισοδηματικό περιορισμό. Αλγεβρικά:
𝑚𝑎𝑥 𝑈(𝑐1 , 𝑐2 ) = 𝑐1𝑧 𝑐21−𝑧
𝑐1 ,𝑐2

s.t. 𝑔(𝑐1 , 𝑐2 ) = (1 + 𝑤)𝑐1 + 𝑐2 = (1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2

7.3. Επίλυση Υποδείγματος
Επιλύουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης χρησιμότητας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
Lagrange. Η συνάρτηση Lagrange έχει ως εξής:
𝑄(𝑐1 , 𝑐2 , 𝑞) = 𝑐1𝑧 𝑐21−𝑧 + 𝑞[(1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 − (1 + 𝑤)𝑐1 − 𝑐2 ]
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όπου 𝑞 > 0: ο πολλαπλασιαστής Lagrange, που δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται
στην αντικειμενική συνάρτηση για οριακές μεταβολές του περιορισμού. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, που έχουμε πρόβλημα μεγιστοποίησης συνάρτησης
χρησιμότητας υπό τον εισοδηματικό περιορισμό, το q αντιπροσωπεύει την οριακή
χρησιμότητα του χρήματος.
Οι συνθήκες πρώτης τάξης του παραπάνω προβλήματος είναι:
𝜕𝑄
1−𝑧
= 0 ⇒ 𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2𝑡
− 𝑞(1 + 𝑤) = 0 ⇒ 𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐21−𝑧 = 𝑞(1 + 𝑤)(𝟕. 𝟓)
𝜕𝑐1
𝜕𝑄
= 0 ⇒ (1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧 − 𝑞 = 0 ⇒ (1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧 = 𝑞 (𝟕. 𝟔)
𝜕𝑐2
𝜕𝑄
= 0 ⇒ (1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 − (1 + 𝑤)𝑐1 − 𝑐2 = 0 (𝟕. 𝟕)
𝜕𝑞
Διαιρώντας τις σχέσεις (7.5) και (7.6) κατά μέλη, λαμβάνουμε:
𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐21−𝑧
= 1+𝑤 ⇒
(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧
𝑧 𝑐2
= 1+𝑤 ⇒
1 − 𝑧 𝑐1
𝑐1 =

𝑧
𝑐2
(𝟕. 𝟖)
1−𝑧1+𝑤

Αντικαθιστώντας την (7.8) στην (7.7), προκύπτει το άριστο επίπεδο κατανάλωσης για
τη δεύτερη περίοδο της ζωής του εκάστοτε καταναλωτή:
(1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 − (1 + 𝑤)

𝑧
𝑐2
− 𝑐2 = 0 ⇒
1−𝑧1+𝑤

𝑧𝑐2 + 𝑐2 − 𝑧𝑐2
= (1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 ⇒
1−𝑧
𝑐2∗ = (1 − 𝑧)[(1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 ] (𝟕. 𝟗)
Προχωρούμε στον υπολογισμό της άριστης κατανάλωσης της πρώτης περιόδου. Για
τον σκοπό αυτό, αντικαθιστούμε την (7.9) στην (7.8):
𝑐1∗ =

𝑧
[(1 + 𝑤)𝑦1 + 𝑦2 ] ⇒
1+𝑤
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𝑐1∗ = 𝑧𝑦1 +

𝑧
𝑦 (𝟕. 𝟏𝟎)
1+𝑤 2

Συνοψίζοντας, οι σχέσεις (7.10) και (7.9) αποτελούν τα άριστα επίπεδα κατανάλωσης
για την πρώτη και δεύτερη περίοδο της ζωής των καταναλωτών αντίστοιχα (𝑐1∗ , 𝑐2∗ ).
Η ικανοποίηση των συνθηκών πρώτης τάξης συνεπάγεται αριστοποίηση της
συνάρτησης χρησιμότητας υπό τον δια βίου εισοδηματικό περιορισμό. Για να
ελέγξουμε, ωστόσο, εάν ο συνδυασμός των επιπέδων κατανάλωσης (𝑐1∗ , 𝑐2∗ )
μεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιμότητας υπό τον δια βίου εισοδηματικό περιορισμό,
πρέπει να εξετάσουμε την ισχύ της συνθήκης δεύτερης τάξης, η οποία απαιτεί τον
υπολογισμό της ορίζουσας της φραγμένης εσσιανής μήτρας:
0
̅=
𝚮

0
̅
1
+
𝑤
𝐇=[
1
0
̅ = [1 + 𝑤
𝐇
1

𝜕𝑞
𝜕𝑐1
𝜕𝑞
[𝜕𝑐2

𝜕𝑞
𝜕𝑐1
𝜕 2𝑄
𝜕𝑐12
𝜕 2𝑄
𝜕𝑐2 𝜕𝑐1

1+𝑤
1−𝑧
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐2𝑡
𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧

𝜕𝑞
𝜕𝑐2
𝜕 2𝑄
⇒
𝜕𝑐1 𝜕𝑐2
𝜕 2𝑄
𝜕𝑐22 ]
1
(𝑐 ∗ ,𝑐 ∗ )
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 ] ⇒ 1 2
(−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1

1+𝑤
(𝑧 − 1)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−2 (𝑐2∗ )1−𝑧
𝑧(1 − 𝑧)(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧

1
(1 − 𝑧)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧 ]
(−𝑧)(1 − 𝑧)(𝑐1∗ )−𝑧 (𝑐2∗ )−𝑧−1

Η ορίζουσα της φραγμένης εσσιανής μήτρας, έχει ως ακολούθως:
0
̅
1
+
𝑤
|𝚮| = |
1

1+𝑤
(𝑧 − 1)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−2 (𝑐2∗ )1−𝑧
𝑧(1 − 𝑧)(𝑐1∗ )𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧

1+𝑤
= (1 + 𝑤)(−1)3 |
𝑧(1 − 𝑧)(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧
+1(−1)4 |(𝑧

1+𝑤
− 1)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−2 (𝑐2∗ )1−𝑧

1
(1 − 𝑧)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧 | =
(−𝑧)(1 − 𝑧)(𝑐1∗ )−𝑧 (𝑐2∗ )−𝑧−1
1
(−𝑧)(1 − 𝑧)(𝑐1∗ )−𝑧 (𝑐2∗ )−𝑧−1 | +
1
(1 − 𝑧)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧 | =

= −(1 + 𝑤)[−(1 + 𝑤)𝑧(1 − 𝑧)(𝑐1∗ )−𝑧 (𝑐2∗ )−𝑧−1 − 𝑧(1 − 𝑧)(𝑐1∗ ) 𝑧−2 (𝑐2∗ )1−𝑧 ]
+ [(1 + 𝑤)(1 − 𝑧)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−1 (𝑐2∗ )−𝑧 − (𝑧 − 1)𝑧(𝑐1∗ ) 𝑧−2 (𝑐2∗ )1−𝑧 ] ⇒
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̅ | = (1 + 𝑤)[(1 + 𝑤)𝑧(1 − 𝑧)𝑐1∗𝑧 𝑐2∗−𝑧−1 + 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1∗𝑧−1 𝑐2∗−𝑧 ] +
|𝐇
+[(1 + 𝑤)(1 − 𝑧)𝑧𝑐1∗𝑧−1 𝑐2∗−𝑧 + (1 − 𝑧)𝑧𝑐1∗𝑧−2 𝑐2∗1−𝑧 ] > 0 (𝟕. 𝟏𝟏)
̅ |: η ορίζουσα της φραγμένης εσσιανής μήτρας, η οποία είναι θετική καθώς
όπου |𝐇
𝑤 > 0, 𝑧 ∈ (0,1) , 𝑐1∗ > 0 & 𝑐2∗ > 0.
Παρατηρούμε ότι η ορίζουσα της φραγμένης εσσιανής μήτρας έχει ίδιο πρόσημο με
το (−1)𝑛 , όπου n=2, ο αριθμός των μεταβλητών. Επομένως, η αντικειμενική
συνάρτηση (συνάρτηση χρησιμότητας) παρουσιάζει μέγιστο στο σημείο (𝑐1∗ , 𝑐2∗ ).

7.4 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 μερικές ολικές παραγώγους (Chiang, 1984):
𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑤
𝑧
𝜕𝑤
=
=−
𝑦
(𝟕. 𝟏𝟐)
2
𝜕𝛼
𝜕𝑤 𝜕𝑎
(1 + 𝑤)2 𝜕𝑎
𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑤
𝜕𝑤
=
= (1 − 𝑧)𝑦1
(𝟕. 𝟏𝟑)
𝜕𝛼
𝜕𝑤 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των καταθετών, έχουμε:
𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑟𝐷∗
𝑧1
𝜕𝑟𝐷∗
=
=−
𝑦
(𝟕. 𝟏𝟒)
𝜕𝛼 𝜕𝑟𝐷 𝜕𝑎
(1 + 𝑟𝐷 )2 2 𝜕𝑎
𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑟𝐷∗
𝜕𝑟𝐷∗
=
= (1 − 𝑧1 )𝑦1
(𝟕. 𝟏𝟓)
𝜕𝛼 𝜕𝑟𝐷 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Αντίστοιχα, στην περίπτωση των δανειοληπτών:
𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑐1∗ 𝜕𝑟𝐿∗
𝑧2
𝜕𝑟𝐿∗
=
=−
𝑦
(𝟕. 𝟏𝟔)
𝜕𝛼 𝜕𝑟𝐿 𝜕𝑎
(1 + 𝑟𝐿 )2 2 𝜕𝑎
𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑐2∗ 𝜕𝑟𝐿∗
𝜕𝑟𝐿∗
=
= (1 − 𝑧2 )𝑦1
(𝟕. 𝟏𝟕)
𝜕𝛼 𝜕𝑟𝐿 𝜕𝑎
𝜕𝑎
Κατανοούμε, επομένως, ότι η επίδραση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων στα επίπεδα ισορροπίας της κατανάλωσης των καταθετών και
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των δανειοληπτών εξαρτάται από τα πρόσημα των μεταβολών των άριστων επιτοκίων
καταθέσεων (𝜕𝑟𝐷∗ /𝜕𝑎) και χορηγήσεων (𝜕𝑟𝐿∗ /𝜕𝑎) αντίστοιχα. Κατ’ επέκταση, η
κατεύθυνση της μεταβολής που θα επέλθει στα άριστα επίπεδα κατανάλωσης, 𝑐1∗ &
𝑐2∗ , μετά από μία μεταβολή του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων εξαρτάται από την τιμή του 𝜃΄(∙), δηλαδή από το είδος των οικονομιών
φάσματος. Ο πίνακας 7.1 απεικονίζει αναλυτικά τα πρόσημα των μεταβολών, όπως
αυτά προκύπτουν από τις σχέσεις (7.14), (7.15), (7.16) & (7.17).

Οικονομίες Φάσματος

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

θ  ( .)

Αρνητικές Οικονομίες
N.S.E.

Φάσματος

(  , ρ1 )

ρ1

(ρ1 ,0)

0

(0, ρ2 )

ρ2

( ρ2 ,  )

rD* α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

c1* α

(–)

0

(+)

(+)

(+)

0

(–)

c2* α

(+)

0

(–)

(–)

(–)

0

(+)

rL* α

(–)

0

(+)

0

(–)

0

(+)

c1* α

(+)

0

(–)

0

(+)

0

(–)

c2* α

(–)

0

(+)

0

(–)

0

(+)

όπου ρ1   3 bγ 2 & ρ2   3bγ 2 , N.S.Ε: No Scope Economies (Δεν Υπάρχουν Οικονομίες
Φάσματος)

Πίνακας 7.1: Επίδραση του α στα Άριστα Επίπεδα Κατανάλωσης

Από τις σχέσεις (7.14) έως (7.17) διαπιστώνουμε ότι η νομισματική πολιτική
μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζει τα
επίπεδα κατανάλωσης μέσω των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων. Ωστόσο, το
ολικό αποτέλεσμα της μεταβολής του εκάστοτε επιτοκίου πάνω στην κατανάλωση
της κάθε περιόδου έχει δύο συνιστώσες: το αποτέλεσμα εισοδήματος και το
αποτέλεσμα υποκατάστασης. Για την εξέταση των αποτελεσμάτων αυτών,
ακολουθούμε συγκριτική στατική ανάλυση με τη μέθοδο των ολικών διαφορικών,
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αντιμετωπίζοντας τις μεταβολές 𝑑𝑐1 , 𝑑𝑐2 & 𝑑𝑞 ως ενδογενείς μεταβλητές και τις
μεταβολές 𝑑𝑤, 𝑑𝑦1 & 𝑑𝑦2 ως εξωγενείς μεταβλητές.
Το ολικό διαφορικό των συνθηκών πρώτης (7.5), (7.6) & (7.7) αντίστοιχα έχει ως
εξής:
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧 𝑑𝑐1 + (1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 𝑑𝑐2 − (1 + 𝑤) 𝑑𝑞 − 𝑞 𝑑𝑤 = 0
𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 𝑑𝑐1 + (−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1 𝑑𝑐2 − 𝑑𝑞 − 0𝑑𝑤 = 0
−(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 − 𝑑𝑐2 + 0𝑑𝑞 + (𝑦1 − 𝑐1 )𝑑𝑤 + (1 + 𝑤) 𝑑𝑦1 + 𝑑𝑦2 = 0
Χωρίζουμε τις ενδογενείς από τις εξωγενείς μεταβλητές:
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧 𝑑𝑐1 + (1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 𝑑𝑐2 − (1 + 𝑤) 𝑑𝑞 = 𝑞 𝑑𝑤
𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 𝑑𝑐1 + (−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1 𝑑𝑐2 − 𝑑𝑞 = 0𝑑𝑤
−(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 − 𝑑𝑐2 + 0𝑑𝑞 = −(𝑦1 − 𝑐1 )𝑑𝑤 − (1 + 𝑤) 𝑑𝑦1 − 𝑑𝑦2
Το παραπάνω σύστημα μπορεί να γραφτεί με μορφή μητρών ως εξής:
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧
[ 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
−(1 + 𝑤)

(1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
(−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1
−1

−(1 + 𝑤) 𝑑𝑐1
−1 ] [𝑑𝑐2 ]
𝑑𝑞
0

𝑞 𝑑𝑤
0𝑑𝑤
=[
]
−(𝑦1 − 𝑐1 )𝑑𝑤 − (1 + 𝑤) 𝑑𝑦1 − 𝑑𝑦2
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧
όπου 𝚮 = [ 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
−(1 + 𝑤)

(1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
(−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1
−1

−(1 + 𝑤)
−1 ] η εσσιανή μήτρα
0

Το ολικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής του επιτοκίου ισορροπίας στην κατανάλωση
των δύο περιόδων, καθώς επίσης και στην τιμή του πολλαπλασιαστή Lagrange,
προκύπτει χρησιμοποιώντας τον κανόνα Cramer και υποθέτοντας ότι 𝑑𝑦1 = 𝑑𝑦2 = 0
& 𝑑𝑤 ≠ 0. Συνεπώς, έχουμε:
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
𝑞
−(1 + 𝑤)
𝑧
−𝑧−1
|
(−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1 𝑐2
0
−1 |
𝜕𝑐1
(𝑐1 − 𝑦1 )
−1
0
=
⇒
𝑧−2
1−𝑧
𝑧−1
−𝑧
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1 𝑐2
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1 𝑐2
𝜕𝑤
−(1 + 𝑤)
| 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 (−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1
−1 |
−(1 + 𝑤)
−1
0
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|𝐇𝟏𝟏 |
|𝐇𝟑𝟏 |
𝜕𝑐1
= 𝑞(−1)2
+ (𝑐1 − 𝑦1 )(−1)4
⇒
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
|𝐇𝟑𝟏 |
|𝐇𝟏𝟏 |
𝜕𝑐1∗
= (𝑐1∗ − 𝑦1 )
+ 𝑞∗
(𝟕. 𝟏𝟖)
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
Ομοίως:
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧
𝑞
−(1 + 𝑤)
𝑧−1
−𝑧
| 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1 𝑐2
0
−1 |
𝜕𝑐2
−(1 + 𝑤)
(𝑐1 − 𝑦1 )
0
=
⇒
𝑧−2
1−𝑧
𝑧−1
−𝑧
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1 𝑐2
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1 𝑐2
𝜕𝑤
−(1 + 𝑤)
| 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 (−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1
−1 |
−(1 + 𝑤)
−1
0
|𝐇𝟏𝟐 |
|𝐇𝟑𝟐 |
𝜕𝑐2
= 𝑞 (−1)3
+ (𝑐1 − 𝑦1 )(−1)5
⇒
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
|𝐇𝟑𝟐 |
|𝐇𝟏𝟐 |
𝜕𝑐2∗
= −(𝑐1∗ − 𝑦1 )
− 𝑞∗
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤

(𝟕. 𝟏𝟗)

Τέλος:
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1𝑧−2 𝑐21−𝑧
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧
𝑞
𝑧−1
−𝑧
𝑧
−𝑧−1
| 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1 𝑐2
|
(−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1 𝑐2
0
𝜕𝑞
−(1 + 𝑤)
−1
(𝑐1 − 𝑦1 )
=
⇒
𝑧−2
1−𝑧
𝑧−1
−𝑧
(𝑧 − 1)𝑧𝑐1 𝑐2
(1 − 𝑧)𝑧𝑐1 𝑐2
𝜕𝑤
−(1 + 𝑤)
| 𝑧(1 − 𝑧)𝑐1𝑧−1 𝑐2−𝑧 (−𝑧)(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧−1
−1 |
−(1 + 𝑤)
−1
0
|𝐇𝟏𝟑 |
|𝐇𝟑𝟑 |
𝜕𝑞
= 𝑞 (−1)4
+ (𝑐1 − 𝑦1 )(−1)6
⇒
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
|𝐇𝟑𝟑 |
|𝐇𝟏𝟑 |
𝜕𝑞 ∗
= (𝑐1∗ − 𝑦1 )
+ 𝑞∗
(𝟕. 𝟐𝟎)
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
όπου |𝐇| η ορίζουσα της εσσιανής μήτρα, |𝐇𝒊𝒋 |: η ορίζουσα που προκύπτει εάν
αφαιρέσουμε τη γραμμή i και την στήλη j από τη μήτρα του αριθμητή (στην
πραγματικότητα είναι η ίδια ορίζουσα που προκύπτει εάν αφαιρέσουμε τη γραμμή i
και την στήλη j από την εσσιανή μήτρα & 𝑞 ∗ : η άριστη τιμή του πολλαπλασιαστή
Lagrange.
Οι σχέσεις (7.18) και (7.19) παρουσιάζουν το ολικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής του
επιτοκίου ισορροπίας στο επίπεδο ισορροπίας της κατανάλωσης της πρώτης και της
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δεύτερης περιόδου της ζωής των πελατών των εμπορικών τραπεζών αντίστοιχα.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το αποτέλεσμα αυτό συμπεριλαμβάνει δύο
επιμέρους αποτελέσματα: το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα
εισοδήματος. Στο σημείο αυτό, επιχειρούμε να διακρίνουμε τα αποτελέσματα
εισοδήματος και υποκατάστασης.
Ξεκινούμε με την εύρεση του αποτελέσματος υποκατάστασης. Το αποτέλεσμα
υποκατάστασης αντιστοιχεί σε μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας.
Όταν κινούμαστε πάνω στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας, το επίπεδο χρησιμότητας
παραμένει σταθερό. Επομένως, αλγεβρικά ισχύει:
(7.1)

𝑑𝑈 = 0 ⇒

𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐21−𝑧 𝑑𝑐1 + (1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧 𝑑𝑐2 = 0 (𝟕. 𝟐𝟏)

Από την σχέση (7.5), παίρνουμε:
𝑧𝑐1𝑧−1 𝑐21−𝑧 = 𝑞(1 + 𝑤)(𝟕. 𝟓΄)
Ομοίως από την (7.6):
(1 − 𝑧)𝑐1𝑧 𝑐2−𝑧 = 𝑞 (𝟕. 𝟔΄)
Αντικαθιστώντας τις (7.5΄) και (7.6΄) στην (7.21), προκύπτει:
𝑞(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 + 𝑞𝑑𝑐2 = 0 ⇒
𝑞>0

𝑞[(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 + 𝑑𝑐2 ] = 0 ⇒

(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 + 𝑑𝑐2 = 0 (𝟕. 𝟐𝟐)
Από το ολικό διαφορικό του δια βίου εισοδηματικού περιορισμού, έχουμε:
(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 + 𝑑𝑐2 + 𝑐1 𝑑𝑤 = (1 + 𝑤) 𝑑𝑦1 + 𝑑𝑦2 + 𝑦1 𝑑𝑤 ⇒
(1 + 𝑤)𝑑𝑐1 + 𝑑𝑐2 = (1 + 𝑤) 𝑑𝑦1 + 𝑑𝑦2 − (𝑐1 − 𝑦1 ) 𝑑𝑤 (𝟕. 𝟐𝟑)
Από την (7.22) και επειδή 𝑑𝑦1 = 𝑑𝑦2 = 0, προκύπτει:
(𝑐1 − 𝑦1 ) 𝑑𝑤 = 0 ⇒ 𝑐1 − 𝑦1 = 0 (𝟕. 𝟐𝟒)
Λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη την σχέση (7.24) και τα ολικά αποτελέσματα, (7.18)
και (7.19) αντίστοιχα, το αποτέλεσμα υποκατάστασης για την κατανάλωση της
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πρώτης και της δεύτερης περιόδου δίνεται από το δεύτερο όρο του αθροίσματος του
δεύτερου μέλους των σχέσεων (7.18) και (7.19) αντίστοιχα. Δηλαδή:
Αποτέλεσμα υποκατάστασης:
|𝐇𝟏𝟏 |
𝜕𝑐1∗
|
= 𝑞∗
&
|𝐇|
𝜕𝑤 𝑈=𝑈̅

|𝐇𝟏𝟐 |
𝜕𝑐2∗
|
= −𝑞 ∗
|𝐇|
𝜕𝑤 𝑈=𝑈̅

Ομοίως, το αποτέλεσμα εισοδήματος για την κατανάλωση της πρώτης και της
δεύτερης περιόδου δίνεται από τον πρώτο όρο του αθροίσματος του δεύτερου μέλους
των σχέσεων (7.18) και (7.19) αντίστοιχα. Δηλαδή:
Αποτέλεσμα Εισοδήματος:
|𝐇𝟑𝟏 |
|𝐇𝟑𝟐 |
𝜕𝑐1∗
𝜕𝑐2∗
= (𝑐1∗ − 𝑦1 )
&
= −(𝑐1∗ − 𝑦1 )
|𝐇|
|𝐇|
𝜕𝑤
𝜕𝑤

7.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Στην ενότητα αυτή ερμηνεύουμε την κατεύθυνση της επίδρασης της νομισματικής
πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στα
άριστα επίπεδα κατανάλωσης, δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα υποκατάστασης
και εισοδήματος μιας μεταβολής του άριστου επιτοκίου στην κατανάλωση των δύο
περιόδων της ζωής των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη το είδος των
οικονομιών φάσματος. Με διαφορετική διατύπωση επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε τα
πρόσημα του πίνακα 7.1. Υποθέτουμε εξαρχής ότι τόσο η κατανάλωση της πρώτης
περιόδου όσο και η κατανάλωση της δεύτερης περιόδου είναι κανονικά αγαθά.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η σχετική τιμή της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου
είναι ίση με (1 + 𝑤) ενώ η τιμή της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου είναι η τιμή
τυποποίησης.
Στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (−∞, 𝜌1 )], μια
αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) οδηγεί σε
αύξηση του επιτοκίου ισορροπίας των καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ) και μείωση του επιτοκίου
ισορροπίας χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ). Ξεκινώντας από τους καταθέτες, η αύξηση του άριστου
επιτοκίου καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ) επιφέρει δύο αποτελέσματα στην κατανάλωση των δύο
περιόδων της ζωής τους. Αφενός, οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματός τους, διότι τώρα
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λαμβάνουν μεγαλύτερο τόκο από τις καταθέσεις τους, και επομένως σε αύξηση της
κατανάλωσης και των δύο περιόδων ως κανονικά αγαθά (↑ 𝑟𝐷∗ ⇒↑ 𝑦 ⇒↑ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Το
αποτέλεσμα αυτό είναι το λεγόμενο αποτέλεσμα εισοδήματος. Αφετέρου, οδηγεί σε
αύξηση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, και επομένως σε
μείωση της ζητούμενης ποσότητάς της, και αύξηση της κατανάλωσης της δεύτερης
περιόδου

(↑ 𝑟𝐷∗ ⇒↑ (1 + 𝑟𝐷∗ ) ⇒↓ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ).

Αυτό

αποτελεί

το

αποτέλεσμα

υποκατάστασης που είναι πάντα αρνητικό ως προς την κατανάλωση της πρώτης
περιόδου. Τελικά, η αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων οδηγεί (μέσω της αύξησης του 𝑟𝐷∗ ) σε μείωση της άριστης κατανάλωσης
της πρώτης περιόδου (𝑐1∗ ) μόνο εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή, ενώ οδηγεί πάντα σε
αύξηση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (𝑐2∗ ).
Όσον αφορά στην κατανάλωση των δανειοληπτών, η πτώση του άριστου
επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) 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 δύο περιόδων (↓ 𝑟𝐿∗ ⇒↑ 𝑦 ⇒↑ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Αυτό είναι το αποτέλεσμα
εισοδήματος. Επιπλέον, η πτώση του άριστου επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ) συντελεί
στην πτώση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου και
συνακόλουθα σε αύξηση του επιπέδου της, ενώ παράλληλα η κατανάλωση της
δεύτερης περιόδου μειώνεται (↓ 𝑟𝐿∗ ⇒↓ (1 + 𝑟𝐿∗ ) ⇒↑ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Αυτό είναι το
αποτέλεσμα υποκατάστασης. Συμπερασματικά, η αύξηση του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί (μέσω της μείωσης του 𝑟𝐿∗ ) σε
βέβαιη αύξηση της άριστης κατανάλωσης της πρώτης περιόδου (𝑐1∗ ) και παράλληλα
σε μείωση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (𝑐2∗ ) μόνο εάν το αποτέλεσμα
υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Εάν στην οικονομία υφίστανται μικρές οικονομίες φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (𝜌1 , 0)], η
περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων (α) προκαλεί πτώση του επιτοκίου ισορροπίας καταθέσεων (𝑟𝐷∗ )
και άνοδο του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ). Στην περίπτωση των
καταθετών, η μείωση του 𝑟𝐷∗ μειώνει το εισόδημά τους, και επομένως την
κατανάλωση και στις δύο περιόδους (↓ 𝑟𝐷∗ ⇒↓ 𝑦 ⇒↓ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Αυτό είναι το
αποτέλεσμα εισοδήματος. Εκτός όμως από το αποτέλεσμα αυτό, θα υπάρξει και
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αποτέλεσμα υποκατάστασης. Η πτώση του 𝑟𝐷∗ συνεπάγεται πτώση της σχετικής τιμής
της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, και άρα αύξηση της ποσότητάς της, και
μείωση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (↓ 𝑟𝐷∗ ⇒↓ (1 + 𝑟𝐷∗ ) ⇒↑ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Το
τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μια αύξηση του α ακολουθείται από βέβαιη μείωση της
𝑐2∗ και από αύξηση της 𝑐1∗ μόνο εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο
από το αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Στην περίπτωση των δανειοληπτών, η αύξηση του 𝑟𝐿∗ μειώνει το πραγματικό τους
εισόδημα, και κατ’ επέκταση την κατανάλωση και των δύο περιόδων (↑ 𝑟𝐿∗ ⇒↓ 𝑦 ⇒↓
𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Επιπλέον, η αύξηση του 𝑟𝐿∗ συνεπάγεται αύξηση της σχετικής τιμής της
κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, και άρα μείωση του επιπέδου της, και αύξηση
της κατανάλωση της δεύτερης περιόδου (↑ 𝑟𝐿∗ ⇒↑ (1 + 𝑟𝐿∗ ) ⇒↓ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Το τελικό
αποτέλεσμα της αύξησης του α είναι βέβαιη μείωση της 𝑐1∗ και αύξηση της 𝑐2∗ 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 (𝑟𝐷∗ ) ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το επιτόκιο ισορροπίας
των δανείων (𝑟𝐿∗ ). Η πτώση του 𝑟𝐷∗ οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος των καταθετών
και επομένως σε μείωση της κατανάλωσης και των δύο περιόδων (↓ 𝑟𝐷∗ ⇒↓ 𝑦 ⇒↓ 𝑐1∗ , ↓
𝑐2∗ ). Όσον αφορά στο αποτέλεσμα υποκατάστασης, η μείωση του 𝑟𝐷∗ συνεπάγεται
μείωση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, και επομένως
αύξηση του επιπέδου της, και πτώση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (↓
𝑟𝐷∗ ⇒↓ (1 + 𝑟𝐷∗ ) ⇒↑ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Τελικά, η 𝑐2∗ μειώνεται ενώ η 𝑐1∗ 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 (𝑟𝐿∗ ) δεν επηρεάζεται από μεταβολές του α, η
κατανάλωση των δανειοληπτών παραμένει σταθερή και στις δύο περιόδους.
Στην περίπτωση των μικρών αρνητικών οικονομιών φάσματος [𝜃 ′ (∙) ∈ (0, 𝜌2 )], η
περιοριστική νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε μείωση τόσο του επιτοκίου ισορροπίας καταθέσεων
(𝑟𝐷∗ ) όσο και του επιτοκίου ισορροπίας χορηγήσεων (𝑟𝐿∗ ). Ξεκινώντας από τους
καταθέτες, το αποτέλεσμα εισοδήματος ερμηνεύεται ως μείωση της κατανάλωσης και
των δύο περιόδων (↓ 𝑟𝐷∗ ⇒↓ 𝑦 ⇒↓ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Από την άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα
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υποκατάστασης οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου και σε
μείωση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (↓ 𝑟𝐷∗ ⇒↓ (1 + 𝑟𝐷∗ ) ⇒↑ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Το
ολικό αποτέλεσμα της αύξησης του α είναι βέβαιη πτώση της 𝑐2∗ και αύξηση της 𝑐1∗
μόνο εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα
εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Η πτώση του επιτοκίου ισορροπίας δανεισμού (𝑟𝐿∗ ) αυξάνει το εισόδημα των
δανειοληπτών, και κατ’ επέκταση συντελεί στην αύξηση της κατανάλωσης και των
δύο περιόδων (↓ 𝑟𝐿∗ ⇒↑ 𝑦 ⇒↑ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Αυτό είναι το αποτέλεσμα εισοδήματος. Όσον
αφορά στο αποτέλεσμα υποκατάστασης, η πτώση του 𝑟𝐿∗ συνεπάγεται μείωση της
σχετικής τιμής της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, και συνακόλουθα αύξηση της
ποσότητάς της, και μείωση της κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου (↓ 𝑟𝐿∗ ⇒
↓ (1 + 𝑟𝐿∗ ) ⇒↑ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ). Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης του α πάνω στην
κατανάλωση των δύο περιόδων της ζωής των δανειστών είναι βέβαιη αύξηση της 𝑐1∗
και μείωση της 𝑐2∗ μόνο εφόσον το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από
το αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Εάν στην οικονομία συναντώνται μεγάλες αρνητικές οικονομίες φάσματος
[𝜃 ′ (∙) ∈ (𝜌2 , +∞)], μια αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών επιδρά θετικά τόσο στο επιτόκιο ισορροπίας
καταθέσεων (𝑟𝐷∗ ) όσο και στο αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού (𝑟𝐿∗ ). Όσον αφορά
στους καταθέτες, το αποτέλεσμα εισοδήματος υπαγορεύει αύξηση της κατανάλωσης
και στις δύο περιόδους (↑ 𝑟𝐷∗ ⇒↑ 𝑦 ⇒↑ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Αντίθετα, το αποτέλεσμα
υποκατάστασης αντιστοιχεί σε αύξηση της σχετικής τιμής της κατανάλωσης της
πρώτης περιόδου, και άρα μείωση του επιπέδου της, και αύξηση της κατανάλωσης
της δεύτερης περιόδου (↑ 𝑟𝐷∗ ⇒↑ (1 + 𝑟𝐷∗ ) ⇒↓ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Τελικά, η αύξηση του α
οδηγεί σε βέβαιη αύξηση της 𝑐2∗ και μείωση της 𝑐1∗ 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
𝑟𝐿∗ τείνει να μειώσει την κατανάλωση και στις δύο περιόδους (↑ 𝑟𝐿∗ ⇒↓ 𝑦 ⇒↓ 𝑐1∗ , ↓ 𝑐2∗ ).
Αντίθετα, το αποτέλεσμα υποκατάστασης τείνει να μειώσει μόνο την κατανάλωση
της πρώτης περιόδου ενώ αυξάνει την κατανάλωση στη δεύτερη περίοδο (↑ 𝑟𝐿∗ ⇒↑
(1 + 𝑟𝐿∗ ) ⇒↓ 𝑐1∗ , ↑ 𝑐2∗ ). Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης του α πάνω στην 𝑐1∗ είναι
με βεβαιότητα αρνητικό, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα στην 𝑐2∗ είναι θετικό μόνο
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εάν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα
εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.
Τέλος, στην περίπτωση που η παράγωγος 𝜃 ′ (∙) είναι ίση με 𝜌1 (οικονομίες
φάσματος) ή 𝜌2 (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 δανειολήπτες.
Ολοκληρώνοντας, η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνει πλήρως τα πρόσημα του
πίνακα 7.1, αν και μόνο αν το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το
αποτέλεσμα εισοδήματος σε απόλυτη τιμή.

7.6 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείναμε το υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες
φάσματος για τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο, που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, στη σφαίρα των καταναλωτών-πελατών των εμπορικών
τραπεζών. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών, στο πλαίσιο του
οποίου εξετάστηκε η επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην άριστη συμπεριφορά τόσο των
καταθετών όσο και των δανειοληπτών. Αποδείξαμε ότι μια μεταβολή του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζει τα άριστα
επίπεδα κατανάλωσης των καταθετών και δανειοληπτών μέσω του επιτοκίου
ισορροπίας καταθέσεων και χορηγήσεων αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό,
ξεκινήσαμε την ανάλυσή μας από την επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης
χρησιμότητας υπό τον δια βίου εισοδηματικό περιορισμό και εξήγαμε τα άριστα
επίπεδα κατανάλωσης των δύο περιόδων. Στη συνέχεια, υπολογίσαμε την επίδραση
του

υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

στις

προαναφερθείσες ποσότητες και εφαρμόσαμε συγκριτική στατική ανάλυση για τον
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εισοδήματος και υποκατάστασης. Συμπεράναμε
ότι η κατεύθυνση της παραπάνω επίδρασης εξαρτάται από το είδος των οικονομιών
φάσματος.
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ΙΙΙ. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

8. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;15

8.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό οικοδομείται ένα θεωρητικό υπόδειγμα που συνδέει την
τραπεζική συμπεριφορά με την επενδυτική απόφαση των επιχειρήσεων και ερευνάται
η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε αυτό το πλαίσιο. Πιο
συγκεκριμένα, ακολουθώντας την προσέγγιση της βιομηχανικής οργάνωσης των
τραπεζών, υποθέτουμε ότι η συμπεριφορά των τραπεζών περιγράφεται από ένα
υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος. Από την άλλη πλευρά, η
συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς την επενδυτική απόφαση εξετάζεται
χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό του επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης.
Πρόκειται, επομένως, για ένα συνδυασμό της ανάλυσης των κεφαλαίων 2 και 6. Ο
συνδετικός κρίκος των δύο επιμέρους υποδειγμάτων είναι το επιτόκιο χορηγήσεων
που από εδώ και στο εξής θεωρείται ενδογενές. Το υπόδειγμά μας αποτελεί ένα
διευρυμένο

μηχανισμό

για

την

ερμηνεία

των

κυκλικών

διακυμάνσεων,

περιγράφοντας τη διαχρονική πορεία του κεφαλαίου. Επιπλέον, μελετάται η επίδραση
της νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου και του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στο κεφάλαιο. Αποδεικνύουμε ότι η
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής εξαρτάται από το είδος των
οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα.

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε με τίτλο “Monetary Policy Implications on the Investment
Decision: Do Economies of Scope in the Banking Sector Matter?” στο 2016 Annual Meeting of the
Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Thessaloniki, Greece, November 1012, 2016. Επιπλέον, παρουσιάστηκε στο 3rd International Conference in Applied Theory, Macro and
Empirical Finance, Thessaloniki, Greece, April 21-22, 2017.
15
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8.2 Ο Τραπεζικός Κλάδος
Ακολουθώντας την ανάλυση των Freixas & Rochet (2008), αντιλαμβανόμαστε την
τραπεζική δραστηριότητα ως προσφορά δανειακών και καταθετικών υπηρεσιών. Πιο
συγκεκριμένα, έστω ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελείται από δύο τράπεζες, τις
τράπεζες 1 και 2, που δραστηριοποιούνται τόσο στην αγορά δανείων όσο και στην
αγορά καταθέσεων. Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δίνεται από την παρακάτω
σχέση:
𝑟𝐿𝑡 = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) = 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 𝐿𝑡 , 𝜇1 , 𝑏1 > 0 & 𝑟𝐿 ΄(𝐿𝑡 ) < 0 (𝟖. 𝟏)
όπου 𝑟𝐿𝑡 : το επιτόκιο χορηγήσεων, Yt: το εθνικό εισόδημα και Lt: η συνολική
ποσότητα δανείων στον τραπεζικό κλάδο. Η τελευταία έχει ως εξής:
𝐿𝑡 = 𝐿1𝑡 + 𝐿2𝑡 (𝟖. 𝟐)
όπου Lit , i  1, 2 : τα δάνεια που χορηγεί η μεμονωμένη εμπορική τράπεζα.
Ομοίως, η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων είναι:
𝑟𝐷𝑡 = 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) = 𝛽1 + 𝛾𝐷𝑡 , 𝛽1 , 𝛾 > 0 & 𝑟𝐷 ΄(𝐷𝑡 ) > 0 (𝟖. 𝟑)
όπου 𝑟𝐷𝑡 : το επιτόκιο καταθέσεων και η συνολική ποσότητα καταθέσεων (Dt) στον
κλάδο έχει ως εξής :
𝐷𝑡 = 𝐷1𝑡 + 𝐷2𝑡 (𝟖. 𝟒).
όπου Dit , i  1, 2 : οι καταθέσεις που διατηρούνται στη μεμονωμένη τράπεζα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το σκέλος του ενεργητικού του
ισολογισμού της μεμονωμένης εμπορικής τράπεζας περιλαμβάνει τα δάνεια που
χορηγεί και τα ρευστά διαθέσιμα που διατηρεί. Τα τελευταία αποτελούν ποσοστό α
επί των καταθέσεων. Το α είναι το λεγόμενο υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων που αποτελεί μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής.
Υποθέτουμε ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν ελεύθερα διαθέσιμα. Από την άλλη
πλευρά, στο σκέλος του παθητικού συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις. Η διαφορά
ανάμεσα στα δύο σκέλη του ισολογισμού των εμπορικών τραπεζών αποτελεί την
καθαρή θέση της τράπεζας

 M it , i  1, 2

στη διατραπεζική αγορά. Συνεπώς, η

καθαρή θέση αντιπροσωπεύει τον περιορισμό ισοσκελισμένου ισολογισμού της κάθε
εμπορικής τράπεζας. Η συναρτησιακή της μορφή είναι:
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𝛭𝑖𝑡 = (1 − 𝑎)𝐷𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,2, 𝛼𝜖(0,1) (𝟖. 𝟓)
Επιπλέον, η συνάρτηση κόστους της μεμονωμένης τράπεζας, που αντιπροσωπεύει το
διαχειριστικό κόστος, είναι μη γραμμική, συνεχής και παραγωγίσιμη. Η
συναρτησιακή της μορφή είναι:
𝐶𝑖𝑡 = 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝜑𝐷𝑖𝑡 , 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) > 0, 𝜑 > 0,

𝑖 = 1,2 (𝟖. 𝟔)

όπου θ  Di   0 & φ > 0 : το οριακό κόστος δανεισμού και το ανά μονάδα κόστος
των καταθέσεων αντίστοιχα.
Η συναρτησιακή μορφή του οριακού κόστους δανεισμού δίνεται από την ακόλουθη
σχέση:
𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜅𝐷𝑖𝑡 + 𝑚, 𝜅𝜖ℝ, 𝑚 > 0, 𝑖 = 1, 2 (𝟖. 𝟕)
Η πρώτη παράγωγος του 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) ως προς το επίπεδο των καταθέσεων στην τράπεζα i
(𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 )) είναι ίση με κ και μπορεί να λάβει οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Το
πρόσημο της παραμέτρου κ προσδιορίζει το είδος των οικονομιών φάσματος (Baumol
et al., 1982). Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6, σύμφωνα με τον ορισμό των
οικονομιών φάσματος, οικονομίες φάσματος παρατηρούνται όταν η συνδυασμένη
προσφορά δανείων και καταθέσεων συνεπάγεται μικρότερο κόστος από την
περίπτωση που τα δάνεια και οι καταθέσεις προσφέρονται ξεχωριστά από
διαφορετικές εξειδικευμένες τράπεζες, δηλαδή όταν 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜕 2 𝐶𝑖 (∙)/𝜕𝐿𝑖𝑡 𝜕𝐷𝑖𝑡 < 0.
Πιο συγκεκριμένα, εάν το κ είναι αρνητικό τότε 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) < 0, και επομένως υπάρχουν
οικονομίες φάσματος. Αντίθετα, εάν το κ είναι θετικό, τότε 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) > 0, και
επομένως υπάρχουν αρνητικές οικονομίες φάσματος. Τέλος, εάν το κ είναι ίσο με
μηδέν, ισχύει ότι 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 0, και κατ’ επέκταση δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος. Η παράμετρος m λαμβάνει αυστηρά θετικές τιμές έτσι ώστε η τιμή της
συνάρτησης 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) να είναι πάντα θετική ανεξάρτητα από το πρόσημο του κ. Η
συναρτησιακή αυτή μορφή του 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) ικανοποιεί την υπόθεση 𝜃΄΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 0 (Varelas,
2007).
Τέλος, η συνάρτηση κέρδους της μεμονωμένης τράπεζας υπολογίζεται από τη
διαφορά ανάμεσα στη συνολική πρόσοδο και το συνολικό κόστος της τράπεζας. Η
συναρτησιακή της μορφή έχει ως εξής:
Π𝑖𝑡 = 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖𝑡 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) ∙ 𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟖. 𝟖)
όπου r: το διατραπεζικό επιτόκιο.
152

Οι εμπορικές τράπεζες, όντας επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν ως
στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης που
αντιμετωπίζει η μεμονωμένη τράπεζα i, όπου i=1,2, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 )𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 )𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟖. 𝟗)
Στο πλαίσιο ενός παιγνίου Cournot δύο σταδίων κάθε τράπεζα επιλέγει διαδοχικά το
χαρτοφυλάκιό της. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρονική στιγμή t η μεμονωμένη
εμπορική τράπεζα αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες της άλλης
τράπεζας κατά τις προηγούμενες περιόδους. Επομένως, σε κάθε χρονική περίοδο t, η
ισορροπία είναι η ισορροπία του στατικού παιγνίου Cournot δύο σταδίων. Στο πρώτο
στάδιο, οι τράπεζες επιλέγουν ταυτόχρονα το επίπεδο των καταθέσεων, ενώ στο
δεύτερο στάδιο αποφασίζουν ταυτόχρονα την ποσότητα των δανείων που θα
προσφέρουν. Υποθέτοντας ότι η ισορροπία αποτελεί μια τέλεια ισορροπία κατά
υποπαίγνιο και ότι το δεύτερο στάδιο έχει μια καλά ορισμένη ισορροπία Nash,
εφαρμόζουμε τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής για την επίλυση του παιγνίου.
Λύνοντας το παραπάνω πρόβλημα16, προκύπτει το επιτόκιο χορηγήσεων στην
ισορροπία ως συνάρτηση του εισοδήματος:
∗
𝑟𝐿𝑡
=

1
2
Ω1 𝑌𝑡 + Ω2 , Ω1 , Ω2 ∈ ℝ (𝟖. 𝟏𝟎)
3
3

όπου:
Ω1 = [1 +

8𝜅 2
]𝜇
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾 1
&

−4𝜅(𝑚 + 𝑟) − 9𝑏1 (𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝜑)
Ω2 = 𝑟 + 𝑚 + 𝜅 [
]
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾
Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί η συνθήκη δεύτερης τάξης
για μεγιστοποίηση κέρδους στο πρώτο στάδιο του παιγνίου που είναι κρίσιμη για την
ανάλυσή μας. Η τελευταία έχει ως εξής:
𝜕 2 Π𝑖 (𝐷𝑖𝑡 )
8 2
=
𝜅 − 2𝛾 < 0, 𝑖 = 1,2 (𝟖. 𝟏𝟏).
2
9𝑏1
𝜕𝐷𝑖𝑡
Η λύση του παιγνίου Cournot δύο σταδίων παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα του παρόντος
κεφαλαίου.
16
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Η παραπάνω λύση προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομιών φάσματος ή αρνητικών
οικονομιών φάσματος, δηλαδή ότι 𝜅 ≠ 0. Ωστόσο εάν δεν υπάρχουν οικονομίες
φάσματος στον τραπεζικό κλάδο, δηλαδή αν 𝜅 = 0, η συνάρτηση κόστους της
μεμονωμένης τράπεζας είναι γραμμική και αθροιστική. Συνεπώς, το πρόβλημα των
τραπεζών γίνεται διαχωρίσιμο (Freixas & Rochet, 2008). Σε αυτήν την περίπτωση, το
παίγνιο Cournot δύο σταδίων ανάγεται σε παίγνιο Cournot ενός σταδίου, όπου κάθε
τράπεζα επιλέγει την ποσότητα δανείων και καταθέσεων που μεγιστοποιεί τη
συνάρτηση κέρδους της με δεδομένη την ποσότητα δανείων και καταθέσεων της
άλλης τράπεζας του κλάδου. Πρόκειται για ένα ταυτόχρονο πρόβλημα διάρθρωσης
χαρτοφυλακίου για την μεμονωμένη τράπεζα. Εάν, επομένως, δεν υπάρχουν
οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό κλάδο, το επιτόκιο δανεισμού στην ισορροπία
έχει ως εξής:
1
2
∗
𝑟𝐿𝑡
= 𝜇1 𝑌𝑡 + (𝑟 + 𝑚) (𝟖. 𝟏𝟐)
3
3
Από τις σχέσεις (8.10) και (8.12) γίνεται φανερό ότι, στην περίπτωση που δεν
συναντώνται οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό κλάδο, το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων δεν επηρεάζει την τιμή του επιτοκίου χορηγήσεων
στην ισορροπία.

8.3 Η Επενδυτική Απόφαση
Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη κόστους προσαρμογής που σχετίζεται τόσο με το
απόθεμα κεφαλαίου όσο και με τον ρυθμό επένδυσης, χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα
του επιταχυντή δεύτερης τάξης με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο προκειμένου να
ερμηνεύσουμε την επενδυτική απόφαση. Το υπόδειγμα αυτό παρουσιάστηκε και
μελετήθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 2 της παρούσας διατριβής. Σε αντίθεση με την
ανάλυση του κεφαλαίου 2, σε αυτό το κεφάλαιο υποθέτουμε ότι το επιτόκιο
χορηγήσεων είναι ενδογενές. Για λόγους επεξηγηματικούς, επαναλαμβάνουμε εν
συντομία το υπόδειγμα.
Η ύπαρξη κόστους προσαρμογής που σχετίζεται με τη μεταβολή των επενδύσεων,
και αναφέρεται ως αδράνεια, οδηγεί σε σταδιακή προσαρμογή των καθαρών
επενδύσεων προς το επιθυμητό τους επίπεδο. Ο μηχανισμός μερικής προσαρμογής
των παγίων επενδύσεων έχει ως εξής:
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𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ),

0 < 𝑐 < 1 (𝟖. 𝟏𝟑)

όπου c: ο συντελεστής μερικής προσαρμογής, I t* : το επιθυμητό επίπεδο των
επενδύσεων, I t : το επίπεδο των επενδύσεων στην οικονομία. Πρέπει να αναφερθεί
ότι όσο η τιμή του συντελεστή προσαρμογής πλησιάζει στη μονάδα, τόσο πιο
γρήγορη είναι η προσαρμογή των επενδύσεων στην παρούσα περίοδο. Από την άλλη
πλευρά, όσο η τιμή του συντελεστή προσαρμογής πλησιάζει στο μηδέν, η
προσαρμογή γίνεται πιο αργή.
Το επιθυμητό επίπεδο της επένδυσης δίνεται από την σχέση (8.14) που εκφράζει
τη συμπεριφορά των επενδυτών. Η εισαγωγή του επιτοκίου χορηγήσεων στη σχέση
αυτή δηλώνει την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην καθαρή επένδυση και στο
προαναφερθέν επιτόκιο.
𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑 ∙ 𝑟𝐿𝑡 ,

𝑏 > 0, 𝑑 < 0 (𝟖. 𝟏𝟒)

όπου 𝐾𝑡−1 : το επίπεδο του κεφαλαίου με μία χρονική υστέρηση, 𝐾𝑡∗ : το επιθυμητό
επίπεδο του κεφαλαίου. Υποθέτοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας του υποδείγματος
είναι πεπερασμένος, το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου θεωρείται διαχρονικά
σταθερό. Η υπόθεση αυτή επιτρέπει τον συμβολισμό του τελευταίου με 𝛫 ∗ για το
υπόλοιπο της ανάλυσής μας. Τέλος, ο ορισμός της επένδυσης δίνεται από τη σχέση
(8.15) και έχει ως εξής:
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1

(𝟖. 𝟏𝟓)

Από τον συνδυασμό των σχέσεων (8.13)  (8.15) λαμβάνουμε την ανηγμένη
μορφή του υποδείγματος:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿𝑡 (𝟖. 𝟏𝟔).
Στην περίπτωση που το επιτόκιο χορηγήσεων εκλείπει από τη συνάρτηση
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (σχέση (8.14)), η σχέση (8.16) αποτελεί τον τυπικό
επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης

τάξης

σε

διακριτό χρόνο, όπως

αυτός

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2. Ο τελευταίος εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ (𝟖. 𝟏𝟕).
Ο μηχανισμός αυτός παρέχει μία ερμηνεία της ενδογενούς δημιουργίας των κυκλικών
διακυμάνσεων της επένδυσης. Συνεπώς, περιγράφει τη διαχρονική πορεία του
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κεφαλαίου. Η λύση της σχέσης (8.17) είναι περιοδική για 𝑐(𝑏 + 1)2 < 4𝑏 με το
κεφάλαιο να ακολουθεί τριγωνομετρική πορεία με περίοδο ίση με 2𝜋/𝜔 και φθίνον
πλάτος. Η ευστάθεια του συστήματος μπορεί να επιβεβαιωθεί και με χρήση των
ικανών και αναγκαίων συνθηκών ευστάθειας (Gandolfo, 1996). Η κρίσιμη συνθήκη
ευστάθειας είναι 𝑐(𝑏 + 2) < 4. Επιπλέον, το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου που
προκύπτει είναι ίσο με το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου, δηλαδή:
̅̅̅
𝛫𝑡 = 𝛫 ∗ (𝟖. 𝟏𝟖).
Ολοκληρώνοντας, η διαχρονική πορεία του κεφαλαίου στην περίπτωση της
τριγωνομετρικής ταλάντωσης περιγράφεται από την παρακάτω σχέση, που αποτελεί
και τη γενική λύση του τυπικού επιταχυντή επένδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό
χρόνο:
𝛫𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡] + 𝛫 ∗ (𝟖. 𝟏𝟗)
όπου 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ υπολογίζονται με τη βοήθεια αρχικών συνθηκών και 𝑅 > 0 το
μέτρο/απόλυτη τιμή των μιγαδικών ριζών.

8.4 Επίλυση Υποδείγματος
Αρχικά υποθέτουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής εκφράζεται από ένα υπόδειγμα
«AK», δηλαδή:
𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 , 𝐴 > 0 (𝟖. 𝟐𝟎)
όπου A: η τεχνολογική παράμετρος.
Επομένως, το επιτόκιο χορηγήσεων στην ισορροπία στην περίπτωση των
οικονομιών/αρνητικών οικονομιών φάσματος (σχέση (8.10)) καθώς επίσης και στην
περίπτωση της μη ύπαρξης οικονομιών φάσματος (σχέση (8.12)) μπορεί να
εκφραστεί σε όρους κεφαλαίου αντίστοιχα ως εξής:
∗
𝑟𝐿𝑡
=

1
2
𝛢Ω1 𝛫𝑡 + Ω2 , Ω1 , Ω2 ∈ ℝ (𝟖. 𝟐𝟏)
3
3
&
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1
2
∗
𝑟𝐿𝑡
= 𝛢μ1 𝛫𝑡 + (𝑟 + 𝑚) (𝟖. 𝟐𝟐)
3
3
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, το επιτόκιο χορηγήσεων είναι ενδογενές
στο υπόδειγμά μας. Εισάγοντας τις παραπάνω σχέσεις στην ανηγμένη μορφή του
υποδείγματος τριών εξισώσεων που περιγράφει την επενδυτική συμπεριφορά (σχέση
(8.16)), λαμβάνουμε τον επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο
για κάθε περίπτωση. Η συναρτησιακή του μορφή για την κάθε περίπτωση δίνεται από
τις ακόλουθες σχέσεις ως εξής:
[1 −

𝐴𝑐𝑑Ω1
2𝑐𝑑
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 𝑐𝑏𝐾 ∗ +
Ω2 (𝟖. 𝟐𝟑)
3
3
&

[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
2𝑐𝑑
(𝑟 + 𝑚)(𝟖. 𝟐𝟒)
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 𝑐𝑏𝐾 ∗ +
3
3

Τόσο η σχέση (8.23) όσο και η (8.24) αποτελούν εξισώσεις διαφορών δεύτερης τάξης
με σταθερούς συντελεστές. Η γενική τους λύση περιγράφει τη διαχρονική πορεία του
κεφαλαίου. Για να ξεκινήσουμε από την απόκλιση του κεφαλαίου από την ισορροπία
του σε κάθε περίπτωση, αυτή δίνεται από τη γενική λύση της αντίστοιχης ομογενούς
εξίσωσης διαφορών:
[1 −

𝐴𝑐𝑑Ω1
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 0 (𝟖. 𝟐𝟓)
3
&

[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 0 (𝟖. 𝟐𝟔).
3

Οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές εξισώσεις είναι:
[1 −

𝐴𝑐𝑑Ω1 2
] 𝜆 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟖. 𝟐𝟕)
3
&

[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1 2
] 𝜆 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟖. 𝟐𝟖).
3

Η αντίστοιχη διακρίνουσα σε κάθε περίπτωση έχει ως εξής:
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Δ = [𝑐(𝑏 + 1) − 2]2 − 4 [1 −

𝐴𝑐𝑑Ω1
] (1 − 𝑐) (𝟖. 𝟐𝟗)
3

&
Δ = [𝑐(𝑏 + 1) − 2]2 − 4 [1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] (1 − 𝑐) (𝟖. 𝟑𝟎).
3

Και στις δύο περιπτώσεις, ο επιταχυντής επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό
χρόνο ερμηνεύει την ύπαρξη του κύκλου των επενδύσεων εάν το πρόσημο της
αντίστοιχης διακρίνουσας είναι αρνητικό. Κατ’ επέκταση, υπό την υπόθεση της
ύπαρξης οικονομιών/αρνητικών οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο, η
πορεία του κεφαλαίου παρουσιάζει τριγωνομετρική ταλάντωση με περίοδο ίση με
2𝜋/𝜔1. Οι χαρακτηριστικές ρίζες είναι συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί με μέτρο
(απόλυτη τιμή) ίσο με 𝑅1 = √(3(1 − 𝑐))/(3 − 𝐴𝑐𝑑Ω1 ) > 0. Εάν η τιμή του μέτρου
αυτού είναι μικρότερη της μονάδας, το πλάτος του κύκλου είναι φθίνον και το
κεφάλαιο συγκλίνει προς το επίπεδο ισορροπίας του. Οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για την ευστάθεια του συστήματός μας έχουν ως εξής:
𝑐(3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1 )
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑Ω1
𝑐(3 − 𝐴𝑑Ω1 )
(𝟖. 𝟑𝟏)
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑Ω1
3[4 − 𝑐(𝑏 + 2)] − 𝐴𝑐𝑑Ω1
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑Ω1
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό τομέα, το
κεφάλαιο παρουσιάζει κυκλική πορεία με περίοδο 2𝜋/𝜔2 και φθίνον πλάτος αν και
μόνο αν το μέτρο (απόλυτη τιμή) των συζυγών μιγαδικών χαρακτηριστικών ριζών
είναι

μικρότερο

της

μονάδας.

Το

τελευταίο

είναι

ίσο

με

𝑅2 =

√(3(1 − 𝑐))/(3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1 ) > 0. Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ευστάθεια
είναι:
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𝑐(3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 )
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
𝑐(3 − 𝐴𝑑𝜇1 )
(𝟖. 𝟑𝟐)
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
3[4 − 𝑐(𝑏 + 2)] − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
Στο σημείο αυτό εφαρμόζουμε τη μέθοδο των απροσδιόριστων συντελεστών (method
of undetermined coefficients) προκειμένου να εξάγουμε τη μερική λύση των
εξισώσεων διαφορών (8.23) και (8.24). Οι λύσεις αυτές αποτελούν το επίπεδο
ισορροπίας του κεφαλαίου για την κάθε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Ως
εκ τούτου πρέπει να είναι θετικές. Η συναρτησιακή τους μορφή είναι η εξής17:
̅=
𝐾

2𝑑Ω2 + 3𝑏𝐾 ∗
, 3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1 ≠ 0 (𝟖. 𝟑𝟑)
3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1
&

̅=
𝐾

2𝑑(𝑟 + 𝑚) + 3𝑏𝐾 ∗
, 3𝑏 − 𝐴𝑑μ1 ≠ 0 (𝟖. 𝟑𝟒)
3𝑏 − 𝐴𝑑μ1

Τέλος, η συμπεριφορά του κεφαλαίου διαχρονικά για τις δύο περιπτώσεις
συναρτήσεως κόστους (μη γραμμική και γραμμική) των εμπορικών τραπεζών δίνεται
από τις παρακάτω σχέσεις αντίστοιχα:
𝛫𝑡 = 𝑅1𝑡 [𝐴3 𝜎𝜐𝜈𝜔1 𝑡 + 𝐴4 𝜂𝜇𝜔1 𝑡] +

2𝑑Ω2 + 3𝑏𝐾 ∗
, 3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1 ≠ 0 (𝟖. 𝟑𝟓)
3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1
&

𝛫𝑡 = 𝑅2𝑡 [𝐴5 𝜎𝜐𝜈𝜔2 𝑡 + 𝐴6 𝜂𝜇𝜔2 𝑡] +

2𝑑(𝑟 + 𝑚) + 3𝑏𝐾 ∗
, 3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 (𝟖. 𝟑𝟔)
3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1

όπου Α3, Α4, A5, A6 ℝ σταθερές οι τιμές των οποίων μπορούν να υπολογιστούν
χρησιμοποιώντας αρχικές συνθήκες.

Οι περιορισμοί 3𝑏 − 𝐴𝑑Ω1 ≠ 0 & 3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 ικανοποιούνται στην περίπτωση της σύγκλισης
του κεφαλαίου προς το επίπεδο ισορροπίας του λόγω ικανοποίησης των αντίστοιχων συνθηκών
ευστάθειας (8.31) & (8.32).
17
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8.5 Νομισματική Πολιτική
Το διατραπεζικό επιτόκιο  r  και το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων

 

αποτελούν τα μέσα νομισματικής πολιτικής στη διάθεση της

Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια του υποδείγματός μας. Από τη λύση του
υποδείγματος γίνεται κατανοητό ότι τα εξωγενή αυτά μέσα πολιτικής δεν επηρεάζουν
την απόκλιση του κεφαλαίου από το επίπεδο ισορροπίας του, δηλαδή τον κύκλο, σε
οποιαδήποτε περίπτωση οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό που
επηρεάζεται από την άσκηση νομισματικής πολιτικής είναι το επίπεδο ισορροπίας του
κεφαλαίου, όπως αυτό εκφράζεται από τις σχέσεις (8.33), στην περίπτωση των
οικονομιών/αρνητικών οικονομιών φάσματος, και (8.34), στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, τόσο το
διατραπεζικό επιτόκιο όσο και το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων εισέρχονται στο επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου όταν υπάρχουν
οικονομίες/αρνητικές οικονομίες φάσματος, ενώ όταν δεν υπάρχουν μόνο το
διατραπεζικό επιτόκιο επηρεάζει την ισορροπία του συστήματος. Συνεπώς, η
νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων δεν έχει καμία επίδραση στο επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου όταν 𝜅 =
0 και οι αγορές δανείων και καταθέσεων είναι διαχωρισμένες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόδειγμά μας είναι προσδιοριστικό, και επομένως
συνεπάγεται τέλεια πληροφόρηση, τέλεια προβλεπτική ικανότητα και ύπαρξη
βεβαιότητας, αντιλαμβανόμαστε την άσκηση νομισματικής πολιτικής τόσο μέσω του
διατραπεζικού επιτοκίου όσο και μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων ως ένα μόνιμο σοκ νομισματικής πολιτικής. Υπό αυτήν την
υπόθεση, η άσκηση νομισματικής πολιτικής οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας
κεφαλαίου. Προκειμένου να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής, εφαρμόζουμε συγκριτική στατική ανάλυση με τη μέθοδο της μερικής
ολικής παραγώγου (Chiang, 1984) για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου 𝜅. Η
συγκριτική στατική ανάλυση μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την αρχική με την τελική
ισορροπία χωρίς να λάβουμε υπόψη τη μετάβαση του κεφαλαίου από τη μια
κατάσταση ισορροπίας στην άλλη.
Ξεκινώντας από το διατραπεζικό επιτόκιο, η αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται ότι η επεκτατική (περιοριστική) νομισματική
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πολιτική, δηλαδή μια μείωση (αύξηση) του διατραπεζικού επιτοκίου, πρέπει να
οδηγεί σε αύξηση (μείωση) του επιπέδου ισορροπίας του κεφαλαίου. Συνεπώς, πρέπει
να ικανοποιείται η παρακάτω ανισότητα:
̅
𝜕𝛫
6𝑏1 𝑑(𝜅(1 − 𝑎) + 3𝛾)
=− 2
< 0 (𝟖. 𝟑𝟕)
𝜕𝑟
4𝜅 (𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ) − 9𝑏1 𝛾(3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 )
Με δεδομένα τα διαστήματα τιμών των παραμέτρων του υποδείγματος και τη
συνθήκη δεύτερης τάξης (σχέση (8.11))18, η παραπάνω ανισότητα ικανοποιείται για
0 < 𝑏1 ≤ 4𝛾/(1 − 𝑎)2 & −(3√𝑏1 𝛾/2) < 𝜅 < 3√𝑏1 𝛾/2 και/ή 𝑏1 > 4𝛾/(1 − 𝑎)2 &
−3𝛾(1 − 𝛼) < 𝜅 < 3√𝑏1 𝛾/2. Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι η νομισματική
πολιτική μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου μπορεί να είναι αποτελεσματική τόσο
στις περιπτώσεις των οικονομιών και των αρνητικών οικονομιών φάσματος όσο και
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό κλάδο.
Προχωρώντας στη νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων, η αποτελεσματικότητά της απαιτεί την
ικανοποίηση της παρακάτω ανισότητας:
̅
𝜕𝛫
6𝑏1 𝑑𝑟𝜅
= 2
< 0 (𝟖. 𝟑𝟖)
𝜕𝛼 4𝜅 (𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ) − 9𝑏1 𝛾(3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 )
Με δεδομένα τα διαστήματα τιμών των παραμέτρων του υποδείγματος και τη
συνθήκη δεύτερης τάξης (σχέση (8.11)), η παραπάνω ανισότητα ισχύει όταν
−(3√𝑏1 𝛾/2) < 𝜅 < 0, δηλαδή στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος. Συνεπώς,
το

υποχρεωτικό

ποσοστό

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο για τον περιορισμό της ρευστότητας που συνεπάγεται
η ύπαρξη οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο ceteris paribus.
Τέλος, η ταυτόχρονη αποτελεσματικότητα και των δύο υπό εξέταση μέσων
άσκησης νομισματικής πολιτικής απαιτεί την ταυτόχρονη ικανοποίηση των σχέσεων
(8.37) και (8.38). Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν 0 < 𝑏1 ≤ 4𝛾/(1 − 𝑎)2

&

−(3√𝑏1 𝛾/2) < 𝜅 < 0 και/ή 𝑏1 > 4𝛾/(1 − 𝑎)2 & −3𝛾(1 − 𝛼) < 𝜅 < 0, δηλαδή
στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος.

Η συνθήκη δεύτερης τάξης για μεγιστοποίηση κέρδους της μεμονωμένης τράπεζας στο πρώτο στάδιο
του παιγνίου Cournot στον τραπεζικό κλάδο (σχέση (8.11)) συνεπάγεται ότι
−(3√𝑏1 𝛾/2) < 𝜅 < 3√𝑏1 𝛾/2.
18
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8.6 Προσομοίωση Υποδείγματος
8.6.1 Παραμετροποίηση
Ακολουθώντας τη μέθοδο των Karpetis & Varelas (2005, 2012b), επιλέγουμε τυχαίες
τιμές για τις παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτρεπτά διαστήματα τιμών τους
στο θεωρητικό υπόδειγμα. Αρχικά περιγράφουμε τις παραμέτρους της τραπεζικής
συμπεριφοράς και στη συνέχεια προχωρούμε στις παραμέτρους που αφορούν στην
επενδυτική απόφαση και τις παραμέτρους νομισματικής πολιτικής. Ο πίνακας 8.1
συνοψίζει την παραμετροποίηση.
Ξεκινώντας με την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων, θέτουμε την
παράμετρο 𝜇1 ίση με 1.5 (𝜇1 = 1.5 > 0). Παράλληλα, επιλέγουμε την τιμή 0.5 για
την παράμετρο 𝑏1 (𝑏1 = 0.5 > 0) που σημαίνει ότι η κλίση της συνολικής καμπύλης
ζήτησης δανείων ισούται με -0.5. Όσον αφορά στη συνολική συνάρτηση προσφοράς
καταθέσεων, ορίζουμε την παράμετρο 𝛽1 ίση με 30 μονάδες (𝛽1 = 30 > 0) και την
παράμετρο 𝛾 ίση με 1.2 (𝛾 = 1.2 > 0). Η τελευταία δηλώνει ότι η κλίση της
συνολικής καμπύλης προσφοράς καταθέσεων ισούται με 1.2. Ολοκληρώνουμε την
περιγραφή των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της τραπεζικής συμπεριφοράς με
την παρουσίαση των τιμών των παραμέτρων κόστους. Υποθέτουμε ότι το ανά μονάδα
κόστος των καταθέσεων λαμβάνει την τιμή 1 (𝜑 = 1 > 0) και ότι η παράμετρος m
είναι ίση με 9 (𝑚 = 9 > 0).
Όσον αφορά στις παραμέτρους της επενδυτικής συμπεριφοράς, ο συντελεστής
μερικής προσαρμογής των επενδύσεων (c) λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1).
Επιλέγουμε την τιμή 0.4 (𝑐 = 0.4) που αντιστοιχεί σε σχετικά αργή προσαρμογή των
καθαρών επενδύσεων προς το επιθυμητό επίπεδό τους. Σχετικά με την παράμετρο
συμπεριφοράς b, υποθέτουμε ότι ισούται με τη μονάδα (𝑏 = 1). Με δεδομένο το
επίπεδο στόχο του κεφαλαίου, 𝑏 = 1 σημαίνει ότι μια αύξηση του επιπέδου του
κεφαλαίου την περίοδο t θα οδηγήσει σε αναλογική μείωση του επιθυμητού επιπέδου
της καθαρής επένδυσης την επόμενη περίοδο. Η παράμετρος d, που δηλώνει την
αντίστροφη σχέση μεταξύ επιθυμητών καθαρών επενδύσεων και επιτοκίου
δανεισμού, λαμβάνει την τιμή -0.3 (𝑑 = −0.3 < 0). Επιπλέον, η παράμετρος
τεχνολογίας (Α) τίθεται ίση με 2 μονάδες (𝛢 = 2 > 0) ενώ το επίπεδο στόχος του
κεφαλαίου θεωρείται ίσο με 15 μονάδες (𝐾 ∗ = 15). Τέλος, σχετικά με τις
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παραμέτρους πολιτικής, τόσο το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων (α) όσο και το διατραπεζικό επιτόκιο (r) αρχικά θεωρούνται ίσα με 0.1.
Η κρίσιμη παράμετρος για την ανάλυσή μας είναι η κ, το πρόσημο της οποίας
προσδιορίζει το είδος των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Η τιμή της
παραμέτρου αυτής πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη δεύτερης τάξης για

1
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1.5

0.5

Τραπεζική Συμπεριφορά

1
φ
30

1.2

m

1

9

Επενδυτική Απόφαση & Πολιτική
b
d
Α
α
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c
0.4

1

-0.3

2

15

r

0.1

0.1

Πίνακας 8.1: Παραμετροποίηση

μεγιστοποίηση κέρδους στο πρώτο στάδιο του παιγνίου, σχέση (8.11). Με δεδομένη
την παραμετροποίηση που μόλις παρουσιάσαμε, η συνθήκη που πρέπει να

 9 

ικανοποιείται εκφράζεται από την ανισότητα: P    16

2

 2.4  0 . Όπως

γίνεται φανερό στον πίνακα 8.2, το διάστημα τιμών της παραμέτρου κ για το οποίο
ισχύει η παραπάνω ανισότητα είναι το  1.162,1.162 . Επομένως, θα εξετάσουμε
τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:   1 (οικονομίες φάσματος),   0 (δεν
υπάρχουν οικονομίες φάσματος) &   1 (αρνητικές οικονομίες φάσματος). Πρέπει
να τονιστεί ότι και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, το υπόδειγμά μας ερμηνεύει την
ύπαρξη επενδυτικών κύκλων με περίοδο ίση με 9 και φθίνον πλάτος.

Οικονομίες Φάσματος



P  

 , 1.162  1.162,0
(+)

(-)

∄
Οικονομίες
Φάσματος

Αρνητικές Οικονομίες
Φάσματος

0

 0,1.162

1.162, 

(-)

(-)

(+)

P    0 για   1.162 &   1.162
Πίνακας 8.2: Πίνακας Προσήμων του P  
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8.6.2 Νομισματική Πολιτική
Στην ενότητα αυτή, εξετάζουμε δύο περιπτώσεις επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής: μια μείωση του διατραπεζικού επιτοκίου (r) από το 0.1 στο 0.05 και μία
αντίστοιχη μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
(α). Και στις δύο περιπτώσεις, η νομισματική πολιτική γίνεται αντιληπτή ως ένα
μόνιμο σοκ που εμφανίζεται την περίοδο t=1 και οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο
ισορροπίας κεφαλαίου. Τα διαγράμματα 8.1.1, 8.2.1 & 8.3.1 απεικονίζουν την
άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής με το διατραπεζικό επιτόκιο ως μέσο
στην περίπτωση των οικονομικών φάσματος, της μη ύπαρξης οικονομιών φάσματος
και των αρνητικών οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο αντίστοιχα.
Παρατηρούμε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το κεφάλαιο καταλήγει σε ένα νέο
υψηλότερο επίπεδο ισορροπίας μετά την άσκηση της επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής. Επομένως, το διατραπεζικό επιτόκιο είναι αποτελεσματικό μέσο άσκησης
νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματός μας. Από την άλλη πλευρά, τα
διαγράμματα 8.1.2, 8.2.2 & 8.3.2 παρουσιάζουν τη μετάβαση του κεφαλαίου από το
αρχικό σημείο ισορροπίας στο νέο μετά την άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω
του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην περίπτωση των
οικονομιών φάσματος, της μη ύπαρξης οικονομιών φάσματος και αρνητικών
οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι η μείωση του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε νέο υψηλότερο
επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου όταν παρουσιάζονται οικονομίες φάσματος ενώ
αντίθετα οδηγεί σε νέο χαμηλότερο επίπεδο ισορροπίας στην περίπτωση των
αρνητικών οικονομιών φάσματος. Επομένως, η νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων είναι αποτελεσματική
μόνο στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Τέλος, εάν
δεν εμφανίζονται οικονομίες φάσματος, τότε μεταβολές του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων δεν έχουν καμία επίδραση στην ισορροπία του
κεφαλαίου. Επομένως, τα θεωρητικά μας ευρήματα επαληθεύονται.
Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για τα διάφορα είδη οικονομιών
φάσματος στον τραπεζικό τομέα μπορεί επίσης να εξεταστεί χρησιμοποιώντας τη
συγκριτική στατική ανάλυση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ενότητα 8.5. Με
δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων, ο πίνακας 8.3 παρουσιάζει το πρόσημο των
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Διάγραμμα
Φάσματος

Οικονομίες
  1 -Επεκτατική
8.1.1:

Νομισματική Πολιτική μέσω του r

Διάγραμμα
Φάσματος

Οικονομίες
  1 -Επεκτατική
8.1.2:

Νομισματική Πολιτική μέσω του α

Διάγραμμα 8.2.1: ∄ Οικονομίες
Φάσματος
  0 -Επεκτατική

Διάγραμμα 8.2.2: ∄ Οικονομίες
Φάσματος
  0 -Επεκτατική

Νομισματική Πολιτική μέσω του r

Νομισματική Πολιτική μέσω του α

Διάγραμμα
Οικονομίες

8.3.1:
Αρνητικές
Φάσματος   1 -

Επεκτατική Νομισματική Πολιτική
μέσω του r

Διάγραμμα
Οικονομίες

8.3.2:
Αρνητικές
Φάσματος   1 -

Επεκτατική Νομισματική Πολιτική
μέσω του α
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μερικών ολικών παραγώγων (8.37) και (8.38) για το επιτρεπτό, σύμφωνα με τη
συνθήκη δεύτερης τάξης για μεγιστοποίηση κέρδους στο πρώτο στάδιο του παιγνίου,
διάστημα τιμών της παραμέτρου κ. Το αρνητικό πρόσημο της σχέσης (8.37) για όλες
τις επιτρεπτές τιμές της παραμέτρου κ δηλώνει την αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου ανεξαρτήτως του είδους
των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο. Αντιθέτως, το αρνητικό πρόσημο
της μερικής ολικής παραγώγου (8.38) μόνο για τις αρνητικές επιτρεπτές τιμές της
παραμέτρου κ υποδηλώνει ότι το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό μέσο άσκησης
νομισματικής πολιτικής μόνο στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος.

Οικονομίες
Φάσματος

∄
Οικονομίες
Φάσματος

Αρνητικές Οικονομίες
Φάσματος

0

(0,1.162)



( 1.162, 0)

K
r

(-)

(-)

(-)

K
a

(-)

0

(+)

Πίνακας 8.3: Αποτελεσματικότητα Νομισματικής Πολιτικής

8.7 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό μελετήσαμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στο
κεφάλαιο για τους διάφορους τύπους οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα.
Για τον λόγο αυτό, θεμελιώσαμε ένα θεωρητικό υπόδειγμα που συνδέει τον
ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο με την απόφαση των επιχειρήσεων για επένδυση. Ο
τραπεζικός τομέας περιγράφτηκε από ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με
οικονομίες φάσματος. Από την άλλη πλευρά, υποθέτοντας την ύπαρξη κόστους
προσαρμογής τόσο στις μεταβολές του αποθέματος κεφαλαίου όσο και στις
μεταβολές του επιπέδου της επένδυσης, χρησιμοποιήσαμε τον μηχανισμό του
επιταχυντή δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο για την ερμηνεία της επενδυτικής
απόφασης. Η επίλυση του υποδείγματος περιέγραψε τη διαχρονική πορεία του
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κεφαλαίου. Επιπλέον, στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού εξετάστηκε η
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η
επίδραση της νομισματικής πολιτικής έγκειται σε αλλαγή του επιπέδου ισορροπίας
του κεφαλαίου, εφαρμόσαμε συγκριτική στατική ανάλυση. Έτσι, δείξαμε ότι τόσο το
διατραπεζικό επιτόκιο όσο και το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων αποτελούν αποτελεσματικά μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής στην
περίπτωση των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Αντίθετα, στην
περίπτωση των αρνητικών οικονομιών φάσματος καθώς επίσης και στην περίπτωση
που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό τομέα, μόνο το διατραπεζικό
επιτόκιο λειτουργεί ως αποτελεσματικό μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής.

8.8 Παράρτημα
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η επίλυση του προβλήματος Cournot δύο σταδίων
των εμπορικών τραπεζών προς εύρεση του επιτοκίου χορηγήσεων ισορροπίας. Οι
εμπορικές τράπεζες, ως επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν ως στόχο τη
μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης που αντιμετωπίζει η
μεμονωμένη τράπεζα i, όπου i=1,2, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 )𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 )𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝚨. 𝟖. 𝟏)
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (8.1)  (8.7) στην παραπάνω σχέση, το πρόβλημα
μεγιστοποίησης μετασχηματίζεται ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = [𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 (𝐿𝑖𝑡 + 𝐿𝑗𝑡 )]𝐿𝑖𝑡 + 𝑟[(1 − 𝛼)𝐷𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡 ]
−[𝛽1 + 𝛾(𝐷𝑖𝑡 + 𝐷𝑗𝑡 )]𝐷𝑖𝑡 − 𝜃(𝐷𝑖𝑡 )𝐿𝑖𝑡 − 𝜑𝐷𝑖𝑡
= [𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 (𝐿𝑖𝑡 + 𝐿𝑗𝑡 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖𝑡 )]𝐿𝑖𝑡
+[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝛾(𝐷𝑖𝑡 + 𝐷𝑗𝑡 ) − 𝜑]𝐷𝑖𝑡 (𝚨. 𝟖. 𝟐)
όπου 𝑖, 𝑗 = 1, 2 και 𝑖 ≠ 𝑗
Ακολουθώντας την ανάλυση του κεφαλαίου 6, ανάγουμε την ανάλυσή μας σε ένα
παίγνιο Cournot δύο σταδίων, όπου στο πρώτο στάδιο οι δύο τράπεζες επιλέγουν
ταυτόχρονα την ποσότητα καταθέσεων που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση κέρδους τους
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ενώ στο δεύτερο στάδιο επιλέγουν ταυτόχρονα την ποσότητα δανείων που θα
χορηγήσουν. Υποθέτοντας ότι η ισορροπία αποτελεί μία τέλεια ισορροπία κατά
υποπαίγνιο και ότι η ισορροπία του δεύτερου σταδίου είναι μια καλά ορισμένη Nash
ισορροπία, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής για την επίλυση
του προβλήματος των τραπεζών.
Ξεκινώντας από το δεύτερο στάδιο του παιγνίου, το πρόβλημα της τράπεζας i
μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
max 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = [𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 (𝐿𝑖𝑡 + 𝐿𝑗𝑡 ) − 𝑟 − 𝜃(𝐷𝑖𝑡 )]𝐿𝑖𝑡 +
𝐿𝑖𝑡

+[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝛾(𝐷𝑖𝑡 + 𝐷𝑗𝑡 ) − 𝜑]𝐷𝑖𝑡 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝚨. 𝟖. 𝟑)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης έχουν ως ακολούθως:
𝜕𝛱1𝑡
= 0 ⇒ 𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑏1 𝐿1𝑡 − 𝑏1 𝐿2𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷1𝑡 ) = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟒)
𝜕𝐿1𝑡
𝜕𝛱2𝑡
= 0 ⇒ 𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑏1 𝐿2𝑡 − 𝑏1 𝐿1𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷2𝑡 ) = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟓)
𝜕𝐿2𝑡
Επιπλέον, η συνθήκη δεύτερης τάξης για μέγιστο
𝜕 2 𝛱𝑖𝑡
= −2𝑏1 < 0, 𝑖 = 1,2 (𝚨. 𝟖. 𝟔)
𝜕𝐿2𝑖𝑡
ικανοποιείται καθώς 𝑏1 > 0 από τις υποθέσεις του υποδείγματός μας.
Λύνοντας την σχέση (Α.8.4) ως προς 𝐿1𝑡 , προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης της
τράπεζας 1 για τα δάνεια. Η τελευταία έχει την ακόλουθη συναρτησιακή μορφή:
𝐿1𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷1𝑡 ) − 𝑏1 𝐿2𝑡
(𝚨. 𝟖. 𝟒΄)
2𝑏1

Ομοίως λύνοντας την σχέση (Α.8.5) ως προς 𝐿2𝑡 , λαμβάνουμε τη συνάρτηση
αντίδρασης της τράπεζας 2 για τα δάνεια:
𝐿2𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷2𝑡 ) − 𝑏1 𝐿1𝑡
(𝚨. 𝟖. 𝟓΄)
2𝑏1
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Από την επίλυση του συστήματος των συναρτήσεων αντίδρασης των δύο τραπεζών
προκύπτει η άριστη ποσότητα δανείων της κάθε τράπεζας στο δεύτερο αυτό στάδιο
του παιγνίου. Αντικαθιστώντας την σχέση (Α.8.4΄) στην (Α.8.5΄), έχουμε:
𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷1𝑡 ) − 𝑏1
𝐿1𝑡 =

2𝑏1 𝐿1𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜃(𝐷2𝑡 ) − 𝑏1 𝐿1𝑡
2𝑏1
⇒
2𝑏1

2𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑟 − 2𝜃(𝐷1𝑡 ) − 𝜇1 𝑌𝑡 + 𝑟 + 𝜃(𝐷2𝑡 ) + 𝑏1 𝐿1𝑡
⇒
2

4𝑏1 𝐿1𝑡 − 𝑏1 𝐿1𝑡 = 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷1𝑡 ) + 𝜃(𝐷2𝑡 ) ⇒
𝐿1𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷1𝑡 ) + 𝜃(𝐷2𝑡 )
(𝚨. 𝟖. 𝟕)
3𝑏1

Αντικαθιστώντας την σχέση αυτή στην (Α.8.5΄) προκύπτει η άριστη ποσότητα
δανείων της τράπεζας 2 στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου. Η μορφή της θα είναι
συμμετρική με αυτή της (Α.8.7), λόγω συμμετρικού παιγνίου:
𝐿2𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷2𝑡 ) + 𝜃(𝐷1𝑡 )
(𝚨. 𝟖. 𝟖)
3𝑏1

Στη γενική περίπτωση, οι σχέσεις (A.8.7) & (A.8.8) μπορούν να γραφούν ως εξής:
𝐿𝑖𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) + 𝜃(𝐷𝑗𝑡 )
, 𝑖, 𝑗 = 1, 2 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝐀. 𝟖. 𝟗)
3𝑏1

Η συνολική ποσότητα δανείων ισορροπίας στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου δίνεται
από το άθροισμα των άριστων ποσοτήτων των δύο τραπεζών (σχέση (A.8.9)) και ως
εκ τούτου προκύπτει:
𝐿𝑡 = 𝐿1𝑡 + 𝐿2𝑡 ⇒
𝐿𝑡 =

𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷1𝑡 ) + 𝜃(𝐷2𝑡 ) 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 2𝜃(𝐷2𝑡 ) + 𝜃(𝐷1𝑡 )
+
3𝑏1
3𝑏1
𝐿𝑡 =

2𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑟 − 𝜃(𝐷1𝑡 ) − 𝜃(𝐷2𝑡 )
(𝐀. 𝟖. 𝟏𝟎)
3𝑏1

Σύμφωνα με τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής, το επόμενο βήμα είναι η
επίλυση του πρώτου σταδίου του παιγνίου. Σε αυτό το στάδιο, κάθε τράπεζα
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μεγιστοποιεί τη συνάρτηση κέρδους της ως προς την ποσότητας των καταθέσεων. Η
αντικειμενική συνάρτηση προκύπτει με αντικατάσταση των σχέσεων (A.8.9) &
(A.8.10) στη συνάρτηση κέρδους (A.8.3). Συνεπώς, παίρνουμε:
2

1 𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) + 𝜃(𝐷𝑗𝑡 ) − 𝑟
max 𝛱𝑖 (𝐷𝑖𝑡 ) = [
] +
𝐷𝑖𝑡
𝑏1
3
+[𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝛾(𝐷𝑖𝑡 + 𝐷𝑗𝑡 ) − 𝜑]𝐷𝑖𝑡 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2 και 𝑖 ≠ 𝑗 (𝐀. 𝟖. 𝟏𝟏)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης του παραπάνω προβλήματος για τις δύο τράπεζες έχουν
ως εξής:
𝜕𝛱1𝑡
4
[𝜇 𝑌 − 2𝜃(𝐷1𝑡 ) + 𝜃(𝐷2𝑡 ) − 𝑟]𝜃 ΄ (𝐷1𝑡 ) + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1
=0⇒−
𝜕𝐷1𝑡
9𝑏1 1 𝑡
−2𝛾𝐷1𝑡 − 𝛾𝐷2𝑡 − 𝜑 = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟐)
𝜕𝛱2𝑡
4
[𝜇 𝑌 − 2𝜃(𝐷2𝑡 ) + 𝜃(𝐷1𝑡 ) − 𝑟]𝜃 ΄ (𝐷2𝑡 ) + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1
=0⇒−
𝜕𝐷2𝑡
9𝑏1 1 𝑡
−2𝛾𝐷2𝑡 − 𝛾𝐷1𝑡 − 𝜑 = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟑)
Αντικαθιστούμε την σχέση (8.7) στις παραπάνω συνθήκες και έχουμε:
−

4
[𝜇 𝑌 − 2𝜅𝐷1𝑡 − 2𝑚 + 𝜅𝐷2𝑡 + 𝑚 − 𝑟]𝜅 + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 2𝛾𝐷1𝑡 − 𝛾𝐷2𝑡
9𝑏1 1 𝑡
−𝜑 = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟐΄)
&

−

4
[𝜇 𝑌 − 2𝜅𝐷2𝑡 − 2𝑚 + 𝜅𝐷1𝑡 + 𝑚 − 𝑟]𝜅 + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 2𝛾𝐷2𝑡 − 𝛾𝐷1𝑡
9𝑏1 1 𝑡
−𝜑 = 0 (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟑΄)

Η επίλυση του συστήματος των συνθηκών πρώτης τάξης (Α.8.12΄) & (Α.8.13΄)
οδηγεί στις ποσότητες καταθέσεων ισορροπίας των δύο τραπεζών. Προχωρούμε στην
επίλυση του συστήματος αυτού:

170

4
[𝜇 𝑌 − 2𝜅𝐷1𝑡 + 𝜅𝐷2𝑡 − 𝑚 − 𝑟]𝜅 + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1
9𝑏1 1 𝑡
−2𝛾𝐷1𝑡 − 𝛾𝐷2𝑡 − 𝜑 = 0
⇒
4
[𝜇 𝑌 − 2𝜅𝐷2𝑡 + 𝜅𝐷1𝑡 − 𝑚 − 𝑟]𝜅 + 𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1
−
9𝑏1 1 𝑡
−2𝛾𝐷2𝑡 − 𝛾𝐷1𝑡 − 𝜑 = 0
}
−

−4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 + 8𝜅 2 𝐷1𝑡 − 4𝜅 2 𝐷2𝑡 + 4𝑚𝜅 + 4𝜅𝑟 + 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) − 9𝑏1 𝛽1
−18𝑏1 𝛾𝐷1𝑡 − 9𝑏1 𝛾𝐷2𝑡 − 9𝑏1 𝜑 = 0
⇒
2
−4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 + 8𝜅 𝐷2𝑡 − 4𝜅 2 𝐷1𝑡 + 4𝑚𝜅 + 4𝜅𝑟 + 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) − 9𝑏1 𝛽1
}
−18𝑏1 𝛾𝐷2𝑡 − 9𝑏1 𝛾𝐷1𝑡 − 9𝑏1 𝜑 = 0
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 − [4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 = 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟
−9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑
(𝐀. 𝟖. 𝟏𝟒)
2
−[4𝜅 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 + [8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 = 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟
−9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑
}
Διαιρούμε κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις και παίρνουμε:
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 − [4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡
=1⇒
−[4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 + [8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 − [4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 = −[4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡
+[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 ⇒
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 + [4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 = [8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡
+[4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 ⇒
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾 + 4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 = [8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾 + 4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 ⟹
12𝜅 2 −9𝑏1 𝛾≠0

[12𝜅 2 − 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 = [12𝜅 2 − 9𝑏1 𝛾]𝐷2𝑡 ⇒
∗
∗ (
𝐷1𝑡
= 𝐷2𝑡
𝚨. 𝟖. 𝟏𝟓)

Η εξίσωση (Α.8.15) δηλώνει ότι σε κατάσταση ισορροπίας οι ποσότητες καταθέσεων
στις δύο τράπεζες θα είναι ίσες ή με διαφορετική διατύπωση ότι οι άριστες ποσότητες
καταθέσεων των δύο τραπεζών είναι ίσες.
Αντικαθιστούμε την ισότητα (Α.8.15) σε μία από τις συνθήκες α΄ τάξης
προκειμένου να εξάγουμε την άριστη ποσότητα καταθέσεων σε κάθε τράπεζα, και
έχουμε:
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[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 − [4𝜅 2 + 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 = 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅
−4𝜅𝑟 − 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑 ⇒
[8𝜅 2 − 18𝑏1 𝛾 − 4𝜅 2 − 9𝑏1 𝛾]𝐷1𝑡 = 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟
−9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑 ⇒
[4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾]𝐷𝐴𝑡 = 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟 − 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎)
4𝜅 2 −27𝑏1 𝛾≠0

+9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑 ⇒
∗
𝐷1𝑡
=

4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟 − 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑 (Α.8.15)
⇒
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾

∗
∗
𝐷1𝑡
= 𝐷2𝑡
=

4𝜅(𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑚 − 𝑟) − 9𝑏1 (𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝜑)
(𝚨. 𝟖. 𝟏𝟔)
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾

Η σχέση (Α.8.16) δίνει τις άριστες ποσότητες καταθέσεων των δύο τραπεζών. Στο
σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να εξάγουμε την συνθήκη δεύτερης τάξης για μέγιστο.
Η τελευταία έχει ως εξής:
𝜕 2 Π𝑖 (𝐷𝑖𝑡 )
𝜕𝐷𝑖𝑡

2

=

8 2
𝜅 − 2𝛾 < 0, 𝑖 = 1,2 (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟕)
9𝑏1

Όσον αφορά στην άριστη ποσότητα δανείων, με αντικατάσταση των σχέσεων
(A.8.15) & (8.7) στην (Α.8.10) λαμβάνουμε την άριστη συνολική ποσότητα δανείων
ως εξής:
𝐿∗𝑡 =

𝐿∗𝑡

∗
∗
2𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑟 − 𝜅𝐷1𝑡
− 𝑚 − 𝜅𝐷2𝑡
− 𝑚 (A.8.15)
⇒
3𝑏1
∗
∗
2𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑟 − 𝜅𝐷1𝑡
− 𝑚 − 𝜅𝐷2𝑡
−𝑚
=
⇒
3𝑏1

𝐿∗𝑡

𝐿∗𝑡 =

∗
2𝜇1 𝑌𝑡 − 2𝑟 − 2𝜅𝐷1𝑡
− 2𝑚
=
⇒
3𝑏1
∗
2(𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜅𝐷1𝑡
− 𝑚)
(𝚨. 𝟖. 𝟏𝟖)
3𝑏1
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Αντικαθιστούμε τις σχέσεις (Α.8.18) & (Α.8.16) στην αντίστροφη συνάρτηση
ζήτησης δανείων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες (σχέση (8.1)), προκειμένου να
εξάγουμε το επιτόκιο χορηγήσεων στην ισορροπία:
(Α.8.18)

∗
𝑟𝐿𝑡
= 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 𝐿∗𝑡 ⇒

∗
𝑟𝐿𝑡

∗
𝑟𝐿𝑡

∗
2(𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜅𝐷1𝑡
− 𝑚)
= 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1
⇒
3𝑏1

∗
2(𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑟 − 𝜅𝐷1𝑡
− 𝑚) (Α.8.16)
= 𝜇1 𝑌𝑡 −
⇒
3

2
2
∗
𝑟𝐿𝑡
= 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝜇1 𝑌𝑡 + 𝑟 +
3
3
2 4𝜇1 𝜅𝑌𝑡 − 4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟 − 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑
2
+ 𝜅[
]+ 𝑚 ⇒
2
3
4𝜅 − 27𝑏1 𝛾
3
∗
𝑟𝐿𝑡
=

1
2
8𝜇1 𝜅 2 𝑌𝑡
𝜇1 𝑌𝑡 + 𝑟 +
+
3
3
3(4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾)

2 −4𝑚𝜅 − 4𝜅𝑟 − 9𝑏1 𝑟(1 − 𝑎) + 9𝑏1 𝛽1 + 9𝑏1 𝜑
2
+ 𝜅[
]+ 𝑚 ⇒
2
3
4𝜅 − 27𝑏1 𝛾
3
∗
𝑟𝐿𝑡

1
8𝜅 2
= [1 + 2
]𝜇 𝑌 +
3
4𝜅 − 27𝑏1 𝛾 1 𝑡

2
−4𝜅(𝑚 + 𝑟) − 9𝑏1 (𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝜑)
+ {𝑟 + 𝑚 + 𝜅 [
]} ⇒
3
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾
1
2
∗
𝑟𝐿𝑡
= Ω1 𝑌𝑡 + Ω2 , Ω1 , Ω2 ∈ ℝ (𝚨. 𝟖. 𝟏𝟗)
3
3
όπου:
Ω1 = [1 +

8𝜅 2
]𝜇
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾 1
&

−4𝜅(𝑚 + 𝑟) − 9𝑏1 (𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝜑)
Ω2 = 𝑟 + 𝑚 + 𝜅 [
]
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾
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9. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ19

9.1 Εισαγωγή
Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών,
μελετούμε την επίδραση της συμπεριφοράς των εμπορικών τραπεζών στον κύκλο των
παγίων επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ο μηχανισμός του
επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο με ενδογενές επιτόκιο,
όπως αυτός παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά στην τραπεζική
συμπεριφορά, εστιάζουμε στην περίπτωση που οι αγορές δανείων και καταθέσεων
είναι διαχωρισμένες, δηλαδή δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό
κλάδο. Επιπλέον, υποθέτουμε δύο διαφορετικά είδη τραπεζικής συμπεριφοράς: ένα
τυπικό παίγνιο Cournot όπου οι ολιγοπωλιακές τράπεζες αποφασίζουν ταυτόχρονα τις
ποσότητες δανείων και καταθέσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους με δεδομένη τη
συμπεριφορά των αντιπάλων τους, και ένα παίγνιο Stackelberg όπου οι τράπεζες
συμπεριφέρονται

στρατηγικά.

Επιπλέον,

χρησιμοποιούμε

τη

μέθοδο

των

προσομοιώσεων προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα θεωρητικά μας ευρήματα και να
εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε αυτό το πλαίσιο.

9.2 Το Θεωρητικό Υπόδειγμα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόδειγμα που συνδέει την
επενδυτική απόφαση με την τραπεζική συμπεριφορά μέσω του ενδογενούς επιτοκίου
χορηγήσεων. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το υπόδειγμα και το υπόδειγμα που
παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο έγκειται στην τραπεζική συμπεριφορά.
Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος στον
τραπεζικό κλάδο. Κατ’ επέκταση, η συνάρτηση κόστους της μεμονωμένης τράπεζας
είναι γραμμική και αθροιστική και οι αγορές δανείων και καταθέσεων είναι
διαχωρισμένες (Freixas & Rochet, 2008). Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των
Το κεφάλαιο αυτό πρόκειται να δημοσιευτεί με τίτλο “On the Effect of Cournot and Stackelberg
Competition in the Banking Sector on the Investment Cycle” στο περιοδικό International Journal of
Monetary Economics and Finance. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 2nd International Conference in
Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF), Thessaloniki, Greece, May 6-7, 2016.
19
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εμπορικών τραπεζών στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο, υποθέτουμε ότι υπάρχουν
δύο τράπεζες, η τράπεζα 1 και η τράπεζα 2, που δραστηριοποιούνται στις αγορές
δανείων και καταθέσεων. Επιπλέον, όπως και προηγουμένως, κατανοούμε την
τραπεζική δραστηριότητα ως προσφορά δανειακών και καταθετικών υπηρεσιών.
Ξεκινούμε από την περίπτωση που οι τράπεζες αλληλεπιδρούν στα πλαίσια ενός
τυπικού παιγνίου Cournot, στο οποίο επιλέγουν ταυτόχρονα το επίπεδο δανείων και
καταθέσεων που μεγιστοποιεί τα κέρδη τους. Στη συνέχεια, εξετάζουμε την
περίπτωση ενός παιγνίου Stackelberg, όπου οι τράπεζες συμπεριφέρονται στρατηγικά
και επιλέγουν το επίπεδο των καταθέσεων και δανείων διαδοχικά. Πρέπει να τονιστεί
ότι υποθέτουμε πως τόσο το παίγνιο Cournot όσο και το παίγνιο Stackelberg
επαναλαμβάνονται αυτούσια κάθε χρονική στιγμή20 t με την κάθε τράπεζα να μην
λαμβάνει υπόψη τις παρελθούσες επιλογές της αντίπαλης τράπεζας. Συνεπώς, σε
κάθε περίπτωση, κάθε χρονική στιγμή προκύπτει το ίδιο επιτόκιο χορηγήσεων
∗
ισορροπίας (𝑟𝐿𝑡
), συνάρτηση του εισοδήματος και λύση του αντίστοιχου στατικού

παιγνίου, που εισέρχεται στον μηχανισμό του επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης
τάξης. Το διαρθρωτικό μας υπόδειγμα έχει ως εξής:
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ),

0 < 𝑐 < 1 (𝟗. 𝟏)

𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑𝑟𝐿𝑡 , 𝑏 > 0, 𝑑 < 0 (𝟗. 𝟐)
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 (𝟗. 𝟑)
𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 , 𝐴 > 0 (𝟗. 𝟒)
𝐿𝑡 = 𝐿1𝑡 + 𝐿2𝑡 (𝟗. 𝟓)
𝐷𝑡 = 𝐷1𝑡 + 𝐷2𝑡 (𝟗. 𝟔)
𝑟𝐿𝑡 = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) = 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 𝐿𝑡 , 𝜇1 , 𝑏1 > 0 & 𝑟𝐿 ΄(𝐿𝑡 ) < 0 (𝟗. 𝟕)
𝑟𝐷𝑡 = 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) = 𝛽1 + 𝛾𝐷𝑡 , 𝛽1 , 𝛾 > 0 & 𝑟𝐷 ΄(𝐷𝑡 ) > 0 (𝟗. 𝟖)
Π𝑖𝑡 = 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖𝑡 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) ∙ 𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟗. 𝟗)
𝛭𝑖𝑡 = (1 − 𝑎)𝐷𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,2, 𝛼𝜖(0,1) (𝟗. 𝟏𝟎)
𝐶𝑖𝑡 = 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜃𝐿𝑖𝑡 + 𝜑𝐷𝑖𝑡 , 𝜃 > 0, 𝜑 > 0, 𝑖 = 1, 2 (𝟗. 𝟏𝟏)
20

Ο χρονικός ορίζοντας του υποδείγματος είναι πεπερασμένος.
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Οι σχέσεις (9.1) έως (9.3) συνθέτουν το υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια, διευρυμένο κατά το ενδογενές επιτόκιο χορηγήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι
το επίπεδο στόχος του κεφαλαίου θεωρείται σταθερό και κατ’ επέκταση συμβολίζεται
με 𝛫 ∗ για την υπόλοιπη ανάλυσή μας. Επιπλέον, υπό την υπόθεση της μη
δυνατότητας υποκατάστασης μεταξύ των συντελεστών παραγωγής, η συνάρτηση
παραγωγής δίνεται από τη σχέση (9.4), όπου A>0 ο τεχνολογικός συντελεστής.
Οι σχέσεις (9.5) έως (9.11) προσδιορίζουν τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο.
Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις (9.5) και (9.6) περιγράφουν τη συνολική ποσότητα
δανείων και καταθέσεων αντίστοιχα, όπου 𝐿𝑖𝑡 & 𝐷𝑖𝑡 , 𝑖, 𝑗 = 1,2 & 𝑖 ≠ 𝑗: οι ποσότητες
δανείων και καταθέσεων της μεμονωμένης τράπεζας αντίστοιχα. Επιπλέον, η σχέση
(9.7), αποτελεί την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων που αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες. Το επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ) εκφράζεται ως αρνητική συνάρτηση της
συνολικής ποσότητας δανείων (𝐿𝑡 ) και ως θετική συνάρτηση του εισοδήματος (𝑌𝑡 ).
Οι παράμετροι ζήτησης 𝜇1 & 𝑏1 λαμβάνουν θετικές τιμές. Η συναρτησιακή αυτή
μορφή της αντίστροφης συνάρτησης ζήτησης δανείων αποτελεί εξειδίκευση της
αντίστοιχης αντίστροφης συνάρτησης ζήτησης στις δημοσιεύσεις των Varelas (2007)
και Dalla et al. (2014). Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζουμε τον παράγοντα
μετατόπισης της συνάρτησης ζήτησης δανείων, δηλαδή το εθνικό εισόδημα. Μια
αύξηση, επομένως, του εισοδήματος μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης δανείων δεξιά
ceteris paribus, ενώ μια μείωση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτηση δανείων και
μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης δανείων αριστερά ceteris paribus.
Ομοίως, η αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων που αντιμετωπίζουν οι
δύο τράπεζες δίνεται από την σχέση (9.8). Το επιτόκιο καταθέσεων (𝑟𝐷𝑡 ) αποτελεί
θετική συνάρτηση των συνολικών καταθέσεων (𝐷𝑡 ). Οι παράμετροι προσφοράς
καταθέσεων 𝛽1 & 𝛾 λαμβάνουν θετικές τιμές. Επίσης, η συνάρτηση (9.9) αποτελεί
τη συνάρτηση κέρδους της κάθε τράπεζας. Το κέρδος της τράπεζας i υπολογίζεται ως
η διαφορά των συνολικών της εσόδων και του συνολικού της κόστους. Τα συνολικά
έσοδα προέρχονται από το επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ) και από το εξωγενές
διατραπεζικό επιτόκιο (𝑟) εάν η καθαρή θέση (𝑀𝑖𝑡 ) στη διατραπεζική αγορά είναι
θετική. Από την άλλη πλευρά, τα συνολικά έξοδα δίνονται από το επιτόκιο
καταθέσεων (𝑟𝐷𝑡 ) που καταβάλλει η τράπεζα στους καταθέτες και τη συνάρτηση
κόστους της (𝐶𝑖𝑡 ). Σε αυτά προστίθεται και το εξωγενές διατραπεζικό επιτόκιο στην
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περίπτωση που η καθαρή θέση της τράπεζας στη διατραπεζική αγορά (𝑀𝑖𝑡 ) είναι
αρνητική.
Η σχέση (9.10) παρουσιάζει την καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική
αγορά (𝑀𝑖𝑡 ), η οποία θεωρούμε ότι είναι γραμμική. Το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων [𝛼 ∈ (0,1)] αποτελεί μία εξωγενή μεταβλητή που
χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Τέλος, η συνάρτηση
κόστους της τράπεζας i δίνεται από την εξίσωση (9.11) και είναι γραμμική. Οι όροι
𝜃 > 0 και 𝜑 > 0 συμβολίζουν το οριακό κόστος δανεισμού και καταθέσεων
αντίστοιχα.
9.3 Επίλυση Υποδείγματος
Από τις σχέσεις (9.1) έως (9.3), προκύπτει η ανηγμένη μορφή του υποδείγματος
τριών εξισώσεων σε διακριτό χρόνο:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ + 𝑐𝑑𝑟𝐿𝑡 (𝟗. 𝟏𝟐)
Υπενθυμίζουμε ότι ο τυπικός επιταχυντής επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό
χρόνο έχει ως εξής:
𝛫𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝛫𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝛫𝑡−2 = 𝑐𝑏𝛫 ∗ (𝟗. 𝟏𝟐′)
Προχωρώντας στον τραπεζικό κλάδο, το πρόβλημα μεγιστοποίησης της μεμονωμένης
εμπορικής τράπεζας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
max 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖𝑡 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) ∙ 𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟗. 𝟏𝟑)

𝐿𝑖𝑡 ,𝐷𝑖𝑡

Στα πλαίσια του δυοπωλίου Cournot, κάθε τράπεζα μεγιστοποιεί τα κέρδη της με
δεδομένες τις ποσότητες δανείων και καταθέσεων της άλλης τράπεζας. Στη συνέχεια,
τα επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων προσδιορίζονται στην αντίστοιχη αγορά.
Συνεπώς, επιλύοντας το παραπάνω πρόβλημα αριστοποίησης και λαμβάνοντας
υπόψη τη συνάρτηση παραγωγής (9.4), προκύπτει το επιτόκιο ισορροπίας των
δανείων ως συνάρτηση του κεφαλαίου:
∗
𝑟𝐿𝑡
=

𝛢𝜇1
2
𝛫𝑡 + (𝑟 + 𝜃)(𝟗. 𝟏𝟒)
3
3
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Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του παιγνίου Stackelberg, οι τράπεζες δρουν
στρατηγικά, αποφασίζοντας σχετικά με τις ποσότητες δανείων και καταθέσεων
διαδοχικά. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο, η τράπεζα «ηγέτης» (τράπεζα 1)
επιλέγει τις ποσότητες δανείων και καταθέσεων που μεγιστοποιούν τη συνάρτηση
κέρδους της. Στο δεύτερο στάδιο, η τράπεζα «ακόλουθος» παρατηρεί τις ποσότητες
δανείων και καταθέσεων του ηγέτη και επιλέγει τις δικές της άριστες ποσότητες. Στη
συνέχεια τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων ισορροπίας προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη αγορά. Συνεπώς, ακολουθώντας τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής για
την επίλυση του παιγνίου και χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση παραγωγής (9.4),
λαμβάνουμε το επιτόκιο χορηγήσεων στην ισορροπία σε όρους του κεφαλαίου:
∗
𝑟𝐿𝑡
=

𝛢𝜇1
3
𝛫𝑡 + (𝑟 + 𝜃) (𝟗. 𝟏𝟓)
4
4

Με αντικατάσταση των σχέσεων (9.14) & (9.15) στην (9.12), εξάγουμε τον
επιταχυντή

επενδύσεων

δεύτερης

τάξης

για

κάθε

περίπτωση

τραπεζικής

συμπεριφοράς. Η συναρτησιακή του μορφή για την περίπτωση του παιγνίου Cournot
και την περίπτωση του παιγνίου Stackelberg περιγράφεται από τις εξισώσεις (9.16) &
(9.17) αντίστοιχα:
𝐴𝑐𝑑𝜇1
2𝑐𝑑
(𝑟 + 𝜃)(𝟗. 𝟏𝟔)
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 𝑐𝑏𝐾 ∗ +
3
3

[1 −

&
[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
3𝑐𝑑
(𝑟 + 𝜃)(𝟗. 𝟏𝟕)
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 𝑐𝑏𝐾 ∗ +
4
4

Τόσο η σχέση (9.16) όσο και η (9.17) αποτελούν εξισώσεις διαφορών δεύτερης τάξης
με

σταθερούς

συντελεστές.

Χρησιμοποιώντας

την

ίδια

μεθοδολογία

που

χρησιμοποιήθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, αρχικά προσδιορίζουμε τη γενική
λύση των αντίστοιχων ομογενών εξισώσεων διαφορών:
[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 0 (𝟗. 𝟏𝟖)
3
&

[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] 𝐾𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝐾𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝐾𝑡−2 = 0 (𝟗. 𝟏𝟗).
4
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Οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές εξισώσεις είναι:
[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1 2
] 𝜆 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟗. 𝟐𝟎)
3
&

[1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1 2
] 𝜆 + [𝑐(𝑏 + 1) − 2]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟗. 𝟐𝟏).
4

Η αντίστοιχη διακρίνουσα σε κάθε περίπτωση έχει ως εξής:
Δ1 = [𝑐(𝑏 + 1) − 2]2 − 4 [1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] (1 − 𝑐) (𝟗. 𝟐𝟐)
3

&
Δ2 = [𝑐(𝑏 + 1) − 2]2 − 4 [1 −

𝐴𝑐𝑑𝜇1
] (1 − 𝑐) (𝟗. 𝟐𝟑).
4

Και στις δύο περιπτώσεις, ο επιταχυντής επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό
χρόνο ερμηνεύει την εμφάνιση του κύκλου των επενδύσεων εάν το πρόσημο της
αντίστοιχης διακρίνουσας είναι αρνητικό. Κατ’ επέκταση, στην περίπτωση της
αρνητικής

διακρίνουσας

στο

παίγνιο

Cournot,

το

κεφάλαιο

ακολουθεί

τριγωνομετρική κυκλική πορεία με περίοδο ίση με 2𝜋/𝜔1. Οι χαρακτηριστικές ρίζες
είναι

συζυγείς

μιγαδικοί

αριθμοί

με

μέτρο/απόλυτη

τιμή

ίσο

με

𝑅1 =

√(3(1 − 𝑐))/(3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1 ) > 0. Εάν η τιμή του μέτρου αυτού είναι μικρότερη της
μονάδας, το πλάτος του κύκλου είναι φθίνον και το κεφάλαιο συγκλίνει προς το
επίπεδο ισορροπίας του. Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια του
συστήματός μας έχουν ως εξής:
𝑐(3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 )
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
𝑐(3 − 𝐴𝑑𝜇1 )
(𝟗. 𝟐𝟒)
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
3[4 − 𝑐(𝑏 + 2)] − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
>0
3 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
Με δεδομένη την υπόθεση της αρνητικής διακρίνουσας στο παίγνιο Stackelberg, η
κίνηση του κεφαλαίου είναι παρόμοια, δηλαδή κυκλική πορεία με περίοδο 2𝜋/𝜔2 και
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φθίνον πλάτος αν και μόνο αν το μέτρο (απόλυτη τιμή) των συζυγών μιγαδικών
χαρακτηριστικών ριζών είναι μικρότερο της μονάδας. Το τελευταίο είναι ίσο με 𝑅2 =
√(4(1 − 𝑐))/(4 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1 ) > 0. Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ευστάθεια
είναι:
𝑐(4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 )
>0
4 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
𝑐(4 − 𝐴𝑑𝜇1 )
(𝟗. 𝟐𝟓)
>0
4 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
4[4 − 𝑐(𝑏 + 2)] − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
>0
4 − 𝐴𝑐𝑑𝜇1
Για την εξαγωγή της μερικής λύσης των εξισώσεων διαφορών (9.16) και (9.17),
εφαρμόζουμε τη μέθοδο των απροσδιόριστων συντελεστών (method of undetermined
coefficients). Οι λύσεις αυτές αποτελούν το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου για
την κάθε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Ως εκ τούτου πρέπει να είναι
θετικές. Η συναρτησιακή τους μορφή είναι η εξής21:
̅𝐶 =
𝐾

2𝑑(𝑟 + 𝜃) + 3𝑏𝐾 ∗
, 3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 (𝟗. 𝟐𝟔)
3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1
&

̅𝑆 =
𝐾

3𝑑(𝑟 + 𝜃) + 4𝑏𝐾 ∗
, 4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 (𝟗. 𝟐𝟕)
4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι αναμένεται χαμηλότερο επίπεδο
ισορροπίας κεφαλαίου στην περίπτωση του παιγνίου Cournot (σχέση (9.26)) σε
σχέση με το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου στην περίπτωση του παιγνίου
Stackelberg (σχέση (9.27)). Η παρατήρηση αυτή αποτελεί διαισθητικό αποτέλεσμα
πίσω από τη σύγκριση των ισορροπιών Cournot και Stackelberg (Church & Ware,
2000). Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα δανείων στο παίγνιο Cournot είναι
χαμηλότερη από τη συνολική ποσότητα δανείων στο παίγνιο Stackelberg. Κατ’
επέκταση, από την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων προκύπτει ότι το
επιτόκιο χορηγήσεων είναι υψηλότερο στην περίπτωση του παιγνίου Cournot.
Οι περιορισμοί 3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 & 4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 ικανοποιούνται στην περίπτωση της σύγκλισης
του κεφαλαίου προς το επίπεδο ισορροπίας του λόγω ικανοποίησης των αντίστοιχων συνθηκών
ευστάθειας (9.24) & (9.25).
21
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην καθαρή επένδυση
και το επιτόκιο χορηγήσεων, το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου στο παίγνιο
Cournot αναμένεται χαμηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο ισορροπίας στο παίγνιο
Stackelberg.
Ολοκληρώνοντας, η συμπεριφορά του κεφαλαίου διαχρονικά για τις περιπτώσεις
των παιγνίων Cournot και Stackelberg στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο
περιγράφεται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις:
𝐶

𝛫𝑡 =

𝑅1𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔1 𝑡

2𝑑(𝑟 + 𝜃) + 3𝑏𝐾 ∗
+ 𝐴2 𝜂𝜇𝜔1 𝑡] +
, 3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 (𝟗. 𝟐𝟖)
3𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1
&

𝛫𝑡 𝑆 = 𝑅2𝑡 [𝐴3 𝜎𝜐𝜈𝜔2 𝑡 + 𝐴4 𝜂𝜇𝜔2 𝑡] +

3𝑑(𝑟 + 𝜃) + 4𝑏𝐾 ∗
, 4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1 ≠ 0 (𝟗. 𝟐𝟗)
4𝑏 − 𝐴𝑑𝜇1

όπου Α1, Α2, A3, A4 ℝ σταθερές, οι τιμές των οποίων μπορούν να υπολογιστούν
χρησιμοποιώντας αρχικές συνθήκες.

9.4 Παραμετροποίηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τις τιμές που δίδονται στις παραμέτρους του
υποδείγματός μας προκειμένου να προχωρήσουμε σε προσομοίωσή του. Όπως και
στο προηγούμενο κεφάλαιο, επιλέγονται τυχαίες τιμές για τις παραμέτρους,
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτρεπτά διαστήματα τιμών τους στο θεωρητικό υπόδειγμα.
Ξεκινώντας με τον συντελεστής μερικής προσαρμογής των επενδύσεων (c), αυτός
λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1). Επιλέγουμε την τιμή 0.4 (𝑐 = 0.4) που
αντιστοιχεί σε σχετικά αργή προσαρμογή των καθαρών επενδύσεων προς το
επιθυμητό επίπεδό τους. Σχετικά με την παράμετρο συμπεριφοράς b, υποθέτουμε ότι
ισούται με τη μονάδα (𝑏 = 1). Με δεδομένο το επίπεδο στόχο του κεφαλαίου, 𝑏 = 1
σημαίνει ότι μια αύξηση του επιπέδου του κεφαλαίου την περίοδο t θα οδηγήσει σε
αναλογική μείωση του επιθυμητού επιπέδου της καθαρής επένδυσης την επόμενη
περίοδο. Η παράμετρος d, που δηλώνει την αντίστροφη σχέση μεταξύ επιθυμητών
καθαρών επενδύσεων και επιτοκίου δανεισμού, λαμβάνει την τιμή -0.3 (𝑑 = −0.3 <
0). Επιπλέον, η παράμετρος τεχνολογίας (Α) τίθεται ίση με 2 μονάδες (𝛢 = 2 > 0)
ενώ το επίπεδο στόχος του κεφαλαίου θεωρείται ίσο με 15 μονάδες (𝐾 ∗ = 15).
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Σχετικά με τις παραμέτρους της τραπεζικής συμπεριφοράς, ξεκινούμε με την
αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων. Θέτουμε την παράμετρο 𝜇1 ίση με 1.5
(𝜇1 = 1.5 > 0). Παράλληλα, επιλέγουμε την τιμή 0.5 για την παράμετρο 𝑏1 (𝑏1 =
0.5 > 0) που σημαίνει ότι η κλίση της συνολικής καμπύλης ζήτησης δανείων ισούται
με -0.5. Όσον αφορά στη συνολική συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων, ορίζουμε την
παράμετρο 𝛽1 ίση με 30 μονάδες (𝛽1 = 30 > 0) και την παράμετρο 𝛾 ίση με 1.2
(𝛾 = 1.2 > 0). Η τελευταία δηλώνει ότι η κλίση της συνολικής καμπύλης προσφοράς
καταθέσεων ισούται με 1.2. Επιπλέον, τα οριακά κόστη των καταθέσεων (𝜑) και των
δανείων (𝜃) λαμβάνουν τις τιμές 1.5 και 2 αντίστοιχα. Τέλος, αναφορικά με τις
παραμέτρους νομισματικής πολιτικής, τόσο το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων (α) όσο και το διατραπεζικό επιτόκιο (r) θεωρούνται ίσα με 0.1.
Ο πίνακας 9.1 συνοψίζει την παραμετροποίηση.

1
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1.5

0.5

c
0.4

Τραπεζική Συμπεριφορά

1
φ
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1.2

1.5

θ
2

Επενδυτική Απόφαση & Πολιτική
b
d
Α
α
K*
1

-0.3

2

15

0.1

r
0.1

Πίνακας 9.1: Παραμετροποίηση

9.5 Προσομοίωση Υποδείγματος
Προχωρούμε στην προσομοίωση του υποδείγματός μας με στόχο να επιβεβαιώσουμε
τις δυναμικές του ιδιότητες και να συγκρίνουμε τον αρχικό επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο (χωρίς επιτόκιο χορηγήσεων), όπως αυτός
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2, με τις δύο περιπτώσεις του διευρυμένου κατά την
τραπεζική συμπεριφορά υποδείγματος επιταχυντή δεύτερης τάξης που μελετήσαμε σε
αυτό το κεφάλαιο. Με δεδομένη την παραμετροποίηση, αρχικά υπολογίζουμε τις
αντίστοιχες διακρίνουσες σε κάθε περίπτωση (σχέσεις (2.8), (9.22) και (9.23)). Οι
προκύπτουσες τιμές είναι αρνητικές (Δ = −0.96, Δ1 = −1.248 & Δ2 = −1.176),
επομένως το κεφάλαιο ακολουθεί κυκλική τριγωνομετρική πορεία τόσο στα πλαίσια
του τυπικού επιταχυντή δεύτερης τάξης όσο και στα πλαίσια των διευρυμένων κατά
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την τραπεζική συμπεριφορά υποδειγμάτων. Επιπλέον, η απόλυτη τιμή των συζυγών
μιγαδικών χαρακτηριστικών ριζών είναι και στις τρεις περιπτώσεις μικρότερη της
μονάδας, υποδεικνύοντας την ευστάθεια της εκάστοτε ισορροπίας. Επομένως, και οι
αντίστοιχες συνθήκες ευστάθειας ικανοποιούνται.
Σχετικά με τη φάση του επενδυτικού κύκλου, στον τυπικό επιταχυντή δεύτερης
τάξης βρίσκουμε ότι 𝜂𝜇𝜔𝑡 = 0.632455 & 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 = 0.774596 Ομοίως, στις
περιπτώσεις των παιγνίων Cournot και Stackelberg προκύπτει 𝜂𝜇𝜔1 𝑡 = 0.681385 &
𝜎𝜐𝜈𝜔1 𝑡 = 0.731925 και 𝜂𝜇𝜔2 𝑡 = 0.670478 & 𝜎𝜐𝜈𝜔2 𝑡 = 0.741929. Από τους
πίνακες τριγωνομετρικών αριθμών αποδεχόμαστε ότι όλες οι παραπάνω τιμές
προσεγγίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 2𝜋/9. Επομένως
συμπεραίνουμε ότι σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις το κεφάλαιο ακολουθεί
κυκλική πορεία με περίοδο ίση με 9 και φθίνον πλάτος.

SOA

SOA-Cournot

SOA-Stackelberg

Δ = −0.96 < 0

Δ1 = −1.248 < 0

Δ2 = −1.176 < 0

𝑅 = 0.774597 < 1

𝑅1 = 0.731925 < 1

𝑅2 = 0.741929 < 1

𝜂𝜇𝜔𝑡 = 0.632455

𝜂𝜇𝜔1 𝑡 = 0.681385

𝜂𝜇𝜔2 𝑡 = 0.670478

𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 = 0.774596

𝜎𝜐𝜈𝜔1 𝑡 = 0.731925

𝜎𝜐𝜈𝜔2 𝑡 = 0.741929

̅ = 𝐾 ∗ = 15
𝛫

̅ 𝐶 = 11.2154
𝛫

̅ 𝑆 = 11.8592
𝛫

Πίνακας 9.2: Αποτελέσματα Προσομοίωσης-Σύγκριση

Από τις εξισώσεις (2.12), (9.26) και (9.27), το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου
στις περιπτώσεις του τυπικού υποδείγματος επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης,
του ανταγωνισμού Cournot και του παιγνίου Stackelberg προκύπτει ίσο με 15,
11.2154 και 11.8592 αντίστοιχα. Είναι εμφανές ότι η εισαγωγή του πιστωτικού όρου
στο υπόδειγμα του επιταχυντή δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο οδηγεί σε
χαμηλότερο επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της
αντίστροφης σχέσης ανάμεσα στις επενδύσεις και στο επιτόκιο χορηγήσεων.
Παράλληλα, όπως ήταν αναμενόμενο, το επίπεδο ισορροπίας του κεφαλαίου είναι
χαμηλότερο στην περίπτωση του παιγνίου Cournot απ’ ότι στην περίπτωση του
παιγνίου Stackelberg στον τραπεζικό κλάδο. Ο πίνακας 9.2 συνοψίζει τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης για την περίπτωση του τυπικού επιταχυντή, του
υποδείγματος επιταχυντή με ανταγωνισμό Cournot στον τραπεζικό κλάδο και του
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υποδείγματος επιταχυντή με τράπεζες που συμπεριφέρονται στρατηγικά (παίγνιο
Stackelberg).
Υποθέτοντας τις αρχικές συνθήκες 𝛫0 = 8 & 𝛫1 = 20 και χρησιμοποιώντας τις
σχέσεις (2.13), (9.28) & (9.29), λαμβάνουμε τη γενική λύση για κάθε μία από τις
εκδοχές του επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο που
περιγράψαμε:
𝛫𝑡 = (0.774597)𝑡 [(−7) ∙ 𝜎𝜐𝜈

2𝜋
2𝜋
𝑡 + 18.3844 ∙ 𝜂𝜇
𝑡] + 15 (𝟗. 𝟑𝟎)
9
9

𝛫𝑡 𝐶 = (0.731925)𝑡 [(−3.2154) ∙ 𝜎𝜐𝜈

2𝜋
2𝜋
𝑡 + 22.5038 ∙ 𝜂𝜇
𝑡] + 11.2154 (𝟗. 𝟑𝟏)
9
9

𝛫𝑡 𝑆 = (0.741929)𝑡 [(−3.8592) ∙ 𝜎𝜐𝜈

2𝜋
2𝜋
𝑡 + 21.6694 ∙ 𝜂𝜇
𝑡] + 11.8592 (𝟗. 𝟑𝟐)
9
9

Διάγραμμα 9.1: Η Διαχρονική Πορεία του Κεφαλαίου

Οι εξισώσεις (9.30) έως (9.32) περιγράφουν τη διαχρονική πορεία του κεφαλαίου για
τις περιπτώσεις του τυπικού επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης, της εκδοχής του
διευρυμένου υποδείγματος με το παίγνιο Cournot και της εκδοχής του διευρυμένου
υποδείγματος με το παίγνιο Stackelberg. Το διάγραμμα 9.1 απεικονίζει τη διαχρονική
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πορεία (η αντίστοιχη τριγωνομετρική ταλάντωση), καθώς επίσης και το επίπεδο
ισορροπίας (η αντίστοιχη ευθεία), του κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.

9.6 Νομισματική Πολιτική
Στο διευρυμένο κατά τον ενδογενή πιστωτικό όρο υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης που μελετήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, τόσο το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων όσο και το διατραπεζικό επιτόκιο προσδιορίζονται
εξωγενώς από την Κεντρική Τράπεζα. Οι σχέσεις (9.14) και (9.15) υποδεικνύουν ότι,
τόσο στην περίπτωση του παιγνίου Cournot όσο και στην περίπτωση του παιγνίου
Stackelberg, το επιτόκιο χορηγήσεων εξαρτάται από το διατραπεζικό επιτόκιο.
Συνεπώς, η νομισματική πολιτική μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου επηρεάζει το
επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου χορηγήσεων και κατ΄ επέκταση τη διαχρονική
πορεία του κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόδειγμά μας είναι
προσδιοριστικό, που συνεπάγεται τέλεια πληροφόρηση, τέλεια προβλεπτική
ικανότητα και έλλειψη αβεβαιότητας, παρουσιάζουμε τη μετάβαση του κεφαλαίου
από το αρχικό σημείο ισορροπίας του στο νέο μετά από ένα μόνιμο σοκ νομισματικής
πολιτικής.
Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης, εξετάζουμε την επίδραση της επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου στη διαχρονική πορεία
του κεφαλαίου. Υποθέτουμε ότι το κεφάλαιο βρίσκεται στο αρχικό επίπεδο
ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t=0 τόσο στην περίπτωση του παιγνίου Cournot
όσο και στην περίπτωση του παιγνίου Stackelberg. Τη χρονική στιγμή t=1, η
Κεντρική Τράπεζα ασκεί επεκτατική νομισματική πολιτική, μειώνοντας το
διατραπεζικό επιτόκιο από 0.1 σε 0.05. Τα διαγράμματα 9.2 και 9.3 απεικονίζουν την
προκύπτουσα μεταβατική πορεία του κεφαλαίου στις περιπτώσεις του παιγνίου
Cournot και Stackelberg αντίστοιχα. Όπως βλέπουμε, και στις δύο περιπτώσεις, η
μείωση του διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε νέο υψηλότερο επίπεδο ισορροπίας
κεφαλαίου μετά από 19 περιόδους. Συνεπώς, η νομισματική πολιτική μέσω του
διατραπεζικού επιτοκίου είναι αποτελεσματική στα πλαίσια του υποδείγματός μας.
Το εύρημα αυτό, όσον αφορά στην περίπτωση του υποδείγματος Cournot στον
τραπεζικό

κλάδο,

συνάδει

με

τα

αποτελέσματά

μας

σχετικά

με

την
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αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στο κεφάλαιο 8 για την περίπτωση
που 𝜅 = 0.

Διάγραμμα 9.2: Παίγνιο Cournot - Νομισματική
Πολιτική μέσω του r

Διάγραμμα 9.3: Παίγνιο Stackelberg - Νομισματική
Πολιτική μέσω του r
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9.7 Επίλογος
Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήσαμε την επίδραση της συμπεριφοράς των εμπορικών
τραπεζών στον κύκλο των επενδύσεων. Για τον λόγο αυτό, επεκτείναμε το υπόδειγμα
του επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο ενσωματώνοντας το
ενδογενές

επιτόκιο

χορηγήσεων

σε

αυτό.

Υποθέτοντας

ότι

οι

τράπεζες

αλληλεπιδρούν στα πλαίσια ενός τυπικού υποδείγματος Cournot από τη μία πλευρά
και ενός υποδείγματος Stackelberg από την άλλη, εξετάσαμε το αποτέλεσμα της
εισαγωγής του ενδογενούς πιστωτικού όρου στην ικανότητα του μηχανισμού του
επιταχυντή δεύτερης τάξης να ερμηνεύσει τον επενδυτικό κύκλο. Διαπιστώσαμε ότι
το διευρυμένο υπόδειγμά μας επιτυγχάνει να ερμηνεύσει τον επενδυτικό κύκλο, με το
επίπεδο του κεφαλαίου ισορροπίας να είναι χαμηλότερο στην περίπτωση του
ολιγοπωλίου Cournot.
Επιπλέον,

προχωρήσαμε

σε

προσομοίωση

του

υποδείγματός

μας.

Τα

αποτελέσματά μας επιβεβαίωσαν τις δυναμικές ιδιότητες του θεωρητικού μας
συστήματος. Η σύγκριση ανάμεσα στο τυπικό υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης και στις δύο εκδοχές του διευρυμένου υποδείγματος έδειξε ότι και
στις τρεις περιπτώσεις το κεφάλαιο ακολουθεί κυκλική διαχρονική πορεία που
συγκλίνει προς το επίπεδο ισορροπίας. Η διαφορά ανάμεσα στις περιπτώσεις
επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης έγκειται στο επίπεδο ισορροπίας του
κεφαλαίου. Όπως ήταν αναμενόμενο από τη θεωρία, η εισαγωγή του επιτοκίου
χορηγήσεων στον τυπικό επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης οδηγεί σε μείωση
του επιπέδου ισορροπίας του κεφαλαίου με το τελευταίο να είναι ακόμα χαμηλότερο
στην περίπτωση του ανταγωνισμού Cournot στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο.
Τέλος, εξετάσαμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στη διαχρονική πορεία
του κεφαλαίου. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η νομισματική πολιτική μέσω του
διατραπεζικού επιτοκίου είναι αποτελεσματική τόσο στην περίπτωση του παιγνίου
Cournot όσο και στην περίπτωση του παιγνίου Stackelberg.
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10. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ22
10.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των κυκλικών
διακυμάνσεων, υποθέτοντας ότι το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο χορηγήσεων
προσδιορίζονται από κοινού στην αγορά αγαθών και στον τραπεζικό κλάδο.
Ξεκινώντας από την αγορά αγαθών, επεκτείνουμε το υπόδειγμα του Samuelson
(1939), ενσωματώνοντας σε αυτό τον επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης
(Hillinger, 1992, 2005) με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο. Από την άλλη πλευρά,
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών, ο
ολιγοπωλιακός τραπεζικός κλάδος περιγράφεται από το υπόδειγμα Cournot δύο
σταδίων με οικονομίες φάσματος. Η ύπαρξη των οικονομιών φάσματος αυξάνει τη
ρευστότητα και, επομένως, επηρεάζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα,
επηρεάζοντας με τη σειρά της την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.
Η ανάλυσή μας αποτελεί, επομένως, συνδυασμό των υποδειγμάτων που
παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 3 & 6 αντίστοιχα. Επιπλέον, προχωρούμε σε
προσομοίωση του υποδείγματος προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις δυναμικές του
ιδιότητες. Τέλος, εξετάζουμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στη
διαχρονική πορεία του εισοδήματος.

10.2 Το Θεωρητικό Υπόδειγμα
Το διαρθρωτικό μας υπόδειγμα αποτελείται από 15 εξισώσεις. Οι σχέσεις (10.1) έως
(10.7) περιγράφουν την αγορά αγαθών. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα επιταχυντή
δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο για μία κλειστή οικονομία (κεφάλαιο 3). Το
επίπεδο τιμών θεωρείται διαχρονικά σταθερό. Από την άλλη πλευρά, οι σχέσεις
(10.8) έως (10.15) περιγράφουν τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Πρόκειται για
υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος, υποθέτοντας ότι στον

Το κεφάλαιο αυτό δημοσιεύτηκε με τίτλο “An Economic Model for the Interpretation of Business
Cycles and the Efficiency of Monetary Policy” στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Economic
Asymmetries (Vol. 14(2016), 29-38). Επιπλέον, παρουσιάστηκε στο 19th International Conference on
Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF), Crete, Greece, May 28-30, 2015.
22
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τραπεζικό κλάδο δραστηριοποιούνται δύο τράπεζες, η 1 και η 2. Προχωρούμε στην
αναλυτική παρουσίαση του διαρθρωτικού μας υποδείγματος.
𝛪𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝑐(𝐼𝑡∗ − 𝐼𝑡−1 ),

0 < 𝑐 < 1 (𝟏𝟎. 𝟏)

𝐼𝑡∗ = 𝑏(𝐾𝑡∗ − 𝐾𝑡−1 ) + 𝑑 ∙ 𝑟𝐿𝑡 , 𝑏 > 0, 𝑑 < 0 (𝟏𝟎. 𝟐)
𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 (𝟏𝟎. 𝟑)
𝐶𝑡 = 𝛼0 + 𝑎1 𝑌𝑡−1 , 𝛼0 > 0, 0 < 𝑎1 < 1 (𝟏𝟎. 𝟒)
𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡 , 𝐴 > 0 (𝟏𝟎. 𝟓)
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝛥𝑡 (𝟏𝟎. 𝟔)
𝛥𝑡 = 𝛿𝐾𝑡−1 , 𝛿 > 0 (𝟏𝟎. 𝟕)
𝐿𝑡 = 𝐿1𝑡 + 𝐿2𝑡 (𝟏𝟎. 𝟖)
𝐷𝑡 = 𝐷1𝑡 + 𝐷2𝑡 (𝟏𝟎. 𝟗)
𝑟𝐿𝑡 = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) = 𝜇1 𝑌𝑡 − 𝑏1 𝐿𝑡 , 𝜇1 , 𝑏1 > 0 & 𝑟𝐿 ΄(𝐿𝑡 ) < 0 (𝟏𝟎. 𝟏𝟎)
𝑟𝐷𝑡 = 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) = 𝛽1 + 𝛾𝐷𝑡 , 𝛽1 , 𝛾 > 0 & 𝑟𝐷 ΄(𝐷𝑡 ) > 0 (𝟏𝟎. 𝟏𝟏)
Π𝑖𝑡 = 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖𝑡 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) ∙ 𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟏𝟎. 𝟏𝟐)
𝛭𝑖𝑡 = (1 − 𝑎)𝐷𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, 2, 𝛼𝜖(0,1) (𝟏𝟎. 𝟏𝟑)
𝐶𝑖𝑡 = 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝜑𝐷𝑖𝑡 , 𝜑 > 0, 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) > 0, 𝑖 = 1, 2 (𝟏𝟎. 𝟏𝟒)
𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜅𝐷𝑖𝑡 + 𝑚, 𝜅𝜖ℝ, 𝑚 > 0, 𝑖 = 1, 2 (𝟏𝟎. 𝟏𝟓)
Οι σχέσεις (10.1) έως (10.3) αποτελούν το υπόδειγμα επιταχυντή επενδύσεων
δεύτερης τάξης (Hillinger, 1992, 2005) με πιστωτικό όρο σε διακριτό χρόνο, που
οικοδομήθηκε και αναλύθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 2 της παρούσας διατριβής. Πιο
συγκεκριμένα, η σχέση (10.1) αποτελεί το μηχανισμό μερικής προσαρμογής των
καθαρών επενδύσεων. Δείχνει ότι η καθαρή επένδυση (𝛪𝑡 ) προσαρμόζεται μερικώς
προς το επιθυμητό επίπεδό της (𝐼𝑡∗ ). Ο συντελεστής c ονομάζεται συντελεστής
μερικής προσαρμογής και λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1). Όσο η τιμή του
συντελεστή προσαρμογής πλησιάζει στη μονάδα, τόσο γρηγορότερη είναι η
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προσαρμογή των καθαρών επενδύσεων στην τρέχουσα περίοδο. Αντίθετα, εάν 𝑐 = 0,
δεν γίνεται προσαρμογή. Η διαισθητική ερμηνεία του μηχανισμού μερικής
προσαρμογής βασίζεται στην ύπαρξη κόστους προσαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, εάν
δεν υπάρχουν κόστη προσαρμογής (𝑐 = 1), η καθαρή επένδυση (𝛪𝑡 ) προσαρμόζεται
πλήρως προς το επιθυμητό της επίπεδο (𝐼𝑡∗ ). Στο υπόδειγμά μας, η ύπαρξη κόστους
προσαρμογής συντελεί στη μερική προσαρμογή της επένδυσης (𝐼𝑡 ) προς το επιθυμητό
επίπεδό της (𝐼𝑡∗ ), που σημαίνει ότι 𝛪𝑡 = 𝑐𝐼𝑡∗ + (1 − 𝑐)𝐼𝑡−1 .
Η σχέση (10.2) αποτελεί μια εξίσωση συμπεριφοράς. Εκφράζει το επιθυμητό
επίπεδο της επένδυσης (𝐼𝑡∗ ) ως θετική συνάρτηση της διαφοράς ανάμεσα στο
επιθυμητό επίπεδο κεφαλαίου (𝐾𝑡∗ ) και την ποσότητα κεφαλαίου της προηγούμενης
περιόδου (𝐾𝑡−1 ) και ως αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ). Στο
σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε ότι εισάγοντας τη διάσταση του χρόνου στη
δαπάνη για επενδυτικούς σκοπούς, παρουσιάζεται

χρονική υστέρηση στη

μετουσίωσή της σε κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετούμε την προσέγγιση των
υποδειγμάτων time-to-build και time-to-plan σύμφωνα με την οποία τα κόστη των
επενδυτικών σχεδίων γίνονται αρκετές περιόδους πριν υλοποιηθεί το εκάστοτε
επενδυτικό σχέδιο με το κεφάλαιο να γίνεται παραγωγικό μόνο όταν το σχέδιο
ολοκληρωθεί. Μάλιστα, η ύπαρξη της υστέρησης προσαρμογής δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να θεωρηθεί ένδειξη μη ορθολογικής συμπεριφοράς. Υπάρχουν κόστη που
εμφανίζονται όταν οι υστερήσεις αυτές διευρύνονται και άλλα όταν οι υστερήσεις
συρρικνώνονται. Υποθέτοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας του υποδείγματος είναι
πεπερασμένος, θεωρούμε ότι το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου (𝐾𝑡∗ ) παραμένει
διαχρονικά σταθερό. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμβολίσουμε το επίπεδο
στόχο του κεφαλαίου με 𝛫 ∗ για την υπόλοιπη ανάλυσή μας.
Η εξίσωση (10.3) αποτελεί τον ορισμό της επένδυσης. Η καθαρή επένδυση
(𝐼𝑡 ) ορίζεται ως η μεταβολή του αποθέματος κεφαλαίου (𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 ). Επιπλέον, οι
σχέσεις (10.4) και (10.5) περιγράφουν τη συνάρτηση κατανάλωσης και τη συνάρτηση
παραγωγής αντίστοιχα. Η συνολική κατανάλωση (𝐶𝑡 ) δίνεται ως συνάρτηση του
εθνικού εισοδήματος με μία χρονική υστέρηση (𝑌𝑡−1 ). Η παράμετρος 𝛼0 είναι θετική
και αποτελεί την αυτόνομη κατανάλωση ενώ η παράμετρος 𝛼1 συμβολίζει την οριακή
ροπή προς κατανάλωση και λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1). Από την άλλη
πλευρά, το συνολικό προϊόν (𝑌𝑡 ) αποτελεί θετική συνάρτηση του κεφαλαίου της
παρούσας περιόδου (𝛫𝑡 ), όπου 𝛢 > 0 συμβολίζει την παράμετρο τεχνολογίας.
190

Ουσιαστικά, πρόκειται το υπόδειγμα “AK” που υποθέτει ότι υπάρχει ένας μόνο
συντελεστής παραγωγής, το κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει υποκατάσταση με
την εργασία. Σε αυτό το υπόδειγμα, ο συντελεστής τεχνολογίας (𝛢) ισούται τόσο με
το μέσο όσο και με το οριακό προϊόν του κεφαλαίου.
Η σχέση (10.6) αποτελεί την ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος. Όπως
παρατηρούμε, το εθνικό εισόδημα έχει δύο συνιστώσες στο υπόδειγμά μας: την
εθνική κατανάλωση (𝐶𝑡 ) και την ακαθάριστη επένδυση (𝛪𝑡 + Δ𝑡 ). Παράλληλα, η
σχέση (10.7) εκφράζει τις συνολικές αποσβέσεις (Δt) ως θετική συνάρτηση του
κεφαλαίου με μία χρονική υστέρηση (𝐾𝑡−1 ).
Οι εξισώσεις (10.8) και (10.9) περιγράφουν τη συνολική ποσότητα δανείων και
καταθέσεων στην τραπεζική αγορά αντίστοιχα, όπου 𝐿𝑖𝑡 & 𝐷𝑖𝑡 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2 & 𝑖 ≠ 𝑗: οι
ποσότητες δανείων και καταθέσεων της μεμονωμένης τράπεζας αντίστοιχα. Η
επόμενη σχέση, σχέση (10.10), αποτελεί την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων
που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Το επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ) εκφράζεται ως
αρνητική συνάρτηση της συνολικής ποσότητας δανείων (𝐿𝑡 ) και ως θετική
συνάρτηση του εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου (𝑌𝑡 ). Οι παράμετροι ζήτησης
𝜇1 & 𝑏1 λαμβάνουν θετικές τιμές. Η συναρτησιακή αυτή μορφή της αντίστροφης
συνάρτησης ζήτησης δανείων αποτελεί εξειδίκευση της αντίστοιχης αντίστροφης
συνάρτησης ζήτησης στις δημοσιεύσεις των Varelas (2007) και Dalla et al. (2014).
Πιο συγκεκριμένα, εδώ προσδιορίζεται ο παράγοντας μετατόπισης της συνάρτησης
ζήτησης δανείων, δηλαδή το εθνικό εισόδημα. Μια αύξηση, επομένως, του
εισοδήματος μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης δανείων δεξιά ceteris paribus, ενώ μια
μείωση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτηση δανείων και μετατοπίζει την καμπύλη
ζήτησης δανείων αριστερά ceteris paribus.
Ομοίως, η συνολική αντίστροφη συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων που
αντιμετωπίζουν οι δύο τράπεζες δίνεται από την σχέση (10.11). Το επιτόκιο
καταθέσεων (𝑟𝐷𝑡 ) αποτελεί θετική συνάρτηση των συνολικών καταθέσεων (𝐷𝑡 ). Οι
παράμετροι προσφοράς καταθέσεων 𝛽1 & 𝛾 λαμβάνουν θετικές τιμές. Προχωρώντας
στη συνάρτηση (10.12), αυτή αποτελεί τη συνάρτηση κέρδους της κάθε τράπεζας. Το
κέρδος της τράπεζας i υπολογίζεται ως η διαφορά των συνολικών της εσόδων και του
συνολικού της κόστους. Τα συνολικά έσοδα προέρχονται από το επιτόκιο
χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ) και από το εξωγενές διατραπεζικό επιτόκιο 𝑟 εάν η καθαρή θέση
(𝑀𝑖𝑡 ) στη διατραπεζική αγορά είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, τα συνολικά
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έξοδα δίνονται από το επιτόκιο καταθέσεων (𝑟𝐷𝑡 ) που καταβάλλει η τράπεζα στους
καταθέτες και τη συνάρτηση κόστους της (𝐶𝑖𝑡 ). Σε αυτά προστίθεται και το εξωγενές
διατραπεζικό επιτόκιο στην περίπτωση που η καθαρή θέση της τράπεζας στη
διατραπεζική αγορά (𝑀𝑖𝑡 ) είναι αρνητική.
Η σχέση (10.13) παρουσιάζει την καθαρή θέση της τράπεζας i στη διατραπεζική
αγορά (𝑀𝑖𝑡 ), η οποία θεωρούμε ότι είναι γραμμική. Το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων [𝛼 ∈ (0,1)] αποτελεί μία εξωγενή μεταβλητή που
χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, η
συνάρτηση κόστους της τράπεζας i δίνεται από την εξίσωση (10.14) και υποτίθεται
ότι είναι μη γραμμική, συνεχής και παραγωγίσιμη. Οι όροι 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) > 0 και 𝜑 > 0
συμβολίζουν το οριακό κόστος δανεισμού και το σταθερό ανά μονάδα κόστος των
καταθέσεων αντίστοιχα.
Η σχέση (10.15) περιγράφει τη συναρτησιακή μορφή του οριακού κόστους των
δανείων (𝜃(𝐷𝑖𝑡 )). Η πρώτη παράγωγος του 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) ως προς το επίπεδο των
καταθέσεων στην τράπεζα i (𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 )) είναι ίση με κ και μπορεί να λάβει οποιαδήποτε
πραγματική τιμή. Το πρόσημο του κ προσδιορίζει το είδος των οικονομιών φάσματος
(Baumol et al., 1982). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, σύμφωνα με
τον ορισμό των οικονομιών φάσματος, οικονομίες φάσματος παρατηρούνται όταν η
συνδυασμένη προσφορά δανείων και καταθέσεων συνεπάγεται μικρότερο κόστος από
την περίπτωση που τα δάνεια και οι καταθέσεις προσφέρονται ξεχωριστά από
διαφορετικές

εξειδικευμένες

τράπεζες,

δηλαδή

όταν

𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 𝜕 2 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 )/𝜕𝐿𝑖𝑡 𝜕𝐷𝑖𝑡 < 0. Πιο συγκεκριμένα, εάν το κ είναι αρνητικό
τότε 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) < 0, και επομένως υπάρχουν οικονομίες φάσματος. Αντίθετα, εάν το κ
είναι θετικό τότε 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) > 0, και επομένως υπάρχουν αρνητικές οικονομίες
φάσματος. Τέλος, εάν το κ είναι ίσο με μηδέν, ισχύει ότι 𝜃΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 0, και κατ’
επέκταση δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος. Η παράμετρος m λαμβάνει αυστηρά
θετικές τιμές έτσι ώστε η τιμή της συνάρτησης 𝜃(𝐷𝑖𝑡 ) να είναι πάντα θετική
ανεξάρτητα από το πρόσημο του κ. Η συναρτησιακή αυτή μορφή του 𝜃(𝐷𝑖𝑡 )
ικανοποιεί την υπόθεση 𝜃΄΄(𝐷𝑖𝑡 ) = 0 (Varelas, 2007; Dalla et al., 2014).
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10.3. Επίλυση Υποδείγματος
Από τον συνδυασμό των σχέσεων (10.1) έως (10.7) προκύπτει η ανηγμένη μορφή
στην αγορά αγαθών, που περιγράφεται από μια μη ομογενή εξίσωση διαφορών
δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές:
𝛢𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2 = 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑𝑟𝐿𝑡
(𝟏𝟎. 𝟏𝟔)
Τόσο το εθνικό εισόδημα (𝑌𝑡 ) όσο και το επιτόκιο χορηγήσεων (𝑟𝐿𝑡 ) είναι ενδογενείς
μεταβλητές που προσδιορίζονται από κοινού στην αγορά αγαθών και στον
ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Το επιθυμητό επίπεδο εισοδήματος (𝑌 ∗ ) θεωρείται
διαχρονικά σταθερό, καθώς και το επιθυμητό επίπεδο του κεφαλαίου (𝛫 ∗ ) είναι
διαχρονικά σταθερό.
Προχωρούμε τώρα στην επίλυση του προβλήματος των τραπεζών. Οι εμπορικές
τράπεζες, ως επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν ως στόχο τη
μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης που αντιμετωπίζει η
μεμονωμένη τράπεζα i, όπου i=1,2, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
𝑚𝑎𝑥 𝛱𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) = 𝑟𝐿 (𝐿𝑡 , 𝑌𝑡 ) ∙ 𝐿𝑖𝑡 + 𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐷 (𝐷𝑡 ) ∙ 𝐷𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 (𝐿𝑖𝑡 , 𝐷𝑖𝑡 ) (𝟏𝟎. 𝟏𝟕)
Ακολουθώντας την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων, ανάγουμε την
ανάλυσή μας σε ένα παίγνιο Cournot δύο σταδίων, όπου στο πρώτο στάδιο οι δύο
τράπεζες επιλέγουν ταυτόχρονα την ποσότητα καταθέσεων που μεγιστοποιεί τη
συνάρτηση κέρδους τους ενώ στο δεύτερο στάδιο επιλέγουν ταυτόχρονα την
ποσότητα δανείων που θα χορηγήσουν. Υποθέτοντας ότι η ισορροπία αποτελεί μία
τέλεια ισορροπία κατά υποπαίγνιο και ότι το δεύτερο στάδιο έχει μια καλά ορισμένη
ισορροπία Nash, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής για την
επίλυση του προβλήματος των τραπεζών. Από την επίλυση του προβλήματος των
τραπεζών, προκύπτει το επιτόκιο χορηγήσεων ισορροπίας ως συνάρτηση του
εισοδήματος23:
∗
𝑟𝐿𝑡
= Ω3 𝑌𝑡 + Ω4 ,

Ω3 , Ω4 ∈ ℝ (𝟏𝟎. 𝟏𝟖)

Η επίλυση του προβλήματος Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος για τον ολιγοπωλιακό
τραπεζικό κλάδο παρατίθεται στο παράρτημα του κεφαλαίου 8. Για λόγους παρουσίασης ισχύει ότι
Ω3 = 1⁄3 Ω1 & Ω4 = 2⁄3 Ω2 .
23
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όπου:
1
8𝜅 2
Ω3 = [1 + 2
]𝜇
3
4𝜅 − 27𝑏1 𝛾 1
&
2
−4𝜅(𝑚 + 𝑟) − 9𝑏1 (𝑟(1 − 𝑎) − 𝛽1 − 𝜑)
Ω4 = {𝑟 + 𝑚 + 𝜅 [
]}
3
4𝜅 2 − 27𝑏1 𝛾
Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί η συνθήκη δεύτερης τάξης
για μεγιστοποίηση κέρδους που είναι κρίσιμη για την ανάλυσή μας. Η τελευταία έχει
ως εξής:
𝜕 2 Π𝑖 (𝐷𝑖𝑡 )
8 2
=
𝜅 − 2𝛾 < 0, 𝑖 = 1,2 (𝟏𝟎. 𝟏𝟗)
2
9𝑏1
𝜕𝐷𝑖𝑡
Η αντικατάσταση της (10.18) στη (10.16) οδηγεί στον επιταχυντή εθνικού
εισοδήματος δεύτερης τάξης. Η συναρτησιακή του μορφή περιγράφεται από τη σχέση
(10.20):
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2
= 𝛢𝛼0 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ + 𝐴𝑐𝑑Ω4 (𝟏𝟎. 𝟐𝟎)
Η εξίσωση (10.20) αποτελεί μία εξίσωση διαφορών δεύτερης τάξης με σταθερούς
συντελεστές. Υποθέτουμε ότι όλοι οι συντελεστές είναι μη μηδενικοί. Η γενική
λύση24 της (10.20) δίνεται από το άθροισμα της γενικής λύσης της αντίστοιχης
ομογενούς εξίσωσης διαφορών και μίας μερικής λύσης της μη ομογενούς εξίσωσης
διαφορών (10.20). Ξεκινώντας από την πρώτη, αυτή αντανακλά την απόκλιση του
εισοδήματος από το επίπεδο ισορροπίας του. Η συναρτησιακή της μορφή εξαρτάται
από το πρόσημο της διακρίνουσας της χαρακτηριστικής εξίσωσης. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ομογενής εξίσωση διαφορών, όπως αυτή προκύπτει από την (10.20),
είναι η εξής:
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2 = 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟏),
η αντίστοιχη χαρακτηριστική εξίσωση είναι η:
Η εξαγωγή τη γενικής λύσης της (10.20) παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα του παρόντος
κεφαλαίου.
24
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𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )λ2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟐),
και η κρίσιμη για την ανάλυσή μας διακρίνουσα της χαρακτηριστικής εξίσωσης
δίνεται από την παρακάτω σχέση:
𝛥 = [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]2 − 4𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )(1 − 𝑐) (𝟏𝟎. 𝟐𝟑).
Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση της αρνητικής διακρίνουσας το εθνικό
εισόδημα ακολουθεί περιοδική κυκλική κίνηση με περίοδο ίση με 2𝜋/𝜔. Οι
χαρακτηριστικές ρίζες είναι συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί με μέτρο (απόλυτη τιμή) ίσο
με 𝑅 = √(1 − 𝑐)/(𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 )) > 0. Εάν η τιμή του τελευταίου είναι μικρότερη
της μονάδας, ο οικονομικός κύκλος παρουσιάζει φθίνον πλάτος διαχρονικά και άρα
το εθνικό εισόδημα συγκλίνει προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του.
Αντίθετα, εάν η τιμή του είναι μεγαλύτερη της μονάδας, το πλάτος των κυκλικών
διακυμάνσεων του εθνικού εισοδήματος είναι αυξανόμενο και άρα το τελευταίο
αποκλίνει από τη μακροχρόνια ισορροπία του. Τέλος, στην περίπτωση του
μοναδιαίου μέτρου, το πλάτος των τριγωνομετρικών ταλαντώσεων είναι σταθερό.
Η σύγκλιση του εθνικού εισοδήματος (𝑌𝑡 ) προς το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του απαιτεί την ικανοποίηση ενός συνόλου αναγκαίων και ικανών
συνθηκών ευστάθειας (Gandolfo, 1996). Οι συνθήκες αυτές δίνονται από τις
παρακάτω ανισότητες:
𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 − 𝑎1 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿
> 0, 𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 ) ≠ 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟒)
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 ) − (1 − 𝑐)
> 0, 𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 ) ≠ 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟓)
𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 + 𝑎1 ) − 𝑐(𝑏 + 2) + 𝛿 + 2
> 0, 𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 ) ≠ 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟔)
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
Σχετικά με τη μερική λύση της (10.26), αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως το επίπεδο
ισορροπίας του εισοδήματος και επομένως η τιμή της πρέπει να είναι θετική.
Εφαρμόζοντας

τη

μέθοδο

των

απροσδιόριστων

συντελεστών

(method

of

undetermined coefficients), λαμβάνουμε:
𝑌̅ =

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟕)
𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿
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Με το παρόν υπόδειγμα επιχειρείται η ερμηνεία της εμφάνισης των κυκλικών
διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας σε όρους εθνικού εισοδήματος. Για
τον σκοπό αυτό, εστιάζουμε σε εκείνη την περίπτωση που το εθνικό εισόδημα
διαγράφει περιοδική κυκλική πορεία συγκλίνοντας στο μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του. Αυτού του είδους η κίνηση περιγράφεται από την παρακάτω σχέση
που αποτελεί τη γενική λύση του υποδείγματός μας:
𝑌𝑡 =

𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
+ 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡] +
, 𝐴 , 𝐴 ∈ ℝ (𝟏𝟎. 𝟐𝟖)
𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 1 2

όπου Α1, Α2: σταθερές οι τιμές των οποίων μπορούν να υπολογιστούν με χρήση
αρχικών

συνθηκών,

R:

το

μέτρο/απόλυτη

τιμή

των

συζυγών

μιγαδικών

χαρακτηριστικών ριζών και 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0.

10.4 Παραμετροποίηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τις τιμές των παραμέτρων που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση του υποδείγματος και τη μελέτη των
επιπτώσεων της νομισματικής πολιτικής. Όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια,
επιλέγουμε τυχαίες τιμές για τις παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτρεπτά
διαστήματα τιμών τους στο θεωρητικό υπόδειγμα. Αρχικά περιγράφουμε τις τιμές
των μακροοικονομικών παραμέτρων και στη συνέχεια τις παραμέτρους πολιτικής και
τις παραμέτρους της τραπεζικής συμπεριφοράς.
Ξεκινώντας από το συντελεστή μερικής προσαρμογής των επενδύσεων (c), αυτός
λαμβάνει τιμές στο διάστημα (0,1). Επιλέγουμε την τιμή 0.4 (𝑐 = 0.4) που
αντιστοιχεί σε σχετικά αργή προσαρμογή των καθαρών επενδύσεων προς το
επιθυμητό επίπεδό τους. Όσον αφορά στην παράμετρο συμπεριφοράς b, υποθέτουμε
ότι ισούται με τη μονάδα (𝑏 = 1). Με δεδομένο το επίπεδο στόχο του κεφαλαίου,
𝑏 = 1 σημαίνει ότι μια αύξηση του επιπέδου του κεφαλαίου την περίοδο t θα
οδηγήσει σε αναλογική μείωση του επιθυμητού επιπέδου της καθαρής επένδυσης την
επόμενη περίοδο ceteris paribus. Η παράμετρος d, που δηλώνει την αντίστροφη
σχέση μεταξύ επιθυμητών καθαρών επενδύσεων και επιτοκίου δανεισμού, λαμβάνει
την τιμή -0.3 (𝑑 = −0.3 < 0). Σχετικά με τις παραμέτρους της συνάρτησης
κατανάλωσης, θέτουμε την αυτόνομη κατανάλωση ίση με 20 μονάδες (𝛼0 = 20 > 0)
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και την οριακή ροπή για κατανάλωση ίση με 0.75 (𝛼1 = 0.75 ∈ (0,1)). Η τελευταία
δηλώνει ότι μια οριακή αύξηση του εισοδήματος της προηγούμενης περιόδου θα
οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης της παρούσας περιόδου κατά 0.75 μονάδες,
και κατ’ επέκταση σε αύξηση της αποταμίευσης κατά 0.25 μονάδες. Η τιμή αυτή
είναι η ελάχιστη οριακή ροπή προς κατανάλωση που συναντάται σε εμπειρικές
έρευνες. Όσον αφορά στις παραμέτρους τεχνολογίας, θέτουμε την παράμετρο
τεχνολογίας Α ίση με 2 μονάδες (𝛢 = 2 > 0) και το ρυθμό απόσβεσης του κεφαλαίου
ίσο με 0.2 (𝛿 = 0.2). Ορίζοντας το επίπεδο στόχο του κεφαλαίου ίσο με 150 μονάδες
(𝐾 ∗ = 150), το επιθυμητό επίπεδο εισοδήματος που ικανοποιεί τη συνάρτηση
παραγωγής (σχέση (10.5)) είναι ίσο με 300 μονάδες (𝑌 ∗ = 2 ∙ 150 = 300).
Συνεχίζουμε με τις παραμέτρους πολιτικής. Θέτουμε αρχικά τόσο το υποχρεωτικό
ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α) όσο και το διατραπεζικό επιτόκιο (r)
ίσα με 0.1, δηλαδή 𝛼 = 𝑟 = 0.1. Σχετικά με τις παραμέτρους της τραπεζικής
συμπεριφοράς, ξεκινούμε από την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης δανείων. Θέτουμε
την παράμετρο 𝜇1 ίση με 1.5 (𝜇1 = 1.5 > 0). Παράλληλα, επιλέγουμε την τιμή 0.5
για την παράμετρο 𝑏1 (𝑏1 = 0.5 > 0) που σημαίνει ότι η κλίση της συνολικής
καμπύλης ζήτησης δανείων ισούται με -0.5. Όσον αφορά στη συνολική συνάρτηση
προσφοράς καταθέσεων, ορίζουμε την παράμετρο 𝛽1 ίση με 30 μονάδες (𝛽1 = 30 >
0) και την παράμετρο 𝛾 ίση με 1.2 (𝛾 = 1.2 > 0). Η τελευταία δηλώνει ότι η κλίση
της συνολικής καμπύλης προσφοράς καταθέσεων ισούται με 1.2. Ολοκληρώνουμε
την περιγραφή των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων του υποδείγματός μας με την
παρουσίαση των τιμών των παραμέτρων κόστους. Υποθέτουμε ότι το μέσο κόστος
των καταθέσεων λαμβάνει την τιμή 10 (𝜑 = 10 > 0) και ότι η παράμετρος m είναι
ίση με 200 (𝑚 = 200 > 0).

Οικονομίες Φάσματος



P  

 , 1.162  1.162,0
(+)

(-)

∄
Οικονομίες
Φάσματος

Αρνητικές Οικονομίες
Φάσματος

0

 0,1.162

1.162, 

(-)

(-)

(+)

P    0 για   1.162 &   1.162
Πίνακας 10.1: Πίνακας Προσήμων του P  
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Κρίσιμη παράμετρο για την ανάλυσή μας αποτελεί η παράμετρος κ, το πρόσημο
της οποίας δηλώνει το είδος των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό κλάδο. Για
τον προσδιορισμό της τιμής αυτής της παραμέτρου λαμβάνουμε υπόψη μας τη
συνθήκη δεύτερης τάξης για μεγιστοποίηση της συνάρτησης κέρδους των τραπεζών
στο πρώτο στάδιο του παιγνίου (σχέση (10.19)). Με δεδομένες τις τιμές των
παραμέτρων 𝑏1 = 0.5 & 𝛾 = 1.2, η ικανοποίηση της (10.19) προυποθέτει ότι:
𝑃(𝜅) =

16 2
𝜅 − 2.4 < 0 (𝟏𝟎. 𝟐𝟗)
9

Ο πίνακας 10.1 παρουσιάζει το πρόσημο του πολυωνύμου 𝑃(𝜅) για διάφορες τιμές
της παραμέτρου κ. Όπως παρατηρούμε, η ανίσωση (10.1) ισχύει για τιμές της
παραμέτρου κ στο διάστημα (−1.162, +1,162). Επομένως, επιλέγουμε την τιμή 𝜅 =
−1.15. Επιλέγοντας μια αρνητική τιμή για την παράμετρο αυτή, στην
πραγματικότητα αποδεχόμαστε την υπόθεση της ύπαρξης οικονομιών φάσματος στον
τραπεζικό κλάδο. Ο πίνακας 10.2 παρουσιάζει την παραμετροποίηση.
Μακροοικονομικές Παράμετροι
c

b

d

α0

α1

Α

δ

K*

Y*

0.4

1

-0.3

20

0.75

2

0.2

150

300

Μικροοικονομικές Παράμετροι & Παράμετροι Πολιτικής

1

b1

1



φ

m

κ

α

r

1.5

0.5

30

1.2

10

200

-1.15

0.1

0.1

Πίνακας 10.2: Παραμετροποίηση

10.5 Προσομοίωση Υποδείγματος
Χρησιμοποιώντας την παραμετροποίηση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη
ενότητα, επιλύουμε το υπόδειγμα προκειμένου να εξετάσουμε τις δυναμικές του
ιδιότητες. Ξεκινούμε με τον υπολογισμό της διακρίνουσας της χαρακτηριστικής
εξίσωσης

(σχέση

(10.23)).

Η

τελευταία

είναι

αρνητική

και

ίση

με

Δ = −1.19871 < 0. Επομένως, αποδεικνύεται ότι το εθνικό εισόδημα ακολουθεί
κυκλική τριγωνομετρική πορεία διαχρονικά. Επιπλέον, το μέτρο των συζυγών
μιγαδικών ριζών είναι μικρότερο της μονάδας (𝑅 = 0.547226 < 1), υποδεικνύοντας
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ότι το πλάτος του οικονομικού κύκλου είναι φθίνον και επομένως το εισόδημα
συγκλίνει προς τη μακροχρόνια ισορροπία του. Η ευστάθεια του υποδείγματος
επβεβαιώνεται και από τις προκύπτουσες τιμές των συνθηκών ευστάθειας (10.24) έως
(10.26). Σχετικά με τη φάση του οικονομικού κύκλου, χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες τριγωνομετρικές συναρτήσεις (Chiang, 1984), παίρνουμε ότι
𝜂𝜇𝜔 = 1/2 και 𝜎𝜐𝜈𝜔 = √3/2. Με χρήση των τριγωνομετρικών πινάκων,
συμπεραίνουμε ότι αυτοί είναι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 𝜋/6.
Επομένως, το εισόδημα παρουσιάζει κυκλική πορεία που συγκλίνει προς το επίπεδο
ισορροπίας του με περίοδο ίση με 2π/ω=2π/(π/6)=12.
Το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει με αντικατάσταση
των τιμών των παραμέτρων στην εξίσωση (10.27), είναι ίσο με 𝑌̅ = 155.524.
Υποθέτοντας ότι 𝑌0 = 150 & 𝑌1 = 200, η γενική λύση του υποδείγματός μας (σχέση
(10.28)) είναι:
𝜋
𝜋
𝑌𝑡 = (0.547226)𝑡 [(−5.524)𝜎𝜐𝜈 𝑡 + (172.119)𝜂𝜇 𝑡] + 155.524 (𝟏𝟎. 𝟑𝟎)
6
6
Η σχέση (10.30) περιγράφει τη διαχρονική πορεία του εισοδήματος. Το διάγραμμα
10.1 απεικονίζει τόσο τη διαχρονική πορεία όσο και το επίπεδο ισορροπίας του
εθνικού εισοδήματος. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται ο χρόνος (t) ενώ στον
κάθετο απεικονίζεται το εθνικό εισόδημα (𝑌𝑡 ). Η ευθεία που είναι παράλληλη στον
άξονα του χρόνου απεικονίζει το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος
(𝑌̅ = 155.524). Η καμπύλη παριστάνει τη διαχρονική πορεία του εισοδήματος. Όπως
βλέπουμε, ξεκινώντας από το ύψος των 150 μονάδων, λόγω της αρχικής συνθήκης
που υποθέσαμε (𝑌0 = 150), το εισόδημα παρουσιάζει τριγωνομετρικές ταλαντώσεις,
συγκλίνοντας προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του. Μία πλήρης
τριγωνομετρική ταλάντωση ολοκληρώνεται σε 12 περιόδους (περίοδος ταλάντωσης
=12), οπότε δηλαδή το εισόδημα προσεγγίζει την τιμή ισορροπίας του.
Συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμά μας επιτυγχάνει να ερμηνεύσει την ύπαρξη των
κυκλικών διακυμάνσεων σε όρους του εθνικού εισοδήματος στην περίπτωση των
μικρών οικονομιών φάσματος (𝜅 = −1.15).

199

Διάγραμμα 10.1: Η Διαχρονική Πορεία του Εθνικού Εισοδήματος (𝜅 = −1.15)

10.6 Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στο εθνικό
εισόδημα (𝑌𝑡 ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόδειγμά μας είναι προσδιοριστικό,
δηλαδή υποθέτει πλήρη πληροφόρηση, τέλεια ικανότητα πρόβλεψης και έλλειψη
αβεβαιότητας, μελετούμε τη μετάβαση του εισοδήματος από το αρχικό επίπεδο
ισορροπίας του (αρχικό steady-state) σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας (τελικό steadystate) μετά από ένα μόνιμο σοκ νομισματικής πολιτικής. Ο πίνακας 10.6 συνοψίζει τις
διαφορετικές περιπτώσεις νομισματικής πολιτικής που εξετάζουμε.

Νομισματική Πολιτική
Αρχική
Νομισματική Πολιτική
μέσω α
Επεκτατική
Νομισματική Πολιτική
μέσω r
Επεκτατική

α
0.1

r
0.1

0.05

0.1

0.1

0.05

Πίνακας 10.3: Εναλλακτικές Περιπτώσεις Νομισματικής Πολιτικής
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Έστω ότι η οικονομία βρίσκεται στο αρχικό επίπεδο ισορροπίας, όπως αυτό
υπολογίστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Τη χρονική στιγμή t=1 η Κεντρική
Τράπεζα αποφασίζει να ασκήσει νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων (α). Η νομισματική αυτή πολιτική έχει
ως στόχο την τόνωση της συνολικής ζήτησης και της οικονομικής δραστηριότητας
στο σύνολό της, και περιλαμβάνει μια μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων από το 0.1 στο 0.05. Το μόνιμο αυτό σοκ
νομισματικής πολιτικής οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Το
διάγραμμα 10.2 απεικονίζει τη μεταβατική πορεία του εισοδήματος από το αρχικό
επίπεδο ισορροπίας στο νέο μετά από την άσκηση της προαναφερθείσας πολιτικής.
Ξεκινώντας από το αρχικό επίπεδο ισορροπίας του, το εισόδημα καταλήγει σε ένα
νέο υψηλότερο επίπεδο ισορροπίας μετά από 6 περιόδους. Επομένως, η νομισματική
πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των
εμπορικών τραπεζών είναι αποτελεσματική.
Προχωρώντας στη νομισματική πολιτική μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου (r), η
Κεντρική Τράπεζα μειώνει το διατραπεζικό επιτόκιο από 0.1 στο 0.05. Η πτώση του
διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση του εθνικού εισοδήματος από το αρχικό
επίπεδο ισορροπίας στο νέο μετά από 6 περιόδους. Συνεπώς, και η νομισματική
πολιτική μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου είναι αποτελεσματική. Το Διάγραμμα
10.3 απεικονίζει την πολιτική αυτή.

Διάγραμμα 10.2: Επεκτατική Νομισματική Πολιτική μέσω του α
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Διάγραμμα 10.3: Επεκτατική Νομισματική Πολιτική μέσω του r

Η έως τώρα ανάλυση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής στην περίπτωση των μικρών οικονομιών φάσματος (𝜅 = −1.15). Όμως,
είναι η νομισματική πολιτική αποτελεσματική και στην περίπτωση των αρνητικών
οικονομιών φάσματος; Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα
προχωρήσουμε σε συγκριτική στατική ανάλυση, η οποία μας επιτρέπει να
συγκρίνουμε την αρχική ισορροπία του εισοδήματος με την τελική (μετά την άσκηση
της νομισματικής πολιτικής), χωρίς να λάβουμε υπόψη τη μετάβαση από τη μία
κατάσταση ισορροπίας στην άλλη. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη
μέθοδο της μερικής ολικής παραγώγου (Chiang, 1989), με δεδομένη την
παραμετροποίησή μας, για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου κ. Όσον αφορά στη
νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων, η αποτελεσματικότητά της συνεπάγεται ότι η επεκτατική (περιοριστική)
πολιτική, δηλαδή μια μείωση (αύξηση) του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης
ρευστών διαθεσίμων, πρέπει να οδηγεί σε αύξηση (μείωση) του επιπέδου ισορροπίας
του εισοδήματος. Συνεπώς, με δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 10.4, η μερική ολική παράγωγος της σχέσης (10.27)
για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου κ ως προς το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων πρέπει να είναι αρνητική. Ομοίως, στην περίπτωση
της

νομισματικής

πολιτικής

μέσω

του

διατραπεζικού

επιτοκίου,

η

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται ότι η επεκτατική
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(περιοριστική)

νομισματική

πολιτική,

δηλαδή

μια

μείωση

(αύξηση)

του

διατραπεζικού επιτοκίου οδηγεί σε αύξηση (μείωση) του επιπέδου ισορροπίας του
κεφαλαίου. Άρα, με δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων που παρουσιάστηκαν στην
ενότητα 10.4, η μερική ολική παράγωγος της σχέσης (10.27) για τις διάφορες τιμές
της παραμέτρου κ ως προς το διατραπεζικό επιτόκιο πρέπει να είναι αρνητική. Ο
πίνακας 10.4 παρουσιάζει το πρόσημο των προαναφερθέντων μερικών ολικών
παραγώγων για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου κ, δηλαδή για τις διάφορες
περιπτώσεις οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα.
Οικονομίες Φάσματος



Αρνητικές Οικονομίες Φάσματος

(, 4)

(4, 2.012)

(2.012, 1.77)

( 1.77, 0)

(0,1.77)

(1.77,2.012)

(2.012, )

Y
a

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

Y
r

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

Y / a  0 for   0 (Δεν Υπάρχουν Οικονομίες Φάσματος)
Y / r  0 for   4 (Οικονομίες Φάσματος)
Πίνακας 10.4: Αποτελεσματικότητα Νομισματικής Πολιτικής

Γίνεται κατανοητό ότι τόσο το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων (α) όσο και το διατραπεζικό επιτόκιο (r) είναι ταυτόχρονα
αποτελεσματικά μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής μόνο για τιμές του κ στο
διάστημα (-1.77,0), δηλαδή στην περίπτωση των μικρών οικονομιών φάσματος.
Επιπλέον, όταν δεν παρατηρούνται οικονομίες φάσματος στον τραπεζικό τομέα
(𝜅 = 0), μόνο η νομισματική πολιτική μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου είναι
αποτελεσματική. Αντίθετα, η νομισματική πολιτική μέσω του υποχρεωτικού
ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων δεν έχει καμιά επίδραση πάνω στο
εθνικό εισόδημα. Αν λάβουμε τώρα υπόψη και τον πίνακα 10.1, σύμφωνα με τον
οποίο το διάστημα τιμών της παραμέτρου κ για τις οποίες ικανοποιείται μεταξύ
άλλων και η συνθήκη δεύτερης τάξης για μεγιστοποίηση κέρδους των εμπορικών
τραπεζών (σχέση (10.29)) είναι το (-1.162, 1.162), παρατηρούμε ότι το υποχρεωτικό
ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων και το διατραπεζικό επιτόκιο αποτελούν
ταυτόχρονα αποτελεσματικά μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής μόνο για τιμές
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του κ στο διάστημα (-1.162,0), δηλαδή στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος
στον τραπεζικό κλάδο.

10.7 Επίλογος
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των κυκλικών
διακυμάνσεων σε όρους του εθνικού εισοδήματος βασιζόμενοι στην υπόθεση του από
κοινού προσδιορισμού του εθνικού εισοδήματος και του επιτοκίου χορηγήσεων στην
αγορά αγαθών και στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό,
θεμελιώσαμε ένα θεωρητικό υπόδειγμα που συνδέει το μηχανισμό επιταχυντή
δεύτερης τάξης για το εθνικό εισόδημα σε μια κλειστή οικονομία με ένα υπόδειγμα
Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος για τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό
κλάδο. Η γενική λύση της ανηγμένης μορφής του διαρθρωτικού υποδείγματός μας
περιέγραψε τη διαχρονική πορεία του εθνικού εισοδήματος. Προχωρώντας σε
προσομοίωση του υποδείγματος, επιβεβαιώσαμε τις δυναμικές του ιδιότητες και την
ερμηνευτική του ικανότητα όσον αφορά τους οικονομικούς κύκλους. Με δεδομένες
τις τιμές των παραμέτρων, αποδείχτηκε ότι το εθνικό εισόδημα ακολουθεί κυκλική
διαχρονική πορεία με περίοδο ίση με 12, συγκλίνοντας προς το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του.
Επιπλέον, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για τις
διαφορετικές περιπτώσεις οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Στην
περίπτωση των μικρών οικονομιών φάσματος, τόσο η νομισματική πολιτική μέσω
του διατραπεζικού επιτοκίου όσο και η νομισματική πολιτική μέσω του
υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών
είναι αποτελεσματικές. Ωστόσο, στην περίπτωση των αρνητικών οικονομιών
φάσματος, καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος
στον τραπεζικό τομέα, το διατραπεζικό επιτόκιο είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο
άσκησης νομισματικής πολιτικής στο επιτρεπτό, σύμφωνα με τη συνθήκη δεύτερης
τάξης για μεγιστοποίηση κέρδους (10.29), διάστημα τιμών (0, 1.162). Επομένως,
γίνεται αντιληπτό ότι το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων
των εμπορικών τραπεζών λειτουργεί μόνο ως μέσο ελέγχου της αυξημένης
ρευστότητας που συνεπάγεται η ύπαρξη των οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό
τομέα.
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10.8 Παράρτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η επίλυση του θεωρητικού
υποδείγματος αυτού του κεφαλαίου. Η ανηγμένη μορφή του υποδείγματός μας
(σχέση (10.20)) αποτελεί μια εξίσωση διαφορών δεύτερης τάξης με σταθερούς
συντελεστές. Υποθέτουμε ότι όλοι οι συντελεστές είναι μη μηδενικοί. Η εύρεση της
γενικής της λύσης απαιτεί τον προσδιορισμό της γενικής λύσης της αντίστοιχης
ομογενούς εξίσωσης διαφορών και μιας μερικής λύσης της μη ομογενούς εξίσωσης
διαφορών (10.20). Η ομογενής εξίσωση διαφορών, όπως αυτή προκύπτει από τη
σχέση (10.20), έχει την ακόλουθη συναρτησιακή μορφή:
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )𝑌𝑡 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝑌𝑡−1 + (1 − 𝑐)𝑌𝑡−2 = 0 (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟏)
Έστω ότι η 𝑦𝑡 = 𝜆𝑡 είναι ρίζα της παραπάνω εξίσωσης και επομένως την ικανοποιεί.
Με αντικατάστασή της στην (Α.10.1) παίρνουμε:
𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )λ2 + [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]𝜆 + (1 − 𝑐) = 0 (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟐)
Η τελευταία εξίσωση αποτελεί τη χαρακτηριστική εξίσωση της (Α.10.1) και είναι μία
εξίσωση δευτέρου βαθμού. Προχωρούμε στην επίλυσή της, ξεκινώντας, από τον
υπολογισμό της διακρίνουσας η οποία είναι ίση με:
𝛥 = [𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)]2 − 4𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )(1 − 𝑐) (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟑)
Στο σημείο αυτό, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις αναφορικά με το
πρόσημο της διακρίνουσας (Α.10.3). Πρώτον, στην περίπτωση που η διακρίνουσα
είναι θετική (𝛥 > 0), η (Α.10.2) έχει δύο πραγματικές και γραμμικά ανεξάρτητες
ρίζες:
𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] ± √Δ
(𝚨. 𝟏𝟎. 𝟒)
2𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )

Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (Α.10.2) θα είναι της μορφής:
𝑌𝑡 = 𝐴1 𝜆1𝑡 + 𝐴2 𝜆𝑡2 ⇒
𝑌𝑡 = 𝐴1 [

𝑡
−[𝑐(𝑏+1)−(1+𝐴𝑎1 +𝛿)]+√Δ
]
2𝛢(1−𝑐𝑑Ω3 )

+ 𝐴2 [

−[𝑐(𝑏+1)−(1+𝐴𝑎1 +𝛿)]−√Δ
]
2𝛢(1−𝑐𝑑Ω3 )

𝑡

(𝚨. 𝟏𝟎. 𝟓)

όπου Α1, Α2 ℝ σταθερές.
205

Δεύτερον,

στην

περίπτωση

της

μηδενικής

διακρίνουσας

(𝛥 = 0),

η

χαρακτηριστική εξίσωση (Α.10.2) παρουσιάζει μία διπλή πραγματική ρίζα (𝛼(𝜆0 ) ↬
2):
𝜆0 = −

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
(𝚨. 𝟏𝟎. 𝟔)
2𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )

Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών θα είναι της μορφής:
𝑌𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡)𝜆𝑡0
𝑡

𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
𝑌𝑡 = (𝐴1 + 𝐴2 𝑡) [−
] , 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟕)
2𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι.
Τέλος, στην περίπτωση της αρνητικής διακρίνουσας (𝛥 < 0), η χαρακτηριστική
εξίσωση (Α.10.2) παρουσιάσει δύο συζυγείς μιγαδικές ρίζες:

𝜆1,2 =

−[𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)] ± 𝑖√|Δ|
(𝚨. 𝟏𝟎. 𝟖)
2𝛢(1 − 𝑐𝑑Ω3 )

όπου 𝑖 = √−1 η φανταστική μονάδα.
Η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (Α.10.2) θα είναι:
𝑌𝑡 = 𝑅 𝑡 [𝐴1 𝜎𝜐𝜈𝜔𝑡 + 𝐴2 𝜂𝜇𝜔𝑡], 𝐴1 , 𝐴2 ∈ ℝ (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟗)
όπου Α1, Α2 ℝ σταθεροί όροι & 𝑅 > 0 το μέτρο/απόλυτη τιμή των συζυγών
μιγαδικών χαρακτηριστικών ριζών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο των συζυγών μιγαδικών ριζών υπολογίζεται ως
εξής, συμβολίζοντας

πρώτα τις

ρίζες

της

χαρακτηριστικής

εξίσωσης

με

𝜆1,2 = ℎ ± 𝑢𝑖, 𝑖 = √−1:
1−𝑐
𝑅 = √ℎ2 + 𝑢2 = √
(𝚨. 𝟏𝟎. 𝟏𝟎)
𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 )

όπου ℎ = −

√|𝛥|
𝑐(𝑏 + 1) − (1 + 𝐴𝑎1 + 𝛿)
&𝑢 =
2𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
2𝐴(1 − 𝑐𝑑Ω3 )
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Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε να εξάγουμε τη μερική λύση της μη ομογενούς
εξίσωσης διαφορών (10.20). Η μερική αυτή λύση αποτελεί το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος. Θεωρούμε ότι το επίπεδο στόχος του εθνικού
εισοδήματος (𝑌 ∗ ) παραμένει διαχρονικά σταθερό, επειδή εξαρχής υποθέσαμε ότι το
επίπεδο στόχος του κεφαλαίου (𝛫 ∗ ) θεωρείται διαχρονικά σταθερό (από σχέση
(10.5)). Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο των
απροσδιόριστων συντελεστών (method of undetermined coefficients).
Ας υποθέσουμε ότι η μερική λύση της (10.20) είναι της μορφής 𝑌̅𝑡 = 𝛤, 𝛤 ∈ ℝ.
Ως μερική λύση θα πρέπει να την ικανοποιεί. Αντικαθιστώντας στη (10.20) και
λύνοντας ως προς Γ, λαμβάνουμε:
Γ=

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0
𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿

Συνεπώς, η μερική λύση της (10.20) έχει ως εξής:
𝑌̅ =

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
, 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 ≠ 0 (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟏𝟏)
𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿

Ως μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, η παραπάνω σχέση πρέπει να
έχει θετική τιμή. Με δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων του υποδείγματός μας,
αυτό συμβαίνει όταν ο παρονομαστής και ο αριθμητής του παραπάνω κλάσματος
είναι ομόσημοι, δηλαδή στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0 & 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 > 0
ή
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ < 0 & 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 < 0
Εάν 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 = 0, δοκιμάζουμε την 𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡, 𝛤 ∈ ℝ, ως μερική
λύση της (10.20). Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η μερική λύση της (10.20) σε
αυτήν την περίπτωση είναι:
𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 = −

𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗
𝑡, 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 ≠ 0 (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟏𝟐)
𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿

Η σχέση (Α.10.12) αντιπροσωπεύει τη μακροχρόνια τάση του εθνικού εισοδήματος
(μεταβαλλόμενη ισορροπία). Από μαθηματική οπτική γωνία, η παραπάνω σχέση είναι
της μορφής 𝑦 = 𝐴𝑥, 𝐴 ∈ ℝ και επομένως η γραφική της παράσταση είναι ευθεία που
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διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Σε ένα δυσδιάστατο επίπεδο (𝑡, 𝑌), η ανάλυσή
μας έχει οικονομική αξία μόνο εφόσον βρισκόμαστε στο πρώτο τεταρτημόριο όπου
το εισόδημα λαμβάνει θετικές τιμές. Επομένως, η τιμή της σταθεράς Γ πρέπει να είναι
θετική που, με δεδομένες τις τιμές των παραμέτρων του υποδείγματός μας, συμβαίνει
όταν οι όροι 𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ και 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 είναι ετερόσημοι.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται:
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 < 0
ή
𝛢𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ < 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 > 0
Τέλος, εάν ισχύει ότι 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 = 0 & 𝑐(𝑏 − 1) + 1 − 𝐴𝑎1 − 𝛿 =
0, δοκιμάζουμε την 𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 2 , 𝛤 ∈ ℝ ως μερική λύση της (10.20). Συνεπώς,
λαμβάνουμε:
𝑌̅𝑡 = 𝛤𝑡 2 =

𝐴𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ 2
𝑡 (𝚨. 𝟏𝟎. 𝟏𝟑)
2(1 − 𝑐)

Και σε αυτή την περίπτωση, η μερική λύση (Α.10.13) περιγράφει τη μακροχρόνια
τάση του εισοδήματος (μεταβαλλόμενη ισορροπία). Για να έχει επομένως οικονομική
αξία η σχέση αυτή, θα πρέπει η γραφική της παράσταση να βρίσκεται στο πρώτο
τεταρτημόριο, και άρα η τιμή της σταθεράς 𝛤 να είναι θετική. Με δεδομένες,
επομένως,

τις

τιμές

των

παραμέτρων

του

υποδείγματος

απαιτείται

𝐴𝛼0 + 𝐴𝑐𝑑Ω4 + 𝑐𝑏𝑌 ∗ > 0.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση. Η σχέση (Α.10.11)
απαιτεί ο όρος 𝐴(1 − 𝑎1 − 𝑐𝑑Ω3 ) + 𝑐𝑏 − 𝛿 να είναι μη μηδενικός. Αυτό ισχύει στην
περίπτωση της ευστάθειας του υποδείγματός μας χάρη στη συνθήκη (10.24).
Συνεπώς, η ευστάθεια του συστήματός μας συνεπάγεται την αποδοχή της (Α.10.11)
ως επίπεδο ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος.
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, η γενική λύση της ανηγμένης μορφής του
υποδείγματός μας δίνεται από το άθροισμα μίας εκ των σχέσεων (Α.10.5), (Α.10.7)
και (Α.10.9), ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας (Α.10.3), με μία εκ των
σχέσεων (Α.10.11) ~ (Α.10.13), ανάλογα με την ευστάθεια ή αστάθεια του
υποδείγματός μας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχείρησε αφενός να ερμηνεύσει την εμφάνιση
των κυκλικών διακυμάνσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της συμπεριφοράς
των εμπορικών τραπεζών, αφετέρου να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής σε αυτό το πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, υιοθετήθηκε η
προσέγγιση της βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών, που αποτελεί εφαρμογή της
μεθοδολογίας της τυπικής βιομηχανικής οργάνωσης στον τραπεζικό κλάδο, και ο
επιταχυντής επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο, ως μηχανισμός για την
ερμηνεία των κυκλικών διακυμάνσεων. Η ανάλυσή μας διακρίθηκε σε τρία τμήματα
ως εξής: «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Επιταχυντής», «Συμπεριφορά Τραπεζών &
Νομισματική Πολιτική» και «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Τραπεζική Συμπεριφορά».
Στο πρώτο τμήμα, «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Επιταχυντής», θεμελιώσαμε ένα
υπόδειγμα επιταχυντή δεύτερης τάξης για την καθαρή επένδυση σε διακριτό χρόνο,
χρησιμοποιώντας τον τυπικό ευέλικτο επιταχυντή. Πρόκειται για την επέκταση του
υποδείγματος επιταχυντή δεύτερης τάξης για την καθαρή επένδυση του Hillinger
(1992, 2005) σε διακριτό χρόνο. Αποδείξαμε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ικανός να
ερμηνεύσει τον κύκλο των επενδύσεων. Μάλιστα, στην περίπτωση της κυκλικής
διαχρονικής πορείας του κεφαλαίου, παρατηρείται σύγκλιση προς την ισορροπία. Στη
συνέχεια, διευρύναμε το υπόδειγμα εισάγοντας το εξωγενές επιτόκιο χορηγήσεων σε
αυτό. Δείξαμε ότι η προσθήκη του εξωγενούς επιτοκίου χορηγήσεων στο
προαναφερθέν υπόδειγμα δεν επηρεάζει την ερμηνευτική ικανότητά του. Τέλος,
επεκτείναμε το υπόδειγμα πολλαπλασιαστή-επιταχυντή του Samuelson (1939),
ενσωματώνοντας τον επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης σε διακριτό χρόνο σε
αυτό. Η ανάλυσή μας επιτυγχάνει να ερμηνεύσει τις κυκλικές διακυμάνσεις της
οικονομικής δραστηριότητας σε όρους εθνικού εισοδήματος.
Στο δεύτερο τμήμα, «Συμπεριφορά Τραπεζών & Νομισματική Πολιτική»,
μελετήσαμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην άριστη συμπεριφορά των
εμπορικών τραπεζών υπό ολιγοπωλιακές συνθήκες. Σε αντίθεση με τη σχετική
βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στη νομισματική πολιτική μέσω του διατραπεζικού
επιτοκίου, το ενδιαφέρον μας προσανατολίστηκε προς το υποχρεωτικό ποσοστό
διακράτησης ρευστών διαθεσίμων ως μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Για τον
σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε ένα υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με οικονομίες
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φάσματος (Yamazaki & Miyamoto, 2004; Varelas, 2007). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην επίδραση μιας μεταβολής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών
διαθεσίμων στο περιθώριο των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων στην
ισορροπία. Η εφαρμογή συγκριτικής στατικής ανάλυσης οδήγησε στο συμπέρασμα
ότι η επίδραση αυτή είναι αρνητική στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών
φάσματος και θετική στις περιπτώσεις των μικρών οικονομιών φάσματος ή της μη
ύπαρξης οικονομιών φάσματος. Αντίθετα, στην περίπτωση των αρνητικών
οικονομιών φάσματος, απαιτείται περαιτέρω μαθηματική διερεύνηση. Τέλος,
επεκτείναμε την ανάλυσή μας στη σφαίρα των καταναλωτών-πελατών των
εμπορικών τραπεζών. Με γνώμονα ένα υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών δύο
περιόδων, εξετάσαμε την επίδραση της νομισματικής πολιτικής μέσω του
υποχρεωτικού

ποσοστού

διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

στην

άριστη

συμπεριφορά των καταθετών και των δανειοληπτών. Αποδείξαμε ότι οι μεταβολές
του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζουν τα
άριστα επίπεδα κατανάλωσης των δύο περιόδων της ζωής των καταθετών και των
δανειοληπτών μέσω των επιτοκίων ισορροπίας καταθέσεων και χορηγήσεων
αντίστοιχα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κατεύθυνση αυτής της επίδρασης
εξαρτάται από το είδος των οικονομιών φάσματος.
Το τρίτο τμήμα της παρούσας διατριβής, «Κυκλικές Διακυμάνσεις & Τραπεζική
Συμπεριφορά», επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της επίδρασης της συμπεριφοράς των
εμπορικών τραπεζών στις κυκλικές διακυμάνσεις και στην αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής σε αυτό το πλαίσιο. Αρχικά παρουσιάστηκε ένα υπόδειγμα
που συνδέει τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών με την απόφαση των
επιχειρήσεων για επένδυση. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της βιομηχανικής
οργάνωσης των τραπεζών, ο ολιγοπωλιακός κλάδος περιγράφτηκε από το υπόδειγμα
Cournot δύο σταδίων με οικονομίες φάσματος. Από την άλλη πλευρά, για τον
προσδιορισμό

της

επενδυτικής

απόφασης

χρησιμοποιήθηκε

ο

επιταχυντής

επενδύσεων δεύτερης τάξης με πιστωτικό όρο. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο
επιμέρους συμπεριφορών αποτέλεσε το επιτόκιο χορηγήσεων, που στη συγκεκριμένη
περίπτωση

θεωρήθηκε

ενδογενές.

Στο

πλαίσιο

αυτό

εξετάστηκε

η

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για τις διάφορες περιπτώσεις
οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα. Αποδείχτηκε ότι το διατραπεζικό
επιτόκιο

αποτελεί

αποτελεσματικό

μέσο

άσκησης

νομισματικής

πολιτικής

ανεξάρτητα από το είδος οικονομιών φάσματος. Ωστόσο, το υποχρεωτικό ποσοστό
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διακράτησης

ρευστών

διαθεσίμων

των

εμπορικών

τραπεζών

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής μόνο
στην περίπτωση των οικονομιών φάσματος στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Στη
συνέχεια, επικεντρωθήκαμε στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομίες φάσματος
και επομένως οι αγορές δανείων και καταθέσεων είναι διαχωρισμένες. Υπό αυτό το
πρίσμα, μελετήσαμε την επίδραση της συμπεριφοράς των τραπεζών στον επενδυτικό
κύκλο. Εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις τραπεζικής συμπεριφοράς: ένα τυπικό παίγνιο
Cournot και ένα παίγνιο Stackelberg. Από την άλλη πλευρά, ως μηχανισμός
ερμηνείας του κύκλου των επενδύσεων υιοθετήθηκε ο επιταχυντής δεύτερης τάξης σε
διακριτό χρόνο. Η σύγκριση του τυπικού επιταχυντή επενδύσεων δεύτερης τάξης με
τα υποδείγματα στα οποία οι τράπεζες λαμβάνουν αποφάσεις στα πλαίσια των
παιγνίων Cournot και Stackelberg οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της
τραπεζικής συμπεριφοράς έγκειται σε αλλαγή του επιπέδου ισορροπίας του
κεφαλαίου με το τελευταίο να είναι χαμηλότερο στην περίπτωση του υποδείγματος
Cournot. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής έδειξε
ότι το διατραπεζικό επιτόκιο αποτελεί αποτελεσματικό μέσο και στις δύο περιπτώσεις
τραπεζικής συμπεριφοράς. Τέλος, επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε την εμφάνιση των
κυκλικών διακυμάνσεων σε όρους εθνικού εισοδήματος, υποθέτοντας ότι τόσο το
εθνικό εισόδημα όσο και το επιτόκιο χορηγήσεων προσδιορίζονται από κοινού στην
αγορά αγαθών και στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Για τον λόγο αυτό, το
υπόδειγμα επιταχυντή δεύτερης τάξης για το εισόδημα σε μια κλειστή οικονομία
συνδέθηκε με το υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων για τον ολιγοπωλιακό τραπεζικό
κλάδο. Η προσομοίωση του υποδείγματος επιβεβαίωσε τις δυναμικές του ιδιότητες.
Εξετάζοντας την επίδραση της άσκησης νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια του
υποδείγματός μας, συμπεράναμε ότι το υποχρεωτικό ποσοστό διακρατησης ρευστών
διαθεσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο ελέγχου της αυξημένης
ρευστότητας που συνεπάγεται η ύπαρξη οικονομιών φάσματος στον τραπεζικό τομέα.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν οι δημοσιεύσεις και οι
παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια που αποτέλεσαν απόρροια της παρούσας διατριβής:
Δημοσιεύσεις
1. Dalla, E. (2017), On the Effect of Cournot and Stackelberg Competition in the
Banking Sector on the Investment Cycle, forthcoming in International Journal of
Monetary Economics and Finance
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2. Dalla, E. (2016), An Economic Model for the Interpretation of Business Cycles &
the Efficiency of Monetary Policy, The Journal of Economic Asymmetries, Vol.
14 (2016), 29-38 (with Varelas, E.)
3. Dalla, E. (2016), Modeling Investment Cycles: A Theoretical Analysis, Modern
Economy, Vol. 7 (03), 336-344 (with Karpetis, C. & Varelas, E.)
4. Dalla, E. (2016), Second - Order Accelerator of Investment: The Case of Discrete
Time, International Review of Economics Education, Vol. 21, 48-61 (with
Varelas, E.)
5. Dalla, E. (2014), Monetary Policy Implications on Banking Conduct and Bank
Clients’ Behavior, Atlantic Economic Journal, Vol. 42 (4), 427-440 (with
Karpetis, C. & Varelas, E.)
6. Dalla, E. (2013), Monetary Policy and the Behavior of a Monopolistic Bank: A
Theoretical Approach, Asian Economic and Financial Review, Vol. 3 (11), 14391450 (with Varelas, E.)
Συνέδρια
1. “Monetary Policy Implications on the Investment Decision: Do Economies of
Scope in the Banking Sector Matter?”, paper presented at the 3rd International
Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF), University
of Macedonia, Thessaloniki, Greece, April 21-22, 2017
2. “Monetary Policy Implications on the Investment Decision: Do Economies of
Scope in the Banking Sector Matter?”, paper presented at the 2016 Annual
Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET),
Thessaloniki, Greece, November 10-12, 2016
3. “On the Effect of Cournot and Stackelberg Competition in the Banking Sector on
the Investment Cycle”, paper presented at the 2nd International Conference in
Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF), University of
Macedonia, Thessaloniki, Greece, May 6-7, 2016
4. “An Economic Model for the Interpretation of Business Cycles & the Efficiency of
Monetary Policy”, paper presented at the 19th Annual International Conference on
Macroeconomic Analysis and International Finance (ICMAIF), University of
Crete, Rethymno, Greece, May 28-30, 2015
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5. “Monetary Policy Implications on Banking Conduct and Bank Clients’
Behavior”, paper presented at Seminar, Department of Economics, University of
Macedonia, Thessaloniki, Greece, December 17, 2014
Ολοκληρώντας, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάποιες ενδεχόμενες προεκτάσεις
της εργασίας μας για περαιτέρω έρευνα. Ξεκινώντας από το τμήμα των κυκλικών
διακυμάνσεων, και συγκεκριμένα από το υπόδειγμα επιταχυντή δεύτερης τάξης για
μια κλειστή οικονομία σε διακριτό χρόνο, όπως αυτό θεμελιώθηκε στο κεφάλαιο 3, η
ανάλυσή μας θα μπορούσε να επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας έναν κανόνα
πολιτικής, όπως τον κανόνα Taylor. Ο κανόνας Taylor προσδιορίζει το επιτόκιο που
απαιτείται ώστε να επιτευχθεί το άριστο επίπεδο προϊόντος για κάθε δεδομένη
απόκλιση του πληθωρισμού από τον πληθωρισμό στόχο υπό την προϋπόθεση ότι η
κυβέρνηση κατά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κοινωνικής ζημίας της
αντιμετωπίζει δύο περιορισμούς, τον περιορισμό της διευρυμένης κατά τις
προσδοκίες καμπύλης Phillips και τον περιορισμό υστερημένης προσαρμογής
(Βαρελάς, 2014). Συνεπώς, θα ήταν δυνατόν να ερευνήσουμε ποια είναι η επίδραση
μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής στην ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματός
μας.
Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της διατριβής και στη μικροοικονομική
συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών, η ανάλυσή μας εγείρει ποικίλα ζητήματα ως
αντικείμενα μελλοντικής έρευνας. Πρώτον, το υπόδειγμα Cournot δύο σταδίων με
οικονομίες φάσματος που παρουσιάσαμε θα μπορούσε να αναχθεί στο επίπεδο μιας
αναπτυσσόμενης ανοικτής οικονομίας. Η επέκταση αυτή θα επέτρεπε να ελέγξουμε
πως η εισαγωγή των ομολογιών της αλλοδαπής στο χαρτοφυλάκιο των
ολιγοπωλιακών τραπεζών επηρεάζει την άριστη τραπεζική συμπεριφορά και πως
μεταβάλλονται τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής στο περιθώριο των
επιτοκίων χορηγήσεων

και

καταθέσεων στην

περίπτωση αυτή.

Επιπλέον,

ενσωματώνοντας τις εγχώριες κρατικές ομολογίες, και κατ’ επέκταση την έννοια του
χρέους στο υπόδειγμά μας, θα ήταν εφικτή η μελέτη της επίδρασης της πολιτικής
ανοικτής αγοράς μέσω των κρατικών ομολογιών στην άριστη τραπεζική
συμπεριφορά υπό ολιγοπωλιακές συνθήκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε επίσης η
επέκταση του υποδείγματός μας σε παίγνιο τριών σταδίων (Toolsema, 2003), όπου
στο πρώτο στάδιο η Κεντρική Τράπεζα θα προσδιορίζει τη νομισματική πολιτική που
θα ακολουθήσει ενώ τα δύο επόμενα στάδια θα αποτελούν τα δύο στάδια του
υποδείγματος Cournot με οικονομίες φάσματος, που παρουσιάσαμε, με δεδομένη την
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νομισματική πολιτική του πρώτου σταδίου. Θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε πως
μεταβάλλονται τα αποτελέσματά μας σε αυτήν την περίπτωση.
Τέλος, όσον αφορά στο τελευταίο τμήμα της παρούσας διατριβής, που συνδέει τις
κυκλικές διακυμάνσεις και την τραπεζική συμπεριφορά, η αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής ερμηνεύτηκε μέσω του τραπεζικού δανεισμού. Πιο
συγκεκριμένα, τόσο ένα μόνιμο σοκ του διατραπεζικού επιτοκίου όσο και ένα μόνιμο
σοκ του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζουν το
άριστο επιτόκιο χορηγήσεων στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό κλάδο. Το τελευταίο με
τη σειρά του οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας του αποθέματος κεφαλαίου (στα
κεφάλαια 8 & 9) ή εισοδήματος (στο κεφάλαιο 10). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
επέκταση της ανάλυσής μας θα ήταν προσπάθεια ερμηνείας του τραπεζικού
δανεισμού μέσω του χρηματοπιστωτικού επιταχυντή (Gambacorta & Mistrulli, 2004;
Hubbard et al., 2002; Kishan & Opiela, 2002). Υιοθετώντας την υπόθεση της
ασύμμετρης πληροφόρησης στην ικανότητα των ολιγοπωλιακών εμπορικών
τραπεζών να εξασφαλίσουν κεφάλαια τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από
τους καταθέτες (Gertler & Kiyotaki, 2010), θα ήταν δυνατόν να ερευνήσουμε πως η
νομισματική πολιτική επηρεάζει το τραπεζικό κεφάλαιο, και επομένως τον τραπεζικό
δανεισμό, επηρεάζοντας στη συνέχεια τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.
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