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I. Εισαγωγή

Στα πλαίσια της ανάλυσης που ακολουθεί , αφενός θα επιχειρήσουμε να 
προσδιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά τόσο των 
εμπορικών τραπεζών όσο και των οικονομούντων ατόμων που συναλλάσσονται μαζί 
της, αφετέρου θα δείξουμε τις επιπτώσεις των κινήσεων της πρώτης, μετά από μία 
μεταβολή του ποσοστού λειτουργικού κόστους που αντιμετωπίζει, επί του 
καταναλωτικού πλάνου καθώς και του επιπέδου χρησιμότητας των δανειοληπτών και 
των καταθετών.

Το κύριο μέρος της μελέτης χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο εξ’ 
αυτών παραθέτουμε και επιλύουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών της 
εμπορικής τράπεζας υπό τον ισολογιστικό της περιορισμό, προσδιορίζοντας έτσι το 
άριστο ύψος των, ελεγχόμενων από την εμπορική τράπεζα, επιτοκίων τόσο των 
προθεσμιακών καταθέσεων όσο και των χορηγήσεων. Κατόπιν δε ελέγχουμε πως 
αυτά επηρεάζονται από τις μεταβολές του ποσοστού λειτουργικού κόστους της 
τράπεζας. Στην συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο και τρίτο μέρος στα οποία 
παρουσιάζεται και επιλύεται το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας του 
καταθέτη και του δανειολήπτη αντίστοιχα υπό τον εισοδηματικό τους περιορισμό. 
Αφού βρούμε τα άριστα επίπεδα χρησιμότητάς τών προβαίνουμε στον έλεγχο του 
τρόπου υποκατάστασης της κατανάλωσης μεταξύ των δύο περιόδων της ζωής του 
καταθέτη και του δανειολήπτη στην προσπάθεια τους να ελιχθούν στις μεταβολές των 
επιτοκίων στις οποίες προβαίνει η τράπεζα.

II. Το Πρόβλημα Αριστοποίησης της Εμπορικής Τράπεζας

Θεωρούμε μία αντιπροσωπευτική εμπορική τράπεζα η οποία επιδιώκει την 
μεγιστοποίηση των κερδών της λαμβάνοντας υπόψη τον ισολογιστικό της περιορισμό 
όπως αυτός προκύπτει από τον ισολογισμό της. Η διάρθρωση του τελευταίου έχει ως 
ακολούθως:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Διαθέσιμα R
Επενδύσεις Β
Δάνεια L

Κεφάλαια Κ
Καταθέσεις Προθεσμίας Τ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ R + Β + L ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Κ + Τ

Το σκέλος του ενεργητικού εκφράζει τις απαιτήσεις της τράπεζας. Στο σημείο 
αυτό θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε ότι τα διαθέσιμα, R, διακρίνονται σε 
υποχρεωτικά και σε προαιρετικά ή πλεονάζοντα. Τα υποχρεωτικά διαθέσιμα 
καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα ως ένα ποσοστό των συνολικών 
καταθέσεων της εμπορικής τράπεζας που η τελευταία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί 
υπό μορφή ρευστών διαθεσίμων. Όσον αφορά στα προαιρετικά ή πλεονάζοντα 
διαθέσιμα πρόκειται γι’ αυτά που η τράπεζα θεωρεί ότι πρέπει να διατηρεί πέραν των 
υποχρεωτικών διαθεσίμων. Συνεπώς θα ισχύει η σχέση:
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R = x T (1)

όπου R: τα υποχρεωτικά διαθέσιμα
χ: το ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων, x e (0,1)
Τ: οι καταθέσεις προθεσμίας

Ένα κομμάτι του ενεργητικού συνιστούν και οι επενδύσεις, Β. Πρόκειται για 
τοποθετήσεις σε χρεόγραφα, δηλαδή σε τίτλους της χρηματαγοράς και της 
κεφαλαιαγοράς. Υποθέτουμε για λόγους απλούστευσης ότι αναφέρονται σε κρατικά 
ομόλογα το επιτόκιο των οποίων καθορίζεται εξωγενώς από την Κεντρική Τράπεζα.

Η τελευταία συνιστώσα του ενεργητικού είναι τα δάνεια, L, δηλαδή τα 
χρηματικά ποσά που χορήγησε η τράπεζα στους πελάτες της και τα οποία είναι 
απαιτητά ανάλογα με τη διάρκεια τους καθώς και τη διάρθρωση των 
τοκοχρεολυσίων. Η τράπεζα αντιμετωπίζει μια καμπύλη ζήτησης χορηγήσεων 
δανείων L = L(Y, ιγ). Τα δάνεια που ζητάνε οι πελάτες της τράπεζας, σχετίζονται
αρνητικά με το ύψος του επιτοκίου χορηγήσεων, ιγ, και θετικά με το επίπεδο
οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή το εισόδημα, Υ.

Ο αντίποδας του ενεργητικού είναι το παθητικό, το οποίο συνιστά τις 
υποχρεώσεις της τράπεζας. Αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια και τις καταθέσεις 
προθεσμίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για λόγους 
απλούστευσης έχουμε υποθέσει ότι οι καταθέσεις συνίστανται μόνο από καταθέσεις 
προθεσμίας τις οποίες συμβολίζουμε ως Τ1. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η 
υπόθεση είναι προκειμένου να αποτρέψουμε τον καταθέτη να καταφύγει σε 
εναλλακτική μορφή επένδυσης είτε αυτή έχει την μορφή καταθέσεων ταμιευτηρίου 
είτε την μορφή κρατικών τίτλων.

Ας υποθέσουμε στην συνέχεια ότι η εμπορική τράπεζα αντιμετωπίζει μια τελείως 
ελαστική συνάρτηση προσφοράς καταθέσεων προθεσμίας και επίσης το 
καταναλωτικό κοινό αντιμετωπίζει μία τελείως ελαστική συνάρτηση προσφοράς 
χορηγήσεων. Επιπλέον υποθέτουμε ότι η συνάρτηση ζήτησης χορηγήσεων και η 
συνάρτηση προσφοράς προθεσμιακών καταθέσεων έχουν γραμμική μορφή. Στην 
κατάσταση ισορροπίας επομένως θα ισχύει

Ls=Ld => Ε = α0Υ-α,ιγ (2) α0>0 & α, >0

&

TS=TD => Τ = τ0 + τ,ττ (3) τ0>0 & ^>0

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ενώ το σκέλος του παθητικού είναι το σύνολο των 
χρηματικών κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή της η εμπορική τράπεζα, το σκέλος του 
ενεργητικού περιγράφει τις απαιτήσεις της. Με άλλα λόγια το άθροισμα των ιδίων 
κεφαλαίων, Κ, και των καταθέσεων προθεσμίας, Τ, πρέπει να αντικρίζεται από τις 
τοποθετήσεις της τράπεζας. Συνεπώς ισχύει ο ισολογιστικός περιορισμός

R + B + L = K + T (4)

1 Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα εάν υποθέταμε ότι οι 
καταθέσεις είναι το άθροισμα των καταθέσεων ταμιευτηρίου (S), προθεσμίας (Τ) και όψεως (Η).
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και επειδή ισχύει R = x · Τ , αντικαθιστώντας στην σχέση (4) και μετά από πράξεις 
αυτή μπορεί να γραφεί και ως εξής

Β + L = Κ + (1 -x)T (5)

Στην αρχή της ανάλυσής μας τονίσαμε το γεγονός ότι η λειτουργία μιας τράπεζας 
αποτυπώνεται στον ισολογισμό της, κάτι το οποίο όμως δεν είναι απόλυτο. Είναι 
δυνατόν η λειτουργία μιας τράπεζας να εκφράζεται και από την σύγκριση των 
εσόδων και των εξόδων της. Στην συνέχεια λοιπόν θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο προκύπτουν τα έσοδα και τα έξοδα της τράπεζας.

Η τράπεζα ανά πάσα στιγμή καλύπτει τη ζήτηση για δάνεια η οποία επηρεάζεται, 
και μάλιστα αρνητικά, από το επιτόκιο χορηγήσεων. Επιπλέον η τράπεζα τοποθετεί 
ένα μέρος των κεφαλαίων της σε κρατικά ομόλογα. Επομένως τα έσοδα της 
εμπορικής τράπεζας θα είναι το άθροισμα των τόκων που εισπράττει τόσο από τα 
δάνεια όσο και από τα ομόλογα. Ως εκ τούτου θα δίνονται από την παρακάτω σχέση

Revenue = rb Β + r( L (6)

Οι δαπάνες που αντιμετωπίζει η τράπεζα περιλαμβάνουν τους τόκους που αυτή 
πληρώνει στους καταθέτες και το λειτουργικό κόστος, όπως μισθοί υπαλλήλων, 
ενοίκια, έξοδα συντήρησης εξοπλισμού κ.ά., το οποίο συνιστά ένα σταθερό ποσοστό 
των καταθέσεων προθεσμίας, k. Επίσης στις δαπάνες εμπεριέχεται και ένα σταθερό 
κόστος c . Επομένως τα έξοδα της τράπεζας θα εκφράζονται από την σχέση

Cost = rT-T + k-T + c (7) 

ή ισοδύναμα

Cost = (rT + k) · Τ + c (8)

Εφόσον έχουμε προσδιορίσει τα έσοδα και τα έξοδα, είμαστε πλέον σε θέση να 
προσδιορίσουμε το κέρδος της τράπεζας το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την 
διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων. Με άλλα λόγια το κέρδος δίνεται από 
την σχέση

Π = Revenue - Cost (9)

η οποία με την βοήθεια των σχέσεων (6) και (8) μπορεί να γραφεί και ως εξής 

Π= rb B + r, L - (rt + k)-T-c (10)

Αντικαθιστώντας στην συνέχεια τις σχέσεις (2) και (3) στην σχέση (10) προκύπτει η 
συνάρτηση κέρδους της εμπορικής τράπεζας. Ειδικότερα θα έχουμε:
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(11)

(2)
Π(γτ,r>) = rb B + x, L-(rT + k)T-c =>

n(rx>D = rb B + L (α0γ-αι rf)'(rT +k)(τ0 + τ, rT)-c =>

n(rt»r*) = rb B-(c + kx0)-a, xf + a0Yχ, -τ, r2 -(τ0 +τ, k)rT

Έχοντας προσδιορίσει την συνάρτηση κερδών θα συνεχίσουμε την ανάλυση μας, 
αναφορικά με το πρόβλημα αριστοποίησης της εμπορικής τράπεζας, στρέφοντας την 
προσοχή μας στον περιορισμό που αυτή αντιμετωπίζει. Πιο συγκεκριμένα θα 
αντικαταστήσουμε τις σχέσεις (2) και (3) στον ισολογιστικό περιορισμό, όπως αυτός 
περιγράφεται από την σχέση (5), παίρνοντας έτσι τη νέα μορφή του τελευταίου:

(1 - χ) τ, ττ +α, χ( =(Β-Κ)-(1-χ)τ0 +α0 Υ (12)

Συνοψίζοντας λοιπόν η εμπορική τράπεζα αντιμετωπίζει το παρακάτω πρόβλημα 
μεγιστοποίησης

Max Π(ττ,η,) = rb B-(c + kT0)-a, r2 +α0Υxt -τ, r2 -(τ0 +τ, k)rt

s.t. (1-χ)τ, rt +α, χ, = (Β - Κ) - (1 - χ) τ0 +α0Υ

για τη λύση του οποίου θα πρέπει να σχηματίσουμε την συνάρτηση Lagrange που 
έχει την ακόλουθη μορφή

V (rt,r„ λ) = rb Β - (c + k τ0) - α, η2 + α0Υ χ, - τ, r2 - (τ0 + τ, k) χτ +

+ λ[(Β - Κ) - (1 - χ) τ0 + α0Υ - (1 - χ) τ, χτ -α, rj (13)

και την οποία καλούμαστε πλέον να αριστοποιήσουμε ως προς rT, και λ.
Πριν συνεχίσουμε στην επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να υπενθυμίσουμε 

ότι η εμπορική τράπεζα έχει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, 
ορίζοντας η ίδια το ύψος των, ελεγχόμενων από αυτήν, επιτοκίων χορηγήσεων, χ(,
και καταθέσεων, rt, δεδομένου ότι αφενός το επιτόκιο ομολόγων, rb, ορίζεται
εξωγενώς από την Κεντρική Τράπεζα και αφετέρου τόσο το ποσοστό υποχρεωτικών 
διαθεσίμων, χ, όσο και το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k, είναι δεδομένα.

Επιστρέφοντας στο πρόβλημα αριστοποίησης, οι συνθήκες πρώτης τάξης που θα 
πρέπει να ικανοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

θν(η,Γτ,λ) ο_
-2 τ,rT -(τ0 +τ^)-λ(1-χ)τ, =0 (14)

5rT

5ν(η,Γτ,λ) ο_
δ χ.

-2αιχ( +α0Υ -λα, =0 (15)
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—(Γ'’Γ·,λ) =0=> (Β-Κ)-(1-χ)τ0 +α0Υ-(1-χ)τ,Γτ -α,η =0
ο λ

(16)

Επιλύνοντας στην συνέχεια τις σχέσεις (14) και (15) ως προς τον 
πολλαπλασιαστή Lagrange, λ, προκύπτουν οι σχέσεις:

λ:
2τ,Γτ +(τ0 +T,k) 

(1-χ)τ,
(17) & _ αοΥ~2αιΙ> 

a,
(18)

από την εξίσωση των οποίων και την επίλυσή της ως προς το επιτόκιο χορηγήσεων, 
re, προκύπτει:

α0Υ ] τ0 + T,k + 2 τ,Γτ 
2α, 2 (1 - χ) τ,

(19)

Αντικαθιστώντας στην συνέχεια την σχέση (19) στην σχέση (16) θα έχουμε:

α,
α0Υ | τ0 + r,k + 2τ,η 

2α, 2(1-χ)τ,
+ (1-χ)τ,Γτ = (Β-Κ)-(1-χ)τ0 +α0Υ =>

_ α0Υ | α, (τ„ + i,k) 

2 2(1-χ)τ,
-^-Γτ +(1-χ)τ,Γτ =(Β-Κ)-(1-χ)τ0 +α0Υ=> 
1 - χ

α, +(1-χ)2τ, 

1 - χ
r = 2(1-χ)τ, (Β-Κ) + α0 (1-χ)τ,Υ-2(1-χ)2 τ0τ, - α, (τ0 + τ,k)

2 (1 - χ) τ,

2 (1 - χ) τ. (Β-Κ) + ^-(1-χ)τ„ 
2

-α, (τ0 + τ, k)

2τ, [α, +(1-χ)2 τ,]
(20)

Η παραπάνω σχέση εκφράζει το άριστο ύψος του επιτοκίου προθεσμιακών 
καταθέσεων. Προκειμένου τώρα να υπολογίσουμε το άριστο ύψος του επιτοκίου 
χορηγήσεων, αρκεί να αντικαταστήσουμε στην σχέση (19) την σχέση (20). Πιο 
συγκεκριμένα θα έχουμε:

* αηΥ τη+τΑ 
τ( = —— + —ίί----- -—

2 α, 2 (1 - χ) τ,

2 (1 - χ) τ. (Β-Κ) + ^-(1-χ)τ0 
2

-α, (τ0 +T,k)

2 τ, α, +(1-χ)2τ, (ΐ-χ)
(21)
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Συνεπώς το άριστο ύψος των κερδών της εμπορικής τράπεζας μπορεί να 
υπολογιστεί εάν αντικαταστήσουμε τις σχέσεις (20) και (21) στην συνάρτηση 
κέρδους, όπως αυτή περιγράφεται από την σχέση (11):

n*(rI*,r;) = rbB-(c + kT0)-a1 (r*)2 +α0Υ r* -τ, (rT*)2 -(τ0 + T,k)r* (22)

Το ερώτημα που ανακύπτει στο σημείο αυτό είναι εάν τα άριστα μεγέθη τόσο του 
επιτοκίου χορηγήσεων όσο και των προθεσμιακών καταθέσεων είναι αυτά που 
μεγιστοποιούν τα κέρδη της τράπεζας. Με άλλα λόγια θα διερευνήσουμε εάν το 
άριστο ύψος των κερδών, όπως αυτό περιγράφεται από την σχέση (22), είναι και το 
μέγιστο. Για να ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη δεύτερης 
τάξης, σύμφωνα με την οποία το δεύτερο ολικό διαφορικό της συνάρτησης Lagrange 
πρέπει να είναι αρνητικά ορισμένο ή ισοδύναμα η φραγμένη ορίζουσα του Hess θα 
πρέπει να συνιστά ένα θετικό μέγεθος. Ουσιαστικά δηλαδή θα προσπαθήσουμε να
αποδείξουμε ότι Η >0.

Η γενική μορφή της φραγμένης ορίζουσας του Hess είναι η ακόλουθη:

Η(λ*,Γ*,Γ*)

0 gr

g V V6r, r, r, r, r,

g V V&r, Γ, r, r, r,

(23)

όπου gr ,gr : οι μερικές παράγωγοι ως προς rT και χ, αντιστοίχως της συνάρτησης 

g(rT,η) = (1 - χ) τμτ + α,η η οποία αποτελεί μέρος του ισολογιστικού 
περιορισμού και2

2 (1 - χ) τ. (Β-Κ) + ^-(1-χ)τ0 -α, (τ0 + x,k)
τ0 + τ,k L 2 J
(1-χ)τ, τ, [α, + (1 - χ) 2 τ j ] (1 - χ)

Επειδή η σχέση (23) περιγράφει την γενική μορφή της φραγμένης ορίζουσας του 
Hess θα χρειασθεί να υπολογίσουμε [με τη βοήθεια των σχέσεων (14) και (15)] στο 
άριστο σημείο (r*, r*), τα επιμέρους στοιχεία της που δίδονται παρακάτω:

^Μ=(1_χ)τι

δχ.
(24)

2 Η σχέση η οποία περιγράφει το λ* προκύπτει εάν στην σχέση (18) αντικαταστήσουμε το επιτόκιο 
χορηγήσεων με r* (σχέση 21).
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(25)g=ML*l=ai
dr.

V
d[d V(rt ,τ( , λ)/5ττ]

= -2τ,
dr

(26)

V _ v ^ d [5 V(rT, rf, X)/d ττ ] =Q
rT rf rf rx

V.

dre

d[dV(rT ,r, ,λ)/5η]
= -2 a,

dr,

(27)

(28)

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πρόσημο της φραγμένης ορίζουσας του Hess θα 
πρέπει να είναι θετικό. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στην σχέση (23), 
αποδεικνύεται ότι:

Η(λ*, γχ* , η )| =

0 (1 - χ)τ

(1-χ)τ, - 2 τ,

α,

ι α.

-2 α,

Η(λ\ι·;,ιν)=(-1)1+1 (0)
-2τ, 0

0 -2 α, + (-1)1+2(1-χ)τ,
(1 - χ) τ, 0 

α, .-2 α,

+ (-1),+3α (1 - χ) τ, -2τ,
α, 0

|Η(λ*, τ*, r* )| = 0 - (1 - χ) τ, [-2 α, (1-χ)τ,]+α, (2α,τ,): 

|Η(λ’,Γ*,τ*)|= 2 α, (1 - χ)2 τ\ +2α^τ, =>

Η(λ*, ττ*, r*) = 2 α, τ, [(1 - χ)2 τ, +2α,] > 0 (29)

Μπορούμε επομένως να ισχυρισθούμε ότι το άριστο σημείο (r*, r*) είναι αυτό
που μεγιστοποιεί τα κέρδη της εμπορικής τράπεζας, δεδομένου ότι ικανοποιείται η 
συνθήκη δεύτερης τάξης περί θετικού πρόσημου της φραγμένης ορίζουσας του Hess 
(σχέση 29).
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Στην μέχρι τώρα ανάλυση μας κάναμε την υπόθεση ότι το ποσοστό λειτουργικού 
κόστους, k, είναι σταθερό. Ποιες θα είναι όμως οι επιπτώσεις της μεταβολής του k επί 
του επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων, r*, του επιτοκίου χορηγήσεων, r*, καθώς

και του ύψους των κερδών, Π * (η , r*); Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ αυτών των
μεγεθών; Προκειμένου να απαντήσουμε σε αλγεβρικούς όρους στα ερωτήματα αυτά, 
θα χρειασθεί να υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους του άριστου ύψους του 
επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων, rt*, και του επιτοκίου χορηγήσεων, τ',
[σχέσεις (20) και (21) αντιστοίχως] ως προς το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k. 
Έτσι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την επίπτωση μιας απειροελάχιστης 
μεταβολής του ποσοστού λειτουργικού κόστους πάνω στις τιμές ισορροπίας των 
επιτοκίων ττ και η . Με την βοήθεια λοιπόν των σχέσεων (20) και (21) βρίσκουμε

dr* α,

dk 2 [(1 - x)2 τ, + α, ]
< 0 (30) &

dr,* (1 - χ) τ.

dk 2 [(1 - χ)2 τ, +α,]
> 0 (31)

Σύμφωνα με την σχέση (30), μια απειροελάχιστη μεταβολή του ποσοστού 
λειτουργικού κόστους οδηγεί σε μία μεταβολή του άριστου ύψους του επιτοκίου 
προθεσμιακών καταθέσεων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντιθέτως η σχέση (31) 
υποδεικνύει την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ του ποσοστού k και του άριστου 
ύψους του επιτοκίου χορηγήσεων.

Στην συνέχεια θα ελέγξουμε εάν το κόστος λειτουργίας επηρεάζει το άριστο 
ύψος κερδών. Προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζεται να υπολογίσουμε το ολικό 
διαφορικό της συνάρτησης κέρδους ως προς το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k. Σε 
αλγεβρικούς όρους θα ισχύει ότι:

* (Γτ*, Τ( )

dk
το -τ, rt* < 0 (32)

Από την σχέση (32) γίνεται προφανές ότι μία μεταβολή του ποσοστού λειτουργικού 
κόστους, k, επηρεάζει αρνητικά το άριστο ύψος των κερδών της εμπορικής τράπεζας. 
Προκειμένου όμως να δούμε πόσο ακριβώς το επηρεάζει θα χρειασθεί να 
αντικαταστήσουμε στην σχέση (32) το άριστο ύψος επιτοκίου των προθεσμιακών 
καταθέσεων όπως αυτό περιγράφεται από την σχέση (20). Ειδικότερα θα ισχύει:

dn‘(k) (20>
2(1 — χ)τ, (Β-Κ) + ^-(1-χ)τ„ 

2
-α,(τ0 +T,k)

- τ0 τ, 
dk 2τ, [α, + (1 - χ)2 τ, ]

ΗX
1

οί (0-Κ) + ^Α-(1-χ)το 
2

-α, (τ0 + T,k)

2[α, +(1-χ)2τ,]
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-2τ0[α, +(1-χ)2 τ,]-2(1-χ)τ, (Β - Κ) + —-(1 - χ)τ0 
2

+ α, (τ0 + τ,k)

2 α, + (1 - χ)2 τ,

-2τ0α, -2τ0τ,(1-χ)2 -2(1-χ)τ, (Β ΚΙι α° Υ + 2τ0τ,(1-χ)2 + α,τ0 +a,T,kΜ3 f
2 J

2 [α, +(1-χ)2τ,]

-α,τ0 + α, τ, k - 2(1 - χ)τ. ίΒ η ι α°Υ- jv; ι
2 .

2[α, + (1 - χ)2 τ,]

αι (T|k - τ0)-2(1 -x)Tj

=>dn’(k) = -

(B-K) + -^-

2[α, +(1-χ)2τ,]
dk (33)

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει την συνολική μεταβολή των τραπεζικών κερδών 
ως συνέπεια της μεταβολής του ποσοστού λειτουργικού κόστους. Πιο συγκεκριμένα 
μία αύξηση (μείωση) του k προκαλεί την μείωση (αύξηση) του άριστου ύψους των 
κερδών της εμπορικής τράπεζας.

III. Το Πρόβλημα Αριστοποίησης της Ευημερίας του Καταθέτη

Όπως φαίνεται από τον ισολογισμό της εμπορικής τράπεζας ο οποίος 
παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος της ανάλυσης μας, οι καταθέσεις προθεσμίας 
συνιστούν κομμάτι των υποχρεώσεων της τράπεζας. Ο λόγος για τον οποίο ένα 
οικονομούν άτομο καταφεύγει στις καταθέσεις προθεσμίας ως έναν τρόπο 
αποταμίευσης (άρα και επένδυσης) είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής ευημερίας 
του. Προκειμένου λοιπόν ο καταθέτης να επιτύχει τον στόχο του, αρκεί να 
μεγιστοποιήσει την χρησιμότητά του η οποία είναι θετική συνάρτηση των επιπέδων 
κατανάλωσης της πρώτης και δεύτερης περιόδου της ζωής3 του, c, και c2 αντίστοιχα:

U (c, , c,) = c“ ο'2'λ (34) 0 < a < 1

η οποία είναι τύπου Cobb - Douglas και ομογενής 1ου βαθμού.
Ο καταθέτης στην προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του, θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του και τον εισοδηματικό περιορισμό που αυτός 
αντιμετωπίζει. Προκειμένου να σχηματίσουμε τον εισοδηματικό περιορισμό

3 Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μία από τις βασικές υποθέσεις στην ανάλυση μας είναι ότι ο χρονικός 
ορίζοντας του καταθέτη εκτείνεται σε δύο περιόδους.
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υποθέτουμε ότι Γ’ν ο συγκεκριμένος καταθέτης δεν κληρονομεί αλλά ούτε και 
κληροδοτεί κάποιο χρηματικό ποσό, 20ν δεν προβαίνει σε καμιά μορφή δανεισμού, 3ον 
η μόνη μορφή επένδυσης στην οποία μπορεί να προβεί είναι οι καταθέσεις 
προθεσμίας και 4ον οι καταθέσεις προθεσμίας πραγματοποιούνται στην αρχή της 
πρώτης περιόδου ενώ στην αρχή της δεύτερης περιόδου πραγματοποιείται η ανάληψη 
του αρχικού κεφαλαίου μαζί με τους τόκους. Τέλος υποθέτουμε ότι το επίπεδο τιμών 
των καταναλωτικών αγαθών παραμένει διαχρονικά σταθερό4. Επομένως, ο 
εισοδηματικός περιορισμός θα δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

y, +bt_, (l + r*) = ct +bt (35)

Στο αριστερό μέρος της εξίσωσης (35) βρίσκονται οι πηγές κεφαλαίου οι οποίες 
αποτελούνται από το εισόδημα y, και το επενδυμένο σε προθεσμιακές καταθέσεις 
κεφάλαιο της προηγούμενης περιόδου, b,_ ,, προσαυξημένο με τους τόκους, r* bt_,.
Στο δεξιό μέρος της ίδιας εξίσωσης βρίσκονται οι χρήσεις των κεφαλαίων αυτών οι 
οποίες αποτελούνται από την κατανάλωση c, καθώς και τις επενδύσεις σε 
προθεσμιακές καταθέσεις, b,. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι το 
επιτόκιο των καταθέσεων προθεσμίας δεν έχει χρονικό δείκτη όχι γιατί θεωρείται 
σταθερό αλλά γιατί ο καταθέτης επενδύει σε μία μόνο χρονική περίοδο της ζωής του 
και αυτή είναι η πρώτη.

Δεδομένου λοιπόν ότι ο καταθέτης ζει μόνο για δύο περιόδους, ο εισοδηματικός 
περιορισμός που αντιμετωπίζει σε καθεμιά από αυτές βάσει της εξίσωσης (35) έχει ως 
ακολούθως:

y,+b0 (l + rT*) = c,+b, (36)

&

y2 +b. (1 + !■*) = c2 +b2 (37)

Επειδή όμως υποθέσαμε ότι ο καταθέτης δεν κληρονομεί αλλά ούτε και 
κληροδοτεί κάποιο χρηματικό ποσό θα ισχύει ότι:

b„ = b2 = 0 (38)

και επομένως οι εξισώσεις (36) και (37) που εκφράζουν τον εισοδηματικό περιορισμό 
του καταθέτη για την πρώτη και δεύτερη περίοδο αντίστοιχα παίρνουν την μορφή:

y, =c, +b, (39)

&

y2 +b,(l + r*) = c2 (40)

4 Η υπόθεση αναφορικά με το επίπεδο τιμών των καταναλωτικών αγαθών διατηρείται και στην 
περίπτωση του δανειολήπτη που εξετάζεται στην επόμενη ενότητα.
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Παρατηρούμε ότι οι προθεσμιακές καταθέσεις, bb βρίσκονται και στους δύο 
εισοδηματικούς περιορισμούς. Επιλύνοντας λοιπόν την εξίσωση (39) ως προς b, και 
αντικαθιστώντας στην εξίσωση (40) προκύπτει η νέα μορφή του εισοδηματικού 
περιορισμού:

y2 + (y. -c,)(i + r*)=c2=>

=> gd(ci .c2) = (l + r*)c, +c2 =(l + rt*)y. +y2 (41)

Βασιζόμενοι στην παραπάνω ανάλυση είμαστε πλέον σε θέση να σχηματίσουμε 
το πρόβλημα αριστοποίησης που αντιμετωπίζει ο καταθέτης και το οποίο έχει την 
ακόλουθη μορφή:

Max U(c, ,c2) = ca c2’a

s.t. gd(c, ,c2) = (l + r*)c, +c2 =(l + r*)y, + y2

Για να επιλύσουμε το παραπάνω πρόβλημα αριστοποίησης θα πρέπει πρώτα να 
σχηματίσουμε την συνάρτηση Lagrange την οποία τελικά θα αριστοποιήσουμε:

Qd(ci >c2 >qd) = ci c2'a +qd[(y2 -c2) + (l + r*)(y, -c,)J (42)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης που θα πρέπει να ικανοποιούνται για την αριστοποίηση 
της συνάρτησης Qd(ch c2, qd) είναι οι ακόλουθες:

aQd(c, ,c2 ,qd)

3qd
= 0^ (y2-c2) + (l + r*)(y,-c,) = 0 (43)

^Qd(C| ,c2 ,qd) 

5c,
= 0=> acf’1 c2‘a - qd(l + r*) = 0 (44)

^ Qd (c, ,C2 ,qd) 

5c,
(1' a) ca c'2a -qd = 0 (45)

Επιλύνοντας στην συνέχεια τις συνθήκες πρώτης τάξης (44) και (45) ως προς τον 
πολλαπλασιαστή Lagrange, qd, προκύπτουν αντίστοιχα οι σχέσεις:

a
( \ 1 -a ( \

C2 (46) & qd =(i-a) C2
q“ " . .l + rt y C1 > y C1 >

(47)
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Επομένως θα ισχύει ότι

1 + r

( \ 1 -a ( \

= 0-a) C2

V C1 > ^ C1 y

c2 1 ■ a ... *ν 
=> —=------- (1 + γτ)=>

c, a

c2 = ~~~ (1 r*) c, (48) 
a

Αντικαθιστώντας στην συνέχεια την σχέση (48) στην σχέση (43) προκύπτει ότι:

y2 - —— (1 + r*)Cj + (1 + r*)(y, -c,) = 0: 
a

y2 +(i + r*)y,
1 -a

(l + r*) + (l + r*) C( =0:

f - * \l + rt

V a y
c, =(l + r’)y, +y2

c* =a y, +-------- y2 (49)
1 + r

το οποίο είναι το άριστο επίπεδο κατανάλωσης του καταθέτη για την πρώτη περίοδο 
της ζωής του.

Όσον αφορά στο άριστο επίπεδο κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου, αυτό 
προκύπτει εάν αντικαταστήσουμε την σχέση (49) στην σχέση (48):

1 - a . ..
c2 =------ (l + rt) ay. +------7Ί1

1 + r* y

c2 =(l-a)(l + r*)y, +(l-a)y2 =>

c*2 =(l-a)[(l + r*)y, + y2] (50)
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Αντικαθιστώντας τέλος τα άριστα επίπεδα κατανάλωσης c* και cj της πρώτης
και δεύτερης περιόδου αντίστοιχα, στην σχέση (47), και δεδομένου ότι 

*
C ci

—— =--------------------, μπορούμε να υπολογίσουμε και τον πολλαπλασιαστή
c*2 (l-aXl + O

Lagrange, qd:

4d =(1 -a)
V C2 J

4d =0-a)
(l_a)(l + r*)

(l-a)1
1 + r.

>0 (51)

Επειδή ο συνδυασμός (c*, cj) είναι αυτός ο οποίος μας δίνει το άριστο μέγεθος 
της χρησιμότητας του καταθέτη, θα πρέπει να προσδιορίσουμε εάν είναι ταυτόχρονα 
και αυτός ο οποίος την μεγιστοποιεί. Για να συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
ικανοποιείται η παρακάτω σχέση:

Dd (4d > Cl ’ C2 )

0 Sc, Sc2

< Qc,c, Qc,c2 >0 (52)

Qc„ Qc2c2

Για να συνεχίσουμε την ανάλυσή μας θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε, με τη 
βοήθεια των σχέσεων (41), (44) και (45), τα επιμέρους στοιχεία της σχέσης (52):

d = egd(c,,c2) = .
&C| λ τ5c,

(53)

d _ 5gd(c, ,c2) _
gc2 ac.

(54)

Q‘" =a[8QJ(cl.»2.qJvac,]=.a(1.a)c;„-,.,c,- a(l-a)
ν l-a

v c. j
(55)
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Q
d
C| c2

_ a[aQd(c,,c2,qd)/5ci] _
dc,

= a(l-a)cf1 c2a =
a (1 -a) / „ γ

v c. J
= Qc2c, (56)

CjC2 ac, 12
a(l-a) f _ \

V ci J
(57)

Αντικαθιστώντας κατ’ επέκταση τις σχέσεις (53) έως (57) στην σχέση (52) θα 
έχουμε:

Dd(qd>c*>c2)| =

ι + γ;

i+i·; -a(1'a)
( \ 1 -a

a(l-a)
( \ 

c2

c, l C1 J Ci s, C1 y

a(1 - a)
ί χ

Dd (qd ’ C|, c2) = (-1) (0)

a(l-a)

ί X
f2_ a(l-a)

c. J c2 v. ci y

( ,1-8 ( \
^2_ a(l-a) C2

l c. c. v. Ci y
+

a(l-a)
( \

a(1 - a)
( \

_^2_

c, v C1 y c2 V C1 J

+ (· 1)1+2 (1 + rt*)

1 + r
a(l-a)

a(l-a)

ί X

\Cl J

( \

V CI J
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+ (-l)
1 + 3

1 + r a(1 - a)

a(l-a)

f \

V ci J

i V

\ ci J

Dd(qd>ci>c*2) = ο-(ΐ +Ο
,, .s a(l-a) 

-(1 + 0

( \ 
^2_ a(l-a)

( \ 
^2_

-a

c2 1 C1 J c, 1 C1 J
+

( \ -a ( \ 1 -a

(i+r;)a(1-a) C2 a (1 -a) C 2+ —1-------
C1 L ci J Cl L ci J

|Dd (qj, cj, cj )| = (1 + r*) a (1 - a)
( \ -a

c2 1 + r 1

^ C. / 1

o K)

H

a
1__

_ +

+ (l + r*)a(l-a)
f \

C2
-a

1 i C2
< C! , _c, cf(l + r*)_

|Dd(qd’ci’c‘2)| = (! + !·* )a(l-a)
( \ -a ~

V cl J

1 + r 2 ------— + — + ·
c2 c, c,(l + rt)

>0 (58)

Βασιζόμενοι στην τελευταία σχέση, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ο 
συνδυασμός (cj,c2)είναι αυτός που μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του καταθέτη. 
Στο σημείο αυτό βέβαια ανακύπτει ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά στον τρόπο 
που το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k, της εμπορικής τράπεζας επηρεάζει τον 
συνδυασμό (c*,c2). Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα 
χρειασθούμε τη βοήθεια των μερικών παραγώγων των μέγιστων επιπέδων 
κατανάλωσης για κάθε περίοδο, c* και c2 αντίστοιχα, ως προς το ποσοστό 
λειτουργικού κόστους, k. Συγκεκριμένα από τις σχέσεις (49) και (50) προκύπτει:
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5 c, _ 5 c, 5rt

5k 5 r* 5k
(59) & *ί = Μ (60)

5k 5 r* 5k

Γνωρίζουμε ήδη ότι
5r* α,

5 k 2 [α, + (1 - χ)2τ,]
<0και επομένως χρειάζεται να

υπολογίσουμε μόνο τις μερικές παραγώγους ^ °1 και ^ °2 από τις σχέσεις (49) και
5ττ* 5 rt*

(50) αντιστοίχως. Συγκεκριμένα θα ισχύει ότι:

5c,

5 rt (l + O2
(61) & r-=(l*a)y, (62)

dr'

Συνεπώς οι σχέσεις (59) και (60) μπορούν να πάρουν την παρακάτω μορφή:

5 c* _ 5 c* 5rt* 5 c*

5k 5 r* 5k 5k (Ι + Ο2

a,

2 [a, + (1 - x)2 τ, ]

5 c* ay 2 a,

5k (l + rT*)2 2 [α, +(1-χ)2τ,]
>0 (63)

&

5 c* 5 c* 5r* 5 c* r ·,
---- - =  -------=>—- = l(l -a) y, J
5k 5 r 5k 5k

a,

2 [a, + (1 - x)2 τ, ]

5 c (l-a)y,a,

5 k 2 [α, +(1-χ)2τ,]
<0 (64)

Στηριζόμενοι στις σχέσεις (63) και (64) μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το 
ποσοστό λειτουργικού κόστους της εμπορικής τράπεζας επηρεάζει θετικά την 
κατανάλωση της πρώτης περιόδου και αρνητικά εκείνη της δεύτερης περιόδου. 
Συγκεκριμένα, μία αύξηση (μείωση) της παραμέτρου k θα προκαλέσει αύξηση 
(μείωση) του άριστου επιπέδου κατανάλωσης της πρώτης περιόδου ενώ θα οδηγήσει 
σε μείωση (αύξηση) του άριστου επιπέδου κατανάλωσης για την δεύτερη περίοδο.
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Μέχρι στιγμής επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζεται το επίπεδο κατανάλωσης του καταθέτη είτε την πρώτη περίοδο είτε την 
δεύτερη περίοδο της ζωής του από τις μεταβολές της παραμέτρου k. Όμως η 
μεταβολή του επιπέδου χρησιμότητας που απολαμβάνει ο καταθέτης ως αποτέλεσμα 
της αύξησης ή μείωσης της παραμέτρου k είναι αυτό για το οποίο ενδιαφερόμαστε 
περισσότερο. Προκειμένου να μελετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα θα χρειασθεί να 
υπολογίσουμε το ολικό διαφορικό των συνθηκών πρώτης τάξης του προβλήματος 
αριστοποίησης του καταθέτη, έχοντας ως ενδογενείς μεταβλητές τις μεταβολές της 
κατανάλωσης της πρώτης και δεύτερης περιόδου, dc, και dc2 αντίστοιχα, καθώς και 
την μεταβολή του πολλαπλασιαστή Lagrange, dqd. Ως εκ τούτου θα ισχύει ότι:

(y, -c,)(l + r’) + (y2 -c2) = 0 

ac;(1'a) c2'a - qd (1 + 0 = 0 

(l-a)cf c2a -qd =0

■(l + r*)dc, ■dc.

a(1 -a)cj(1‘aH c2'a dc, +a(l-a)cj(l"a) c2a dc2 -(l + rt")dq(l-a)

a(l-a)ca'' c2a dc, -a(l-a)ca c2a'' dc2 -dqc

+ (y, -c1)dr* =0

-qd dr* =0 

= 0

■ (1 + r*) dc, dc2 =(c, - yi) dr*

■ (1 + r*) dqd
a(l-a) f n \

V C1 J

■dqd +
a(l-a) i „ X

v ci y

dc, +

dc. -

a(l-a)

a(l-a)

( „ \

v ci y

r „ λ

v ci y

dc,

dc,

= qd dr*

= 0

d + L) -1

(i+r;) -
a(l-a) f >

C2 a(l-a) C2 T

c.

a(l-a)

l Cl ,

r \
C2

Cj

a(l-a)

Cl J

MCl V c. J C2 < C1 >

Tdqd" (c, - y,) dr*

dc, = qd dr*

dc2 0
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dq/ (c, - y,) dr*

®3χ3 dc. = qd drt*

dc2 0

(65)

όπου Β3χ3 = -(1 + 0

-0+Ο -ι

a (1 -a) f<0 a(l-a)
^ T

Cl

a (1 - a)

^ C1 > 

^ c ^

C J

a (1 -a)

, C, J

( c "l

c. < C1 > c2 V ci y

Επιλύνοντας στην συνέχεια το γραμμικό σύστημα όπως αυτό περιγράφεται από 
την σχέση (65) θα έχουμε:

β^Γ-β;,,·

dqd

dc, =K,)"·

(C, - y,) dr*

qd drj

dc2 0

i----------------
■Ό 

—
cr 

o
Ό

 
”0 Adj (Bd)

(c, -y,)drt* 

qd drt*

dc2

Bd

0

18



dqd

dc,

dc2

B

B

K.

B 13

K\

B^2

B 23

B 31

B 32

B 33

(ci * Yi ) dr*

qd drx*

dqd =7~“|Βιι|(ει ■ Yi)dr* + |B2iIqd dr*I d “Bl

dc, =
Bc

Bp (c, - yi ) drt* + BdJqd drt*

dc2 = ■
B

B (c, -y,)drt* + B23 qd drt*

dqd _ Bf.
(c, -y,) + -

Bd,
-qd (66)

drx* Bd Bd

dc, Bp Bd,
qd (67)i(c, -y,) +

d^ Bd Bd

dc. Bp B?3
(c, -y,) + qd (68)

drt* Bd Bd

όπου | Bd | = | Dd (-)j : η φραγμένη ορίζουσα του Hess

[βΗ I : το γινόμενο του όρου (- l)'+j επί την ορίζουσα που προκύπτει από την
φραγμένη ορίζουσα του Hess αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε την ϊ 
γραμμή και την] στήλη.

Από τις εξισώσεις (67) και (78) γίνεται προφανές ότι η μεταβολή της 
κατανάλωσης τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης περιόδου εξαιτίας μιας 
μεταβολής του επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας είναι το άθροισμα δύο 
επιμέρους μεγεθών. Ειδικότερα, η συνολική μεταβολή της κατανάλωσης της πρώτης
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και δεύτερης περιόδου εξαιτίας μιας μεταβολής του επιτοκίου προθεσμιακών 
καταθέσεων φαίνεται καλύτερα από τις σχέσεις:

dc, =-
Β 12

Bd
(c, -y,)dr* +

Β 22

Bc
qddr* (69)

&

Bd Bd
dc2=i^(c1-yI)dr;+-L2Lqddr; (70) 

Bd Bd

Αμέσως παρακάτω θα αποδείξουμε ότι το άθροισμα των μεγεθών που μας δίνει 
την ολική μεταβολή της κατανάλωσης της πρώτης περιόδου καθώς και αυτή της 
δεύτερης δεν είναι τίποτα άλλο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων υποκατάστασης 
και εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης προσδιορίζεται με βάση την υπόθεση ότι η 
χρησιμότητα παραμένει σταθερή στο αρχικό της επίπεδο. Κατά συνέπεια θα ισχύει:

dU(C| , c2) = 0 (71)

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι η συνάρτηση χρησιμότητας 
δίνεται από την σχέση

U (c, , c2) = c3 c2‘3 (34) 0 < a < 1

Παίρνοντας λοιπόν το ολικό διαφορικό της συνάρτησης χρησιμότητας και 
εξισώνοντάς το με το μηδέν, όπως άλλωστε ορίζει και η σχέση (71), θα έχουμε:

( \ 1 -a ( \ -a

a dc, +(l-a) C2 dc2 =0=>
κ ci , v Ci y

( \ -a
_^2_ Q

a^-dc, +(l-a)dc2
< C1 y . ci

= 0:

a —dc, +(l-a)dc2 =0 (72)

αφού
( λ'3

_£2_

V. C1 J *0.
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Αντικαθιστώντας στην συνέχεια τις άριστες τιμές κατανάλωσης για την κάθε 
περίοδο, c* και c2 που δίνονται από τις σχέσεις (49) και (50) αντίστοιχα, η σχέση 
(72) μπορεί να γραφεί και ως εξής:

Q
a-^-dc, +(l-a)dc2 =0=>

c*

(l-a)[(l + r:)y,+yJdC| +(l.a)dcI =0=>

[(' + ■·; )y, +y2] 
l + r.

(l-a)(l + r*)dC| +(l-a)dc2 =0:

(l-a)[(l + r*)dc, +dc2]=0:

(l + rt*)dc, +dc2 =0 (73)

καθώς ισχύει ότι 1 - a Φ 0.
Παίρνοντας κατόπιν το ολικό διαφορικό του εισοδηματικού περιορισμού, ο 

οποίος θυμίζουμε ότι έχει την εξής μορφή

gd(ci .c2) = (l + r’)c, +c2 =(l + rt*)y, +y2

προκύπτει ότι:

dgd( ) = (l + r*)dc, +dc2 +(c, -y,)dr* =0=>

(73)
=> (1 + r*) dc, + dc2 + (c, - y,) drj = 0 =>

(c, -y,)dr* =0;

C, -y, =0 (74)

καθώς ισχύει ότι drt* < 0.
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Σύμφωνα με την σχέση (69) η μεταβολή του επιπέδου κατανάλωσης για την 
πρώτη περίοδο ισούται με

dc, =
Β 12

Bd
(c, -y,)drt* +

Β 22

Bd
qA’

η οποία εξαιτίας της σχέσης (74) μετατρέπεται σε

dc. u = u qA* (75)

Κατά ανάλογο τρόπο βρίσκουμε ότι για το επίπεδο κατανάλωσης της δεύτερης 
περιόδου θα ισχύει

dc. c II C
l 1

1

Dd
qA* (76)

Στις σχέσεις (75) και (76) καταλήξαμε αφού κάναμε την υπόθεση ότι το επίπεδο 
χρησιμότητας δεν μεταβάλλεται. Γι’ αυτό λοιπόν θα εκφράζουν και το αποτέλεσμα 
υποκατάστασης για την πρώτη και την δεύτερη περίοδο αντιστοίχως. Ως εκ τούτου το 
αποτέλεσμα εισοδήματος θα ισούται με αυτό που απομένει από τις σχέσεις (69) και 
(70). Συγκεκριμένα το αποτέλεσμα εισοδήματος για την πρώτη περίοδο θα ισούται με

Β 12

Bd
(c, - y, )dr* ενώ για την δεύτερη περίοδο θα ισούται με

Β 13

Bd
(c, -y,)dr*

Αφού λοιπόν προσδιορίσαμε το αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδήματος, 
στην συνέχεια θα μελετήσουμε με ποιο τρόπο το καθένα από αυτά μεταβάλλει την 
κατανάλωση του καταθέτη για την κάθε περίοδο της ζωής του. Ουσιαστικά θα 
προσδιορίσουμε το πρόσημό τους. Έτσι για την πρώτη περίοδο το αποτέλεσμα 
υποκατάστασης είναι ένα μέγεθος θετικό, δηλαδή ισχύει:

dc, u = u qA* >ο (77)

αφού qd >0, dr* <0, Bd = Dd(·) >0 [σχέση (58)] και IB^I < 0 δεδομένου ότι
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ο -1

= (-1)2+2
a(1 - a)

ci /

Bd22 =-l<0

Ενώ το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι μέγεθος αρνητικό, δηλαδή

Bd
(ci - y,) drT* < 0 (78)

καθώς dr* <0, IBd I = IDd (·)! >0, c, - y,5 < 0 και |Bd2 < 0 αφού ισχύει ότι

B = (-l)
1 + 2

• (1 + rt*)

-1

a (1 -a)
f Y

V C1 J

a(l-a)
r \

V ci J

( \ -a ( \ -a
. a(l-a) C2 a(l-a) C2| bi2 j = - 0 + rt) + —------ -

C2 ^ C1 J C1 l C1 J
<0.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κατανάλωση της πρώτης 
περιόδου μεταβάλλεται θετικά μόνο εάν το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι 
μεγαλύτερο από το αρνητικό αποτέλεσμα εισοδήματος κατά απόλυτη τιμή.

Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο επηρεάζεται η κατανάλωση της δεύτερης περιόδου 
από το αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδήματος. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 
ενδιαφερόμαστε για το πρόσημο του κάθε μεγέθους. Έτσι, το αποτέλεσμα 
υποκατάστασης για την δεύτερη περίοδο είναι ένα μέγεθος αρνητικό, δηλαδή

dc.

C II C
l II 1

Dd
qA* <0 (79)

5 Σύμφωνα με την σχέση (39) ισχύει c, + b, = y, => c, - y, = - b, < 0
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καθώς qd >0, dr* <0, Bd |Dd(-)|>0 και επιπροσθέτως |Bd3| > 0 αφού ισχύει ότι

■0+0

|Β23| = (-1)
2 + 3

a(l-a) f \

V ci J

=> β“3 =l + rt >0

Αρνητικό είναι και το αποτέλεσμα εισοδήματος δηλαδή

Bd
(c, -y,)dr* <0 (80)

γιατί dr* < 0, Dd (·)| >0, c, - y, < Οκαι επίσης |Bf31 < 0 αφού ισχύει ότι

B 13 = (-l)
1 + 3

-(i+O
a (1 -a)

-1
a(l-a)

( V-

V C! J

( X

V ci J

|Βί,| = -(1 + Γ,·)-ϊίΕ2ΐ
( \ 
h- a (1 - a)

( \

C1 1 C1 ) c, l C1 J

„d| a (1 -a)
B13| = -

( \
_^2_

-a

(i + rT*) +— <0
C1 l C1 J ci .

Επομένως, η κατανάλωση της δεύτερης περιόδου μεταβάλλεται αρνητικά από τις 
μεταβολές του επιτοκίου καταθέσεων προθεσμίας rt*. Συγκεκριμένα μία αύξηση του
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επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων θα προκαλέσει μείωση της κατανάλωσης του 
καταθέτη την δεύτερη περίοδο της ζωής του.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να διερωτηθεί κάποιος τι συμβαίνει με την 
συνολική ευημερία του καταθέτη. Πώς αυτή επηρεάζεται από τις μεταβολές του 
επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας. Η απάντηση σ’ αυτό το κρίσιμης σημασίας 
ερώτημα για τον καταθέτη θα δοθεί με τη βοήθεια του γραφήματος 1 που ακολουθεί:

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Το αρχικό σημείο ισορροπίας του καταθέτη είναι το Ε0 στο οποίο την πρώτη 
περίοδο καταναλώνει Oc* * ενώ την δεύτερη περίοδο καταναλώνει Oc*2. Το Ε0 όμως 
συνιστά το σημείο επαφής του αρχικού εισοδηματικού περιορισμού ΑΒ και της 
αρχικής καμπύλης αδιαφορίας Π, η οποία ουσιαστικά υποδηλώνει το αρχικό επίπεδο 
ευημερίας του καταθέτη που είναι μάλιστα δεδομένο. Τα σημεία τομής6 του 
εισοδηματικού περιορισμού ΑΒ με τον κάθετο και οριζόντιο άξονα, δηλαδή οι 
αποστάσεις ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα, είναι:

c2 =y, (l + rx*) + y2 (81) & c, = y, + (l + rt*)'1 y2 (82)

6 Τα σημεία τομής με τους δύο άξονες προκύπτουν εάν στην εξίσωση του εισοδηματικού περιορισμού
*

g (c,, c2) = (1 + η ) (y, - c,) + (y2 - c2) = 0 θέσουμε αρχικά c, = 0 και κατόπιν c2 = 0.
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Όσον αφορά στην κλίση του εισοδηματικού περιορισμού ΑΒ αυτή είναι αρνητική και 
ισούται με -(1 + r*), όπου 1 + γ* η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζεται από τον
οριζόντιο άξονα και το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

Υποθέτουμε τώρα ότι η εμπορική τράπεζα αποφασίζει να προβεί σε μείωση του 
επιτοκίου των προθεσμιακών καταθέσεων εξαιτίας της αύξησης του ποσοστού 
λειτουργικού κόστους, k. Το ερώτημα που γεννάται στο σημείο αυτό και στο οποίο 
θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην συνέχεια, είναι πώς αυτή η απόφαση της 
εμπορικής τράπεζας επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή. Η μείωση του 
επιτοκίου των καταθέσεων προθεσμίας από rT* σε (r*)', έτσι ώστε (r*)'<r*, έχει ως 
αποτέλεσμα την μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού από την θέση ΑΒ στην 
θέση Α'Β' καθώς ισχύει ότι r* >(rt*)'=>l+r* >l + (r*)'=>y, (1 + r*) > y, [l + (r*)']=>

=»y, (l + r')+y2>y, [l+ (<)']+y,=>OA>OA’ και r* >(r*)' => 1 + r* > 1 + (r*)' => 

^y2(l+r;)'<y2[l + (r;)']',=>yl+y2(l+r;)-'<yl+y![l + (r;)f =»OB<OB'. 

Η κλίση του νέου εισοδηματικού περιορισμού ισούται με l + (r*)', η οποία είναι 

μικρότερη εκείνης του αρχικού αφού r* >(r*)'=>l + rt* >l + (r*)'. Το νέο σημείο 
ισορροπίας του καταθέτη, εκεί δηλαδή όπου μεγιστοποιεί την χρησιμότητά του, είναι 
το Ε2 στο οποίο η κατανάλωση της πρώτης περιόδου είναι 0(c*)' ενώ εκείνη της 
δεύτερης περιόδου ισούται με Oicj)'. Παρατηρούμε ότι η κατανάλωση της πρώτης 
περιόδου αυξήθηκε κατά c|(c*)' αλλά αυτή της δεύτερης περιόδου μειώθηκε κατά 
c^c^)'. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο καταθέτης μετακινήθηκε σε μία νέα 
καμπύλη αδιαφορίας, ΰ0, η οποία υποδηλώνει χαμηλότερο επίπεδο χρησιμότητας 
συγκριτικά με την ΰ,, δηλαδή ισχύει ϋ0 < Π,.

Πώς όμως από το αρχικό σημείο ισορροπίας Ε0 φθάνουμε στο τελικό σημείο 
ισορροπίας Ε2; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται με τη βοήθεια του γραφήματος 
1 καθώς και με τις σχέσεις οι οποίες περιγράφουν την ολική μεταβολή της 
κατανάλωσης της πρώτης και δεύτερης περιόδου εξαιτίας της μεταβολής του 
επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων και δεν είναι άλλες από τις σχέσεις (69) και 
(70) αντίστοιχα.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η συνολική μεταβολή των άριστων επιπέδων 
κατανάλωσης αποτελείται από δύο συνιστώσες, το αποτέλεσμα υποκατάστασης και 
το αποτέλεσμα εισοδήματος. Προκειμένου να προσδιορίσουμε γεωμετρικά τα δύο 
αυτά αποτελέσματα ξεκινάμε μετακινώντας το νέο εισοδηματικό περιορισμό Α'Β' 
παράλληλα και προς τα δεξιά στη θέση Α"Β". Όπως διαπιστώνουμε το ευθύγραμμο 
τμήμα Α"Β" εφάπτεται της αρχικής καμπύλης αδιαφορίας ϋ, στο σημείο Ε, από το 
οποίο προκύπτει ότι η κατανάλωση της πρώτης περιόδου ισούται με Oc,E| ενώ αυτή 

της δεύτερης με OcE|. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η μετακίνηση από το αρχικό σημείο 
ισορροπίας Ε0 στο σημείο Ε, έχει ως αποτέλεσμα αφενός μεν την αύξηση της 
κατανάλωσης της πρώτης περιόδου κατά c*cf', αφετέρου όμως οδηγεί σε μείωση της 

κατανάλωσης της δεύτερης περιόδου κατά cjc^'. Όπως προκύπτει και από το 
γράφημα 1, ο καταθέτης μετακινήθηκε από ένα σημείο της καμπύλης αδιαφορίας ub 
σε ένα άλλο σημείο της ίδιας καμπύλης. Η μετακίνηση αυτή άφησε ανεπηρέαστο το 
επίπεδο χρησιμότητας παρά το γεγονός ότι μεταβλήθηκαν τα επίπεδα κατανάλωσης 
των δύο περιόδων. Με άλλα λόγια η μετακίνηση αυτή μας περιγράφει το γνωστό πια 
αποτέλεσμα υποκατάστασης όπως αυτό δίνεται από τις σχέσεις (75) και (76) και το 
οποίο αποδείξαμε ότι είναι ένα μέγεθος θετικό στην περίπτωση της κατανάλωσης της
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πρώτης περιόδου ενώ είναι ένα μέγεθος αρνητικό στην περίπτωση της κατανάλωσης 
της δεύτερης περιόδου [σχέσεις (77) και (79) αντίστοιχα].

Μετά την μετακίνηση από το σημείο Ε0 στο Ε, ακολουθεί μία άλλη μετακίνηση, 
αυτή στο σημείο Ε2 που συνιστά και το τελικό σημείο ισορροπίας του καταθέτη. Στο 
σημείο αυτό η κατανάλωση της πρώτης και δεύτερης περιόδου ισούται με 0(c*)' και 
0(c,)' αντίστοιχα. Παρατηρείται επομένως μία μείωση της κατανάλωσης κατά 
c,E|(c*)' όσον αφορά στην πρώτη περίοδο και μία περαιτέρω μείωση σε αυτήν της 
δεύτερης περιόδου κατά c^cj)'. Η μετακίνηση αυτή αντικατοπτρίζει το 
αποτέλεσμα εισοδήματος το οποίο περιγράφεται σε μαθηματικούς όρους από τις 
σχέσεις (78) και (80), από τις οποίες προκύπτει ότι το μέγεθος του είναι αρνητικό και 
για τις δύο περιόδους της ζωής του καταθέτη.

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η μείωση του 
επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων από την εμπορική τράπεζα, εξαιτίας της 
υφιστάμενης μείωσης των κερδών της μετά την αύξηση του ποσοστού λειτουργικού 
κόστους, k, έχει ως αποτέλεσμα ο καταθέτης να αναπροσαρμόζει το καταναλωτικό 
του πρόγραμμα. Συγκεκριμένα αυξάνει την κατανάλωσή του την πρώτη περίοδο και 
στην συνέχεια μειώνει αυτή της δεύτερης περιόδου με τελικό αποτέλεσμα την μείωση 
της συνολικής του χρησιμότητας.

IV. Το Πρόβλημα Αριστοποίησης της Ευημερίας του Δανειολήπτη

Το κοινό μιας εμπορικής τράπεζας δεν συνιστάται μόνο από τους καταθέτες αλλά 
και από τους δανειολήπτες, από τα άτομα δηλαδή στα οποία η τράπεζα χορηγεί 
δάνεια. Ένα οικονομούν άτομο καταφεύγει στο δανεισμό με απώτερο σκοπό την 
μεγιστοποίηση της ευημερίας του. Μπορεί όμως η υπό εξέταση εμπορική τράπεζα, 
όπως και στην περίπτωση του καταθέτη, να επηρεάσει με αποφάσεις της το επίπεδο 
ευημερίας του δανειολήπτη;

Ο δανειολήπτης προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του θα προσπαθήσει να 
μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα του η οποία είναι συνάρτηση της κατανάλωσης που 
πραγματοποιεί στις δύο περιόδους της ζωής του. Η συνάρτηση χρησιμότητας λοιπόν 
δίνεται από την σχέση:

U(c, ,c2) = c,b Cj’h (83) 0 < b < 1

η οποία είναι συνάρτηση τύπου Cobb - Douglas και ομογενής πρώτου βαθμού. Είναι 
επίσης προφανές ότι ο χρονικός ορίζοντας του δανειολήπτη είναι δύο περίοδοι.

Ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει όμως και τον εισοδηματικό του περιορισμό για το 
σχηματισμό του οποίου υποθέτουμε ότι το ποσό του δανείου λαμβάνεται στην αρχή 
της πρώτης περιόδου και αποπληρώνεται, προσαυξημένο με τους τόκους, στην αρχή 
της δεύτερης περιόδου. Επιπλέον θεωρούμε ότι το άτομο που λαμβάνει το δάνειο δεν 
κληρονομεί αλλά ούτε και κληροδοτεί χρέος. Τέλος υποθέτουμε ότι δεν 
πραγματοποιείται καμία μορφή αποταμίευσης. Αφού λοιπόν ορίσαμε τις υποθέσεις 
στις οποίες στηρίζεται ο εισοδηματικός περιορισμός είμαστε σε θέση να 
προχωρήσουμε στον σχηματισμό του. Η γενική του μορφή θα δίνεται από την 
ακόλουθη σχέση:

Υ< +*, =ct +0 + ι> )Λ.ι (84)
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Στο αριστερό μέρος της εξίσωσης (84) βρίσκεται το συνολικό ποσό των 
χρημάτων που διαθέτει ο δανειολήπτης και το οποίο συνιστάται από το εισόδημα του 
y, και το ποσό του δανείου £t. Στο δεξιό μέρος του εισοδηματικού περιορισμού 
βρίσκονται οι δαπάνες του δανειολήπτη οι οποίες είναι το άθροισμα της 
κατανάλωσης c, και το ποσό του δανείου προσαυξημένο με τους τόκους (1 + Γ*)έΜ .

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το επιτόκιο χορηγήσεων, r*, δεν έχει
χρονικό δείκτη αφού η σύναψη του δανείου πραγματοποιείται στην αρχή μίας μόνο 
περιόδου.

Εφόσον έχουμε υποθέσει ότι ο χρονικός ορίζοντας χωρίζεται σε δύο περιόδους, ο 
εισοδηματικός περιορισμός για την κάθε μία περίοδο ξεχωριστά θα είναι αντιστοίχως:

y, +Λ =C, +(l + r,V0 (85)

&

y2+£2=c2+(l + r*)£] (86)

Επειδή όμως θεωρούμε ότι ο δανειολήπτης δεν κληρονομεί αλλά ούτε και κληροδοτεί 
χρέος θα ισχύει £0 = £2 = 0. Άρα ο εισοδηματικός περιορισμός για την κάθε περίοδο 
παίρνει την παρακάτω μορφή

Υι+Λ=ε, (87)

&

Υ2 =c2 +(1 + γ;Κ, (88)

Επιλύνοντας στην συνέχεια την εξίσωση (87) ως προς £χ και αντικαθιστώντας 
στην σχέση (88) προκύπτει ο νέος εισοδηματικός περιορισμός του δανειολήπτη

gf(c, ,c2) = (l + r*)c, +c2 =(l + r*)y, +y2 (89)

Συνδυάζοντας επομένως την συνάρτηση χρησιμότητας του δανειολήπτη, όπως αυτή 
περιγράφεται από την σχέση (83), με το νέο εισοδηματικό περιορισμό [εξίσωση (89)], 
μπορούμε να σχηματίσουμε το πρόβλημα αριστοποίησης του δανειολήπτη:

Max U(c, , c2) = cb c2'b

s.t. g,(c, ,c2) = (l + r/)c1 +c2 =(l + r’)y, +y2
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Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος αριστοποίησης θα χρειασθεί να 
σχηματίσουμε την συνάρτηση Lagrange η οποία έχει την μορφή

Q,,(c, ,c2 ,qf) = c,b c^b +q,[(y2 -c2) + (1 + rj)(y, -c,)] (90)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης που πρέπει να ικανοποιούνται για να αριστοποιηθεί η 
συνάρτηση Lagrange είναι:

^Qi(CMC2’9f) —Q—j
dqf

(y2 -c2) + (l + r;)(y, -c,) = 0 (91)

3Q,(c, ,c2,q,) _0_ 

5c,
bcj’'1 c2'b - q^(l + r;) = 0 (92)

^ Q( (Cl 5 C2 > 9/> ) _ Q _v

5c2
(l-b)cb c2b-qe =0 (93)

Επιλύνοντας κατόπιν τις σχέσεις (92) και (93) ως προς τον πολλαπλασιαστή 
Lagrange q f προκύπτουν οι σχέσεις

( \ 1-b ( \
bq* = C2 (94) & q,=(l-b) C2

1 + rf L ci J lc. J
(95)

και κατ’ επέκταση θα ισχύει ότι

1 + χ,

f \ 1-b ( \
= (l-b) ^2_

v- C1 v v C1 >

-b
c2 1-b ,.
— =------ (1 + I·, ) :

C2 =
(1-b) (1 + 1·;)

c, (96)

Αντικαθιστώντας στην συνέχεια την σχέση (96) στην σχέση (91) προσδιορίζεται το 
άριστο επίπεδο κατανάλωσης για την πρώτη περίοδο, c*. Αναλυτικότερα θα έχουμε
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y2
(l-b)(l + r*)

c, +(l + r*)(y, -c,) = 0=>

(l + r,) +
, (1 -b)(1 + r;)

c, =y, (1 + r*) + y2

f , * Λ1 + x(
-y, (i + i>*) + y2 =>

=> c, =b y. +■
1 + x,

y 2 (97)

Προκειμένου στην συνέχεια να προσδιορίσουμε το άριστο επίπεδο κατανάλωσης 
για την δεύτερη περίοδο, αρκεί να αντικαταστήσουμε στην σχέση (96) το άριστο 
επίπεδο κατανάλωσης c*. Συγκεκριμένα,

c2 =-

(l-b)(l + r;)
by,+-

1 + γ
y2 :

t )

C2 =(l-b)(l + r/)y1 +(l-b)y2 => 

c*2 =(l-b)[(l + r<*)y, + y2] (98)

Για να υπολογίσουμε το πολλαπλασιαστή Lagrange, qf, αρκεί να αντικαταστήσουμε 
τα άριστα επίπεδα κατανάλωσης για την πρώτη και δεύτερη περίοδο στην σχέση (95).

Δεδομένου λοιπόν ότι ισχύει
(l-b)(l + r,)

προκύπτει

q, =(l-b)
(l-b)(l + r;)

-l-b

q* =(i-b) l-b

nb

1 + x,
(99)

Αυτό που ουσιαστικά μας ενδιαφέρει είναι εάν τα επίπεδα κατανάλωσης c* και 
cj είναι εκείνα για τα οποία μεγιστοποιείται η χρησιμότητα του δανειολήπτη. Για να 
ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω σχέση
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|D,(q;,c;,c*2)|=

0 Sc, Sc2

Sc, Qc, c, Qc, c2

Sc2 Qc c^c2 cl
QeVc2 c2

>0 (100)

Προκειμένου να αποδείξουμε την ισχύ της ανισότητας (100), θα πρέπει να 
προσδιορίσουμε, με τη βοήθεια των σχέσεων (89), (92) και (93), τα επιμέρους 
στοιχεία που συνθέτουν τη φραγμένη ορίζουσα του Hess. Έτσι θα έχουμε:

j _ dS( (ci ϊ c2)__ j + r*
§c, =· 5 c,

t _ dg,(c, »c2) 
3c,§c2 = = 1

(101)

(102)

= dfeQ/ (C1c2>q/) 1 =. b (1 - b) c;(l'b)'1 c',-b = -
C|C| 3c,

b(l-b) ( „ λ

V C1 J

l-b

(103)

3[3Q<(cl,c2,q<)/3cl]‘‘ - -L-vAVpV2^a,..-lj=b(1-b)cb·· c-b= b(l-b)
3c, c,

/ \

vci /
= Qc,., (104)

Qf - ^ b)c[’c'2b'1- b(1~b)
3c,

/ Vb 
_2_

vci ;
(105)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (101) ~ (105) στην σχέση (100) προκύπτει η παρακάτω 
ορίζουσα

|D,(q*,c*,c*)| =

1 + τ»

( > l-b ' \ -b

i+r; -b<'-b> _^2_ b(l-b)

C, l C> > c, , C. J
( λ -b / srb

, b(l-b) b(l-b) ^2_

C1 K C1 > C2 l C1 ,

(106)

της οποίας το πρόσημο θα αποδείξουμε αμέσως παρακάτω ότι είναι θετικό.
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|d, > C|, c2 )| —
1 + r,

1 + r.

b(l-b)

b(l-b)

( V'b

V ci J

b(l-b) f _ λ

V ci J

-b

-b
b(l-b) (ΥΊ

V C1 , c2 ^ C1 J

=>

D,(q;,c;,c;)=(-i),+,(o)wl + l

b(l-b) fn \

V C1 J

l-b

b(l-b)

b(l-b) r _ \

V ci J

-b

fc λ
-b

b(l-b) ro
-b

V C1 / C2 ^ C1 y

+

+ (-l), + 2(l + r;)

1 + x„
b(l-b) r „ vb

V CI )

b(l-b) / \

V C1 J

-b
+

+ (-l)
1 + 3

1 + r.
b(l-b) / _ Λ1-

V ci J

b(l-b) f _ \

vci y

-b

D,(q‘,c;,c*2) = 0 - (1 + r/) ■(ΐ+Γ;)
b(l-b) / Λ -b

v ci y

b(l-b)

v ci y

-b

+

0 + r€)
.. b(l-b) f „ Yb

v ci y
+

b(l-b) y V'b

v ci y
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|θ, (q*,c*,c2 )| = (1 + r*) b(1 - b)
( \ -b

C2 1 + r, 1

V C1 y c2 c, _
+

+o+r;)b(i-b)
f \

v c> j

-b

1
- + ■

c, c,(l + r,)

D< (q) >c* > C2 )| = (1 + rj) b (1 - b)
( Yb

c2 1 + x*. 2 c,
---------— + — +------------ ----------

c2 c, cf (1 + r*)
>0 (107)

Η ισχύς της σχέσης (107) εγγυάται ότι ο συνδυασμός των επιπέδων κατανάλωσης 
(C;, c]) είναι αυτός που μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του δανειολήπτη.

Στην συνέχεια της ανάλυσης μας θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζεται τόσο το επίπεδο κατανάλωσης της πρώτης περιόδου, c*, όσο και της 
δεύτερης, c2, από το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k, της εμπορικής τράπεζας. Για 
τον λόγο αυτό θα υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους των c* και c2 ως προς k. 
Αναλυτικότερα θα ισχύουν οι σχέσεις

5c* _ 5c* dr* 

5 k 5 r * 5 k
(108) &

5c2 _ 5c2 5r* 

5 k 5 r * 5 k
(109)

Γνωρίζουμε ήδη ότι (Ι-χ)Γ
5k 2[α, +(1-χ)“τ,]

>0 [σχέση (31)] και κατά συνέπεια

χρειάζεται να υπολογίσουμε μόνο τις σχέσεις — και . Από τις σχέσεις (97)
5r, dre

και (98) προκύπτει αντιστοίχως

5c, by2

5r* (1 + Γ*)2

<0 (110) & 5 c:

5r,*
- = (l-b)y, >0 (111)

Από τον συνδυασμό των σχέσεων (31), (108) ~ (111) γίνεται αντιληπτό ότι 

^<0 (112) & ^>0 (113)
5k 5k
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Από τις τελευταίες σχέσεις είναι προφανές ότι το επίπεδο κατανάλωσης της 
πρώτης περιόδου επηρεάζεται αρνητικά από μεταβολές του ποσοστού λειτουργικού 
κόστους της εμπορικής τράπεζας ενώ αυτό της δεύτερης περιόδου επηρεάζεται 
θετικά. Ειδικότερα μία αύξηση (μείωση) του ποσοστού λειτουργικού κόστους, k, θα 
οδηγήσει σε μείωση (αύξηση) του επιπέδου κατανάλωσης, c* και σε αύξηση 
(μείωση) του c2.

Αυτό όμως που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο 
επηρεάζεται το συνολικό επίπεδο κατανάλωσης του δανειολήπτη από το ποσοστό 
λειτουργικού κόστους της εμπορικής τράπεζας και κατ’ επέκταση η συνολική του 
χρησιμότητα. Για να μελετήσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα θα πρέπει να 
υπολογίσουμε το ολικό διαφορικό των συνθηκών πρώτης τάξης που ικανοποιούνται 
στο πρόβλημα αριστοποίησης του δανειολήπτη. Αφού διευκρινίσουμε ότι ως 
ενδογενείς μεταβλητές μεταχειριζόμαστε τις dq,,dc, , dc2, από τις σχέσεις (91) ~ 
(93) θα έχουμε:

(y, -c,)(l + r/) + (y2 -c2) = 0

-q< (l + r,*) = (H=>

(l-b)ci’ c2b -q, =0

•(1 + r*) dc. + (y. -c,)dr; =0

-b(l-b)c;-(l-b)-I 1-bc2'b dc, +b(l-b)cj(l'b) c2b dc2-(l + rj)dqf -q, dr,*=0f=>

b(l-b)cb''c2b dc, -b(l-b)cb c2b''dc2 -dq = 0

-(l + r*)dc, -dc2 = (c, - y,) dr*

= 0
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ο -(i + O -ι
dq, (c, -y,)dr;

( > l-b f \ -b

„ * ν b(l-b)
0 + 0 -

b(l-b) Ξι.
C] 1 c. > c, κ c. J dc, — q / dr*

r \ -b r vb
j b(l-b) _^2_ b(l-b) c2 dc2 0

Ci V ci J V ci J

dq, (c, - y,) dr,*

BLs · dc, = q, drj

dc2 0

(114)

0 -(1 + 0

όπου B'x3 =
(1 + 0

f V'b ( Yb
b(l-b) c2 b(l-b) c2

c, V C. , Ci v C. >

r \ -b ( λ
b(l-b) C2 b(l-b) C2

c. < Ci > c2 v. C, J

Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση μας θα πρέπει να επιλύσουμε το γραμμικό 
σύστημα εξισώσεων υπό μορφή πινάκων όπως αυτό δίνεται από την σχέση (114). 
Συνεπώς θα έχουμε ότι:

1σ1____ (c, -y,)dr;

l V1 ni 
3x3/ D3x3 ’ dc. =(b;j+ q, dr,*

dc2 0
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dq< (C, -y,)dr;

dc, Adj(B')

B'
qf drj

den

dq,
B K B

(c, -y,)dr;
31

dc,

dc.,

D ^ D ^ I |d^Oj2 O')-) I l^r
B'

Bf,

22

B 23

'32 q, drj

B 33

dq, =—^— UBn (ci -y.)dr' + B2i q, dr; 
B^

dc, -
B'

dc.,
B'

Bi2 (c. -yi)dr* + B22 q<dr,

Bf3|(c, - y,) dr; +1B231 q^ dr,’

dq,

dr, *

dc,

dr,*

dc2

dr,*

Bf B 21

B

B

(ci-yi) +-------q t (115)
Bl

B 22

B'

B

(ci-y.) + — q< (116)
B'

B 23

B'
(c,-y,) + ——q< (117)

\Bf
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όπου |Β'| = |θ,(·)|:η φραγμένη ορίζουσα του Hess

|Β|||: το γινόμενο του όρου (-1)I+J με την ορίζουσα που προκύπτει από την
φραγμένη ορίζουσα του Hess αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί η ΐ γραμμή και η 
j στήλη.

Επειδή οι σχέσεις (116) και (117) εκφράζουν την μεταβολή της κατανάλωσης 
εξαιτίας μίας απειροελάχιστης μεταβολής του επιτοκίου χορηγήσεων για κάθε μία 
περίοδο ξεχωριστά, μπορούμε να τις γράψουμε με την παρακάτω μορφή έτσι ώστε να 
μας δίνουν την συνολική μεταβολή της κατανάλωσης τόσο για την πρώτη όσο και για 
την δεύτερη περίοδο της ζωής του δανειολήπτη:

dc, (c> - y ι) dr* + q A* (118)

&

dc2 (c, - y,) dr* + qA* (119)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συνολική μεταβολή της κατανάλωσης αποτελεί και 
στην περίπτωση του δανειολήπτη άθροισμα δύο μερών τα οποία θα αποδείξουμε ότι 
είναι το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα εισοδήματος που 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης.

Το επόμενο βήμα συνεπώς είναι να αποδείξουμε ποιο μέρος των σχέσεων (118) 
και (119) συνιστά το αποτέλεσμα υποκατάστασης και ποιο το αποτέλεσμα 
εισοδήματος. Αφού γίνει αυτός ο προσδιορισμός κατόπιν θα ακολουθήσει η 
διερεύνηση του πρόσημου των αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την εξιχνίαση του 
τρόπου επηρεασμού των επιπέδων κατανάλωσης κάθε περιόδου και κατ’ επέκταση 
της συνολικής χρησιμότητας του δανειολήπτη από τις μεταβολές του επιτοκίου 
χορήγησης δανείων.

Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος υποκατάστασης βασίζεται στην υπόθεση 
ότι η χρησιμότητα παραμένει σταθερή στο αρχικό της επίπεδο. Με άλλα λόγια 
δηλαδή ισχύει:

dtj(c,,c2) = 0 (120)

Υπενθυμίζουμε ότι η συνάρτηση χρησιμότητας του δανειολήπτη δίνεται από την 
παρακάτω σχέση

U(c, ,c2) = c[’ c2'b (83)

Παίρνοντας λοιπόν το ολικό διαφορικό της συνάρτησης χρησιμότητας, σύμφωνα με 
την σχέση (120), προκύπτει:
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b cj’-1 c2"b dc, + (1 - b) cj5 c'b dc2 =0=>

=>
f V-b 

£2

V ci J
dc, +(1 -b) 'c, Vb

V ci J
dc2 = 0 =>

( \ -b -
C2 b-^-dc, +(l-b)dc2

V C1 > C1
= 0=>

b^- dc, +(l-b)dc2 =0 (121)

αφού
( c Vb 11
V C1 J

ΦΟ.

Αντικαθιστώντας στην σχέση (121) τις άριστες τιμές κατανάλωσης για κάθε περίοδο,

c* και c2, και δεδομένου ότι ισχύει -%- = ^ β) (1 + η ) ^ έχουμε
c, b

b dc, + (1 - b) dc2 = 0 => * 1 Δ
c,

(1 - b) (1 + r;)
dc, +(l-b)dc2 =0=>

=> (l-b)(l + r*)dc, +(l-b)dc2 =0=>

=> (1-b) [(1+ r*)dc, + dc2]=0=>

=> (1 + r;) dc, +dc2 =0 (122)

καθώς 1 - b Φ 0.
Στην συνέχεια θα πάρουμε το ολικό διαφορικό του εισοδηματικού περιορισμού 

g,(c, ,c2) = (l + r*)c, +c2 =(l + r*)y, +y2. Ως εκ τούτου

dg/>(‘)-(l + rJ)dc, +dc2 +(c, -y,)dr*
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=>

(c, -y,)dr* = 0=>

=> c,-y, =0 (123)

αφού dr/ > 0.
Εξαιτίας της σχέσης (123), οι σχέσεις (118) και (119) που περιγράφουν την ολική 
μεταβολή της κατανάλωσης μπορούν να γραφούν ως εξής:

dc,
Κ

C II C
l 1

I qf dr/ (124)

&

dc
B 23

2|U = U
B

q* drJ (125)

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε αφού υποθέσαμε ότι η χρησιμότητα του 
δανειολήπτη παραμένει στο αρχικό της επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι οι σχέσεις 
(124) και (125) εκφράζουν το αποτέλεσμα υποκατάστασης για την πρώτη και 
δεύτερη περίοδο αντιστοίχως. Συνεπώς ο πρώτος όρος του αθροίσματος των σχέσεων 
(118) και (119) θα περιγράφει το αποτέλεσμα εισοδήματος για την πρώτη και 
δεύτερη περίοδο αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, θα έχουμε ότι

Β<
A.Ε. 1ης περιόδου: -——(c.-yjdr/ (126)

|β'| &

&

A.Ε.2ης περιόδου:
Β 13

Β
(c, -y,)dr/ (127)
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Μετά τον προσδιορισμό του αποτελέσματος υποκατάστασης και εισοδήματος, 
ακολουθεί η ανάλυση που αφορά στον τρόπο με τον οποίο καθένα από αυτά 
επηρεάζει το επίπεδο κατανάλωσης. Ουσιαστικά δηλαδή θα επιχειρήσουμε να 
προσδιορίσουμε το πρόσημό τους.

Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι ένα 
μέγεθος αρνητικό, δηλαδή ισχύει

Βϋ
dcilu-U=T7l q<dr' <°ΙβΊ

(128)

καθώς q,, >0, Β' D,(0|> 0 [σχέση (107)], dr* > 0 και |β22| < 0 αφού ισχύει ότι

Κ|=(-1)2+2

-ι

b(l-b)
v-b

ν h y

=>|B‘2| = -1<0

Αρνητικό είναι και το αποτέλεσμα εισοδήματος

Β"
(c, -y,)dr; <0 (129)

δεδομένου ότι dr*>0, Β' 

καθώς

|θ#(·)|>0, c,-y, =·ίχ >0 [σχέση (87)] και jΒf21<0

-ο+γ;)
b(l-b)

( λ

ν c. j

-b

Bf2 =(-!)'

b(l-b)
r \

\ ci J

-b

B[2 =- (i+r;)b<'-b>
( \_^2_ '' , b(l-b) ( \ -b

C2 l C1 J Cl l C1 J
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<0
( \ -b

| B f21 = - b (1 - b) c2 \ + v, 1

l C1 J 1

O
N
> _o

 
1__

Εφόσον και το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το αποτέλεσμα εισοδήματος 
είναι αρνητικά μεγέθη, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η συνολική κατανάλωση της 
πρώτης περιόδου επηρεάζεται αρνητικά από τις μεταβολές του επιτοκίου 
χορηγήσεως. Ειδικότερα, μία αύξηση (μείωση) του επιτοκίου χορηγήσεων θα μειώσει 
(αυξήσει) την κατανάλωση του δανειολήπτη την πρώτη περίοδο.

Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στην δεύτερη περίοδο. Έτσι για την συγκεκριμένη 
περίοδο αποδεικνύεται αμέσως παρακάτω ότι το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι 
ένα μέγεθος θετικό. Με άλλα λόγια ισχύει ότι

dc.
K

c il C
l 1 1 qf drf* >0 (130)

αφού dr,* >0, |B' =|D,(-)|>0, qf >0 και |βζ31 > 0 καθώς αποδεικνύεται ότι

ΚΜ-ΐ)2+3

-0+0

b(l-b) / „ vb

V Li y

P23 =l+r< >0

Αντιθέτως το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι ένα μέγεθος αρνητικό όπως φαίνεται και 
από την παρακάτω σχέση

Β

Β'
(c, -y,)dr; <0 (131)

εφόσον dr* >0, Β' =|d/(-)|>0, c, -y, =έ, >0 [σχέση (87)] και |β[3|<0 αφού

Β = (-1)
1 + 3

■0+Ο
b(l-b)

b(l-b)

ί V'b

V ci J

f Yb

V ci J
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Bf31=- (ΐ+r;)
( \ 

_^2_ b(l-b)
( \

C1 1 C1 J c, 1 C1 J

=» Kl~b(1-b)
(c ή -b

(i+r;)+-^-

c, l C1 J L c, J

Στη δεύτερη περίοδο το αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδήματος έχουν 
διαφορετικό πρόσημο. Ως εκ τούτου η κατανάλωση θα επηρεάζεται θετικά αν και 
μόνον αν το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης σε απόλυτες τιμές είναι μεγαλύτερο 
από το αρνητικό αποτέλεσμα εισοδήματος.

Ο βασικός στόχος για τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός των πρόσημων των δύο 
αποτελεσμάτων είναι η διερεύνηση του τρόπου μεταβολής της ευημερίας του 
δανειολήπτη. Στην συνέχεια επομένως θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, σε 
γεωμετρικούς όρους, στο ερώτημα πώς επηρεάζεται το επίπεδο χρησιμότητας του 
δανειολήπτη από τις μεταβολές του επιτοκίου χορηγήσεως δανείου από την εμπορική 
τράπεζα.

c2

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Το σημείο στο οποίο ισορροπεί αρχικά ο δανειολήπτης είναι το Ε0 στο οποίο η 
κατανάλωση για την πρώτη περίοδο είναι Oc* ενώ για τη δεύτερη είναι Oc*2. Το 
σημείο αυτό συνιστά επίσης το σημείο επαφής της αρχικής καμπύλης αδιαφορίας, ΐη,
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η οποία περιγράφει το αρχικό επίπεδο χρησιμότητας που είναι δεδομένο, με τον 
αρχικό εισοδηματικό περιορισμό ΑΒ του οποίου η κλίση είναι αρνητική και ισούται 
με 1 + τ*. Τα σημεία τομής του με τον κάθετο και οριζόντιο άξονα, δηλαδή οι 
αποστάσεις ΟΑ και ΟΒ, είναι:

c2=(l + ri*)y, +y2 (132) & c, =y, +(l + r*)·' y2 (133)

Υποθέτουμε κατόπιν ότι η εμπορική τράπεζα αποφασίζει να αυξήσει το επιτόκιο 
χορηγήσεως δανείων από r* σε (r*)' έτσι ώστε η* < (r*)' εξαιτίας της αύξησης του
ποσοστού λειτουργικού της κόστους. Αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε είναι αν 
αυτή η απόφαση της εμπορικής τράπεζας θα επηρεάσει, και με ποιο τρόπο, την 
χρησιμότητα του δανειολήπτη. Η αύξηση αυτή του επιτοκίου χορηγήσεως δανείων 
οδηγεί σε μια μετατόπιση του εισοδηματικού περιορισμού από τη θέση ΑΒ στην θέση 
A'Β' αφού αποδεικνύεται ότι r* < (r*)' => 1 + r* < 1 + (r*)' => (1 + r*) y, < [ 1 + (r*)'] y, =>
=> (1 + r*) y, + y2 < [1 + (rf*)'] y, + y2 => ΟΑ < ΟΑ' καθώς επίσης και r* < (r*)' =>

=> i+r; < i + (i·; y => ο + r; y > [i+(r; yyl => o+r; y y2 > [i + (Γ; yy y2 =>
=>(l + r*)'' y2 + y, >[ 1 + (r*)']"' y2 + y, =>OB>OB'. Επιπλέον η κλίση του νέου 

εισοδηματικού περιορισμού Α'Β' ισούται με 1 + (r*)' και είναι μεγαλύτερη εκείνης 
του ΑΒ. Το νέο σημείο στο οποίο ο δανειολήπτης μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του 
είναι το Ε2 όπου η κατανάλωση ισούται με 0(c*)' όσον αφορά στην πρώτη περίοδο 
και με 0(c2)' όσον αφορά στη δεύτερη. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η κατανάλωση της 
πρώτης περιόδου μειώνεται κατά c*(c*)' ενώ αυτή της δεύτερης αυξάνεται κατά 
c2(c2)'. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο δανειολήπτης βρίσκεται επί μίας 
χαμηλότερης καμπύλης αδιαφορίας, την ϋ0, η οποία φυσικά υποδηλώνει και 
χαμηλότερο επίπεδο χρησιμότητας συγκριτικά με την ΰ, επί της οποίας βρισκόταν 
αρχικά.

Ας δούμε τώρα πώς από το σημείο Ε0, δηλαδή από το αρχικό σημείο ισορροπίας, 
ο δανειολήπτης έφθασε στο Ε2. Για να αναλύσουμε αυτή την πορεία μετάβασης θα 
πρέπει πρώτα να μετακινήσουμε παράλληλα και προς τα δεξιά τον εισοδηματικό 
περιορισμό Α'Β' στη θέση Α"Β" έτσι ώστε να εφάπτεται της αρχικής καμπύλης 
αδιαφορίας Q, στο σημείο Ε,. Υπενθυμίζουμε ότι το αποτέλεσμα υποκατάστασης 
είναι ένα μέγεθος αρνητικό για την πρώτη περίοδο και θετικό για τη δεύτερη. Εάν στο 
υψηλότερο επιτόκιο χορηγήσεων ο δανειολήπτης ήθελε να διατηρήσει σταθερό το 
αρχικό επίπεδο χρησιμότητάς του θα έπρεπε να μειώσει την κατανάλωση της πρώτης 
περιόδου και να αυξήσει εκείνη της δεύτερης περιόδου. Η υποκατάσταση της 
κατανάλωσης μεταξύ των δύο περιόδων συνιστά το αποτέλεσμα υποκατάστασης και 
γεωμετρικά παρουσιάζεται με την μετακίνηση από το Εο στο Ει. Η απόφαση της 
εμπορικής τράπεζας να αυξήσει το επιτόκιο χορηγήσεως, επηρεάζει το πραγματικό 
εισόδημα του δανειολήπτη οδηγώντας τον στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης 
όχι μόνο της πρώτης περιόδου αλλά και της δεύτερης. Οι συγκεκριμένες μεταβολές 
των επιπέδων κατανάλωσης των δύο περιόδων συνιστούν το αποτέλεσμα 
εισοδήματος το οποίο περιγράφεται γεωμετρικά μέσω της μετακίνησής μας από το Ε| 
στο τελικό Ε2.

Συνεπώς το επίπεδο χρησιμότητας του ατόμου που επιθυμεί να συνάψει δάνειο 
με την εμπορική τράπεζα τελικά μειώνεται εξαιτίας της απόφασης της τράπεζας να 
αυξήσει ως συνέπεια της αύξησης του ποσοστού λειτουργικού της κόστους, k, το
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επιτόκιο χορηγήσεως για το οποίο μεγιστοποιεί τα κέρδη της. Ειδικότερα, μειώνεται 
η κατανάλωση της πρώτης περιόδου και αυξάνεται αυτή της δεύτερης, γεγονός που 
οδηγεί στην μείωση της χρησιμότητας που απολαμβάνει ο δανειολήπτης.

V. Συμπεράσματα

Στα πλαίσια της ανάλυσής μας επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις 
της συμπεριφοράς της εμπορικής τράπεζας, στην προσπάθειά της να μεγιστοποιήσει 
τα κέρδη της, στην χρησιμότητα των πελατών της, δηλαδή των δανειοληπτών και των 
καταθετών.

Η εμπορική τράπεζα συνιστά ουσιαστικά μία επιχείρηση η οποία αποσκοπεί στην 
μεγιστοποίηση των κερδών της τα οποία, όπως άλλωστε είναι φυσικό, επηρεάζονται 
είτε θετικά είτε αρνητικά από διάφορους παράγοντες. Στην συγκεκριμένη μελέτη 
λοιπόν αναλύσαμε τον τρόπο επηρεασμού των κερδών της εμπορικής τράπεζας από 
έναν και μόνο σημαντικό παράγοντα, το ποσοστό λειτουργικού κόστους, k. Αφού 
αρχικά εξειδικεύσαμε την συνάρτηση κερδών της εμπορικής τράπεζας, στη συνέχεια 
προσδιορίσαμε το ύψος των επιτοκίων τόσο των προθεσμιακών καταθέσεων όσο και 
των χορηγήσεων για τα οποία μεγιστοποιούνται τα τραπεζικά κέρδη. Κατόπιν αυτού 
δείξαμε ότι ως συνέπεια της μεταβολής του ποσοστού λειτουργικού κόστους, η 
τράπεζα μεταβάλλει το ύψος των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων 
απολαμβάνοντας ένα χαμηλότερο ύψος κερδών.

Η μεταβολή όμως του ποσοστού λειτουργικού κόστους δεν έχει επιπτώσεις μόνο 
στα τραπεζικά κέρδη αλλά και στη χρησιμότητα των καταθετών και δανειοληπτών 
της τράπεζας. Με αυτό το θέμα ασχοληθήκαμε στο δεύτερο και τρίτο μέρος της 
μελέτης. Ειδικότερα προσδιορίσαμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας 
τόσο του καταθέτη όσο και του δανειολήπτη με απώτερο σκοπό την εύρεση των 
άριστων επιπέδων κατανάλωσης για την κάθε χρονική περίοδο της ζωής τους. 
Κατόπιν ασχοληθήκαμε με τον τρόπο που αυτά επηρεάζονται από το ποσοστό 
λειτουργικού κόστους.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι μία αύξηση (μείωση) του 
ποσοστού λειτουργικού κόστους, k, της εμπορικής τράπεζας οδηγεί αφενός σε 
μείωση (αύξηση) του επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων, αφετέρου σε αύξηση 
(μείωση) του επιτοκίου χορηγήσεων. Αυτές οι μεταβολές των επιτοκίων οδηγούν με 
τη σειρά τους σε περαιτέρω μεταβολές των επιπέδων κατανάλωσης των δύο περιόδων 
της ζωής του καταθέτη και του δανειολήπτη. Αναφορικά με την πρώτη περίοδο του 
χρονικού ορίζοντα ζωής των πελατών της τράπεζας διαπιστώνεται μία αύξηση 
(μείωση) του επιπέδου κατανάλωσης του καταθέτη και μείωση (αύξηση) της 
κατανάλωσης του δανειολήπτη. Στα πλαίσια της δεύτερης περιόδου το επίπεδο 
κατανάλωσης του καταθέτη μειώνεται (αυξάνεται) ενώ του δανειολήπτη αυξάνεται 
(μειώνεται). Ως συνέπεια των μεταβολών των επιπέδων κατανάλωσης, η χρησιμότητα 
τόσο του δανειολήπτη όσο και του καταθέτη μειώνεται.
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