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Η Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών και η Συνολική 
Ζήτηση στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Όταν οι οικονομολόγοι σκέφτονται τις μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας από 
τρίμηνο σε τρίμηνο ή από χρόνο σε χρόνο (βραχυχρόνιες μεταβολές), εστιάζουν στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγωγής, εισοδήματος και συνολικής ζήτησης για αγαθά και 
υπηρεσίες.

Οι μεταβολές στη συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών οδηγούν σε μεταβολές στη 
συνολική παραγωγή και την απασχόληση.

Οι μεταβολές στη συνολική παραγωγή και την απασχόληση οδηγούν σε αλλαγές στο 
συνολικό εισόδημα.

Οι μεταβολές του συνολικού εισοδήματος (και της απασχόλησης) οδηγούν σε περαιτέρω 
μεταβολές στη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

Αυτή η άποψη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα, η οποία είναι η 
κυρίαρχη άποψη των μακροοικονομολόγων, οφείλεται στη Γενική Θεωρία του Keynes (1936), 
ο οποίος την ανέπτυξε ως απάντηση στη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930 και στην 
αδυναμία των λεγόμενων «κλασσικών» οικονομικών να την εξηγήσουν ικανοποιητικά.
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John Maynard Keynes (1883-1946)
Άγγλος οικονομολόγος του οποίου οι ιδέες 
άλλαξαν θεμελιωδώς τη θεωρία και την 
πρακτική της μακροοικονομικής και των 
οικονομικών πολιτικών των κυβερνήσεων.

Στο ριζοσπαστικό βιβλίο του Η Γενική 
Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και 
του Χρήματος (1936)  παρουσίασε ένα 
γενικό πλαίσιο για την εξήγηση των αιτίων 
των οικονομικών κύκλων για να εξηγήσει 
τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. 

Θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο 
σημαντικούς οικονομολόγους του 20ού 
αιώνα και ο ιδρυτής της σύγχρονης 
μακροοικονομικής.
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Βραχυχρόνια Ακαμψία των Τιμών και ο Προσδιορισμός 
της Παραγωγής από τη Συνολική Ζήτηση
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Η Σύνθεση της Συνολικής Ζήτησης
Η σύνθεση της συνολικής ζήτησης ( ) σε μια κλειστή οικονομία περιλαμβάνει τρία στοιχεία: τη συνολική κατανάλωση 
(υποδηλώνεται με ), τις επενδύσεις (υποδηλώνονται με ) και τις κυβερνητικές (δημόσιες) δαπάνες (υποδηλώνονται με ). Μπορεί 
έτσι να γραφτεί ως,

                                                                                                           

Πρώτα έρχεται η κατανάλωση. Αυτά είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από τους καταναλωτές, από τα τρόφιμα 
μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια, τα καινούργια αυτοκίνητα κ.ο.κ. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι μακράν η μεγαλύτερη συνιστώσα του 
ΑΕΠ. Το 2018 αντιστοιχούσε στο 68% του ελληνικού ΑΕΠ.

∆εύτερες έρχονται οι συνολικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι το άθροισμα των επιχειρηματικών επενδύσεων, η αγορά από τις 
επιχειρήσεις νέων μονάδων ή νέων μηχανών (από στροβίλους σε υπολογιστές) και οι επενδύσεις σε κατοικίες, η αγορά από 
νοικοκυριά σπιτιών ή διαμερισμάτων. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις και οι επενδύσεις σε κατοικίες, καθώς και οι αποφάσεις πίσω 
από αυτές, έχουν περισσότερα κοινά σημεία απ 'ό, τι μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Οι επιχειρήσεις αγοράζουν μηχανές ή 
εγκαταστάσεις για να παράγουν αποτελέσματα στο μέλλον. Τα νοικοκυριά αγοράζουν σπίτια ή διαμερίσματα για να διασφαλίσουν 
υπηρεσίες στέγασης στο μέλλον. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση αγοράς εξαρτάται από τις υπηρεσίες που αυτά τα προϊόντα 
θα αποδώσουν στο μέλλον, επομένως είναι λογικό να τα αντιμετωπίζουμε μαζί. Μαζί, οι επενδύσεις εκτός κατοικιών και κατοικιών 
αντιπροσώπευαν το 11,2% του ελληνικού ΑΕΠ το 2018. Το 2008, πριν τη μεγάλη κρίση, αντιπροσώπευαν το 22,9% του ελληνικού ΑΕΠ. 
Ένας άλλος τύπος επένδυσης είναι οι επενδύσεις αποθεμάτων, η κατοχή αποθεμάτων παραγόμενων αγαθών για την ικανοποίηση 
της μελλοντικής ζήτησης.

Τρίτον έρχονται οι κυβερνητικές (δημόσιες) δαπάνες. Αυτές αντιπροσωπεύουν τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τις 
κυβερνήσεις. Τα προϊόντα κυμαίνονται από όπλα μέχρι εξοπλισμούς γραφείου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες που 
παρέχονται από κυβερνητικούς υπαλλήλους: Στην πραγματικότητα, οι εθνικοί λογαριασμοί αντιμετωπίζουν τις δημόσιες δαπάνες 
για υπηρεσίες ως αγορά υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους υπαλλήλους και στη συνέχεια δωρεάν παροχή των υπηρεσιών 
αυτών στο κοινό. Το 2018 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 20,8% του ελληνικού ΑΕΠ.
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Το Βασικό Κεϋνσιανό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα

Τώρα πρέπει να σκεφτούμε τους καθοριστικούς παράγοντες της συνολικής παραγωγής . Για να διευκολύνουμε το έργο μας θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα υπόδειγμα, το οποίο εξαρτάται από μια σειρά απλοποιήσεων. [Σημειώστε ότι ένα υπόδειγμα σχεδόν πάντα 
αρχίζει με το “Ας υποθέσουμε ότι …” (ή “Υποθέστε ότι …”). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η πραγματικότητα πρόκειται να 
απλουστευθεί για να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σχετικά με τον ρόλο των υποδειγμάτωνστην οικονομία βλ. Rodrik 
D. (2016), Οικονομικοί Κανόνες, Νέα Υόρκη, Norton.]

Πρώτα υποθέτουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο αγαθό, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
καταναλωτές για κατανάλωση, από τις επιχειρήσεις για επενδύσεις ή να αγορασθεί από την κυβέρνηση. Με αυτή την (μεγάλη) 
απλούστευση, πρέπει να εξετάσουμε μόνο μία αγορά - την αγορά αγαθών - και να σκεφτούμε τι καθορίζει την προσφορά και τη 
ζήτηση στην αγορά αυτή.

Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να προμηθεύσουν οποιαδήποτε ποσότητα του αγαθού σε ένα δεδομένο 
επίπεδο τιμών . Η υπόθεση αυτή, σε συνδυασμό με την υπόθεση ότι βραχυχρόνια το επίπεδο τιμών είναι δεδομένο, μας επιτρέπει 
να εστιάσουμε στο ρόλο που διαδραματίζει η ζήτηση στον προσδιορισμό της παραγωγής. Όπως θα δούμε αργότερα, αυτή η υπόθεση 
ισχύει μόνο βραχυπρόθεσμα. Όταν θα προχωρήσουμε στη μεσοπρόθεσμη ανάλυση, θα την εγκαταλείψουμε. Αλλά προς το παρόν, 
θα απλοποιήσει τη συζήτησή μας για τη βραχυχρόνια ισορροπία.

Επιπλέον, θα υποθέσουμε ότι η οικονομία είναι κλειστή - ότι δεν εμπορεύεται με τον υπόλοιπο κόσμο: τόσο οι εξαγωγές όσο και οι 
εισαγωγές είναι μηδενικές. Η υπόθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα γεγονότα: οι σύγχρονες οικονομίες εμπορεύονται με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Αργότερα θα εγκαταλείψουμε αυτή την υπόθεση και θα δούμε τι συμβαίνει όταν η οικονομία είναι ανοιχτή. 
Ωστόσο, προς το παρόν, αυτή η υπόθεση θα απλοποιήσει επίσης τη συζήτησή μας, διότι δεν θα πρέπει να σκεφτούμε τι καθορίζει τις 
εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Αυτές οι υποθέσεις, καθώς και ένα πρόσθετο σύνολο υποθέσεων σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της κατανάλωσης, των 
επενδύσεων και των κρατικών αγορών, θα καθορίσουν το βασικό κεϋνσιανό μακροοικονομικό  υπόδειγμα, που άλλως είναι γνωστό 
και ως ο κεϋνσιανός σταυρός.
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Η Κεϋνσιανή Συνάρτηση Συνολικής Κατανάλωσης

Οι αποφάσεις των καταναλωτών εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αλλά κύριος ανάμεσά τους είναι σίγουρα το εισόδημα ή, 
ακριβέστερα, το διαθέσιμο εισόδημα, το εισόδημα που παραμένει όταν οι καταναλωτές έχουν λάβει μεταβιβάσεις από την 
κυβέρνηση και έχουν πληρώσει τους φόρους τους. Όταν το διαθέσιμο εισόδημά τους ανεβαίνει, οι άνθρωποι καταναλώνουν 
περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Όταν το διαθέσιμό εισόδημά τους κατεβαίνει, τότε καταναλώνουν λιγότερα αγαθά και 
υπηρεσίες.

Το διαθέσιμο εισόδημα ορίζεται από,

                                                                                                                  

όπου  υποδηλώνει φόρους μείον μεταβιβάσεις. 

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι,

                                                                                                                  

Αυτός είναι ένας μαθηματικός τρόπος να δηλώσουμε ότι η συνολική κατανάλωση  είναι συνάρτηση του συνολικού διαθέσιμου 
εισοδήματος . Αυτή η συνάρτηση ονομάζεται συνάρτηση κατανάλωσης.

Η υπόθεση είναι ότι όταν αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, το ίδιο κάνει και η κατανάλωση. Θα γίνει επίσης δεκτό ότι όταν 
αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, η κατανάλωση αυξάνεται κατά λιγότερο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς 
οι καταναλωτές τείνουν να εξοικονομούν μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Αυτές οι απλές υποθέσεις αποτελούν τη βάση 
της αποκαλούμενης συνάρτησης κατανάλωσης, που αποτελεί βασικό συστατικό του κεϋνσιανού υποδείγματος.

[Οι οικονομολόγοι αποκαλούν μια εξίσωση όπως η συνάρτηση κατανάλωσης μια εξίσωση συμπεριφοράς, για να δείξουν ότι η 
εξίσωση καταγράφει κάποια πτυχή της συμπεριφοράς-στην περίπτωση αυτή, τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ένας ορισμός, 
όπως ο ορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, είναι μια ταυτότητα, που πρέπει να διακρίνεται από μια εξίσωση συμπεριφοράς.

YD = Y − T

T

C = C(YD)

C
YD
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Μία Απλή Γραμμική Συνάρτηση Κατανάλωσης

Προκειμένου να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την ανάλυση, θα υποθέσουμε ότι η σχέση μεταξύ 
κατανάλωσης και διαθέσιμου εισοδήματος δίνεται από μία απλή γραμμική εξίσωση της μορφής,

                                                                        

Κατά συνέπεια, η σχέση μεταξύ κατανάλωσης και διαθέσιμου εισοδήματος χαρακτηρίζεται από δύο 
παραμέτρους.

Το  είναι αυτόνομη κατανάλωση, δηλ. αυτό που οι καταναλωτές καταναλώνουν ανεξάρτητα από το επίπεδο 
εισοδήματός τους, ή τι καταναλώνουν οι καταναλωτές, ακόμη και αν το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν ίσο με 
το μηδέν.

Το  είναι ένα μέτρο της επίδρασης που έχει ένα επιπλέον ευρώ πρόσθετου διαθέσιμου εισοδήματος στην 
κατανάλωση. Αυτή η παράμετρος ονομάζεται οριακή ροπή προς κατανάλωση.

Με τις υποθέσεις που κάναμε για τη συνάρτηση κατανάλωσης, δηλ. ότι καθώς το διαθέσιμο εισόδημα 
αυξάνεται, οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο, αλλά λιγότερο από την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, προκύπτει ότι το  είναι θετικό και μικρότερο από τη μονάδα.

                                                                                            

Είναι χρήσιμο να απεικονιστεί η σχέση μεταξύ κατανάλωσης και διαθέσιμου εισοδήματος που συνεπάγεται 
αυτή η γραμμική συνάρτηση κατανάλωσης με τη μορφή ενός απλού διαγράμματος.

C = C̄ + cYD = C̄ + c(Y − T )

C̄

c

c

0 < c < 1
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Διαγραμματική Απεικόνιση της Γραμμικής Συνάρτησης 
Κατανάλωσης
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Συνολικές Επενδύσεις
Τα υποδείγματα έχουν δύο τύπους μεταβλητών. Ορισμένες μεταβλητές εξαρτώνται από άλλες μεταβλητές στο ίδιο 
το υπόδειγμα και γι 'αυτό προσδιορίζονται από το υπόδειγμα. Μεταβλητές όπως αυτές ονομάζονται ενδογενείς. 
Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της κατανάλωσης, η οποία θεωρήθηκε ότι εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα.

Άλλες μεταβλητές δεν εξηγούνται από το ίδιο το υπόδειγμα αλλά θεωρούνται ως δεδομένες. Μεταβλητές όπως 
αυτές ονομάζονται εξωγενείς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αρχικά τις επενδύσεις εδώ.

Θα υποθέσουμε ότι οι συνολικές επενδύσεις είναι εξωγενείς (ή αυτόνομες) και δίνονται από,

                                                                                                      

όπου  είναι μια εξωγενής (αυτόνομη) παράμετρος.

Θεωρούμε τις επενδύσεις ως εξωγενείς για να διατηρήσουμε το υπόδειγμά μας όσο το δυνατόν πιο απλό. Αλλά η 
υπόθεση αυτή δεν είναι αβλαβής. Αυτό συνεπάγεται ότι, όταν εξετάσουμε αργότερα τις επιδράσεις των μεταβολών 
στην παραγωγή, θα υποθέσουμε ότι οι επενδύσεις δεν ανταποκρίνονται στις μεταβολές της παραγωγής. 

∆εν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να είναι μια κακή περιγραφή της πραγματικότητας. 
Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να αποφασίσουν ότι χρειάζονται 
περισσότερα μηχανήματα και ως εκ τούτου να αυξήσουν τις επενδύσεις τους. Προς το παρόν, όμως, θα αγνοήσουμε 
αυτόν τον μηχανισμό για λόγους αναλυτικής απλοποίησης.

I = Ī

Ī
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Δημόσιες Δαπάνες και Φόροι
Η τρίτη συνιστώσα της συνολικής ζήτησης στο υπόδειγμά μας είναι οι κυβερνητικές (δημόσιες) δαπάνες 

. Μαζί με τους φόρους μετά τις μεταβιβάσεις, που υποδηλώνονται από , οι δημόσιες δαπάνες  
περιγράφουν τη δημοσιονομική πολιτική - την επιλογή των φόρων και των δαπανών από την κυβέρνηση.

Όπως ακριβώς κάναμε για τις επενδύσεις, θα θεωρήσουμε τις  και  ως εξωγενείς. Αυτό είναι για δύο 
λόγους.

Πρώτον, οι αποφάσεις για το πώς να δαπανήσουν και πώς να φορολογήσουν οι κυβερνήσεις 
καθοδηγούνται κυρίως από πολιτικούς και όχι απαραίτητα οικονομικούς λόγους. Επομένως, δεν 
εξαρτώνται απαραίτητα από άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές.

∆εύτερον, και το πιο σημαντικό, ένα από τα καθήκοντα της μακροοικονομικής ανάλυσης είναι να 
σκεφτούμε τις συνέπειες των εναλλακτικών πολιτικών για τις δημόσιες δαπάνες και τη φορολογία. 
Θέλουμε να είμαστε σε θέση να πούμε, “Αν η κυβέρνηση θα επιλέξει αυτές τις αξίες για  και , οι 
επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι οι ακόλουθες”. Επομένως, η προσέγγιση μας αντιμετωπίζει τυπικά 
τις δημοσιονομικές μεταβλητές   και  ως εξωγενείς μεταβλητές που επιλέγει η κυβέρνηση και δεν 
προσδιορίζονται μέσα από το υπόδειγμα. Συνεπώς, θα υποθέσουμε ότι,

                                                                                    και 

όπου  και  είναι εξωγενείς παράμετροι που επιλέγονται από την κυβέρνηση.

G T G

G T

G T

G T

G = Ḡ T = T̄

Ḡ T̄
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Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών σε μία 
Κλειστή Οικονομία

Υπάρχει ένα βασικό σημείο που πρέπει να γίνει σαφώς κατανοητό όσον αφορά την ισορροπία της 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών σε μια κλειστή οικονομία. Η σχέση μεταξύ συνολικής παραγωγής και 
εισοδήματος και συνολικών δαπανών. Σε μια κλειστή οικονομία η παραγωγή και οι δαπάνες πρέπει, 
σε ισορροπία, να είναι ίσες. Έτσι, σε μια κλειστή οικονομία, πρέπει αναγκαστικά να ισχύει ότι,

                                                                              

Αυτή είναι η βασική συνθήκη που καθορίζει τη βραχυχρόνια ισορροπία στο κεύνσιανό αυτό 
υπόδειγμα.

Εάν η συνολική ζήτηση είναι υψηλότερη από την παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές 
μας, οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν την παραγωγή για να καλύψουν την υπερβάλλουσα ζήτηση. Εάν η 
συνολική ζήτηση είναι χαμηλότερη από την παραγωγή, οι επιχειρήσεις θα μειώσουν την παραγωγή 
για να εξαλείψουν την υπερβολική προσφορά. 

Μόνο όταν η παραγωγή ισούται με τη συνολική ζήτηση, δεν θα υπάρχει κίνητρο για τις επιχειρήσεις 
είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν την παραγωγή και η παραγωγή θα είναι σε βραχυχρόνια 
ισορροπία.

Y = D = C + I + G
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Εναλλακτικές Ερμηνείες της Συνθήκης Ισορροπίας στην 
Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών

Σε μια κλειστή οικονομία, δείξαμε ότι σε ισορροπία πρέπει οπωσδήποτε να ισχύει ότι,

                                                                                 

Αυτή η συνθήκη ισορροπίας μπορεί να αναδιαταχθεί ώστε να υποδηλώνει ότι,

                                                                                

Με αυτή τη μορφή, η συνθήκη ισορροπίας συνεπάγεται ότι η υπέρβαση των εσόδων σε σχέση με τις 
τρέχουσες δαπάνες των καταναλωτών και της κυβέρνησης (συνολικές αποταμιεύσεις) πρέπει, σε 
ισορροπία, να ισούνται με τις επενδύσεις. Συνεπώς, σε ισορροπία, οι αποταμιεύσεις θα πρέπει να 
ισούνται με τις επενδύσεις.

Αν προσθέσουμε και αφαιρέσουμε τους φόρους  στην αριστερή πλευρά,

                                                                      

Με αυτή τη μορφή, η συνθήκη ισορροπίας συνεπάγεται ότι σε μια κλειστή οικονομία οι επενδύσεις 
ισούνται με το άθροισμα των ιδιωτικών και των δημοσίων αποταμιεύσεων.

Και οι τρεις μορφές της κατάστασης ισορροπίας είναι ισοδύναμες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε 
πρώτα στην πρώτη μορφή.

Y = C + I + G

Y − C − G = I

T

(Y − T − C) + (T − G) = I
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Το Βασικό Βραχυχρόνιο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα

Ταυτότητες (ή Ορισμοί)

Συνολική Ζήτηση                                                  

∆ιαθέσιμο Εισόδημα                                                

Εξισώσεις Συμπεριφοράς

Συνάρτηση Κατανάλωσης                     

Εξωγενείς Μεταβλητές

Συνολικές Επενδύσεις                                                  

∆ημόσιες ∆απάνες                                                      

Φόροι (μείον μεταβιβάσεις)                                       

Συνθήκη Iσορροπίας

Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών                   

Σημειώστε ότι οι εξωγενείς παράμετροι του υποδείγματος είναι οι , δηλ. η αυτόνομη κατανάλωση, οι 
επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες και οι φόροι (μείον τις μεταβιβάσεις), καθώς και η οριακή ροπή προς 
κατανάλωση , η οποία είναι θετική και μικρότερη από τη μονάδα ( ).

D = C + I + G

YD = Y − T

C = C̄ + cYD = C̄ + c(Y − T )

I = Ī

G = Ḡ

T = T̄

Y = D = C + I + G

C̄, Ī, Ḡ, T̄

c 0 < c < 1
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Ο Προσδιορισμός του Εισοδήματος Ισορροπίας

Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες υπόδειγμα για να καθορίσουμε την παραγωγή και το 
εισόδημα ισορροπίας.

Όπως έχουμε παρατηρήσει, η ισορροπία είναι η κατάσταση όπου η παραγωγή είναι ίση με τη συνολική 
ζήτηση, όπως καθορίζεται από τη συνάρτηση κατανάλωσης, και τις υποθέσεις ότι οι συνολικές επενδύσεις, 
οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι προσδιορίζονται εξωγενώς.

Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των υποθέσεων σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της 
κατανάλωσης, των επενδύσεων, των δημόσιων δαπανών και των φόρων, σε ισορροπία θα ισχύει ότι,

                                                          

Σε βραχυχρόνια ισορροπία, η παραγωγή πρέπει να είναι ίση με τη συνολική ζήτηση. Ωστόσο, λόγω της 
υποτιθέμενης συμπεριφοράς των καταναλωτών, η συνολική ζήτηση αποτελεί θετική συνάρτηση της 
παραγωγής.

Η ισορροπία μπορεί να αναλυθεί με τρεις τρόπους:

Χρησιμοποιώντας άλγεβρα

Χρησιμοποιώντας διαγράμματα

Χρησιμοποιώντας απλά ελληνικά

Y = D = C + I + G = C̄ + c(Y − T̄ ) + Ī + Ḡ
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Αλγεβρική Ανάλυση του Προσδιορισμού του 
Εισοδήματος Ισορροπίας

Από τις εξισώσεις συμπεριφοράς και τη συνθήκη ισορροπίας,

                                                                                 

Επιλύοντας για την ενδογενή μεταβλητή ,

                                                                              

Επομένως, η παραγωγή ισορροπίας βραχυπρόθεσμα εξαρτάται θετικά από τις συνιστώσες των αυτόνομων 
δαπανών και αρνητικά από τους αυτόνομους φόρους.

Θα αθροίσουμε τις αυτόνομες συνιστώσες των δαπανών στη συνολική μεταβλητή αυτόνομες δαπάνες , που 
ορίζεται από,

                                                                                 

Η επίδραση των αυτόνομων δαπανών στη συνολική παραγωγή δίδεται από,

                                                                                           

Αυτή η επίδραση ονομάζεται πολλαπλασιαστής. Ο πολλαπλασιαστής μετρά την επίδραση μιας μεταβολής €1 στις 
αυτόνομες δαπάνες στην παραγωγή ισορροπίας. ∆εδομένου ότι είναι το αντίστροφο του ενός μείον την οριακή ροπή 
για κατανάλωση , ο πολλαπλασιαστής είναι υψηλότερος από την μονάδα.

Y = C̄ + c(Y − T̄ ) + Ī + Ḡ

Y

Y =
1

1 − c (C̄ + Ī + Ḡ − cT̄)

D̄

D̄ = C̄ + Ī + Ḡ − cT̄

1
1 − c

> 1

c
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Ο Πολλαπλασιαστής
Ο πολλαπλασιαστής ορίζεται από,

                                                                                    

Ο πολλαπλασιαστής μετρά την επίδραση μιας μεταβολής €1 στις αυτόνομες δαπάνες στην 
παραγωγή ισορροπίας. ∆εδομένου ότι είναι το αντίστροφο του ενός μείον την οριακή ροπή για 
κατανάλωση , ο πολλαπλασιαστής είναι υψηλότερος από την μονάδα. 

Ο πολλαπλασιαστής εξαρτάται θετικά από την οριακή ροπή προς κατανάλωση. Επομένως, όσο 
υψηλότερη είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση από το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερος 
είναι ο πολλαπλασιαστής και οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των αυτόνομων δαπανών στη 
συνολική παραγωγή. 

Ο λόγος είναι ότι για κάθε επιπλέον μονάδα αυτόνομων δαπανών και εισοδήματος, η κατανάλωση 
αυξάνεται κατά , γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αύξηση των συνολικών δαπανών, της 
παραγωγής και του εισοδήματος, μια περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης κατά , μια περαιτέρω 
αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος, μια περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης κατά , κ.ο.κ. 
Αυτή η διαδικασία συγκλίνει στο  μόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι περαιτέρω αυξήσεων της 
κατανάλωσης.

1
1 − c

> 1

c

c
c2

c3

1/(1 − c)
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Διαγραμματική Ανάλυση του Βραχυχρόνιου Προσδιορισμού 
του Εισοδήματος Ισορροπίας: Ο Κεϋνσιανός Σταυρός
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Διαγραμματική Ανάλυση των Βραχυχρόνιων Επιπτώσεων στη 
Συνολική Παραγωγή από μία Αύξηση των Αυτόνομων Δαπανών
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Διαγραμματική Ανάλυση των Βραχυχρόνιων Επιπτώσεων στη 
Συνολική Παραγωγή από μία Mείωση των Αυτόνομων Δαπανών
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Επεξήγηση της Διαγραμματικής Ανάλυσης

Υποθέστε ότι οι αυτόνομες δαπάνες αυξάνονται από  σε . Η επίδραση του πρώτου γύρου στη συνολική ζήτηση είναι ίση με,

                                                                                                                           

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της συνολικής ζήτησης, η παραγωγή και το διαθέσιμο εισόδημα στον πρώτο γύρο αυξάνονται επίσης 
κατά . Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος κατά  προκαλεί μια 
δευτερογενή αύξηση της κατανάλωσης και συνεπώς της συνολικής ζήτησης, κατά,

                                                                                                                        

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια δευτερoγενής αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος κατά . Ούτε αυτό όμως είναι το 
τέλος της ιστορίας. Η αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος κατά  προκαλεί μια τριτογενή της κατανάλωσης και 
επομένως της συνολικής ζήτησης, κατά,

                                                                                                        

Θα υπάρξουν περαιτέρω γύροι αυξήσεων. Μετά από  γύρους η περαιτέρω αύξηση θα δοθεί από,

                                                                                                                         

Ως εκ τούτου, η συνολική αύξηση της παραγωγής μετά από  κύκλους αύξησης της συνολικής ζήτησης θα δοθεί από,

                                                                                                    

Ένα άθροισμα όπως αυτό στην πρώτη παρένθεση ονομάζεται γεωμετρική σειρά. Σε αυτό το μάθημα θα εμφανίζονται συχνά 
γεωμετρικές σειρές. Μια ιδιότητα της γεωμετρικής σειράς είναι ότι όταν το  είναι μικρότερο από ένα, όπως είναι εδώ, και καθώς το  
μεγαλώνει και μεγαλώνει, το άθροισμα συνεχίζει να αυξάνεται αλλά προσεγγίζει ένα όριο. Αυτό το όριο είναι , 

καθιστώντας την τελική αύξηση στην παραγωγή ίση με . Εξ ου και ο πολλαπλασιαστής.

D̄0 D̄1

D̄1 − D̄0

D̄1 − D̄0 D̄1 − D̄0

c(D̄1 − D̄0)

c(D̄1 − D̄0)
c(D̄1 − D̄0)

c(c(D̄1 − D̄0)) = c2(D̄1 − D̄0)

n + 1

cn(D̄1 − D̄0)

n + 1

(1 + c + c2 + . . . + cn)(D̄1 − D̄0)

c n
1/(1 − c)

1
1 − c

(D̄1 − D̄0)
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Πόσος Χρόνος Χρειάζεται για την Προσαρμογή της 
Παραγωγής

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί προκειμένου να προσαρμοστεί η παραγωγή από μια θέση 
βραχυχρόνιας ισορροπίας σε μια άλλη, μετά από μία μεταβολή στη συνολική ζήτηση.

Κάτω από τις υποθέσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, η απάντηση είναι: Αμέσως! Γράφοντας την κατάσταση 
ισορροπίας, υποθέσαμε ότι η παραγωγή είναι πάντα ίση με τη ζήτηση. Με άλλα λόγια, έχουμε υποθέσει ότι η παραγωγή 
ανταποκρίνεται στη ζήτηση άμεσα. Γράφοντας τη συνάρτηση κατανάλωσης, υποθέσαμε ότι η κατανάλωση 
ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές στο διαθέσιμο εισόδημα. Κάτω από αυτές τις δύο παραδοχές, η οικονομία πηγαίνει 
άμεσα από το σημείο Ε στο σημείο Ε 'στο τελευταίο μας διάγραμμα. Η αύξηση της ζήτησης οδηγεί σε άμεση αύξηση της 
παραγωγής, η αύξηση του εισοδήματος που συνδέεται με την αύξηση της παραγωγής οδηγεί σε άμεση αύξηση της 
κατανάλωσης και ούτω καθεξής. ∆εν υπάρχει τίποτα λάθος να σκεφτόμαστε την προσαρμογή σε όρους διαδοχικών 
γύρων όπως κάναμε νωρίτερα, παρόλο που οι εξισώσεις δείχνουν ότι όλοι αυτοί οι γύροι συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Αυτή η στιγμιαία προσαρμογή δεν είναι πραγματικά εύλογη: Μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει αύξηση της ζήτησης 
μπορεί να αποφασίσει να περιμένει πριν να προσαρμόσει την παραγωγή της, εν τω μεταξύ περιορίζοντας τα αποθέματά 
της για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Ένας εργαζόμενος που παίρνει επιπλέον εισόδημα μπορεί να μην προσαρμόσει την 
κατανάλωσή του αμέσως. Αυτές οι καθυστερήσεις συνεπάγονται ότι η προσαρμογή της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο.

Η τυπική περιγραφή αυτής της προσαρμογής της παραγωγής με την πάροδο του χρόνου - δηλαδή η συγγραφή των 
εξισώσεων για αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν δυναμική της προσαρμογής και η επίλυση αυτού του πιο 
περίπλοκου υποδείγματος μπορεί να γίνει εάν είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε συγκεκριμένοι για την ταχύτητα της 
προσαρμογής. Ωστόσο, απαιτεί πιο περίπλοκες μαθηματικές μεθόδους όπως διαφορικές εξισώσεις ή εξισώσεις διαφορών.
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Συνολική Ζήτηση και η Μεγάλη Ύφεση του 2007-2009 
στις ΗΠΑ
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Συνολική Ζήτηση και η Μεγάλη Ύφεση του 2008-2014 
στην Ελλάδα
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Συνολική Ζήτηση και Πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα 
2007-2016

Μεταξύ 2013 και 2007 το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 66.3 δις ευρώ (του 2010). Μία 
μείωση κατά 26,4%, από 250,7 δις το 2007 σε 184,4 δις το 2016.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 39,4 δισ ευρώ (του 2010). Μια 
μείωση κατά 36%, από 61,6 δις το 2007 σε 22,2 δις το 2016.

Αν υποθέσουμε ότι οι επενδύσεις προσδιορίζονται αυτόνομα, όπως στο βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα, 
ο πολλλαπλασιαστής των επενδύσεων ισούται με 1,7.

Στην ίδια περίοδο, οι πραγματική δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 11,8 δις ευρώ (του 2010). Μια 
μείωση κατά 22,3%, από 52,6 δις το 2007 σε 40,8 δις το 2016.

Αν υποθέσουμε ότι τόσο οι επενδύσεις όσο και η πραγματική δημόσια κατανάλωση προσδιορίζονται 
αυτόνομα, όπως στο βασικο κεϋνσιανό υπόδειγμα, ο πολλαπλασιαστής των αυτόνομων δαπανών 
ισούται με 1,3.

Κατά το σχεδιασμό του αρχικού προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας το 2010 οι 
εκπρόσωποι της τρόϊκας (∆ΝΤ, Επιτροπής ΕΕ και ΕΚΤ) υποεκτίμησαν αυτούς τους πολλαπλασιαστές 
και τις επιπτώσεις που θα είχε το πρόγραμμα προσαρμογής στην πραγματική οικονομία.
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Δημοσιονομική Πολιτική και Συνολική Παραγωγή στο 
Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο δημοσιονομικές μεταβλητές στο βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα. Οι δημόσιες δαπάνες  και οι φόροι  .

Πώς επηρεάζει η δημοσιονομική πολιτική τη συνολική παραγωγή στο υπόδειγμα αυτό;

Ο αντίκτυπος τους μπορεί να συναχθεί από την επίδρασή τους στις αυτόνομες δαπάνες .

Η αύξηση τωn δημοσίων δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αυξάνει τις αυτόνομες δαπάνες κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 
Επομένως, η επίδραση στην συνολική παραγωγή δίνεται από €  δισεκατομμύρια, λόγω του πολλαπλασιαστή.

Η αύξηση των φόρων κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μειώνει την αυτόνομη κατανάλωση κατά  δισεκατομμύρια, επειδή οι καταναλωτές 
καταναλώνουν μόνο το  του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα στην παραγωγή δίνεται από - €  
δισεκατομμύρια, λόγω του πολλαπλασιαστή.

Τι θα συμβεί αν η κυβέρνηση αυξήσει ταυτόχρονα τις δαπάνες και τους φόρους κατά 1 ευρώ. Αυτό ονομάζεται δημοσιονομική επέκταση 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, επειδή δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο, το οποίο ορίζεται από τη διαφορά .

Η αύξηση του  κατά 1 δισ. ευρώ αυξάνει τις αυτόνομες δαπάνες και την παραγωγή κατά €  δισεκατομμύρια. Η αύξηση του  
κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ μειώνει τη συνολική ζήτηση και την παραγωγή κατά €  δισεκατομμύρια. Εξ ου και η καθαρή 
επίδραση στην παραγωγή σε δισεκατομμύρια ευρώ δίνεται από,

                                                                                                

 Έτσι, ενώ η αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που χρηματοδοτείται από δανεισμό, αυξάνει τη συνολική 
ζήτηση και την παραγωγή ισορροπίας κατά € , δηλαδή από το μέγεθος του πολλαπλασιαστή αυτόνομων δαπανών που είναι 
μεγαλύτερος από τη μονάδα, η αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ που χρηματοδοτείται από φόρους, αυξάνει 
τη συνολική ζήτηση και την ισορροπία παραγωγής κατά € 1. Ο πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ισούται με ένα.
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Οι Μακροοικονομικές Επιπτώσεις μιας Αύξησης των 
Δημοσίων Δαπανών και του Τρόπου Χρηματοδότησής τους
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Μία Σύνοψη των Ιδιοτήτων του Βασικού Κεϋνσιανού 
Υποδείγματος

Σύμφωνα με το βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα, η παραγωγή και το εισόδημα βραχυπρόθεσμα εξαρτώνται 
από τη συνολική ζήτηση, η οποία εξαρτάται από το εισόδημα, το οποίο είναι ίδιο με την παραγωγή.

Η εξωγενής αύξηση της συνολικής ζήτησης, όπως η αύξηση της αυτόνομης κατανάλωσης, των 
επενδύσεων ή των κρατικών δαπανών, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχη αύξηση του 
εισοδήματος. Αυτή η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης μέσω της 
κατανάλωσης, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και ούτω καθεξής. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι μια αύξηση της παραγωγής που είναι πολλαπλάσια από την αρχική μεταβολή της 
συνολικής ζήτησης, ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή.

 Ενώ η αύξηση των κρατικών δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού αυξάνει τη συνολική 
ζήτηση και την παραγωγή σύμφωνα με το ύψος του πολλαπλασιαστή, η αύξηση των κρατικών δαπανών 
που χρηματοδοτούνται μέσω της αύξησης των φόρων αυξάνει τη συνολική ζήτηση και την παραγωγή 
κατά το ίδιο το ποσό της αύξησης. Ο πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ισούται με 
τη μονάδα. Ο λόγος είναι ότι η αύξηση των φόρων μειώνει τη συνολική ζήτηση μέσω της μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Το μέγεθος του πολλαπλασιαστή σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της οριακής ροπής προς κατανάλωση. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πολλαπλασιαστής.
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Οι Πολλαπλασιαστές στις ΗΠΑ και την Ελλάδα με Βάση 
το Απλό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα

Ποιο είναι το ύψος της οριακής τάσης κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες 
σήμερα; Για να απαντήσουν σε μία τέτοια ερώτηση και γενικότερα για να εκτιμήσουν 
τις εξισώσεις συμπεριφοράς και τις παραμέτρους τους, οι οικονομολόγοι 
χρησιμοποιούν την οικονομετρία, ένα σύνολο στατιστικών μεθόδων που είναι 
κατάλληλες για τα οικονομικά.

Μια εύλογη οικονομετρική εκτίμηση της τάσης κατανάλωσης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες σήμερα είναι περίπου 0,6. Με άλλα λόγια, ένα επιπλέον δολάριο 
διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί κατά μέσο όρο σε αύξηση της κατανάλωσης κατά 60 
σεντ. Αυτό σημαίνει ότι με βάση το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα, ο πολλαπλασιαστής 
είναι ίσος με 1 / (1-c) = 1 / (1-0.6) = 2.5. 

Στην Ελλάδα όπου η οριακή ροπή προς κατανάλωση φαίνεται να είναι υψηλότερη 
(περίπου 0.67), με βάση το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα ο πολλαπλασιαστής θα έπρεπε 
να είναι 1/(1-0.67)=3.0. Όπως είδαμε όμως με βάση τα στοιχεία της πρόσφατης ύφεσης, 
ο πολλαπλασιαστής στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος.
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