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Προσεγγίζοντας την αρχή της ενεργού ζητήσεως

§ Κλασική σχολή σκέψης: «Νόμος του Say» Η προσφορά δημιουργεί 

τη δική της ζήτηση.

§ Κριτική από «υπο-καταναλωτές» (Malthus, Sismondi)

§ J.S. Mill: Η υπερπαραγωγή είναι το αποτέλεσμα και 

όχι η αιτία των κρίσεων. Η επενδυτική ζήτηση δεσμεύεται 

από τις αποταμιεύσεις (S⇒I). 

§ Νεοκλασική σχολή σκέψης: «Ρικαρδιανή ισοδυναμία» 

Οι μεταβολές της αυτόνομης δαπάνης είναι αδιάφορες 

για τα ορθολογικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.



Προσεγγίζοντας την αρχή της ενεργού ζητήσεως

§ Η αποταμίευση και η επένδυση δεν ισοσκελίζονται μέσω 

των μεταβολών του επιτοκίου (αγορά χρήματος). Μία αυτόνομη 

αύξηση της επένδυσης οδηγεί σε αύξηση της αποταμίευσης 

μέσω του εισοδήματος (Ι⇒Υ).

§ Τεχνικά: η ενεργός ζήτηση είναι το σημείο όπου η καμπύλη 

συναθροιστικής προσφοράς τέμνει την καμπύλη συναθροιστικής 

ζήτησης (Keynes, 1936).



§ Η ανεπαρκής ενεργός ζήτηση έχει άμεσες συνέπειες στο σύστημα 
φυσικών ποσοτήτων παραγωγής (εξαιτίας της υποαπασχόλησης 
της εργασίας).

§ Αν η οικονομία βρίσκεται στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, 
οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ενεργού ζητήσεως, οδηγεί 
σε αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών (πληθωρισμός ζήτησης) –
επίδραση στο σύστημα τιμών (PasineN, 1974).

Προσεγγίζοντας την αρχή της ενεργού ζητήσεως



Ο πολλαπλασιαστής του Kahn (1931)

Μία αύξηση της δημόσιας δαπάνης οδηγεί σε αύξηση: 
• Της πρωτογενούς απασχόλησης της εργασίας, η οποία 

διακρίνεται σε:
oΆμεση, η οποία αφορά την απασχόληση στον καθεαυτό 

κλάδο της επένδυσης και
o Έμμεση, η οποία σχετίζεται με την απασχόληση στους 

υποστηρικτικούς κλάδους της επένδυσης.
• Της δευτερογενούς απασχόλησης της εργασίας, δηλαδή 

της εργασίας σε κλάδους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.



Ο κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής

§ Η αυτόνοµη επένδυση καθορίζει µέσω του πολλαπλασιαστή 
την ενεργό ζήτηση. Ο πολλαπλασιαστής μίας κλειστής οικονομίας 
χωρίς κράτος δίνεται από τη σχέση:

1/(1-c) ή 1/s

Όπου c (s) η οριακή ροπή προς κατανάλωση (αποταμίευση)

§ Η ενεργός ζήτηση καθορίζει µε τη σειρά της το ύψος 
του προϊόντος.



Κριτική στον κεϋνσιανό πολλαπλασιαστή

§ Δεν λαμβάνει υπόψη τις διακλαδικές σχέσεις (δομική πλευρά 
του ζητήματος της μεγέθυνσης).

§ Προϋποθέτει ίδια διαδικασία παραγωγής (ή διαδικασίες 
παραγωγής γραμμικά εξαρτημένες) για όλα τα παραγόμενα 
εμπορεύματα.

§ Προϋποθέτει ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση από μισθούς 
και κέρδη είναι ίδια.

§ Η αυτόνομη δαπάνη του ίδιου ποσού σε διαφορετική «σύνθεση» 
εμπορευμάτων έχει διαφορετική επίδραση στο προϊόν και 
το εισόδημα.



Επεκτάσεις του πολλαπλασιαστή

§ Τομεακοί πολλαπλασιαστές 
(Goodwin, 1949 | Chipman, 1950 | Miyazava, 1968 κ.ά.)

! − # +% &'

Όπου I ο μοναδιαίος πίνακας, Α η μήτρα των τεχνικών 
συντελεστών, Μ η διαγώνια μήτρα των συντελεστών των 
εισαγωγών.

§ Η σχέση του πολλαπλασιαστή μπορεί να εφαρμοστεί ως θεωρία 
κατανομής του εισοδήματος, για δεδομένο επίπεδο απασχόλησης 
και προϊόντος (Kaldor, 1955).



Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή

Θεωρούμε:
§ Μία ανοιχτή οικονομία, όπου χρησιμοποιείται μόνο κυκλοφορούν 

κεφάλαιο για την παραγωγή n εμπορευμάτων μέσω n κλάδων 
απλής παραγωγής.

§ Κάθε κλάδος χρησιμοποιεί ένα είδος εργασίας, ενώ η εργασία 
είναι συνολικά ετερογενής.

§ Το καθαρό προϊόν διανέμεται σε κέρδη και μισθούς, οι οποίοι 
καταβάλλονται στο τέλος της δεδομένης και κοινής περιόδου 
παραγωγής.

§ Οι εισαγωγές είναι ανταγωνιστικές και εξαρτώνται από το επίπεδο 
παραγωγής κάθε εμπορεύματος.



Επίσης, υποθέτουμε ως εξωγενώς δεδομένα τα ακόλουθα:
§ Τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής
§ Τις τιμές και τα κλαδικά ποσοστά κέρδους 
§ Τα ποσοστά αποταμίευσης από μισθούς (!") και κέρδη (!#)
§ Την ενιαία σύνθεση της κατανάλωσης από μισθούς και κέρδη.

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Κατόπιν των ανωτέρω, το σύστημα τιμών της οικονομίας 
διατυπώνεται ως:

! = !# $ + &' + ()* (1)

Όπου p το διάνυσμα των τιμών (1xn), Α ο ημι-θετικός πίνακας 
των τεχνικών συντελεστών της παραγωγής (nxn), I ο μοναδιαίος 
πίνακας, &' ο διαγώνιος πίνακας των κλαδικών ποσοστών κέρδους 
(nxn), w το διάνυσμα των χρηματικών ωρομισθίων (1xn) και )*
η μήτρα των τεχνικών συντελεστών άμεσης εργασίας (nxn).

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Δεδομένου ότι ορίζεται η μήτρα (" − $)&', δηλαδή δεν πρόκεται 
για οικονομία ενός εμπορεύματος, το σύστημα τιμών μπορεί να 
εκφραστεί ως:

( = (*+ + - (2)

Όπου *+ = $./(" − $)&' ο πίνακας των άμεσων και έμμεσων εισροών 
και - = 01(" − $)&' ο πίνακας των ποσοτήτων άμεσης και έμμεσης 
εργασίας, που απαιτούνται για την παραγωγή μίας μονάδας 
καθαρού προϊόντος.

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Η πλευρά των φυσικών ποσοτήτων περιγράφεται από τις σχέσεις:

!" = $" + & ή " = ! − $ ()& (3)
και

& = *+ + *, − -. + / (4)

Όπου x το nX1 διάνυσμα του επιπέδου δραστηριότητας,
y το διάνυσμα της τελικής ζήτησης *+ και *, η ζήτηση 
για κατανάλωση από μισθούς και κέρδη αντίστοιχα, Im η ζήτηση για 
εισαγωγές και d η αυτόνομη ζήτηση (κυβερνητικές δαπάνες, 
επενδύσεις και εξαγωγές).

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Η κατανάλωση ανά τύπο εισοδήματος δίνεται από τις εξισώσεις:

!" = [ 1 − s( ")* +! ,-]! (5a)

!+ = [ 1 − s/ +01* +! ,-]! (5b)

Ενώ η ζήτηση για εισαγωγές μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει 
του επιπέδου δραστηριότητας:

23 = 4+ 63 7 = 4+ 63 8 − 9 ,-* (6)

Όπου Μ η nxn μήτρα των τεχνικών συντελεστών των εισαγωγών και
63 η διαγώνια nxn μήτρα των εισαγωγών για κάλυψη της τελικής 

ζήτησης προς την ακαθάριστη παραγωγή κάθε εμπορεύματος.

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις 5a, 5b και 6 στην εξίσωση 4 και λύνοντας
ως προς y, ο πολλαπλασιαστής προϊόντος ορίζεται ως:

! ≡ # − %& '(& 1 − s+ ,- + 1 − s/ %0 + 1+ 23 4 − 5 '( '(

(7)

Η επίδραση μίας μεταβολής της αυτόνομης δαπάνης στην απασχόληση 
των εργασιών δίνεται από:

6 = -!8 (8)

Επίσης, η συνολική επίδραση μπορεί να αποσυντεθεί à la Kahn σε 
«πρωτογενείς» 69 = -8 και «δευτερογενείς» 699 = -[! − #]8 επιδράσεις.

Τέλος, η μεταβολή στις εισαγωγές (πολλαπλασιαστής εισαγωγών) που 
προκαλείται από μία αύξηση της αυτόνομης ζήτησης δίνεται από τη σχέση: 

1+ 23 4 − 5 '(! (9)

Το αναλυτικό πλαίσιο του «στατικού» Σραφφαϊανού 
πολλαπλασιαστή



Ευρήματα - συμπεράσματα

Ο στατικός Σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής εξαρτάται από:
§ Τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής
§ Τα κλαδικά ποσοστά κέρδους
§ Τα ποσοστά αποταμίευσης από μισθούς και κέρδη
§ Τις συνθέσεις της κατανάλωσης
§ Το βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές



Ευρήματα - συμπεράσματα

Ο Κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής αποτελεί ειδική περίπτωση 
του στατικού Σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή. 
Πιο συγκεκριμένα , υποθέτοντας ότι:
§ Οι εισαγωγές είναι αμελητέες και το σύστημα προσομοιάζει 

με κλειστή οικονομία,
§ Το ποσοστό αποταμίευσης από μισθούς και κέρδη είναι ενιαίο, 
§ Ενιαία σύνθεση της κατανάλωσης από μισθούς και κέρδη και 
§ Ότι παράγεται μόνο ένα εμπόρευμα με δεδομένη τεχνική 

παραγωγής
Μεταβαίνουμε στον «απλουστευμένο» κεϋνσιανό πολλαπλασιαστή 
(!"#).



Επίσης, συμπεραίνονται τα ακόλουθα:
§ Το προϊόν και η απασχόληση κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση 

αν και μόνο αν !" > !$. Στην περίπτωση της συμπαραγωγής, 
το προϊόν και η απασχόληση μπορεί να κινηθούν σε αντίθετες 
κατευθύνσεις (ανεξάρτητα από τη διάταξη των ποσοστών 
αποταμίευσης) λόγω των αρνητικών τιμών που μπορεί να λάβει 
η μήτρα Λ.

§ Το μερίδιο των μισθών στο καθαρό προϊόν (W/Y), και κατ’επέκταση 
των κερδών (P/Y), εξαρτάται από την έκφραση της αυτόνομης 
ζήτησης σε φυσικές ποσότητες.

Ευρήματα - συμπεράσματα



§ Μόνο αν οι τιμές (p) και οι ποσότητες ενσωματωμένης 
εργασίας (Λ) συνδέονται με σχέση αναλογίας, το εισόδημα και 
η απασχόληση προσδιορίζονται μοναδικά (για δεδομένο ύψος 
επένδυσης σε όρους τιμών).

§ Μία αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης οδηγεί σε μείωση 
του καθαρού προϊόντος.

Ευρήματα - συμπεράσματα



Επεκτάσεις: Η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης -
Μεταβιβαστικών Πληρωμών

§ Για δεδομένη απασχόληση των εργασιών, διαφορίζοντας τη σχέση
! = E$% ̅', όπου Ε το επίπεδο της αυτόνομης ζήτησης, 
λαμβάνουμε:
0 = )E $ + Ε$% 1 − s/ d2̃/ 3/ + 1 − s4 d2̃4 34 % ̅'

(10)

Όπου 3/ (34) η μετά φόρων κατανάλωση από μισθούς (κέρδη), 
5τ7 ≡ −τ7 (5τ9 ≡ −τ9) ο συντελεστής μεταβιβαστικών πληρωμών 
από μισθούς (κέρδη). 
Άρα, ορίζεται μία «επιφάνεια ισο-απασχόλησης εργασίας,
«: − 2̃/ − 2̃4», όπου κάθε μία μεταβλητή είναι αντίστροφα 
συσχετισμένη με κάθε μία εκ των άλλων δύο.



Επεκτάσεις: Η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης -
Μεταβιβαστικών Πληρωμών

§ Επίσης, μπορεί να προσδιοριστεί η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης –
Μεταβιβαστικών Πληρωμών (ΚΖΠ) ως εξής:

! = ($ % − 1 + )τ + ,- ̅/),1 (11)

Όπου ε ≡ 4,1Ε, ήτοι το επίπεδο της αυτόνομης ζήτησης ανά μονάδα 
απασχολούμενης εργασίας, + ≡ (1 − τ),-6, τ = τ7 (τ8) αν είναι 
υψηλότερη η φορολογία των κερδών (μισθών), βάσει του σχετικού 
φορολογικού παράγοντα (ρ = -,:;

-,:<
).



Επεκτάσεις: Η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης -
Μεταβιβαστικών Πληρωμών

Η ΚΖΠ αποτελεί μία «τράμπα» (trade – off) μεταξύ ε και !τ, η οποία 
δείχνει ότι:
§ Όσο υψηλότερο είναι το ύψος της αυτόνομης ζήτησης, τόσο 

χαμηλότεροι πρέπει να είναι οι συντελεστές των μεταβιβαστικών 
πληρωμών, ώστε να διατηρείται δεδομένο επίπεδο απασχόλησης 
της εργασίας.

§ Εάν ε > ε(0), όπου ε 0 = () * − , -. ̅0)-1, οι μεταβιβαστικές 
πληρωμές πρέπει να μετατραπούν σε φόρους.



§ Η ΚΖΠ είναι αλγεβρικά παρόμοια με εκείνη ανάμεσα στο ύψος 
της κατανάλωσης (ανάμεσα στο ωρομίσθιο) και στο ποσοστιαίο 
ρυθμό μεγέθυνσης (και στο ποσοστό κέρδους), στην περίπτωση 
κλειστής οικονομίας απλής παραγωγής εμπορευμάτων μέσω 
εμπορευμάτων. 

§ Όσο πιο κοντά στην αρχή των αξόνων βρίσκεται η ΚΖΠ τόσο πιο 
ισχυρό είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της αυτόνομης 
ζήτησης.

Επεκτάσεις: Η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης -
Μεταβιβαστικών Πληρωμών



§ Υπό την υπόθεση της ανοιχτής οικονομίας, το G ορίζεται ως ! ≡
1 − τ &'[) − *+], όπου *+ = (+ + 01)[3 − 4]&5,ήτοι η μήτρα 

των συνολικών (άμεσων και έμμεσων) εισαγωγών της οικονομίας. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο πολλαπλασιαστής ενδέχεται να περιέχει 
αρνητικά στοιχεία, κατ’ επέκταση, η ΚΖΠ μπορεί να χαρακτηρίζεται 
από μεταβαλλόμενη μονοτονία λόγω των «διαρροών» ζήτησης 
προς την αλλοδαπή μέσω των εισαγωγών. 

§ Μία τοπικά αύξουσα ΚΖΠ υποδηλώνει ότι μία αύξηση 
της αυτόνομης ζήτησης πρέπει να συνδυαστεί με αύξηση 
του συντελεστή μεταβιβαστικών πληρωμών (ισοδύναμα, 
με μείωση του φορολογικού συντελεστή), ώστε να διατηρηθεί 
δεδομένο επίπεδο απασχόλησης της εργασίας.

Επεκτάσεις: Η Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης -
Μεταβιβαστικών Πληρωμών



Επεκτάσεις: Η δυναμική διαδικασία του 
πολλαπλασιαστή

Δεδομένου ότι η P-F ιδιοτιμή του C είναι μικρότερη της μονάδας 
(!"# < 1) έπεται ότι η δυναμική διαδικασία του πολλαπλασιαστή 
ορίζεται ως:

&' = )&'*+ + -.

Όπου Δd δείχνει τη μεταβολή στην αυτόνομη ζήτηση και το −logλ4#
παρέχει ένα μέτρο του «ρυθμού σύγκλισης» μεταξύ &' και 5(-.)
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