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Καμπύλη συνολικής Ζήτησης 

 

Η καμπύλη Συνολικής Ζήτησης AD (aggregate demand) γενικά περιγράφει τη ζητούμενη 

ποσότητα συνολικού προϊόντος για κάθε γενικό επίπεδο τιμών. Για την ποσότητα του 

συνολικού προϊόντος χρησιμοποιούμε το πραγματικό ΑΕΠ, δηλαδή την ποσότητα των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία, μετρημένη σε 

χρηματικές μονάδες, με τις τιμές από ένα συγκεκριμένο έτος βάσης. Στην περίπτωση μιας 

κλειστής οικονομίας δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές και εξαγωγές, οπότε η 

οποιαδήποτε ζητούμενη ποσότητα συνολικού προϊόντος θα προέρχεται από τα νοικοκυριά 

τις επιχειρήσεις και το κράτος (κυβέρνηση) της συγκεκριμένης οικονομίας που μελετάμε. 

 

 

 

Θα πρέπει να λογίζουμε την ζητούμενη ποσότητα συνολικού προϊόντος ως συνεπαγωγή 

του Πραγματικού ΑΕΠ ή της Συνολικής Δαπάνης ή του Συνολικού εισοδήματος.  

 

Το πραγματικό ΑΕΠ χρησιμοποιείται γιατί είναι απαλλαγμένο από τις τρέχουσες τιμές 

των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται, δηλώνοντας έτσι την παραγόμενη 

ποσότητα συνολικού προϊόντος.  
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Πραγματικό ΑΕΠ

Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συνολική Ζητούμενη Ποσότητα 

 

Ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη Συνολική Ζητούμενη ποσότητα είναι το γενικό 

επίπεδο τιμών και οι μεταβολές αυτών. Αναλυτικότερα, έχουμε: 

1. Αύξηση του επιπέδου τιμών → Μείωση της συνολικής ζητούμενης ποσότητας 

2. Μείωση του επιπέδου τιμών → Αύξηση της συνολικής ζητούμενης ποσότητας 

 

Οι λόγοι για τους οποίους τα παραπάνω διαμορφώνουν μια αρνητικής κλίσης ευθεία που 

αντιπροσωπεύει τη καμπύλη Συνολικής Ζήτησης είναι:  

 

1. Το αποτέλεσμα του πλούτου: Είναι το αποτέλεσμα της μεταβολής των επιπέδων 

τιμών στην καταναλωτική δαπάνη C. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές των τιμών, 

επιφέρουν μεταβολές στην αγοραστική δύναμη των περιουσιακών στοιχείων 

(τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, ακίνητα κ.α.) που με τη σειρά τους 

αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να καταναλώσουν. Για παράδειγμα αν αυξηθούν 

οι τιμές των προϊόντων τότε κάποιος κάτοχος ενός τραπεζικού λογαριασμού 1000€  δεν 

θα μπορεί να αγοράσει τα ίδια προϊόντα (σε ποσότητα και σε είδος) με την περίοδο 

πριν την αύξηση των τιμών. Αυτό δημιουργεί αποστροφή του κατόχου προς την 

κατανάλωση μέχρι ενδεχομένως να επανέλθουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε 

αυτή την περίπτωση θα έχουμε μείωση της καταναλωτικής δαπάνης.  

 

Υπόδειγμα 1: ↑ Επίπεδα Τιμών → ↓ της αγοραστικής δύναμης των 

περιουσιακών στοιχείων → ↓ C 

Υπόδειγμα 2: ↓ Επίπεδα Τιμών → ↑ της αγοραστικής δύναμης των 

περιουσιακών στοιχείων → ↑ C 
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2. Το αποτέλεσμα του επιτοκίου: Είναι οι επιδράσεις που υφίστανται η καταναλωτική 

δαπάνη C και η επενδυτική δαπάνη I, από τη μεταβολή του γενικού επιπέδου τιμών 

που προκαλεί μείωση της αγοραστικής αξίας (αγοραστικής δύναμης) του χρήματος. 

Το χρήμα χάνει τη δυνατότητα που προσφέρει στους κατόχους τους να αποκτούν 

προϊόντα και υπηρεσίες και εκ τούτου οι καταναλωτές αποτραβούν τα χρήματα που 

έχουν προς αποταμιευτικούς σκοπούς για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Με αυτό τον 

τρόπο μειώνεται η προσφορά του χρήματος στην αγορά και οι τράπεζες για να 

ισορροπήσουν την έλλειψη χρήματος ανεβάζουν τα επιτόκια. Η άνοδος των επιτοκίων 

είναι γνωστό ότι προκαλεί τη μείωση της επενδυτικής δαπάνης. Παράλληλα, η άνοδος 

των επιτοκίων θα προσελκύσει ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών που θα έχουν τη 

δυνατότητα να αποταμιεύσουν με αποτέλεσμα να περιοριστεί και η καταναλωτική 

δαπάνη σε μικρότερο βαθμό ωστόσο σε σύγκριση με τη μείωση της επενδυτικής 

δαπάνης. 

Υπόδειγμα 3:  ↑ του επιπέδου τιμών → ↓ των αποταμιεύσεων & της προσφοράς χρήματος 

→ ↑ των επιτοκίων → ↓ I (επενδυτικής δαπάνης) & ↓ C (καταναλωτικής δαπάνης) + ↑ 

αποταμίευσης   

Υπόδειγμα 4:  ↓ του επιπέδου τιμών → ↑ των αποταμιεύσεων & της προσφοράς χρήματος 

→ ↓ των επιτοκίων → ↑ I (επενδυτικής δαπάνης) & ↑ C (καταναλωτικής δαπάνης) + ↓ 

αποταμίευσης   

Προσδιοριστικοί παράγοντες της μεταβολής της συνολικής ζήτησης 

1. Μεταβολές στις Προσδοκίες 

Αναλυτικά αναφέρουμε ότι όταν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές 

προσδοκούν/αναμένουν ευοίωνες εξελίξεις στην οικονομία τότε αυξάνεται η διάθεσή τους 

για καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

συνολική ζήτηση (μετατόπιση προς τα δεξιά) του συνολικού προϊόντος. Αντίστροφα, όταν 

οι προσδοκίες/προβλέψεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για την πορεία της 

οικονομίας πέφτουν τότε μειώνεται η τάση τους προς κατανάλωση και επένδυση 

δημιουργώντας έτσι χαμηλότερη συνολική ζήτηση (μετατόπιση αριστερά) για το συνολικό 

προϊόν (Krugman & Wells, Σελίδα 761). 
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2. Μεταβολές στον Πλούτο 

Πρόκειται για τις διακυμάνσεις στην αγοραστική δύναμη των περιουσιακών στοιχείων που 

προκύπτουν από διάφορους παράγοντες εκτός της μεταβολής του επιπέδου τιμών. Η 

αύξηση της αγοραστικής δύναμης των περιουσιακών στοιχείων αυξάνει την πραγματική 

αξία των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων κάνοντας πιο ελκυστική την απόκτησή 

τους προκαλώντας αυξημένη συνολική ζήτηση (μετατόπιση δεξιά) μέσω της αύξησης της 

καταναλωτικής δαπάνης. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των περιουσιακών 

στοιχείων δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα μειώνοντας την καταναλωτική δαπάνη και 

ως εκ τούτου την συνολική ζήτηση (μετατόπιση αριστερά) (Krugman & Wells, Σελίδα 

761). 

Υποσημείωση! Στην περίπτωση που έχουμε μεταβολή στον πλούτο από την μεταβολή 

στο επίπεδο τιμών δεν έχουμε μετατόπιση της καμπύλης της συνολικής ζήτησης αλλά 

μετακίνηση από ένα σημείο της σε ένα άλλο.  

 

3. Μέγεθος του Υπάρχοντος Αποθέματος Φυσικού Κεφαλαίου 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρούν το φυσικό τους κεφάλαιο σε τέτοια επίπεδα 

ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Τα επίπεδα του φυσικού κεφαλαίου που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις επιδρούν στην διάθεσή τους προς επενδυτική δαπάνη αρνητικά, 

δηλαδή όταν οι επιχειρήσεις έχουν μικρό απόθεμα σε φυσικό κεφάλαιο, τείνουν να 

δαπανούν περισσότερο, ενώ συγκρατούν την διάθεση τους προς επενδυτικές δαπάνες όταν 

τα αποθέματά τους είναι υψηλά. Άρα, το μέγεθος του υπάρχοντος αποθέματος φυσικού 

κεφαλαίου συσχετίζεται αρνητικά με την συνολική ζήτηση (Krugman & Wells, Σελίδα 

762). 

 

4. Δημοσιονομική Πολιτική  

Οι κυβερνήσεις μπορούν να επιδρούν στη συνολική ζήτηση, είτε με αυξομείωση των 

δημόσιων δαπανών, είτε με αυξομείωση της φορολογίας. Όπως γνωρίζουμε, η συνολική 

ζήτηση εμπεριέχει τις δημόσιες δαπάνες και συνεπώς όταν οι δημόσιες δαπάνες 

αυξάνονται, η καμπύλη της συνολικής ζήτησης μετατοπίζεται δεξιά, δηλαδή έχουμε 

αύξηση της συνολικής ζήτησης. Αντίθετα, όταν οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται,  η 

συνολική ζήτηση επίσης μειώνεται, μετατοπίζοντας την καμπύλη της συνολικής ζήτησης 

προς τα αριστερά (Krugman & Wells, Σελίδα 763).   
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5. Νομισματική πολιτική 

Γενικότερα, η αύξηση της προσφοράς χρήματος από τη κεντρική τράπεζα, επιφέρει 

αύξηση του χρήματος που διαθέτουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και πτώση των 

επιτοκίων. Όταν μειώνονται τα επιτόκια δημιουργείται μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρήμα 

και αυξάνεται η δυνατότητα καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης. Επομένως, σε 

αυτήν την περίπτωση έχουμε αύξηση της ζήτησης και μετατόπισης της καμπύλης 

συνολικής ζήτησης προς τα δεξιά. Στον αντίποδα, όταν μειώνεται η προσφορά χρήματος 

από την κεντρική τράπεζα δημιουργείται έλλειψη χρήματος στην αγορά με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται τα επιτόκια. Η αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί μείωση της διάθεσης των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη αντίστοιχα 

οπότε έχουμε μείωση της συνολικής ζήτησης (Krugman & Wells, Σελίδα 763). 

 

 

Καμπύλη συνολικής προσφοράς-Βραχυχρόνια περίοδος 

 

Χαρακτηριστικό της βραχυχρόνιας περιόδου : είναι ότι το κόστος παραγωγής των 

επιχειρήσεων μπορεί θεωρηθεί σταθερό. Ο βασικότερος παράγοντας του κόστους 

λειτουργίας που παραμένει σταθερός είναι οι μισθοί των εργαζομένων. Οι μισθοί των 

εργαζομένων θεωρούνται άκαμπτοι και δεν μεταβάλλονται ανά μικρές χρονικές 

περιόδους, είτε εξαιτίας των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ εργαζομένων και 

εργοδοτών, είτε των άτυπων συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο 

πλευρών. 

Η καμπύλη συνολικής προσφοράς στην βραχυχρόνια περίοδο ή βραχυχρόνια καμπύλη 

συνολικής προσφοράς SRAS, είναι η καμπύλη που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου τιμών και της συνολικής προσφοράς προϊόντος στη βραχυχρόνια σκοπιά. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συνολική Προσφερόμενη Ποσότητα 

 

Ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη Συνολική Προσφερόμενη ποσότητα στη 

βραχυχρόνια περίοδο είναι το γενικό επίπεδο τιμών και οι μεταβολές αυτών. 

Αναλυτικότερα, έχουμε: 

1. Αύξηση του επιπέδου τιμών → Αύξηση της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας 

2. Μείωση του επιπέδου τιμών → Μείωση της συνολικής προσφερόμενης ποσότητας 

 

Το κριτήριο που οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση της προσφερόμενης ποσότητας είναι εάν 

θα αυξηθεί το κέρδος του παραγωγού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.    
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P1

Επίπεδο
Τιμών

Πραγματικό ΑΕΠ

Βραχυχρόνια Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς
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Προσδιοριστικοί Παράγοντες της μεταβολής της προσφοράς του 

συνολικού προϊόντος στη βραχυχρόνια περίοδο (μετατοπίσεις της 

καμπύλης). 

 

1. Μεταβολές στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων  

Όταν έχουμε μεταβολές στις τιμές εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται από το σύνολο 

της παραγωγικής δραστηριότητας ή μπορεί να επηρεάσουν το σύνολο της παραγωγικής 

δραστηριότητας τότε μεταβάλλεται το κόστος παραγωγής των παραγωγών οπότε γίνεται 

λιγότερη ελκυστική η προσφορά προϊόντος. Τυπικά, παραδείγματα τέτοιων εμπορευμάτων 

είναι το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα.  

Υποσημείωση! Οι μεταβολές στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων δεν απεικονίζεται 

στο επίπεδο τιμών (κάθετος άξονας) καθώς πολλές φορές τα συγκεκριμένα προϊόντα 

αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή και το γενικό επίπεδο τιμών αναφέρεται ρητά 

μόνο σε τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

2. Μεταβολές στους ονομαστικούς μισθούς 

Στη συγκεκριμένη μεταβολή αναφερόμαστε για περιπτώσεις που κάτι συνολικά στην 

οικονομία επηρεάζει το επίπεδο των ονομαστικών μισθών. Συγκεκριμένα, αν με μία γενική 

νομοθεσία περί εργοδοτικών εισφορών ψηφισθεί θα επηρεάσει άμεσα τους ονομαστικούς 

μισθούς και αυτό θα έχει ως συνέπεια της μεταβολής του κόστους παραγωγής. Άρα, σε 

αυτήν την περίπτωση θα επηρεαστεί η προσφορά συνολικού προϊόντος.  

 

 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

Σελίδα 8 από 12 
SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 

E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 
 

 

3. Μεταβολές στην παραγωγικότητα 

Αύξηση της παραγωγικότητας συνεπάγεται αύξηση της παραγωγής με δεδομένα επίπεδα 

παραγωγικών συντελεστών (πρώτων υλών). Επομένως, μειώνεται το κόστος παραγωγής 

ανά μονάδα προϊόντος καθώς έχουμε τα ίδια κόστη παραγωγής που κατανέμονται όμως σε 

μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση αυξάνεται το κέρδος του 

παραγωγού και επομένως αυξάνεται η διάθεσή του για προσφορά μεγαλύτερης ποσότητα 

προϊόντος. Συνήθως, οι κύριες πηγές της αύξησης της παραγωγικότητας οφείλεται σε 

αύξηση της τεχνολογίας και της τεχνολογικής προόδου. 

 

Μακροχρόνια καμπύλη συνολικής προσφοράς 

 

Χαρακτηριστικό της μακροχρόνιας περιόδου : είναι ότι οι μισθοί θεωρούνται 

ευπροσάρμοστοι (σε αντίθεση με τους άκαμπτους μισθούς της βραχυχρόνιας περιόδου) 

όπως και ΟΛΕΣ οι τιμές,  α) Τελικών αγαθών και υπηρεσιών, β) Εισροών (πρώτων υλών).  

Σημαντικό αποτέλεσμα της ευπροσαρμοστικότητας όλων των τιμών είναι ότι στην 

Μακροχρόνια περίοδο η προσφερόμενη ποσότητα συνολικού προϊόντος δεν 

επηρεάζεται από το Γενικό επίπεδο τιμών. 

 

Μακροχρόνια καμπύλη συνολικής Προσφοράς LRAS 

Η μακροχρόνια καμπύλη συνολικής προσφοράς αποδίδει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου 

τιμών και της προσφερόμενης ποσότητας συνολικού προϊόντος. 
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Δυνητικό Προϊόν : είναι το συνολικό προϊόν (Πραγματικό ΑΕΠ) που θα μπορούσε να 

παράγει μια οικονομία εάν όλες οι τιμές συμπεριλαμβανομένων και των ονομαστικών 

μισθών ήταν τελείως ευπροσάρμοστες. Πολλές φορές αποκαλείται και το προϊόν της 

πλήρους απασχόλησης.  

 

• Όταν μια οικονομία βρίσκεται στη βραχυχρόνια αλλά όχι στη μακροχρόνια 

καμπύλη συνολικής προσφοράς, η βραχυχρόνια καμπύλη συνολικής προσφοράς 

θα μετατοπίζεται έως ενός σημείου όπου η καμπύλη SRAS τέμνει την LRAS. 

• Μια οικονομία είναι δυνατόν να παράγει χαμηλότερο συνολικό προϊόν από το 

δυνητικό προϊόν όταν οι μισθοί δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν. 
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Βραχυχρόνια Μακροοικονομική Ισορροπία 

Βραχυχρόνια μακροοικονομική ισορροπία έχουμε όταν η καμπύλη SRAS τέμνει σε ένα 

σημείο την AD. 

 

  

 

Μακροχρόνια Μακροοικονομική Ισορροπία 

 

Μακροχρόνια μακροοικονομική ισορροπία έχουμε όταν στο σημείο της βραχυχρόνιας 

μακροοικονομικής ισορροπίας διέρχεται η μακροχρόνια καμπύλη συνολικής προσφοράς 

LRAS. 
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Μετατοπίσεις της καμπύλης συνολικής ζήτησης 

Οι μετατοπίσεις της καμπύλης συνολικής ζήτησης έχουν την ιδιότητα να επηρεάζουν το 

συνολικό προϊόν και το επίπεδο τιμών προς την ίδια κατεύθυνση.  
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Πληθωριστικό κενό : έχουμε όταν το συνολικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το δυνητικό 

προϊόν. 

Υφεσιακό κενό : έχουμε όταν το συνολικό προϊόν είναι μικρότερο από το δυνητικό 

προϊόν.  
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