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ΔΕΟ34 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  
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O πληθωρισμός ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή των τιμών μιας ομάδας 

προϊόντων, όπως του ΑΕΠ, των προϊόντων που περιλαμβάνει το καλάθι της 

νοικοκυράς. 

O πληθωρισμός αποδίδει την ποσοστιαία διαχρονική αύξηση των τιμών.  

Έτσι, αν  η  είναι το επίπεδο τιμών στην περίοδο t και Pt-1 είναι το επίπεδο 

τιμών στην περίοδο t-1, τότε ο πληθωρισμός 𝜋𝜏 μεταξύ t-1 και t είναι:  

𝜋𝜏 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
∗ 100 

Πρέπει να τονιστεί ότι ο πληθωρισμός (inflation) αναφέρεται στην αύξηση των 

τιμών, ενώ τυχόν μείωση του επιπέδου τιμών αναφέρεται ως αντιπληθωρισμός 

(deflation).  Επίσης, η διαχρονική μείωση του πληθωρισμού, δηλαδή η μείωση 

του ποσοστού αύξησης των τιμών, αναφέρεται ως αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού ή αποπληθωρισμός (disinflation) 

Ο πληθωρισμός  μετρά ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ μεταβολή  του επιπέδου τιμών  και 

ΔΕΝ θα πρέπει να  συγχέεται με το δείκτη τιμών καταναλωτή  οποίος δείχνει τη 

εξέλιξη των τιμών ως προς κάποιο έτος βάσης.  

𝛥𝛵𝛫𝑡 =
𝑃𝑡

𝑃𝛦𝛵𝛰𝜍 𝛣𝛢𝛴𝛨𝜍
∗ 100  θα είναι νούμερο ΣΟΣ όχι ποσοστό 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ  

Α) μείωση  της αγοραστικής  δύναμης των σταθερών εισοδημάτων  

 Σε περιόδους πληθωρισμού  τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται . Το ίδιο 

συμβαίνει  και με τα χρηματικά ποσά  τα οποία κρατούνται ως αποταμιεύσεις, 

δηλαδή η αξία τους μειώνεται. 

Β) χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου  

 Η αύξηση του επιπέδου τιμών  μειώνει την ανταγωνιστικότητα  της οικονομίας  

στο διεθνές περιβάλλον, διότι καθιστά τα εγχωρία προϊόντα ακριβότερα . 

휀 =
𝑒∗𝑃∗

𝑃
 εφόσον αυξάνεται  το εγχώριο επίπεδο τιμών αυξάνεται ο 

παρανομαστείς και  μειώνεται το κλάσμα δηλαδή πτώση ε 

 Οπότε πραγματική ανατίμηση  σε ορούς εγχώριο /ξένο  πτώση των εξαγωγών  

και αύξηση των εισαγωγών 

Γ) μεταφορά  κεφαλαίου  από τους δανειστές στους δανειζόμενους  

 Ο δανειζόμενος ευνοείται  από τον πληθωρισμό διότι  η πραγματική αξία η 

αγοραστική αξία που θα επιστρέψει  θα είναι μικρότερη  από αυτήν που έλαβε 

όταν σύναψε το δάνειο. Ο δανειστής ζημιώνεται. 

Όταν ο πληθωρισμός συνεχίζεται  ο ρυθμός πληθωρισμού  θα ενσωματωθεί 

στο επιτόκιο  ώστε να αποφεύγεται  η μεταφορά  χρηματικών κεφαλαίων λόγω 

πληθωρισμού. 

 Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο θα αυξηθεί κατά το ποσοστό τη πληθωρισμού . 
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Ονομαστικό επιτόκιο =πραγματικό +ρυθμό του πληθωρισμού. 

 

Δ) κόστος αντιμετώπισης του πληθωρισμού. 

 Ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη  των ρευστών διαθέσιμων  με 

αποτέλεσμα άτομα και επιχειρήσεις  να έχουν κίνητρο να μειώσουν στο 

ελάχιστο τα ρευστά διαθέσιμα. Αλλά και να σπαταλούν πόρους  για την 

επίβλεψη των ρευστών διαθέσιμων . 

Η ένταση των ανωτέρω  εξαρτάται από το ύψος  του πληθωρισμού  

 Αν ο ρυθμός  του πληθωρισμού  είναι χαμηλός  οι συνέπειες είναι ήπιες  

και τότε ο πληθωρισμός χαρακτηρίζεται ερπων(2.3%) 

Αντίθετα  όταν ο ρυθμός μεταβολής των τιμών είναι μεγάλος τότε ο 

πληθωρισμός λέγεται καλπάζων (25%) και έχει σοβαρά αναδιανεμητικά 

αποτελέσματα επι των εισοδημάτων  και των δανειστών . 

Σε περιόδους πολέμου  υπερπληθωρισμός . 

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ  

 Ο Πληθωρισμός διακρίνεται σε πληθωρισμό ζήτησης  όταν αυτός 

προέρχεται από  τις μεταβολές της συνολικής ζήτησης ή  ως πληθωρισμός 

κόστους όταν προέρχεται από τις μεταβολές  της συνολικής προσφοράς. 

 

Παρατηρούμε συνέχεις μετατοπίσεις τις AD  προς τα δεξιά  
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Θυμίζουμε ότι  οι κύριοι παράγοντες μετατόπισης τις AD   είναι : 

• Αύξηση των κρατικών δαπανών  οι οποίες επιδρούν άμεσα επι της 

ζήτησης 

• Αύξηση της ποσότητας χρήματος   η οποία  μειώνει το επιτόκιο και 

αυξάνει τις επενδύσεις 

Αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες αποτελούν ζήτηση εγχωρίων προϊόντων 

επειδή  οι αυξήσεις των τιμών  προκαλούνται από παράγοντες της ζήτησης ο 

πληθωρισμός αυτός λέγεται πληθωρισμός ζήτησης. 

Η επίδραση της ζήτησης επι των τιμών  εξαρτάται από  το σημείο που η AD 

τέμνει την AS δηλαδή κοντά στη πλήρη απασχόληση σημείο Γ 

Οι πιο  συνηθισμένη αίτια  για συνέχεις μετατοπίσεις  της AD  είναι η 

προσπάθεια  των κυβερνήσεων  να χρηματοδοτούν  τις κρατικές δαπάνες με 

δανεισμό δηλαδή  με αυξήσεις της ποσότητας χρήματος, Αν ο κρατικός 

προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός  και το έλλειμμά καλύπτεται  με αύξηση 

της ποσότητας χρήματος  τότε έχουμε συστηματική  αίτια πληθωριστικών 

πιέσεων. 
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 Πληθωρισμός κόστους  χαρακτηρίζεται ο πληθωρισμός που  προέρχεται 

από  μετατοπίσεις της συνολικής  προσφοράς προς τα πάνω  

 Η μετατόπιση της ΑS προς τα πάνω οφείλεται  σε αυξήσεις του κόστους 

παραγωγής . 

Στην πραγματικότητα  ο πληθωρισμός είναι το φαινόμενο  που προκαλείται από 

την αλληλεπίδραση  των δυνάμεων που προκαλούν πληθωρισμό ζήτησης και 

κόστους. 

 Η αλληλεπίδραση της συνολικής προσφοράς και ζήτησής δημιουργεί 

προσδοκίες  στα οικονομούντα άτομα. Οι προσδοκίες αυτές  δημιουργούν  τον 

πληθωρισμό αδράνειας  η δομικό πληθωρισμό που έχει σχέση με τις 

προσδοκίες  επι τη βάσει του παρελθόντος. 
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ΑΝΕΡΓΙΑ  

Η ανεργία ορίζεται  ως εξής : άνεργοι  είναι τα άτομα που είναι ικανά  προς 

εργασία , θέλουν να εργασθούν  με τον τρέχοντα μισθό, αλλά δεν βρίσκουν 

απασχόληση. 

Άτομα  τα οποία  δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό  παρόλο που μπορούν 

να εργασθούν , δεν θεωρούνται άνεργα  αν δεν έχουν απασχόληση ( 

Συνταξιούχος ) 

Άτομα που δεν είναι ικανά για εργασία δεν θεωρούνται άνεργα (Στρατιώτες 

,ασθενείς) 

Άνεργα δεν θεωρούνται τα άτομα που μπορούν να εργασθούν  είναι ικανά προς 

εργασία  αν δεν θέλουν να εργασθούν(μητέρες οι οποίες προτιμούν να 

φροντίζουν τα παιδιά τους) 

Συμπέρασμα  

Για να χαρακτηρισθεί κάποιος άνεργος  πρέπει να συντρέχουν τρεις λόγοι ‘να 

είναι ικανός για εργασία  

Να επιθυμεί να εργασθεί  

Και να μην βρίσκει απασχόληση 

 Επομένως  εργατικό δυναμικό L= Απασχολούμενοι Ε +Άνεργοι U 

H Ανεργία   μετράτε   ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού  

𝑈% =
𝑈

𝐿
∗ 100 =

𝑈

𝐸 + 𝐿
∗ 100 

 

 

Άσκηση  Αυτοαξιολόγησης 1 σελ.  342 

 Μια οικονομία  με πληθυσμό 10.000.000 έχει τα εξής δεδομένα  

Ανίκανοι προς εργασία   3.000.000  

Δεν επιθυμούν να εργασθούν  500.000 
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 Άνεργοι  700.000 U 

 Απασχολούμενοι 5.800.000 Ε 

Κάθε άτομο  ανήκει  σε μια μόνο κατηγορία  να βρεθεί το ποσοστό ανεργίας  το 

ποσοστό απασχόλησης  και το εργατικό δυναμικό  επίσης να βρεθεί  το 

ποσοστό συμμέτοχης  του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό  

Λύση. 

Το εργατικό δυναμικό  συμβολίζεται με  L 

 Το εργατικό δυναμικό L = Απασχολούμενοι Ε +Άνεργοι U 

L=5.800.000+700.000=6.500.000 

 To ποσοστό ανεργίας 𝑈% =
𝑈

𝐿
∗ 100 =

700.000

6.500.000
∗ 100% = 10,77% 

 Το ποσοστό απασχόλησης  ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού  

Ε% =
𝛦

𝐿
∗ 100% =

5.800.000

6500.000
∗ 100% = 89,23%  

 H ΑΛΛΙΩΣ Ε%=100%-ΑΝΕΡΓΙΑ =100%-10,77%=89,23%   

 Το ποσοστό συμμέτοχης  του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό =
𝐿

𝛱𝛬𝛨𝛩𝛶𝛴𝛭𝛰
∗

100% =
6.500.000

10.000.000
∗ 100% = 65% 

 

Άσκηση 2 Αυτοαξιολόγησης σελ.343 

Σε μια οικονομία  η ανεργία ως ποσοστό είναι 12% και ως απολυτό μέγεθος  

2.400.000.Ποσοι είναι οι απασχολούμενοι  

 Λύση 

  100-12 =88  στους 100 οι 12 άνεργοι και οι 88 απασχολούμενοι  στους                                                    

2.400.000 ανέργους      ; 

𝜒 =
88 ∗ 2.400.000

12
= 17.600.000 
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ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
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ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS 

Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS  δείχνει τη σχέση  μεταξύ του ποσοστού ανεργίας  και 

του ρυθμού αύξησης  του γενικού επιπέδου τιμών  δηλαδή συνδέει  το ποσοστό 

ανεργίας με τον πληθωρισμό. Η αρχική μελέτη  ήταν μεταξύ της σχέσης του 

ποσοστού ανεργίας  και του ρυθμού μεταβολής των πραγματικών μισθών. 

 Η καμπύλη δείχνει  ότι όταν το ποσοστό ανεργίας  αυξάνεται ο ονομαστικός 

μισθός  αυξάνεται με χαμηλότερο ρυθμό και αντίθετα. Κατά συνέπεια όταν 

υπάρχει  υπερβάλλουσα προσφορά  εργασίας και επομένως υψηλή ανεργία  τα 

αιτήματα των σωματείων  και οι πιέσεις των εργαζομένων είναι χαμηλής 

έντασης και οι αυξήσεις των μισθών χαμηλές και το αντίθετο. 

 

 

Στο διάγραμμα βλέπουμε  ότι η μεταβολή  του μισθού  είναι μηδενική όταν  το 

ποσοστό ανεργίας είναι 5% και όχι 0. Η διαφορά αυτή εξηγείται  αν λάβουμε 

υπόψη μας  ότι στην αγορά εργασίας υπάρχουν ταυτόχρονα  άνεργοι  και κενές 

θέσεις εργασίας. Όταν ο αριθμός των ανέργων  είναι ίσος με τον αριθμό των 

κενών θέσεων  μπορούμε να πούμε ότι η προσφερόμενη ποσότητα εργασίας 

είναι ίση με τη ζητούμενη ποσότητα εργασίας και η υπάρχουσα ανεργία 

χαρακτηρίζεται ως ανεργία τριβής. 

 

Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS   εχει υποστεί τροποποιήσεις  μια από αυτές  είναι ότι 

στον κάθετο άξονα  μετράτε  ο ρυθμός μεταβολής  των τιμών αντί των μισθών 

συνδέοντας  το ποσοστό ανεργίας  με το ρυθμό πληθωρισμού. 

Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την τιμή των προϊόντων  υπολογίζοντας το 

κόστος ανά μονάδα προσθέτοντας ένα περιθώριο κέρδους. 

 Η τιμή  της μονάδας  προσδιορίζεται ως εξής  
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𝑃 = (
𝐿∗𝑊

𝑄
+

𝐶

𝑄
)*(1+K) 

όπου  w=ονομαστικός  μισθός ανά εργαζόμενο 

C το κόστος άλλων συντελεστών παραγωγής 

Κ=ποσοστιαία ανατίμηση 

L=Απασχόληση  

Επομένως 
𝐿∗𝑊

𝑄
 𝜏𝜊 𝜅𝜊𝜎𝜏𝜊𝜍 휀𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄𝛼𝜍 𝛼𝜈𝛼 𝜇𝜊𝜈𝛼𝛿𝛼 𝜋𝜌𝜊𝜄𝜊𝜈𝜏𝜊𝜍 

Συμπέρασμα  για μια δεδομένη αύξηση  των μισθών  θα έχουμε μια μικρότερη 

ποσοστιαία αύξηση των τιμών  

 

  



Σελίδα 12 από 13 
 

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Η οικονομική  πολιτική  πρέπει να επιλέξει  μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. 

Το δίλλημα  έγκειται   στο η επιθυμητή  μείωση της ανεργίας  θα επιφέρει 

ανεπιθύμητη αύξηση του πληθωρισμού  και το αντίθετο. 

 Η καμπύλη PHILLIPS ως βραχυχρόνια σχέση  δείχνει  ότι το ποσοστό 

ανεργίας και ο ρυθμός πληθωρισμού μπορεί να αυξάνονται ταυτόχρονα . 

δηλαδή να έχουν θετική σχέση. Κατά συνέπεια το ίδιο ποσοστό ανεργίας 

μπορεί να συνυπάρχει  με υψηλοτέρους ρυθμούς πληθωρισμού. 

 

Η μακροχρόνια  καμπύλη PHILLIPS  σχηματίζεται από τις μετατοπίσεις  της 

βραχυχρόνιας καμπύλης  που απεικονίζει  τη σχέση ανεργίας  και 

πληθωρισμού. 

 

Στο σημείο Α  ανεργία 6%, που είναι η ανεργία τριβής  και ρυθμό πληθωρισμού 

0 

Αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει την ανεργία στο 4% ασκώντας επεκτατική 

πολιτική  θα το επιτύχει αυξάνοντας το επίπεδο τιμών κατά 3% και θα βρεθούμε 

στο Β. Το Β δεν είναι σημείο ισορροπίας , στην ισορροπία  στο σημείο Γ το 

επίπεδο ανεργίας συνυπάρχει με πληθωρισμό 3% 

Τα σημεία Α,Γ,Ε ανήκουν  στη μακροχρόνια καμπύλη PHILLIPS  η οποία είναι  

καθετή γραμμή στο σημείο Α που είναι το σημείο της ανεργίας τριβής . Το 

σημείο Α λέγεται και φυσικό ποσοστό ανεργίας. 
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Συμπεράσματα   

η καμπύλη απεικονίζει  μια βραχυχρόνια σχέση 

Και το ποσοστό ανεργίας  δεν μπορεί να μειωθεί  μακροχρόνια κάτω από το 

φυσικό ποσοστό 

Τρίτον ,αν η οικονομική πολιτική προσπαθεί να μειώσει  τα ποσοστά ανεργίας  

κάτω από το φυσικό , το αποτέλεσμα θα είναι  η αύξηση του γενικού επίπεδου 

τιμών  δηλαδή που πληθωρισμού. 

Η μείωση του φυσικού ποσοστού ανεργίας  θα προέλθει  από βελτιώσεις στη 

δομή της οικονομίας  και στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, όπως βελτίωση 

του συστήματος πληροφοριών . 

 

 

 


