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Καμπύλη Phillips 

 

Η κατασκευή της καμπύλης Phillips ξεκίνησε από τον ομώνυμο καθηγητή 

παρατηρώντας ότι όταν το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό οι μισθοί τείνουν 

να μειώνονται και όταν το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό οι μισθοί τείνουν 

να αυξάνονται. 

 

• Βραχυχρόνια καμπύλη Phillips (SRPC): είναι η γραφική παράσταση 

που παρουσιάζει την αρνητική σχέση μεταξύ ποσοστού ανεργίας U% 

και του ρυθμού πληθωρισμού. 

Υπενθύμιση! ρυθμός πληθωρισμού = 
𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝜄𝜇ώ𝜈𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ό−𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝜄𝜇ώ𝜈𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅ό

𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝜄𝜇ώ𝜈𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅ό
 

 

 

• Μια αρνητική διαταραχή της συνολικής προσφοράς αυξάνει το επίπεδο τιμών. Η 

αύξηση του επιπέδου τιμών  θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ρυθμός 

πληθωρισμού για κάθε επίπεδο ανεργίας. Άρα, θα έχουμε μία μετατόπιση της 

καμπύλης Phillips προς τα πάνω και δεξιά.  
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• Μια θετική διαταραχή της προσφοράς θα μας οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού 

πληθωρισμού και μια μετατόπιση της καμπύλης Phillips προς τα κάτω και 

αριστερά. 

 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό πληθωρισμού σύμφωνα με την θεωρία του 

Phillips. 

1. Η ανεργία επηρεάζει το ρυθμό πληθωρισμού 

2. Ο αναμενόμενος ρυθμός του πληθωρισμού επηρεάζει τον πραγματικό ρυθμό 

πληθωρισμού 

𝑆𝑅𝑃𝐶0: συμβολίζεται η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips όταν οι άνθρωποι αναμένουν ότι ο 

ρυθμός πληθωρισμού θα είναι 0%. 

 

Πληθωρισμός και ανεργία στη μακροχρόνια περίοδο 

 

Σημείωση!! Δεν υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ ποσοστού ανεργίας και πληθωρισμού. 

 

 

Μακροχρόνια καμπύλη Phillips 
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• Μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι η γραφική παράσταση της σχέσης μεταξύ της 

ανεργίας και του πληθωρισμού στη μακροχρόνια περίοδο, όταν δηλαδή οι 

προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν χρόνο για να ενσωματωθούν στην εμπειρία. 

• Είναι κάθετη γιατί κάθε ποσοστό ανεργίας κάτω από το NAIRU οδηγεί σε συνεχώς 

επιταχυνόμενο πληθωρισμό. 

 

 

 

• Για να αποφύγουμε έναν επιταχυνόμενο πληθωρισμό με την πρόοδο του χρόνου το 

ποσοστό ανεργίας πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε ο πραγματικό ρυθμός 

πληθωρισμού να είναι ίδιος με τον αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού 

 

• Η σχέση μεταξύ επιτάχυνσης του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας είναι 

γνωστή ως υπόθεση του φυσικού ποσοστού ανεργίας 

 

• Το ποσοστό ανεργίας στο οποίο ο πληθωρισμός δεν μεταβάλλεται στον χρόνο είναι 

γνωστό ως ποσοστό ανεργία που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό (NAIRU) 

• Η συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας κάτω από το ποσοστό ανεργίας που δεν 

επιταχύνει τον πληθωρισμό οδηγεί σε διαρκή επιτάχυνση του πληθωρισμού και 

επομένως δεν μπορεί να διατηρηθεί. 

 

Σημείωση! Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips μας δείχνει ότι οι επεκτατικές οικονομικές 

πολιτικές μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα μέχρι ένα όριο. 
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Σημείωση! Κάθε ποσοστό ανεργίας πάνω από το NAIRU οδηγεί σε αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού 

 

Ασκήσεις 

 

B3) Μια κυβέρνηση που επιθυμεί την επανεκλογή της έχει κίνητρο να πιέσει το ποσοστό ανεργίας 

κάτω από εκείνο το ποσοστό που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό (το NAIRU) καθώς:  

 

A. Τα πολιτικά οφέλη από τη μείωση θα φανούν άμεσα, ενώ το οικονομικό κόστος θα φανεί 

αργότερα.  

B. Δεν υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας και επομένως η μείωση της 

ανεργίας δεν θα οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού.  

C. Μια μείωση της ανεργίας θα οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού.  

D. Η άνοδος του πληθωρισμού δεν συνιστά πρόβλημα όποτε και αν επέλθει.  

  

B4) Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι κάθετη γιατί [………] και το σημείο στο οποίο 

τέμνει τον οριζόντιο άξονα αντιστοιχεί στο [………].  
 

A. [μακροχρόνια δεν υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας], [ποσοστό 

ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό]. 

B. [μακροχρόνια η ανεργία και ο πληθωρισμός αυξάνουν μαζί], [ποσοστό ανεργίας που 

αντιστοιχεί στη διαρθρωτική ανεργία].  

C. [μακροχρόνια ο πληθωρισμός είναι μηδενικός], [ποσοστό ανεργίας που αντιστοιχεί στην 

κυκλική ανεργία].  

D. [μακροχρόνια υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας], [ποσοστό ανεργίας 

που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό].  

 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

 

 

Συναλλαγματική ισοτιμία: είναι η τιμή στην οποία ανταλλάσσονται τα νομίσματα και η 

οποία καθορίζεται στην αγορά συναλλάγματος.   

Παράδειγμα συναλλαγματικής ισοτιμίας 

0.8€/$  : το 1 δολάριο μπορεί να αγοράσει 0.8 ευρώ. 
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Άσκηση  

B7) Ας υποθέσουμε ότι κάνετε κράτηση σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη για 300 € 

ανά διανυκτέρευση. Όταν κάνετε check out, χρεωθήκατε μόνο 270 € ανά βραδιά. Υποθέτοντας 

ότι η τιμή του δωματίου σε $ δεν έχει αλλάξει, και ότι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία 

όταν πραγματοποιήθηκε η κράτηση ήταν 0,8 (€/$), η νέα ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία 

(€/$) είναι 

  

Α. 0,84  

B. 0,76  

C. 0,95  

D. κανένα από τα παραπάνω 

 

Λογαριασμοί του ισοζυγίου Πληρωμών: είναι οι λογαριασμοί που περιγράφουν το σύνολο των 

συναλλαγών που έχει μια χώρα με μία άλλη. 

Εισόδημα συντελεστών παραγωγής: Είναι το εισόδημα από επενδύσεις, είτε τόκους, είτε κέρδη 

εταιρειών. Για παράδειγμα μια επιχείρηση Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας που 

δραστηριοποιείται στην Αμερική στέλνει τα κέρδη της στην μητρική της εταιρεία που εδρεύει στην 

Ιαπωνία.  

Διεθνείς μεταβιβαστικές πληρωμές: είναι τα εμβάσματα κυρίως που στέλνουν οι κάτοικοι μιας 

χώρας στους κατοίκους άλλων χωρών. Για παράδειγμα μετανάστες με καταγωγή από την Αλβανία 

δουλεύουν στην Ελλάδα, επίσημα και νόμιμα, και στέλνουν ένα μέρος του εισοδήματός τους στην 

οικογένειά τους που είναι στην Αλβανία. 

Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών (Εμπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών): είναι 

η διαφορά ανάμεσα στην αξία των εξαγωγών των αγαθών και υπηρεσιών και στην αξία 

των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας.   

Εμπορικό Ισοζύγιο: είναι η διαφορά στην αξία μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών μόνο 

αγαθών μιας χώρας. 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA): είναι το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών μιας 

χώρας, συν τις καθαρές διεθνείς μεταβιβαστικές πληρωμές, συν τα εισοδήματα των 

παραγωγικών συντελεστών. 

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (FA): είναι η διαφορά ανάμεσα στις 

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας σε ξένους και στις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων που πραγματοποίησε από ξένους στη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής 

περιόδου. 

Προσοχή!!! θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ισχύει πάντα η εξίσωση: 𝐶𝐴 = −𝐹𝐴 ή αλλιώς 

𝐶𝐴 + 𝐹𝐴 = 0. 
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Ανατίμηση νομίσματος: είναι η αύξηση της αξίας ενός νομίσματος έναντι άλλων 

νομισμάτων 

Υποτίμηση νομίσματος: είναι η μείωση της αξίας ενός νομίσματος έναντι άλλων 

νομισμάτων. 

 

 

Παρατήρηση! Η ζητούμενη ποσότητα δολαρίων θα μειώνεται όταν ο αριθμός των ευρώ 

που χρειάζονται για να αγοραστεί ένα δολάριο αυξάνονται. 

Σημείωση!!  όταν αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες από ξένο κράτος στην ουσία ζητάμε 

το νόμισμα του ξένου κράτους.  

 

Σημείωση!! Όταν το νόμισμα μια χώρας ανατιμάται, τότε οι εξαγωγές μειώνονται και οι 

εισαγωγές αυξάνονται και αντίθετα, όταν το νόμισμα μιας χώρας υποτιμάται οι εξαγωγές 

αυξάνονται και οι εισαγωγές μειώνονται.  

 

Άσκηση  

B8) Αν η ροή κεφαλαίων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ [………] λόγω μιας μεταβολής στις 

προτιμήσεις των Ευρωπαίων επενδυτών, θα έχουμε ανατίμηση του δολαρίου. Η μεταβολή αυτή 

παρακινεί τους κατοίκους των ΗΠΑ να αγοράζουν [………] ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες και 

τους Ευρωπαίους να αγοράζουν [………] Αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες και οδηγεί σε  

[………] του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ.  
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A. [μειωθεί] [περισσότερα] [λιγότερα] [επιδείνωση].  

B. [αυξηθεί] [λιγότερα] [περισσότερα] [βελτίωση].  

C. [αυξηθεί] [περισσότερα] [λιγότερα] [επιδείνωση]. 

D. [μειωθεί] [λιγότερα] [περισσότερα] [βελτίωση]. 

 

 

 

 

Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία: είναι το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών στο 

οποίο η κυβέρνηση διατηρεί τη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος έναντι 

των άλλων νομισμάτων σε έναν συγκεκριμένο στόχο η κοντά σε αυτόν.  

 

Κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία: είναι το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

στο οποίο η κυβέρνηση επιτρέπει στη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος 

να διαμορφώνεται από τη δράση των δυνάμεων της αγοράς. 

 

Περίπτωση διατήρησης συναλλαγματικής ισοτιμίας:  

Η συναλλαγματική ισοτιμία στόχος είναι πάνω από την ισορροπία του εγχώριο νομίσματος 

 

 

Οι τρόποι διατήρησης συναλλαγματικής Ισοτιμίας είναι 3: 

D

A

S
Συν. Ισοτ.

Στόχος

Συναλ. Ισοτ.

ξένο/εγχώριο

Ποσότητα εγχώριου νομίσματος
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1. αγορά της πλεονάζουσας ποσότητα εγχώριου νομίσματος 

2. αύξηση του επιτοκίου 

3. Περιορισμός στις εκροές κεφαλαίων, δίνοντας περιορισμένες άδειες για εκροή 

κεφαλαίου προς ξένες χώρες. 

 

Άσκηση 

B9) Αν υπάρξει εκροή κεφαλαίων από μια οικονομία που λειτουργεί σε καθεστώς σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, για να διατηρήσει η κυβέρνηση ή η Κεντρική Τράπεζα της χώρας 

σταθερή την ισοτιμία θα πρέπει:  

 

Α. να πουλήσει συνάλλαγμα.  

Β. να αγοράσει συνάλλαγμα.  

C. να ασκήσει επεκτατική νομισματική πολιτική.  

D. να καταργήσει τους συναλλαγματικούς ελέγχους 

 

 

 

Αναπροσαρμογή ισοτιμίας προς τα πάνω: είναι η αύξηση της αξίας ενός νομίσματος που 

αποφασίζεται στο πλαίσιο  ενός καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Αναπροσαρμογή ισοτιμίας προς τα κάτω: είναι η μείωση της αξίας ενός νομίσματος που 

αποφασίζεται στο πλαίσιο  ενός καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 

Άσκηση 

Β10) Στο πλαίσιο ενός καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αναπροσαρμογή 

της ισοτιμίας προς τα πάνω (ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος):  

 

Α. καθιστά τα ξένα αγαθά ακριβότερα σε μονάδες εγχώριου νομίσματος.  

Β. βελτιώνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  

C. οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ζήτησης.  

D. οδηγεί σε μείωση του γενικού επιπέδου τιμών. 


