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HQ Κξηηήξην Hannan-Quinn 

RESID Καηάινηπα 

KAT Καηάινηπα 

ECM 
Error Correction Mode 

Τπφδεηγκα Γηφξζσζεο Λαζψλ 

SSR Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ παιηλδξφκεζεο 

SSE Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ζθαικάησλ 

SST Οιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ 
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Πξόινγνο 
 

Οη έλλνηεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο απνηέιεζαλ θη εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ πεγή εληφλσλ ζπδεηήζεσλ θαη δηακαρψλ κεζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε 

θνηλσλίαο αιια θαη ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, νηθνλνκνιφγνπο θαη 

κε. 

ηε ζεκεξηλή επνρή θαη δε ζηε ρψξα καο, ηελ Διιάδα, πνπ βξίζθεηαη ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία αλεζπρεί πεξηζζφηεξν γηα ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. 

ε αληίζεζε κε απηφ, νη επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβάιινπλ απζηεξφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν θαη ιηηφηεηα ζηα θξάηε κέιε. Οπζηαζηηθά έρνπλ σο έλα βαζηθφ άμνλα 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

Θα πξέπεη δε λα επηζεκαλζεί πσο θαηά πνιινχο θχξην κέιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ ηνχδε θαη ζην εμήο επηβάιιεηαη λα είλαη ε δηακφξθσζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε ράξαμε ηθαλήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο, παξάιιεια κε ηελ επεκεξία ησλ κειψλ-

θξαηψλ θη άξα ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηηο δχν νηθνλνκηθέο έλλνηεο, πιεζσξηζκφ θη 

αλεξγία θη έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ηηο δηέπνπλ. 
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Πεξίιεςε - Γνκή 
 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή λα αλαιχζεη ζε 

βάζνο ηελ ζρέζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κε ηελ αλεξγία ελφο κηθξνχ λεζηνχ μεραζκέλνπ ζην 

θέληξν ηεο Μεζνγείνπ. Αλ θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γεληθφηεξα ζε απηφ ην ζέκα, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ αξζξνγξαθία πάλσ ζηελ θακπχιε Phillips, ε πξνζπάζεηα 

απηή απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη 

δεπηεξεπφλησο απεπζχλεηαη ζηνλ απιφ αλαγλψζηε ή ζηνλ κειεηεηή. Σα ζηνηρεία πνπ 

αλαιχζεθαλ είλαη ηξηκεληαία θαη εθηείλνληαη απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1991 έσο θαη ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

Σν πξψην θεθάιαην ιεηηνπξγεί σο εηζαγσγή ηεο φιεο εξγαζίαο θαζψο αλαιχνληαη νη 

φξνη ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο. Έπεηηα, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ θακπχιε 

Phillips θαη ηηο κνξθέο πνπ απηή έιαβε θαηά θαηξνχο. Χο ηξίην ζεκείν ζηελ εηζαγσγή, 

παξέρνληαη δηάθνξεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρψξα ηεο Μάιηαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην δηάβα ησλ 

ηειεπηαίσλ 90 εηψλ, δίλνληαο, θπζηθά, έκθαζε ζηελ κεηά Phillips επνρή αιια θαη ζηελ 

θξηηηθή πνπ απηφο δέρηεθε απφ πιήζνο νηθνλνκνιφγσλ κε πξσηνζηάηε ηνλ Friedman. 

Σν ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηεχνληαη ηελ βαζηθή αλάιπζε ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη παξνπζηάδνπλ ηελ πηζαλή κειινληηθή πνξεία ηνπο. Αθφκε εμήρζεζαλ ηα 

εμήο επξήκαηα απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη 

ε ζπλάξηεζε δελ παξνπζίαζε θίβδειε παιηλδξφκεζε, παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ, ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαλ ζχκθσλα κε ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, δελ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ππήξμε 

ππφδεηγκα ARCH ξ’ ηάμεο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ήηαλ νξζή. Δλ ηέιεη, ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δελ ήηαλ ζσζηή. 

Σν πέκπην θη έθην θεθάιαην αζρνινχληαη κε ηε ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηε 

κέζνδν ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Βξέζεθε πσο ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηηο 1
εο

 δηαθνξέο. Μεηά 

ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κε ηελ κέζνδν ησλ Engle-Granger εμήρζε πσο ππάξρεη 

ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο 

Δπίζεο, θαη κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Johansen-Juselius, ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ίρλνπο 
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θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο, βξέζεθε έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. Καηά ζπλέπεηα 

ηνλίζηεθε πσο ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, φπνπ ζηελ 

εμίζσζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ πιεζσξηζκνχ αλέθπςε βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε 

πξνζαξκνγή θαηά 36% θάζε ηξίκελν γηα λα επηηεπρζεί καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Αληίζεηα, ζηελ εμίζσζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο δελ βξέζεθε βξαρπρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο.  

Σειεπηαίν, αιια φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη ην φγδνν θεθάιαην πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ εχξεζε αηηηαηήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπεξαίλεηαη πσο 

ππάξρεη ηζρπξή καθξνρξφληα αηηηαθή ζρέζε αιια θαη βξαρπρξφληα αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ 

αλεξγία πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Λέμεηο θιεηδηά: αλεξγία, πιεζσξηζκφο, θακπχιε Phillips 
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Summary-Structure 
 

This thesis is an attempt of a postgraduate candidate to analyze in depth the relation 

between inflation rate and unemployment of a small, forgotten island right in the middle of 

the Mediterranean Sea. Although a great deal of scientific research has been done on this 

subject, which is quite obvious due to the number of scientific articles that have been written 

for the Phillips curve, this effort mainly aims at the assimilation of the subject by the author 

and secondarily it is addressed to the simple reader or the researcher. The data that were used 

are quarterly and cover the time period between 1991-first quarter up to 2011-second quarter. 

Chapter 1 functions as an introduction to the whole thesis. More precisely, the terms of 

unemployment and inflation are respectively analysed. In addition, there is a reference to the 

Phillips curve as well as its types, which are analysed in great detail. As a third point of the 

introduction, some general information for Malta is provided. 

In Chapter 2 a collection of scientific papers, which have been conducted over the last 

90 years, is presented. More emphasis is placed on the after Phillips era and the criticism 

which he received by many economists whose leader was Friedman. 

Chapters 3 and 4 occupy with the basic analysis of the two variables and present their 

forecasting curves. Furthermore, findings were extracted from the regression analysis. More 

precisely, spurious regression was not found, there was autocorrelation of many orders, the 

residuals were following the normal curve, no any problem of heteroskedasticity was found, 

there was ARCH of ξ order model and the specification of the model was the right one. 

Finally, the forecasting ability of the model was not the right one. 

Chapters 5 and 6 deal with stationarity of the variables and the cointegration method. 

Stationarity was found of first difference. The results of the cointegration test with the Engle-

Granger’s procedure show that there is a long-run relationship between the variables of 

unemployment and inflation. Moreover, the Johansen-Juselius’ maximum likelihood analysis, 

according to trace and max-Eigen statistics, shows that one cointegrated vector turns up. 

Consequently, it was pointed out hat there is a long-run relationship between the variables  

Chapter 7 contains the error correction mechanism. The ECM demonstrates that in the 

first equation of the inflation variable a short-run relationship is found with an adjustment at 
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36% per quarter so that a long-run relationship is achieved. On the contrary, no short-run 

relationship is found in the equation of unemployment variable. 

Last but not least Chapter 8 occupies with the causal relationship among the variables of 

the model. It is concluded that there is a strong long-run as well as a sort-run causal 

relationship from unemployment to inflation. 

Keywords: unemployment, inflation, Phillips curve 
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1 Δηζαγσγή 

 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηνλ εξεπλεηή λα κειεηεζνχλ, κε ηε βνήζεηα 

θαηαμησκέλσλ επηζηεκφλσλ, νη φξνη ηεο απαζρφιεζεο, ηεο έιιεηςεο απηήο, δειαδή ηεο 

αλεξγίαο, ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε ηα παξειθφκελά ηνπ, θαη ε πνιπζπδεηεκέλε θακπχιε 

Phillips. 

1.1 Απαζρόιεζε θαη αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηελ αηδέληα ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ζ χλνδνο ηεο Ληζαβφλαο ην 2000 θαζφξηζε σο ζηφρν γηα ηελ ΔΔ λα 

θαηαζηεί ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, ηθαλή λα δηαηεξεί 

πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή. πγθεθξηκέλα, ε χλνδνο πξνζδηφξηζε ηελ 

επίηεπμε κέρξη ην 2010 ελφο ζπλνιηθνχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο ίζνπ κε 70% ηνπ ελ δπλάκεη 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ελψ φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο, ην επίπεδν πξνζδηνξίζηεθε ζην 60%. 

Δπηπξνζζέησο ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο, ε χλνδνο ηεο ηνθρφικεο ην 2001 έζεζε σο 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64 εηψλ) ζην 50% 

κέρξη ην 2010. Φπζηθά, ηφηε δελ είρε ππνινγηζηεί ν αζηάζκεηνο παξάγνληαο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Παξά ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, κε ην εχξνο λα θπκαίλεηαη 

απφ 55,7% ζηε Μάιηα έσο 77,1% ζηε Γαλία. Σν 2007, ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ ΔΔ(27) 

αλήιζε ζην 65,4%, ε απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζην 58,3% θαη ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ζην 44,7%. Σα παξαπάλσ πνζνζηά απαζρφιεζεο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο ηνθρφικεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν 

πξνζηηφο. 
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1.1.1 Δπειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Με ηνλ φξν επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελλννχκε ηελ χπαξμε κεραληζκψλ 

πξνζαξκνγήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε εμσγελείο ή ελδνγελείο απμνκεηψζεηο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαθξίλεη ηελ επειημία ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή. Ζ εμσηεξηθή επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

πξνυπνζέηεη κηα επέιηθηε εξγαζηαθή λνκνζεζία πνπ: 

a. πξνζδίδεη αζθάιεηα θαη ζηνλ εξγαδφκελν θαη ζηνλ εξγνδφηε 

b. επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε θαη απφιπζε εξγαδνκέλσλ ρσξίο απαγνξεπηηθφ θφζηνο γηα 

ηελ επηρείξεζε 

c. πξνζδηνξίδεη ηηο κηζζνινγηθέο ακνηβέο ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

Ζ εζσηεξηθή επειημία αθνξά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε 

ηε δπλαηφηεηα: 

a. δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

b. εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ κε γλψκνλα ηελ νκαδηθφηεηα, ηε 

ζηφρεπζε, ηελ απηνλνκία θαη ηελ ελαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνυπνζέηεη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ηφζν 

ζην θνξνινγηθφ φζν θαη ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ: 

a. λα παξέρνπλ θίλεηξα παξαγσγηθήο εξγαζίαο 

b. λα εληζρχνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα κε ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

c. λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κεηαμχ θιάδσλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

πεξηνρψλ. (Παπαπαλάγνο, Λάζπα, 2010) 
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1.1.2 Οη θαηώηαηνη κηζζνί ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ηελ Δπξψπε, ν θαηψηαηνο κηζζφο ππάξρεη πξν πνιινχ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε 

Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ην Βέιγην, θαζηεξψζεθε πην πξφζθαηα ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (1999) θαη ζηελ Ηξιαλδία (2000) ελψ ζηα πεξηζζφηεξα λέα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ν θαηψηαηνο κηζζφο ζεζπίζηεθε ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο 

(δεθαεηία 1990). Γεδνκέλσλ ησλ αδχλακσλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο 

ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο νη θαηψηαηνη κηζζνί επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε 

ηνπ ζπλφινπ κηζζψλ. (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2009) 

Δίλαη αμηνζεκείσην δε φηη κεγάιεο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ηεο ΔΔ(15) θαη 

ΔΔ(27) σο πξνο ηα επίπεδα ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιια θαη ζηε δηαλνκή ηνπ θάζε 

εγρψξηνπ πξντφληνο (δηάγξακκα 1). Σν εχξνο ηνπ βαζηθνχ ή θαηψηεξνπ νλνκαζηηθνχ 

κεληαίνπ κηζζνχ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ην Α' εμάκελν ηνπ 2008 θπκάλζεθε απφ 112,5 € ζηε 

Βνπιγαξία έσο 1.570 € ζην Λνπμεκβνχξγν. (Παπαπαλάγνο, Λάζπα, 2010) 

Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν ππάξρεη ζήκεξα ζηα 20 απφ ηα 27 θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζηελ ππνςήθηα Σνπξθία. πγθεθξηκέλα ν θαηψηαηνο 

κηζζφο ζεζκνζεηεκέλνο ζε εζληθφ επίπεδν ηνλ νπνίν νθείινπλ λα ηεξνχλ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα δηάθνξα εηδηθφηεξα επίπεδα (θιαδηθφ, επηρεηξεζηαθφ) ηζρχεη ζε ελλέα 

απφ ηα 15 παιηά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Βέιγην, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, 

Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην). Σν χςνο ηνπ, είηε 

νξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ βάζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ 

(Γαιιία, Ηζπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία), είηε πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ (Βέιγην θαη Διιάδα) θαη 

εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε φια ηα 

επαγγέικαηα. Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν ηζρχεη επίζεο θαη ζηα 11 απφ ηα 12 λέα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Σζερία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία. Λεηνλία, 

Μάιηα, Πνισλία, ινβελία, ινβαθία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία), φπσο θαη ζηελ ππνςήθηα 

Σνπξθία θαη ζρεδφλ ζε φια νξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε είηε κνλνκεξψο είηε ζηελ βάζε 

πξνηάζεσλ, δηαβνπιεχζεσλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσληθψλ 

ζπλνκηιεηψλ. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ρψξεο πξνβιέπεηαη απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ή/θαη απμήζεηο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπο. 
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ηηο ππφινηπεο 7 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Γαλία, νπεδία, 

Φηιαλδία, Ηηαιία θαη Κχπξν) δελ ππάξρεη κελ θαηψηαηνο κηζζφο ζε εζληθφ επίπεδν, ππάξρνπλ 

φκσο θαηψηαηνη κηζζνί πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζε θιαδηθφ επίπεδν. 

ηηο ρψξεο απηέο ππάξρνπλ παξαδνζηαθά ηζρπξέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ππάξρεη, 

κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, κία πξνηίκεζε γηα ηνπο θιαδηθνχο θαηψηαηνπο κηζζνχο. 

(Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2009) 

1.1.3 Θεσξία ησλ κηζζώλ απνδνηηθόηεηαο 

Μηζζνί απνδνηηθφηεηαο (efficiency wages) είλαη κηζζνί πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ην 

επίπεδν ηζνξξνπίαο θαη πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ζεσξία ησλ κηζζψλ απνδνηηθφηεηαο ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ πην 

απνδνηηθά φηαλ νη κηζζνί είλαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηζνξξνπίαο. 

Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη κηζζνχο πάλσ απφ ην 

επίπεδν ηζνξξνπίαο: 

Η πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Δίλαη δηαπηζησκέλν πσο θαιχηεξα πιεξσκέλνη εξγαδφκελνη είλαη πην πγηείο θαη πην 

παξαγσγηθνί, αθνχ ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη κεγάινο θαη ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν 

πςειφ. 

Κύθινο εξγαζηώλ θάζε εξγαδνκέλνπ (turnover) 

Δπίζεο έρεη βξεζεί πσο φζν πην θαιά είλαη πιεξσκέλνο έλαο εξγαδφκελνο ηφζν πην 

δχζθνια ζα αλαδεηήζεη αιιαγή εξγαζίαο. 

Πξνζπάζεηα θαη πνηόηεηα εξγαδνκέλσλ 

Όζν πην θαιά πιεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη ηφζν κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάιινπλ 

ρσξίο ζεκαληηθή επηηήξεζε. ε ζπλέξγεηα κε ην πξνεγνχκελν, νη πςειφηεξνη κηζζνί είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζειθχζνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο εξγαδφκελνπο. (Δπηχρηνο αξηδεηάθεο, 

2006) 
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1.2 Αλεξγία 

Ζ αλεξγία δελ είλαη έλα πξσηνγελέο κέγεζνο πνπ ηειηθά εθθξάδεηαη σο έλα κείδνλ 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, αιια, νπζηαζηηθά, ην απνηέιεζκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο. (Κνξξέο, Υηφλεο, 2003) 

1.2.1 Οξηζκόο ηεο αλεξγίαο 

Αλεξγία δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο δελ έρνπλ δνπιεηά. Απηφ ζα ήηαλ 

έλα άρξεζην κέηξν, κηαο πνπ ππάξρνπλ πάληα παηδηά θαη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ θαζψο θαη ειηθησκέλνη πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί. Τπάξρνπλ, επίζεο, άιιεο 

νκάδεο αλζξψπσλ πνπ δελ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ. Έλα πην ινγηθφ κέηξν ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ ζα ήηαλ: φινη νη άλζξσπνη πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη θαη ηθαλνί λα 

εξγαζηνχλ, αιιά δελ έρνπλ δνπιεηά. Ζ ηδέα απηή κεηαθξάδεηαη ζ' έλαλ επίζεκν νξηζκφ. 

Δπίζεκνο νξηζκόο από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα επίδνκα ή γηα εζληθά αζθαιηζηηθά 

δάλεηα ηελ εκέξα ηεο κεληαίαο θαηακέηξεζεο, ηα νπνία εθείλε ηελ εκέξα είλαη άλεξγνη, 

δηαηεζεηκέλνη θαη ηθαλνί λα απαζρνιεζνχλ ζε θάζε θαηάιιειε ζέζε θαη αλαδεηνχλ ελεξγά 

εξγαζία. 

Πνζνζηό αλεξγίαο ηνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ εξγαζίαο (ILO) 

Όζνη εηζπξάηηνπλ επίδνκα ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ζπλ φια ηα άηνκα πνπ 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ εξγαζία εληφο ησλ επφκελσλ δχν εβδνκάδσλ θαη έρνπλ ςάμεη γηα 

απαζρφιεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ή έρνπλ βξεί ήδε απαζρφιεζε θαη 

πεξηκέλνπλ λα μεθηλήζνπλ.  

1.2.2 Δίδε αλεξγίαο 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε αλεξγίαο ζηα νπνία θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη αλαθέξνληαη 

ζπλνιηθά σο θπζηθή αλεξγία. Ζ ηδέα ελφο θπζηθνχ επηπέδνπ αλεξγίαο εζηηάδεη ζην γεγνλφο 

φηη ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ κπνξεί λα είλαη άλεξγνο, ε νηθνλνκία κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζε άλζεζε θαη νη κεγάινη αξηζκνί ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη βξίζθνληαη 

θαη απαζρνινχληαη. 
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Σα είδε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

Τπνιεηκκαηηθή αλεξγία 

Απηφο είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα άηνκα κε θάπνηα αλαπεξία (δηαλνεηηθή 

θαη ζσκαηηθή) θαη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ έλα πεξηνξηζκέλν θάζκα εξγαζηψλ. 

Δλ φςεη απηνχ ηνπ είδνπο αλεξγίαο, νη θνξείο πνιηηηθήο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

εξγνδφηεο ψζηε λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα λα δηεπξχλνπλ ηηο δηαζέζηκεο 

επθαηξίεο. Ζ αλεξγία απηή έρεη κεγάιν θνηλσληθφ θφζηνο θαζψο θαη νηθνλνκηθφ. 

Δπνρηαθή αλεξγία 

Τπάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε θιάδνπο φπνπ ε δήηεζε εξγαζίαο κεηψλεηαη 

πξνζσξηλά νξηζκέλεο πεξηφδνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο φπνπ νη εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ φηαλ 

σξηκάδνπλ. Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο δελ ππάξρνπλ ζνδεηέο. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ν 

θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο φπνπ, ιφγσ θαθνχ θαηξνχ ην ρεηκψλα, θάπνηνη ηερλίηεο, φπσο νη 

γπςαδφξνη ή νη ρηίζηεο, απνιχνληαη πξνζσξηλά. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 

ππφθεηληαη πάληνηε ζηελ επνρηαθή αλεξγία, αλ θη απηφ έρεη αιιάμεη αξθεηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαζψο ν ηνπξηζκφο έρεη αλαπηχμεη δήηεζε ζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλεξγία απνηειεί κεγάιε επηβάξπλζε γηα ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Διάρηζηα είλαη απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη ε θπβέξλεζε γηα λα βνεζήζεη απηή 

ηελ νκάδα εξγαδνκέλσλ, θαζψο πνιινί ζπλεζίδνπλ ζ' απηέο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δελ 

ζέινπλ λα αιιάμνπλ δνπιεηά. Απιψο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ζηελ πεξίνδν ηεο αλεξγίαο 

ηνπο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε σο κηα επθαηξία γηα κεξηθή ή 

πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε φζν πεξηκέλνπλ λα εκθαληζηεί θάπνηα θαιχηεξε επθαηξία. Σν πην 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη εδψ είλαη φηη απηή ε νκάδα αλζξψπσλ απνηειεί 

έλα ζχλνιν πφξσλ πνπ δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο. 

Αλεξγία ηξηβήο 

ε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρεη πάληνηε έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ βξίζθεηαη 

κεηαμχ εξγαζηψλ. Κάπνηνη θεχγνπλ απφ κηα δνπιεηά θαη θάλνπλ έλα δηάιεηκκα πξνηνχ 

μεθηλήζνπλ ζηελ επφκελε δνπιεηά. Άιινη απνιχνληαη θαη ςάρλνπλ γηα απαζρφιεζε. Άιινη 
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αθήλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ςάρλνπλ γηα κηα πην θαηάιιειε ζέζε. Όινη απηνί νη άλζξσπνη 

ςάρλνπλ γηα κηα λέα δνπιεηά, γηα ηελ νπνία ζπλήζσο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ή 

ηελ εκπεηξία. 

Ζ αλαδήηεζε απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εβδνκάδεο γηα θάπνηνλ πνπ πξνζπαζεί 

λα πξνζαξκφζεη αθξηβψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ καζαίλεη φηη 

ππάξρνπλ. Πνιινί έρνπλ πξνζδνθίεο σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο. Οη 

πξνζδνθίεο απηέο κπνξεί λα είλαη ξεαιηζηηθέο ή λα εμαξηψληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα γηα 

θάπνηνλ πνπ ςάρλεη δνπιεηά είλαη φηη πνιιέο θνξέο νη εξγνδφηεο δελ απνζαθελίδνπλ ηηο 

αθξηβείο αξκνδηφηεηεο ή ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Μεγάιε ζεκαζία, ινηπφλ, έρεη ε δηάρπζε ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ. 

Πνιινί νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ φηη ε επνρηαθή αλεξγία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νηθνλνκία. Γείρλεη φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηαθηλείηαη κεηαμχ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 

πξνζπαζψληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία, θαη 

επνκέλσο λα γίλεη πην παξαγσγηθφ. Έλα επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

Γνκηθή αλεξγία 

Απηή είλαη ε πην ζνβαξή κνξθή αλεξγίαο. Πξνθαιείηαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηε 

δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Σα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα δίλνπλ κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξάδεηγκα 1 

Ζ πεξηνρή Tyne/Tees ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ήηαλ θάπνηε ζεκαληηθφ θέληξν 

λαππεγίαο. Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ εξγαδφηαλ ζηε λαππεγηθή θαη 

είρε αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηνηερλίεο γη' απηή ηελ απαζρφιεζε. Ζ παγθφζκηα δήηεζε 

λαπηηιίαο κεηψζεθε θαη νη κεησκέλεο απηέο παξαγγειίεο άξρηζαλ λα αλαηίζεληαη ζε πην 

απνδνηηθνχο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζήκαηλε φηη ρηιηάδεο άλζξσπνη κε έλα 

επξχ θάζκα δεμηνηήησλ έκεηλαλ άλεξγνη. Δπηπιένλ, ήηαλ φινη θάηνηθνη ηεο ίδηαο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φπνπ δελ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο. Πνιιέο 

νηθνγέλεηεο είραλ δεη νιφθιεξεο γεληέο λα δνπιεχνπλ ζηα λαππεγεία, λα αλαζξέθνπλ ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο θαη λα βγαίλνπλ ζηε ζχληαμε. Με ηα παηδηά ζηα ηνπηθά ζρνιεία θαη ηα 
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νηθνγελεηαθά δίθηπα ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα μεξηδσζνχλ απφ 

ηνλ ηφπν ηνπο. Γελ ππήξραλ άιινη κεγάινη εξγνδφηεο ζηελ πεξηνρή. Δπνκέλσο, ε 

κεηεθπαίδεπζε δελ απνηεινχζε άκεζε ιχζε, αθφκε θη αλ νη εξγαδφκελνη ην επηζπκνχζαλ. 

Παξάδεηγκα 2 

Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη παξφκνηα απνηειέζκαηα, αλ θαη είλαη 

απίζαλν λα επεξεάζεη νιφθιεξεο πεξηνρέο. Ζ εηζαγσγή ηεο κεραλνγξαθεκέλεο 

ζηνηρεηνζέηεζεο ζηελ ηππνγξαθία είλαη έλα παξάδεηγκα. Τπήξμε καδηθή αληίζηαζε απφ θαιά 

νξγαλσκέλα εξγαηηθά ζσκαηεία, αιιά ηειηθά νη δνπιεηέο ράζεθαλ θαη νη ππνινγηζηέο 

αλέιαβαλ φιε ηε δνπιεηά. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, εθείλνη πνπ έραζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο έκεηλαλ 

ρσξίο δνπιεηά θαη κε μεπεξαζκέλεο δεμηφηεηεο, αιιά δελ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία κηαο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

Αλεξγία αλεπαξθνύο δήηεζεο θαη αλεξγία ιόγσ πςειώλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ 

ηελ αλεξγία αλεπαξθνχο δήηεζεο (θευλζηαλή αλεξγία) ε δήηεζε γηα εξγαζία είλαη κηα 

πξνθαινχκελε δήηεζε. Πξνθαιείηαη απφ ηε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο εξγαζίαο. Έηζη, αλ εηπσζεί φηη ε αλεξγία πξνθαιείηαη απφ ηε κεησκέλε 

δήηεζε εξγαζίαο είλαη ζαλ λα αλαθέξεηαη φηη ε αλεξγία πξνθαιείηαη απφ ηε κεησκέλε δήηεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. (Ferguson, 2004) 

Ζ αλεξγία αλεπαξθνχο δήηεζεο θαιείηαη επίζεο σο θπθιηθή αλεξγία. Καηά ηελ θα 

Μπέζηια-Βήθα (2005) νθείιεηαη ζηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ηεο ελεξγνχο δήηεζεο εξγαζίαο. Γηαξθεί 

ζπλήζσο 1-3 ρξφληα θαη απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ αλεπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ. Δπεηδή απνηειεί γεληθφ νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ιέγεηαη θαη γεληθή αλεξγία. 

χκθσλα κε έλαλ άιιν νξηζκφ, ε θπθιηθή αλεξγία αλαθέξεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά γχξσ απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο, φπνπ ην θπζηθφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ε αλεξγία πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζηελ νηθνλνκία θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

αθφκε θαη καθξνρξφληα. (αξηδεηάθεο, 2006) 

ηελ αλεξγία ιφγσ πςειψλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ (κνλεηαξηζηηθή ζεσξία) 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλεξγία αλεπαξθνχο δήηεζεο δελ πθίζηαηαη θαη φηη ε αλεξγία πνπ 
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μεπεξλά ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηερλεηά πςεινχο πξαγκαηηθνχο 

κηζζνχο, ηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ ζηε δχλακε ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ. (Ferguson, 2004) 

1.2.3 Αλεξγία θαη λόκνο ηνπ Okun 

Ζ ζρέζε πνπ αλακέλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αλεξγία θαη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 

είλαη αξλεηηθή. Ζ εμήγεζε είλαη απιή. Αθνχ νη απαζρνινχκελνη βνεζνχλ λα παξαρζνχλ 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, ελψ νη άλεξγνη φρη, νη απμήζεηο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζα ζπλδένληαη 

κε κεηψζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Ζ αξλεηηθή απηή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλεξγία θαη ζην 

ΑΔΠ νλνκάδεηαη λφκνο ηνπ Okun πξνο ηηκή ηνπ Arthur Okun ηνπ νηθνλνκνιφγνπ πνπ 

πξψηνο κειέηεζε ηε ζρέζε απηή. 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο πξνθχπηνπζαο εμίζσζεο είλαη: 

      %  *     ί ή ό ί ή ό ί                      

 

Αλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο παξακέλεη ην ίδην, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμάλεηαη πεξίπνπ 

θαηά α%. Ζ θαλνληθή απηή αχμεζε νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Δπηπιένλ γηα θάζε εθαηνζηηαία κνλάδα, θαηά ηελ 

νπνία απμάλεηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ην πξαγκαηηθφ Α.Δ.Π. κεηψλεηαη ζπλήζσο θαηά β%. 

(N. Gregory Mankiw, 2002) 

1.2.4 Η επξσπατθή εκπεηξία 

Οη επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξα εθηεηακέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Οη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη, ζπλεπψο, κεηψλνπλ ηνπο κηζζνχο 

ηνπο νπνίνπο είλαη πξφζπκεο λα πιεξψζνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνρή επηδνκάησλ 

αλεξγίαο κεηψλεη ηα θίλεηξα ησλ αλέξγσλ λα απνδερηνχλ ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη, ζπλεπψο, απμάλεηαη ην χςνο ησλ ακνηβψλ ηηο νπνίεο απαηηνχλ. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πξνθάιεζαλ κεγάιε δηεχξπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ 

αληζνηήησλ. Δμάιινπ, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο πνπ 

δηαζέηνπλ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, νδήγεζε ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο Γχζεο 

ζε θιάδνπο πνπ ε δήηεζε γηα αλεηδίθεπηε εξγαζία είλαη ρακειή, δηεπξχλνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε εξγαζία. 
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Χζηφζν, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ε χπαξμε ελφο εθηεηακέλνπ θξάηνπο πξφλνηαο γηα ην 

κεηξηαζκφ απηψλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ νδήγεζε ζε πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κεηαμχ 

νηθνλνκνιφγσλ, θεληξηθψλ ηξαπεδηηψλ θαη πνιηηηθψλ ε αληίιεςε φηη ε θχξηα αηηία ησλ 

πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο είλαη ε αλάπηπμε κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ 

απαζρφιεζε ζε θάζε δεδνκέλν επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Σέηνηνη κεραληζκνί 

ζεσξνχληαη ε ζπλχπαξμε ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη παλίζρπξσλ εξγαηηθψλ 

ελψζεσλ πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν πςεινχο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο, παξνρή επηδνκάησλ ζηνπο 

αλέξγνπο, καθξνρξφληα παξακνλή εθηφο εξγαζίαο πνπ ζπρλά πξνθαιεί απαμίσζε ηθαλνηήησλ 

θαη νξηζηηθή απνκάθξπλζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη, ηέινο, αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο 

εηδηθεχζεηο πνπ δεηνχληαη θαη απηέο πνπ πξνζθέξνληαη. 

Χζηφζν, ε εκκνλή ηεο αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα δεκηνπξγεί ζνβαξή ππνςία φηη ην 

ηξέρνλ χςνο ηεο αλεξγίαο πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο δηαξζξσηηθήο θαη κηα ζεκαληηθή θπθιηθή 

ζπληζηψζα. Σειεπηαία, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο έρνπλ εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πξνο επίηεπμε 

ζηαζεξφηεηαο ζην επξσπατθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

ζπλζήθεο ηνπ Maastricht (δεθαεηία 1990). ε κηα επνρή πςειήο θαη απμαλφκελεο 

θηλεηηθφηεηαο θεθαιαίνπ, ε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, κε 

πεπεξαζκέλν χςνο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο 

ζχγθιηζεο ησλ επηηνθίσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

είλαη ε αλεπάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δήηεζεο. (Γεκφπνπινο, Καπφπνπινο, Λαδαξέηνπ, 

Πξνδξνκίδεο, 1997) 

 

1.2.5 Η δηάζθεςε θνξπθήο γηα ηελ απαζρόιεζε πξνζθέξεη ιύζεηο γηα ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο 

Οη εγέηεο ησλ ρσξψλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο ηξφηθαο πνπ είλαη ε Σζέρηθε 

Γεκνθξαηία, ε νπεδία θαη ε Ηζπαλία, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη επξσπαίνη θνηλσληθνί 

εηαίξνη ζπλαληήζεθαλ ζηελ Πξάγα γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο 

ζηελ απαζρφιεζε. 
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Οη ρψξεο εθπξνζσπψληαο ηελ θνηλσληθή ηξφηθα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ππνζηήξημαλ ηηο γεληθέο αξρέο γηα ηε ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο 

ζε θάζε ρψξα θαη πξφηεηλαλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

Οη ζπκθσλεκέλεο αξρέο θαη νη πξνηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

Σε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ απφξξηςε ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη, πνπ επηηξέπεη ηελ 

κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη πξνεηνηκάδεη ηηο αγνξέο εξγαζίαο γηα ηηο κειινληηθέο 

ηνπο αλάγθεο.  

Σε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο σο κέζν δεκηνπξγίαο 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κε ηε κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηε κείσζε ησλ 

πεξηηηψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Σε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα κέζσ πξνζσξηλψλ 

αιιαγψλ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σελ ππνζηήξημε ησλ κε πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

επελδχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, κηα ελεξγή πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη επαλαθαηάξηεζεο, πνπ ζπλδέεη ηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη ελδπλακψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο  

Σελ εμάιεηςε ησλ δηαθφξσλ εκπνδίσλ ζηε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είηε 

απφ ηε κηα εηδηθφηεηα θαη επάγγεικα ζην άιιν είηε απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν.  

"ην πιαίζην απηφ, ε απφθαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο γηα λα θξαηήζνπλ ηηο 

αγνξέο εξγαζίαο ηνπο θιεηζηέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ δέθα λέσλ θξαηψλ κειψλ θαίλεηαη 

θνληφθζαικε", δήισζε ν (ηφηε) Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Petr Nečas. 

"Οη κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δείρλνπλ ζαθψο φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία.  ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ε θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κείσζεο ηεο 

αλεξγίαο", πξφζζεζε. (European Union Czech Republic Presidency, 2009) 

1.3 Πιεζσξηζκόο 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 

1.3.1 O νξηζκόο ηνπ πιεζσξηζκνύ 

Ο νξηζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ δελ είλαη απιψο ην ζέκα ησλ απμαλφκελσλ ηηκψλ. Οη ηηκέο 

θάπνησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί λα απμεζνχλ, ελψ άιιεο λα κεησζνχλ αθήλνληαο ην 

κέζν επίπεδν ηηκψλ ακεηάβιεην. Άιισζηε, ν πιεζσξηζκφο δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ. Σν γεληθφ επίπεδν ηηκψλ κπνξεί λα απμεζεί γηα κηα 

εβδνκάδα ηνλ έλα κήλα θαη έπεηηα λα κεηψλεηαη ζε δηαδνρηθέο εβδνκάδεο ή κήλεο, έηζη ψζηε 

λα παξακέλεη ακεηάβιεην γηα έλα δηάζηεκα. Ο πιεζσξηζκφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα 

ζπλερήο αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Απηή ε ρξνληθή 

πεξίνδνο δελ δηεπθξηλίδεηαη, αιιά είλαη κεγαιχηεξε απφ ιίγνπο κήλεο. 

1.3.2 Η κέηξεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ 

Ζ κέηξεζε φισλ ησλ ηηκψλ φισλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζα ήηαλ κηα 

πνιπδάπαλε θαη άζθνπε εξγαζία. Θα ήηαλ άζθνπε επεηδή ππάξρνπλ πνιιά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη κφλν κηα κηθξή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίζνπκε θάπνηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. 

Γείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ) 

Κάζε ρξφλν επηιέγεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. Σα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ απηψλ πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

δαπάλεο ηνπο γηα κηα πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ. Απηφ νλνκάδεηαη έξεπλα νηθνγελεηαθψλ 

δαπαλψλ. Μέζσ απηήο ηεο έξεπλαο κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δαπαλψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. 

Σα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ επηιέγνληαη νλνκάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαιάζη αγαζψλ. 
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Ζ ζχλζεζε ηνπ θαιαζηνχ αλαζεσξείηαη θαηά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηα 

κεηαβαιιφκελα θαηαλαισηηθά πξφηππα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ ζπλνιηθή αμία (ζχλνιν ηηκψλ) ηνπ θαιαζηνχ, ζε ζπγθεθξηκέλν κήλα ή έηνο παίξλεη 

έλαλ δείθηε 100. Έπεηηα, φηαλ ε αμία ηνπ θαιαζηνχ κεηαβάιιεηαη, αιιάδεη θαη ν αξηζκφο ηνπ 

δείθηε γηα λα αληηζηνηρεί ζηηο ρξεκαηηθέο αιιαγέο. Οη κεηαβνιέο ηνπ δείθηε είλαη έλα άκεζν 

κέηξν ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

1.3.3 Σα αίηηα ηνπ πιεζσξηζκνύ 

Ζ θχξηα αηηία είλαη ε πίεζε ηεο δήηεζεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο. Όηαλ ε δήηεζε ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά, ζα ππάξμεη πίεζε γηα 

αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ιηαληθήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηή ε πίεζε ζα πξνζθέξεη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε πνπ απαηηείηαη γηα 

αχμεζε ησλ κηζζψλ, απμάλνληαο ηα θφζηε πνπ πεξλάλε έπεηηα ζηηο απμήζεηο ηηκψλ, θαη έηζη 

ε φιε δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ηελ αξρή. Απηφο είλαη ν ιεγφκελνο ζπζρεηηζκφο κηζζψλ-ηηκψλ. 

Ζ δεχηεξε θχξηα πιεζσξηζηηθή πίεζε είλαη ην απμεκέλν θφζηνο ησλ εηζαγσγψλ. ' απηή ηελ 

πίεζε πξνζηίζεηαη ην γεγνλφο φηη ηα εηζαγφκελα αγαζά επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαηαλαισηηθή 

δήηεζε. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ φηη ε απμεκέλε 

πξνζθνξά ρξήκαηνο είλαη απηή πνπ πξνθαιεί πιεζσξηζκφ. Ο πιεζσξηζκφο ζα δεκηνπξγήζεη 

απμεκέλε δήηεζε ρξήκαηνο, θπξίσο δήηεζε γηα ζπλαιιαγέο. Απηή ε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ρξήκαηνο κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κφλν κε κηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Χζηφζν, αλ 

ε πξνζθνξά ρξήκαηνο δελ απμεζεί, ε απμεκέλε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη 

λα πξνέιζεη απφ ηα αδξαλή δηαζέζηκα (πξνιεπηηθά θαη θεξδνζθνπηθά απνζεκαηηθά ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο). Όηαλ απηά ηα αδξαλή απνζεκαηηθά 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε πιεζσξηζηηθή δηαδηθαζία ζα ηεξκαηηζηεί ή αιιηψο ζα κεησζεί ην πξντφλ. 

Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο είλαη φηη γηα λα ζπλερηζηεί ε πιεζσξηζηηθή 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ππάξμεη αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Ζ απμεκέλε πξνζθνξά 

ρξήκαηνο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε πιεζσξηζκνχ. Απηφ δηαθέξεη πνιχ 

απφ ην λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ε απμεκέλε πξνζθνξά ρξήκαηνο πξνθαιεί πιεζσξηζκφ. Ζ 

αξρηθή πίεζε γηα αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ γηα ζπλαιιαγέο ζρεηηδφηαλ κε ηε δήηεζε, ή κε ηηο 

απμήζεηο ηηκψλ πνπ νθείινληαλ ζε απμεκέλα θφζηε παξαγσγήο ηφζν απφ κηζζνχο φζν θαη 

πξψηεο χιεο. (Ferguson, 2004) 
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1.3.4 Οη δπν θύξηνη ηύπνη πιεζσξηζκνύ 

ηελ παξαδνζηαθή θηινινγία ηνπ ζέκαηνο ηνπ πιεζσξηζκνχ γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ 

δπν θχξησλ ηχπσλ πιεζσξηζκνχ: ηνπ πιεζσξηζκνχ δήηεζεο (demand pull) θαη πιεζσξηζκνχ 

θφζηνπο (cost push). 

Πιεζσξηζκόο δήηεζεο 

Όηαλ ε ζπλνιηθή δήηεζε ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά, ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ 

αλεβαίλεη. ην κέηξν πνπ ε αληζφηεηα απηή δήηεζεο θαη πξνζθνξάο κπαίλεη ζε δηαξθή βάζε 

εκθαλίδεηαη πιεζσξηζκφο δήηεζεο. ην δηάγξακκα 2  πξνζεγγίδεηαη γξαθηθά ν πιεζσξηζκφο 

δήηεζεο αληηπαξαζέηνληαο ηε ζπλνιηθή δήηεζε D θαη ζπλνιηθή πξνζθνξά. Ζ δηαδνρηθή θαη 

ζπλερήο αχμεζε ζηε δήηεζε απφ D0 ζε D1, D2, D3 ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ζην επίπεδν ηηκψλ 

απφ Ρ1 ζε Ρ4 εάλ ε πξνζθνξά είλαη ακεηάβιεηε. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πιεζσξηζκνχ δήηεζεο ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ ηνκέα. πλήζσο, ηέηνηνπ είδνπο εκκνλή αχμεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο εκθαλίδεηαη ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ, φηαλ ν θξαηηθφο ηνκέαο επηδεηεί ηε 

κεηαθνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπο γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο ζηελ 

ακπληηθή βηνκεραλία.  

Γεληθά, ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

απνηειεί πεγή απμεκέλεο δήηεζεο. ην κέηξν πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απηή ε απμεκέλε δήηεζε 

απφ αλάινγε αχμεζε πξνζθνξάο ην επίπεδν ηηκψλ απμάλεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη ε ηάζε γηα 

πιεζσξηζκφ δηάξθεηαο. Σν δίδπκν απηφ ειιεηκκάησλ ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα θαη πιεζσξηζκνχ 

παξαηεξείηαη ζε πνιιέο νηθνλνκίεο ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ αιιά θαη ησλ βηνκεραληθψλ. 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ην θαηλφκελν απηφ ηεο ζπλχπαξμεο ειιεηκκάησλ θαη 

πιεζσξηζκνχ παίξλεη δηαζηάζεηο ρξφληνπ πξνβιήκαηνο. Σν πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα 

δπζεπίιπην ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 

αλεπάξθεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο (πξνζθνξάο). Έηζη, ζην κέηξν πνπ ε πξνζθνξά δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε δεκηνπξγείηαη πιεζσξηζηηθή ηάζε ζηελ νηθνλνκία. 
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Πιεζσξηζκόο θόζηνπο 

Ο πιεζσξηζκφο θφζηνπο αλαθέξεηαη ζε απμεηηθή ηάζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ πνπ 

έρεη ηελ πεγή ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Καη επεηδή ην θχξην ζηνηρείν ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο είλαη νη κηζζνί, είλαη θπζηθφ ε αγνξά εξγαζίαο λα ζπγθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηελ εμήγεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θφζηνπο. Δπίζεο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο πξψησλ πιψλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. 

Γηαγξακκαηηθά θαη ζε πξψηε πξνζέγγηζε, ν πιεζσξηζκφο θφζηνπο απνδίδεηαη κε 

δηαδνρηθέο κεηαζέζεηο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά φπσο ζην δηάγξακκα 3. Οη 

κεηαζέζεηο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνθαινχλ απμήζεηο ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κφληκν πιεζσξηζκφ αιιά θαη δεπηεξνγελψο, αλακέλνληαη απμήζεηο ζηε 

δήηεζε, νη νπνίεο είλαη ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ζηνπο κηζζνχο πνπ αθνινπζνχλ ηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ. Έηζη ε νηθνλνκία νδεγείηαη ζην πςειφηεξν πεδίν ηηκψλ P2 ζπλέπεηα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θφζηνπο. 

Σα αίηηα ηνπ πιεζσξηζκνύ θόζηνπο 

Ο πιεζσξηζκφο θφζηνπο νθείιεηαη ζε αδπλακίεο ή αηέιεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραληζκνχ αγνξάο. Πξάγκαηη αλ ε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηλφηαλ κε βάζε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηηκψλ, 

ηφηε ε ζρεηηθή επάξθεηα ή αλεπάξθεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζα απνηεινχζε ηε 

βάζε ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ηηκψλ. Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνθχςνπλ 

αλεπάξθεηεο ή κπνηηιηαξίζκαηα πξνζθνξάο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο, ζα 

πεξίκελε θαλείο ηνπηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζα 

ειθχζεη πξφζζεηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ηνκέα παξαγσγήο, 

ψζηε ηειηθά ε αχμεζε ησλ ηηκψλ λα ζηακαηήζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί ε ηάζε λα 

απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ζην παιαηφ επίπεδν ηηκψλ. ην κέηξν πνπ θάηη ηέηνην δε 

ζπκβαίλεη, ν κεραληζκφο ηηκψλ δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Λφγσ ηεο παξεκβνιήο 

δηαθφξσλ θξαηηθψλ ή κνλνπσιηαθψλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγνχληαη ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά 

πνπ νδεγνχλ ζε αληζνξξνπία ζηηο επί κέξνπο αγνξέο αγαζψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ πξνυπνζέηεη 

ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζπάληα εμαζθαιίδεηαη. Αληίζεηα νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ, φπσο 
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ππνλνεί θαη ε δηαξζξσηηθή αλεξγία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

δηαπηζηψλεηαη ζπλήζσο φηη ελψ ε ζρεηηθή αλεπάξθεηα ζ' έλαλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξνθαιεί 

αλακθίβνια αχμεζε ησλ ηηκψλ, ε ζρεηηθή επάξθεηα ζε άιινπο ηνκείο δε ζπλεπάγεηαη πηψζε 

ησλ ηηκψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Καη πάιη, ε παξεκβνιή δηαθφξσλ ζηνηρείσλ εμσηεξηθψλ 

πξνο ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο (π.ρ. κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο, ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, 

θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο) εκπνδίδεη ηελ φπνηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. (Πνπξλαξάθεο 

Δπζχκηνο, 1995) 

Σν θνηλσληθό θόζηνο ηνπ πιεζσξηζκνύ 

Κπξηαξρεί ε άπνςε πσο αλ δελ ππήξρε πιεζσξηζκφο ν θάζε εξγαδφκελνο ζα έπαηξλε 

ηελ ίδηα αχμεζε θαη ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξα αγαζά. Κάηη ηέηνην φκσο δελ 

είλαη απνιχησο νξζφ. Άιισζηε, ε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο εξγαζίαο νθείιεηαη 

ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Δπίζεο, ν πξαγκαηηθφο κηζζφο 

δελ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ρξήκα απνθαζίδεη λα ηππψζεη ε θπβέξλεζε. Αλ ε θπβέξλεζε 

κεηψζεη ηνλ πιεζσξηζκφ επηβξαδχλνληαο ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ρξήκαηνο, νη εξγαδφκελνη 

δελ ζα δνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ξπζκνχο κηζζνχο ηνπο λα απμάλνληαη πην γξήγνξα. 

Αληηζέησο, φηαλ ν πιεζσξηζκφο επηβξαδχλεηαη, νη επηρεηξήζεηο ζα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ιηγφηεξν θάζε ρξφλν κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ζηνπο εξγάηεο κηθξφηεξεο 

απμήζεηο. 

Σν θόζηνο ηνπ πξνζδνθώκελνπ πιεζσξηζκνύ 

Έζησ φηη ππνζεηηθά θάζε κήλα ην επίπεδν ησλ ηηκψλ αλέξρεηαη θαηά 1%. Πνην άξαγε 

ζα είλαη ην θνηλσληθφ θφζηνο ελφο ζηαζεξνχ θαη πξνβιέςηκνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ 12%; 

Έλα θφζηνο είλαη ε ζηξέβισζε πνπ ν θφξνο ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνθαιεί ζηελ πνζφηεηα 

ρξήκαηνο ηελ νπνία δηαθξαηνχλ νη άλζξσπνη. Ο πςειφηεξνο πιεζσξηζκφο νδεγεί ζε 

πςειφηεξν νλνκαζηηθφ επηηφθην, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε ρακειφηεξα πξαγκαηηθά 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Γηα λα δηαθξαηνχλ νη άλζξσπνη κηθξφηεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, θαηά 

κέζν φξν, πξέπεη λα θάλνπλ πην ζπρλέο επηζθέςεηο ζηα ηακεία ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ αλάιεςε 

ρξεκάησλ - παξαδείγκαηνο ράξε, ζα πξέπεη λα θάλνπλ αλάιεςε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ 

50 € αληί λα θάλνπλ αλάιεςε 100 € κηα κφλν θνξά ηελ εβδνκάδα. Ζ ελφριεζε απφ ηε 

κείσζε ηεο δηαθξάηεζεο ρξήκαηνο είλαη έλα θφζηνο πιεζσξηζκνχ, πνπ νλνκάδεηαη 
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κεηαθνξηθά θφζηνο ζφιαο παπνπηζηψλ (shoe leather cost), επεηδή κε ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο 

ζηελ ηξάπεδα θζείξνληαη πην γξήγνξα νη ζφιεο. 

Έλα δεχηεξν θφζηνο πιεζσξηζκνχ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πςειφο πιεζσξηζκφο 

αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αιιάδνπλ πην ζπρλά ηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη 

αιιαγέο ησλ ηηκψλ έρνπλ ζπρλά θφζηνο, ιφγνπ ράξε, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ 

λένη θαηάινγνη. Σα έμνδα απηά νλνκάδνληαη θφζηνο λέσλ ηηκνθαηαιφγσλ (menu cost), επεηδή 

φζν πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηφζν πην ζπρλά νη επηρεηξήζεηο ππνρξεψλνληαη 

λα αιιάδνπλ ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπο. 

Έλα ηξίην θφζηνο πιεζσξηζκνχ πξνθχπηεη επεηδή νη επηρεηξήζεηο, ζέινληαο λα 

απνθχγνπλ ην θφζηνο έθδνζεο λέσλ ηηκνθαηαιφγσλ, δελ αιιάδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο πνιχ 

ζπρλά. Δπνκέλσο, φζν πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

δηαθνξέο ζηηο ζρεηηθέο ηηκέο. Αλ ππνηεζεί, παξαδείγκαηνο ράξε, φηη κηα επηρείξεζε εθδίδεη 

λένπο ηηκνθαηαιφγνπο θάζε Ηαλνπάξην ηφηε κε έιιεηςε πιεζσξηζκνχ νη ηηκέο ηεο 

επηρείξεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ, κέλνπλ ζηαζεξέο ζηε δηάξθεηα 

φινπ ηνπ έηνπο. Χζηφζν, αλ ν πιεζσξηζκφο είλαη 1% ην κήλα, ηφηε απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο 

ηνπ έηνπο νη ζρεηηθέο ηηκέο ηεο επηρείξεζεο ζα κεησζνχλ θαηά 12%. Οη πσιήζεηο κε βάζε 

απηφλ ηνλ θαηάινγν ηηκψλ ζα ηείλνπλ λα είλαη ρακειέο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο, φηαλ νη ηηκέο 

ηνπ ζα είλαη ζρεηηθά πςειέο, θαη πςειφηεξεο πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο, φηαλ νη ηηκέο ηνπ ζα 

είλαη ζρεηηθά ρακειέο. Δπνκέλσο, ν πιεζσξηζκφο δεκηνπξγεί δηαθνξέο ζηηο ζρεηηθέο ηηκέο κε 

ζπλέπεηα κηθξννηθνλνκηθέο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ. 

Έλα ηέηαξην θφζηνο πιεζσξηζκνχ πξνθχπηεη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Πνιιέο 

δηαηάμεηο ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. πρλά ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ 

αηφκσλ κε ηξφπνπο πνπ δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ησλ λνκνζεηψλ. Έλα παξάδεηγκα ηεο 

αδπλακίαο ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα λα αληηκεησπίζεη ηνλ πιεζσξηζκφ είλαη ε θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θεξδψλ θεθαιαίνπ. Έζησ  ππνζεηηθά θάπνηνο αγνξάδεη ζήκεξα κεηνρέο 

θαη ηηο πνπιάεη κεηά απφ έλα ρξφλν ζηελ ίδηα πξαγκαηηθή ηηκή. Θα ήηαλ ινγηθφ λα κελ 

επηβιεζεί θφξνο, επεηδή δελ ππήξμε θέξδνο ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. Πξάγκαηη, αλ ν 

ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ίζνο κε κεδέλ, ηφηε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ηελ 

επέλδπζε απηή ζα ήηαλ επίζεο ίζε κε κεδέλ. Αλ ππνηεζεί, φκσο, φηη ν ξπζκφο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ είλαη 12% θαη φηη δφζεθαλ αξρηθά 100 € αλά κεηνρή, γηα λα είλαη ίδηα ε 
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πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο κεηά απφ έλα ρξφλν, πξέπεη ε θάζε κεηνρή λα πνπιεζεί 112 €. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν θνξνινγηθφο θψδηθαο, πνπ αγλνεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

ιέεη φηη ππήξμε θέξδνο 12 €/κεηνρή θαη ην θξάηνο θνξνινγεί απηά ηα θέξδε θεθαιαίνπ. Σν 

πξφβιεκα, θπζηθά, είλαη φηη ν θνξνινγηθφο θψδηθαο κεηξά ην εηζφδεκα σο νλνκαζηηθφ θαη 

φρη σο πξαγκαηηθφ θέξδνο θεθαιαίνπ. ην παξάδεηγκα απηφ, θαη ζε πνιιά άιια, ν 

πιεζσξηζκφο ζηξεβιψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ. νπνίν επηβάιινληαη νη θφξνη. 

Έλα πέκπην θφζηνο πιεζσξηζκνχ είλαη νη δπζθνιίεο ηεο δσήο ζε έλαλ θφζκν κε 

κεηαβαιιφκελν επίπεδν ηηκψλ. Σν ρξήκα είλαη ην «κέηξν» κε ην νπνίν κεηξνχληαη νη 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Όηαλ ππάξρεη πιεζσξηζκφο, ην κήθνο απηνχ ηνπ «κέηξνπ» αιιάδεη. 

Γηα λα ζπλερηζηεί ην παξάδεηγκα απηφ, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη, αλαινγηθά, ε Δπξσβνπιή 

απνθαζίδεη φηη «κέηξν» είλαη ίζν κε 100 εθαηνζηά ην 2009, 102 εθαηνζηά ην 2010, 104 

εθαηνζηά ην 2011 θ.ν.θ. Μνινλφηη ν λφκνο δελ αθήλεη θακηά αζάθεηα, δεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε εμαηξεηηθά άβνιε. Όηαλ θάπνηνο κεηξά κηα απφζηαζε ζε κέηξα πξέπεη 

αλαγθαζηηθά λα αλαθέξεη αλ ε κέηξεζε έγηλε ζε κέηξα ηνπ 2010 ή ζε κέηξα ηνπ 2011 γηα λα 

γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξφληα ζα πξέπεη 

ππνινγηζηεί ε αλαγθαία δηφξζσζε ηνπ «πιεζσξηζκνχ». 

Ζ κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, ιφγνπ ράξε, πεξηπιέθεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ελφο αηφκνπ. Μηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ φια ηα λνηθνθπξηά είλαη 

ππνρξεσκέλα λα πάξνπλ, είλαη ηη κέξνο απφ ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα ηνπο ζα θαηαλαιψζνπλ 

ηψξα θαη ηη κέξνο ζα απνηακηεχζνπλ γηα ηα γεξαηεηά ηνπο. Έλα euro πνπ απνηακηεχεηαη 

ζήκεξα θαη επελδχεηαη κε ζηαζεξφ νλνκαζηηθφ επηηφθην, ζα απνδψζεη ζην κέιινλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε euro. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ πνζνχ απηνχ ζε euro, πνπ ζα 

θαζνξίζεη ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ σο ζπληαμηνχρνπ, ζα 

εμαξηεζεί απφ ην κειινληηθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ. Ζ απφθαζε γηα ην πνζφ ηεο απνηακίεπζεο 

ζα ήηαλ επθνιφηεξε, αλ νη άλζξσπνη ήηαλ βέβαηνη φηη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ κεηά απφ 30 

ρξφληα ζα είλαη ην ίδην κε ην ζεκεξηλφ. 

 

Σν θόζηνο ηνπ κε πξνζδνθώκελνπ πιεζσξηζκνύ 

Ο κε πξνζδνθψκελνο πιεζσξηζκφο έρεη κηα επίπησζε ζηελ νηθνλνκία πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν επηδήκηα απφ θάζε θφζηνο ηνπ ζηαζεξνχ, πξνβιεπφκελνπ πιεζσξηζκνχ, αθνχ 
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αλαθαηαλέκεη ηνλ πινχην απζαίξεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Δχθνια κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε 

πνην ηξφπν ζπκβαίλεη απηφ, αλ εμεηαζηνχλ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Ζ ζπκθσλία γηα ηε 

ρνξήγεζε δαλείνπ νξίδεη ζπλήζσο έλα ζπγθεθξηκέλν επηηφθην, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 

αλακελφκελν ξπζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Αλ ν ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ εμειηρζεί δηαθνξεηηθά 

απ' φ,ηη αλακελφηαλ, ηφηε ν πξαγκαηηθφο ηφθνο πνπ ζα πιεξψζεη ν δαλεηνιήπηεο ζην 

δαλεηζηή ζα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ αλέκελαλ θη νη δχν. Αλ ν πιεζσξηζκφο θηλεζεί 

κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ αλακελφκελν, ν νθεηιέηεο έρεη θέξδνο θαη ν πηζησηήο δεκηά, 

επεηδή ν πξψηνο εμνθιεί ην δάλεην κε δνιάξηα, γηα παξάδεηγκα, πνπ έρνπλ κηθξφηεξε αμία. 

Αλ, αληηζέησο, ν πιεζσξηζκφο θηλεζεί κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ αλακελφκελν, θέξδνο 

έρεη ν πηζησηήο θαη δεκηά ν νθεηιέηεο, επεηδή εμνθιεί ην δάλεην κε δνιάξηα πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αμία απφ απηήλ πνπ πξνέβιεπαλ θαη ηα δχν κέξε. 

Ο απξνζδφθεηνο πιεζσξηζκφο πιήηηεη επίζεο ηα άηνκα πνπ δνπλ κε ζηαζεξέο 

ζπληάμεηο. Οη εξγάηεο θαη νη επηρεηξήζεηο θαηαιήγνπλ ζπρλά ζε ζπκθσλία γηα ην χςνο ηεο 

ζχληαμεο πνπ ζα παίξλνπλ νη πξψηνη φηαλ ζπληαμηνδνηεζνχλ. Αθνχ ε ζχληαμε είλαη 

απνδνρέο πνπ αθήλνληαη ζηελ άθξε γηα λα εηζπξαρζνχλ ζην κέιινλ, ν εξγάηεο νπζηαζηηθά 

δίλεη δάλεην ζηελ επηρείξεζε πξνζθέξνληαο ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ επηρείξεζε φηαλ είλαη 

λένο, αιιά δελ εηζπξάηηεη ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ, αθήλνληαο έλα κέξνο γηα ηα γεξαηεηά 

ηνπ. Όπσο θάζε πηζησηήο, ν εξγάηεο πιήηηεηαη φηαλ ν πιεζσξηζκφο είλαη πςειφηεξνο απφ 

ηνλ αλακελφκελν αιιά θαη φπσο θάζε δαλεηδφκελνο, ε επηρείξεζε πιήηηεηαη φηαλ ν 

πιεζσξηζκφο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν. 

Οη θαηαζηάζεηο απηέο δίλνπλ έλα ηζρπξφ επηρείξεκα θαηά ηεο κεγάιεο δηαθχκαλζεο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ. Όζν κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο παξνπζηάδεη ν ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη δαλεηνιήπηεο θαη νη 

δαλεηζηέο. Δθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ αξέζθνληαη ζηελ αβεβαηφηεηα, ε αδπλακία 

πξφβιεςεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ πιήηηεη ζρεδφλ 

ηνπο πάληεο. 

Με δεδνκέλεο ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αβεβαηφηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ, είλαη πεξίεξγν 

γηαηί λα είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε ε πξαθηηθή λα ζπλάπηνληαη νη ζπκβάζεηο ζε νλνκαζηηθνχο 

φξνπο. Θα πεξίκελε θαλείο φηη νη πηζησηέο θαη νη νθεηιέηεο ζα ήζειαλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ 

ηελ αβεβαηφηεηα απηή ζπλάπηνληαο ζπκβάζεηο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, δειαδή 

πξνβιέπνληαο θάπνηα ζχλδεζε κε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ. Πξαθηηθά θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζε 

ρψξεο κε πνιχ πςειφ πιεζσξηζκφ.  
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1.3.5 Τπεξπιεζσξηζκόο 

O ππεξπιεζσξηζκφο νξίδεηαη ζπρλά σο πιεζσξηζκφο πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ην κήλα, 

πνπ είλαη ιίγν πάλσ απφ 1% ηελ εκέξα. Ο ξπζκφο απηφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, επηζσξεπκέλνο 

γηα πνιινχο κήλεο, νδεγεί ζε πνιχ κεγάιεο αλφδνπο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Ρπζκφο 

πιεζσξηζκνχ 50% ην κήλα ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο εθαηνληαπιαζηάδνληαη κέζα ζε έλα ρξφλν 

θαη απμάλνληαη πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην θνξέο κέζα ζε ηξία ρξφληα. 

Σν θόζηνο ηνπ ππεξπιεζσξηζκνύ 

Μνινλφηη νη νηθνλνκνιφγνη δηαθσλνχλ γηα ην αλ ην θφζηνο ελφο κέηξηνπ πιεζσξηζκνχ 

είλαη κεγάιν ή κηθξφ, νπδείο ακθηβάιιεη φηη ν ππεξπιεζσξηζκφο επηβάιιεη βαξχ θφξν ζηελ 

θνηλσλία. Σν θφζηνο είλαη πνηνηηθά ην ίδην κε απηφ πνπ εμεηάζακε πξνεγνπκέλσο. Όηαλ, 

φκσο, ν πιεζσξηζκφο θζάλεη ζε αθξαία φξηα, ην θφζηνο είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ, επεηδή 

αθξηβψο είλαη ηφζν ζνβαξφ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ην θφζηνο ζφιαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

κεησκέλε δηαθξάηεζε ρξήκαηνο, είλαη ζνβαξφ ζε ζπλζήθεο ππεξπιεζσξηζκνχ. 

Σν θφζηνο ησλ λέσλ ηηκνθαηαιφγσλ είλαη, επίζεο, κεγαιχηεξν ζε ζπλζήθεο 

ππεξπιεζσξηζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κεηαβάιινπλ ηφζν ζπρλά ηηο ηηκέο 

ηνπο πνπ θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε εθηχπσζε θαη δηαλνκή 

ηηκνθαηαιφγσλ κε ζηαζεξέο ηηκέο, λα θαζίζηαληαη αδχλαηεο. Όκνηα, νη ζρεηηθέο ηηκέο δελ 

επηηεινχλ ζσζηά ην έξγν ηνπο λα εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζηελφηεηα ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Όηαλ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη ηφζν ζπρλά θαη ηφζν πνιχ, είλαη δχζθνιν ζηνπο 

πειάηεο λα επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα θαη λα βξίζθνπλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο. 

Σα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, επίζεο, ζηξεβιψλνληαη εμαηηίαο ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ, 

αιιά κε ηξφπνπο πνιχ δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο ηνπ ήπηνπ πιεζσξηζκνχ. ηα 

πεξηζζφηεξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ππάξρεη θάπνηα θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζην ρξφλν πνπ 

επηβάιιεηαη ν θφξνο θαη ζην ρξφλν πνπ πιεξψλεηαη ζην δεκφζην, ε κηθξή απηή θαζπζηέξεζε 

δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε ζπλζήθεο ήπηνπ πιεζσξηζκνχ. Απελαληίαο, ζε ζπλζήθεο 

ππεξπιεζσξηζκνχ, αθφκε θαη ε πην κηθξή θαζπζηέξεζε κεηψλεη ηα πξαγκαηηθά θνξνινγηθά 

έζνδα. 

Σέινο, θαλείο δελ κπνξεί λα ππνηηκήζεη ηελ απίζηεπηε έιιεηςε άλεζεο πνπ πξνθαιεί ν 

πιεζσξηζκφο, φηαλ γηα λα πάεη θαλείο ζηνλ κπαθάιε πξέπεη λα θνπβαιά καδί ηνπ κηα ηφζν 

βαξηά ηζάληα κε ρξήκαηα φζν θαη ηα πξντφληα πνπ ζα πάξεη καδί ηνπ θεχγνληαο απφ ην 
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κπαθάιηθν, ηφηε αζθαιψο ην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα δελ θάλεη φ,ηη θαιχηεξν κπνξεί γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο. Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα 

πξνζζέηνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξα κεδεληθά ζηα ραξηνλνκίζκαηα πνπ ηππψλεη, αιιά ζπρλά 

δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ πνπ αλέξρεηαη κε εθξεθηηθνχο ξπζκνχο. 

Με ηνλ θαηξφ, ην ρξήκα παχεη λα επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, δειαδή λα είλαη κέζν 

δηαηήξεζεο ηεο αμίαο, κνλάδα κέηξεζεο θαη κέζν ζπλαιιαγψλ θαη ν αληηπξαγκαηηζκφο 

αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο. 

Σα αίηηα ηνπ ππεξπιεζσξηζκνύ 

Γηαηί αξρίδνπλ ππεξπιεζσξηζκνί θαη πψο ηεξκαηίδνληαη; ην εξψηεκα απηφ κπνξεί λα 

δνζεί απάληεζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ πην πξνθαλήο απάληεζε είλαη φηη νη 

ππεξπιεζσξηζκνί νθείινληαη ζηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Όηαλ ε 

θεληξηθή ηξάπεδα εθδίδεη ρξήκα, ην επίπεδν ησλ ηηκψλ αλέξρεηαη. Όηαλ εθδίδεη ρξήκα κε 

πνιχ πςειφ ξπζκφ, ην απνηέιεζκα είλαη ν ππεξπιεζσξηζκφο. Γηα λα ηεξκαηίζεη ηνλ 

ππεξπιεζσξηζκφ, ε θεληξηθή ηξάπεδα πξέπεη απιψο λα κεηψζεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Ζ απάληεζε, φκσο, απηή δελ είλαη πιήξεο, θαζψο αθήλεη αλαπάληεην 

ην εξψηεκα γηαηί νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, ζε νηθνλνκίεο πνπ πιήηηνληαη απφ ππεξπιεζσξηζκφ, 

επηιέγνπλ λα εθδίδνπλ ηφζν πνιχ ρξήκα. 

Ο ππεξπιεζσξηζκφο αξρίδεη φηαλ κηα θπβέξλεζε έρεη αλεπαξθή θνξνινγηθά έζνδα γηα 

λα θαιχςεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Μνινλφηη ε θπβέξλεζε απηή κπνξεί λα πξνηηκνχζε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλή λα δαλεηζηεί, ίζσο επεηδή νη δαλεηζηέο ζεσξνχλ φηη ν δαλεηζκφο 

ηνπ δεκνζίνπ έρεη πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γηα λα θαιχςεη, ινηπφλ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα, ε θπβέξλεζε ζηξέθεηαη ζην κφλν κεραληζκφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, ηελ 

εθδνηηθή ηξάπεδα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε γξήγνξε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη ν 

ππεξπιεζσξηζκφο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη ν ππεξπιεζσξηζκφο, ηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ρεηξνηεξεχνπλ. Δμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ είζπξαμε ησλ πιεξσκψλ 

θφξνπ, ηα πξαγκαηηθά θνξνινγηθά έζνδα κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ν πιεζσξηζκφο. Έηζη, 

ε αλάγθε ηεο θπβέξλεζεο λα ζηεξηρηεί ζηελ άληιεζε εζφδσλ απφ ηελ έθδνζε ρξήκαηνο 

γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθή. Ζ γξήγνξε δεκηνπξγία ρξήκαηνο νδεγεί ζε ππεξπιεζσξηζκφ, 

πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν νδεγεί ζε αθφκε πην γξήγνξε 

αχμεζε ηεο δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο. 
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Καη ε ιύζε 

Σν ηέινο ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ ζπκπίπηεη ζρεδφλ πάληα κε θάπνηα δεκνζηνλνκηθή 

κεηαξξχζκηζε. Μφιηο γίλεη θαλεξή ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε θπβέξλεζε βξίζθεη ηειηθά 

ηελ πνιηηηθή ζέιεζε λα κεηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη λα απμήζεη ηε θνξνινγία. Ζ 

δεκνζηνλνκηθή κεηαξξχζκηζε πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ έθδνζε ρξήκαηνο, γεγνλφο πνπ 

ηεο επηηξέπεη λα κεηψζεη ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. Δπνκέλσο, αθφκε θη αλ ν 

πιεζσξηζκφο είλαη, παληνχ θαη πάληνηε, έλα λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν, ζπλήζσο ην ηέινο ηνπ 

ππεξπιεζσξηζκνχ είλαη θαη δεκνζηνλνκηθφ θαηλφκελν. (N. Gregory Mankiw, 2002) 

1.3.6 ηαζηκνπιεζσξηζκόο 

Γηα πνιιά ρξφληα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ν κελ πιεζσξηζκφο πξνεξρφηαλ απφ 

ππεξβνιηθή ζπλνιηθή δήηεζε, ή δε αλεξγία απφ αλεπαξθή δήηεζε, δειαδή απφ δήηεζε πνπ 

δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα απνξξνθήζεη ην πξντφλ πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πηζηεπφηαλ φηη ηα δχν απηά πξνβιήκαηα δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπλππάξρνπλ. Καηά ηε δεθαεηία 

φκσο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 παξνπζηάζηεθε ζε πνιιέο ρψξεο ην 

θαηλφκελν ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, δειαδή ηεο ζπλχπαξμεο ζρεηηθά πςειψλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. 

πλζήθεο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλύπαξμε πιεζσξηζκνύ θαη αλεξγίαο 

Ζ ζπλχπαξμε πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θάησ απφ δηάθνξεο 

ζπλζήθεο. Αο ππνζέζνπκε φηη ζε κηα νηθνλνκία ππάξρεη αλεξγία θαη φηη νη αξρέο θξίλνληαο 

φηη ε αλεξγία απηή είλαη ππεξβνιηθή παίξλνπλ κέηξα θαη απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή δήηεζε. Ζ 

αχμεζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε πξνο ηα πάλσ ηεο θακπχιεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ, ηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. ε κηα ζχγρξνλε νηθνλνκία ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο έζησ θαη κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε θαη απηφ ζα ηνπο σζήζεη λα αζθήζνπλ 

πηέζεηο γηα απμήζεηο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ηνπο θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ. Καζψο ζα απμάλνληαη νη 

κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην θφζηνο παξαγσγήο, ε θακπχιε ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηεο 

νηθνλνκίαο ζα κεηαθηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη θαη πάιη ε αλεξγία. 

Αλ νη αξρέο επηρεηξήζνπλ θαη πάιη λα απμήζνπλ ηε δήηεζε ζα επαλαιεθζεί ε πην πάλσ 

δηαδηθαζία θαη ζα ππάξμεη θαη πάιη έλα λέν θχκα απμήζεσλ ησλ ηηκψλ θαη ησλ κηζζψλ. Οη 
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απμήζεηο απηέο κπνξεί λα εληαζνχλ αλ νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζήζνπλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο, νπφηε ζα κεηαθηλεζεί ε θακπχιε ζπλνιηθήο πξνζθνξάο αθφκα πεξηζζφηεξν πξνο ηα 

αξηζηεξά. 

Αλ νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζπλερηζηνχλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνζδνθίεο ζην θνηλφ φηη ε πιεζσξηζηηθή δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη δηάθνξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ πξνθαηαβνιηθά ην εηζφδεκα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπκβάινπλ ζηελ 

φμπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηδηαίηεξα αλ δεκηνπξγεζεί ε πξνζδνθία φηη ν ξπζκφο ηνπ ζα 

εληαζεί. 

Σν έλαπζκα γηα ηνλ πιεζσξηζκφ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί φρη κφλνλ απφ κεηαθηλήζεηο 

ηεο θακπχιεο ζπλνιηθήο δήηεζεο πξνο ηα πάλσ, αιιά θαη απφ κεηαθηλήζεηο ηεο θακπχιεο 

ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά. Ζ πεξίπησζε απηή παξνπζηάζηεθε δηεζλψο 

ηδηαίηεξα έληνλα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Καηά ηελ πεξίνδν εθείλε απμήζεθαλ νη ηηκέο 

ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ θαη ε αχμεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε 

ηεο θακπχιεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά, ηελ αχμεζε ηνπ επίπεδνπ ησλ ηηκψλ, 

ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ αχμεζε ηνπ 

επίπεδνπ ησλ ηηκψλ δηαξθεί γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη λα εδξαησζεί ηζνξξνπία ζε 

έλα ςειφηεξν επίπεδν ηηκψλ θαη έλα ρακειφηεξν επίπεδν πξντφληνο. Καηά ηε δηάξθεηα φκσο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηδξάζνπλ νη εξγαδφκελνη ζηε κείσζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ηνπο ή ε θπβέξλεζε ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη λα πξνβνχλ ζε 

ελέξγεηεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Αλ νη εξγαδφκελνη αληηδξάζνπλ ζηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ηνπο θαη 

πξνζπαζήζνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην παξφλ θαη ην κειινληηθφ ηνπο εηζφδεκα κε απμήζεηο 

κηζζψλ πνπ δε δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε θακπχιε ζπλνιηθήο 

πξνζθνξάο ζα κεηαθηλεζεί θαη πάιη πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζα ππάξμεη θαη άιιε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ, κείσζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ θαηάζηαζε 

ζα επηδεηλσζεί αλ πξνζπαζήζνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Έηζη 

κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλεζε ε πιεζσξηζηηθή δηαδηθαζία, λα δεκηνπξγεζνχλ πιεζσξηζηηθέο 

πξνζδνθία εο θαη λα απμεζεί ε έληαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ κηα κεηαθίλεζε ηεο θακπχιεο 

ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά ελδέρεηαη λα σζήζεη ηηο αξρέο λα πάξνπλ κέηξα γηα 



[36] 

 

ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ζεκεησζνχλ θαη. λέεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ θαη ζα ηεζεί ζε θίλεζε κηα λέα δηαδηθαζία 

πιεζσξηζκνχ. 

Ζ πιεζσξηζηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα αξρίζεη είηε κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

είηε κε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. Όηαλ απμάλεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε απμάλεηαη ην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ θαη κέρξη λα πξνζαξκνζηνχλ νη νλνκαζηηθνί κηζζνί ζην λέν επίπεδν ηηκψλ 

απμάλνληαη ην πξντφλ θαη ε απαζρφιεζε. Όηαλ κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά απμάλεηαη 

ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, αιιά κεηψλνληαη ην πξντφλ θαη ε απαζρφιεζε, δεκηνπξγείηαη δειαδή 

ηαπηφρξνλα πιεζσξηζκφο θαη χθεζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ απμάλεηαη ε ζπλνιηθή 

δήηεζε ή κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ε δηαδηθαζία αχμεζεο ησλ ηηκψλ δηαξθεί κέρξη λα 

θηάζεη ε νηθνλνκία ζε λέν επίπεδν ηζνξξνπίαο. Ζ δηαδηθαζία φκσο απηή εληζρχεηαη θαη 

ζπλερίδεηαη επεηδή ζπκβαίλνπλ θαη άιιεο κεηαθηλήζεηο ησλ θακππιψλ ζπλνιηθήο πξνζθνξάο 

θαη ζπλνιηθήο δήηεζεο απφ αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ή ησλ 

λνκηζκαηηθψλ αξρψλ. 

Πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνύ 

Σν πξφβιεκα ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί κε ηα 

γλσζηά θευλζηαλά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Όηαλ κηα 

νηθνλνκία ππνθέξεη απφ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ, αλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο απμεζεί ε ζπλνιηθή δήηεζε, ζα επηδεηλσζεί ην πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελψ αλ 

γηα λα θαηαπνιεκεζεί ν πιεζσξηζκφο κεησζεί ε ζπλνιηθή δήηεζε, ζα απμεζεί ε αλεξγία. 

Ζ θευλζηαλή πνιηηηθή, παξά ην γεγνλφο φηη κνλαρή ηεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιια κέηξα. Αλαθνξηθά κ' απηφ έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνηάζεηο. χκθσλα κε κηα πξφηαζε 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θευλζηαλά κέηξα γηα λα κεησζεί ε ζπλνιηθή δήηεζε θαη λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (π.ρ. εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ρσξνηαμηθήο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο θιαδηθήο κεηαθίλεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε 

ησλ γξαθείσλ απαζρφιεζεο) γηα λα κεησζεί ε αλεξγία. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε άιιε πξφηαζε, 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα απμεζεί ε ζπλνιηθή δήηεζε, ψζηε λα κεησζεί ε αλεξγία 
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θαη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζεί εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ νη αξρέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζε κέηξα πνπ απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, πεξηνξίδνπλ ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη απμάλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα νηθνλνκία, ηα αίηηα 

θαη ηελ νμχηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε θαζελφο απφ ηα δχν απηά επηκέξνπο πξνβιήκαηα. Οπσζδήπνηε, φκσο, ε 

ζεκαζία ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο σο κέηξνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ παξνπζηάδεηαη κεησκέλε θαη ην βάξνο πέθηεη πεξηζζφηεξν ζε άιια 

κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο 

νηθνλνκίεο πνπ εμεηάδνληαη. (Πεηξάθε-Κψηηε, 1992) 

1.4 Κακπύιε Phillips 

Πξψηα ζα εηπσζνχλ θάπνηα ζεκαληηθά γεληθά ζηνηρεία θη έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ε 

αλάιπζε: 

 

1.4.1 Γεληθά 

Ο Keynes, ηδξπηήο ηεο καθξννηθνλνκηθήο αλαιχζεσο, ππήξμε άλζξσπνο ηεο πξάμεσο, 

ν νπνίνο γεθχξσζε ην καθξνζχζηεκα ηεο ζεσξίαο κε ην πξαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ, ηελ 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. Χο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ζα πξέπεη λα 

εηπσζεί, φπσο θαη γηα θάζε θνηλσληθή επηζηήκε, φηη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί παξά κφλν 

σο πξνο ηελ πεξηγξαθή. Ζ πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή. Ζ εξκελεία φκσο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα. Αλάινγα πξνο ην 

ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ή ηε ζρνιή πνπ αλήθεη θάζε εξεπλεηήο, έρνπκε πνιιαπιφηεηα 

απφςεσλ επάλσ ζην ίδην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, σο πξνο ηελ επίδξαζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, νη απφςεηο δηίζηαληαη κεηαμχ θευλζηαλψλ, κνλεηαξηζηψλ θαη 

νπαδψλ ηεο Νέαο Κιαζηθήο ζρνιήο. Έηζη, ινηπφλ, ε νηθνλνκηθή, παξά ηνλ πνζνηηθφ 
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πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαη ηα δάλεηα πνπ έρεη θάλεη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζα παξακείλεη 

κηα επηζηήκε δηαθσληψλ, ή κηα επηζηήκε ηνπ γίγλεζζαη. (αξαληίδεο, 2004) 

Ο Keynes ππνζηήξημε φηη, φηαλ ε αλεξγία είλαη πςειή, ζα ππάξρεη ειάρηζηε πίεζε γηα 

αχμεζε ησλ κηζζψλ, αιιά φηαλ ε αλεξγία κεηψλεηαη θαη ε νηθνλνκία πξνζεγγίδεη ην επίπεδν 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, νη ρξεκαηηθνί κηζζνί ζα απμεζνχλ θαζψο νη 

εξγνδφηεο ζα αληαγσλίδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο. Απηή ε 

ζπιινγηζηηθή πξνηείλεη κηα αληίζηξνθε αλαινγία κεηαμχ ηνπ πιεζσξηζκνχ κηζζψλ θαη ηεο 

αλεξγίαο. Ο θαζεγεηήο Α. W. Phillips ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Keynes θαη ην 1958 

δεκνζίεπζε ηε κειέηε ηνπ κε ηίηιν “The relation between unemployment and the rate of 

change of money wages in the United Kingdom, 1861-1957”. (Ferguson, 2004) 

(Γηάγξακκα 4) 

Ζ θακπχιε Phillips εθθξάδεη ην πξφβιεκα επηινγήο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο 

θαη πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο ηνπ Λνλδίλνπ A. W. 

Phillips, πνπ πξψηνο εμέηαζε ζπζηεκαηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ζπληειεζηή αλεξγίαο θαη 

πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ. Δπεηδή ην θφζηνο εξγαζίαο απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη αχμεζεο 

ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ κπνξεί εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ. 

Ο θαζεγεηήο Phillips παξνπζίαζε ηε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη αχμεζεο ησλ 

νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε έλα 

δηάγξακκα κε ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη ην 

ζπληειεζηή αλεξγίαο ζηνλ νξηδφληην ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάζηεθε κε κηα θαηεξρφκελε θακπχιε πνπ πήξε θαη ηελ νλνκαζία «θακπχιε 

Phillips». Ζ θακπχιε απηή έδεημε φηη φηαλ ππήξρε ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο αλεξγίαο, ην 

πνζνζηφ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ήηαλ πςειφηεξν θαη αληίζηξνθα. Ζ αληίζηξνθε 

απηή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη ηνπ ζπληειεζηή 

αλεξγίαο βξέζεθε λα ηζρχεη θαη γηα άιιεο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο έγηλαλ ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

(Πεηξάθε-Κψηηε, 1992) 
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Άξα κπνξεί λα εηπσζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο: 

Η θακπύιε  Phillips είλαη ε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο θαη ηνπ 

πνζνζηνύ αύμεζεο ησλ νλνκαζηηθώλ κηζζώλ. Όζν πςειόηεξν είλαη ην πνζνζηό αλεξγίαο 

ηόζν ρακειόηεξν είλαη ην πνζνζηό ηνπ πιεζσξηζκνύ κηζζώλ. Με άιια ιόγηα ππάξρεη 

κηα αληίζεζε κεηαμύ ηνπ πιεζσξηζκνύ κηζζώλ θαη ηεο αλεξγίαο. 

Ζ θακπχιε Phillips δείρλεη φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ κηζζψλ κεηψλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Αο νλνκάζνπκε W ην κηζζφ απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη W-1 ην 

κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ν ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ κηζζψλ, gw, νξίδεηαη σο εμήο: 

1

1

w

W W
g

W






  

Ολνκάδνληαο u
*
, ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ απιή 

θακπχιε Phillips σο εμήο: 

*( )wg u u    

φπνπ ην ε κεηξάεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ κηζζψλ απφ ηελ αλεξγία. Ζ εμίζσζε απηή, καο 

ιέεη φηη νη κηζζνί πέθηνπλ, φηαλ ε αλεξγία ππεξβαίλεη ην θπζηθφ πνζνζηφ, δειαδή φηαλ u > 

u
*
, θαη αλεβαίλνπλ, φηαλ ε αλεξγία είλαη θάησ απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ. (Dornbusch, Fischer 

1993) 

Ζ αληίζηξνθε ζρέζε πνπ βξέζεθε εκπεηξηθά κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή αλεξγίαο θαη ηνπ 

πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ κπνξεί εχθνια λα εμεγεζεί. Όηαλ ππάξρεη 

ζρεηηθά ρακειή αλεξγία, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα λα αζθήζνπλ 

πηέζεηο γηα ζρεηηθά κεγαιχηεξεο απμήζεηο κηζζψλ. Δπεηδή νη πεξίνδνη κε ζρεηηθά ρακειή 

αλεξγία είλαη πεξίνδνη κε απμεκέλε ζπλνιηθή δήηεζε θαη αλακελφκελα θέξδε, νη 

επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα ππνρσξήζνπλ ζηηο αμηψζεηο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ παξά λα 

ππνζηνχλ ηηο δεκηέο κηαο απεξγίαο ή έζησ κηαο έληαζεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο ζρεηηθά ςειήο αλεξγίαο θαη κεησκέλεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ ζα είλαη κεησκέλε θαη θαηά 

ζπλέπεηα νη δπλαηφηεηεο γηα απμήζεηο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

(Πεηξάθε-Κψηηε, 1992) 
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Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη άιιε εμήγεζε γηα ηελ αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή 

αλεξγίαο θαη ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ. Γηα λα θαηαλνεζεί ε εμήγεζε 

απηή είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη φηαλ ιέκε φηη ππάξρεη πιήξεο απαζρφιεζε ζε κηα 

νηθνλνκία δε ζεκαίλεη φηη ε αλεξγία είλαη κεδέλ θαη ε θακπχιε Phillips γίλεηαη κάιινλ 

αζχκπησηε πξνο ηνλ θάζεην άμνλα (αξαληίδεο, 2002). 

Αληίζεηα πάληνηε ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ππάξρεη αλεξγία, γηαηί νη εξγαδφκελνη 

αιιάδνπλ απαζρφιεζε θαη ε δηαδηθαζία απηή ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη επηπιένλ ππάξρνπλ νη 

λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη πιήξεο απαζρφιεζε ζε 

κηα δεδνκέλε πεξίνδν ζε κηα νηθνλνκία πξέπεη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ 

απαζρφιεζε. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ, δειαδή φηαλ ππάξρεη πιενλάδνπζα δήηεζε γηα 

εξγαζία νη άλεξγνη βξίζθνπλ γξεγνξφηεξα απαζρφιεζε θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψλεηαη. 

Αληίζεηα, φηαλ ππάξρεη πιενλάδνπζα πξνζθνξά εξγαζίαο γίλεηαη δπζθνιφηεξν γηα ηνπο 

άλεξγνπο λα βξνπλ απαζρφιεζε θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμάλεηαη. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

πιενλάδνπζα δήηεζε γηα εξγαζία ηφζν επθνιφηεξν ζα είλαη γηα ηνπο άλεξγνπο λα βξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή απαζρφιεζε θαη λα θχγνπλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ αλέξγσλ. Έηζη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα εξγαζία θαη 

είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πιενλάδνπζαο δήηεζεο γηα εξγαζία. 

Δπίζεο, θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πιενλάδνπζαο 

δήηεζεο γηα εξγαζία. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πιενλάδνπζα δήηεζε γηα εξγαζία ηφζν 

γξεγνξφηεξα απμάλνληαη νη κηζζνί. Απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

πιενλάδνπζαο δήηεζεο γηα εξγαζία θαη ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

πιενλάδνπζαο δήηεζεο γηα εξγαζία θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ κηζζψλ είλαη εχθνιν λα 

εμαρζεί ε ζρέζε πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ θακπχιε Phillips. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ κπνξεί 

εχθνια λα κεηαθξαζηεί ζε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ ηηκψλ. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηνλ φξν «θακπχιε Phillips» λνείηαη ε ζρέζε απηή κεηαμχ αλεξγίαο 

θαη πιεζσξηζκνχ θαη φρη ε αξρηθή ζρέζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Phillips. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ θαζεγεηή Phillips έγηλαλ αηηία λα επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη καθξνρξφληα ππάξρεη κηα 



[41] 

 

ζηαζεξή ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. Ζ χπαξμε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ζε κηα 

νηθνλνκία έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ άζθεζε ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πνιηηηθήο. Αλ είλαη 

γλσζηνί νη ζπλδπαζκνί πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έρεη κηα 

νηθνλνκία, είλαη ζρεηηθά εχθνιν γηα ηηο αξρέο λα πάξνπλ ηα θαηάιιεια δεκνζηνλνκηθά θαη 

λνκηζκαηηθά κέηξα γηα λα πεηχρνπλ ην ζπλδπαζκφ εθείλν πνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 

επηζπκεηφο. (Πεηξάθε-Κψηηε, 1992) 

Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Phillips ήηαλ φηη θαζηέξσλε κηα ζρέζε κε πξνβιεπηηθή 

αμία. Με ην άξζξν ηνπ 1958, ν Phillips απέδεημε φηη νη απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1948-1957 ήηαλ ζρεδφλ ίδηεο κε εθείλεο πνπ πξνέβιεπε ε ζρέζε. Ζ θακπχιε Phillips 

ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα ηηο απμήζεηο κηζζψλ κέρξη ην 1965. Σν 1967, 

ε ζρέζε έκνηαδε λα κελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ηνλ πιεζσξηζκφ κηζζψλ. Αληί λα 

ππάξρεη αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ κηζζψλ, ππήξρε πςειή 

αλεξγία αιιά θαη πςειφο πιεζσξηζκφο κηζζψλ. Σν θχξην πξφβιεκα, ινηπφλ, ήηαλ λα 

εμεγεζεί ε απνηπρία ηεο ζρέζεο θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ πιεζσξηζκνχ κηζζψλ θαη ηεο αλεξγίαο. 

Σν θχξην ζηνηρείν πνπ έιεηπε απφ ηε ζρέζε Phillips ήηαλ ν πξνζδνθψκελνο 

πιεζσξηζκφο φπνπ ε έλλνηα ηνπ εηζήρζεη απφ ηνπο Friedman θαη Phelps (Υνπκαλίδεο, 1999). 

Απηφ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε, θαζψο ε πεξίνδνο κεηαμχ 1861-1913 ήηαλ πεξίνδνο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Χζηφζν, ηε δεθαεηία ηνπ '60, ν πιεζσξηζκφο αληηκεησπίζηεθε σο 

κηα ζπλεζηζκέλε πιεπξά ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα ζσκαηεία πξφζζεζαλ ζηηο κηζζνινγηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο θη έλα κέηξν ηνπ πξνζδνθψκελνπ πιεζσξηζκνχ. Απηφ απέθηεζε αθφκε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε δηάξθεηα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 κε ηηο 

κεγάιεο απμήζεηο ζην βαζηθφ θφζηνο πνιιψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ έιεηπε απφ ηε ζρέζε ήηαλ ε πίεζε ηεο δήηεζεο γηα εξγαζία. Ζ 

πίεζε ηεο δήηεζεο γηα εξγαζία είλαη πηζαλφηεηα ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηηκψλ. Σφζν ν Keynes φζν θαη ν Phillips ζπκθσλνχλ φηη, ζε ζπλζήθεο πνπ 

πιεζηάδνπλ ηελ πιήξε απαζρφιεζε, νη εξγνδφηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλεβάδνπλ ηνπο κηζζνχο 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζιάβνπλ θαηάιιεινπο εξγάηεο. Οη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ 

κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, ζπλεπψο ζα ππάξμεη γεληθή αλεξγία κεηαμχ ησλ αλεηδίθεπησλ 

εξγαηψλ, ελψ παξάιιεια ζα δηεμάγεηαη κηα δεκνπξαζία ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, γηα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ. Σν θξίζηκν ζεκείν εδψ είλαη φηη ηα ζηνηρεία ηεο 

αλεξγίαο κεηξνχλ ηελ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά εξγαηψλ, θη φρη ηελ ππεξβάιινπζα δήηεζε 

εξγαηψλ ζην ζχζηεκα. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ίζσο ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ζέζεσλ είλαη πην 
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θαηάιιειν κέηξν ηεο ππεξβάιινπζαο δήηεζεο εξγαζίαο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλεξγίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ θπβέξλεζε κέζσ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

νξγαλψζεσλ ηνπο, φπσο ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ, ζε κεληαία βάζε. Ο Phillips δελ είρε 

ηέηνηα ζηνηρεία ζηε δηάζεζε ηνπ. (Ferguson, 2004) 

1.4.2 Η πνιηηηθή επηινγή κεηαμύ πιεζσξηζκνύ θαη αλεξγίαο 

Ζ θακπχιε Phillips έγηλε γξήγνξα ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο αλάιπζεο. Ζ θακπχιε ιέεη φηη απηνί πνπ αζθνχλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζα 

κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ρακειή αλεξγία αλ κπνξνχλ λ' αλερηνχλ ηνλ πςειφ 

πιεζσξηζκφ φπσο ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηηο ΖΠΑ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ή ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ ζε ρακειά επίπεδα κε πςειή αλεξγία, φπσο 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. 

Όκσο, ε ζρέζε πνπ παξηζηάλεη ε απιή θακπχιε Phillips δελ δηαηεξήζεθε κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, νχηε ζηε Βξεηαλία νχηε ζηηο ΖΠΑ. To δηάγξακκα 5 δείρλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1960. Σα ζηνηρεία γηα ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ απιή θακπχιε Phillips. 

1.4.3 Η ηξνπνπνίεζε Friedman-Phelps 

Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη ην ηέινο ηεο απιήο θακπχιεο Phillips είρε πξνβιεθηεί ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηνπο Friedman-Phelps φηη ε απιή θακπχιε Phillips ζα 

κεηαηνπηδφηαλ δηαρξνληθά, θαζψο νη εξγαδφκελνη θαη νη επηρεηξήζεηο ζπλήζηδαλ ζηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη πξνζδνθνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηνπ. 

Με βάζε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, νη Friedman-Phelps θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ηδέα ηεο καθξνρξφληαο αληίζηξνθεο ζρέζεο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο ήηαλ απαηειή 

θαη κάιηζηα φια απηά ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ηα γεγνλφηα επηβεβαίσλαλ ηελ θακπχιε 

Phillips. Ζ ππφζεζε Friedman-Phelps είλαη ε εμήο: Μαθξνρξφληα ε νηθνλνκία ζα θηλεζεί ζην 

θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ησλ κηζζψλ θαη ην 

πνζνζηφ ηνλ πιεζσξηζκνχ. 

Σν επηρείξεκα απηφ βαζίζηεθε ζηνλ νξηζκφ ηνπ θπζηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο σο 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ηξηβήο πνπ είλαη ζπλεπέο κε ηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Όζν ε 
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αλεξγία είλαη πάλσ απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ, ηφηε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα αλαδεηνχλ 

εξγαζία δελ ζα είλαη ζπκβαηφο κε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηή ε 

ππεξβάιινπζα αλεξγία ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη πηψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ, έηζη ψζηε 

νη επηρεηξήζεηο λα πεηζηνχλ λα πξνζιάβνπλ πεξηζζφηεξνπο ελψ θάπνηνη άιινη λα 

απνζαξξπλζνχλ θαη λα κελ επηζπκνχλ πιένλ λα εξγαζηνχλ. Έηζη, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

κεηψλεηαη θαη επηζηξέθεη ζην θπζηθφ πνζνζηφ. Οκνίσο, φηαλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη θάησ 

απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ, ηφηε ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ γηα εξγαζία αηφκσλ είλαη πνιχ 

κηθξφηεξνο απ' φ,ηη είλαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ο πξαγκαηηθφο κηζζφο ζα πξέπεη λ' απμεζεί 

γηα λα πεξηνξίζεη ηε δήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εξγαζία θαη γηα λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έηζη, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζα αλέβαηλε ζην 

θπζηθφ ηνπ επίπεδν. Δπνκέλσο, θαηά ηνπο Friedman-Phelps, ελώ κπνξεί λα ππάξρεη 

αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ πιεζσξηζκνύ θαη αλεξγίαο βξαρπρξόληα, ε ζρέζε απηή δελ 

ππάξρεη καθξνρξόληα. (Dornbusch, Fischer 1993) 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη κηα επηπιένλ αλάιπζε ζην ίδην ζέκα (Αξρνληφπνπινο, 2006) 

Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 6 κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ νη 

κνλεηαξηζηέο, φπνπ εληάζζνληαη θαη νη  Friedman-Phelps, ζηελ θακπχιε Phillips. 

Τπνζέηνπκε φηη ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη u1 ζην νπνίν αληηζηνηρεί κεδεληθφ επίπεδν 

πιεζσξηζκνχ, φπσο καο δείρλεη ε θακπχιε Η. Έζησ φηη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα κεηψζεη 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζην uA, απμάλνληαο ηεο δεκφζηεο δαπάλεο ή απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα 

ρξήκαηνο θαη κεηψλνληαο ην επηηφθην, πξάγκα πνπ απμάλεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο. πλέπεηα ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, 

ε νπνία κεηψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Σν λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ην Α, ζην νπνίν αληηζηνηρεί 

πνζνζηφ αλεξγίαο  uA θαη πιεζσξηζκφο π1. 

Σν ζεκείν Α φκσο, δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί καθξνρξφληα. Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ 

πάζρνπλ απφ απηαπάηε ηνπ ρξήκαηνο, ηελ αδπλακία, δειαδή, ησλ αηφκσλ λα αληηιεθζνχλ 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ απηέο ζην πξαγκαηηθφ 

ηνπο εηζφδεκα, ζχληνκα αληηιακβάλνληαη ηελ απψιεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο κηζζνχ 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη πηέδνπλ γηα αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ ηνπο κηζζψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. Καζψο ν νλνκαζηηθφο κηζζφο 

απμάλεηαη, ν πξαγκαηηθφο επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηνπ επίπεδν, ε απαζρφιεζε κεηψλεηαη θαη 

ε νηθνλνκία επαλέξρεηαη ζην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Γελ επηζηξέθεη φκσο ζην αξρηθφ 
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ζεκείν u1 ηεο θακπχιεο Η, αιιά νδεγείηαη ζην ζεκείν Β, ζην νπνίν αληηζηνηρεί θπζηθφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο u1 θαη ξπζκφο πιεζσξηζκνχ π1 (θαη ξπζκφο αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ 

κηζζψλ 1W W   ). Όζν ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζην ζεκείν Β, ηηκέο θαη νλνκαζηηθνί 

κηζζνί απμάλνληαη ηαπηφρξνλα θαηά ην ίδην πνζνζηφ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, γηαηί νη 

εξγαδφκελνη ελζσκαηψλνπλ ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο γηα αχμεζε νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ηελ 

αλακελφκελε αχμεζε ηηκψλ. 

Αλ ε θπβέξλεζε ζπλερίζεη ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο ελεξγνχο 

δήηεζεο, νη νηθνλνκία ζα θηλεζεί ζην ζεκείν Γ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί αλεξγία uA θαη 

πςειφηεξνο πιεζσξηζκφο π2. Οη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ κε ζπλέπεηα ηελ θίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ζην ζεκείν Γ, φπνπ 

αληηζηνηρεί ξπζκφο πιεζσξηζκνχ π2>π1 θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Αλ νη πξνζπάζεηεο ηηο 

θπβέξλεζεο ζπλερηζηνχλ ε δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί, κε κνλαδηθφ καθξνρξφλην 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Με ηελ παξαπάλσ αλάιπζε νη κνλεηαξηζηέο ζέινπλ λα δείμνπλ φηη: 

a. ε θακπχιε Phillips είλαη βξαρπρξφληα 

b. ην πνζνζηφ αλεξγίαο δελ κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ ηεο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

c. ε πξνζπάζεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο λα κεηψζεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο θάησ ηνπ 

θπζηθνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πιεζσξηζκφ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

δηάγξακκα 6, καθξνρξφληα ε θακπχιε Phillips γίλεηαη κία θάζεηε επζεία (ε u1ΒΓΕ) 

πνπ ηέκλεη ηνλ νξηδφληην άμνλα ζην ζεκείν ηνπ θπζηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε απνξξέεη θαη ε γλψκε ησλ κνλεηαξηζηψλ γηα ηελ άζθεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ 

κπνξεί λα κεηψζεη ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο κφληκα θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πνιηηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Γηα ηνπο κνλεηαξηζηέο ε 

ζσζηή πνιηηηθή γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θάησ ηνπ θπζηθνχ πνζνζηνχ είλαη ε βειηίσζε 

ηεο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. θαιχηεξν ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κεηεθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζε άιια επαγγέικαηα, θαηάξγεζε ησλ ειάρηζησλ επηπέδσλ κηζζψλ πνπ επηβάιιεη ε 

λνκνζεζία θ.ιπ. Γεληθά, νη κνλεηαξηζηέο πηζηεχνπλ φηη θάζε κείσζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

θξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηεο θνηλσλίαο είλαη θαιή θαη επηζπκεηή. 
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1.4.4 Η ζύλζεηε κνξθή ηεο θακπύιεο Phillips 

Γηα λ' αλαιχζνπκε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζε ηνπο νη αζθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμίζσζε Phillips 

κε πξνζδνθίεο εθθξαζκέλε ζε φξνπο αλεξγίαο, αληί πξντφληνο: 

*( )e u u      

Τπελζπκίδεηαη φηη κε π ζπκβνιίδεηαη ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ θαη κε π
e
 ε ηάζε ή ην 

πξνζδνθψκελν πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ. Απηή ε κνξθή ηεο θακπχιεο Phillips ιέεη φηη ν 

πιεζσξηζκφο ζα κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ηάζε, αλ ην πξαγκαηνπνηνχκελν 

πνζνζηφ αλεξγίαο ππεξβαίλεη ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο u
*
. Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε φηη 

ν πιεζσξηζκφο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ πξνζδνθψκελν πιεζσξηζκφ π
e
 θαη ην επίπεδν 

ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αιιά θαη απφ ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη 

κε ην ίδην πνζνζηφ αλεξγίαο, ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα παίξλεη δηάθνξεο ηηκέο, αλάινγα κε 

ηελ ηαρχηεηα κείσζεο ή αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε αλεξγία είλαη 8% θαη 

φηη ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο πνιηηηθήο. ηελ πξψηε, ε αλεξγία κεηψλεηαη εηεζίσο θαηά 2%. 

ηε δεχηεξε, ε αλεξγία παξακέλεη ζηαζεξή. Καλνληθά, ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη πςειφηεξεο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ή πην αξγή απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, 

ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε. 

Ζ ηδέα απηή δείρλεηαη αιγεβξηθά κε ηελ θάησζη εμίζσζε: 

*

1( ) ( )e u u u u          

φπνπ ζηελ θακπχιε Phillips έρεη πξνζηεζεί ν φξνο β(u-u-1). Ο ζπληειεζηήο β κεηξάεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε κεηαβνιή ηεο αλεξγίαο (u-u-1) επεξεάδεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Όζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην β, ηφζν πην ζεκαληηθή είλαη ε επίπησζε απφ ηε κεηαβνιή ηεο αλεξγίαο 

ζην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ. ' απηήλ ηε ζχλζεηε κνξθή, ε πςειή αλεξγία ζπλερίδεη λα αζθεί 

αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηνλ πιεζσξηζκφ, αιιά ηψξα ππάξρεη θαη ε επίδξαζε απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο αλεξγίαο. 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηεο αληίζηξνθεο ζρέζεο 

αλεξγίαο-πιεζσξηζκνχ θαη κπνξεί λ' αμηνπνηεζεί άκεζα ζηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Όζν πην γξήγνξε είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηφζν πην αξγή γίλεηαη ε 

απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, γηα θάζε χςνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Αθφκα θη φηαλ ε 
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αλεξγία βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, αλ ε νηθνλνκία θηλείηαη πξνο ηελ έμνδν απφ ηελ 

χθεζε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ν πιεζσξηζκφο ζα κεηψλεηαη ζρεηηθά αξγά. Αληίζεηα, ε αξγή 

αλάθακςε εληζρχεη ηελ αληηπιεζσξηζηηθή δξάζε ηεο πςειήο αλεξγίαο. (Dornbusch, Fischer 

1993) 

1.4.5 Η πην ζύγρξνλε εθδνρή κε κηα παξόκνηα αλάιπζε 

Ζ Κακπχιε Phillips ζηελ πην ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ππνδειψλεη φηη ν πιεζσξηζκφο 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

a. Σνλ αλακελφκελν πιεζσξηζκφ. 

b. Σελ απφθιηζε ηεο αλεξγίαο απφ ην θπζηνινγηθφ πνζνζηφ, γλσζηή σο θπθιηθή 

αλεξγία. 

c. Shocks πξνζθνξάο. 

Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο εθθξάδνληαη ζηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

( )e nu u      
 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ θακπχιε Phillips ρξήζηκε γηα λα αλαιπζνχλ νη επηινγέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ρξεηάδεηαη λα ζπδεηεζεί ηη είλαη 

απηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ αλακελφκελν πιεζσξηζκφ. 

Μηα απιή, επινγνθαλήο ππφζεζε είλαη φηη νη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο κε βάζε ηηο πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Απηή ε ππφζεζε είλαη γλσζηή σο «πξνζαξκνδφκελεο πξνζδνθίεο». Έηζη, ν 

αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο π
e
 ηζνχηαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ π-1. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηελ θακπχιε Phillips σο: 

1 ( )nu u        

ε νπνία ππνδειψλεη φηη ν πιεζσξηζκφο εμαξηάηαη απφ ηνλ παξειζφληα πιεζσξηζκφ, ηελ 

θπθιηθή αλεξγία θαη έλα shock πξνζθνξάο. Όηαλ ε θακπχιε Phillips παξνπζηάδεηαη ζε απηή 

ηελ κνξθή, απνθαιείηαη σο «Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment» ή NAIRU. 

Ζ παξνπζία ηνπ π-1 ππνλνεί φηη ν πιεζσξηζκφο εκθαλίδεη αδξάλεηα (inertia), πξάγκα ην νπνίν 
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ζεκαίλεη φηη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θάηη λα ζπκβεί πνπ ζα ηνλ ζηακαηήζεη. 

(Οηθνλνκίδεο, 2004) 

1.5 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ ρώξα ηεο Μάιηαο 

Ζ Γεκνθξαηία ηήο Μάιηαο είλαη έλα κηθξφ λεζησηηθφ θξάηνο ζην θέληξν ηήο 

Μεζνγείνπ. Απνηειείηαη απφ ηξία θαηνηθεκέλα λεζηά ηε Μάιηα, ην Γθφηζν θαη ην Κνκίλν) 

θαη ηέζζεξεηο αθαηνίθεηεο λεζίδεο, πνπ βξίζθνληαη 58 κίιηα λφηηα ηήο ηθειίαο θαη έρνπλ 

ζπλνιηθή έθηαζε 316 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Απηφ ην ζηξαηεγηθά ζεκαληηθφ αξρηπέιαγνο 

έπαημε εμέρνληα ξφιν ζηνπο αληαγσληζκνχο ησλ δηαθφξσλ δπλάκεσλ πνπ επηδίσθαλ ηνλ 

έιεγρν ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ αλεξρφκελε Δπξψπε θαη 

ζηνπο παιαηφηεξνπο πνιηηηζκνχο ηήο βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηήο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Πξσηεχνπζα ηήο ρψξαο είλαη ε πφιε Βαιέηα. Ζ εζληθή ζχλζεζε ηήο Μάιηαο απνηειείηαη απφ 

έλα κίγκα ηηαιηθψλ, αξαβηθψλ, βξεηαληθψλ θαη θνηληθηθψλ επηδξάζεσλ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ηψλ θαηνίθσλ έρεη γελλεζεί ζηε ρψξα θαη είλαη Ρσκαηνθαζνιηθή. Δπίζεκεο 

γιψζζεο είλαη ε Μαιηέδηθε θαη ε Αγγιηθή. Σν θχξην ιηκάλη δε θαη ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο 

Μάιηαο βξίζθνληαη ζηε Βαιέηα. 

ηα ηέιε ηνχ 18νπ αηψλα ν αξηζκφο ηψλ Διιήλσλ ηήο Μάιηαο είρε κεησζεί, θαηά ηε 

δηάξθεηα φκσο ηήο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαηέθπγαλ ζηε Μάιηα Υηψηεο κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηνχ λεζηνχ ην 1822 θαη άιινη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1827, ελψ δελ είρε αλαγλσξηζηεί αθφκε ε Διιάδα σο αλεμάξηεην 

θξάηνο, ηδξχζεθε ζηε Μάιηα ην πξψην ειιεληθφ πξνμελείν, κε πξφμελν ηνλ Άγγιν 

θηιέιιελα Thomas MacGill. ηε Μάιηα ηδξχζεθε ειιεληθφ ηππνγξαθείν ην 1823 απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο θαη ην 1825 απφ ηε Βξεηαληθή Ηεξαπνζηνιηθή   Δηαηξεία, πνπ ιεηηνχξγεζε σο 

ην 1842. 

1.5.1 Η νηθνλνκία ηεο Μάιηαο 

Ζ Μάιηα έρεη ειεχζεξε νηθνλνκία, πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηελ ειαθξά 

βηνκεραλία, ηε λαπηηιία θαη ηε γεσξγία. Σν ιηκάλη ζηνλ Όξκν Μάξζαμινθ δηεχξπλε 

ζεκαληηθά ηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Σν 44% ηήο ζπλνιηθήο έθηαζεο απνηειεί 

θαιιηεξγήζηκν έδαθνο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο (ιαραληθά, ζηηεξά, παηάηεο, 

εζπεξηδνεηδή) γίλνληαη ζε αλαβαζκίδεο κηθξνχ πιάηνπο. Ο νξπθηφο πινχηνο είλαη αζήκαληνο 

θαη ν αληίζηνηρνο θιάδνο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ, θπξίσο 
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αζβεζηφιηζνπ. Ζ ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο παξάγεη πθάζκαηα, ελδχκαηα, ππνδήκαηα, 

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη πιαζηηθά. Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη θαη λα 

ηνλψζεη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε κέζσ ηήο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο ηεο Μάιηαο. Κπξηφηεξνο 

νηθνλνκηθφο θιάδνο θαη ζεκαληηθή πεγή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο είλαη ν ηνπξηζκφο. Πνιινί δε 

ηνπξίζηεο πξνέξρνληαη απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Δπίζεο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πινίσλ. (Πάππξνο Λαξνχο Μπξηηάληθα) 

 Ζ Μάιηα δελ ειθχεη ηδηαίηεξα κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

επίζεο είλαη κία αγνξά ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ παξαδνζηαθά ε Ηηαιία, ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ε 

Γεξκαλία. Ζ Μάιηα ην έηνο 2010, ήηαλ ν 53νο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Διιάδαο, απφ άπνςε 

ρψξαο πξννξηζκνχ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 0,22% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, σο δε πξνκεζεχηξηα ρψξα ηεο Διιάδνο ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, ήηαλ 0,06%. Σν 2009, ήηαλ ν 42νο εκπνξηθφο εηαίξνο 

καο, απφ άπνςε ρψξαο πξννξηζκνχ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 0,34% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ σο δε πξνκεζεχηξηα ρψξα ηεο Διιάδνο ε ζπκκεηνρή 

ηεο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, ήηαλ 0,01%. 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Μάιηαο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο είλαη ε κε ζηαζεξή λαπηηιηαθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε 

θαζπζηέξεζε θαη ππεξηίκεζε φηαλ νη εμαγσγέο δηελεξγνχληαη κέζσ Ηηαιίαο, θαζψο θαη ε 

εγγχηεηα Μάιηαο κε ηε Ν. Ηηαιία πνπ παξάγεη νκνεηδή κε ηελ Διιάδα πξντφληα. 

εκεηψλεηαη φηη δπζρέξεηεο δεκηνπξγεί ε αλππαξμία αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο Μάιηαο θαη Β. 

Διιάδνο, ε νπνία θαζηζηά ηελ ηνπηθή αγνξά δχζθνια πξνζβάζηκε γηα ηνπο Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο, αιιά θαη ε δηαθνπή ηεο απ' επζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ Αζελψλ 

θαη Μάιηαο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Δπ' απηνχ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί ε 

δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ε Β. Διιάδα ζε επφκελεο πξνθεξχμεηο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Μάιηαο 

γηα ηελ «επηδφηεζε» πηήζεσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ρακεινχ θφζηνπο. 

Σα εμαρζέληα πξνο ηελ Μάιηα ειιεληθά πξντφληα, ην 2010 ήηαλ θπξίσο, θαηά ζεηξά 

αμίαο: νξπθηέιαηα, θάξκαθα, ςάξηα λσπά, λεξά κεηαιιηθά θαη αεξηνχρα, παξαζθεπάζκαηα 

δηαηξνθήο, πξντφληα ζηδήξνπ, πνχξα, ράξηηλα πξντφληα πγηεηλήο / θαζαξηφηεηνο, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ζεξκφηεηαο, αλπςσηηθέο-θνξησηηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθά κέξε, βεξκνχη-θξαζηά, 

δαραξψδε πξντφληα, κεραλέο εθηχπσζεο, ρξψκαηα-βεξλίθηα, θαξπνί λσπνί/μεξνί. 

Σα εηζαρζέληα απφ Διιάδα πξντφληα Μάιηαο, ην 2010, αθνξνχζαλ θπξίσο: 



[49] 

 

Δηεξνθπθιηθέο ελψζεηο αδψηνπ/νμπγφλνπ, νπηηθέο ίλεο, θαιψδηα, θάξκαθα, θαιιπληηθά 

θαη πξντφληα πεξηπνίεζεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο, ηαηξηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο, νξκφλεο 

θπζηθέο/ζπλζεηηθέο, ρεκηθά, θάξκαθα, ζθειεηνχο γπαιηψλ, παηρλίδηα παηδηθά, ηερλνπξγήκαηα 

πάινπ, ηαηξηθέο ζπζθεπέο, κπχξα βχλεο, παξαζθεπάζκαηα πγηεηλήο ζηφκαηνο. εκαληηθά 

είλαη ηα πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο πξνο ηελ Μάιηα, ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ πξντφλησλ. 

Κύξηνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο 

Οη θχξηνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ηεο Μάιηαο είλαη ν ηνπξηζκφο ιακβάλνληαο ην 30% 

ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ, ε βηνκεραλία κε 20% ηνπ ΑΔΠ θαη 75% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 13% ηνπ ΑΔΠ. Ζ Μάιηα δελ δηαζέηεη νξπθηφ πινχην 

ή ελεξγεηαθά απνζέκαηα, εμαξηψκελε απφ ηηο εηζαγσγέο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο. 

Γηεζλέο εκπόξην 

Ζ Μάιηα ζην κέζν ηεο Μεζνγείνπ, απνδίδεη ζε απηήλ ζέζε γέθπξαο κεηαμχ Δπξψπεο 

θαη Βνξείνπ Αθξηθήο, ηδηαίηεξα κε ηελ Ληβχε, κε ηελ νπνία αλέθαζελ δηαηεξεί θαιέο 

δηπισκαηηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, αληηπξνζσπεχεη πιένλ ηνπ 

150% ηνπ ΑΔΠ ηεο. Οη θχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο, είλαη ε Δπξσπατθή Δλσζε, νη ΖΠΑ θαη 

ε ηγθαπνχξε. 

Δμαγσγέο 

Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά πξντφληα, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνί, ηρζπεξά, θάξκαθα, 

θισζηνυθαληνπξγηθά, βηβιία θαη εθεκεξίδεο. Κχξηνη πειάηεο ηεο είλαη ε Γεξκαλία (13,3%), 

ηγθαπνχξε (12,5%), Γαιιία (11,4%), ΖΠΑ (9,4%), Hong-Kong (6,5%), Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(5,9%) θαη Ηηαιία (4,8%). Οη εμαγσγέο ηεο 2010 εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 2,9 δηο $. 

Δηζαγσγέο 

Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε, κεραλήκαηα, νξπθηά θαχζηκα θαη πεηξέιαην, 

απηνθίλεηα, πιαζηηθά, ηξφθηκα, πνηά, θαπλφο θαη εμνπιηζκνχο κεηαθνξψλ. Κχξηνη 

πξνκεζεπηέο ηεο είλαη ε Ηηαιία (24,4%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (11,7%), Γεξκαλία (9,3%), 

Γαιιία (7,6%) θαη Κίλα (4,2%). Οη εηζαγσγέο ηεο 2010, ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 4,1 δηο $. 

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο είλαη ρξνλίσο ειιεηκκαηηθφ. Χζηφζν ε θαηάζηαζε 



[50] 

 

βειηηψζεθε ην 2008-2009, ράξε ζηελ άλνδν ησλ εμαγσγψλ ηεο, νθεηινκέλεο θπξίσο ζηελ 

αλάπηπμε κεγάιεο εμαγσγηθήο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο. Σν 2011, κία ζεηξά κέηξσλ 

πξφθεηηαη λα ιεθζεί, επλννχζα ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ Μάιηαο. 

Γεκόζην Υξένο 

Παξά ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ην γεγνλφο 

φηη ε Μάιηα δελ έρεη εθξνέο εμαηηίαο ακπληηθψλ δαπαλψλ, ην δεκφζην ρξένο, εθηηκήζεθε ζε 

πεξίπνπ 72% ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 2010, αλακελφκελν ζε 74% ην 2011 (ελψ ην 2009 ήηαλ 69%, 

απφ 67% ην 2008). Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηζνδπγίνπ 

θαη ηελ ελ γέλεη κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Δλεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ 2011) 

Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα 

Ζ ρψξα ηεο Μάιηαο κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 παξέκελε ζην Α ή ζην Α
+
 αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θάζε νίθνπ αμηνιφγεζεο. Σνχην ζπλάγεηαη απφ πιήζνο άξζξσλ 

ζηνλ ηχπν φπσο ιφγνπ ράξε ηεο ειεθηξνληθή εθεκεξίδαο enet.gr ζηηο 25/10/2011, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch επηβεβαίσλε ηελ καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Μάιηαο ζην «A +» κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο. 

Όκσο, ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2012 ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έζπεπζαλ λα 

ελεκεξψζνπλ γηα ηελ ππνβάζκηζε 9 επξσπατθψλ θξαηψλ απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard 

& Poor’s ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Μάιηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν παξαπάλσ νίθνο 

αμηνιφγεζεο ππνβάζκηζε ηε Μάιηα ζε «Α
-
» απφ «Α» κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο. (ειεθηξνληθή 

εθεκεξίδα Pathfinder, 13/01/2012) 

Πιεζσξηζκόο Μάιηαο 

Πξφβιεκα ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο Μάιηαο έρεη απνηειέζεη παιαηφηεξα ν 

πςειφο πιεζσξηζκφο (3,5% ην 2009). Χζηφζν, λεψηεξα ζηνηρεία θέξνπλ ηνλ εηήζην 

πιεζσξηζκφ 2010, ζην 1,7%. 

Αλεξγία Μάιηαο 

Υακειφ ζρεηηθά δηαηεξείηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε Μάιηα, πεξί ην 7% ην 2010, 

αιιά κε ζαθή ηάζε αχμεζεο. 
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Γπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο 

χκθσλα κε έγθπξνπο αλαιπηέο, ζηνλ νηθνλνκηθφ νξίδνληα ηεο Μάιηαο ππάξρνπλ κία 

ζεηξά απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο νη νπνίεο αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα 

θαη απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιπζίδα δηφγθσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, κε επηδείλσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

Μεξηθέο δε απφ απηέο είλαη: 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο κείσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην 30% ηνπ 

ΑΔΠ πεξίπνπ αληηζηνηρεί ζε ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ηνπξηζκφ ππεξεζίεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηελ νηθνλνκία φπσο ιφγνπ ράξε ε απειεπζέξσζε θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, ε απειεπζέξσζε 

ηεο  αγνξάο ζε ελέξγεηα, κεηαθνξέο θαη θαχζηκα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο. Ζ επηηπρήο 

έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ζεκαληηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο ζε λαππεγεία θαη 

καξίλεο. Ζ δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα λέεο μέλεο επελδχζεηο θαη δηαζθάιηζε ησλ 

κεγάισλ επελδχζεσλ ηνπ παξειζφληνο ζηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε είρε βαζίζεη ηα κειινληηθά 

ζρέδηα αλάπηπμεο θαη βξίζθνληαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο φπσο ην Smart City Malta χςνπο 

230 εθαηνκκχξηα € απφ εηαηξεία ηνπ Dubai. Ζ Smart City, νπζηαζηηθά, είλαη ηερλνχπνιε πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη 5.000 ζέζεηο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Λφγσ 

ηεο ηειεπηαίαο θξίζεσο κε ην ρξένο ζην Dubai, αλεζπρίεο είραλ εθθξαζζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε Μάιηαο, γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη γεληθφηεξα ε θξίζε απηή 

ζην κέιινλ ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ πξνέιεπζεο ηνπ αξαβηθνχ θφιπνπ, ζηε Μάιηα, θαζψο 

ππάξρνπλ θαη ινηπέο κεγάιεο επελδχζεηο εηαηξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ ζηε 

λεζησηηθή απηή ρψξα φπσο ε αγνξά ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ MaltaCom. 

 Καη θάηη ειπηδνθόξν 

Γηνξγαλψζεθε κηα κεγάιε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Μάιηα ζηηο 18 θαη 19 Μαΐνπ 

2011 απν ην χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο πνπ είλαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ Enterprise Europe network-Hellas ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηθηχνπ απφ 10 ρψξεο ηεο ΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Networking for Business – Net4biz». ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

ζπκκεηείραλ επηρεηξήζεηο απφ 21 ρψξεο (Αίγππηνο, Απζηξία, Βνπιγαξία, Γεξκαλία, Διιάδα, 

Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζιαλδία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Ληβχε, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, 

Ννξβεγία, Παθηζηάλ, Πνισλία, Ρσζία, νπεδία, πξία, Σνπξθία, Σπλεζία) νη νπνίεο 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πιεξνθνξηθή 

θαη ηειεπηθνηλσλίεο, ηξφθηκα θαη πνηά, εθπαίδεπζε θαη βηνκεραλία ηεο δεκηνπξγίαο. 

(Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ 2011) 
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2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηνλ κειεηεηή λα αλαδεηεζνχλ δεκνζηεπκέλα 

άξζξα ζε πεξηνδηθά ή ζε ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο δηεζλνχο απήρεζεο γηα λα κπνξέζεη ν 

αλαγλψζηεο ηνπ παξφληνο λα ιάβεη κηα πην ζθαηξηθή άπνςε ηνπ φινπ ζέκαηνο αιια θαη λα 

γηα λα γίλεη νξζή αλάιπζε ηεο έξεπλαο.  

Ο Keynes (1937) άθεζε πίζσ ηνπ ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα. Έλα ππφδεηγκα ηέιεην απφ 

ινγηθήο απφςεσο πνπ επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ζην πξφβιεκα ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξηαθή κέζνδν θαη ηε ζεσξία ησλ ηηκψλ, ζηεξηδφκελν ζην πιήξσο 

αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα ηεο αγνξάο, φπνπ θάζε δηαηαξαρή ή αληζνξξνπία είλαη πξνζσξηλή. 

Καηά ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα, θάζε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Σν ζχζηεκα φκσο απηφ αλ θαη ζεσξεηηθά άςνγν, 

ζηεξίδεηαη φκσο ζε πιήζνο πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο δελ ηζρχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, ε πξαγκαηηθφηεηα καο δείρλεη αληζνξξνπίεο, δηαηαξαρέο, αλεξγία, αζπκκεηξία 

ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ζπλνιηθήο πξνζθνξάο, θ.α. 

Ζ εκπεηξηθή θακπχιε Phillips είλαη ν θξίθνο πνπ έιεηπε απφ ηε ζεσξία ηνπ Keynes γηα 

λα ζπλδεζεί ν πξαγκαηηθφο ηνκέαο κε ηνλ πιεζσξηζκφ. Καηά ηνπο λενθευλζηαλνχο, ε 

θακπχιε απηή είλαη ζηαζεξή, ελψ θαηά ηνπο κνλεηαξηζηέο θαη ηνπο λενθιαζηθνχο είλαη 

αζηαζήο (volatile). (αξαληίδεο, 2004) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο εκπεηξηθψλ κειεηψλ 

γηα ηελ θακπχιε Phillips θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Κάζε κηα απφ ηηο κειέηεο 

απηέο παξέρεη κηα πνιχηηκε ζπκβνιή ζηελ πεξεηαίξσ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ απηή ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο. Δπηπιένλ, έξεπλεο ή 

γεληθφηεξεο δεκνζηεχζεηο έρνπλ γίλεη θαη κεκνλσκέλα γηα ηα θαηλφκελα ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, αθνχ εθηφο απφ νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη θαη έληνλα θνηλσληθά θαηλφκελα. 

Σν πξψην άξζξν πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί δελ είλαη άιιν απφ ηελ πξσηαξρηθή 

έξεπλα ηνπ A.W. Phillips, λενδειαλδνχ ζηελ θαηαγσγή, εμ’ νπ θαη ην φλνκα ηεο θακπχιεο. 

Με ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην πεξηνδηθφ Economica (1958) ράξαμε ηνλ δξφκν γηα ηελ νξζή 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο πιεζσξηζκνχ θαη νλνκαζηηθψλ κηζζψλ αξρηθά θαη αλεξγίαο 

κεηέπεηηα. Ζ θακπχιε Phillips δείρλεη ηελ αδπλακία ησλ θξαηψλ λα αζθήζνπλ ηε ιεγφκελε 
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νηθνλνκηθή πνιηηηθή παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο ηνπο πιήξε απαζρφιεζε θαη ζηαζεξφηεηα 

ηηκψλ, δειαδή έιιεηςε πιεζσξηζκνχ. 

Ζ θακπχιε απηή έδεημε φηη φηαλ ππήξρε ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο αλεξγίαο, ην 

πνζνζηφ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ήηαλ πςειφηεξν θαη αληίζηξνθα. Ζ αληίζηξνθε 

απηή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη ηνπ ζπληειεζηή 

αλεξγίαο βξέζεθε λα ηζρχεη θαη γηα άιιεο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο έγηλαλ ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

(Πεηξάθε-Κψηηε, 1992) 

Ζ ζεκαζία ηνπ φινπ άξζξνπ είλαη φηη θαζηέξσζε κηα ζρέζε κε πξνβιεπηηθή αμία. 

Έδεημε, νπζηαζηηθά πσο νη απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1948-1957 ήηαλ ζρεδφλ 

ίδηεο κε εθείλεο πνπ πξνέβιεπε ε ζρέζε. Σν ίδην ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1965. Απφ ην έηνο 

1967 ε θακπχιε δελ κπνξνχζε λα δψζεη αζθαιείο πξνβιέςεηο ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ θαη πςειήο αλεξγίαο, δειαδή ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ. (Υνπκαλίδεο, 1999) 

Ο Lipsey R. (1960) επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εξγαζία ηνπ Phillips. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θάλεη γλσζηφ πσο είλαη απαξαίηεην λα ζθεθζεί ην πξνο εμέηαζε γεληθφ 

ζεσξεηηθφ κνληέιν, λα πνζνηηθνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Phillips θαζνξίδνληαο, αλ 

είλαη δπλαηφ, ηελ αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ζην ξπζκφ ησλ κηζζψλ ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηηο 

δχν κεηαβιεηέο πνπ είλαη ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο, λα 

θάλεη ελδειερείο θαη ζπζηεκαηηθέο δνθηκέο ησλ δηάθνξσλ δεπηεξεπφλησλ ππνζέζεσλ πνπ 

έθαλε ν Phillips θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ θαη λα ειέγμεη ηηο ππνζέζεηο πνπ έπνληαη απφ πηζαλά 

ελαιιαθηηθά κνληέια 

Σειηθά, αλ θαη πνιιέο δεπηεξεχνπζεο ππνζέζεηο απνξξίπηνληαη ηα δεδνκέλα θαίλεηαη 

λα ππνζηεξίδνπλ ην βαζηθφ ηζρπξηζκφ ηνπ Phillips φηη δειαδή ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ κηζζψλ θαη ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο. 

Δπίζεο, ν Lipsey αζρνιήζεθε κε ην γεληθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν αθνχ ν Phillips δελ 

αζρνιήζεθε ηφζν κε ην είδνο ηνπ κνληέινπ πνπ λα εμεγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξάγεη ηηο αμησκαηηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

Καηά ηνλ Rees A. (1970) έλαο ιφγνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ ηνπ θαζεγεηή 

Phillips ην 1958 γηα ην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ κηζζψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηελ 

νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (ελλνείηαη ε δεθαεηία ΄60-΄70) είλαη φηη 

θαίλεηαη λα πξνζθέξεη ηε ράξαμε πνιηηηθήο κε έλα κελνχ επηινγψλ κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη 
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πιεζσξηζκνχ. Υξεζηκνπνηεί κάιηζηα κηα παξνκνίσζε πνπ αλαθέξεη φηη “ηα πηάηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ κελνχ αληηζηνηρνχλ ζε θξάηε κε ππεξπιήξε, 

πιήξε ή ιηγφηεξν απφ ηελ πιήξε απαζρφιεζε ελψ ε ζηήιε ησλ ηηκψλ ζηε δεμηά πιεπξά δίλεη 

ην θφζηνο φζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ην θαζέλα. 

Καηά ηνλ Archibald G. (1969) αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη, έρνπλ δείμεη φηη ε κείσζε ηεο 

δηαζπνξάο ηεο αλεξγίαο (ζπγθεθξηκέλα, ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ κηζζψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πνζνζηφ ηεο 

εζληθήο αλεξγίαο. Ζ κειέηε έγηλε γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο γηα ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα. είλαη ε χπαξμε ησλ 

θακππιψλ Phillips, κε ηελ έλλνηα ησλ θαζηεξσκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ησλ κηζζψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο γηα ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ησλ Lucas R., Rapping Jr and L. (1969) ήηαλ λα εθθξάζνπλ 

απηφ πνπ ιέγεηαη ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θακπχιεο Phillips, θαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

δνθηκάζνπλ κεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Κχξηα έκθαζε δφζεθε ζην γεγνλφο πσο ε 

θακπχιε Phillips είλαη έλα βξαρπρξφλην θαηλφκελν, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν εκκέλσλ 

πιεζσξηζκφο έρεη κηα πξνζσξηλή, αιιά φρη κεγάιε επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο αλεξγίαο. 

Γχν ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηζηνξηθά άξζξα είλαη απηά ηνπ λνκπειίζηα Friedman 

M, (1968) “The Role of Monetary Policy” θαη ηνπ Phelps E. (1968) “Phillips Curves, 

Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time”. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ εηζαγσγή νη δχν εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηδέα ηεο καθξνρξφληαο 

αληίζηξνθεο ζρέζεο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο ήηαλ απαηειή θαη κάιηζηα φια απηά 

ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ηα γεγνλφηα επηβεβαίσλαλ ηελ θακπχιε Phillips. Ζ ππφζεζε 

Friedman-Phelps είλαη ε εμήο: Μαθξνρξφληα ε νηθνλνκία ζα θηλεζεί ζην θπζηθφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ησλ κηζζψλ θαη ην πνζνζηφ ηνλ 

πιεζσξηζκνχ. 

ηελ νκηιία ηνπ Friedman M. (1976) θαηά ηελ ηειεηή ησλ βξαβείσλ Nobel κε ηίηιν 

“Inflation and Unemployment”, νπζηαζηηθά θαη πάιη ηφληζε ηηο αδπλακίεο ηεο αλάιπζεο ηνπ 

Phillips θαηαλνψληαο παξάιιεια γηαηί έθαλε ιάζνο. ηελ νπζία αλαθέξεη ζηα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ πσο κηα ζπλέπεηα ηεο θευλζηαλήο επαλάζηαζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ήηαλ ε απνδνρή 

ελφο άθακπηνπ απφιπηνπ επηπέδνπ κηζζψλ, θαζψο θαη έλα ζρεδφλ άθακπην, απφιπην επίπεδν 

ηηκψλ. Απηή αθξηβψο ε θαηάζηαζε ιήθζεθε σο δεδνκέλν θαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
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παξάγνληεο. ’ απηή ηελ αηκφζθαηξα ήηαλ θαηαλνεηφ φηη νη νηθνλνκνιφγνη ζα αλέιπαλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεξγίαο θαη ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη φρη ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ζα 

αθνξνχζε έκκεζα ζηελ αλακελφκελε κεηαβνιή ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ε νπνία ζα ήηαλ 

ίδηα κε ηελ πξνζδνθψκελε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. Δπηπιένλ, ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ αξρηθά πξφηεηλαλ κηα ζηαζεξή ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο θαη 

ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζπληάρζεθαλ κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία, παξά ηηο έληνλεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ βξαρππξφζεζκα, καθξνπξφζεζκα ππήξμε 

κηα ζρεηηθά ζηαζεξή ζρέζε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζηνηρεία απηά δελ έδσζαλ πξνεηδνπνηεηηθά 

ζήκαηα ζρεηηθά κε θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Σηο δεθαεηίεο '60 's θαη '70' s, έγηλε φιν θαη πην δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ε θακπχιε 

Phillips ζηελ απιή ηεο κνξθή, αθνχ εκθαλίζηεθε ν ζηαζηκνπιεζσξηζκφο. Καηά ζπλέπεηα, 

κηα πην ξηδηθή αλαζεψξεζε ήηαλ απαξαίηεηε. Δλ’ ηέιεη, ν M. Friedman επηζεκαίλεη πσο, 

γεληθφηεξα, ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο είλαη ζην επίθεληξν πνιηηηθψλ 

δηακαρψλ. 

πλνςίδνληαο (αξαληίδεο, 2004), θαηά ηελ κνλεηαξηζηηθή ζεσξία, ε ζρέζε Phillips 

αλαηξείηαη, δηφηη ην κφλν απνηέιεζκα ηεο απμήζεσο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ν 

πιεζσξηζκφο θαη φρη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Ζ θακπχιε Phillips κεηαηνπίδεηαη ζπλερψο πξνο 

ηα άλσ θαη καθξνρξνλίσο δεκηνπξγείηαη έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο (natural rate of unemployment). Απηφ ην θπζηθφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη πεξίπνπ ζπλψλπκν κε ην NAIRU (non accelerating inflation rate of 

unemployment) θαη ε νηθνλνκία καθξνρξνλίσο θηλείηαη γχξσ απφ ην πνζνζηφ απηφ. 

Οη κνλεηαξηζηέο είλαη έηνηκνη λα δερηνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ ρξήκαηνο επί ησλ 

πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ βξαρπρξνλίσο, φρη φκσο καθξνρξνλίσο. Δλδηαθεξφκελνη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, νη κνλεηαξηζηέο πξνηείλνπλ έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 

πιεζσξηζκνχ (inflation target) ή απμήζεσο ηεο ρξεκαηηθήο πξνζθνξάο (monetary rule), ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ε δηαθχκαλζή ηεο, ε πξνεξρφκελε απφ ηηο εθάζηνηε παξεκβάζεηο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο βξαρπρξνλίσο. 

Ο Mortensen D. (1970) ζηελ εξγαζία ηνπ παξνπζηάδεη έλα ηαπηφρξνλν κνληέιν 

εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη ηεο 

αλεξγίαο ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο. Σν κνληέιν εμεγεί ηελ χπαξμε ελφο ζεηηθνχ 

επίπεδν ηζνξξνπίαο ηεο αλεξγίαο, θαη παξέρεη κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ 
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κεηαβνιήο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη ηνπ δείθηε αλεξγίαο. Δλ ηέιεη ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

Friedman M. θαη Phelps E., φηη δειαδή ππάξρεη έλα θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ην νπνίν είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

ην άξζξν ηνπ Thomas M. Humphrey (1985) πνπ ηηηινθνξείηαη “The early history of 

the Phillips curve” αλαθέξεη πσο κεηά ηνλ A.W. Phillips έγηλαλ κέρξη ηφηε ηνπιάρηζηνλ πέληε 

πξνζπάζεηεο ψζηε λα επεθηαζεί ε επεμεγεηηθή ηζρχο, ην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ε 

ηθαλφηεηα ηεο αξρηθήο θακπχιεο λα «ηαηξηάδεη ζηα δεδνκέλα». Δπίζεο, ην άξζξν αλαιίζθεηαη 

ζην λα επηζεκαίλεη πσο πξηλ ηνλ A.W. Phillips ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ δέθα αλαιπηέο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε ζρέζε πιεζσξηζκνχ αλεξγίαο θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ηελ 

θακπχιε Phillips. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πην ζεκαληηθνί είλαη: ν David Hume (1711-1776), 

έλαο ζθνηζέδνο θηιφζνθνο-νηθνλνκνιφγνο, ν Henry Thornton (1760-1815), νη Thomas 

Attwood (1783-1856) θαη John Mill (1806-1873) πνπ βνήζεζαλ λα ηεζνχλ ηα ζεσξεηηθά 

ζεκέιηα ηεο θακπχιεο Phillips, ν Irving Fisher (1867-1947) πνπ παξέζρε ηα πξψηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζρέζεο, ν Jan Tinbergen πνπ έδεζε θνληά ζην 1930 θαη έθαλε 

νηθνλνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο, νη Klein θαη Goldberger πνπ, επίζεο, έθαλαλ 

νηθνλνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο θαη δεκνζίεπζαλ έξεπλα ην 1955 κε ηίηιν “An Econometric 

Model of the United States, 1929-1952” φπνπ παξνπζίαζαλ κηα εμίζσζε ηεο κνξθήο ηνπ 

Phillips. Σειεπηαίνη αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν νη A. J. Brown θαη Paul Sultan, νη νπνίνη 

παξνπζίαζαλ έλα ηχπνπ-Phillips δηάγξακκα scatter θαη ζπκπέξαλαλ φηη νη δχν κεηαβιεηέο, 

ησλ κηζζψλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο θαη φηη ε ζρέζε είλαη κε 

γξακκηθή, ην νπνίν, φκσο, δηάγξακκα, ηειηθά, δελ θέξεη ην φλνκά ηνπο.. 

Έλα παξάδεηγκα πξνο ζηήξημε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη ην άξζξν ηνπ 

Irving Fisher (1926) πνπ ηηηινθνξείηαη “A statistical relation between unemployment and 

price changes” θαη αλαδεκνζηεχηεθε ην 1973 πνπ αλαθέξεη φηη βξήθε κηα αμηνζεκείσηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν νη ηηκέο αιιάδνπλ θαη ηεο εξγαζίαο θαη 

πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο πέηπρε απηφ ην απνηέιεζκα. Αλαθέξεη δε πσο ηα 

δεδνκέλα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη φηη απαηηείηαη 

πεξεηαίξσ έξεπλα πξνηνχ ηα ζπκπεξάζκαηα εθαξκνζηνχλ άκεζα ζε άιιεο ρψξεο. 

O Routh G. (1959) αζθεί θξηηηθή ζηνλ Phillips ιέγνληαο πσο ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 

δεδνκέλα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζηήξημε ηεο ππφζεζεο ηνπ, φηη δειαδή δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζεηξέο κηζζψλ θαη αλεξγίαο εμαγάγνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη φηη αθφκα θη αλ νη αηέιεηεο ηνπ δείγκαηνο παξαβιεθζνχλ ε κειέηε ηνπ 
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θαζεγεηή Phillips εκκέλεη ζηείξα πην πνιχ ζηα ζηνηρεία απφ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ. 

Οη Levi M. and Mankin J. (1980) ζηελ έξεπλά ηνπο παξαηεξνχλ πσο ε ηαπηφρξνλε 

χπαξμε πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη πςειψλ ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ, γεγνλφο εκθαλέο ζε 

αξθεηέο ρψξεο γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, έρεη νδεγήζεη ζε επαλεμέηαζε ηεο 

θακπχιε Phillips. Σνλίδνπλ δε ηελ εμήγεζε πνπ πξνέβαιε ν Milton Friedman ζηελ νκηιία 

ηνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Νφκπει. Έπεηηα εμεγνχλ πσο ε έξεπλά ηνπο είλαη κηα 

πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ εάλ αβεβαηφηεηα γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηα παξαηεξνχκελα πξφηππα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Φαίλεηαη δε φηη ε αβεβαηφηεηα γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, θαη φηη ε απνηπρία λα εμεηαζηεί απηή κπνξεί λα 

ζπγθαιχςεη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ησλ ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε. 

ε έλα άξζξν ηνπο νη Andrew Atkeson, Lee E. Ohanian (2001) πνπ ηηηινθνξείηαη “The 

magic's gone” δεκνζηεπκέλν απφ ην Minneapolis Fed's Research Department πξεζβεχνπλ φηη 

ε θακπχιε Phillips απιά «δελ δνπιεχεη» ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. «Σα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα», ιέλε νη αξζξνγξάθνη, «νη νηθνλνκνιφγνη δελ βξήθαλ κηα εθδνρή ηεο 

θακπχιεο Phillips πνπ λα θαζηζηά ηελ πξφγλσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πην αθξηβή ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή». Απηφ, φκσο ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα ελφο θαιχηεξνπ 

κνληέινπ; Οη Atkeson, Ohanian ιέλε πσο φρη θαη ηνλίδνπλ πσο ε έξεπλα γηα κηα άιιε 

θακπχιε Phillips-πξνγλσζηηθφ κνληέιν ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. 

ην άξζξν “A New Keynesian Phillips Curve for Japan” ε θα Dolores Anne Sanchez, 

(2006) εμεηάδεη ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο Ηαπσλίαο γηα ηα έηε 1973-2005 ρξεζηκνπνηφληαο 

εκπεηξηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο λενθευζηαλήο θακπχιεο Phillips. Απηή ε λέα θακπχιε ηείλεη 

λα πιεζηάζεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο Ηαπσλίαο πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φηη ε θιαζζηθή 

θακπχιε Phillips. Δπηπιένλ, ε κειέηε εξεπλά ηελ επαηζζεζία ηνπ κνληέινπ ζηελ εκκνλή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ζηελ δνκηθή αιιαγή. 

Ο Jeffrey Fuhrer (2006) ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Intrinsic and Inherited Inflation 

Persistence” γξάθεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθέο παξακέηξνπο ππνινγηζκνχ, ν 

πιεζσξηζκφο ζηελ πβξηδηθή λενθευζηαλή θακπχιε Phillips θιεξνλνκεί ζρεηηθά κηθξή 

εκκνλή απφ ηελ φιε δηεξγαζία. Σα απνηειέζκαηα, επίζεο, δείρλνπλ πσο γηα λα θαηαλνεζεί ε 
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δπλακηθή ηνπ πιεζσξηζκνχ ρξεηάδεηαη λα ηαπηνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή πεγή ελφο κεγάινπ 

πιεζσξηζηηθνχ ζνθ. Σα εμαγφκελα δε απφ ηελ έξεπλα δείρλνπλ πσο απηφ ην ζνθ παξνπζηάδεη 

πςειή απηνζπζρέηηζε.  

Καηά ηνλ Gordon R. (1989) ε ζπλερηδφκελε πςειή αλεξγία ζηελ Δπξψπε θαηά ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν γηα ηελ ζεσξεηηθή φζν θαη γηα 

ηελ εκπεηξηθή καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πνπ εμεηάδεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ε Natural Rate Hypothesis (NRH) ηνπ Milton Friedman (1968), 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη, επεηδή ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξψπε έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη δελ 

επηβξαδχλεηαη πιένλ, ε Δπξψπε πξέπεη ζήκεξα λα ιεηηνπξγεί πην θνληά ζην θπζηθφ πνζνζηφ 

ηεο αλεξγίαο, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «nonaccelerating inflation rate of unemployment» 

(NAIRU). 

ε κηα έξεπλα ησλ Bruggeman Annick, Donati Paola θαη Warne Anders (2003) κε ηίηιν 

“Is the demand for Euro area M3 stable?” γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, εηπψζεθε ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Δηδηθφηεξα αλαγξάθεηαη πσο “ε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο έρεη αλαζέζεη ζην Δπξσζχζηεκα - πνπ απνηειείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ σο λφκηζκά ηνπο - ην θαζήθνλ δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ. Απηφ ην θαζήθνλ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα βάζηκνπο 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Αληαλαθιά ηα δηδάγκαηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελή 

καο εκπεηξία θαη ζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία φζν θαη απφ ηηο εκπεηξηθέο 

κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη, κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, ε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε γεληθή επεκεξία, νδεγψληαο ζε πςειά 

επίπεδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απαζρφιεζεο. Σα νθέιε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, ζπλδένληαη ζηελά κε 

ην ρξήκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ”. 

Οη Demary Markus θαη Voigtländer Michael (2009) ζην άξζξν ηνπο The Inflation 

Hedging Properties of Real Estate: A Comparison between Direct Investments and Equity 

Returns έγξαςαλ φηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο απνθαιχπηνπλ πσο ε αθίλεηε 

πεξηνπζία δελ παξέρεη θαλέλα θξαγκφ ελάληηα ζηνλ πιεζσξηζκφ. Αθφκε, ε ζρέζε είλαη 

αξλεηηθή, δείρλνληαο φηη νη απμαλφκελεο ηηκέο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο απνδφζεηο ησλ 

αθίλεησλ πεξηνπζηψλ. Μηα εμήγεζε γηα απηφ ην εχξεκα είλαη φηη νη επελδπηέο πξνζαξκφδνπλ 
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ηηο πξνζδνθίεο ηνπο φηαλ ε νιηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνδπλακψλεηαη ζε 

απάληεζε ηνπ απμαλφκελνπ πιεζσξηζκνχ. Άκεζεο επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία δεηθλχεη 

κηα πην δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα. Δλψ νη ιηαληθέο πσιήζεηο δελ παξέρνπλ έλα εκπφδην-

θξάρηε ελάληηα ζηνλ πιεζσξηζκφ, ηα γξαθεία θαη νη θαηνηθίεο απμάλνληαη καδί κε ηνλ 

πιεζσξηζκφ. πγθεθξηκέλα, Ζ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ αλαθέξεηαη ζε νηθίεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αξθεηά εχξσζην πιεζσξηζκφ πηζαλψο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ππνθαηάζηαησλ γηα 

ηηο θαηνηθίεο. 

Ο Mallia M. (2005) εξεπλά ηηο αηηίεο ηεο αλεξγίαο απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο θαη παξέρεη 

κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Μαιηέδηθε νηθνλνκία. 

Παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα ππνινγηζκψλ ελφο κνληέινπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

1990 έσο θαη ην 2004 θαηαιήγνληαο ζην φηη ε αλεξγία ζηε Μάιηα ήηαλ απνηέιεζκα θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ ηξηβψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αμηνζεκείσηε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ελ ηέιεη θαηαιήγεη πσο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα, κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ελεξγέο πνιηηηθέο σο πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο ζην θείκελν γίλεηαη ζαθέο 

πσο ε αλεξγία ζηελ Μάιηα πξνέξρεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ππάξρνπλ ηζρπξνί 

νηθνγελεηαθνί δεζκνί αιια θαη ην φηη ην θφζηνο ελνηθίαζεο εθεί πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε 

εξγαζία είλαη πςειφ. Δπηπιένλ πνιινί άλεξγνη ππνιείπνληαη ελεκέξσζεο θαη γλψζεο γηα ηηο 

πηζαλέο θαηλέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη άξζξα νξηζκέλσλ ειιήλσλ νηθνλνκεηξψλ πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ην ζέκα.. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νθνθιήο Μπξηζίκεο θαη ν Νηθφιανο Μαγγίλαο (2008) κε ην 

άξζξν ηνπο “Inflation forecasts and the new Keynesian Phillips curve”. Οη εξεπλεηέο 

κειεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λενθευζηαλήο θακπχιεο Phillips λα εμεγήζεη ηε δπλακηθή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο φηαλ νη πξνβιέςεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ππνθαηάζηαην γηα ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο. Σα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα παξέρνπλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηδηαίηεξε 

ππνζηήξημε ζηελ λενθευζηαλή θακπχιε Phillips πνπ παξέρεη κειινληηθέο πιεξνθνξίεο, φηαλ 

νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο  κεηξψληαη κε ηελ ρξήζε πιεζσξηζηηθψλ πξνβιέςεσλ, νη 

νπνίεο είλαη νξαηέο ζε αιεζηλφ ρξφλν. Σα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ λενθευζηαλή 

θακπχιε Phillips γίλνληαη αθφκε ηζρπξφηεξα φηαλ ηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δεδνκέλα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη αληί γηα ηα ηειηθά δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βαζηθέο αλαιχζεηο. 
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Οη Alogoskoufis G., Smith R. (1991) παξνπζηάδνπλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ δεηθλχνπλ φηη ε εκκνλή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ησλ ηηκψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ππφ ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ παξά ππν ην θαζεζηψο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε 

βάζε ην ρξπζφ. Απηέο νη δηαθνξέο αληηθαηνπηξίδνληαη επίζεο ζηηο θακπχιεο εληζρπκέλσλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ Phillips. ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη καθξννηθνλνκηθά κνληέια δχν 

ρσξψλ γηα λα απνδεηρηεί φηη κεγαιχηεξε λνκηζκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ πιεζσξηζκνχ απμάλεη 

ηελ εκκνλή ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σα ζηνηρεία δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηή ηελ ππφζεζή. 

Τπνζηεξίδεηαη δε ε ππφζεζε ηεο πξνλνεηηθήο ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ θαη ππνγξακκίδεηαη ε 

εκπεηξηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο θξηηηθήο ηνπ Lucas. 

Ο θ Γξηηζάθεο Ν. (2007) δεκνζίεπζε κηα έξεπλα κε ζέκα “Labour productivity, wages 

and unemployment: an empirical investigation for Greece using causality analysis”. ’ απηή, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ γεληθνχ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε κηα εηδηθή αλαθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα πνιπκεηαβιεηφ απηνπαιίλδξνκν VAR 

ππφδεηγκα, ην νπνίν θάιππηε ηελ πεξίνδν 1960:Η έσο θαη 2000:ΗV, γηα λα γίλεη ε αλάιπζε ηεο 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ηεο εξγαηηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηνπ δείθηε αλεξγίαο θαη ηνπ Α.Δ.Π. Σα ηέζη ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger 

βαζηδφκελα ζε ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ιαζψλ έδεημαλ φηη ππάξρεη ηζρπξή αηηηαθή ζρέζε 

θαηά Granger κεηαμχ εξγαηηθήο παξαγσγηθφηεηαο, πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, δείθηε αλεξγίαο θαη 

Α.Δ.Π. θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη δείθηε αλεξγίαο θαη ηέινο δείθηε 

αλεξγίαο, πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη Α.Δ.Π. 

Έξγν ηνπ θ Γξηηζάθε Ν. (2010) είλαη "Ζ ζχγθιηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πξηλ θαη κεηά απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο" φπνπ παξνπζηάζηεθε πξφζθαηα ζην 23ν 

Παλειιήλην πλέδξην ηαηηζηηθήο πνπ έγηλε ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο, θαη δεκνζηεχζεθε ζηα 

πξαθηηθά ηνπ ίδηνπ ζπλεδξίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ηνπ Johansen γηα ηε 

ζπλνινθιήξσζε, εμεηάζηεθε κέρξη πνηφ ζεκείν ηα πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ επξψ έρνπλ ζπγθιίλεη κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ζηηο ρψξεο κέιε 

ηεο Δ.Δ. δεδνκέλνπ φηη ε ππφζεζε ησλ κε ζηάζηκσλ κεηαβιεηψλ αληηπξνζσπεχεη ην θεληξηθφ 

ζεκείν ζηηο αλαιχζεηο ηεο ζπλνινθιήξσζεο, εμεηάζηεθαλ ηα κε ζηάζηκα πνζνζηά ηνπ 

πιεζσξηζκνχ κε έμη δηαθνξεηηθνχο ειέγρνπο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. πγθξίζεθαλ κε δχν 

πεξηφδνπο, ηελ πξψηε πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985 σο ην Γεθέκβξην ηνπ 1992 (ηε 
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πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη) θαη ηε δεχηεξε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 σο ην Γεθέκβξην ηνπ 

2009. Ο έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Johansen δηαπίζησζε φηη δελ ππάξρεη θακία 

ζχγθιηζε ηφζν γηα ηελ πξψηε πεξίνδν, φζν θαη γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο 

ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο. 

Σέινο, ν θ. Αλαζηαζίνπ Αζαλάζηνο (2009) ζηελ Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν 

“Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) θαη Μαθξννηθνλνκηθή Πξνζαξκνγή ζηηο 

Υψξεο-Μέιε ηεο Δ.Δ.” έγξαςε πσο “Ζ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001 

νινθιήξσζε ην ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχζε ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ. Ζ ΟΝΔ ζπλεπάγεηαη κηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή ππεπζπλφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Δπξψ. Πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ ζηελ ΔΔ, ελψ ηππηθά ε ΔΚΣ έρεη θαη άιιεο επηδηψμεηο φπσο πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζηφρνη απηνί δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ”. 
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3 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά 

 

Σα αλεπεμέξγαζηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη.: 

 (Πίλαθαο 2) 

3.1 Μεξηθά ζρόιηα γηα ηηο δύν κεηαβιεηέο 

Έλα θχξην ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ (Mean) κε ηελ ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation): 

Γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ πιεζσξηζκνύ 

Απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (Mean) πνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, 2,658 ππάξρεη 

ηππηθή απφθιηζε (Std. Deviation) θαηά 1,295 γηα θάζε ηηκή. 

Γηα ηε κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο 

Απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (Mean) πνπ είλαη 5,621 ππάξρεη ηππηθή απφθιηζε (Std. 

Deviation) θαηά 1,496 γηα θάζε ηηκή. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ε κεηαβιεηή ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαηαλέκεηαη θαλνληθά, αθνχ ην Probability είλαη κεγαιχηεξν (>) ηνπ 0,05 ή 5% θαη άξα δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα. Απφ ηελ άιιε ε κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο δελ θαηαλέκεηαη θαλνληθά, αθνχ 

ην Probability είλαη κηθξφηεξν (<) ηνπ 0,05 ή 5% θαη άξα ππάξρεη πξφβιεκα. 

3.2 πζρεηίζεηο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη ηεο αλεξγίαο: 

(Πίλαθαο 3) 
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Δίλαη γλσζηφ φηη φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πιεζηάδεη πξνο ην -1 ηφηε νη 

κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ηζρπξά, αιια αληηζηξφθσο αλάινγα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ (INF) κε ηελ 

αλεξγία (UN) είλαη -0,2378, θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ραιαξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο φζν απμάλεηαη ν πιεζσξηζκφο ηφζν κεηψλεηαη ε αλεξγία αιια θαη ην 

αληίζηξνθν φζν κεηψλεηαη ν πιεζσξηζκφο ηφζν απμάλεηαη ε αλεξγία ζην βαζκφ φκσο πνπ 

πξναλαθέξζεθε, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θακπχιε Phillips. 

3.3 Γηαγξάκκαηα 

(Γηάγξακκα 7) 

Δάλ είλαη επηζπκεηή ε απεπζείαο γξαθηθή αληηπαξαβνιή ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο, ην παξαπάλσ ζρήκα κπνξεί λα είλαη πνιχ θαηαηνπηζηηθφ, 

αθνχ θαίλεηαη μεθάζαξα ε αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε πνπ δηέπεη ηνλ πιεζσξηζκφ κε ηελ 

αλεξγία. αλ θαη ε ζπζρέηηζε ησλ δπν κεηαβιεηψλ δελ είλαη ηζρπξή. 

(Γηάγξακκα 8) 

πκβνιηζκνί: 

Με ηελ κπιέ γξακκή νξίδεηαη ν πιεζσξηζκφο  παξειζφλησλ εηψλ (INF), ελψ κε ηελ 

θφθθηλε γξακκή νξίδεηαη ν πξνβιεπφκελνο πιεζσξηζκφο (INFF). Απηφο, νπζηαζηηθά, 

δεκηνπξγήζεθε θάλνληαο παιηλδξφκεζε κε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Μεξηθά ζρόιηα: 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη: 

Ο πιεζσξηζκφο παξνπζίαζε πνιιέο ακθηηαιαληεχζεηο θαηά ηα έηε 1991-2010. Όκσο 

απηέο δελ μεπέξαζαλ ην 5%, γεγνλφο αμηνζεκείσην αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα δεδνκέλα ηεο 

Διιάδαο θαη αλ ζπλππνινγίζεη πσο ε Μάιηα είλαη έλα κηθξφ λεζί ζην κέζν ηεο Μεζνγείνπ 

ζάιαζζαο. 
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Απφ ηελ θφθθηλε γξαθηθή παξάζηαζε (INFF) ζπλάγεηαη πσο ε ηάζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζα είλαη ζηαζεξή γηα ηα επφκελα ρξφληα. Λακβάλνληαο ηνχην σο δεδνκέλν αλακέλεηαη ζην 

επφκελν δηάγξακκα ζρεηηθά ζηαζεξή ηάζε ηεο αλεξγίαο. 

(Γηάγξακκα 9) 

πκβνιηζκνί: 

Με ηελ κπιέ γξακκή νξίδεηαη ε αλεξγία παξειζφλησλ εηψλ (UN). Με ηελ θφθθηλε 

γξακκή νξίδεηαη ε πξνβιεπφκελε αλεξγία (UNF). Απηή, νπζηαζηηθά, δεκηνπξγήζεθε 

θάλνληαο παιηλδξφκεζε κε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Μεξηθά ζρόιηα: 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη θαηά ηα έηε 1991 έσο θαη 2000 παξαηεξείηαη 

κηα γεληθφηεξε αχμεζε ηεο αλεξγίαο (UN). Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα έηε 1995 θαη 1997 φπνπ 

παξαηεξνχκε κείσζή ηεο γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δχν αλεζηξακκέλεο θνξπθέο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. Καηά ηα έηε 2000 έσο θαη 2006 παξαηεξνχληαη έληνλεο εμάξζεηο αιια θαη 

απφηνκεο εθηνλψζεηο απηήο. εκαληηθή κείσζε εληνπίδεηαη ην έηνο 2008, απφηνκε αχμεζε 

ην 2009 θαη κηθξφηεξε κείσζε ην 2010. 

Απφ ηελ θφθθηλε γξαθηθή παξάζηαζε (UNF) ζπλάγεηαη πσο ε ηάζε ηεο αλεξγίαο ήηαλ 

αλνδηθή έσο ην 2002. Απφ ηφηε θαη εθεμήο γηα ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη ζηαζεξή, 

γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηνλ ηζρπξηζκφ πνπ έγηλε ζην ηέινο ηεο κειέηεο ηνπ πξψηνπ 

δηαγξάκκαηνο. 
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4 Δθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Με ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο 

Μάιηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ ζπλάξηεζε: 

UN = b0 + b1 * INF + ut 

UN Ζ αλεξγία 

INF Ο πιεζσξηζκφο 

ut Ο δηαηαξαθηηθφο φξνο 

UN = 6,352 – 0,274 * INF 

 

Έπεηηα απφ ηελ παιηλδξφκεζε κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ε 

καζεκαηηθή ζρέζε κεηαβάιιεηαη ζε ζηνρεπκέλν εξψηεκα. 

 

(Πίλαθαο 5) 

4.1 Οηθνλνκηθά θξηηήξηα 

4.1.1 Έιεγρνο πξόζεκσλ 

Απφ ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο εμάγεηαη φηη ην πξφζεκν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ είλαη αληίζεην ηεο αλεξγίαο 

θάηη πνπ είλαη ζχκθσλν θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία (θακπχιε Phillips). 

4.2 ηαηηζηηθά θξηηήξηα 

4.2.1 Έιεγρνο ζπληειεζηώλ παιηλδξόκεζεο 

Ο έιεγρνο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ ην T-statistic θαη ηνπ Probability. Ζ αλάιπζε παξαθάησ γηα 

φινπο ηνπ ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ παξφκνηεο ζπγθξίζεηο γίλεηαη κε ην Probability. 
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Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

b0 H0: b0 = 0 (κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο) 

 
 

Ha: b0 ≠ 0 (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο) 

 
 

 

b1 H0’: b1 = 0 (κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο) 

 
 

Ha’: b1 ≠ 0 (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο) 

 

ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ έλαλ πξνο έλαλ 

παξαηεξείηαη φηη ην Probability ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη 0,03 θαη ηεο ζηαζεξάο είλαη κεδέλ, 

πνπ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 0,05. Καηά ζπλέπεηα ηζρχνπλ νη ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο Ha θαη Ha’ 

θαη άξα θαη νη δχν ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

4.2.2 Έιεγρνο ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνύ ή R
2 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο 

θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζπκβνιίδεηαη κε R. ηελ πξάμε ε ζπζρέηηζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηεηξαγσληθή ηεο κνξθή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη έλαο ζπληειεζηήο πάληα 

ζεηηθφο (0<R
2
<1).  

Αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εξκελεχεηαη απφ 

ηελ επζεία ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

O ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) R
2
 κεηξά ην πνζνζηφ ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο Yi πνπ νθείινληαη ζε κεηαβνιέο ηεο Xi.  

Ηζρχεη φηη:  ( ) ( )           

Ζ ζπλνιηθή κεηαβιεηηθφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Yi , νθείιεηαη ζηα 

θαηάινηπα ei θαη ζηελ εξκελεπηηθή κεηαβιεηή Xi. Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ (TSS) 

ηζνχηαη κε ην εξκελεπκέλν άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ(RSS) ζπλ ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ 

θαηαινίπσλ (RSS). (Αλδξνπιάθεο, 2012) 
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 2 2 2( ) ( ) ( )

TSS RSS ESS

         

 

  
 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ή R
2
 νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 

2 21 0 1
SSR SSE

R R
SST SST

     
 

SSR Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ παιηλδξφκεζεο 

SSE Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ζθαικάησλ 

SST πλνιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο παξαηεξείηαη φηη ην R
2
 = 0,056.  

Απηφ ην λνχκεξν ζεκαίλεη πσο ην 5,65% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο αλεξγίαο, εξκελεχεηαη απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο πνπ είλαη ν πιεζσξηζκφο θαη ην ππφινηπν 

94,35% απφ ηπραίνπο φξνπο ζθάικαηνο ζηνπο νπνίνπο είλαη ελζσκαησκέλε ε επίδξαζε 

άιισλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ παξνχζα παιηλδξφκεζε, φπσο ην 

εηζφδεκα. 

Σέινο, παξαηεξείηαη πσο ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη ινγηθφ αθνχ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο ηηκέο πνπ θπζηνινγηθά παίξλεη απηφο ν ζπληειεζηήο, δειαδή αλάκεζα ζην 

κεδέλ θαη ζηε κνλάδα. 

4.2.3 Αλάιπζε ηεο δηαθύκαλζεο, Έιεγρνο F-statistic (Wald) 

Απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ζηελ θνηλσληθή έξεπλα είλαη 

ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα δχν θχξηνπο ιφγνπο: 

Πξψηνλ, ελψ αλαθέξεηαη ζε δηαθνξέο κέζσλ φξσλ, φπσο θαη ην θξηηήξην t, δελ έρεη 

πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ θαη δεχηεξνλ 

επηηξέπεη λα κειεηεζεί ηαπηφρξνλα ηελ επίδξαζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Έηζη, ππνινγίδεηαη φρη κφλν ε επίδξαζε ηεο θαζεκίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 
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ζηελ εμαξηεκέλε, αιιά θαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο ζπλέπεηεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

ζηελ εμαξηεκέλε. 

Η έλλνηα ηεο Γηαθύκαλζεο 

Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο δηαθχκαλζεο (φπνπ d ε απφθιηζε θαζεκίαο ηηκήο απφ ην 

κέζν φξν) έρεη σο εμήο: 

2 2

2 2
( )d

s ή s
N N


 
 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθχκαλζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ηεηξαγψλσλ (Sum of Squares - SS), δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ 

κηαο νκάδαο ηηκψλ απφ ην κέζν φξν ηνπο δειαδή ν φξνο 
2( )  

Η δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο 

Αλ ζπγθξηζεί ε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ κε ηε δηαθχκαλζε εληφο ησλ 

νκάδσλ, ζα πξνθχςεη έλαο ζηαηηζηηθφο δείθηεο πνπ απνθαιχπηεη ηηο ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ (αλ ππάξρνπλ). Ο ζηαηηζηηθφο απηφο δείθηεο νλνκάδεηαη πειίθν ηεο 

δηαθχκαλζεο ή F-ηηκή (variance ratio ή F) (Ρνχζζνο, 2006): 

ύ ύ ώ
F

ά

ή

έ έ ά
F

ά

     

 

     

 






  




 

Ο έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ ην ζχλνιν ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο- 

πιελ ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ- είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ή φρη  γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: ην F-

statistic θαη ην Probability ηνπ F. Ζ αλάιπζε παξαθάησ γίλεηαη κε ην Probability. 
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Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

 

H0: b1 = 0 (κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί) 

 

Ha: 

 

b1 ≠ 0 (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί) 

 

Σν probability ηνπ F-statistic είλαη ίζν κε 0,03 θαη θπζηθά είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05. 

Άξα απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε πεξί κε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη γίλεηαη 

απνδέθηε ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ha φηη δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

εκεηψλεηαη δε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην probability ηνπ F-statistic φινπ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην ίδην κε ην probability ηνπ T-statistic ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θη απηφ επεηδή δελ ππάξρνπλ άιιεο κεηαβιεηέο ζην ππφδεηγκα. 

Έιεγρνο ηεο γξακκηθόηεηαο 

4.3 Οηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα 

Θα μεθηλήζεη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ κε ην πξφβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο αιια θαη ηηο κεζφδνπο αλεχξεζήο ηεο. 

4.3.1 Γεληθά γηα ηελ απηνζπζρέηηζε 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

αλαιπηήο εξγάδεηαη κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ην πξφβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ κπνξεί λα εκθαληζηεί. ηελ πξψηε πεξίπησζε, γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ κειεηψληαη νηθνγελεηαθνί πξνυπνινγηζκνί ή ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξέο λνηθνθπξηψλ ή, αθφκα ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ν 

ηπραίνο φξνο ηνπ ελφο λνηθνθπξηνχ, επηρείξεζεο θιπ. ζπζρεηίδεηαη κε απηφλ ηνπ άιινπ 

λνηθνθπξηνχ, επηρείξεζεο θιπ. Απηή ε απηνζπζρέηηζε νλνκάδεηαη ρσξηθή απηνζπζρέηηζε. 

Αθφκα πεξηζζφηεξν, φκσο, είλαη εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ κειεηψληαη νη εκεξήζηεο ή νη εβδνκαδηαίεο απνδφζεηο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν λα έρνπκε απηνζπζρέηηζε. 
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Σν πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο κπνξεί λα νθείιεηαη πξψηνλ ζε θαζαξή (ακηγήο) 

απηνζπζρέηηζε ζην ππφδεηγκα, δεχηεξνλ ζε παξάιεηςε ζεκαληηθήο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

(κε ακηγήο απηνζπζρέηηζε) θαη ηξίηνλ ζε θαθή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο (ζπλαξηεζηαθή 

κνξθή). (ηξηφπνπινο, 2009). Ζ χπαξμε αξλεηηθήο απηνζπζρέηηζεο είλαη ζπλήζσο ηζρπξή 

έλδεημε κε ακηγνχο απηνζπζρέηηζεο. (Γξηζνχηεο, 2009) 

Γεληθά, ζε έλα πιήζνο n παξαηεξήζεσλ ζα έρνπκε (n – 1) απηνζπζρεηίζεηο, πνπ θπζηθά 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ φιεο, αιιά γίλεηαη πεξηνξηζκφο ζηηο πξψηεο θαη ζηηο 

δεχηεξεο. 

Οη ζπλέπεηεο, εάλ δελ ιεθζεί ππφςε ε απηνζπζρέηηζε, είλαη ζεκαληηθέο: 

Καηά πξψηνλ ε δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ ππνεθηηκά ην κέγεζνο ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαθχκαλζεο, δεχηεξνλ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
 είλαη ππεξεθηηκεκέλε ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ζπλέπεηαο θαη ηξίηνλ νη έιεγρνη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο κε ηηο t 

θαη F δελ είλαη αμηφπηζηνη. (ηξηφπνπινο, 2009) 

Γεληθφηεξα ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο εκθαλίδεηαη φηαλ παξαβηάδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο κε ζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ. (Γξηζνχηεο Αλδξέαο, 2009) 

Καηά ζπλέπεηα, θαηά πνιινχο, απηνζπζρέηηζε νξίδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν 

δηαηαξαθηηθφο φξνο ηεο πεξηφδνπ i ζρεηίδεηαη κε ην δηαηαξαθηηθφ φξν νπνηαζδήπνηε άιιεο 

πεξηφδνπ j. 

cov( ) 0i ju u i j    

4.3.2 Έιεγρνο ύπαξμεο απηνζπζρέηηζεο θαηά Durbin-Watson 

ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηνπο νη Durbin J., Watson G (1950) αλαθέξνπλ πσο έρνπλ 

θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παιηλδξφκεζεο κε 

ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γίλεηαη ε ππφζεζε πσο νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ 

ζθάικαηνο είλαη αλεμάξηεηεο. Όηαλ θάηη ηέηνην, δειαδή θαηά ιέμε, απηή ε ππφζεζε –κεηαμχ 

άιισλ- ηθαλνπνηείηαη ε δηαδηθαζία είλαη έγθπξε ρσξίο λα έρεη ζεκαζία γηα ην αλ νη ίδηεο νη 

παξαηεξήζεηο είλαη γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο. Καηά ζπλέπεηα απηψλ πνπ είπαλ νη Durbin J., 

Watson G (1950), φηαλ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε, δειαδή φηαλ νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο ηφηε εκθαλίδεηαη ε απηνζπζρέηηζε. 
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Με ηνλ έιεγρν Durbin-Watson κειεηάηαη ε χπαξμε απηνζπζρέηηζεο α’ ηάμεο. 

Γεληθφηεξα, ζεσξείηαη κέζνδνο κε κεηνλεθηήκαηα, αθνχ πεξηιακβάλεη θαη αβέβαηεο πεξηνρέο. 

Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη θπκαίλνληαη απφ κεδέλ έσο θαη ηέζζεξα, κε απηήλ ηνπ δχν ή θνληά ζε 

απηή λα εθθξάδεη ηελ έιιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απηνζπζρέηηζεο. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ν έιεγρνο Durbin-Watson θαη επεμεγνχληαη ζην 

παξάξηεκα νη επηκέξνπο πεξηνρέο: 

(Γηάγξακκα 11, Πίλαθαο 4) 

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν έιεγρνο (Γξηζνχηεο, 2009) ζα πξέπεη: λα ππάξρεη 

ζηαζεξφο φξνο β0, ε ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη λα αθνξά α’ βαζκνχ απηνζπζρέηηζε θαη λα κελ 

ππάξρεη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε εμαξηεκέλε κε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

 

 

Δπεηδή νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη Κ = 2, νη παξαηεξήζεηο είλαη 82 θαη φια απηά 

κε ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο 0,05 ζπλάγεηαη (Durbin., Watson, 1951) πσο ην dL = 1,60 θαη 

ην dU = 1,70. Άξα θαη ηα 4- dL = 4-1,60 = 2,40 θαη 4- dU = 4-1,70 = 2,30. Ζ ηηκή δε πνπ καο 

δίλεη ην test είλαη ίζε κε 0,128 πνπ θπζηθά είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε ηνπ dL θαη άξα 

εμάγεηαη πσο ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
εο

 ηάμεο. Δπίζεο, ην ίδην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη κε 

κηα πην αδξή καηηά, αθνχ ε πξνθχπηνπζα ηηκή 0,128 καθξάλ απέρεη απφ ηνλ αξηζκφ δχν.  

4.3.3 Έιεγρνο ύπαξμεο απηνζπζρέηηζεο θαηά Breusch-Godfrey 

Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey Godfrey L. (1978) πξνθχπηεη απφ ηε γεληθή αξρή, 

γλσζηή ζαλ «πνιιαπιαζηαζηήο Lagrange» θαη ζεκεηψλεηαη θαη σο LM-test. Ζ ζηαηηζηηθή 

απηή είλαη έλαο γεληθφο έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία πςειφηεξνπ βαζκνχ απηνζπζρέηηζεο, ηφζν 

θάησ απφ ππνδείγκαηα εμεηδίθεπζεο απηνπαιίλδξνκσλ ζρεκάησλ ησλ θαηαινίπσλ [AR(p)] 

φζν θαη έλαληη ππνδεηγκάησλ θηλεηψλ κέζσλ [MA(q)]. Αθφκα, ζην ππφδεηγκα κπνξνχκε λα 

έρνπκε ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο. 

(ηξηφπνπινο, 2009) 

H0: δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε α’ ηάμεο 

 

Ha: 

 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε α’ ηάμεο 
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Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ εχξεζε απηνζπζρέηηζεο α’ ηάμεο ή θαη πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο Breusch-Godfrey. 

Έιεγρνο ύπαξμεο  απηνζπζρέηηζεο α’ ηάμεο 

(Πίλαθαο 6) 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

 

 

 

Απφ ηνλ έιεγρν θαηά Breusch-Godfrey ζπκπεξαίλεηαη φηη Probability ηζνχηαη κε κεδέλ 

πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05. Δπνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη γίλεηαη 

απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ηεο πνπ είλαη ε  Ha. Άξα ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

πξψηεο ηάμεο γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη θαη ηνλ έιεγρν θαηά Durbin-Watson. 

Έιεγρνο ύπαξμεο  απηνζπζρέηηζεο β’ ηάμεο 

(Πίλαθαο 7) 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε β’ ηάμεο 

 

Ha: 

 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε β’ ηάμεο 

 

Απφ ηνλ έιεγρν θαηά Breusch-Godfrey ζπκπεξαίλεηαη φηη Probability ηζνχηαη κε κεδέλ 

πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05. Δπνκέλσο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη γίλεηαη 

απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ηεο πνπ είλαη ε  Ha. Άξα ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

δεχηεξεο ηάμεο. Δπίζεο, απηφ ζπλερίδεη, άξα ππάξρεη απηνζπζρέηηζε κεγάιεο ηάμεο. 

(Πίλαθαο 8) 

 

 

 

H0: δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε α’ ηάμεο 

 

Ha: 

 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε α’ ηάμεο 
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4.3.4 Έιεγρνο ηεο Καλνληθόηεηαο (Jarque – Bera) 

Καλνληθόηεηα 

Σν θπξίαξρν ζηνηρείν πνιιψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ απνδφζεσλ είλαη ε απφθιηζε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπο απφ ηελ θαλνληθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα 

κπνξεί λα ζεκαίλεη: 

 Ύπαξμε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αζπκκεηξίαο 

 Ύπαξμε ιεπηνθχξησζεο, δειαδή παξνπζία αθξαίσλ ηηκψλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ γηα θαλνληθφηεηα. 

Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο Jarque – Bera ππνινγίδεη ηελ αζπκκεηξία θαη θχξησζε κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ζπγθξίλεη κε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο γηα 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πνπ είλαη κεδέλ αθνχ ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή δελ έρνπκε 

αζπκκεηξία θαη θχξησζε. (Σζηψλαο, 2001) 

Άξα, κε ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ειέγρεηαη αλ ηα θαηάινηπα ηεο εθηηκεκέλεο 

παιηλδξφκεζεο θαηαλέκνληαη θαλνληθά ή φρη. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

 

Ha: 

 

ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

(Γηάγξακκα 12) 

Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Jarque – Bera πξνθχπηεη φηη ην probability ηζνχηαη κε 0,063 

αξηζκφο ιίγν κεγαιχηεξνο ηνπ 0,05. Καηά ζπλέπεηα ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη άξα δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα θαλνληθφηεηαο. Σα θαηάινηπα ηεο παξνχζαο παιηλδξφκεζεο 

θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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4.3.5 Σν θαηλόκελν ηεο Δηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

Σν πξφβιεκα ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη φηαλ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο ηνπ φξνπ ζθάικαηνο. 
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Γειαδή, ε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δελ είλαη ζηαζεξή. 

Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηνλ κέζν δελ εμαξηάηαη 

απφ ηηο ηηκέο ηεο εξκελεπηηθήο κεηαβιεηήο Υ. (Γξηζνχηεο, 2009). 

2 2( )iE u 
 

Άξα ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ νη δηαηαξαθηηθνί φξνη ut ηεο παιηλδξφκεζεο δελ 

έρνπλ ηελ ίδηα δηαθχκαλζε γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ t. 

Έιεγρνο γηα ηελ Δηεξνζθεδαζηηθόηεηα (έιεγρνο ηνπ White) 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη έιεγρνη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο φπσο ηνπ 

Park (1966), ηνπ Glejser (1969), ηνπ Spearman, ηνπ Goldfeld-Quandt (1972), ηνπ Feldstein 

(1967), ησλ Breusch-Pagan-Godfrey (1978 θαη 1979), ηνπ Engle (1982)- έιεγρνο ARCH. 

Έλαο θνηλφο ηξφπνο γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

είλαη θαη ν έιεγρνο ηνπ White – White test. 

Ο έιεγρνο ηνπ White (1980) δελ είλαη επαίζζεηνο ζηε λ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Ζ 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ είλαη απιή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ παιηλδξφκεζε ηνπ ηεηξαγψλνπ 

ησλ θαηαινίπσλ επάλσ ζε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (x1, x2, …, xk,), ηα ηεηξάγσλά 

ηνπο (x1
2
, x2

2
, …, xk

2
,) θαζψο θαη ζηα γηλφκελά ηνπο αλά δπν x1x2, x1x3, x1xk,  x2x3 …θνθ. Θα 

κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ παιηλδξφκεζε απηή πςσκέλεο 

θαη ζε κεγαιχηεξε δχλακε. Απφ ηελ παξαπάλσ βνεζεηηθή παιηλδξφκεζε ππνινγίδνπκε ην 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ. Κάησ απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη, δειαδή δελ ππάξρεη 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα, κπνξεί λα δεηρζεί φηη, ην γηλφκελν ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
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δείγκαηνο επί ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ πνπ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Υ
2
 κε 

βαζκνχο ειεπζεξίαο ίζνπο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (εθηφο ηνπ ζηαζεξνχ 

φξνπ) ηεο παιηλδξφκεζεο. (ηξηφπνπινο, 2009) 

2 2*
asy

n R X  

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα (ππάξρεη νκνηνζθεδαζηηθφηεηα) 

 

Ha: 

 

ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα (δελ ππάξρεη νκνηνζθεδαζηηθφηεηα) 

 

(Πίλαθαο 9) 

Παξαηεξείηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 0,807. Ο έιεγρνο θαη πάιη εδψ, φκσο, ζα 

γίλεη κε ην Probability πνπ είλαη ίζν κε 0,449 πνπ, θπζηθά, είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 θαηά 

ζπλέπεηα δελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 

4.3.6 Έιεγρνο γηα ύπαξμε θαηλνκέλσλ ARCH 

Ζ απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Αγηαθιφγινο Υ., 2004) απνηειεί ηελ θπξηφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Σφζνλ νη επελδπηέο φζνλ θαη νη 

δηάθνξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ή θαιχηεξα λα έρνπλ κία 

αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηλδχλνπ πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζε θάζε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλνπλ. Ο θίλδπλνο, ν νπνίνο κεηξηέηαη ζε φξνπο δηαθχκαλζεο, 

απεηέιεζε θαη απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ. Χζηφζν, πνιινί 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο, παξφιν πνπ θαηαιάβαηλαλ φηη ε κεηαβιεηφηεηα ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο ηίηινπο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ζηαζεξή, εθηηκνχζαλ γξακκηθά 

ππνδείγκαηα, ζηα νπνία ζεσξνχζαλ φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο παξακέλεη 

ζηαζεξή. 

ην ζεκείν απηφ ν Engle κε έλα άξζξν ηνπ ην 1982 αλαηξέπεη ηελ πθηζηακέλε 

παξαδνρή ηεο ζηαζεξήο θαη ίζεο δηαρξνληθά δηαθχκαλζεο θαη παξνπζηάδεη κία λέα θαηεγνξία 

ππνδεηγκάησλ, ηα νλνκαδφκελα Απηνπαιίλδξνκα Τπφ πλζήθε Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

ππνδείγκαηα, γλσζηά σο ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedastic processes). 

ηα ππνδείγκαηα απηά ε δηαθχκαλζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη ζπζηεκαηηθά απφ 

ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ. Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή ν 
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Engle αλέπηπμε ηελ κέζνδν εθηίκεζεο απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ, δειαδή ηελ ηαπηφρξνλε 

εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ελφο γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο, ζην νπνίν ε δηαθχκαλζε ηνπ 

ηπραίνπ ζθάικαηνο αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε ARCH κνξθή, φπσο επίζεο θαη ηνλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε δηαθχκαλζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο αθνινπζεί 

κία ζπγθεθξηκέλε ARCH κνξθή.  

Ο Engle R. (1982) αλαθέξεη επαθξηβψο ζηελ εξγαζία ηνπ πσο «ηα παξαδνζηαθά 

νηθνλνκεηξηθά κνληέια ππνζέηνπλ κηα ζηαζεξή κε πξνβιεπηηθή αμία κηαο πεξηφδνπ 

δηαθχκαλζε. Γηα λα γεληθεπηεί απηή ε αιεζνθαλήο ππφζεζε εηζάγεηαη κηα θαηεγνξία 

ζηνραζηηθψλ ππνδεηγκάησλ επνλνκαδφκελα απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα κε ππν ζπλζήθε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο (ARCH ππνδείγκαηα)». Απφ ηελ εξγαζία ηνπο απηή εμάγεηαη φηη είλαη 

δπλαηφλ ε δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ λα κελ έρεη σο γελεζηνπξγφ αηηία κηα αλεμάξηεηε ή 

εμσγελή κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ, αιιά αλαθχπηεη απφ ηα θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, 

δειαδή κε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Να ζεκεησζεί (Αγηαθιφγινο Υ., 2004) φηη ην άξζξν απηφ ηνπ Engle ήηαλ κφλν ε αξρή, 

αθνχ ζηε ζπλέρεηα έρνπκε απφ ηνλ Bollerslev ην 1986 ηελ γεληθεπκέλε κνξθή ARCH 

ππνδεηγκάησλ, γλσζηψλ σο Generalized ARCH ή απιά GARCH ππνδείγκαηα, φπσο επίζεο 

θαη ηα ππνδείγκαηα ARCH ζε κέζνλ φξν (ARCH-in-mean) θαη GARCH ζε κέζνλ φξν 

(GARCH-in-mean), ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ αληίζηνηρα απφ ηνπο Engle, Lilien θαη Robins 

θαη απφ ηνπο Bollerslev, Engle θαη Wooldridge αληίζηνηρα. 

Γηα λα ειεγρζεί αλ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο παξνπζηάδεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ηεο 

κνξθήο ARCH αθνινπζνχληαη ηα εμήο: 

Έιεγρνο γηα ύπαξμε ππνδείγκαηνο ARCH α’ ηάμεο 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: δελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH α’ ηάμεο 

 

Ha: 

 

ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH α’ ηάμεο 

 

(Πίλαθαο 10) 
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Απφ ηνλ πίλαθα 9 ζπλάγεηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 53,59 θαη ην Probability, κε ην 

νπνίν ηειηθά γίλεηαη ν έιεγρνο, είλαη ίζν κε κεδέλ πνπ, θπζηθά, είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05 

θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH α’ ηάμεο. 

Έιεγρνο γηα ύπαξμε ππνδείγκαηνο ARCH β’ ηάμεο 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: δελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH β’ ηάμεο 

 

Ha: 

 

ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH β’ ηάμεο 

 

(Πίλαθαο 11) 

Απφ ηνλ πίλαθα 10 ζπλάγεηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 27,27 θαη ην Probability, κε 

ην νπνίν θαη πάιη γίλεηαη ν έιεγρνο, είλαη ίζν κε κεδέλ πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05 θαη άξα 

ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH β’ ηάμεο. Απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ 21
ε
 ηάμε. Άξα ππάξρεη 

ππφδεηγκα ARCH ξ’ ηάμεο 

4.3.7 Δμεηδίθεπζε ππνδείγκαηνο (Ramsey Reset Test) 

Ο Ramsey (1969) ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξεο κεζφδνπο (tests) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ιαζψλ ζηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζή ηνπ αλαθέξεη ηέζζεξα tests: 

 The Regression Specification Error Test (RESET) ην νπνίν θαη κειεηάηαη ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν. 

 The Rank Specification Error Test (RASET) 

 The Kolmogorov Specification Error Test (KOMSET) 

 Bartlett's M Specification Error Test (BAMSET) 

Σν ζπκπέξαζκα πίζσ απφ απηφ ην test είλαη φηη εάλ κε γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ 

εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ έρνπλ ηε δχλακε λα εμεγήζνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ κνληέινπ δελ είλαη νξζή, δειαδή ειέγρεηαη αλ ην πξνο εμέηαζε ππφδεηγκα 

πεξηιακβάλεη ηηο πην ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αιια θαη αλ ε καζεκαηηθή 

δηαηχπσζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη νξζή. 
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Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη νξζή 

 

Ha: 

 

ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη νξζή 

 

(Πίλαθαο 12) 

Απφ ηνλ πίλαθα 10 ζπλάγεηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 0,23 θαη ην Probability κε ην 

νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο, είλαη ίζν κε 0,63 πνπ, θπζηθά, είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,05 θαη 

ζπλεπψο ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη νξζή. 

4.3.8 Γεληθά γηα ηα test ηνπ Chow 

πρλά, ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδείγκαηα παιηλδξφκεζεο ζε δεδνκέλα ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ. Χζηφζν, πηζαλά, λα έρνπλ ζπκβεί θάπνηεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηε ζρέζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πφιεκνο, εκπάξγθν απφ ηνλ ΟΠΔΚ, ζπζηεκαηηθέο 

θαηξηθέο κεηαβνιέο θ.ά.) ή λα νθείινληαη ζε αιιαγή πνιηηηθήο (φπσο κε ην ζχζηεκα 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ) ή, αθφκα λα νθείινληαη ζε ελέξγεηεο ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

(θνξνινγηθέο κεηαβνιέο, κεηαβνιέο ζηνπο κηζζνχο) ή ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο κεηαβνιή 

ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ή ζηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά θιπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εξεπλάηαη εάλ νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (ζηαζεξφο φξνο 

θαη γσληαθφο ζπληειεζηήο) παξακέλνπλ ζηαζεξνί πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβνιή. Ο έιεγρνο πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη γλσζηφο ζαλ Chow test, απφ ην φλνκα ηνπ Gr.Chow (1960) αλ θαη 

πξφθεηηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή F.  

Οη ππνζέζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Chow test είλαη πξψηνλ φηη ηα ζθάικαηα ησλ 

παιηλδξνκήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβνιή αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε ζηαζεξή 

(νκνζθεδαζηηθή) δηαθχκαλζε, δεχηεξνλ, φηη ηα ζθάικαηα ζε απηέο ηηο παιηλδξνκήζεηο 

θαηαλέκνληαη αλεμάξηεηα θαη ηξίηνλ φηη γλσξίδνπκε ην ζεκείν ηεο δηαξζξσηηθήο κεηαβνιήο. 

(ηξηφπνπινο, 2009). 
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ηαζεξόηεηα ζπληειεζηώλ (Chow breakpoint test - 1o test ηνπ Chow) 

Απφ ην δηάγξακκα ησλ θαηάινηπσλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη break point ην έηνο 2001 ην 

πξψην ηξίκελν απηνχ, αθνχ είλαη ην έηνο φπνπ ε πνξεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

παξνπζηάδεη πην κεγάιε ηαιάλησζε-αλεβνθαηέβαζκα-απ’ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Δπηπξφζζεηα, απηή ε εκεξνκελία ρσξίδεη ην φιν δείγκα ζε δχν ζρεδφλ ίζα κέξε. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: νη ζπληειεζηέο ζηα δπν ππνδείγκαηα είλαη ζηαζεξνί 

 

Ha: 

 

νη ζπληειεζηέο ζηα δπν ππνδείγκαηα δελ είλαη ζηαζεξνί 

 

(Πίλαθαο 13) 

Απφ ηνλ πξνθχπηνληα πίλαθα εμάγεηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 103,59 θαη ην 

Probability, κε ην νπνίν γίλεηαη θαη ε ζχγθξηζε, είλαη ίζν κε κεδέλ πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

0,05 θαη άξα νη ζπληειεζηέο ζηα δπν ππνδείγκαηα, δειαδή γηα ηελ πξψηε πεξίνδν πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο εκεξνκελίεο (1991:1-2001:1) αιια θαη γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν πνπ 

μεθηλάεη απφ ηελ ιήμε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ θαη θηάλεη σο ηελ ηειεπηαία κέηξεζε (2001:1-

2011:2) δελ είλαη ζηαζεξνί. 

Πξνβιεπηηθή απνηπρία (Chow forecast test – 2o test ηνπ Chow) 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζσζηή 

 

Ha: 

 

ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζσζηή 

 

Παίξλνληαο μαλά ην έηνο 2001 θαη ην πξψην ηξίκελν απηνχ έρνπκε ηνλ εμήο πίλαθα:  

(Πίλαθαο 14) 

Απφ ηνλ πξνθχπηνληα πίλαθα θαίλεηαη φηη ην F-statistic ηζνχηαη κε 3,73 θαη ην 

Probability , κε ην νπνίν γίλεηαη θαη ε ζχγθξηζε, είλαη ίζν κε 0,000038 πνπ είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ 0,05 θαη άξα ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζσζηή. 
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4.3.9 Γηαγξάκκαηα Braun 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα δηαγξάκκαηα είλαη δχν θαηεγνξηψλ: ην Cumulative Sum of 

Recursive Residuals - CUSUM test θαη ην Cumulative Sum of Squares of Recursive 

Residuals - CUSUMSQ test. 

Ο Tanizaki H. (1995) αλαθέξεη “ζηα CUSUM θαη CUSUMSQ ηέζη ε κεδεληθή 

ππφζεζε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ δηαλχζκαηνο είλαη ν ίδηνο ζε θάζε πεξίνδν. Σν 

ελαιιαθηηθφ ζελάξην απιά δειψλεη ην αθξηβψο αληίζεην. Σα ηέζη είλαη αξθεηά γεληθά θαη δελ 

απαηηνχλ πξφηεξε εμεηδίθεπζε γηα ην πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε δνκηθή αιιαγή. Παξ’ φια απηά 

είλαη γλσζηφ φηη ε ηζρχο απηψλ ησλ ηέζη είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ 

ηέζη ηνπ Chow. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, αλαθέξεη, πνπ ππνιείπνληαη ζε ηζρχ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπο ππνινγίδεηαη ζην πεξίπνπ”. 

Γηάγξακκα CUSUM ησλ θαηαινίπσλ 

(Γηάγξακκα 13) 

ην δηάγξακκα CUSUM ησλ θαηαινίπσλ γίλεηαη θαλεξφ πσο ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη θαιή δηφηη κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο βξίζθεηαη εθηφο ησλ 

θφθθηλσλ γξακκψλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη θαη ην φξην γηα ην αλ ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο 

ππνδείγκαηνο είλαη θαιή ή φρη. 

Γηάγξακκα CUSUM ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ 

(Γηάγξακκα 14) 

Σν δηάγξακκα CUSUM ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ είλαη πην επαίζζεην απφ ην 

δηάγξακκα CUSUM ησλ θαηαινίπσλ. 

ηελ παξνχζα πεξίπησζε ην δηάγξακκα ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ μεθεχγεη 

θαη απηφ απφ ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο θφθθηλεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, γεγνλφο 

αλακελφκελν, νπφηε ε πξφβιεςε δελ είλαη ζσζηή γηα φιν ην δείγκα. Σν ίδην αθξηβψο 

ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ recursive residuals (Γηάγξακκα 15). 
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4.4 πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα αλάιπζε έγηλε ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο γηα λα αλαιπζνχλ νη 

κεηαβιεηέο θαη λα γίλνπλ ζσζηέο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ Απφ ην απνηέιεζκα ηεο 

παιηλδξφκεζεο παξαηεξήζεθε φηη ην R
2
 ηζνχηαη κε 0,056 θαη ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ Durbin-

Watson είλαη 0,12. πγθξίλνληαο απηέο ηηο δχν ηηκέο δηαπηζηψλεηαη ην R
2
 είλαη κηθξφηεξν ηεο 

ηηκήο ηνπ ηεζη Durbin - Watson αθνχ (0,056 < 0,12) άξα ε ζπλάξηεζε δελ παξνπζηάδεη 

θίβδειε παιηλδξφκεζε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκεηξηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ. Καηά ηελ αλάιπζε απηή παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ, ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαλ ζχκθσλα κε ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, δελ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ππήξμε 

ππφδεηγκα ARCH ξ’ ηάμεο, ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ήηαλ νξζή. Δλ ηέιεη, ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δελ ήηαλ ζσζηή. 
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5 ηαζηκόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ 

 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ρξνλνζεηξάο σο ζηάζηκεο ή σο κε-ζηάζηκεο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν αθφκα θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο. Γηα ηηο 

ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο, δειαδή γηα ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα δηαρξνληθψο, ηα πξάγκαηα είλαη ζρεηηθψο εχθνια σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπο, 

ελψ αληίζεηα γηα ηηο κε-ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο δελ ζπγθιίλνπλ ζε κία ζηαζεξή ηηκή, 

ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ αξθεηά, αθνχ δελ κπνξνχλ εχθνια λα αλαιπζνχλ θαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ ηηκψλ ηνπο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ 

Granger ζηελ νηθνλνκεηξία εκθαλίδεηαη ζην ζεκείν απηφ θαη έξρεηαη λα επηζεκάλεη καδί κε 

ηνλ Newbold, ην 1974, φηη παξαδνζηαθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ 

γξακκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ κε-ζηάζηκσλ ρξνλνζεηξψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Απηφ είλαη ην ιεγφκελν πξφβιεκα ηεο ππνθαηλνκεληθήο (λφζνπ ή 

ιαλζάλνπζαο) παιηλδξφκεζεο (spurious regression), ζην νπνίν ελψ φια ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε 

δείρλνπλ λα είλαη πνιχ θαιά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γξακκηθήο ζρέζεο, εληνχηνηο εκθαλίδεηαη 

ρακειή ηηκή ζηε ζηαηηζηηθή d γηα ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο πξψηνπ βαζκνχ ησλ 

Durbin-Watson. Πξνζπαζψληαο ζηελ ζπλέρεηα ν εξεπλεηήο λα δηνξζψζεη ην πξφβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο, π.ρ. κε ηε κέζνδν ησλ Cochrane-Orcutt, δηαπηζηψλεη φηη απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη Granger θαη Newbold ζπλέζηεζαλ σο πηζαλή αληηκεηψπηζε 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ηδίνπ ππνδείγκαηνο ζε πξψηεο δηαθνξέο. Έηζη, ε ρξεζηκνπνίεζε κε-

ζηάζηκσλ ρξνλνζεηξψλ κπνξεί λα δψζεη ιαλζαζκέλα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, αθφκα θαη 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεηαβιεηψλ 

λα κελ πθίζηαηαη. (Αγηαθιφγινο Υ., 2004) 

Δπνκέλσο, πξηλ εθαξκνζηεί ε παιηλδξφκεζε ζ’ απηέο ηηο ρξνληθέο ζεηξέο ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ νη έιεγρνη γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. Πφηε, φκσο, κηα ρξνληθή 

ζεηξά ιέγεηαη ζηάζηκε; 

Μηα ρξνληθή ζεηξά ιέγεηαη ζηάζηκε φηαλ ε ηηκή ηεο ηαιαληεχεηαη γχξσ απφ ην κέζν, 

δειαδή νη ηηκέο πνπ απηή παίξλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην κέζν, ηελ 

ίδηα δηαθχκαλζε θαη ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζήο ηεο κεηαμχ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ πζηέξεζε κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ δειαδή απφ ηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ρξνληθά ζεκεία θαη φρη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ ππνινγίδεηαη ε ζπλδηαθχκαλζε. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα κηα ρξνληθή ζεηξά Yt είλαη ζηάζηκε φηαλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

εμηζψζεηο: 
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Αλ κία ηνπιάρηζην απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο δελ ηζρχεη, ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά Yt 

ραξαθηεξίδεηαη κε ζηάζηκε. Γειαδή ζε κία κε ζηάζηκε ρξνληθή ζεηξά ηφζν ν κέζνο, φζν θαη 

ε δηαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. ηελ πξάμε είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε 

ζηάζηκεο ρξνληθέο ζεηξέο ηδηαίηεξα δε ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Μηα ρξνληθή ζεηξά δελ 

είλαη ζηάζηκε φηαλ παξνπζηάδεη ηάζε (αλνδηθή ή θαζνδηθή), φηαλ κεηαβάιιεηαη ε 

κεηαβιεηηθφηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν ή φηαλ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα. 

(Γξηηζάθεο, 2006a) 

εκεηψλεηαη δε πσο ήδε απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ηηκή ηνπ R
2
 είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ Durbin- Watson 

(0,056 < 0,12) άξα ε ζπλάξηεζε δελ παξνπζηάδεη θίβδειε παιηλδξφκεζε (spurious 

regression) γεγνλφο ζεηηθφ γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζε, αθνχ γεληθφηεξα ζε θάζε έξεπλα πνπ 

δηεμάγεηαη γηα ηηο ρξνληθέο ζεηξέο ζα πξέπεη απηέο λα είλαη ζηάζηκεο. 

Ο έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη κε ηξείο ηξφπνπο: 

a. Σηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

b. Σνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο 

c. Σνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ή Box-Pierce 
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5.1 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

 

Πιεζσξηζκόο (INF) 

(Γηάγξακκα 7) 

Απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο ζηε 

κεηαβιεηή ηνπ πιεζσξηζκνχ. Δπνκέλσο έρνπκε δηαθνξεηηθφ κέζν ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ε κεηαβιεηή ηνπ πιεζσξηζκνχ δελ είλαη ζηάζηκε. 

Αλεξγία (UN) 

(Γηάγξακκα 7) 

Απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ππάξρνπλ απμνκεηψζεηο ζηε 

κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο κε κηα φκσο γεληθφηεξε απμεηηθή ηάζε. Δπνκέλσο έρνπκε 

δηαθνξεηηθφ κέζν ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ε κεηαβιεηή δελ είλαη 

ζηάζηκε. 

5.2 πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο ππνζέζεηο: 

H0: 

Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ (ιεπθψλ 

ζνξχβσλ) ή δελ ππάξρεη ζεηξηαθή ζπζρέηηζε ή ξk= 0 ή ε ρξνληθή 

ζεηξά είλαη ζηάζηκε. 

 

Ha: 

 

Γελ ηζρχεη ε Ζν 

ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ν ζπληειεζηήο ξk αλαθέξεηαη ζην ζπληειεζηή 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ζηαηηζηηθνί δείθηεο (ζηαηηζηηθνί έιεγρνη) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ (έιεγρνο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο) ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη 

γηα ην δηαγλσζηηθφ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ελφο εθηηκεκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη νη δείθηεο 

ησλ θξηηεξίσλ Box–Pierce, Ljung–Box, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ Bartlett. (Γξηηζάθεο, 

2006a) 



[86] 

 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο-θνξεινγξάκκαηα ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα επίπεδά ηνπο θαη ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο ηνπο. ηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο, ελψ ζηελ δεχηεξε ζηήιε ησλ ζπληειεζηψλ κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο. 

Γηα ηνλ πιεζσξηζκό (INF) 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ 16, 17, 18, 20 εμάγεηαη φηη: 

 χκθσλα κε ην ηεζη ηνπ Bartlett, επεηδή ην ηζηφγξακκα ηνπ πιεζσξηζκνχ μεθεχγεη 

απφ ηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ε κεηαβιεηή INF δελ είλαη ζηάζηκε ζηα επίπεδά ηεο. 

Δπίζεο, επεηδή ην ηζηφγξακκα ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο επίζεο 

μεθεχγεη απφ ηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ε κεηαβιεηή INF δελ είλαη ζηάζηκε ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο δεχηεξεο δηαθνξέο. 

 Δπεηδή ηα probabilities ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ Box-Pierce ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 5%, απηή ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε ζηα 

επίπεδά ηεο. Δπίζεο, επεηδή κεξηθά probabilities ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ Box- Pierce ηεο 

κεηαβιεηήο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο είλαη κηθξφηεξα ηνπ 5%, απηή ε 

κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο 

δεχηεξεο δηαθνξέο. 

Γηα ηελ Αλεξγία (UN) 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ 19, 21, 22, 23 εμάγεηαη φηη: 

 χκθσλα κε ην ηεζη ηνπ Bartlett, επεηδή ην ηζηφγξακκα ηεο αλεξγίαο μεθεχγεη απφ ηηο 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ε κεηαβιεηή UN δελ είλαη ζηάζηκε ζηα επίπεδά ηεο. Δπίζεο, 

επεηδή ην ηζηφγξακκα ηεο αλεξγίαο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο μεθεχγεη απφ ηηο 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ε κεηαβιεηή UN δελ είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο δεχηεξεο δηαθνξέο. 

 Δπεηδή ηα probabilities ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ Box- Pierce ηεο κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο  

είλαη κηθξφηεξα ηνπ 5%, απηή ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε ζηα επίπεδά ηεο. 

Δπίζεο, επεηδή θάπνηα probabilities ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ Box- Pierce ηεο κεηαβιεηήο 

ηεο αλεξγίαο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο είλαη κηθξφηεξα ηνπ 5%, απηή ε κεηαβιεηή δελ 

είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο δεχηεξεο δηαθνξέο. 
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Γεληθφηεξα, ζπλεπψο, νη πξνο αλάιπζε κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο. 

Σν κεηνλέθηεκα κε ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη φηη δελ πεξηέρνπλ κνξθέο 

εμηζψζεσλ. Έηζη πξνρσξάκε ζηνλ παξαθάησ έιεγρν, ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. 

5.3 Έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ή Box-Pierce 

Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ 

είλαη νη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο (unit root tests). Με ηνλ φξν κνλαδηαία ξίδα ζηηο 

καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο ελλννχκε φηη θάπνηα ξίδα ηνπ θάησζη πνιπσλχκνπ ηζνχηαη κε ηε 

κνλάδα, βξίζθεηαη δειαδή πάλσ ζην κνλαδηαίν θχθιν. (Γξηηζάθεο, 2006b) 

2 3

1 2 3
( ) 1 0

n

n
f x x x x x           

Γηαθξίλνληαη νη εμήο ππνζέζεηο: 

H0: 
|ξ| = 1 ε δηαδηθαζία Yt είλαη κε ζηάζηκε ή δηαθνξεηηθά ππάξρεη 

κνλαδηαία ξίδα 

 

Ha: 

 

|ξ| < 1 ε δηαδηθαζία Yt είλαη ζηάζηκε ή δηαθνξεηηθά δελ ππάξρεη 

κνλαδηαία ξίδα. 

 

5.3.1 Μέζνδνο Dickey- Fuller 

Ο έιεγρνο Dickey - Fuller (DF) (1979) εμεηάδεη ηελ ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία κηα 

δηαδηθαζία έρεη κνλαδηαία ξίδα θαη ην θαηά πφζν νη πξψηεο δηαθνξέο βνεζνχλ ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο ξίδαο απηήο. Αλ θαη πάιη ππάξρεη πξφβιεκα ηφηε ε δηαδηθαζία πξνρσξά 

ζηηο δεχηεξεο δηαθνξέο. 

Έζησ ην ππφδεηγκα 

2 1 (1)t t t      

 

Όπνπ Υt ην επίπεδν ηηκψλ ηεο ζεηξάο θαη εt είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη ζηάζηκε 

δηαδηθαζία. 
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Γηαθξίλνληαη νη ππνζέζεηο: 

H0: 
δ2 = 0 (ε ρξνληθή ζεηξά Υt είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο, δειαδή πεξηέρεη κηα 

κνλαδηαία ξίδα άξα είλαη κε ζηάζηκε) 

 

Ha: 

 

δ2 < 0 (δελ ηζρχεη ε Ζν) 

 

Δάλ ηψξα ζηελ ζρέζε (1) πξνζηεζεί θαη έλαο ζηαζεξφο φξνο ηφηε πξνθχπηεη: 

0 2 1 (2)t t t        

Γηαθξίλνληαη νη ππνζέζεηο: 

H0: 
δ2 = 0 (ε ρξνληθή ζεηξά Υt είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε, 

δειαδή πεξηέρεη κηα κνλαδηαία ξίδα άξα είλαη κε ζηάζηκε) 

 

Ha: 

 

δ2 < 0 (δελ ηζρχεη ε Ζν) 

 

Ζ ρξνληθή ζεηξά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ κε 

πεξηπιάλεζε. 

Δπίζεο, εάλ πξνζηεζεί ζηε ζρέζε (2) κηα κεηαβιεηή t πνπ πεξηγξάθεη ηελ ρξνληθή ηάζε 

ηφηε πξνθχπηεη: 

0 1 2 1t t tt          

Γηαθξίλνληαη νη ππνζέζεηο: 

H0: 

δ2 = 0 (ε ρξνληθή ζεηξά Υt είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε 

γχξν απφ κηα ζηνραζηηθή κεηαβιεηή, δειαδή πεξηέρεη κηα κνλαδηαία 

ξίδα άξα είλαη κε ζηάζηκε) 

 

Ha: 

 

δ2 < 0 (δελ ηζρχεη ε Ζν) 

 

Λέγεηαη φηη ε ρξνληθή ζεηξά Υt είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε γχξσ απφ κηα 

ζηνραζηηθή ηάζε. (Γξηηζάθεο, 2006b) 

Ζ δηαθνξά ηνπ απινχ ειέγρνπ ησλ Dickey-Fuller ζε ζρέζε κε ηνλ επαπμεκέλν είλαη ε 

εηζαγσγή ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ηνπ 
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ππνδείγκαηνο θάζε κεηαβιεηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ απιφ Dickey-Fuller, νη νπνίεο 

δηνξζψλνπλ ηελ απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ.  

Άξα ηα ηξία ππνδείγκαηα ηνπ επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller είλαη: 

Υσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε: 
2 1 1

1

t t i t t

i

e


  



       

Με ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε: 
0 2 1 1

1

t t i t t

i

e


   



        

Με ζηαζεξά θαη κε ηάζε: 0 1 2 1 1

1

t t i t t

i

t e


    



         

Όπνπ i=1,2,….ξ, ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

Όζν γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ηξία παξαπάλσ ππνδείγκαηα, είλαη νη ίδηεο κε 

απηέο γηα ηα ππνδείγκαηα ησλ Dickey-Fuller. 

Καηά ζπλέπεηα ειέγρνληαη νη ηξεηο παξαπάλσ κνξθέο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα εχξεζεο 

ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ (κέζσ ησλ θξηηεξίσλ ησλ Akaike θαη 

Schwartz) ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απηνζπζρεηηδφκελα θαηάινηπα. (Γξηηζάθεο, 2006c) 

Σειηθά, κε ηνλ επαπμεκέλν Dickey-Fuller ειέγρεηαη ε απηνζπζρέηηζε θαη ε 

πνιπζπγγξακηθφηεηα. 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζεηξά ζπγθξίζεσλ ηνπ t-statistic ηνπ Augmented Dickey- Fuller 

test θαη ησλ θξίζηκσλ ηηκψλ ηνπ Mac Kinnon γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο (1%, 5% 

θαη 10%) πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ηξέμνπκε ην ππφδεηγκα ηεο θάζε κεηαβιεηήο γηα φιεο, 

φκσο, ηηο κνξθέο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Γηα ηνλ πιεζσξηζκό 

(Πίλαθεο 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

Απφ ηνλ πίλαθα 14 εμάγεηαη φηη ην t-statistic ηνπ Augmented Dickey- Fuller test είλαη -

0,53 > -1,94, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά παξνπζηάδεη 

κνλαδηαία ξίδα θαη δελ είλαη ζηάζηκε. Αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ πίλαθα 15 φπνπ 
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εμάγεηαη φηη ην t-statistic είλαη -2,59 > -2,90 αιια θαη γηα ηνλ πίλαθα 16 φπνπ ην t-statistic 

είλαη -3,54 > -4,09, ζε επίπεδν φκσο ζεκαληηθφηεηαο 10%. 

Απφ ηνλ πίλαθα 17 πξνθχπηεη φηη ην t-statistic είλαη -4,91 πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ φια 

ηα θξίζηκα ζεκεία θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη 

είλαη ζηάζηκε εκθαλίδνληαο κάιηζηα ηζρπξή ζηαζηκφηεηα. Αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ 

πίλαθα 18 φπνπ πξνθχπηεη φηη ην t-statistic είλαη -4,89 αιια θαη ζηνλ ηειεπηαίν πξνο αλάιπζε 

πίλαθα, ηνλ πίλαθα 19 φπνπ ην t-statistic είλαη -4,82.  

Γηα ηελ αλεξγία 

(Πίλαθεο 21, 22, 23, 24, 25, 26) 

Απφ ηνλ πίλαθα 20 εμάγεηαη φηη ην t-statistic ηνπ Augmented Dickey- Fuller test είλαη 

0,86 πνπ είλαη κεγαιχηεξν φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά 

παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη δελ είλαη ζηάζηκε. Αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ πίλαθα 21 

φπνπ εμάγεηαη φηη ην t-statistic είλαη -1,38 αιια θαη γηα ηνλ πίλαθα 22 φπνπ θαίλεηαη φηη ην t-

statistic είλαη -1,23. 

Απφ ηνλ πίλαθα 23 φπνπ εμάγεηαη φηη ην t-statistic είλαη -8,78 πνπ είλαη κηθξφηεξν φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη 

είλαη ηζρπξά ζηάζηκε. Αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ πίλαθα 24 φπνπ εμάγεηαη φηη ην t-

statistic είλαη -8,90 αιια θαη γηα ηνλ πίλαθα 25 φπνπ εμάγεηαη φηη ην t-statistic είλαη -8,92. 

 

5.3.2 Μέζνδνο Phillips-Perron 

Οη έιεγρνη Dickey-Fuller ππνζέηνπλ φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη δελ απηνζπζρεηίδνληαη 

θαη φηη έρνπλ ζηαζεξή δηαθχκαλζε. Οη Phillips-Perron (1988) γεληθεχνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

απηή ρσξίο ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ. Οη 

Phillips-Perron ππνζέηνπλ φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο έρεη κέζν ην κεδέλ (Eut = 0) θαη φηη ηα 

δεδνκέλα έρνπλ παξαρζεί απφ ηε ζρέζε: 

1t t tY Y u   
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Με βάζε ηηο ππνζέζεηο απηέο αλαπηχζζνπλ ζηαηηζηηθέο ειέγρνπ νη νπνίεο είλαη 

ηξνπνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθέο t ή F, νη θξίζηκεο ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο 

ησλ Dickey-Fuller. (Υξήζηνπ, 2004) 

Απηή ε κέζνδνο εθηφο απφ ηελ απηνζπζρέηηζε θαη ηελ πνιπζπγγξακηθφηεηα ειέγρεη θαη 

ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα (κε ζηαζεξή δηαθχκαλζε). 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζπγθξίζεσλ ηνπ t-statistic ηνπ Augmented Dickey- Fuller test 

θαη θξίζηκσλ ηηκψλ ηνπ Mac Kinnon γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο (1%, 5% θαη 10%). 

Γηα ηνλ πιεζσξηζκό 

(Πίλαθεο 27, 28, 29, 30) 

Απφ ηνλ πίλαθα 26 εμάγεηαη φηη ην Adj. t-statistic ηνπ Phillips-Perron unit root test είλαη 

-4,36 πνπ είλαη κηθξφηεξν φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά δελ 

παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη ηζρπξά ζηάζηκε. Αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ πίλαθα 

27 φπνπ εμάγεηαη φηη ην Adj. t-statistic είλαη -4,35, γηα ηνλ πίλαθα 28 θαίλεηαη φηη ην Adj. t-

statistic είλαη -8,67 αιια θαη γηα ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα, ηνλ 29, φπνπ ην Adj. t-statistic είλαη -

8,60. 

Γηα ηελ αλεξγία 

(Πίλαθεο 31, 32, 33, 34) 

Απφ ηνλ πίλαθα 30 θαίλεηαη φηη ην Adj. t-statistic ηνπ Phillips-Perron unit root test είλαη 

-1,57 πνπ είλαη κεγαιχηεξν φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά 

παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη δελ είλαη ζηάζηκε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα, ηνλ 31, φπνπ ην Adj. t-statistic είλαη ίζν κε -1,87. 

Απφ ηνλ πίλαθα 32 πξνθχπηεη φηη ην  Adj. t-statistic είλαη ίζν κε -9,83 πνπ είλαη 

κηθξφηεξν φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη 

κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη ζηάζηκε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ επφκελν θαη ηειεπηαίν πίλαθα 

φπνπ ην Adj. t-statistic είλαη -9,88. 
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Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηνλ επαπμεκέλν Dickey- Fuller θαη Phillips-Perron 

Καηφπηλ απηψλ ησλ αλαιχζεσλ εμάγεηαη ν πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηηο ππν εμέηαζε 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηα επίπεδά ηνπο θαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηφζν γηα ηνλ 

επαπμεκέλν Dickey- Fuller φζν θαη γηα ηνλ Phillips-Perron. 

(Πίλαθαο 35) 

Δάλ νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη, δειαδή ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία, είλαη 

ζηάζηκεο ζηηο 1
εο

 δηαθνξέο κπνξεί λα έρνπκε ζπλνινθιήξσζε. 

πκπέξαζκα 

χκθσλα κε ηνπο Engle θαη Granger (1987), έλαο ζπγθεθξηκέλνο γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο κεηαβιεηψλ πνπ είλαη νινθιεξψζηκεο πξψηνπ βαζκνχ, είλαη ζηάζηκνο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ νη κεηαβιεηέο απηέο ζα ζπλδένληαη καθξνρξφληα κε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο. 

Απφ ηνλ πξνθχπηνληα πίλαθα θαίλεηαη πσο νη κεηαβιεηέο καο είλαη ζηάζηκεο ζηηο 1
εο

 

δηαθνξέο γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο. 
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6 πλνινθιήξσζε 

 

ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη ζεηξέο πνπ νλνκάδνληαη κε 

ζηάζηκεο αλαθέξνληαλ σο νκνηνγελείο κε ζηάζηκεο. ηε λεφηεξε βηβιηνγξαθία, νη ζεηξέο 

απηέο νλνκάδνληαη νινθιεξσκέλεο. Ζ ηάμε ηεο νινθιήξσζεο είλαη νη ειάρηζηεο θνξέο πνπ 

πξέπεη λα πάξνπκε ηελ πξψηε δηαθνξά ηεο ζεηξάο γηα λα πξνθχςεη ζηάζηκε ζεηξά. Μηα 

ζηάζηκε ζεηξά ιέγεηαη φηη είλαη νινθιεξσκέλε κεδεληθήο ηάμεο, Η(0). Παξαηεξείηαη φηη ε 

πξψηε δηαθνξά κηαο ζεηξάο Η(0) παξάγεη ζεηξά Η(0). (Johnston, Dinardo, 2004) 

Αθνχ πξνέθπςε πσο νη πξνο εμέηαζε κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο ζηηο 1
εο

 δηαθνξέο είλαη 

δειαδή νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο I(1) ε έξεπλα ζπλερίδεηαη γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο 

καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

 

H0: Γελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

 

Ha: 

 

Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

 

O έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο: 

 

 

 Μηαο εμίζσζεο (Engel-Granger, 1987) 

 ε ζχζηεκα εμηζψζεσλ (Johansen, 1990) 

 Παιηλδξνκήζεσο-ζπλνινθιεξψζεσο  θαηά Durbin-Watson 

 Καηά Enders 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη νη δχν πξψηνη: 

6.1 Μηαο εμίζσζεο (Engel-Granger) 

O έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο κηαο εμίζσζεο νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο 

ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ επεηδή βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ. 
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Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: 
δ2 = 0 (φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα ή δηαθνξεηηθά 

φηαλ δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

 

Ha: 

 

δ2 < 0 (φηαλ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα ή δηαθνξεηηθά φηαλ 

ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Καη’ αξρή εθηηκψληαη νη εμηζψζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε θάζε κία 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή κέζσ ηεο OLS. Απηή φκσο ε δηαδηθαζία ζην ππφδεηγκα πνπ 

αλαιχεηαη γίλεηαη κφλν κηα θνξά γηαηί ππάξρνπλ κφλν δχν κεηαβιεηέο. Καηφπηλ, 

απνζεθεχνληαη ηα θαηάινηπα θαη εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο (unit root test). 

Δλ ηέιεη, ειέγρεηαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ θαη εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο θαηαινίπσλ (ΚΑΣ) 

 

(πίλαθαο 36, 37, 38) 

Δπεηδή, νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο I(1), ηα 

θαηάινηπα (κεηαβιεηή KAT) είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη 

ραιαξή ζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% θαη κε ηνπο δχν ειέγρνπο (Dickey-

Fuller θαη Phillips-Perron). Άξα ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ (απνδνρή ηεο ππνζέζεσο Ha), δειαδή καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο ζχκθσλα πάληα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Engle- Granger. 

6.2 ε ζύζηεκα εμηζώζεσλ (Johansen-Juselius) 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ 

(Johansen) θη έπεηηα ζα γίλεη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνο εμέηαζε ππνδείγκαηνο 

6.2.1 Θεσξία 

Σν ππφδεηγκα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ (VAR) είλαη έλα ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ελδνγελείο θαη θαζεκηά απ’ απηέο πξνζδηνξίδεηαη 

σο ζπλάξηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μία ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη φηη φιεο νη ελδνγελείο ηνπ 

κεηαβιεηέο εθθξάδνληαη κφλνλ σο πξνο ηηο ελδνγελείο κε ρξνληθή πζηέξεζε κεηαβιεηέο ηνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ, δειαδή ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα.  
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Έλα ππφδεηγκα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ είλαη πξψηεο ηάμεο, φηαλ ε ηηκή 

ηεο κεγαιχηεξεο πζηέξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ηζνχηαη κε έλα, νπφηε θαη ζεκεηψλεηαη κε 

VAR(1). Γεληθά έλα ππφδεηγκα απηνπαιηλδξνκήζεσλ είλαη k ηάμεο φηαλ ε κεγαιχηεξε 

πζηέξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ηζνχηαη κε k ρξνληθέο πζηεξήζεηο, θαη ζεκεηψλεηαη σο VAR 

(k). 

Έζησ ην θάησζη VAR ππφδεηγκα: 

1 1 2 2t t t tY AY A Y u       

Δπεμεγήζεηο: 

Τt: ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ 

Τt-1θαη Τt-2: ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο 

Α1 θαη Α2: νη πίλαθεο-κήηξεο ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο 

δ: ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ φξσλ 

ut: ν δηαηαξαθηηθφο φξνο  

Γηα λα εθηηκεζεί έλα απηνπαιίλδξνκν δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο ππνζέζεηο ηφζν γηα ηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο φζν θαη γηα 

ηα θαηάινηπα. Έηζη γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ ελφο VAR 

ζπζηήκαηνο έρεη κέζν κεδέλ θαη ην θαηάινηπν θάζε εμίζσζεο ρσξηζηά έρεη ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε πνπ νη ηηκέο ηνπ δελ απηνζπζρεηίδνληαη, αιιά ην θαηάινηπν απηφ κπνξεί λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ην θαηάινηπν άιιεο εμίζσζεο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνηεζεί φηη ην VAR ζχζηεκα είλαη ζηάζηκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ έρεη ζηαζεξφ κέζν, ζηαζεξή δηαθχκαλζε θαη νη 

κήηξεο ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ησλ Τt θαη Τt+k λα εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ απφζηαζε 

k κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη φρη απφ ην ρξφλν t. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ VAR ππνδεηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε ηάμε ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηάμε είλαη κεγάιε έρνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ 

αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηή είλαη άγλσζηε, νπφηε 

πξέπεη λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε ηνπο ειέγρνπο ηνπ ιφγνπ 
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πηζαλνθαλεηψλ (LR), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ησλ Αkaike (AIC) θαη Schwartz (SCH). 

(Γξηηζάθεο, 2006e) 

Όπσο είλαη γλσζηφ γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε ελφο νηθνλνκεηξηθνχ 

ππνδείγκαηνο ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, δελ απαηηείηαη 

γλψζε ησλ δηαξζξσηηθψλ παξακέηξσλ αιιά κφλν ησλ παξακέηξσλ ηεο αλεγκέλεο κνξθήο, ε 

εθηίκεζε ησλ νπνίσλ είλαη πάληνηε εθηθηή κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Δίλαη αθξηβψο γηα ηε δηελέξγεηα βξαρπρξφλησλ πξνβιέςεσλ πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γίλεηαη επξεία ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ VAR. Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ε 

δηαηχπσζε ελφο ππνδείγκαηνο VAR ζηεξείηαη ζεσξεηηθήο βάζεσο, είλαη «κε ζεσξεηηθή» 

(atheoretical) κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη ξεηή δηαηχπσζε δηαξζξσηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ 

λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. (Υξήζηνπ, 2004) 

Έιεγρνη γηα ην βαζκό ζπλνινθιήξσζεο 

Τπάξρνπλ δχν ζηαηηζηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ζπλνινθιήξσζεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ είλαη γλσζηή σο ζηαηηζηηθή ίρλνπο (trace statistic). ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ είλαη γλσζηή σο ζηαηηζηηθή κεγίζηνπ (max 

statistic). Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη αλεπίιπηεο αλ θαη νη δχν ζηαηηζηηθέο δίλνπλ 

αληηθξνπφκελεο ελδείμεηο. Οη θαηαλνκέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρνπ είλαη κε ηππηθέο θαη πξέπεη 

λα παξαρζνχλ πξνζεγγηζηηθέο αζπκπησηηθέο θξίζηκεο ηηκέο κε πξνζνκνίσζε. Ζ δεκνζίεπζε 

ηνπ Μ. Osterwald-Lenum δίλεη ην πην νινθιεξσκέλν ζχλνιν θξίζηκσλ ηηκψλ γηα VAR κε 

ππνδείγκαηα κέρξη θαη 11 κεηαβιεηψλ. Τπάξρνπλ πέληε πίλαθεο θξίζηκσλ ηηκψλ θαη είλαη 

ζεκαληηθφ λα επηιέγεηαη ν ζσζηφο πίλαθαο ζε θάζε πξαθηηθή εθαξκνγή. Οη πίλαθεο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο δπλαηέο εμεηδηθεχζεηο ηνπ VAR αλάινγα κε ην αλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζηαζεξνί φξνη θαη νη ρξνληθέο ηάζεηο ηφζν ζηηο εμηζψζεηο VAR φζν 

θαη ζηηο εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηνλ έιεγρν βαζκνχ 

ζπλνινθιήξσζεο, πξέπεη λα επηιέμνπκε απφ ηηο πέληε πηζαλέο εμεηδηθεχζεηο εθείλε πνπ 

θαίλεηαη πην απνδεθηή γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, θαη πξέπεη επίζεο λα νξίζνπκε ην 

πιήζνο ησλ πζηεξήζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην VAR. (Johnston, Dinardo, 2004) 

πλεπψο, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο 

ειέγρνπκε ην ζηαηηζηηθφ ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηελ θξίζηκε ηηκή (ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%). ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ησλ δχν ηξφπσλ ππεξηζρχεη απηφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηνπ ίρλνπο. 



[97] 

 

6.2.2 Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ην ππφδεηγκα VAR. 

 

Άξηζηνο αξηζκόο ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ – ηάμε ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ 

 

(Πίλαθαο 39) 

Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ άξηζηνπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζπλάγεηαη πσο ην 

ππφδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ζπγθερπκέλν σο πξνο ησλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, 

αθνχ ηα δηάθνξα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ ζπκπίπηνπλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα ιεθζεί 

ν αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ίζνο κε 1 έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα 

πνιπζπγγξακηθφηεηαο. 

(Πίλαθεο 40, 41) 

ηνλ πίλαθα 40 εκθαλίδεηαη ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε θαη 

ηε ζηαζεξά. ηελ νπζία είλαη ην VAR ππφδεηγκα. Κάζε ζηήιε έρεη πξψηα ηνλ ζπληειεζηή, 

κέζα ζε παξελζέζεηο ηα Std. Errors θαη κέζα ζηηο αγθχιεο ην t-statistic. Δπηπξφζζεηα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ην VAR ππφδεηγκα εκθαλίδεη πξφζεκα ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

ζεσξία, ζπλεπψο φια βαδίδνπλ νξζά.  

ηνλ πίλαθα 41 εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν πνπ πξνθχπηεη απφ ην ηέζη ζπλνινθιήξσζεο. 

Έπεηηα απηά ηα απνηειέζκαηα ζπζζσξεχνληαη ζε έλα πίλαθα (Πίλαθαο 42) θαη 

παξνπζηάδνληαη θάησζη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Απνηειέζκαηα ηνπ ηέζη ζπλνινθιήξσζεο ησλ Johansen-Juselius 

 

(Πίλαθαο 42) 

Γηαθξίλνληαη νη ππνζέζεηο: 

H0: δελ ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα 

 

Ha: 

 

ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα 
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ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο, ν κέγηζηνο αξηζκφο δηαλπζκάησλ είλαη φζεο είλαη νη 

κεηαβιεηέο κείνλ έλα (n-1) θάηη πνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηζρχεη, αθνχ ππάξρεη έλα 

ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα (2-1 = 1).  Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζηαηηζηηθφ ηνπ ίρλνπο ην 

19,80 > 15,41 θαη ζην ζηαηηζηηθφ ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο ην 17,15 > 14,07, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Σν δηάλπζκα είλαη ην εμήο: 

1,084416 0,682727* ( 1) 0,046933* ( 1)INF INF UN      

θαη  

0,435933 0,943956* ( 1) 0,030454* ( 1)UN UN INF      

6.3 πκπέξαζκα: 

Ζ κεζνδνινγία  ηνπ Johansen-Juselius ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ίρλνπο θαη ηεο 

κέγηζηεο ηδηνηηκήο δίλεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη καθξνρξφληα 

ζρέζε ηζνξξνπίαο θαη κπνξεί λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε βξαρπρξφληαο 

ζρέζεο ηζνξξνπίαο (Error Correction Model). 
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7 Τπόδεηγκα δηόξζσζεο ιαζώλ (ECM) 

 

7.1 Γεληθά 

Οη Engel and Granger έρνπλ δείμεη φηη αλ δχν κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη 

ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ. 

Βξαρπρξφληα, φκσο, νη κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία. Ζ 

βξαρπρξφληα απηή ζρέζε αληζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε έλα ππφδεηγκα πνπ νλνκάδεηαη ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (ECM). 

(Γξηηζάθεο, 2006e) 

Έζησ ε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο (ζρέζε πξψηε). Αθνχ νη κεηαβιεηέο Τ θαη Υ 

δελ βξίζθνληαη πάληνηε ζε ηζνξξνπία απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξείηαη είλαη κηα 

ζρέζε αληζνξξνπίαο (ζρέζε δεχηεξε). 

0 1

0 1 2 1 1

1 1 0 1 1(1 )( )

t t

t t t t t

t t t t t

a a X

b b X b X Y e

b Y a a X e





 

 

  

     

       

 

Ζ ηειεπηαία ζρέζε είλαη ε ίδηα κε ηε δεχηεξε ζρέζε αληζνξξνπίαο αιιά ζε άιιε 

κνξθή. ' απηή ηε κνξθή θαίλεηαη θαζαξά φηη νη κεηαβνιέο ηεο Τ εμαξηψληαη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο Υ θαη απφ ην ιάζνο αληζνξξνπίαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πνπ παξηζηάλεη 

ν φξνο 1 0 1 1t tY a a X   . Με άιια ιφγηα, ε ηηκή ηεο Τ δηνξζψλεηαη γηα ην ιάζνο αληζνξξνπίαο 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, γη' απηφ θαη ππνδείγκαηα ηεο κνξθήο απηήο νλνκάδνληαη 

Τπνδείγκαηα Γηνξζψζεσο Λαζψλ (Error Correction Models) ή ECM. (Υξήζηνπ, 2004) 

Καηά κηα άιιε εθδνρή, ην ζθάικα ηζνξξνπίαο (αληζνξξνπίαο) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελψζεη ηε βξαρπρξφληα κε ηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Ζ κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε απηή ιέγεηαη κεραληζκφο δηφξζσζεο ζθάικαηνο (Error 

Correction Mechanism, ECM). (Γξηηζάθεο, 2006e) 



[100] 

 

ην ηειεπηαίν ππφδεηγκα ην ζθάικα αληζνξξνπίαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν t-1. Θα κπνξνχζε φκσο λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξίνδν t-2 θαη γεληθά ζηελ πεξίνδν 

t-s.  

7.2 Δθηίκεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο 

Ζ εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο δηνξζψζεσο ιαζψλ κπνξεί λα γίλεη κε δχν βαζηθά 

ηξφπνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο. Οη Engle-Granger 

πξνηείλνπλ κία δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, εθηηκάηαη κε ηελ 

θιαζηθή κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ε παιηλδξφκεζε ζπλνινθιήξσζεο, δειαδή ε 

πξψηε ζρέζε, θαη ππνινγίδνληαη ηα θαηάινηπα. ην δεχηεξν ζηάδην, ηα αιεζηλά ιάζε 

αληζνξξνπίαο ζηελ ηειεπηαία ζρέζε αληηθαζίζηαληαη κε ηα εθηηκεκέλα θαηάινηπα, νπφηε ην 

πξνο εθηίκεζε ππφδεηγκα ιαζψλ γίλεηαη: 

1 (1 )t t t tb u e       

ην παξαπάλσ ππφδεηγκα φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο αθνχ νη Τ θαη Υ είλαη 

ζπλνινθιεξσκέλεο. Δπνκέλσο, νη βξαρπρξφληεο παξάκεηξνη b1 θαη ι κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα εθηηκεζεί απεπζείαο ην ηξίην ππφδεηγκα νπφηε 

εθηηκψληαη απφ θνηλνχ νη καθξνρξφληεο θαη νη βξαρπρξφληεο παξάκεηξνη. (Υξήζηνπ, 2004) 

Άξα ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεη γηα λα ζπλδέζεη ηε βξαρπρξφληα θαη ηε καθξνρξφληα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

1( , )t t t t tDUN lagged DUN DINF u e     

Δπεμεγήζεηο: 

DINF : νη πξψηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

DUN : νη πξψηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο 

ι : ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο
1
 (-1< ι < 0) 

                                                 
1
 Σν γηλφκελν ιut-1 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ην ππφδεηγκα δπλακηθφ 
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ut-1 : ην ζθάικα ηζνξξνπίαο
2
 

et : ν ιεπθφο ζφξπβνο 

7.3 Έιεγρνο Τπνδείγκαηνο δηόξζσζεο ιαζώλ
3
 

Ο έιεγρνο Τπνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Μηαο εμίζσζεο (πξνζδηνξίδεηαη ε ελδνγελήο) 

 ε ζχζηεκα εμηζψζεσλ (θάζε κεηαβιεηή σο ελδνγελήο) 

  

Μηα εμίζσζε 

Παίξλνπκε ηηο πξνο αλάιπζε κεηαβιεηέο πνπ ζηελ πεξίπησζή καο δελ είλαη άιιεο απφ 

ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο δηαθνξέο. Υξεζηκνπνηνχκε ηέζζεξηο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο γηα ην ιφγσ ηνπ φηη κειεηάκε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα κηα θπβεξλεηηθή 

ηεηξαεηία θαη ειέγρεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. 

Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ν φξνο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο, ην ι δειαδή, ζα πξέπεη λα 

είλαη αξλεηηθφ θαη κάιηζηα κε ηηκέο αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ην κείνλ έλα. Δπηπξφζζεηα δελ 

ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί πσο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν, φπσο θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο (by trial and error) κεηαβιεηέο πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαγξάθνληαη απφ ην ππφδεηγκα έσο φηνπ λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. 

(Πίλαθεο 43,44) 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 43, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο είλαη ι= - 0,06. 

Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο, ην ι δειαδή, πνπ βξέζεθε είλαη ζσζηφο, αθνχ ηζρχεη ε 

αληζφηεηα -1 < ι < 0. 

Απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη πσο ε δηφξζσζε θαηά ηξίκελν γίλεηαη θαηά 6% κέρξη λα 

θηάζνπκε ζε βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

                                                 
2
 Οπζηαζηηθά ην ζθάικα ηζνξξνπίαο είλαη ηα εθηηκεκέλα θαηάινηπα απφ ηελ ζπλνινθιεξσκέλε παιηλδξφκεζε 

3
 Ο έιεγρνο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ν δηαρσξηζκφο βαζίζηεθε ζηηο παξαδφζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο 

Τπνινγηζηηθέο ηερληθέο εθηηκεηηθήο 
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Τπάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο δηφηη κε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην probability γίλεηαη αηζζεηά κηθξφηεξν ηνπ 10% θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα 7%. 

Ζ  εμίζσζε ηνπ ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ είλαη ε αθφινπζε: 

2 10,043619 0,031255 0,06t t t tDUN DINF KAT e      

πκπέξαζκα 

Φαίλεηαη πσο  νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο βξίζθνληαη ζε βξαρπρξφληα ηζνξξνπία. 

Σνχην ζπλάγεηαη απφ δχν γεγνλφηα. Πξψηνλ, ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο 

είλαη αξλεηηθφο (-0,06) βξηζθφκελνο ζην νξηδφκελν δηάζηεκα απφ ην  κείνλ έλα (-1) έσο ην 

κεδέλ (0). Δπηπξφζζεηα δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί πσο είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, 

αθνχ ην probability ηζνχηαη κε 0,07 πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,10 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

10%. Σέινο, απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη πσο ε δηφξζσζε θαηά ηξίκελν γίλεηαη θαηά 6% 

κέρξη λα θηάζνπκε ζε βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

ύζηεκα εμηζώζεσλ 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε χπαξμε 

βξαρπρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο φιεο νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη σο ελδνγελείο κηαο θαη 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο VAR. 

(Πίλαθαο 45) 

Από ηελ 1
ε
 εμίζσζε: Πιεζσξηζκόο (INF) 

Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ cointEq1 αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβιεηή ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ πξψηε 

ζεηξά δίλεη ηνλ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ζηα θαηάινηπα κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε ζηε 

ζπλάξηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, άξα ι = -0,36. Δπνκέλσο, εμάγεηαη νηη ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ ι είλαη αξλεηηθφο. Ζ ηξίηε ζεηξά αλαθέξεηαη ζην t-statistic =  -4,26 θαη αθνχ 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ -1,96, δειαδή ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, ην ι 

είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη άξα ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε δηφξζσζε 

θαηά ηξίκελν 36%. 
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Από ηε 2
ε
 εμίζσζε: Αλεξγία (UN) 

Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ cointEq1 αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο. Ζ πξψηε ζεηξά 

δίλεη ηνλ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ζηα θαηάινηπα κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε ζηε ζπλάξηεζε 

ηεο αλεξγίαο, άξα ι = -0,015 φπνπ θαίλεηαη φηη είλαη αξλεηηθφο θαη ε ηξίηε ζεηξά αλαθέξεηαη 

ζην t-statistic. Σν t-statistic = -0,38 θαη αθνχ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ -1,65, δειαδή ηεο θξηηηθήο 

ηηκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% ζπκπεξαίλεηαη πσο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ι 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ελ ηέιεη δελ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Πνιπκεηαβιεηά Τπνδείγκαηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε καθξνρξφληα ζρέζε αλαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

κεηαβιεηέο κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο. Αλ 

απηφ ζπκβαίλεη, ηφηε ε εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο δηνξζψζεσο ιαζψλ δελ είλαη δπλαηή κε 

ηε κέζνδν Engle-Granger. Ο ιφγνο είλαη φηη ε OLS εθηίκεζε ηεο ζηαηηθήο παιηλδξνκήζεσο 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζπλεπήο εθηίκεζε νπνηνπδήπνηε δηαλχζκαηνο 

ζπλνινθιήξσζεο. Γελ είλαη γλσζηφ, κε άιια ιφγηα, ζε πνηα καθξνρξφληα ζρέζε 

αλαθέξνληαη ηα OLS θαηάινηπα. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη άιιεο κέζνδνη εθηηκήζεσο πνπ 

παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλσ πξφβιεκα, φπσο ε κέζνδνο Johansen. Αλαθέξεηαη κφλν φηη 

είλαη κέζνδνο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη νδεγεί ζε εθηίκεζε φισλ ησλ δηαλπζκάησλ 

ζπλνινθιήξσζεο. Τπάξρνπλ φκσο ζνβαξά πξνβιήκαηα εξκελείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

πνην απφ ηα δηαλχζκαηα πξάγκαηη αληηζηνηρεί ζηελ ππνηηζέκελε καθξνρξφληα ζρέζε ή πνηα 

είλαη ε ζεκαζία ησλ ππνινίπσλ. (Υξήζηνπ, 2004) 

πκπέξαζκα 

ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ γηα ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο 

βξαρπρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ εμίζσζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε πξνζαξκνγή θαηά 36% θάζε 

ηξίκελν γηα λα θηάζνπκε ζηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. Αληίζεηα, ζηελ εμίζσζε ηεο 

κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο δελ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 
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8 Αηηηόηεηα 

 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο θαη 

θαηφπηλ γηα ηελ αηηηφηεηα θαηά Granger. 

8.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην κειεηάηαη ε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, δειαδή ηεο αηηίαο πνπ 

πξνθαιεί κηα αιιαγή θαη ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ απηή επηθέξεη. ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε 

είλαη δχζθνιν λα βξεζεί απηή ε ζρέζε εθ πξννηκίνπ, γη’ απηφ ην ιφγν αξρηθά γίλεηαη ε 

ππφζεζε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο θαη κειεηάηαη κε ηηο δηάθνξεο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ δελ 

απνηειεί αλαγθαζηηθά θαη απφδεημε φηη ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο. Οη κεηαβιεηέο ελφο 

ππνδείγκαηνο κπνξνχλ λα έρνπλ κνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο πνπ ζεκαίλεη πσο κφλν ε κηα 

επεξεάδεη ηελ άιιε, ακθίδξνκε, δειαδή ε θάζε κηα επεξεάδεη ηελ άιιε ή ε κηα σο πξνο ηελ 

άιιε λα είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

H0: Γελ ππάξρεη αηηηφηεηα 

 

Ha: 

 

Τπάξρεη αηηηφηεηα 

 

8.2 Αηηηόηεηα θαηά Granger 

' έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα ε αηηηφηεηα, δειαδή ε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ, είλαη 

δεδνκέλε a priori. Δίλαη ινγηθφ λα εηπσζεί φηη ην κέιινλ δελ πξνθαιεί ην παξφλ ή ην 

παξειζφλ. Έηζη, αλ ην γεγνλφο Α ιακβάλεη ρψξα κεηά ην γεγνλφο Β, ηφηε ην Α δελ είλαη ην 

αίηην ηνπ Β. Αλ φκσο ην Α ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ην Β, δελ έπεηαη φηη ην Α πξνθαιεί ην Β. 

Κιαζηθφ παξάδεηγκα, ε πξφβιεςε ηνπ κεηεσξνιφγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ην 

γεγνλφο, αιιά δελ απνηειεί ηελ αηηία ηνπ γεγνλφηνο. Ζ δηαπίζησζε ηεο πξνεγήζεσο 

(precedence) είλαη ν ζθνπφο ηεο αλαιχζεσο αηηηφηεηαο γλσζηήο σο αηηηφηεηα θαηά Granger 

(Granger causality). (Υξήζηνπ, 2004) 
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Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ν Granger θαη εκθαλίδεηαη πνιχ ζπρλά 

θαηά ηελ δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απηφ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο αηηηνθξαηηθήο ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ. Πνιχ ζπρλά, νη κειεηεηέο θαηά ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ελφο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ ζρέζε εμάξηεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν γηα ηε ζσζηή αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο φζν θαη γηα 

ηελ ζσζηή ιήςε νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ κε ηελ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ. 

(Αγηαθιφγινο, 2004) 

Ο έιεγρνο θαηά Granger, φπσο εηπψζεθε πξσηχηεξα, βαζίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ φηη ην 

κέιινλ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. 

Έζησ φηη έρνπκε δχν ρξνληθέο ζεηξέο Yt θαη Xt θαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα: 

0 1 1

1 1

0 1 1

1 1

m m

t i t i t t

i i

m m

t i t i t t

i i

Y a Y X u

X Y X e

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Όπνπ m είλαη ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

ην πξψην ππφδεηγκα γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ. ην δεχηεξν ππφδεηγκα γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. Τπνζεηηθά, επίζεο, νη 

δηαηαξαθηηθνί φξνη ut θαη et ζηα δχν ππνδείγκαηα δελ ζπζρεηίδνληαη. (Γξηηζάθεο, 2006f) 

Με βάζε ηα δχν παξαπάλσ ππνδείγκαηα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

Τπνζέζεηο Αηηηάζεηο 

βi ≠ 0 & γi = 0 X → Y 

βi = 0 & γi ≠ 0 Y → X 

βi ≠ 0 & γi ≠ 0 X ↔ Y 

βi = 0 & γi = 0 ─ 
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Γηαθξίλνληαη νη εμήο δχν ππνζέζεηο θαηά Granger: 

H0: Ζ  Υ δελ αηηηάηαη ηελ Τ 

 

Ha: 

 

Ζ  Υ αηηηάηαη ηελ Τ 

 

Όκνηα ηζρχεη: 

H0: Ζ  Τ δελ αηηηάηαη ηελ Υ 

 

Ha: 

 

Ζ  Τ αηηηάηαη ηελ Υ 

 

8.3 Δκπεηξηθή αλάιπζε 

Απφ ηελ πξφηεξε αλάιπζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 4 ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, βξέζεθε ζην δηκεηαβιεηφ ππφδεηγκα ε χπαξμε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο. Όκσο, απαηηείηαη πεξεηαίξσ αλάιπζε γηα ηε δηαπίζησζε 

αηηηαηήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

ηνλ πηλάθα 45 παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο.  

(Πίλαθαο 46) 

Μαθξνρξόληα αηηηαθή ζρέζε 

Γηα λα ππάξρεη καθξνρξφληα αηηηαθή ζρέζε ζα πξέπεη ε ζηήιε ηνπ T-test λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γειαδή ζπγθξίλνληαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα 45 κε ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ 

T-statistic (-2,57 γηα 1%, -1,96 γηα 5% θαη -1,65 γηα 10%).  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην Σ-statistic = -4,26 θαη αθνχ είλαη κηθξφηεξν ηνπ -2,57, 

δειαδή ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, άξα ππάξρεη ηζρπξή καθξνρξφληα 

αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ αλεξγία πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην T-statistic = -0,38 θαη αθνχ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ -1,65, 

δειαδή ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% ζπκπεξαίλεηαη πσο  δελ ππάξρεη 

καθξνρξφληα αηηηαθή ζρέζε απφ ηνλ πιεζσξηζκφ πξνο ηελ αλεξγία. 
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Βξαρπρξόληα αηηηαθή ζρέζε 

Αλ ην F είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ππάξρεη βξαρπρξφληα αηηηαηή ζρέζε. 

Βξίζθνληαη ηα θξίζηκα ζεκεία: 

Αξηζκφο ησλ πξνο εμέηαζε κεηαβιεηψλ: k = 2 

Δθαξκφδεηαη ν ηχπνο: λ = n - 2*k - 1 = 82 - 2*2 - 1 = 77 

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο F θαηαλνκήο, γηα λ = 77, βξίζθεηαη ε θξηηηθή ηηκή ηνπ F  ηζνχηαη κε 

3,07. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην F-test = 6,1471 > 3,07 θαη άξα ππάξρεη βξαρπρξφληα αηηηαθή 

ζρέζε απφ ηελ αλεξγία πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην F-test = 0,5626 < 3,07 θαη άξα δελ ππάξρεη βξαρπρξφληα 

αηηηαθή ζρέζε απφ ηνλ πιεζσξηζκφ πξνο ηελ αλεξγία. 

8.4 πκπέξαζκα 

Απφ ηνλ πίλαθα 45 θαη απφ ηηο ζπγθξίζεηο κε ηηο θξηηηθέο ηηκέο ησλ T θαη F 

ζπκπεξαίλεηαη πσο: 

 Τπάξρεη ηζρπξή καθξνρξφληα αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ αλεξγία πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 Τπάξρεη βξαρπρξφληα αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ αλεξγία πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

   

   

ή ό ή έ

ό ή έ
UN INF
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9 Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηεο θακπχιεο Phillips ζηε ρψξα ηεο 

Μάιηαο θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο αιιά θαη βξαρπρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, δειαδή ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο. Σα 

ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ είλαη ηξηκεληαία θαη εθηείλνληαη απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1991 

έσο θαη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλάξηεζε δελ 

παξνπζηάδεη θίβδειε παιηλδξφκεζε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά θαη 

νηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ. Καηά ηελ αλάιπζε απηή 

παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ, ηα θαηάινηπα 

θαηαλέκνληαλ ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, δελ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ππήξμε ππφδεηγκα ARCH ξ’ ηάμεο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο ήηαλ νξζή. Δλ θαηαθιείδη, ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δελ 

ήηαλ ζσζηή. 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο βξέζεθε πσο νη κεηαβιεηέο 

ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Με ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ 

Dickey-Fuller (ADF) θαη ησλ Phillips- Perron πξνέθπςε ζηαζηκφηεηα. Άξα, νη κεηαβιεηέο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο βξέζεθαλ νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο. 

Έπεηηα απφ ην θεθάιαην ηεο ζηαζηκφηεηαο ε έξεπλα ζπλερίζηεθε σο πξνο ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Βξέζεθε φηη ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, δειαδή καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Engle-Granger. Δπηπξφζζεηα, νη 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ εθηηκήζεθαλ θαη κε ηε κεζνδνινγία ησλ 

Johansen-Juselius ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο. Βγήθε ελ 

ηέιεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. 

ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ γηα ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο 

βξαρπρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ εμίζσζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε πξνζαξκνγή θαηά 36% θάζε 

ηξίκελν γηα λα θηάζνπκε ζηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. Αληίζεηα, ζηελ εμίζσζε ηεο 

κεηαβιεηήο ηεο αλεξγίαο δελ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 
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Δλ θαηαθιείδη, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο αηηηφηεηαο πξνέθπςε φηη ππάξρεη ηζρπξή 

καθξνρξφληα αηηηαθή ζρέζε αιια θαη βξαρπρξφληα αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ αλεξγία πξνο ηνλ 

πιεζσξηζκφ. 
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Παξάξηεκα ζεσξεηηθνύ κέξνπο 

 

 
 

Γηάγξακκα 1 Αληζόηεηα ζηελ δηαλνκή ηνπ πξντόληνο 2007 
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Γηάγξακκα 2 Πιεζσξηζκόο δήηεζεο 

 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 3 Πιεζσξηζκόο θόζηνπο 
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Γηάγξακκα 4 Η απζεληηθή θακπύιε Phillips 

 

 

 
Γηάγξακκα 5 Πιεζσξηζκόο θαη αλεξγία, Η.Π.Α., 1961-1988 
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Γηάγξακκα 6 ε καθξνρξόληα θακπύιε Phillips 
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Παξάξηεκα εκπεηξηθνύ κέξνπο 

 

 

Σίηινο: πνζνζηά κεηαβνιήο αλεξγίαο & πιεζσξηζκνχ ηεο Μάιηαο απφ ην 1991 έσο θαη ην 

2011.   

 

 
Πίλαθαο 1 ηνηρεία αλεξγίαο & πιεζσξηζκνύ ηεο Μάιηαο από ην 1991 έσο θαη ην 2011 

Έηε Πιεζσξηζκόο (INF) Αλεξγία (UN) 

1991/Q1 4.66 3.4 

1991/Q2 2.64 3.2 

1991/Q3 1.22 3.5 

1991/Q4 1.00 3.8 

1992/Q1 0.43 3.7 

1992/Q2 2.22 3.7 

1992/Q3 1.71 3.8 

1992/Q4 2.92 4.0 

1993/Q1 3.46 4.1 

1993/Q2 3.13 4.1 

1993/Q3 5.11 4.2 

1993/Q4 4.85 4.4 

1994/Q1 5.07 4.5 

1994/Q2 4.46 4.1 

1994/Q3 3.92 4.0 

1994/Q4 3.12 4.0 

1995/Q1 4.20 3.7 

1995/Q2 4.32 3.3 

1995/Q3 2.40 3.4 

1995/Q4 3.25 3.6 

1996/Q1 2.08 3.6 

1996/Q2 3.13 3.5 

1996/Q3 3.66 3.7 

1996/Q4 2.85 4.1 

1997/Q1 3.03 3.6 

1997/Q2 2.62 3.5 

1997/Q3 3.11 3.7 

1997/Q4 3.68 4.3 
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1998/Q1 3.32 4.5 

1998/Q2 2.61 4.7 

1998/Q3 2.21 4.8 

1998/Q4 1.43 5.0 

1999/Q1 1.69 5.3 

1999/Q2 1.48 5.1 

1999/Q3 2.34 5.5 

1999/Q4 3.00 5.3 

2000/Q1 2.88 6.1 

2000/Q2 2.60 6.8 

2000/Q3 2.22 6.6 

2000/Q4 1.81 6.5 

2001/Q1 1.06 6.1 

2001/Q2 2.73 6.8 

2001/Q3 4.06 6.3 

2001/Q4 3.85 6.5 

2002/Q1 5.13 7.7 

2002/Q2 3.44 6.9 

2002/Q3 1.50 6.4 

2002/Q4 1.07 6.8 

2003/Q1 -0.36 6.6 

2003/Q2 0.57 7.5 

2003/Q3 0.86 8.2 

2003/Q4 1.89 7.9 

2004/Q1 2.68 7.2 

2004/Q2 2.67 7.3 

2004/Q3 3.02 7.3 

2004/Q4 2.79 6.9 

2005/Q1 2.85 6.7 

2005/Q2 3.08 7.9 

2005/Q3 2.33 7.1 

2005/Q4 3.76 7.0 

2006/Q1 2.52 7.9 

2006/Q2 3.79 7.7 

2006/Q3 3.60 6.8 

2006/Q4 1.22 6.7 
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2007/Q1 0.94 6.8 

2007/Q2 -0.18 6.6 

2007/Q3 1.28 6.2 

2007/Q4 2.97 6.2 

2008/Q1 3.72 6.2 

2008/Q2 3.78 5.8 

2008/Q3 4.45 5.8 

2008/Q4 5.06 6.1 

2009/Q1 4.00 6.8 

2009/Q2 3.43 6.9 

2009/Q3 1.41 7.1 

2009/Q4 -0.36 7.1 

2010/Q1 0.64 7.4 

2010/Q2 1.31 6.8 

2010/Q3 1.64 6.5 

2010/Q4 2.47 6.5 

2011/Q1 2.56 6.6 

2011/Q2 2.94 6.7 

Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
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Πίλαθαο 2 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεί ησλ κεηαβιεηώλ  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

Μεηαβιεηέο 
Πιεζσξηζκόο 

(INF) 
Αλεξγία (UN) 

Αξηζκεηηθόο Μέζνο (Mean) 2,658659 5,621951 

Γηάκεζνο (Median) 2,76 6,15 

Μέγηζην (Max) 5,13 8,20 

Διάρηζην (Min) -0,36 3,20 

Σππηθή απόθιηζε 

(Std.Dev.) 
1,295513 1,496087 

Αζπκκεηξία (Skewness) -0,208073 -0,186044 

Κύξησζε (Kurtosis) 2,638480 1,564091 

Jarque - Bera (JB) 1,038234 7,517639 

Πηζαλόηεηα (Probability) 1,038234 0,023311 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 3 πζρεηίζεηο 

 
Πιεζσξηζκόο (INF) Αλεξγία (UN) 

Πιεζσξηζκόο (INF) 1,000000 -0,237809 

Αλεξγία (UN) -0,237809 1,000000 
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Γηάγξακκα 10 Σν δηάγξακκα ησλ θαηαινίπσλ ηεο παιηλδξόκεζεο 
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Γηάγξακκα 11 Σν ζρήκα ηνπ ειέγρνπ θαηά Durbin-Watson 

 
Πίλαθαο 4 Δπεμήγεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ειέγρνπ Durbin-Watson 

Πεξηνρέο Δίδνο απηνζπζρέηηζεο 

0 κε dL ζεηηθή απηνζπζρέηηζε 

dL κε dU αβέβαηε πεξηνρή 

dU κε 4- dU δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

4- dU κε 4- dL αβέβαηε πεξηνρή 

4- dL κε 4 αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε 

 

 
Πίλαθαο 5 Σν απνηέιεζκα ηεο παιηλδξόκεζεο 
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Πίλαθαο 6 Έιεγρνο Breusch-Godfrey γηα δηαπίζησζε απηνζπζρέηηζεο α' ηάμεο 

 
 

Πίλαθαο 7 Έιεγρνο Breusch-Godfrey γηα δηαπίζησζε απηνζπζρέηηζεο β' ηάμεο 

 
 



[129] 

 

Πίλαθαο 8 Έιεγρνο Breusch-Godfrey γηα δηαπίζησζε απηνζπζρέηηζεο γ'ηάμεο 

 
 

 
 

Γηάγξακκα 12 θαλνληθόηεηαο ησλ θαηαινίπσλ 
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Πίλαθαο 9 Πίλαθαο test εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

 
 

Πίλαθαο 10 Πίλαθαο ππν ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο α’ ηάμεο 
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Πίλαθαο 11 Πίλαθαο ππν ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο β' ηάμεο 

 
 

Πίλαθαο 12 Ramsey RESET test 
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Πίλαθαο 13 Chow breakpoint test κε break point ην 2001:1 

 
 

 

 

 

 
Πίλαθαο 14 Chow forecast test γηα ηα έηε 2001:1-2011:2 
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Γηάγξακκα 13 Γηάγξακκα CUSUM ησλ θαηαινίπσλ 

 

 
Γηάγξακκα 14 Γηάγξακκα CUSUM ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ 

 

 
Γηάγξακκα 15 Γηάγξακκα ησλ recursive residuals ή αθνινπζηαθά θαηάινηπα 
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Γηάγξακκα 16 Σν θνξειόγξακκα ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηα επίπεδά ηνπ 
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Γηάγξακκα 17 Σν θνξειόγξακκα ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Γηάγξακκα 20 Σν θνξειόγξακκα ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηηο δεύηεξεο δηαθνξέο 
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Γηάγξακκα 22 Σν θνξειόγξακκα ηεο αλεξγίαο ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 15 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root ρσξίο ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηα επίπεδά 

ηνπ 
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Πίλαθαο 16 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηα επίπεδά ηνπ 
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Πίλαθαο 17 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & κε ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηα επίπεδά ηνπ 
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Πίλαθαο 18 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root ρσξίο ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 19 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 20 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & κε ηάζε γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 21 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root ρσξίο ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηα επίπεδά ηεο 
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Πίλαθαο 22 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηα επίπεδά ηεο 
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Πίλαθαο 23 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & κε ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηα επίπεδά ηεο 
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Πίλαθαο 24 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root ρσξίο ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 25 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & ρσξίο ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 26 test επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller Unit root κε ζηαζεξά & κε ηάζε γηα ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 27 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηα επίπεδά ηνπ 
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Πίλαθαο 28 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηα επίπεδά ηνπ 
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Πίλαθαο 29 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 30 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηνλ πιεζσξηζκό ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 31 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηελ αλεξγία ζηα επίπεδά ηεο 
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Πίλαθαο 32 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηελ αλεξγία ζηα επίπεδά ηεο 
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Πίλαθαο 33 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 34 test ηνπ Phillips-Perron γηα ηελ αλεξγία ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Πίλαθαο 35 Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηνλ επαπμεκέλν Dickey- Fuller θαη Phillips-Perron 

Μεταβλητζς 
ADF PP 

Level 1st Difference Level 1st Difference 

INF -2,59 (9) * -3,54 (10) ** -4,89 (11) *** -4,82 (11) *** -4,36 [3] ***  -4,35 [3] *** -8,67 [0] *** -8,6 [0] *** 

UN -1,38 (2) -1,23 (2) -8,9 (1) *** -8,92 (1) *** -1,57 [1] -1,87 [2] -9,83 [2] *** -9,88 [3] *** 

 

 
Πίλαθαο 36 Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο θαηαινίπσλ (ΚΑΣ) 

Μεταβλητή 

ADF PP 

Level 
 

KAT 
-1,74 (0) * 

 
-1,69 [1] * 

 

 

 

εκεηώζεηο 

 

1. Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

*** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1 %. 

** επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5 %. 

* επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10 %. 

 

2. Οη αξηζκνί κέζα ζηηο παξελζέζεηο αλαθέξνληαη ζηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ησλ 

εμηζψζεσλ DF ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

3. Ο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ γηα ηηο εμηζψζεηο ηνπ επαπμεκέλνπ DF 

βξίζθνληαη απ ην θξηηήξην ηνπ Akaike. 

4. Σα θξίζηκα ζεκεία γηα ηηο εμηζψζεηο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο βξίζθνληαη απφ ηνπο 

πίλαθεο ηνπ Mac Kinnon. 

5. Ζ εμσγελήο κεηαβιεηή είλαη ην constant (ζηαζεξά) ή ην constant θαη ην trend. 

6. Οη αξηζκνί κέζα ζηηο παξελζέζεηο () δειψλνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ θαη νη αξηζκνί κέζα ζηηο αγθχιεο [] δειψλνπλ δηαζηήκαηα ηηκψλ απφ 

ηηο εμηζψζεηο Phillips-Perron θαη βαζίδεηαη ζην ζηαηηζηηθφ ησλ Newey-West. 
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Πίλαθαο 37 Έιεγρνο κνλαδηαίνο ξίδαο κε ηνλ επαπμεκέλν DF γηα ηα θαηάινηπα 
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Πίλαθαο 38 Έιεγρνο κνλαδηαίνο ξίδαο κε Phillips-Perron γηα ηα θαηάινηπα 
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Πίλαθαο 39 Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο 

 
Πίλαθαο 40 Σν VAR ππόδεηγκα 
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Πίλαθαο 41 Σν test ζπλνινθιήξσζεο θαηά Johansen 
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Πίλαθαο 42 Απνηειέζκαηα ηνπ ηέζη ζπλνινθιήξσζεο ησλ Johansen-Juselius 

Μηδενική Υπόθεση 
  επίπεδο σημαντικότητας 5% 

Trace test Max-Eigen Trace test Max-Eigen 

INF, UN, (order VAR=1) 

r=0 19,80  17,15  15,41  14,07  

r≤1  2,65 2,65   3,76  3,76 

 

εκεηώζεηο 

 

1. Οη ηηκέο ησλ επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο παξέρνληαη απφ ηνπο Osterwald-Lenum 

(1992). 

2. Όπνπ r ν αξηζκφο ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ. 

3. Σα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηάμεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 43 Αξρηθό ππόδεηγκα δηόξζσζεο ιαζώλ 

 
 

Πίλαθαο 44 Βέιηηζην ππόδεηγκα δηόξζσζεο ιαζώλ 
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Πίλαθαο 45 Error Correction Model 

 
 
 

Πίλαθαο 46 Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο 

 
F-test T-test 

DINF DUN ECM 

DINF ---- 6.1471** -4.26*** 

DUN 0.5626 --- -0.38 

 
 


