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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία εμπειρική μελέτη του πληθωρισμού και της ανεργίας για
τις Η.Π.Α. Τα μηνιαία στοιχεία που μελετώνται προέρχονται από το από το υπουργείο Εργασίας
των Η.Π.Α.(U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics) και καλύπτουν την περίοδο από
το 1948 έως το 2014.
Στην αρχή της εργασίας αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία, καθώς και οι στόχοι και
η διάρθρωση της μελέτης. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που σκιαγραφούν τη χώρα
των Η.Π.Α. και την οικονομία της, ενώ γίνεται και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε
προγενέστερες μελέτες πάνω στο θέμα που μελετάμε και στα αποτελέσματα τους.
Παρουσιάζουμε τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ανεργίας και του πληθωρισμού και την
καμπύλη Phillips, που αποτελεί και το κύριο θέμα μας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση
των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. Εξετάζουμε το υπόδειγμα μας ως προς τη στασιμότητα, τη
συνολοκλήρωση, καθώς και την αιτιότητα. Εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη συσχέτιση
μεταξύ των μεταβλητών μας, ανεργία και πληθωρισμό, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια.
Λέξεις Κλειδιά : πληθωρισμός, ανεργία, καμπύλη Phillips, στασιμότητα, συνολοκλήρωση,
υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα
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ABSTRACT
This paper is an empirical study of inflation and unemployment in the US. The monthly data
that is used come from the US Department of Labor and cover the period from 1948 to 2014.
In the beginning, we present some introductory information as well as the goals and
structure of the study. Then we mention some things about the country of USA and its economy, and
we present a literature review with references to previous studies on the subject under our study as
well as their results.
We study the theoretical approaches of unemployment and inflation and the Phillips curve,
and then we make an analysis of the variables we use. We check our model about stationarity,
cointegration and causality. We draw conclusions about the relationship between our variables,
unemployment and inflation, both short and long term.

Keywords: inflation, unemployment, curve Phillips, stationarity , cointegration, error correction
model, causality

5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας μου,
Καθηγητή κ. Νικόλαο Δριτσάκη, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια
της δουλειάς μου. Επίσης, είμαι ευγνώμων στα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της
διπλωματικής εργασίας μου. Ευχαριστώ τους φίλους μου και την οικογένειά μου για την ηθική
υποστήριξή τους.

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καταλογος Πινακων....................................................................................................................σελ 9
Καταλογος Γραφηματων.............................................................................................................σελ 10
Πρόλογος.....................................................................................................................................σελ 11
Μερος Α Εισαγωγικα Στοιχεια Και Παρουσιαση Μεταβλητων
Κεφαλαιο 1 - Εισαγωγικά Στοιχεια.........................................................................................σελ 13
1.1

Εισαγωγή...........................................................................................................................σελ 13

1.2

Σκοπός................................................................................................................................σελ 15

1.3

Στόχοι.................................................................................................................................σελ 15

1.4

Διάρθωση...........................................................................................................................σελ 16

Κεφαλαιο 2 - Γενικα για τις Η.Π.Α. .......................................................................................σελ 17
2.1

Γενικά Στοιχεία..................................................................................................................σελ 17

2.2

Ιστορία Των Η.Π.Α. Συνοπτικά.........................................................................................σελ 19

2.3

Οικονομία Των Η.Π.Α. .....................................................................................................σελ 20

2.4

Η Οικονομική Κρίση Στις Η.Π.Α......................................................................................σελ 21

2.5

Η Ανεργία Στις Η.Π.Α.......................................................................................................σελ 23

2.6

Ο Πληθωρισμός Στις Η.Π.Α..............................................................................................σελ 25

Κεφαλαιο 3 - Βιβλιογραφικη Ανασκοπηση.............................................................................σελ 27
Κεφαλαιο 4 - Η Καμπυλη Phillips............................................................................................σελ 35
4.1

Πληθωρισμός ....................................................................................................................σελ 35

4.2

Ανεργία...............................................................................................................................σελ 37

4.3

Καμπύλη Phillips...............................................................................................................σελ 39

Κεφαλαιο 5 - Παρουσιαση και Αναλυση Μεταβλητων..........................................................σελ 43
5.1

Εισαγωγή...........................................................................................................................σελ 43

5.2

Διαγραμματική Παρουσίαση Μεταβλητών.......................................................................σελ 44

5.2.1 Πληθωρισμός.....................................................................................................................σελ 45
5.2.2 Ανεργία...............................................................................................................................σελ 46
5.3

Περιγραφικά Και Παρουσίαση Μεταβλητών....................................................................σελ 46

5.3.1 Πληθωρισμός.....................................................................................................................σελ 46
5.3.2 Ανεργία...............................................................................................................................σελ 48
5.3.3 Περιγραφικά Στοιχεία........................................................................................................σελ 49
7

5.3.4 Συσχετίσεις........................................................................................................................σελ 50
Μερος Β Εξειδικευση Υποδειγματος
Κεφαλαιο 6 – Στασιμοτητα.......................................................................................................σελ 52
6.1 Θεωρία Στασιμότητας..........................................................................................................σελ 52
6.2 Έλεγχος Για Ύπαρξη Στασιμότητας....................................................................................σελ 54
6.3

Συμπεράσματα....................................................................................................................σελ 56

Κεφαλαιο 7 – Συνολοκληρωση.................................................................................................σελ 57
7.1

Θεωρία Συνολοκλήρωσης..................................................................................................σελ 57

7.2

Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Engle – Granger..................................................................σελ 58

7.3

Ελεγχος Στασιμοτητας Των Καταλοιπων (Κριτήριο Akaike)............................................σελ 60

7.4

Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Phillips-Ouliaris..................................................................σελ 61

7.5

Έλεγχος Για Συνολοκληρωση Johansen.............................................................................σελ 62

7.6

Συμπεράσματα....................................................................................................................σελ 64

Κεφαλαιο 8 - Υποδειγμα Διορθωσης Λαθων ..........................................................................σελ 65
8.1

Ελεγχος Για Βραχυχρονια Σχεση Ισορροπιας ( Error Correction Model)..........................σελ 65

8.2

Συμπεράσματα....................................................................................................................σελ 67

Κεφαλαιο 9 – Αιτιοτητα............................................................................................................σελ 68
9.1

Θεωρία Αιτιότητας..............................................................................................................σελ 68

9.2

Ελεγχος Για Ύπαρξη Αιτιότητας........................................................................................σελ 69

9.3

Συμπεράσματα....................................................................................................................σελ 70

Κεφαλαιο 10 – Γενικά Συμπεράσματα.....................................................................................σελ 71
Βιβλιογραφία...............................................................................................................................σελ 73
Παραρτημα Α - Πινακες ADF – P.P............................................................................................σελ 76
Παραρτημα Β - Πινακες Δεδομενων..........................................................................................σελ 93

8

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 5.1 : Περιγραφικά στατιστικά των δυο μεταβλητών.................................................σελ 49
Πίνακας 5.2 :

Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών (Correlation Matrix).......................................σελ 50

Πίνακας 6.1 :

Πίνακας ADF/P.P. (MacKinnon 1996)..............................................................σελ 55

Πινακας 7.1 : Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Engle – Granger................................................σελ 59
Πινακας 7.2 : Ελεγχος Στασιμοτητας Των Καταλοιπων (Κριτήριο Akaike)...........................σελ 60
Πινακας 7.3 :

Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Phillips-Ouliaris................................................σελ 61

Πινακας 7.4 : Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Johansen............................................................σελ 63
Πινακας 8.1 : Υποδειγμα Διορθωσης Λαθων .........................................................................σελ 66
Πινακας 9.1 : Αιτιότητα κατά Granger....................................................................................σελ 69

9

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 2.1

Ανεργία στις Η.Π.Α......................................................................................σελ 24

Διάγραμμα 2.2

Πληθωρισμός στις Η.Π.Α.............................................................................σελ 26

Διάγραμμα 3.1

Καμπύλη Phillips .........................................................................................σελ 27

Διάγραμμα 3.2

Καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.......................................................................σελ 28

Διάγραμμα3.3

Συσχέτιση ανεργίας και πληθωρισμού (Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ)............σελ 33

Διάγραμμα 4.1

Η καμπύλη Phillips στην αρχική της μορφή................................................σελ 39

Διάγραμμα 4.2

Η καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.(1960-1969)...............................................σελ 40

Διάγραμμα 4.3

Η καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.(1970-2005)...............................................σελ 41

Διάγραμμα 4.4

Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips................................................................σελ 42

Διάγραμμα 5.1

Πληθωρισμός στις Η.Π.Α. (1948-2014).......................................................σελ 44

Διάγραμμα 5.2

Ανεργία στις Η.Π.Α. (1948-2014)................................................................σελ 45

Διάγραμμα 5.3

Ιστόγραμμα πληθωρισμού...........................................................................σελ 46

Διάγραμμα 5.4

Ιστόγραμμα ανεργίας ...................................................................................σελ 48

10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τη δεκαετία του 1960 τα «Νεο-Κεϋνσιανά οικονομικά» κυριαρχούσαν στη
μακροοικονομική ανάλυση. Οι οικονομολόγοι της σχολής αυτής, υποστήριζαν ότι η κρατική
παρέμβαση είναι σε θέση να θεραπεύσει τις αδυναμίες της αγοράς, μη αποδεχόμενοι , ουσιαστικά,
το laisser-faire. Η θεωρία των «Νεο - Κεϋνσιανών» οικονομολόγων στηρίζονταν στο μηχανισμό
των καμπύλων IS - LM, τον οποίο είχαν αναπτύξει οι Hicks και Hansen για να ερμηνεύσουν τη
θεωρία του Keynes.
Ο Keynes , όπως είναι γνωστό, υποστήριξε ότι για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας που
αντιμετώπιζε ο δυτικός κόσμος μετά το κραχ του 1929, θα πρέπει να παρέμβει το κράτος,
χρηματοδοτώντας την οικονομία και τις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας. Η σοβαρότερη συνέπεια της τότε κρίσης ήταν η ανεργία που έθετε υπό αμφισβήτηση το
δυτικό καπιταλισμό.
Κατά το τέλος της δεκαετίας του '50, ο Αυστραλιανός οικονομολόγος Phillips παρουσιάζει
την καμπύλη Phillips, στην οποία ο πληθωρισμός σχετίζεται αρνητικά με την ανεργία, δηλαδή
μικρότερη ανεργία σημαίνει υψηλότερο πληθωρισμό. Έτσι οι οικονομικές πολιτικές θα μπορούσαν
να βασιστούν στις εκτιμήσεις των καμπυλών Phillips. Φαινόταν, δηλαδή, δυνατό να επιλέγουν οι
χαράσσοντες την οικονομική πολιτική μεταξύ χαμηλής ανεργίας ή χαμηλού πληθωρισμού.
Οι Νεο-Κεϋνσιανοί οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τώρα

την καμπύλη Phillips και

υποστηρίζουν έντονα τη σημασία της στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Η εμφάνιση, όμως,
στη συνέχεια, συνύπαρξης πληθωρισμού και ανεργίας, φαινόμενο που είναι γνωστό ως
«στασιμοπληθωρισμός», αλλάζει το σκηνικό. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού δημιουργεί
δυσεπίλυτα προβλήματα στην οικονομική πολιτική και έπληξε στο παρελθόν οικονομικά
ανεπτυγμένες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Αμερική.
Στην εργασία αυτή, μελετάμε τη σχέση ανάμεσα στην ανεργία και τον πληθωρισμό, για τη
χώρα των Η.Π.Α. Ουσιαστικά, εξετάζουμε εάν ισχύει η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα δύο αυτά
μεγέθη τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία που έχουμε στη
διάθεσή μας και τα οποία καλύπτουν μια περίοδο περίπου εξήντα ετών.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Εισαγωγή
Η ανεργία και ο πληθωρισμός αποτελούν σημαντικές μακροοικονομικές μεταβλητές που
καθορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας στην οικονομία μιας χώρας. Η υψηλή ανεργία σημαίνει ότι
υπάρχουν αρκετοί άνθρωποί, που αν και είναι ικανοί να εργαστούν, δεν μπορούν να βρουν την
κατάλληλη απασχόληση. Το φαινόμενο της ανεργίας δημιουργεί προβλήματα τα οποία
δυσχεραίνουν την οικονομία μιας χώρας.
Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο πληθωρισμός, που ορίζεται ως η συνεχής άνοδος του γενικού
επιπέδου των τιμών, δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, λόγω του ότι χάνεται σταδιακά η
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Έτσι, η αντιμετώπισή των δύο αυτών φαινομένων είναι από
τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την οικονομική πολιτική στις περισσότερες χώρες.
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να εξηγηθεί η καμπύλη Phillips με διάφορες θεωρίες
και μεθόδους. Η θεωρία της καμπύλης Phillips παρέχει μια σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της
ανεργίας, η ανίχνευσή της ,όμως, είναι δύσκολη, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο για ένα
μικρό χρονικό διάστημα και είναι επίσης διαφορετικά μεταξύ πληθυσμών. Βραχυπρόθεσμα, η
καμπύλη Phillips είναι φθίνουσα. Μακροπρόθεσμα ,όμως, έχει παρατηρηθεί ότι οι έννοιες της
ανεργίας και του πληθωρισμού δεν σχετίζονται.
Η ανεργία και ο πληθωρισμός είναι ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής
και οικονομικής ζωής της κάθε χώρας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρεται στον πληθωρισμό
και την ανεργία σαν ένα φαύλο κύκλο που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Η συνεχής
αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
Η αύξηση της παραγωγικότητας παρέχει μια σημαντική βάση για την επαρκή παροχή αγαθών και
υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι την ευημερία των λαών και την ενίσχυση της προόδου.
Η ανεργία είναι ένα από τα σοβαρά εμπόδια για την κοινωνική πρόοδο. Εκτός από το ότι
αποτελεί μια τεράστια σπατάλη του εργατικού δυναμικού μιας χώρας, δημιουργεί απώλεια
ευημερίας από την άποψη της μικρότερης παραγωγής. Η αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της
ανεργίας είναι ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς στόχους των αναπτυσσόμενων
χωρών.
Πολλές έρευνες ισχυρίζονται ότι η σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας είναι
μόνο βραχυπρόθεσμη, και ακόμη και τότε δεν είναι σταθερή. Στην εργασία αυτή μελετάμε την
καμπύλη Phillips για τις Η.Π.Α. Η ανάλυση των Η.Π.Α είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πρώτον,
είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και, δεύτερον, η ιστορία των Η.Π.Α.
13

περιλαμβάνει μια σειρά γεγονότων που μπορεί να έχουν επηρεάσει τη μακροοικονομική της
κατάσταση.Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η οικονομία των ΗΠΑ οδηγεί και ο
υπόλοιπος κόσμος ακολουθεί. Με αυτήν την έννοια, η ανάκαμψη ξεκινά στις ΗΠΑ και τελικά
παρασύρει ανοδικά τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε ύφεση. Κάτι
ανάλογο συνέβη και με την οικονομική κρίση του 2008. Γι'αυτό και η μελέτη της συγκεκριμένης
χώρας θα μπορούσε να μας παρέχει πιο κατατοπιστικά αποτελέσματα.
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1.2 Σκοπός
Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της
ανεργίας για τις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1948 έως το 2014. Παρουσιάζεται η
έννοια του πληθωρισμού, τα είδη, ο τρόπος μέτρησης του και τα μέτρα αντιπληθωριστικής
πολιτικής. όσο το δυνατόν πληρέστερα. Έπειτα, παρουσιάζεται η έννοια της ανεργίας, τα είδη της
και ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς και οι συνέπειες και οι τρόποι καταπολέμησης της. Στη
συνέχεια, αναπτύσσεται η έννοια της καμπύλης Phillips, η σχέση, δηλαδή, μεταξύ των δύο, τόσο
βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε την ύπαρξη ή όχι μακροχρόνιας
και βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας για τις Η.Π.Α., κάτι που θα το
πετύχουμε με τη διεξαγωγή μιας σειράς ελέγχων. Θα εξετάσουμε έννοιες όπως αυτή της
στασιμότητας, της συνολοκλήρωσης και της αιτιότητας.
1.3 Στόχοι
Ουσιαστικά θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα : Πρώτον, υπάρχει μια μακροχρόνια
αρνητική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας στις Η.Π.Α.; Δεύτερον, τί συμβαίνει
βραχυχρόνια; Η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού που έχει υποστηρίξει ο Phillips
ισχύει στην πραγματικότητα; Τί συμβαίνει όσον αφορά τα δύο αυτά μεγέθη στη χώρα των
Ηνωμένων Πολιτειών; Υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού; Τί λένε
προγενέστερες μελέτες σχετικά με αυτό το ζήτημα; Μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να
απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα ή τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
δείγμα που χρησιμοποιούμε; Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε
συμπεράσματα σχετικά με αυτά τα ερωτήματα.
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1.4 Διάρθωση
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία, καθώς και οι
στόχοι και η διάρθρωση της μελέτης. Στο δεύτερο, αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που
σκιαγραφούν τη χώρα των Η.Π.Α. και την οικονομία της. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε προγενέστερες μελέτες του ίδιου θέματος και στα
αποτελέσματα τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της
ανεργίας και του πληθωρισμού και η καμπύλη Phillips.
Στη συνέχεια της εργασίας, ακολουθεί η ανάλυση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν
και εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελεγχών που πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Eviews.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας χωρίζεται στα κεφάλαια 6 με 10. Στο έκτο κεφάλαιο
εξηγούμε την έννοια της στασιμότητας και κάνουμε έλεγχο των μεταβλητών μας για το αν είναι
στάσιμες. Στο έβδομο κεφάλαιο ελέγχουμε για ύπαρξη συνολοκλήρωσης και μακροχρόνιας σχέσης
ισορροπίας ενώ στο όγδωο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το μοντέλο διόρθωσης λαθών και την
ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών.
Στο ένατο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την έννοια της αιτιότητας και, τέλος, στο δέκατο
κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α.

2.1 Γενικά στοιχεία
Με έκταση 9,83 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων και πάνω από 312 εκατομμύρια
κατοίκους, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ομοσπονδιακή ένωση πενήντα πολιτειών. Η χώρα εκτίνεται στην
κεντρική Βόρεια Αμερική. Στα βόρεια συνορεύει με τον Καναδά και στα νότια με το Μεξικό.
Βρέχεται στα ανατολικά από τον Ατλαντικό ωκεανό και στα νότια από τον κόλπο του Μεξικού.
Πολιτείες των Η.Π.Α. αποτελούν και η Αλάσκα και η Χαβάη.
Οι σημερινοί κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
Με εξαίρεση τους ινδιάνους και τους Εσκιμώους, όλοι οι υπόλοιποι είναι μετανάστες ή απόγονοι
μεταναστών, οι οποίοι έφεραν από τις πατρίδες τους τις παραδόσεις και τις συνήθειές τους. Στη
Βόρεια Αμερική συνυπάρχουν άνθρωποι από όλες τις φυλές και όλα τα θρησκευτικά δόγματα.
Επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική. Το σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατοχυρώνει την
ισότητα ανάμεσα σε όλους τους πολίτες. Σήμερα το 72% του πληθυσμού των ΗΠΑ δηλώνει ρίζες
ευρωπαϊκές, ενώ το 13% του πληθυσμού αποτελούν οι Αφροαμερικανοί. Οι Ασιάτες περιορίζονται
στο 5%. Οι αυτόχθονες κάτοικοι (Ινδιάνοι) αποτελούν σήμερα το 1% του πληθυσμού των ΗΠΑ και
μόνο στην Αλάσκα ο πληθυσμός τους είναι λίγο μεγαλύτερος.
Το κλίμα της χώρας είναι, ως επί το πλείστον, εύκρατο, τροπικό στη Χαβάη και στη
Φλόριντα, αρκτικό στην Αλάσκα και ημίξηρο στις μεγάλες πεδιάδες δυτικά του ποταμού
Μισισιπή.Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του χειμώνα σημειώνονται στα βορειοδυτικά

τον

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Το πολίτευμα των Η.Π.Α. είναι η Ομοσπονδιακή Προεδρική Δημοκρατία και πρόεδρος της
χώρας αυτήν τη στιγμή είναι ο Μπαράκ Ομπάμα, με αντιπρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες λειτουργούν υπό ένα δικομματικό σύστημα για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους.
Από τις γενικές εκλογές του 1856, τα μεγάλα κόμματα είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, που ιδρύθηκε
το 1824, και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που ιδρύθηκε το 1854.
Στην Αμερικανική πολιτική κουλτούρα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θεωρείται κεντροδεξιό
ή συντηρητικό και το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρείται κεντροαριστερό ή φιλελεύθερο.Ο νικητής
των προεδρικών εκλογών του 2008, ο Δημοκρατικός Μπάρακ Ομπάμα, είναι ο 44ος Πρόεδρος των
ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν παγκόσμια οικονομική, πολιτική, και στρατιωτική επιρροή.
Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ και η Νέα Υόρκη φιλοξενεί το
Αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μέλος της G8, της G20, και του ΟΟΣΑ. Σχεδόν όλες οι
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χώρες έχουν πρεσβείες στην Ουάσινγκτον.
Το Σύνταγμα των ΗΠΑ εγγυάται την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας και απαγορεύεται η
εγκαθίδρυση οποιασδήποτε θρησκευτικής εξουσίας. Πιο διαδεδομένη θρησκεία είναι ο
προτεσταντισμός. Σε μια έρευνα του 2002, το 59% των Αμερικανών δήλωσαν ότι η θρησκεία
έπαιζε έναν "πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους", ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά σε
οποιοδήποτε άλλο πλούσιο έθνος. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2007, το 78,4% τω ενηλίκων
προσδιορίζονταν ως Χριστιανοί, ενώ άλλες θρησκείες είναι ο Ιουδαϊσμός , ο Βουδισμός , το Ισλάμ
και ο Ινδουισμός .Η έρευνα επίσης ανέφερε ότι το 16,1% των Αμερικανών περιέγραψαν τον εαυτό
τους ως αγνωστικιστές, άθεοι, ή απλά να μην έχουν θρησκεία, έναντι 8,2% το 19901.

1 http://el.wikipedia.org/wiki/Ηνωμένες_Πολιτείες_Αμερικής
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2.2

Ιστορία των Η.Π.Α. Συνοπτικά
Οι ιθαγενείς της Αμερικής κατάγονταν από προγόνους που μετανάστευσαν από την Ασία

και κατοικούν στις σημερινές (ηπειρωτικές) Ηνωμένες Πολιτείες για πολλές χιλιάδες έτη. Αυτός ο
ιθαγενής Αμερικανός πληθυσμός μειώθηκε δραματικά από τις ασθένειες και τους εναντίον τους
πολέμους μετά την ευρωπαϊκή αποικιοποίηση της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν
από τις δεκατρείς Βρετανικές αποικίες οι οποίες βρίσκονταν κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού.
Στις 4 Ιουλίου 1776, οι Αμερικανικές αποικίες της Βρετανίας διαχωρίστηκαν από την
μητέρα πατρίδα και αναγνωρίστηκαν ως το νέο έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
μετά τη συνθήκη του Παρισιού το 1783. Κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα, 37 νέες
πολιτείες προστέθηκαν στις αρχικές 13 και η χώρα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο της
Βόρειας Αμερικής και απέκτησε μια σειρά υπερπόντιων κτήσεών.
Οι διαμάχες μεταξύ του αγροτικού Νότου και του βιομηχανικού Βορρά για την επέκταση
του θεσμού της δουλείας και τα δικαιώματα των πολιτειών προκάλεσαν τον Εμφύλιο Πόλεμο της
δεκαετίας του 1860. Η νίκη του Βορρά απέτρεψε μια μόνιμη διαίρεση της χώρας και οδήγησε στο
τέλος της τέλος της νόμιμης δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την δεκαετία του 1870, η
εθνική τους οικονομία ήταν η μεγαλύτερη του κόσμου. Το τρέχον Σύνταγμα των Ηνωμένων
Πολιτειών υιοθετήθηκε το 1787. Κατά τον 19ο αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόπισαν ιθαγενείς
φυλές, απέκτησαν το έδαφος της Λουιζιάνας από τη Γαλλία, την Φλόριντα από την Ισπανία, μέρος
της Χώρας του Όρεγκον από το Ηνωμένο Βασίλειο, μέρος της χώρας του Μεξικό, και την Αλάσκα
από τη Ρωσία, και προσάρτησαν την Δημοκρατία του Τέξας και την Δημοκρατία της Χαβάης.
Ο Ισπανοαμερικανικός Πόλεμος και ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος επιβεβαίωσαν την θέση της
χώρας ως στρατιωτικής δύναμης. Αναδύθηκε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ως η πρώτη χώρα με
πυρηνικά όπλα και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών. Το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης άφησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη
μόνη υπερδύναμη. Στη χώρα αναλογεί το 41% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών,και είναι
μια ηγετική οικονομική, πολιτική, και πολιτισμική δύναμη στον κόσμο2.

2 http://el.wikipedia.org/wiki/Ηνωμένες_Πολιτείες_Αμερικής
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2.3 Οικονομία των Η.Π.Α.
Οι ΗΠΑ είναι η πιο ισχυρή τεχνολογικά οικονομία στον κόσμο, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της να φτάνει τα 49.800 δολάρια. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου,
αντιπροσωπεύοντας το 16,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το αμερικανικό δολάριο είναι το νόμισμα που
χρησιμοποιείται περισσότερο στις διεθνείς συναλλαγές. Οι ΗΠΑ έχουν άφθονους φυσικούς πόρους
και υψηλή παραγωγικότητα. Το 2010, μάλιστα, είχαν το τέταρτο υψηλότερο μέσο εισόδημα
νοικοκυριού.
Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και ο δεύτερος
μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο, εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας
μεταποιητικής παραγωγής. Από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, 132 έχουν την έδρα
τους στις ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στον κόσμο, με καταναλωτική δαπάνη
νοικοκυριών πέντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι εκείνη της Ιαπωνίας. Η αγορά εργασίας έχει
προσελκύσει μετανάστες από όλο το κόσμο και το καθαρό ποσοστό μετανάστευσής της είναι
μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στη δίνη της
οικονομικής ύφεσης παρ'όλο που η οικονομία της άρχισε να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του
2009, και τον Οκτώβριο του 2014, η ανεργία μειώθηκε από το υψηλό ποσοστό του 10% σε 5,8%.
Βέβαια,το χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων πλουσίων και φτωχών είναι μεγαλύτερο στις Ηνωμένες
Πολιτείες από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.
Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις των ΗΠΑ, φτάνουν τα 428 εκατ. εκταρια,το 45% του
συνολικού εδάφους. Σημαντικό ρόλο στη γεωργική παραγωγή εχει η καλλιέργεια ζωοτροφών και η
καλλιέργεια σιτηρών, με την παραγωγη σιταριού αλλά και καλαμποκιού. Σημαντική ειναι η
παραγωγή ρυζιού, πατάτας και ζαχαρότευτλων αλλά και η φρουτοκαλλιέργεια. Οι ΗΠΑ αποτελούν
επίσης μια απο τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής βαμβακιού. Το ενα τρίτο του εδάφους των ΗΠΑ
καλύπτεται απο δάση, κυρίως στις βόρειες πολιτείες. Η χώρα διαθέτει τη μεγαλύτερη παραγωγή
ξυλείας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ορυκτός πλούτος και οι πηγές παραγωγής ενέργειας.
Η βιομηχανία των ΗΠΑ παραγει το 1/4 των προϊόντων παγκοσμίως, παρ'όλο που
συναγωνίζεται τις νέες βιομηχανικές δυνάμεις, όπως τη Γερμανία και τις ανατολικές χώρες.
Σημαντική θέση κατέχει και η χημική βιομηχανία, αλλά και ο τομέας της υφαντουργίας. Οι ΗΠΑ
κατέχουν εξέχουσα θέση στο διεθνές εμπόριο.
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2.4

Η Οικονομική κρίση στις Η.Π.Α.
Το 2008 εξεράγει μια οικονομική βόμβα που έμελε να αλλάξει τις ισχύουσες ισορροπίες και

να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την Παγκόσμια Οικονομία. Οι οικονομολόγοι ήρθαν
αντιμέτωποι με μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρά την τεράστια τεχνολογική και
κοινωνική εξέλιξη που γνώρισε ο κόσμος τις τελευταίες δεκαετίες, η δομή των προβλημάτων αλλά
και οι επιπτώσεις της κρίσης θυμίζουν αρκετά το μεγάλο κραχ του 1929. Η κρίση ξεκίνησε από την
Αμερική και κλιμακώνεται σήμερα στην Ευρώπη.
Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση ήταν μια παγκόσμια κατάσταση απειλούμενης
οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα με γενεσιουργό χώρα
τις Η.Π.Α. Ήρθε 78 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες
πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε από την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που
εξαρτώνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν.
Στις αρχές του 2007 επικρατούσαν έντονες φήμες γύρω από τη στεγαστική αγορά των ΗΠΑ
που παρουσίαζε σημάδια κόπωσης. Αναλυτές εξέφραζαν την ανησυχία τους για μια επερχόμενη
κρίση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβαινε διαρκώς σε σταδιακές αυξήσεις του
ευρωεπιτοκίου ώστε να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ταλάνιζαν την ευρωπαϊκή
οικονομία. Έντονα πλήττονταν οι δανειολήπτες, ενώ παράγοντες στην τραπεζική αγορά
συνιστούσαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι πιο φειδωλά στη χορήγηση δανείων. Το
δολάριο εξακολουθούσε να υποχωρεί έναντι του ευρώ. Επιχειρήσεις μετέφεραν τα εργοστάσιά τους
στην Αμερική και η ανεργία στην Ευρώπη αυξανόταν, ενώ παράλληλα πλήγμα δέχονταν και οι
εξαγωγές.
Ας σημειωθεί ότι το μέγεθος της αγοράς στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α. ανέρχεται σε $12
τρις, εκ των οποίων το 75% είναι τιτλοποιημένα. Τον Αύγουστο του 2008 σχεδόν το 10% των
στεγαστικών δανείων βρισκότανε σε καθυστέρηση πληρωμών ή σε διαδικασία πλειστηριασμού. Για
τη περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίουτου 2007, ένα εκατομμύριο περίπου κατοικίες κατασχέθηκαν
από τις τράπεζες, δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η κρίση
μεταφέρθηκε άμεσα στις χρηματοπιστωτικές αγορές των άλλων χωρών, προκαλώντας δραματική
πτώση σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μέσα
στο 2008 η Κύπρος κατέγραψε πτώση 72%, η Ελλάδα 60%, η Ιταλία 46%, η Ιαπωνία 40%, οι
Η.Π.Α. 37%, και η ΜεγάληΒρετανία 31%.
Η χρηματοοικονομική κρίση είχε διάφορες αιτίες: Τα χαμηλά επιτόκια της περιόδου μετά το
2000, τη φούσκα των ακινήτων στις Η.Π.Α. και τη συναφή εξάπλωση στεγαστικών δανείων
μειωμένης εξασφάλισης, την παράβλεψη των κινδύνων από μη ορθολογικούς επενδυτές σε
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επενδύσεις δομημένων ομολόγων με βάση τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, την υψηλή μόχλευση
των επενδυτικών τραπεζών με βραχυχρόνιο δανεισμό, την ανεπαρκή εποπτεία, καθώς και την
ενδογενή γένεση μακροοικονομικών ρίσκων. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες δεν θα
μπορούσε να επιφέρει την κρίση από μόνος του, αλλά ο συνδυασμός τους δημιούργησε μια
εκρηκτική δυναμική και ένα φαύλο κύκλο χρεοκοπιών και πτώσεων των τιμών των περιουσιακών
στοιχείων, που επεκτάθηκε παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη.
Η χρηματοοικονομική κρίση μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία όταν οι τράπεζες,
ελλείψει ρευστότητας, μείωσαν τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.Στο τέταρτο
τρίμηνο του 2008, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, κατέρρευσε το διεθνές εμπόριο και
η παραγωγή των χωρών διεθνώς3.

3 Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος, Καραμούζης, Χαρδούβελης (2009)
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2.5 Η Ανεργία στις Η.Π.Α.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί την ανεργία το 1950, παρ'όλ'αυτά τα
προηγούμενα ποσοστά ανεργίας δεν είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας
του 1930 επέφερε ποσοστό ανεργίας 23,6 τοις εκατό - το υψηλότερο στη σύγχρονη εποχή. Το
χαμηλότερο ποσοστό της χώρας - 1,2 τοις εκατό - ήρθε το 1944, κατά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από το 1948, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει 11 υφέσεις. Το χαμηλότερο ποσοστό
μεταπολεμικά ήταν 2,9 τοις εκατό το 1953, ενώ το υψηλότερο ήταν 10,8 τοις εκατό στις αρχές του
1980, υποχωρώντας στο 5,3 τοις εκατό από το τέλος της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ρόναλντ
Ρίγκαν. Ανήλθε πάλι στο 7,5 τοις εκατό το 1992, υπό τον Γεώργιο Μπους, και κυμαίνεται μεταξύ 4
και 6 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους προεδρίες.
Η Μεγάλη Ύφεση έσπρωξε πάνω από το 10 τοις εκατό για δεύτερη φορά μετά από δεκαετίες.
Θα μείνει πάνω από το 8 τοις εκατό μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. Το 2011, η κυβέρνηση του
Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα πρότεινε την American Jobs Act, μια συλλογή μέτρων σχεδιασμένων
ώστε να βοηθήσουν τους Αμερικανούς ανέργους να ξαναεργαστούν, αλλά δεν έχει περάσει από το
Κογκρέσο. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι εάν είχε τεθεί σε ισχύ, θα μπορούσε να έχει
ωθήσει το ποσοστό ανεργίας κάτω από το 7 τοις εκατό.
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Διάγραμμα 2.1 Ανεργία στις Η.Π.Α.
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2.6 Ο Πληθωρισμός στις Η.Π.Α.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι ένα μέγεθος που μετρά το επίπεδο των τιμών των
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Το Γραφείο Στατιστικών της Εργασίας (Bureau of Labor
Statistics) δημοσιεύει το δείκτη τιμών καταναλωτή σε μηνιαία βάση.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή πρωτοεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Μια περιοδική συλλογή τιμών ξεκίνησε το 1919 από το Γραφείο Στατιστικών της
Εργασίας, αρχικά για 32 πόλεις. Η τακτική δημοσίευση ενός εθνικού δείκτη, ξεκίνησε το 1921.
Επειδή οι αγοραστικές συνήθειες των ανθρώπων άλλαξαν σημαντικά στην πορεία, μια νέα
μελέτη έγινε για να καλύψει τα έτη 1934-1936, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός
πλήρως αναθεωρημένου δείκτη, που θεσπίστηκε το 1940. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου
Πολέμου, όπου υπήρξε στενότητα αρκετών αγαθών, τα βάρη του δείκτη αναπροσαρμόστηκαν,
ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις ελλείψεις. Το 1951, έγιναν πάλι προσαρμογές, που βασίστηκαν
σε έρευνες σχετικά με τις δαπάνες των καταναλωτών μεταξύ του 1947 και του 1949, και
αντανακλούσαν τις σημαντικότατες μεταπολεμικές αλλαγές στα αγοραστικά πρότυπα. Ο δείκτης
αναθεωρήθηκε εκ νέου το 1953 και το 1964.
Τέλος, το 1978, ο δείκτης αναθεωρήθηκε εκ νέου με βάση έρευνας που πραγματοποιήθηκε
για τα έτη 1972-1974, σε διευρυμένο δείγμα που επελέγη με βάση την απογραφή του πληθυσμού
του 1970.
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Διάγραμμα 2.2
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Πληθωρισμός στις Η.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το 1958 ο οικονομολόγος A.W. Phillips δημοσίευσε ένα άρθρο στο βρετανικό περιοδικό
Economica με τίτλο “Η σχέση της ανεργίας με το ποσοστό μεταβολής των χρηματικών μισθών στο
Ηνωμένο Βασίλειο, για την περίοδο 1861-1957”. Στο άρθρο αυτό ο Phillips έδειχνε μια αρνητική
σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και του ρυθμού μεταβολής των ονομαστικών μισθών στη
Βρετανία. Δηλαδή, ότι οι περίοδοι με χαμηλή ανεργία τείνουν να έχουν υψηλό ρυθμό μεταβολής
των ονομαστικών μισθών και οι περίοδοι με χαμηλό ρυθμό μεταβολής των ονομαστικών μισθών
τείνουν να έχουν υψηλή ανεργία. Ο Phillips συμπέρανε ότι αυτές οι δυο μακροοικονομικές
μεταβλητές ήταν συνδεδεμένες με τρόπο που οι οικονομολόγοι δεν είχαν εκτιμήσει προηγουμένως.
Οι οικονομολόγοι που στηρίχθηκαν στο έργο του Phillips μετέθεσαν το κέντρο βάρους εξετάζοντας
τη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού αντί της σχέσης ανεργίας και ρυθμού μεταβολής των μισθών.
Οι Samuelson και Solow ήταν οι πρώτοι που ονόμασαν τον αρνητικό συσχετισμό πληθωρισμού
και ανεργίας ως Καμπύλη Phillips.
Διάγραμμα 3.1
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Καμπύλη Phillips

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα της καμπύλης Phillips σημειώθηκε στις Η.Π.Α τη δεκαετία
του '60. Η αμερικανική οικονομία στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του '60 επεκτεινόταν, με
την ανεργία να μειώνεται και τον πληθωρισμό να αυξάνεται. Τα στοιχεία από το 1960 εως το 1969
εμφανίζουν μια τέλεια αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού, δηλαδή μια καμπύλη
Phillips. Η εμπειρία αυτή των Η.Π.Α. σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση του άρθρου του,
θεωρήθηκε από πολλούς η επιβεβαίωση του βασικού συμπεράσματος του Phillips.
Διάγραμμα 3.2

Καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.

Η Καμπύλη Phillips ,λοιπόν, απεικονίζει τη βραχυπρόθεσμα αντίστροφη σχέση που υπάρχει
μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού σε μια οικονομία. Θεωρητικά, η οικονομική πολιτική θα
μπορούσε να επιλέξει συνδυασμούς επί της Καμπύλης Phillips και να πετύχει παραδείγματος χάριν
υψηλό επίπεδο προϊόντος, επιλέγοντας ένα υψηλό επίπεδο πληθωρισμού. Μάλιστα, στη δεκαετία
του '60, ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν οτι οι σχεδιαστές μακροοικονομικής πολιτικής
μπορούν να διατηρούν συνεχώς το ποσοστό ανεργίας χαμηλό, αποδεχόμενοι ένα μέτριο
πληθωρισμό. Μπορούν ,όμως ,οι σχεδιαστές πολιτικής να βασιστούν στην καμπύλη αυτή; Αυτό το
ερώτημα ξεκίνησε να απασχολεί όταν οι Samuelson και Solow εισήγαγαν την καμπύλη στη
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δημόσια αντιπαράθεση για τη μακρόχρόνια πολιτική.
Στα τέλη της δεκαετίας του '60, οι οικονομολόγοι Friedman και Phelps, ανεξάρτητα ο ένας
από τον άλλο, επιτέθηκαν στην θεωρία: υποστήριξαν ότι μακροχρόνια υπάρχει ένα φυσικό ποσοστό
ανεργίας, δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο θα προέκυπτε από ατέλειες στις αγορές προϊόντος,όπως για
παράδειγμα ελλειπή και ατελή πληροφόρηση, κόστος αναζήτησης εργασίας, αναποτελεσματικές
συνθήκες στην αγορά εργασίας κτλ. Πράγματι, στα επόμενα χρόνια δε φαίνεται να υπάρχει σαφής
σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού. Η πιο αινιγματική περίοδος ήταν στα μέσα της δεκαετίας
του '70, όπου οι Η.Π.Α. αντιμετώπισαν υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό ταυτόχρονα.Το
επιχείρημα λοιπόν ήταν ότι, μακροπρόθεσμα, το φυσικό ποσοστό ανεργίας προσδιορίζεται μόνο
από πραγματικά μεγέθη και όχι από νομισματικά, και ως εκ τούτου η οικονομική πολιτική θα
έπρεπε να λαμβάνει σε μακροχρόνιο επίπεδο ως δεδομένο αυτόν τον περιορισμό.
Ο Milton Friedman το 1968 ανέφερε “Υπάρχει πάντα μια παροδική αντίστροφη σχέση
μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. Δεν υπάρχει μόνιμη αντίστροφη σχέση. Η παροδική αντίστροφη
σχέση δεν προέρχεται από τον πληθωρισμό αλλά από τον μη-προδοκώμενο πληθωρισμό,που
σημαίνει μια αύξηση στο ρυθμό πληθωρισμού. Ενας αυξανόμενος ρυθμός πληθωρισμού ίσως
μειώσει την ανεργία αλλά ένας υψηλός πληθωρισμός δε θα τη μειώσει.”Ο Friedman δημοσίευσε
ένα άρθρο στο American Economic Review, με τίτλο “Ο ρόλος της Νομισματικής Πολιτικής”, στο
οποίο υποστηρίζει πως ένα πράγμα που δε μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική, παρά μόνο για
λίγο, είναι να διαλέξει ένα συνδυασμό πληθωρισμού και ανεργίας από την καμπύλη Phillips. Η
κριτική των Friedman και Phelps άρχισε να γίνεται αποδεκτή μέσα στην δεκαετία του '70. Ο
στάσιμος πληθωρισμός της εποχής εκείνης υπέδειξε ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά αρνητική σχέση
μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού ακόμα και σε βραχυχρόνιο επίπεδο.
Αυτές οι απόψεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την καμπύλη Phillips. Συγκεκριμένα,
υπονοούν ότι οι σχεδιαστές της νομισματικής πολιτικής αντιμετωπίζουν μια μακροχρόνια καμπύλη
που είναι κάθετη. Με άλλα λόγια,μπορούν να επιδιώξουν επεκτατική νομισματική πολιτική για να
πετύχουν χαμηλότερη ανεργία για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά τελικά η ανεργία θα επιστρέψει
στο φυσικό της ποσοστό και μια περισσότερο επεκτατική πολιτική θα οδηγήσει μόνο σε υψηλότερο
πληθωρισμό.

Οι Flint Brayton, John M. Roberts και John C. Williams (1999), στην εργασία τους με τίτλο
“What' s Happened to the Phillips Curve?” εξετάζουν την ταυτόχρονη εμφάνιση κατά το δεύτερο
ήμισυ της δεκαετίας του 1990 και χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανεργίας, κάτι που φαίνεται
να έρχεται σε αντίθεση με τις ιδιότητες της καμπύλης Phillips. Βρίσκουν αυτό το αποτέλεσμα σε
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ένα μοντέλο στο οποίο ο πληθωρισμός εξαρτάται από το ποσοστό ανεργίας, τον προηγούμενο
πληθωρισμό, καθώς και τις διαταραχές στην προσφορά.
Χρησιμοποιούν

τριμηνιαίες

μεταβλητές

:

διαφορετικούς

δείκτες

πληθωρισμού,

προηγούμενες τιμές πληθωρισμού, τον εισαγόμενο πληθωρισμό, έναν σταθμισμένο δείκτη για την
ανεργία και έναν δείκτη για τους τομείς της ενέργειας και των τροφίμων. Η έρευνα γίνεται από το
1967 μέχρι το 1998. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η καμπύλη Phillips δε μπορεί
να εξηγήσει το χαμηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών, ενώ προτείνουν ένα μοντέλο
προσαρμογής των τιμών με το μακροχρόνιο μοναδιαίο εργατικό κόστος.

Ο N.Gregory Mankiew (2001) ασχολείται με το θέμα στο άρθρο του με τίτλο “The
Inexorable And Mysterious Tradeoff Between Inflation And Unemployment". Το άρθρο αυτό
εξετάζει τη βραχυχρόνια αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας.Ο Mankiew θεωρεί
ότι η αντίστροφη σχέση πληθωρισμού-ανεργίας έχει μια ασφαλή θέση στην οικονομία. Όλοι οι
οικονομολόγοι σήμερα συμφωνούν ότι η νομισματική πολιτική επηρεάζει την ανεργία, τουλάχιστον
προσωρινά, και καθορίζει τον πληθωρισμό. Παρ'όλ'αυτά η δυναμική σχέση μεταξύ πληθωρισμού
και ανεργίας παραμένει ένα μυστήριο. Η λεγόμενη “νέα κεϋνσιανή καμπύλη Phillips” είναι
ελκυστική από θεωρητικής σκοπιάς αλλά πρακτικά είναι μάλλον αποτυχημένη.
Ο Mankiew περιγράφει τη σχέση αυτή πληθωρισμού-ανεργίας σα μια δήλωση σχετικά με
τις επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής. Θεωρεί πως είναι ο ισχυρισμός ότι αλλαγές στη
νομισματική πολιτική ωθούν τις δύο αυτές μεταβλητές σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο Mankiew
αναφέρεται σε διάφορες απόψεις που έχουν τεθεί πάνω στο ζήτημα. Οι Robert Lucas και ο Thomas
Sargent στο μανιφέστο τους “Μετά την κεϋνσιανή Μακροοικονομία”(1978),υποστηρίζουν ότι η
κατάρευση της απλής καμπύλης Phillips στη δεκαετία του 1970 σήμαινε την κατάρευση του
κεϋνσιανού υποδείγματος. Στον αντίποδα, πολλοί οικονομολόγοι όπως ο Alan Blinder (1997)
στηρίζονται στην επαυξημένη καμπύλη Phillips επικαλούμενοι την αξιοπιστίατης. Η άποψη του
Mankiew βρίσκεται κάπου στη μέση,θεωρώντας ότι το σωστό συμπέρασμα σχετικά με την
εμπειρική καμπύλη Phillips είναι πως το ποτήρι είναι τόσο μισογεμάτο όσο και μισοάδειο.
Ο Mankiew μελετά τη “νέα κεϋνσιανή καμπύλη Phillips” και συμπεραίνει ότι δε μπορεί να
εξηγήσει την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στον πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ
καταλήγει πως αυτή η αποτυχία δημιουργίας μιας δυναμικής σχέσης ανάμεσα στην ανεργία και τον
πληθωρισμό, που να εξάγεται από κάποια οικονομική θεωρία, είναι, ίσως, ένας γρίφος που
καλούνται να λύσουν οι οικονομολόγοι, καθώς δεν είναι δυνατή η απόρριψη της βραχυπρόθεσμης
συσχέτισης των δύο μεταβλητών.
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Ο Olivier Blanchard (2005) στο άρθρο του με τίτλο

“European Unemployment: The

Evolution Of Facts And Ideas" εξετάζει την αύξηση της ευρωπαϊκής ανεργίας ,που ξεκίνησε κατά
τη δεκαετία του '70 για να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη δεκαετία του 1980, και να φθάσει στο
υψηλότερο σημείο της στη δεκαετία του 1990. Η επιβάρυνση των επιχειρηματικών αποδόσεων
μεταφέρθηκε στην αγορά εργασίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, που
επέμεινε ακόμη και μετά την αλλαγή των πολιτικών. Πιθανή εξήγηση κατά τον συγγραφέα είναι η
εισαγωγή τεχνολογιών που αντικατέστησαν ένα μέρος του εργατικού δυναμικού, ή η τάση των
επιχειρήσεων για βελτιστοποίηση.

Ο Δριτσάκης (2007) στο άρθρο του “Παραγωγικότητα της Εργασίας, Μισθοι Και Ανεργια:
Μια Εμπειρική Έρευνα Για Την Ελλάδα με χρήση της ανάλυσης της αιτιώδους συνάφειας”
διερευνεί το μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Για την ανάλυση της
αιτιώδους συνάφειας χρησιμοποιεί ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο VAR μεταξύ των πραγματικών
μισθών, του δείκτη τιμών καταναλωτή, της παραγωγικότητας της εργασίας, του ποσοστού ανεργίας
και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, καλύπτοντας την περίοδο 1960 μέχρι το 2000. Οι έλεγχοι
αιτιότητας κατά Granger με βάση τα μοντέλα διόρθωσης σφαλμάτων έδειξαν ότι υπάρχει μια
«ισχυρή» κατά Granger αιτιώδης σχέση μεταξύ παραγωγικότητας της εργασίας, πραγματικών
μισθών, ποσοστού ανεργίας και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, καθώς και μεταξύ πραγματικών
μισθών και ποσοστού ανεργίας, αλλά και μεταξύ ποσοστού ανεργίας, πραγματικών μισθών και
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Oι Marika Karanassou και Hector Sala (2009) δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο “The US
Inflation-Unemployment Tradeoff : Methodological Issues and Further Evidence" με κύριο στόχο
τη μελέτη της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας για τις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα
ενδιαφέρον,κατά τους δυο συγγραφείς, είναι να γνωρίζουμε πώς τα ονομαστικά μεγέθη (όπως το
επίπεδο των τιμών και η προσφορά του χρήματος) αλληλεπιδρούν με την πραγματική οικονομική
δραστηριότητα και το πώς αυτή η αλληλεπίδραση εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου. Η
μελέτη θέλει να εναντιωθεί στην άποψη που υποστηρίζει την απουσία συσχέτισης πληθωρισμού
και ανεργίας μακροπρόθεσμα, δηλαδή την κάθετη κλίση της καμπύλης Phillips. Κύριος στόχος της
εργασίας,λοιπόν, είναι να αποδείξει την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και
ανεργίας για τις ΗΠΑ. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν δύο δημοφιλείς οικονομετρικές
τεχνικές,η μέθοδος διαρθρωτικών αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων (SVAR) και η γενικευμένη
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μέθοδος των ροπών (GMM).
Οι Karanassou και Sala διερευνούν την αντίστροφη σχέση της ανεργίας και του
πληθωρισμού με τη χρήση δυναμικών μοντέλων πολλαπλών εξισώσεων στο πλαίσιο της ανάλυσης
της θεωρίας της αλυσιδωτής αντίδρασης. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως στην εμπειρική
βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ενδείξεων ότι ο πληθωρισμός και η ανεργία είναι δυο μεγέθη
αλληλένδετα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο,οι ίδιοι μάλιστα υπολόγισαν σε προηγούμενη μελέτη
τους(2008) την κλίση της καμπύλης Phillips των ΗΠΑ να είναι μεταξύ -3,5 και -3,7. Με τη χρήση
του μοντέλου SVAR για την Ισπανία,οι Dolado, López-Salido και Vega (2000) βρήκαν ότι η κλίση
της καμπύλης Phillips είναι -3,33. Με τα ίδια στοιχεία,στο πλαίσιο του μοντέλου CRT,οι
Karanassou και Sala βρίσκουν ότι είναι περίπου -2,7.
Εν κατακλείδι,οι συγγραφείς εναντιώνονται στην κυρίαρχη άποψη ότι η αύξηση της
προσφοράς χρήματος μπορεί να έχει πραγματικές επιπτώσεις μόνο βραχυπρόθεσμα, ενώ
μακροπρόθεσμα θα αυξήσει μόνο τον πληθωρισμό. Στη μελέτη τους εκτιμούν την κλίση της
καμπύλης Phillips των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1963-2005 να βρίσκεται μεταξυ του -2,57 και του4.32.

Μια πολύ σημαντική έρευνα έγινε από τους Aminu Umaru και Anono Abdulrahaman
Zubairu (2012)

στην εργασία τους “An Empirical Analysis of the Relationship between

Unemployment and Inflation in Nigeria from 1977-2009". Η εργασία αυτή διερευνά τη σχέση
ανάμεσα στην ανεργία και τον πληθωρισμό στην οικονομία της Νιγηρίας μεταξύ του 1977 και του
2009, μέσω της εφαρμογής του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας της σειράς,μετά τον οποίο γίνεται τεστ αιτιότητας κατά Granger ώστε να βρεθεί η αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού. Στη συνέχεια διεξήχθει τεστ
συνολοκλήρωσης Johansen για να εξεταστεί η μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις δυο μεταβλητές
και, τέλος,τεστ ARCH και GARCH για να εξεταστεί η ύπαρξη μεταβλητότητας στη σειρά.
Η μελέτη εξηγεί πως η ανεργία και ο πληθωρισμός είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένες
οικονομικές έννοιες. Βραχυπρόθεσμα υπάρχει μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των δύο.
Βραχυπρόθεσμα, δηλαδή, η καμπύλη Phillips είναι μια φθίνουσα καμπύλη. Η καμπύλη Phillips
μακροπρόθεσμα είναι διαφορετική από την καμπύλη Phillips βραχυπρόθεσμα.Έχει παρατηρηθεί
από τους οικονομολόγους ότι μακροπρόθεσμα οι έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού δεν
σχετίζονται.
Σύμφωνα με την κλασσική άποψη ο πληθωρισμός προκαλείται από τις μεταβολές στην
προσφορά χρήματος. Επίσης,σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους υπάρχει ένα φυσικό
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ποσοστό ανεργίας, το οποίο μπορεί επίσης να ονομάζεται επίπεδο ισορροπίας της ανεργίας σε μια
συγκεκριμένη οικονομία. Αυτό είναι γνωστό ως η μακροχρόνια καμπύλη Phillips. Η μακροχρόνια
καμπύλη Phillips είναι ουσιαστικά κάθετη καθώς ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να έχει την
οποιαδήποτε σχέση με την ανεργία σε μακροπρόθεσμη βάση. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η
ανεργία θα παραμείνει σε σταθερό σημείο, ανεξάρτητα από τον πληθωρισμό.
Στη μελέτη αυτή οι Umaru και Zubairu παραθέτουν και στοιχεία για τις Η.Π.Α.
Συγκεκριμένα,όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα (3.3) που συμπεριλαμβάνεται στο
άρθρο τους,υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορούμε να δούμε μια συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και
πληθωρισμού και μακροχρόνια. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1979 και του 1983, ο πληθωρισμός
μειώθηκε από 15% σε 2,5%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βλέπουμε μια αύξηση στην
ανεργία από 5% σε 11%.Το 2008, βλέπουμε πτώση του πληθωρισμού από 5% σε -2%. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει μια απότομη άνοδος της ανεργίας από 5% σε πάνω από 10%.
Αυτό, ως εκ τούτου, δείχνει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού.

Διάγραμμα3.3 : Συσχέτιση ανεργίας και πληθωρισμού (Ηνωμένο Βασίλειο - ΗΠΑ)

Αντίστοιχα στο ίδιο γράφημα βλέπουμε πως η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ υψηλή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και μόνο σε κάποιες λίγες
περιπτώσεις το γράφημα έχει θετική σχέση, ειδικά το 2009.
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Μετά την εξαγωγή,λοιπόν, όλων των ελέγχων που προαναφέραμε : του επαυξημένου
Dickey-Fuller, του τεστ αιτιότητας κατά Granger,του ελέγχου Johansen και των τεχνικών ARCH
και GARCH , τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι όλες οι μεταβλητές στο μοντέλο είναι στάσιμες,
δεν αποδεικνύεται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού,ενώ τα
αποτελέσματα της τεχνικής συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ της
ανεργίας και του πληθωρισμού.

Ο Patrick Nub (2013) στην εργασία του με τίτλο “An empirical analysis of the Phillips
Curve - A time series exploration of Germany”, επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ
πληθωρισμού και ανεργίας στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από το 1970 έως το 2012.
Μέσα από τις μεθόδους της συνολοκλήρωσης και ενός υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων, αυτή
η έρευνα τονίζει ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμα αρνητική σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της
ανεργίας, και, κατά συνέπεια, η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips είναι ένα ακατάλληλο μέσο για τη
λήψη πολιτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ένα από τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από
την εργασία αυτή πέρα από το ότι δεν υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας
βραχυπρόθεσμα είναι, αντίθετα με τις προσδοκίες, πως η σχέση αυτή είναι θετική.
Επιπλέον, υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας. Ο
συγγραφέας υποστηρίζει πως με τη χρήση της κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής, η Γερμανία
μπορεί να μειώσει μόνιμα την ανεργία, χωρίς να χάσει το στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον
πληθωρισμό. Η μελέτη διαπίστωσε μακροχρόνια σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας
στη Γερμανία, διαψεύδοντας έτσι τη θεωρία που αφορούσε στο φυσικό ποσοστό ανεργίας. Τα
αποτελέσματά αυτά είναι συνεπή με προηγούμενες έρευνες για τη χώρα. (Schreiber και Wolters,
2002,Franz, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS

4.1 Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός και η ανεργία είναι δυο πολύ σχολαστικά μελετημένοι δείκτες της
οικονομίας μιας χώρας. Πληθωρισμός είναι η διαρκής και συνεχιζόμενη τάση αύξησης του γενικού
επιπέδου τιμών. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία , στην οποία το επίπεδο των τιμών αυξάνει
συνεχώς. Ακόμη και στην περίπτωση που το επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό αλλά υφίσταται
μια προσωρινά συγκαλυμμένη και αφανή τάση ανόδου, πάλι θεωρούμε ότι υπάρχει πληθωρισμός.
Πρέπει να τονιστεί ότι μια και μοναδική αύξηση των τιμών χωρίς τάση παραπέρα αυξήσεως δε
θεωρείται πληθωρισμός.
Συνεπώς , πληθωρισμός δε σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο τιμών , αλλά ένα συνεχώς
ανερχόμενο επίπεδο τιμών. Η ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών (ή του δείκτη τιμών)
μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο ονομάζεται ρυθμός πληθωρισμού. Έτσι, όταν λέμε ότι ο
ρυθμός πληθωρισμού είναι 5%, εννοούμε ότι το επίπεδο των τιμών του τρέχοντος έτους είναι 5%
υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.
Ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του
οικονομικού συστήματος, ασκεί σημαντικές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη διανομή του εισοδήματος. Το πραγματικό εισόδημα ενός ατόμου ή
μιας οικονομίας εξαρτάται από το ονομαστικό , δηλαδή το χρηματικό εισόδημα, και από το επίπεδο
των τιμών, διότι :
Πραγματικό εισόδημα = Ονομαστικό Εισόδημα / Επίπεδο Τιμών * 100
Είναι φανερό ότι ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα
είναι σταθερό ή αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από το ρυθμό του πληθωρισμού, γιατί σε αυτήν την
περίπτωση μειώνεται το πραγματικό εισόδημα και άρα το βιοτικό τους επίπεδο. Τα άτομα αυτά
είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί και υπάλληλοι που ο μισθός τους δεν αναπροσαρμόζεται συχνά.
Αντίθετα, ο πληθωρισμός ευνοεί , ή τουλάχιστον δεν πλήττει, τα άτομα που το εισόδημα τους
προέρχεται από κέρδη, γιατί τα κέρδη συνήθως αυξάνονται μαζί του.Ο πληθωρισμός μειώνει την
αξία των αποταμιευτών. Τα άτομα που πλήττονται περισσότερο είναι οι μικροί αποταμιευτές που
δεν έχουν δυνατότητα έγκαιρης και ασφαλούς επένδυσης των χρημάτων τους. Ο πληθωρισμός
τείνει να ευνοεί αυτούς που δανείζονται και να ζημιώνει αυτούς που δανείζουν. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης από τους πιστωτές στους χρεώστες
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πραγματοποιείται μόνο, αν δεν αναμένεται ή δεν προβλέπεται πληθωρισμός. Αν, όμως, ο
πληθωρισμός είναι αναμενόμενος, που είναι και συνήθης περίπτωση, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη
στον καθορισμό του επιτοκίου.
Οι οικονομολόγοι διακρίνουν διάφορα είδη πληθωρισμού που αντιστοιχούν σε διαφορετικές
απόψεις για τα αίτια που τον προκαλούν. Οι δύο πιο κυρίαρχες απόψεις αναφέρονται στον
πληθωρισμό ζήτησης και στον πληθωρισμό κόστους. Ο πληθωρισμός ζήτησης είναι αποτέλεσμα
υπερβάλλουσας ζήτησης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, καθώς η οικονομία πλησιάζει το
επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, αρχίζουν να δημιουργούνται στενότητες στην αγορά ορισμένων
παραγωγικών συντελεστών, με συνέπεια την αύξηση της τιμής τους. Η αύξηση αυτή της τιμής των
παραγωγικών συντελεστών προκαλεί αύξηση του κόστους παραγωγής και, επομένως, αύξηση της
τιμής των προϊόντων. Αυτό δεν εξηγεί γιατί υπάρχει πληθωρισμός και σε περιόδους χαμηλής
σχετικά ζήτησης, δηλαδή σε περιόδους ανεργίας και μείωσης εισοδήματος. Ο πληθωρισμός
κόστους τονίζει το ρόλο των εργατικών σωματείων και τη δύναμη ολιγοπωλίων. Σύμφωνα με τη
θεωρία αυτή, τα εργατικά σωματεία ή ορισμένα από αυτά έχουν αρκετή δύναμη, ώστε να μπορούν
να πετυχαίνουν αυξήσεις των μισθών και των ημερομισθίων, ακόμα και όταν υπάρχει ανεργία. Από
την μεριά τους τα μεγάλα μονοπώλια και ολιγοπώλια έχουν αρκετή δύναμη στην αγορά, ώστε να
μεταβιβάζουν τις αυξήσεις του κόστους, που προκαλούνται από την αύξηση των εργατικών μισθών,
στους αγοραστές αυξάνοντας την τιμή του προϊόντος.
Παλαιότερα, ο πληθωρισμός και η ανεργία ήταν φαινόμενα που δεν παρατηρούνταν
ταυτόχρονα. Σε περιόδους αύξησης παρατηρούσαμε αύξηση των τιμών, αλλά ταυτόχρονα
οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Σε περιόδους ύφεσης παρατηρούσαμε κάμψη της
οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα πτώση του πληθωρισμού.
Δηλαδή, ο πληθωρισμός και η ανεργία παρουσιάζουν αντίθετες μεταβολές.Από το 1965 και μετά οι
ανεπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά. Ανεργία και πληθωρισμός
συνυπάρχουν ή ακόμη μπορεί να αυξάνονται ταυτόχρονα. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε
«στασιμοπληθωρισμός», γιατί παρατηρείται πληθωρισμός και ταυτόχρονα η οικονομία βρίσκεται
σε κατάσταση στασιμότητας ή ανεργίας.
Το κόστος του πληθωρισμού είναι τόσο μεγάλο, ώστε αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα
του οικονομικού συστήματος. Γι'αυτό κρίνεται αναγκαία η κρατική παρέμβαση για τη λήψη μέτρων
καταπολέμησής του. Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή αντιπληθωριστική πολιτική, αλλά διάφορες
μέθοδοι για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ανάλογα με το αν έχουμε πληθωρισμό κόστους ή
ζήτησης. Στην περίπτωση του πληθωρισμού ζήτησης, οι μέθοδοι αντιμετώπισής είναι η
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Στην περίπτωση του πληθωρισμού κόστους, οι πιο
γνωστές μέθοδοι αντιμετώπισής είναι η εισοδηματική πολιτική και οι άμεσοι έλεγχοι τιμών και
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μισθών.
4.2 Ανεργία
Κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού. Για λόγους οικονομικής ανάλυσης ο
πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα
οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Το εργατικό δυναμικό
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι
και σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι. Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να
μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος , για παράδειγμα, χιλιάδες άνεργοι. Η σημασία όμως του αριθμού
αυτού εξαρτάται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού. Γι'αυτό η ανεργία μετράται ως ποσοστό
επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα 10%.
Ποσοστό Ανεργίας = Αριθμός Ανέργων / Εργατικό Δυναμικό *100
Υπάρχουν τέσσερα είδη ή κατηγορίες ανεργίας : η εποχιακή ανεργία , η ανεργία τριβής , η
διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης (ή κεϋνσιανή ανεργία). Η ανεργία
ονομάζεται εποχιακή όταν σχετίζεται με επιχειρήσεις, π.χ. αγροτικές και τουριστικές,που
παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια
του έτους. Η ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίσουν αμέσως τις
επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους άνεργους
εργάτες. Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι δεν
μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα
στα προσόντα και την εξειδίκευση των ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των
κενών θέσεων , η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική. Τέλος, η ανεργία λόγω ανεπαρκούς
ζήτησης ονομαζόμενη και κεϋνσιανή ανεργία, είναι εκείνη που προέρχεται από την πτώση της
οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου.
Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες : αποτελεί απώλεια παραγωγικών
δυνάμεων , δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην
παραγωγική διαδικασία, σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του και
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό , λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους
ανέργους. Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες , γιατί η κατάσταση της ανεργίας
μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένειά του αφού, εκτός από την
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έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική θέση, δημιουργεί προβλήματα αυτοσεβασμού,
οικογενειακών τριβών κ.α. Με άλλα λόγια , πέρα από τις οικονομικές συνέπειες , η ανεργία
δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
Η καταπολέμηση ή η μείωση της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό φαίνεται και από
εμπειρική παρατήρηση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 10 χρόνια το ποσοστό ανεργίας
υπερβαίνει το 10%, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια είναι γύρω στο 10%.Τα μέτρα που
παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι δύο γενικών
κατηγοριών, δηλαδή μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης και μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης
και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Τα μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης είναι
δημοσιονομικά και νομισματικά. Τα δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως αύξηση των
κρατικών δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Σκοπός αυτών
των έργων είναι η άμεση αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Τα νομισματικά μέτρα
αποβλέπουν στη μείωση του επιτοκίου, με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της
παραγωγής και, συνεπώς της απασχόλησης. Τα δημοσιονομικά και τα νομισματικά μέτρα
αποβλέπουν στην αύξησης της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη μείωση της ανεργίας που
οφείλεται στην ανεπάρκεια της ζήτησης , δηλαδή της κεϋνσιανής ανεργίας. Τα μέτρα
επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ανέργους
στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και ειδικεύσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ή
χρήσιμες , προκειμένου να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι
τα μέτρα έχουν στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.
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4.3 Καμπύλη Phillips
Η καμπύλη Phillips αρχικά εμφανίστηκε ως μια σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και
του ποσοτού μεταβολής των ονομαστικών μισθών. Στα τέλη της δεκαετίας του '50 και τη δεκαετία
του '60, πολλές στατιστικές μελέτες εξέτασαν στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία σε
πολυάριθμες χώρες, βρίσκοντας αρνητική σχέση μεταξύ τους. Στη σημερινή βιβλιογραφία το
ποσοστό μεταβολής των ονομαστικών μισθών έχει αντικατασταθεί από το ποσοστό μεταβολής των
τιμών. Η σχέση ανάμεσα στο ποσοστό ανεργίας και το ρυθμό πληθωρισμού είναι αρνητική και
αναφέρεται για πρώτη φορά από τον A.W. Phillips το 1958.
Στη δεκαετία του '60, ο πληθωρισμός και η ανεργία φαίνονταν να βρίσκονται κατα μήκος
μιας καμπύλης Phillips. Ο πληθωρισμός αυξανόταν και η ανεργία μειωνόταν σχετικά σταθερά σε
όλη τη δεκαετία και οι σχεδιαστές πολιτικής είχαν προφανώς αποφασίσει να ζήσουν με υψηλότερο
πληθωρισμό προκειμένου να μειώσουν την ανεργία.
Διάγραμμα 4.1 : Η καμπύλη Phillips στην αρχική της μορφή

Όταν αυξάνεται ο ρυθμός πληθωρισμού από π1 σε π2, μειώνεται το ποσοστό ανεργίας από
U1 σε U2 (και το αντίστροφο).
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Διάγραμμα 4.2 : Η καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.(1960-1969)

Η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού κατέρρευσε κατά τις επόμενες
δεκαετίες. Η δεκαετία του '70 ήταν μια ιδιαίτερα κακή περίοδος όπου συνυπήρχε υψηλή ανεργία
και πληθωρισμός. Σε αντίθεση με τη δεκαετία του '60, κατά τα έτη 1970-1998 δε φαίνεται να
υπάρχει μια σαφής σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό και την ανεργία,όπως φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 4.3 : Η καμπύλη Phillips στις Η.Π.Α.(1970-2005)

Το δίλημμα της συνυπάρξεως ανεργίας και πληθωρισμού, οι Νεο - Κεϋνσιανοί το έλυσαν
υποστηρίζοντας ατέλειες της αγοράς, όπως έλλειψη πληροφοριών, ανομοιογένεια των εργατών κ.ά.
Μετά το 1970 το σκηνικό αλλάζει. Οι Νεο - Κεϋνσιανοί έχουν να αντιμετωπίσουν τη κριτική των
«Μονεταριστών» με επικεφαλής τον Milton Friedman. Τα βασικά σημεία των Μονεταριστών είναι
πως ο πληθωρισμός είναι νομισματικό φαινόμενο,η Κεϋνσιανή θεωρία την οποία οι Μονεταριστές
ταυτίζουν με την απλή καμπύλη Phillips χωρίς προσαρμογή των προβλέψεων δεν μπορεί να
ερμηνεύσει το πρόβλημα του πληθωρισμού, ιδιαίτερα τον επιταχυνόμενο πληθωρισμό,ο ιδιωτικός
τομέας της οικονομίας βρίσκεται σε σταθερότητα και η μεταβολή του ρυθμού αυξήσεως της
προσφοράς χρήματος βραχυχρόνια επηρεάζει τις πραγματικές μεταβλητές (πραγματικό προϊόν,
ανεργία).
Η διάκριση μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας καμπύλης Phillips είναι βασικής
σημασίας στη μονεταριστική θεωρία . Το ερώτημα που θέτουν οι Μονεταριστές είναι κατά πόσον η
καμπύλη Phillips είναι μια σταθερή σχέση. Η εναλλακτική δυνατότητα
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μεταξύ ανεργίας και

πληθωρισμού υπάρχει επίσης και μακροχρόνια; Οι Friedman και Phelps δεν δέχονται τη
σταθερότητα της καμπύλης Phillips όταν οι πληθωριστικές προσδοκίες μεταβάλλονται. Η
βραχυχρόνιος καμπύλη Phillips είναι μία ασταθής καμπύλη. Η επιλογή ενός σημείου επί της
καμπύλης Phillips αντιστοιχεί σ' ένα ορισμένο ρυθμό πληθωρισμού. Μετά από μία περίοδο
προσαρμογής δημιουργείται νέος προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού πράγμα που ωθεί προς τα
πάνω τη καμπύλη Phillips. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Friedman και Phelps αρνούνται την ύπαρξη
βραχυχρόνιου καμπύλης Phillips. Απλώς δέχονται ότι η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips
μετατοπίζεται προς τα πάνω όταν μεταβάλλονται οι πληθωριστικές προσδοκίες.
Μακροχρόνια η καμπύλη Phillips γίνεται κάθετη στο προκαθωρισμένο επίπεδο ρυθμού
ανεργίας (επίπεδο ισορροπίας) που ο Friedman ονόμασε «φυσικό ρυθμό ανεργίας». Μακροχρόνια,
ο προσδοκώμενος πληθωρισμός είναι ίσος με τον παρατηρούμενο και η παρατηρούμενη ανεργία
ίσούται με το φυσικό της ποσοστό, καθώς δεν είναι δυνατό τα άτομα να υποεκτιμούν ή να
υπερεκτιμούν το ύψος του πληθωρισμού συνεχώς. Εφόσον, λοιπόν, η παρατηρούμενη ανεργία
ισούται με το φυσικό της ποσοστό, η μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι κάθετη.

Διάγραμμα 4.4 : Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά τις μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται

στην έρευνα, με τη χρήση γραφημάτων και περιγραφικών στατιστικών. Όπως προαναφέραμε, τα
δεδομένα που χρησιμοποιούμε αφορούν τις Η.Π.Α. και είναι μηνιαία. Προέρχονται από το
υπουργείο Εργασίας των Η.Π.Α. και καλύπτουν την περίοδο από το1948 έως το 2014. Οι
μεταβλητές μας είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός και παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά
και περιγραφικά για να ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος της μελέτης η ανάλυσή τους.
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5.2 Διαγραμματική παρουσίαση μεταβλητών
5.2.1 Πληθωρισμός
Σε μια οικονομία όταν μετράμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία
μεταβολή του επιπέδου των τιμών. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε τον πληθωρισμό των
Η.Π.Α. Παρατηρούμε πως με τη χρήση των μηνιαίων στοιχείων μας, ο πληθωρισμός προκύπτει
ανωδικός. Έχουμε ,δηλαδή, συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού σε όλη τη διάρκεια του
δείγματός μας.
Διάγραμμα 5.1 : Πληθωρισμός στις Η.Π.Α. (1948-2014)
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5.2.2 Ανεργία
Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος , για παράδειγμα, χιλιάδες
άνεργοι. Η σημασία όμως του αριθμού αυτού εξαρτάται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού.
Γι'αυτό η ανεργία μετράται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού, για
παράδειγμα, 5%. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την εξέλιξη της ανεργίας στις Η.Π.Α. Σε
αντίθεση με τον πληθωρισμό, η ανεργία παρουσιάζει συνεχείς αυξομειώσεις σε όλο το δείγμα μας.
Αγγίζει το κατώτατο σημείο κατά το έτος 1954 και το ανώτερο σημείο της το 1984.

Διάγραμμα 5.2 : Ανεργία στις Η.Π.Α. (1948-2014)
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5.3 Περιγραφικά και παρουσίαση μεταβλητών
5.3.1 Πληθωρισμός
Διάγραμμα 5.3 : Ιστόγραμμα πληθωρισμού
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Στο παραπάνω ιστόγραμμα βλέπουμε τον πληθωρισμό των Η.Π.Α. σε ένα δείγμα 793
παρατηρήσεων για το διάστημα 1948 με 2014 μηνιαία. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την
πορεία του πληθωρισμού στις Η.Π.Α. με τη βοήθεια των εκτιμητών της κύρτωσης (Kurtosis), της
ασσυμετρίας (Skewness) και του δείκτη Jarque-Bera (1987). Στον πίνακα δίπλα στο ιστόγραμμα
βλέπουμε όλα τα στατιστικά : τον αριθμητικό μέσο, τη διάμεσο, τη μέγιστη και ελάχιστη
παρατήρηση και την τυπική απόκλιση.
Οι τιμές που μας απασχολούν είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας, που μας δίνει πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα στοιχεία. Αν η ασυμμετρία είναι θετική τότε η
κατανομή είναι ασύμμετρη δεξιά κα το αντίθετο. Από το δείκτη που στο παράδειγμά μας ισούται με
0.452283, και το γράφημα βλέπουμε πως η κτανομή μας είναι ασύμμετρη δεξιά.
Έπειτα, ελέγχουμε το συντελεστή κύρτωσης. Εάν ο συντελεστής κύρτωσης είναι
μεγαλύτερος του 3, η κατανομή είναι λεπτόκυρτη. Εάν είναι μικρότερος του 3 είναι πλατύκυρτη και
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αν είναι ίσος με 3 είναι μεσόκυρτη. Στην περίπτωσή μας, όπου ο συντελεστής κύρτωσης ισούται με
1.753321 η κατανομή είναι πλατύκυρτη.
Η τιμή του Jarque -Bera είναι 78.38970 και το probability είναι 0.Ο έλεγχος του Jarque
-Bera δείχνει κατά πόσο μια κατανομή είναι κανονική.Το κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι το
probabiity.Εφόσον στο δείγμα μας το prob.είναι μικρότερο του 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας 5%),
δεχόμαστε ότι η κατανομή μας δεν είναι κανονική.
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5.3.2 Ανεργία
Διάγραμμα 5.4: Ιστόγραμμα ανεργίας

90

Series: UNE
Sample 1948M01 2014M01
Observations 793

80
70
60
50
40
30

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.828802
5.600000
10.80000
2.500000
1.666421
0.560816
2.973616

Jarque-Bera
Probability

41.59142
0.000000

20
10
0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Στο παραπάνω ιστόγραμμα βλέπουμε την ανεργία σε ένα δείγμα 793 παρατηρήσεων για το
διάστημα 1948 με 2014 μηνιαία. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την πορεία της ανεργίας. με τη
βοήθεια των εκτιμητών της κύρτωσης (Kurtosis), της ασσυμετρίας (Skewness) και του δείκτη
Jarque-Bera. Ο συντελεστής ασυμμετρίας ισούται με 0.560816. Άρα η κτανομή μας είναι
ασύμμετρη δεξιά. Εάν ο συντελεστής κύρτωσης είναι μεγαλύτερος του 3, η κατανομή είναι
λεπτόκυρτη. Εάν είναι μικρότερος του 3 είναι πλατύκυρτη και αν είναι ίσος με 3 είναι μεσόκυρτη.
Στην περίπτωσή μας ο συντελεστής κύρτωσης ισούται με 2.973616, άρα η κατανομή είναι οριακά
πλατύκυστη.
Η τιμή του Jarque –Bera είναι 41.59142 και το probability είναι 0. Ο έλεγχος του Jarque
-Bera δείχνει κατά πόσο μια κατανομή είναι κανονική. Το κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι το
probabiity. Εφόσον στο δείγμα μας το prob.είναι μικρότερο του 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας 5%),
δεχόμαστε ότι η κατανομή μας δεν είναι κανονική.
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5.3.3 Περιγραφικά Στοιχεία
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε συγκεντρωτικά τα περιγραφικά στατιστικά των δυο
μεταβλητών του δειγματός μας.
Πίνακας 5.1 : Περιγραφικά στατιστικά των δυο μεταβλητών
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CPI

Mean

5.828802

99382.12

Median
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2.500000

2930000

Std. Dev.

1.666421

69473.48

Skewness

0.560816

0.452283

Kurtosis

2.973616

1.753321

Μεταβλητότητα

0.285894

0.699054

Jarque-Bera

41.59142

78.38970

Probability

0.000000

0.000000

793

793

Observations

Τα στοιχεία και των δύο μεταβλητών δεν κατανέμονται κανονικά ,διότι τα probability και
στις δυο περιπτώσεις είναι μικρότερα του 0,05.
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5.3.4 Συσχετίσεις

Πίνακας 5.2 : Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών (Correlation Matrix)
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Για να δούμε εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και κατά πόσο επηρεάζει η
μια μεταβλητή την άλλη δημιουργήσαμε έναν πίνακα συσχετίσεων. Η συσχέτιση μας δείχνει το
βαθμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών καθώς και τη φύση της εξάρτησης αυτής,θετική,
αρνητική ή μηδέν. Οι τιμές σε έναν πίνακα συσχετίσεων κυμαίνονται από -1 εώς +1 και όσο πιο
κοντά σε αυτές τις τιμές πλησιάζουν οι τιμές που θα βρούμε, τόσο ισχυρότερη συσχέτιση υπάρχει
μεταξύ των μεταβλητών.
Από τις τιμές που βρήκαμε στον πίνακα συσχετίσεων συμπεραίνουμε ότι στο δείγμα μας
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας, αν και η συσχέτιση αυτή δεν είναι
ιδιαίτερα ισχυρή. Συγκεκριμένα η τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι λίγο πάνω από το 0.3497.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

6.1 Θεωρία Στασιμότητας
Με τον όρο χρονολογική σειρά περιγράφουμε το σύνολο των τιμών που παίρνει μια
μεταβλητή σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Η μεταβλητή, δηλαδή, μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια
του χρόνου.
Πρόκειται , δηλαδή, για ένα δείγμα y1,y2,...,yT, όπου ο δείκτης παριστάνει ισαπέχοντα
χρονικά σημεία ή διαστήματα. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε χρονικής σειράς είναι πως υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ των διαδοχικών τιμών της. Ο βασικός σκόπός της μελέτης των χρονικών σειρών
είναι να χρησιμοποιηθούν στη διενέργεια προβλέψεων. Αν οι παρατηρήσεις είναι συγκεκριμένες
τιμές των τυχαίων μεταβλητών και οι τυχαίες αυτές μεταβλητές είναι υποσύνολο μιας άπειρης
σειράς τυχαίων μεταβλητών, τότε η άπειρη αυτή ακολουθία των τυχαίων μεταβλητών ονομάζεται
στοχαστική διαδικασία.
Μια στοχαστική διαδικασία είναι στάσιμη όταν οι ιδιότητές της δεν επηρεάζονται από μία
αλλαγή μέτρησης της χρονικής περιόδου, δηλαδή η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή
τη χρονική περίοδο t, δηλαδή f (yt, yt+1,...,yt+T), είναι ίδια με τη συνδυασμένη συνάρτηση
πιθανότητας με αρχή τη χρονική περίοδο t + s. Το s παριστάνει μια αυθαίρετη μετακίνηση πάνω
στον άξονα του χρόνου. Σε μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας ο μέσος και η διακύμανση δε
μεταβάλλονται, ενώ η συνδυακύμανση είναι συνάρτηση μόνο χρονικών υστερήσεων ή
προηγήσεων. Δηλαδή, μία χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται ως στάσιμη (ασθενώςστάσιμη) όταν
ισχύουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις : 1) ο μέσος της χρονολογικής σειράς δεν μεταβάλλεται
διαχρονικά 2) η διακύμανση της χρονολογικής σειράς δεν μεταβάλλεται διαχρονικά και 3) η
συνδιακύμανση των τιμών της χρονολογικής σειράς σε δύο χρονικά σημεία εξαρτάται από την
απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από το χρονικό σημείο καθαυτό.
Δηλαδή :
Μέσος:

Ε(Yt) = μ

Διακύμανση:

Var(Yt) = σ2

Συνδιακύμανση:

Cov(Yt , Yt+k) = Cov[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ

Αν μία τουλάχιστο από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει, τότε η χρονική σειρά Yt
χαρακτηρίζεται μη στάσιμη.
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Στην πράξη είναι δύσκολο να βρούμε στάσιμες χρονικές σειρές, ιδιαίτερα στην οικονομική
επιστήμη. Οι περισσότερες μεταβλητές στα οικονομικά είναι μη στάσιμες, αφού στις περισσότερες
υπάρχει τάση, ή εποχικότητα. Επομένως πριν αναλυθούν οι οικονομικές μεταβλητές θα πρέπει
πρώτα να μετατραπούν σε στάσιμες και έπειτα να εφαρμοστούν οι μέθοδοι αναλύσεων των
στάσιμων χρονικών αυτών σειρών.
Σε περίπτωση μη στασιμότητας των χρονολογικών σειρών, οι στατιστικοί έλεγχοι δεν
ισχύουν καθώς τα αποτελέσματα που δίνουν είναι αναξιόπιστα. Γι’αυτό ο έλεγχος για στασιμότητα
είναι από τα πρώτα βήματα που ακολουθούνται στην ανάλυση χρονοσειρών για να αποφασιστεί αν
οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Εάν δε γίνει ο έλεγχος αυτός και οι μεταβλητές είναι μη-στάσιμες, δε
θα ακολουθούν καλά ορισμένες κατανομές με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε νόθα αποτελέσματα
παλινδρομήσεων (Χρήστου, 2004).
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6.2 Έλεγχος για ύπαρξη στασιμότητας
Ο έλεγχος στασιμότητας μπορεί να γίνει με τη διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
βασιζόμενος στους στατιστικούς ελέγχους των Box-Pierce (1970). Οι υποθέσεις που εξετάζονται
για τον έλεγχο στασιμότητας είναι :

Hₒ : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων / Η χρονική σειρά είναι στάσιμη
H1 :Υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων / Η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη
Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις αυτοσυσχετίσεις και τις μερικές αυτοσυσχετίσεις των
χρονικών σειρών στα επίπεδά τους και στις πρώτες διαφορές.
Ελέγχουμε αρχικά τις δύο μεταβλητές μας UNE και CPI στα επίπεδα και στις πρώτες
διαφορές. Από τις τιμές των AC και PAC καθώς και από τα κορελογράμματα βλέπουμε πως υπάρχει
αυτοσυσχέτιση δηλαδή οι χρονολογικές σειρές και για τις δύο μεταβλητές δεν είναι στάσιμες ούτε
στα επίπεδα ούτε στις πρώτες διαφορές. Για το λόγο αυτό θα λογαριθμήσουμε τις μεταβλητές μας
και θα ελέγξουμε για ύπαρξη αυτοσυσχέτισης των νέων χρονικών σειρών.

Εξετάζουμε την

περίπτωση ύπαρξης σταθεράς και ύπαρξης σταθεράς και τάσης. Με τον όρο τάση εννοούμε τη
συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών μιας χρονολογικής σειράς.
Χρησιμοποιούμε τους ελέγχους Philips-Perron και Augmented Dickey-Fuller(1979). Με
τον έλεγχο Dickey-Fuller κάνουμε ουσιαστικά έλεγχο μοναδιαίας ρίζας που συνεπάγεται μη
στσιμότητα. Οι έλεγχοι Dickey-Fuller υποθέτουν ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν αυτοσυσχετίζονται
και ότι έχουν σταθερή διακύμανση. Οι Philips-Perron (1988) γενικεύουν την προσέγγιση αυτή και
υποθέτουν ότι ο διαταρακτικός όρος έχει μέσο το 0.
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Πίνακας 6.1 : Πίνακας ADF/P.P. (MacKinnon 1996)

LCPI

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΡΩΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

LUNE

C

C,T

C

C,T

ADF

-0.275(9)

-1.327(9)

-4.1869(5)

-4.457(5)

P.P.

-0.113(18)

-0.987(18)

-3.295(18)

-3.475(18)

ADF

-4.852(8)***

-4.847(8)***

-10.963(2)***

-10.958(2)***

P.P.

-35.611(19)***

-35.600(19)*** -27.150(17)*** -27.143(17)***

*** αναφέρονται σε επίπεδα 1% σημαντικότητας
Οι τιμές των παρενθέσεων παρουσιάζουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε και τις τιμές στον πίνακα 6.1 συμπεραίνουμε ότι
οι λογάριθμοι των μεταβλητών μας είναι στάσιμοι στις πρώτες διαφορές. Έτσι μπορούμε να
προχωρήσουμε στον έλεγχο για συνολοκλήρωση.
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6.3 Συμπεράσματα

Αφού παραθέσαμε κάποια στοιχεία για την έννοια της στασιμότητας, συνεχίσαμε στον
έλεγχο των μεταβλητών του υποδείγματός μας. Χρησιμοποιήσαμε τους ελέγχους Philips-Perron και
Augmented Dickey-Fuller , στην περίπτωση ύπαρξης σταθεράς και ύπαρξης σταθεράς και τάσης.
Χρειάστηκε να λογαριθμήσουμε τις μεταβλητές για να βρούμε τελικά πως αυτές είναι στάσιμες
στις πρώτες διαφορές τους. Ο έλεγχος στασιμότητα στις χρονικές σειρές μελέτης είναι απαραίτητος
για να διεξάγουμε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους των Eangle - Granger και
Johansen, για να εξετάσουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας καθώς και την ύπαρξη
αιτιότητας κατά Granger.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

7.1 Θεωρία συνολοκλήρωσης
Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών λέγεται συνολοκληρωμένο (cointegrated) αν
υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών ο οποίος είναι στάσιμος, πράγμα
που σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει μία στοχαστική τάση. Ο γραμμικός αυτός
συνδυασμός των χρονικών σειρών ονομάζεται εξίσωση συνολοκλήρωσης.
Η εξίσωση αυτή παριστά τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ των
χρονικών αυτών σειρών. Κατά την εξέταση οικονομικών φαινομένων η μελέτη των μακροχρόνιων
σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η οικονομική θεωρία εξετάζει την
αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών, καθώς και την εξέλιξή τους. Οι οικονομικές
μεταβλητές μπορεί να έχουν μια ανεξάρτητη πορεία μεταξύ τους σε βραχυχρόνιο επίπεδο (να είναι
μη στάσιμες) ή να υπάρχουν και κοινές μακροχρόνιες πορείες, αν είναι συνολοκληρωμένες
(Δριτσάκης, 2014).
Γενικά δυο χρονολογικές σειρές λέγονται συνολοκληρωμένες τάξης d,b αν :
1. και οι δυο είναι ολοκληρωμένες τάξεως d και
2. υπάρχει γραμμικός συνδυασμός των δυο που αποτελεί ολοκληρωμένη σειρά τάξεως d-b
όπου b > 0 (Χρήστου, 2004)
Η υπόθεση που ελέγχουμε είναι η μηδενική, της μη συνολοκλήρωσης έναντι της
εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης.
Ho: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών
H1: Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών
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7.2 Ελεγχος για Συνολοκληρωση Engle – Granger

Η μέθοδος των Engle – Granger (1987) στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των
κατάλοίπων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Engle-Granger για να υπάρχει συνολοκλήρωση
μεταξύ των μεταβλητών πρέπει τα κατάλοιπα να είναι ολοκληρωμένα σε βαθμό μικρότερο από τον
βαθμό των υπόλοιπων μεταβλητών.
Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι εξής :

Hₒ : Δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα / συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών
H1 : Υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα / συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών
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Πινακας 7.1 : Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Engle – Granger

Η ενδογενής μεταβλητή μας είναι η ανεργία, οπότε ελέγχουμε τα prob της LUNE. Από τον
πίνακα 7.1 παρατηρούμε ότι το probability της LUNE είναι <10% οπότε θεωρούμε ότι έχουμε
συνολοκλήρωση.
Για το LCPI τα prob είναι >10% οπότε αν έχω ενδογενή μεταβλητή μου τον πληθωρισμό,
δεν υπάρχει συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια σχέση ισορροπίας .
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7.3 Ελεγχος Στασιμοτητας Των Καταλοιπων (Κριτήριο Akaike)
Πινακας 7.2 : Ελεγχος Στασιμοτητας Των Καταλοιπων (Κριτήριο Akaike)

Στον πίνακα 7.2 κάνουμε έλεγχο στασιμότητας των καταλοίπων με το κριτήριο Akaike
(1973). Επειδή τα κατάλοιπα είναι στάσιμα, αφού το prob=0 ,άρα έχω συνολοκλήρωση, δηλαδή
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα
μπορώ να κάνω έλεγχο για βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.
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7.4 Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Phillips-Ouliaris
Εναλλακτικά, ελέγχουμε για συνολοκλήρωση με τον έλεγχο των Phillips-Ouliaris (1990).
Οι υποθέσεις είναι οι εξής :

Hₒ : Δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα
H1 : Υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα
Πινακας 7.3 : Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Phillips-Ouliaris

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως με ενδογενή μεταβλητή μας την ανεργία, τα
probability είναι <10% οπότε επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια
σχέση ισορροπίας .
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7.5 Έλεγχος Για Συνολοκληρωση Johansen
Ο έλεγχος του Johansen (1991) είναι μία μέθοδος για έλεγχο συνολοκλήρωσης που
βασίζεται στη μεθοδολογία των VAR υποδειγμάτων. Σύμφωνα με τον έλεγχο αυτό, όλες οι
μεταβλητές είναι ενδογενείς. Ο σκοπός της τοποθέτησης του VAR υποδείγματος και ο
προσδιορισμός της τάξης συνολοκλήρωσης δίνουν την δυνατότητα δοκιμής υποθέσεων σχετικά με
τις σχέσεις συνολοκλήρωσης και των συντελεστών προσαρμογής τους (Johansen S., 1991).
Οι υποθέσεις και εδώ είναι οι εξής:
H0: δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα
H1: υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα
Από τον πίνακα 7.4, εξετάζοντας τα probability, συμπεραίνουμε πως υπάρχει ένα
συνολοκληρωμένο διάνυσμα στο υπόδειγμά μας.
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Πινακας 7.4 : Ελεγχος Για Συνολοκληρωση Johansen
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7.6 Συμπεράσματα

Αφού είδαμε την έννοια της συνολοκλήρωσης έξετάσαμε αν υπάρχει συνολοκλήρωση
μεταξύ των μεταβλητών μας. Οι έλεγχοι που διεξάγαμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι ο έλεγχος Engle
– Granger, ο έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων με το κριτήριο του Akaike, ο έλεγχος PhillipsOuliaris και ,τέλος, ο έλεγχος Johansen. Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως υπάρχει ένα
συνολοκληρωμένο διάνυσμα στο υπόδειγμά μας. Εφόσον υπάρχει συνολοκλήρωση, δηλαδή
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας στο υπόδειγμά μας, θα προχωρήσουμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει
και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ
8.1 Ελεγχος Για Βραχυχρονια Σχεση Ισορροπιας ( Error Correction Model)
Όπως είδαμε παραπάνω η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος για να
εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων
μεταβλητών. Οι Engel και Granger (1987) έδειξαν ότι αν δύο μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες,
τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια
όμως, οι μεταβλητές αυτές μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια σχέση
ανισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που
ονομάζεται υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Το σφάλμα ισορροπίας (ανισορροπίας) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ενώσει τη βραχυχρόνια περίοδο με τη μακροχρόνια.

Η μέθοδος που

χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Δριτσάκης,
2013).
Στο υπόδειγμά μας είδαμε ότι έχουμε συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας,

οπότε μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.

Δημιουργούμε τις πρώτες διαφορές και εξετάζουμε την παλινδρόμηση στις πρώτες διαφορές με μια
νέα μεταβλητή, τα κατάλοιπα με χρονική υστέρηση.
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Πινακας 8.1 : Υποδειγμα Διορθωσης Λαθων

Στον έλεγχο αυτό ελέγχουμέ τόσο την τιμή του λ όσο και το prob του λ.
Βλέπουμε πως το λ = 1.692662 > -1
και παρατηρούμε πως τα prob < 5% άρα το λ είναι στατιστικά σημαντικό. Το συμπέρασμά μας
είναι πως υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.
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8.2 Συμπεράσματα
Αφού εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια
σχέση ισορροπίας στο υπόδειγμά μας, προχωρήσαμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει και βραχυχρόνια
σχέση ισορροπίας. Δημιουργήσαμε τις πρώτες διαφορές και εξετάσαμε την παλινδρόμηση στις
πρώτες διαφορές με μια νέα μεταβλητή, τα κατάλοιπα με χρονική υστέρηση. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήσαμε για να βρούμε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας λέγεται μηχανισμός
διόρθωσης σφάλματος (error correction model). Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως υπάρχει
βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματός μας. Έτσι, θα
συνεχίσουμε να εξετάσουμε για ύπαρξη αιτιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
9.1 Θεωρία Αιτιότητας
Ένα από τα προβλήματα που παρατηρούμε στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι ο
προσδιορισμός του κατά πόσο μία μεταβλητή αιτιάζει μία άλλη ή αιτιάζεται από αυτήν ή είναι
ανεξάρτητη από τις άλλες. Δηλαδή, ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης που μία μεταβλητή προκαλεί
μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Ο Granger (1969) ανέπτυξε την οικονομική έννοια της
αιτιότητας, γνωστή ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). Γενικά, λέμε πως μία
μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη μεταβλητή Υ, αν όλη η πρόσφατη πληροφόρηση
γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ.
Σύμφωνα με τον Granger υπάρχουν 4 ενδεχόμενα. Έστω ότι έχουμε δυο μεταβλητές, όπως
συμβαίνει στο υπόδειγμά μας, τις LUNE και LCPI. Οι περιπτώσεις είναι οι εξής :
1. Υπάρχει αιτιακή σχέση από την DLUNE προς την DLCPI
2. Υπάρχει αιτιακή σχέση από την DLCPI προς την DLUNE
3. Υπάρχει αιτιακή σχέση και προς τις δυο κατευθύνσεις
4. Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση, οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες
Παρακάτω θα διεξάγουμε έλεγχο Granger ώστε να δούμε τί συμβαίνει στην περίπτωση των
Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά την αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών μας.
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9.2 Ελεγχος Για Ύπαρξη Αιτιότητας
Έχουμε δει από προηγούμενους ελέγχους ότι οι μεταβλητές μας είναι στάσιμες στα επίπεδά τους,
οπότε μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο Granger για την αιτιότητα :

Πινακας 9.1 : Αιτιότητα κατά Granger

Hₒ : Ο πληθωρισμός δεν αιτιάται την ανεργία
H1 :Ο πληθωρισμός αιτιάται την ανεργία
Ελέγχουμε το probability από τον παραπάνω πίνακα. Επειδή το Prob είναι >5%
συμπεραίνουμε πως ισχύει η Hₒ, δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.

Hₒ : Η ανεργία δεν αιτιάται τον πληθωρισμό
H1 : Η ανεργία αιτιάται τον πληθωρισμό
Επειδή το Prob και εδώ είναι >5% συμπεραίνουμε πως ισχύει η Hₒ, δεν υπάρχει αιτιακή
σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.
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9.3 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό

προσδιορίζουμε

κατά πόσο μία μεταβλητή αιτιάζει μία άλλη ή

αιτιάζεται από αυτήν ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Έχουμε δει από τα προηγούμενα κεφάλαια
πως οι μεταβλητές μας είναι συνολοκληρωμένες, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας
μεταξύ τους καθώς επίσης ότι υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. Διεξάγουμε έλεγχο
Granger ώστε να δούμε τί συμβαίνει στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συμπέρασμα
που προκύπτει είναι πως ούτε ο πληθωρισμός αιτιάται την ανεργία, ούτε η ανεργία αιτιάται τον
πληθωρισμό.Οι δύο μεταβλητές, δηλαδή, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία εμπειρική μελέτη του πληθωρισμού και της ανεργίας για
τις Η.Π.Α. Στην αρχή αναφέρουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία, καθώς και τους στόχους και τη
διάρθρωση της μελέτης. Στη συνέχεια αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για τις Η.Π.Α. και την
οικονομία τους, ενώ γίνεται και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε προγενέστερες
μελέτες πάνω στο θέμα που μελετάμε. Παρουσιάζουμε τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ανεργίας
και του πληθωρισμού και την καμπύλη Phillips. Η αρνητική σχέση ανάμεσα στο ποσοστό ανεργίας
και το ρυθμό πληθωρισμού αναφέρεται για πρώτη φορά από τον A.W. Phillips και ονομάζεται
καμπύλη Phillips .
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται

ανάλυση των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε.

Εξετάζουμε το υπόδειγμα μας ως προς τη στασιμότητα στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές.
Βλέπουμε πως υπάρχει αυτοσυσχέτιση δηλαδή οι χρονολογικές σειρές και για τις δύο μεταβλητές
δεν είναι στάσιμες, οπότε λογαριθμίζουμε τις μεταβλητές μας και ελέγχουμε για ύπαρξη
αυτοσυσχέτισης των νέων χρονικών σειρών. Χρησιμοποιούμε τους ελέγχους Philips-Perron και
Augmented Dickey-Fuller και συμπεραίνουμε ότι οι λογάριθμοι των μεταβλητών μας είναι
στάσιμοι στις πρώτες διαφορές. Έτσι προχωρούμε στον έλεγχο για συνολοκλήρωση.
Οι έλεγχοι που διεξάγουμε για τη συνολοκλήρωση είναι ο έλεγχος Engle – Granger, ο
έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων με το κριτήριο του Akaike, ο έλεγχος Phillips-Ouliaris και
,τέλος, ο έλεγχος Johansen. Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο
διάνυσμα στο υπόδειγμά μας. Εφόσον υπάρχει συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας στο υπόδειγμά μας, εξετάσαμε εάν υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.
Στο όγδοο κεφάλαιο της εργασίας ελέγχουμε για βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.
Δημιουργήσαμε τις πρώτες διαφορές και εξετάσαμε την παλινδρόμηση με μια νέα μεταβλητή, τα
κατάλοιπα με χρονική υστέρηση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για να βρούμε αν υπάρχει
βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας λέγεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (error correction
model). Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ
των μεταβλητών του υποδείγματός μας. Έτσι, συνεχίσαμε να εξετάσουμε για ύπαρξη αιτιότητας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, λοιπόν, διεξάγουμε έλεγχο Granger ώστε να δούμε τί συμβαίνει
στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά την αιτιότητα. Το συμπέρασμα που
προκύπτει είναι πως ούτε ο πληθωρισμός αιτιάται την ανεργία, ούτε η ανεργία αιτιάται τον
πληθωρισμό.Οι δύο μεταβλητές, δηλαδή, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Συνοψίζοντας, από τους ελέγχους που κάναμε, διαπιστώσαμε πως οι μεταβλητές υπάρχει
συνολοκλήρωση, δηλαδή μακροχρόνια σχέση ισορροπίας στο υπόδειγμά μας, μεταξύ ανεργίας και
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πληθωρισμού και αφού τρέξαμε το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών βρήκαμε πως υπάρχει και
βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. Παρ'όλο που οι μεταβλητές μας συνολοκληρώνονται, δεν υπάρχει
καμία αιτιακή σχέση μεταξύ τους και από τον έλεγχο Granger αυτές προκύπτουν ανεξάρτητες.
Αυτά τα συμπεράσματα, ίσως να διαφέρουν εάν η μελέτη γίνει με ένα διαφορετικό δείγμα, που θα
κάλυπτε διαφορετική ή μεγαλύτερη χρονική περίοδο.
Ακόμη θα μπορούσε να γίνει παρόμοια μελέτη για άλλες χώρες, ούτως ώστε να μπορεί να
γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων ή εναλλακτικά θα μπορούσαν να προστεθούν στο δείγμα μας
και άλλες μεταβλητές.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Title:
Series ID:
Source:
Release:
Seasonal Adjustment:
Frequency:
Units:
Date Range:
Last Updated:
Notes:

Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items
CPIAUCSL
U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics
Consumer Price Index
Seasonally Adjusted
Monthly
Index 1982-84=100
1947-01-01 to 2014-04-01
2014-05-15 9:26 AM CDT
Handbook of Methods

(http://www.bls.gov/opub/hom/pdf/homch17.pdf)
Understanding the CPI: Frequently Asked Questions (http://stats.bls.gov:80/cpi/cpifaq.htm)

DATE

VALUE

DATE

VALUE

1947-01-01

21.480

1982-06-01

97.000

1947-02-01

21.620

1982-07-01

97.500

1947-03-01

22.000

1982-08-01

97.700

1947-04-01

22.000

1982-09-01

97.700

1947-05-01

21.950

1982-10-01

98.100

1947-06-01

22.080

1982-11-01

98.000

1947-07-01

22.230

1982-12-01

97.700

1947-08-01

22.400

1983-01-01

97.900

1947-09-01

22.840

1983-02-01

98.000

1947-10-01

22.910

1983-03-01

98.100

1947-11-01

23.060

1983-04-01

98.800

1947-12-01

23.410

1983-05-01

99.200

1948-01-01

23.680

1983-06-01

99.400

1948-02-01

23.670

1983-07-01

99.800

1948-03-01

23.500

1983-08-01

100.100

1948-04-01

23.820

1983-09-01

100.400

1948-05-01

24.010

1983-10-01

100.800

1948-06-01

24.150

1983-11-01

101.100

1948-07-01

24.400

1983-12-01

101.400

1948-08-01

24.430

1984-01-01

102.100

1948-09-01

24.360

1984-02-01

102.600

1948-10-01

24.310

1984-03-01

102.900

1948-11-01

24.160

1984-04-01

103.300

1948-12-01

24.050

1984-05-01

103.500

1949-01-01

24.010

1984-06-01

103.700

1949-02-01

23.910

1984-07-01

104.100

1949-03-01

23.910

1984-08-01

104.400
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1949-04-01

23.920

1984-09-01

104.700

1949-05-01

23.910

1984-10-01

105.100

1949-06-01

23.920

1984-11-01

105.300

1949-07-01

23.700

1984-12-01

105.500

1949-08-01

23.700

1985-01-01

105.700

1949-09-01

23.750

1985-02-01

106.300

1949-10-01

23.670

1985-03-01

106.800

1949-11-01

23.700

1985-04-01

107.000

1949-12-01

23.610

1985-05-01

107.200

1950-01-01

23.510

1985-06-01

107.500

1950-02-01

23.610

1985-07-01

107.700

1950-03-01

23.640

1985-08-01

107.900

1950-04-01

23.650

1985-09-01

108.100

1950-05-01

23.770

1985-10-01

108.500

1950-06-01

23.880

1985-11-01

109.000

1950-07-01

24.070

1985-12-01

109.500

1950-08-01

24.200

1986-01-01

109.900

1950-09-01

24.340

1986-02-01

109.700

1950-10-01

24.500

1986-03-01

109.100

1950-11-01

24.600

1986-04-01

108.700

1950-12-01

24.980

1986-05-01

109.000

1951-01-01

25.380

1986-06-01

109.400

1951-02-01

25.830

1986-07-01

109.500

1951-03-01

25.880

1986-08-01

109.600

1951-04-01

25.920

1986-09-01

110.000

1951-05-01

25.990

1986-10-01

110.200

1951-06-01

25.930

1986-11-01

110.400

1951-07-01

25.910

1986-12-01

110.800

1951-08-01

25.860

1987-01-01

111.400

1951-09-01

26.030

1987-02-01

111.800

1951-10-01

26.160

1987-03-01

112.200

1951-11-01

26.320

1987-04-01

112.700

1951-12-01

26.470

1987-05-01

113.000

1952-01-01

26.450

1987-06-01

113.500

1952-02-01

26.410

1987-07-01

113.800

1952-03-01

26.390

1987-08-01

114.300

1952-04-01

26.460

1987-09-01

114.700

1952-05-01

26.470

1987-10-01

115.000

1952-06-01

26.530

1987-11-01

115.400

1952-07-01

26.680

1987-12-01

115.600

1952-08-01

26.690

1988-01-01

116.000
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1952-09-01

26.630

1988-02-01

116.200

1952-10-01

26.690

1988-03-01

116.500

1952-11-01

26.690

1988-04-01

117.200

1952-12-01

26.710

1988-05-01

117.500

1953-01-01

26.640

1988-06-01

118.000

1953-02-01

26.590

1988-07-01

118.500

1953-03-01

26.630

1988-08-01

119.000

1953-04-01

26.690

1988-09-01

119.500

1953-05-01

26.700

1988-10-01

119.900

1953-06-01

26.770

1988-11-01

120.300

1953-07-01

26.790

1988-12-01

120.700

1953-08-01

26.850

1989-01-01

121.200

1953-09-01

26.890

1989-02-01

121.600

1953-10-01

26.950

1989-03-01

122.200

1953-11-01

26.850

1989-04-01

123.100

1953-12-01

26.870

1989-05-01

123.700

1954-01-01

26.940

1989-06-01

124.100

1954-02-01

26.990

1989-07-01

124.500

1954-03-01

26.930

1989-08-01

124.500

1954-04-01

26.860

1989-09-01

124.800

1954-05-01

26.930

1989-10-01

125.400

1954-06-01

26.940

1989-11-01

125.900

1954-07-01

26.860

1989-12-01

126.300

1954-08-01

26.850

1990-01-01

127.500

1954-09-01

26.810

1990-02-01

128.000

1954-10-01

26.720

1990-03-01

128.600

1954-11-01

26.780

1990-04-01

128.900

1954-12-01

26.770

1990-05-01

129.100

1955-01-01

26.770

1990-06-01

129.900

1955-02-01

26.820

1990-07-01

130.500

1955-03-01

26.790

1990-08-01

131.600

1955-04-01

26.790

1990-09-01

132.500

1955-05-01

26.770

1990-10-01

133.400

1955-06-01

26.710

1990-11-01

133.700

1955-07-01

26.760

1990-12-01

134.200

1955-08-01

26.720

1991-01-01

134.700

1955-09-01

26.850

1991-02-01

134.800

1955-10-01

26.820

1991-03-01

134.800

1955-11-01

26.880

1991-04-01

135.100

1955-12-01

26.870

1991-05-01

135.600

1956-01-01

26.830

1991-06-01

136.000
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1956-02-01

26.860

1991-07-01

136.200

1956-03-01

26.890

1991-08-01

136.600

1956-04-01

26.930

1991-09-01

137.000

1956-05-01

27.030

1991-10-01

137.200

1956-06-01

27.150

1991-11-01

137.800

1956-07-01

27.290

1991-12-01

138.200

1956-08-01

27.310

1992-01-01

138.300

1956-09-01

27.350

1992-02-01

138.600

1956-10-01

27.510

1992-03-01

139.100

1956-11-01

27.510

1992-04-01

139.400

1956-12-01

27.630

1992-05-01

139.700

1957-01-01

27.670

1992-06-01

140.100

1957-02-01

27.800

1992-07-01

140.500

1957-03-01

27.860

1992-08-01

140.800

1957-04-01

27.930

1992-09-01

141.100

1957-05-01

28.000

1992-10-01

141.700

1957-06-01

28.110

1992-11-01

142.100

1957-07-01

28.190

1992-12-01

142.300

1957-08-01

28.280

1993-01-01

142.800

1957-09-01

28.320

1993-02-01

143.100

1957-10-01

28.320

1993-03-01

143.300

1957-11-01

28.410

1993-04-01

143.800

1957-12-01

28.470

1993-05-01

144.200

1958-01-01

28.640

1993-06-01

144.300

1958-02-01

28.700

1993-07-01

144.500

1958-03-01

28.870

1993-08-01

144.800

1958-04-01

28.940

1993-09-01

145.000

1958-05-01

28.940

1993-10-01

145.600

1958-06-01

28.910

1993-11-01

146.000

1958-07-01

28.890

1993-12-01

146.300

1958-08-01

28.940

1994-01-01

146.300

1958-09-01

28.910

1994-02-01

146.700

1958-10-01

28.910

1994-03-01

147.100

1958-11-01

28.950

1994-04-01

147.200

1958-12-01

28.970

1994-05-01

147.500

1959-01-01

29.010

1994-06-01

147.900

1959-02-01

29.000

1994-07-01

148.400

1959-03-01

28.970

1994-08-01

149.000

1959-04-01

28.980

1994-09-01

149.300

1959-05-01

29.040

1994-10-01

149.400

1959-06-01

29.110

1994-11-01

149.800
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1959-07-01

29.150

1994-12-01

150.100

1959-08-01

29.180

1995-01-01

150.500

1959-09-01

29.250

1995-02-01

150.900

1959-10-01

29.350

1995-03-01

151.200

1959-11-01

29.350

1995-04-01

151.800

1959-12-01

29.410

1995-05-01

152.100

1960-01-01

29.370

1995-06-01

152.400

1960-02-01

29.410

1995-07-01

152.600

1960-03-01

29.410

1995-08-01

152.900

1960-04-01

29.540

1995-09-01

153.100

1960-05-01

29.570

1995-10-01

153.500

1960-06-01

29.610

1995-11-01

153.700

1960-07-01

29.550

1995-12-01

153.900

1960-08-01

29.610

1996-01-01

154.700

1960-09-01

29.610

1996-02-01

155.000

1960-10-01

29.750

1996-03-01

155.500

1960-11-01

29.780

1996-04-01

156.100

1960-12-01

29.810

1996-05-01

156.400

1961-01-01

29.840

1996-06-01

156.700

1961-02-01

29.840

1996-07-01

157.000

1961-03-01

29.840

1996-08-01

157.200

1961-04-01

29.810

1996-09-01

157.700

1961-05-01

29.840

1996-10-01

158.200

1961-06-01

29.840

1996-11-01

158.700

1961-07-01

29.920

1996-12-01

159.100

1961-08-01

29.940

1997-01-01

159.400

1961-09-01

29.980

1997-02-01

159.700

1961-10-01

29.980

1997-03-01

159.800

1961-11-01

29.980

1997-04-01

159.900

1961-12-01

30.010

1997-05-01

159.900

1962-01-01

30.040

1997-06-01

160.200

1962-02-01

30.110

1997-07-01

160.400

1962-03-01

30.170

1997-08-01

160.800

1962-04-01

30.210

1997-09-01

161.200

1962-05-01

30.240

1997-10-01

161.500

1962-06-01

30.210

1997-11-01

161.700

1962-07-01

30.220

1997-12-01

161.800

1962-08-01

30.280

1998-01-01

162.000

1962-09-01

30.420

1998-02-01

162.000

1962-10-01

30.380

1998-03-01

162.000

1962-11-01

30.380

1998-04-01

162.200
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1962-12-01

30.380

1998-05-01

162.600

1963-01-01

30.440

1998-06-01

162.800

1963-02-01

30.480

1998-07-01

163.200

1963-03-01

30.510

1998-08-01

163.400

1963-04-01

30.480

1998-09-01

163.500

1963-05-01

30.510

1998-10-01

163.900

1963-06-01

30.610

1998-11-01

164.100

1963-07-01

30.690

1998-12-01

164.400

1963-08-01

30.750

1999-01-01

164.700

1963-09-01

30.720

1999-02-01

164.700

1963-10-01

30.750

1999-03-01

164.800

1963-11-01

30.780

1999-04-01

165.900

1963-12-01

30.880

1999-05-01

166.000

1964-01-01

30.940

1999-06-01

166.000

1964-02-01

30.910

1999-07-01

166.700

1964-03-01

30.940

1999-08-01

167.100

1964-04-01

30.950

1999-09-01

167.800

1964-05-01

30.980

1999-10-01

168.100

1964-06-01

31.010

1999-11-01

168.400

1964-07-01

31.020

1999-12-01

168.800

1964-08-01

31.050

2000-01-01

169.300

1964-09-01

31.080

2000-02-01

170.000

1964-10-01

31.120

2000-03-01

171.000

1964-11-01

31.210

2000-04-01

170.900

1964-12-01

31.250

2000-05-01

171.200

1965-01-01

31.280

2000-06-01

172.200

1965-02-01

31.280

2000-07-01

172.700

1965-03-01

31.310

2000-08-01

172.700

1965-04-01

31.380

2000-09-01

173.600

1965-05-01

31.480

2000-10-01

173.900

1965-06-01

31.610

2000-11-01

174.200

1965-07-01

31.580

2000-12-01

174.600

1965-08-01

31.550

2001-01-01

175.600

1965-09-01

31.620

2001-02-01

176.000

1965-10-01

31.650

2001-03-01

176.100

1965-11-01

31.750

2001-04-01

176.400

1965-12-01

31.850

2001-05-01

177.300

1966-01-01

31.880

2001-06-01

177.700

1966-02-01

32.080

2001-07-01

177.400

1966-03-01

32.180

2001-08-01

177.400

1966-04-01

32.280

2001-09-01

178.100
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1966-05-01

32.350

2001-10-01

177.600

1966-06-01

32.380

2001-11-01

177.500

1966-07-01

32.450

2001-12-01

177.400

1966-08-01

32.650

2002-01-01

177.700

1966-09-01

32.750

2002-02-01

178.000

1966-10-01

32.850

2002-03-01

178.500

1966-11-01

32.880

2002-04-01

179.300

1966-12-01

32.920

2002-05-01

179.500

1967-01-01

32.900

2002-06-01

179.600

1967-02-01

33.000

2002-07-01

180.000

1967-03-01

33.000

2002-08-01

180.500

1967-04-01

33.100

2002-09-01

180.800

1967-05-01

33.100

2002-10-01

181.200

1967-06-01

33.300

2002-11-01

181.500

1967-07-01

33.400

2002-12-01

181.800

1967-08-01

33.500

2003-01-01

182.600

1967-09-01

33.600

2003-02-01

183.600

1967-10-01

33.700

2003-03-01

183.900

1967-11-01

33.900

2003-04-01

183.200

1967-12-01

34.000

2003-05-01

182.900

1968-01-01

34.100

2003-06-01

183.100

1968-02-01

34.200

2003-07-01

183.700

1968-03-01

34.300

2003-08-01

184.500

1968-04-01

34.400

2003-09-01

185.100

1968-05-01

34.500

2003-10-01

184.900

1968-06-01

34.700

2003-11-01

185.000

1968-07-01

34.900

2003-12-01

185.500

1968-08-01

35.000

2004-01-01

186.300

1968-09-01

35.100

2004-02-01

186.700

1968-10-01

35.300

2004-03-01

187.100

1968-11-01

35.400

2004-04-01

187.400

1968-12-01

35.600

2004-05-01

188.200

1969-01-01

35.700

2004-06-01

188.900

1969-02-01

35.800

2004-07-01

189.100

1969-03-01

36.100

2004-08-01

189.200

1969-04-01

36.300

2004-09-01

189.800

1969-05-01

36.400

2004-10-01

190.800

1969-06-01

36.600

2004-11-01

191.700

1969-07-01

36.800

2004-12-01

191.700

1969-08-01

36.900

2005-01-01

191.600

1969-09-01

37.100

2005-02-01

192.400
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1969-10-01

37.300

2005-03-01

193.100

1969-11-01

37.500

2005-04-01

193.700

1969-12-01

37.700

2005-05-01

193.600

1970-01-01

37.900

2005-06-01

193.700

1970-02-01

38.100

2005-07-01

194.900

1970-03-01

38.300

2005-08-01

196.100

1970-04-01

38.500

2005-09-01

198.800

1970-05-01

38.600

2005-10-01

199.100

1970-06-01

38.800

2005-11-01

198.100

1970-07-01

38.900

2005-12-01

198.100

1970-08-01

39.000

2006-01-01

199.300

1970-09-01

39.200

2006-02-01

199.400

1970-10-01

39.400

2006-03-01

199.700

1970-11-01

39.600

2006-04-01

200.700

1970-12-01

39.800

2006-05-01

201.300

1971-01-01

39.900

2006-06-01

201.800

1971-02-01

39.900

2006-07-01

202.900

1971-03-01

40.000

2006-08-01

203.800

1971-04-01

40.100

2006-09-01

202.800

1971-05-01

40.300

2006-10-01

201.900

1971-06-01

40.500

2006-11-01

202.000

1971-07-01

40.600

2006-12-01

203.100

1971-08-01

40.700

2007-01-01

203.437

1971-09-01

40.800

2007-02-01

204.226

1971-10-01

40.900

2007-03-01

205.288

1971-11-01

41.000

2007-04-01

205.904

1971-12-01

41.100

2007-05-01

206.755

1972-01-01

41.200

2007-06-01

207.234

1972-02-01

41.400

2007-07-01

207.603

1972-03-01

41.400

2007-08-01

207.667

1972-04-01

41.500

2007-09-01

208.547

1972-05-01

41.600

2007-10-01

209.190

1972-06-01

41.700

2007-11-01

210.834

1972-07-01

41.800

2007-12-01

211.445

1972-08-01

41.900

2008-01-01

212.174

1972-09-01

42.100

2008-02-01

212.687

1972-10-01

42.200

2008-03-01

213.448

1972-11-01

42.400

2008-04-01

213.942

1972-12-01

42.500

2008-05-01

215.208

1973-01-01

42.700

2008-06-01

217.463

1973-02-01

43.000

2008-07-01

219.016
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1973-03-01

43.400

2008-08-01

218.690

1973-04-01

43.700

2008-09-01

218.877

1973-05-01

43.900

2008-10-01

216.995

1973-06-01

44.200

2008-11-01

213.153

1973-07-01

44.200

2008-12-01

211.398

1973-08-01

45.000

2009-01-01

211.933

1973-09-01

45.200

2009-02-01

212.705

1973-10-01

45.600

2009-03-01

212.495

1973-11-01

45.900

2009-04-01

212.709

1973-12-01

46.300

2009-05-01

213.022

1974-01-01

46.800

2009-06-01

214.790

1974-02-01

47.300

2009-07-01

214.726

1974-03-01

47.800

2009-08-01

215.445

1974-04-01

48.100

2009-09-01

215.861

1974-05-01

48.600

2009-10-01

216.509

1974-06-01

49.000

2009-11-01

217.234

1974-07-01

49.300

2009-12-01

217.347

1974-08-01

49.900

2010-01-01

217.466

1974-09-01

50.600

2010-02-01

217.251

1974-10-01

51.000

2010-03-01

217.305

1974-11-01

51.500

2010-04-01

217.376

1974-12-01

51.900

2010-05-01

217.299

1975-01-01

52.300

2010-06-01

217.285

1975-02-01

52.600

2010-07-01

217.677

1975-03-01

52.800

2010-08-01

218.012

1975-04-01

53.000

2010-09-01

218.281

1975-05-01

53.100

2010-10-01

219.024

1975-06-01

53.500

2010-11-01

219.544

1975-07-01

54.000

2010-12-01

220.437

1975-08-01

54.200

2011-01-01

221.082

1975-09-01

54.600

2011-02-01

221.816

1975-10-01

54.900

2011-03-01

222.955

1975-11-01

55.300

2011-04-01

224.056

1975-12-01

55.600

2011-05-01

224.918

1976-01-01

55.800

2011-06-01

224.990

1976-02-01

55.900

2011-07-01

225.553

1976-03-01

56.000

2011-08-01

226.149

1976-04-01

56.100

2011-09-01

226.674

1976-05-01

56.400

2011-10-01

226.761

1976-06-01

56.700

2011-11-01

227.136

1976-07-01

57.000

2011-12-01

227.093
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1976-08-01

57.300

2012-01-01

227.666

1976-09-01

57.600

2012-02-01

228.138

1976-10-01

57.900

2012-03-01

228.732

1976-11-01

58.100

2012-04-01

229.184

1976-12-01

58.400

2012-05-01

228.884

1977-01-01

58.700

2012-06-01

228.825

1977-02-01

59.300

2012-07-01

228.779

1977-03-01

59.600

2012-08-01

229.952

1977-04-01

60.000

2012-09-01

231.086

1977-05-01

60.200

2012-10-01

231.652

1977-06-01

60.500

2012-11-01

231.190

1977-07-01

60.800

2012-12-01

231.099

1977-08-01

61.100

2013-01-01

231.321

1977-09-01

61.300

2013-02-01

232.599

1977-10-01

61.600

2013-03-01

232.075

1977-11-01

62.000

2013-04-01

231.707

1977-12-01

62.300

2013-05-01

232.124

1978-01-01

62.700

2013-06-01

232.860

1978-02-01

63.000

2013-07-01

233.252

1978-03-01

63.400

2013-08-01

233.433

1978-04-01

63.900

2013-09-01

233.743

1978-05-01

64.500

2013-10-01

233.782

1978-06-01

65.000

2013-11-01

234.033

1978-07-01

65.500

2013-12-01

234.594

1978-08-01

65.900

2014-01-01

234.933

1978-09-01

66.500

2014-02-01

235.169

1978-10-01

67.100

2014-03-01

235.640

1978-11-01

67.500

2014-04-01

236.254

1978-12-01

67.900

1979-01-01

68.500

1979-02-01

69.200

1979-03-01

69.900

1979-04-01

70.600

1979-05-01

71.400

1979-06-01

72.200

1979-07-01

73.000

1979-08-01

73.700

1979-09-01

74.400

1979-10-01

75.200

1979-11-01

76.000
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1979-12-01

76.900

1980-01-01

78.000

1980-02-01

79.000

1980-03-01

80.100

1980-04-01

80.900

1980-05-01

81.700

1980-06-01

82.500

1980-07-01

82.600

1980-08-01

83.200

1980-09-01

83.900

1980-10-01

84.700

1980-11-01

85.600

1980-12-01

86.400

1981-01-01

87.200

1981-02-01

88.000

1981-03-01

88.600

1981-04-01

89.100

1981-05-01

89.700

1981-06-01

90.500

1981-07-01

91.500

1981-08-01

92.200

1981-09-01

93.100

1981-10-01

93.400

1981-11-01

93.800

1981-12-01

94.100

1982-01-01

94.400

1982-02-01

94.700

1982-03-01

94.700

1982-04-01

95.000

1982-05-01

95.900
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Title:
Series ID:
Source:
Release:
Seasonal Adjustment:
Frequency:
Units:
Date Range:
Last Updated:
Notes:

DATE

VALUE

Civilian Unemployment Rate
UNRATE
U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics
Employment Situation
Seasonally Adjusted
Monthly
Percent
1948-01-01 to 2014-05-01
2014-06-06 8:01 AM CDT
The unemployment rate represents the number of unemployed
as a percentage of the labor force. Labor force data are
restricted to people 16 years of age and older, who
currently reside in 1 of the 50 states or the District of
Columbia, who do not reside in institutions(e.g., penal and
mental facilities, homes for the aged), and who are not on
active duty in the Armed Forces.
This rate is also defined as the U-3 measure of labor
underutilization.

DATE

VALUE

1948-01-01

3.4

1982-08-01

9.8

1948-02-01

3.8

1982-09-01

10.1

1948-03-01

4.0

1982-10-01

10.4

1948-04-01

3.9

1982-11-01

10.8

1948-05-01

3.5

1982-12-01

10.8

1948-06-01

3.6

1983-01-01

10.4

1948-07-01

3.6

1983-02-01

10.4

1948-08-01

3.9

1983-03-01

10.3

1948-09-01

3.8

1983-04-01

10.2

1948-10-01

3.7

1983-05-01

10.1

1948-11-01

3.8

1983-06-01

10.1

1948-12-01

4.0

1983-07-01

9.4

1949-01-01

4.3

1983-08-01

9.5

1949-02-01

4.7

1983-09-01

9.2

1949-03-01

5.0

1983-10-01

8.8

1949-04-01

5.3

1983-11-01

8.5

1949-05-01

6.1

1983-12-01

8.3

1949-06-01

6.2

1984-01-01

8.0

1949-07-01

6.7

1984-02-01

7.8

1949-08-01

6.8

1984-03-01

7.8

1949-09-01

6.6

1984-04-01

7.7

1949-10-01

7.9

1984-05-01

7.4

1949-11-01

6.4

1984-06-01

7.2

1949-12-01

6.6

1984-07-01

7.5

1950-01-01

6.5

1984-08-01

7.5
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1950-02-01

6.4

1984-09-01

7.3

1950-03-01

6.3

1984-10-01

7.4

1950-04-01

5.8

1984-11-01

7.2

1950-05-01

5.5

1984-12-01

7.3

1950-06-01

5.4

1985-01-01

7.3

1950-07-01

5.0

1985-02-01

7.2

1950-08-01

4.5

1985-03-01

7.2

1950-09-01

4.4

1985-04-01

7.3

1950-10-01

4.2

1985-05-01

7.2

1950-11-01

4.2

1985-06-01

7.4

1950-12-01

4.3

1985-07-01

7.4

1951-01-01

3.7

1985-08-01

7.1

1951-02-01

3.4

1985-09-01

7.1

1951-03-01

3.4

1985-10-01

7.1

1951-04-01

3.1

1985-11-01

7.0

1951-05-01

3.0

1985-12-01

7.0

1951-06-01

3.2

1986-01-01

6.7

1951-07-01

3.1

1986-02-01

7.2

1951-08-01

3.1

1986-03-01

7.2

1951-09-01

3.3

1986-04-01

7.1

1951-10-01

3.5

1986-05-01

7.2

1951-11-01

3.5

1986-06-01

7.2

1951-12-01

3.1

1986-07-01

7.0

1952-01-01

3.2

1986-08-01

6.9

1952-02-01

3.1

1986-09-01

7.0

1952-03-01

2.9

1986-10-01

7.0

1952-04-01

2.9

1986-11-01

6.9

1952-05-01

3.0

1986-12-01

6.6

1952-06-01

3.0

1987-01-01

6.6

1952-07-01

3.2

1987-02-01

6.6

1952-08-01

3.4

1987-03-01

6.6

1952-09-01

3.1

1987-04-01

6.3

1952-10-01

3.0

1987-05-01

6.3

1952-11-01

2.8

1987-06-01

6.2

1952-12-01

2.7

1987-07-01

6.1

1953-01-01

2.9

1987-08-01

6.0

1953-02-01

2.6

1987-09-01

5.9

1953-03-01

2.6

1987-10-01

6.0

1953-04-01

2.7

1987-11-01

5.8

1953-05-01

2.5

1987-12-01

5.7

1953-06-01

2.5

1988-01-01

5.7
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1953-07-01

2.6

1988-02-01

5.7

1953-08-01

2.7

1988-03-01

5.7

1953-09-01

2.9

1988-04-01

5.4

1953-10-01

3.1

1988-05-01

5.6

1953-11-01

3.5

1988-06-01

5.4

1953-12-01

4.5

1988-07-01

5.4

1954-01-01

4.9

1988-08-01

5.6

1954-02-01

5.2

1988-09-01

5.4

1954-03-01

5.7

1988-10-01

5.4

1954-04-01

5.9

1988-11-01

5.3

1954-05-01

5.9

1988-12-01

5.3

1954-06-01

5.6

1989-01-01

5.4

1954-07-01

5.8

1989-02-01

5.2

1954-08-01

6.0

1989-03-01

5.0

1954-09-01

6.1

1989-04-01

5.2

1954-10-01

5.7

1989-05-01

5.2

1954-11-01

5.3

1989-06-01

5.3

1954-12-01

5.0

1989-07-01

5.2

1955-01-01

4.9

1989-08-01

5.2

1955-02-01

4.7

1989-09-01

5.3

1955-03-01

4.6

1989-10-01

5.3

1955-04-01

4.7

1989-11-01

5.4

1955-05-01

4.3

1989-12-01

5.4

1955-06-01

4.2

1990-01-01

5.4

1955-07-01

4.0

1990-02-01

5.3

1955-08-01

4.2

1990-03-01

5.2

1955-09-01

4.1

1990-04-01

5.4

1955-10-01

4.3

1990-05-01

5.4

1955-11-01

4.2

1990-06-01

5.2

1955-12-01

4.2

1990-07-01

5.5

1956-01-01

4.0

1990-08-01

5.7

1956-02-01

3.9

1990-09-01

5.9

1956-03-01

4.2

1990-10-01

5.9

1956-04-01

4.0

1990-11-01

6.2

1956-05-01

4.3

1990-12-01

6.3

1956-06-01

4.3

1991-01-01

6.4

1956-07-01

4.4

1991-02-01

6.6

1956-08-01

4.1

1991-03-01

6.8

1956-09-01

3.9

1991-04-01

6.7

1956-10-01

3.9

1991-05-01

6.9

1956-11-01

4.3

1991-06-01

6.9
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1956-12-01

4.2

1991-07-01

6.8

1957-01-01

4.2

1991-08-01

6.9

1957-02-01

3.9

1991-09-01

6.9

1957-03-01

3.7

1991-10-01

7.0

1957-04-01

3.9

1991-11-01

7.0

1957-05-01

4.1
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