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ΖΗΤΗΜΑ Β 
 
Β.1 Πληθωρισµός ζήτησης 
Κατά την άποψη αυτή ο πληθωρισµός 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 της τιµής των παραγωγικών συντελεστών προκαλεί αύξηση του κόστους 
παραγωγής και, εποµένως, αύξηση της τιµής των προϊόντων. Όταν η οικονοµία φτάσει στο επίπεδο της 
πλήρους απασχόλησης, παραπέρα αύξηση της συνολικής ζήτησης είναι εξ ορισµού πληθωριστική, 
εφόσον δεν αυξάνεται η παραγωγή. 
Πληθωρισµός κόστους 
Η άποψη ότι ο πληθωρισµός είναι αποτέλεσµα υπερβάλλουσας ζήτησης δεν εξηγεί γιατί υπάρχει 
πληθωρισµός και σε περιόδους χαµηλής σχετικά ζήτησης, δηλαδή σε περιόδους ανεργίας και µείωσης 
του εισοδήµατος. Ο πληθωρισµός κόστους τονίζει το ρόλο των εργατικών σωµατείων και τη δύναµη των 
ολιγοπωλίων. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα εργατικά σωµατεία ή, ορισµένα απ' αυτά έχουν αρκετή 
δύναµη, ώστε να µπορούν να πετυχαίνουν αυξήσεις των µισθών και ηµεροµισθίων, ακόµα και όταν 
υπάρχει ανεργία. Από τη 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. Πολλά, όµως, από τα προϊόντα 
αυτά αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων αγαθών, που σηµαίνει αύξηση του κόστους και της 
τιµής τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο η αρχική αύξηση του κόστους σε ορισµένους κλάδους διαχέεται σε 
ολόκληρη την οικονοµία, µε αποτέλεσµα, την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών. 
Είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδικασία µπορεί να ξεκινήσει τόσο από τα εργατικά σωµατεία (αύξηση 
µισθών) όσο και από τις επιχειρήσεις (αύξηση κερδών). Στον πληθωρισµό κόστους ανήκει φυσικά και η 
περίπτωση που η αύξηση του κόστους προέρχεται από την αύξηση της τιµής ορισµένων βασικών πρώτων 
υλών και ενέργειας, κυρίως της τιµής του πετρελαίου. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου που πέτυχαν 
κατά το 1973 και 1979 οι χώρες του ΟΠΕΚ (OPEC) είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πληθωρισµού 
κόστους. 
 
Β.2 Οι οικονοµολόγοι ανάπτυξαν διάφορες θεωρίες στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να 
ερµηνεύσουν το φαινόµενο των οικονοµικών διακυµάνσεων. Άλλες θεωρίες εντοπίζουν τη γενεσιουργό 
αιτία σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εφευρέσεις µε τεχνολογικές και οικονοµικές εφαρµογές ή οι 
πόλεµοι και άλλα πολιτικά και τυχαία συµβάντα. Ορισµένες θεωρίες τονίζουν παράγοντες που 
προέρχονται µέσα από το ίδιο το οικονοµικό σύστηµα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι θεωρίες που 
θεωρούν τον κύκλο καθαρά νοµισµατικό φαινόµενο, δηλαδή αποτέλεσµα της κακής διαχείρισης της 
προσφοράς χρήµατος από τις νοµισµατικές αρχές, όπως επίσης και οι θεωρίες της υποκατανάλωσης ή 
υπερεπένδυσης. ∆ε θα εξετάσουµε περισσότερο τις θεωρίες ερµηνείας των επιχειρηµατικών κύκλων, 
γιατί η συστηµατική ανάπτυξή τους ξεφεύγει από τα όρια αυτού του βιβλίου. Μπορούµε όµως να 
αναφέρουµε ότι το κλειδί για την κατανόηση των οικονοµικών κύκλων είναι η εξέλιξη του ποσοστού του 
κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.   
 



 

 

ΖΗΤΗΜΑ Γ 
 

Γ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.2  Ούτε ωφελήθηκε ούτε ζηµιώθηκε. Η αιτία είναι ότι το ονοµαστικό του εισόδηµα αυξήθηκε σε 
ποσοστό ίσο µε το ρυθµό πληθωρισµού: 
 

Γ.3   Ρυθµός πληθωρισµού 2006 = 
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80100−
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 Ρυθµός πληθωρισµού 2007 = 
100

100105−
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 Ο ρυθµός πληθωρισµού µειώθηκε. Οι τιµές των αγαθών αυξήθηκαν µε µικρότερο ρυθµό. 
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ΖΗΤΗΜΑ ∆ 
 

∆.1    για το έτος 2010 : εργατικό δυναµικό = 
100

80
 � 10.000 = 8.000 

     ποσοστό ανεργίας = 
000.8

000.1
 � 100 = 12,5% 

 

     µη οικονοµικά ενεργός = 10.000 – 8.000 = 2.000 

    για το έτος 2011 : πληθυσµός = 10.000 + 
100

20
 � 10.000 = 12.000 

 

     εργατικό δυναµικό = 12.000 – 2.000 = 10.000 

     άνεργοι = 
100

15
 � 10.000 = 1.500 

    για το έτος 2012 : εργατικό δυναµικό = 
20

500.2
 � 100 = 12.500 

     πληθυσµός = 12.500 + 1.500 = 14.000 
 

Έτη  Πληθυσµός 

 

Εργατικό  
∆υναµικό 

 

Άνεργοι 
Ποσοστό 
Ανεργίας 

Μη Οικονοµικά 
Ενεργός Πληθυσµός 

2010 10.000 8.000 1.000 12,5% 2.000 
2011 12.000 10.000 1.500 15% 2.000 
2012 14.000 12.500 2.500 20% 1.500 

Έτη 
Ονοµαστικό 
εισόδηµα 

Πραγµατικό 
εισόδηµα 

∆.Τ.(%) 

2005 26.000 32.500 80 
2006 35.000 35.000 100 
2007 36.750 35.000 105 
2008 40.425 30.800 131,25 
2009 48.510 26.400 183,75 
2010 67.914 30.800 220,5 



 

 

∆.2     Συνέπειες της ανεργίας 
Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονοµικές συνέπειες. Πρώτον: Αποτελεί απώλεια παραγωγικών 
δυνάµεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγική 
διαδικασία. ∆εύτερον: Σηµαίνει απώλεια εισοδήµατος για τον άνεργο και την οικογένεια του. Τρίτον: 
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 οικογένεια του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήµατος, 
µειώνει την κοινωνική του θέση, δηµιουργεί προβλήµατα αυτοσεβασµού, οικογενειακών τριβών, κ.τ.λ. 
Με άλλα λόγια, πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες, η ανεργία δηµιουργεί σοβαρά κοινωνικά 
προβλήµατα. 
Καταπολέµηση της ανεργίας 
Η καταπολέµηση, δηλαδή η εξαφάνιση ή η µείωση, της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό 
φαίνεται και από την εµπειρική παρατήρηση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία δέκα χρόνια το 
ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 10%. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το ποσοστό 
ανεργίας τα τελευταία πέντε 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 µέτρων 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 νοµισµατικά µέτρα αποβλέπουν στην αύξηση της συνολικής 
ζήτησης και, συνεπώς, στη µείωση της ανεργίας που οφείλεται σ' ανεπάρκεια της ζήτησης, δηλ. 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 αυτά 
έχουν στόχο τη µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 
 


