
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

Οικονομικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι : οι μεταβολές που παρουσιάζονται στην οικονομία Η 
οικονομική δραστηριότητα άλλοτε αυξάνεται γρήγορα, άλλοτε αργά και άλλοτε μειώνεται. Οι μεταβολές 
αυτές ονομάζονται και παρουσιάζουν μια συστηματική κυκλικότητα.  

Οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται, δεν είναι ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.  

Τα στάδια από τα οποία περνάει η οικονομία στη διάρκεια του κύκλου έχουν κοινά χαρακτηριστικά και 
ονομάζονται συνήθως φάσεις του οικονομικού κύκλου. Οι κύριες φάσεις του οικονομικού κύκλου είναι η 
άνοδος και η κάθοδος 

ΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ  

ΥΦΕΣΗ: 

1. Εκτεταμένη ανεργία 

2. Έλλειψη επενδύσεων 

3. Ανεπαρκή ζήτηση 

Παραγωγή και εισόδημα στο χαμηλότερο επίπεδό 
τους.  

Χαμηλά κέρδη – ή και ζημία 

Το μέγεθος των τιμών παραμένουν περίπου στα ίδια 
επίπεδα 

ΑΝΟΔΟΣ: 

1. Αύξηση της παραγωγής λόγω υποαπασχόλισης 
παραγωγικών συντελεστών 

2. Αύξηση συνολικής ζήτησης  ευνοϊκό κλίμα για 
επενδύσεις 

3. Οι τιμές σταδιακά αυξάνονται 

 

 

ΚΡΙΣΗΣ: 

1. Έντονη τάση ανόδου των τιμών 

2. Οι παραγωγικοί συντελεστές εξαντλούνται 

3. Η αύξηση της παραγωγής γίνεται δυσκολότερη 

4. Το κόστος αυξάνετα  αύξηση των τιμών 

 

ΚΑΘΟΔΟΣ: 

1. μείωση της κατανάλωσης  στασιμότητα και 
μείωση των επενδύσεων 

2. μείωση του εισοδηματος και της απασχόλισης 

3. αύξηση της ανεργίας 

Η ένταση των παραπάνω φαινομένων διαφέρει από κύκλο σε κύκλο. 

 

οι κύκλοι διαφέρουν τόσο ως προς τη διάρκειά τους όσο και ως προς την έκταση των 

φαινομένων που παρατηρούνται 

Τα αίτια των οικονομικών κύκλων 

Α. Σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εφευρέσεις με τεχνολογικές και οικονομικές εφαρμογές ή οι 
πόλεμοι και 

άλλα πολιτικά και τυχαία συμβάντα. 

Β. Σε νομισματικό φαινόμενο, δηλαδή αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της προσφοράς χρήματος από τις 
νομισματικές αρχές, όπως επίσης και οι θεωρίες της υποκατανάλωσης ή υπερεπένδυσης. 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 Τάση για συνεχή άνοδο των τιμών 
 

 Η ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών (ή του δείκτη τιμών) μέσα σε μια ορισμένη χρονική 
περίοδο ονομάζεται ρυθμός πληθωρισμού 

 


