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Executive Summary 
Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε μια οικονομετρική 
μεθοδολογία, όπου χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 1975,  θα 
προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε μακροχρόνια επίπεδα ισορροπίας για τις 
τιμές αλλά και την μακροχρόνια αντίδραση αυτών σε νομισματικούς 
κλυδωνισμούς, για να διερευνήσουμε το κατά πόσο η αυξημένη 
προσφορά χρήματος που παρατηρείται ως υποπροϊόν της αγοράς 
ομολόγων από την FED (Quantitative Easing), μπορεί να οδηγήσει σε 
ανησυχητικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. 
 
Εκτιμούμε ότι η μακροχρόνια ευαισθησία του επιπέδου τιμών των 
καταναλωτικών δαπανών (Core PCE) σε μεταβολές της 
προσφοράς χρήματος είναι σχετικά σημαντική (1% αύξηση του Μ1 
προκαλεί 0,6% αύξηση στο επίπεδο των τιμών μακροχρόνια), 
συμπεριλαμβανόμενων και των επιδράσεων της ανάπτυξης και των 
επιτοκίων. Το σημαντικό μέγεθος της νομισματικής έκπληξης που 
βιώνουμε (περί τις 11 τυπικές αποκλίσεις) θα μπορούσε να είναι συνεπές 
με έναν πολύ σοβαρό πληθωριστικό κλυδωνισμό όπου για  μια περίοδο 
3 ετών ο πληθωρισμός θα είναι κατά 1% πάνω από τον αναμενόμενο 
(διάγραμμα στο περιθώριο δεξιά). Αν υποθέσουμε ότι η περίοδος της 
νομισματικής έκπληξης ξεκινά από τώρα, τότε θα ήταν πολύ πιθανό 
μέσα στον επόμενο χρόνο να αρχίσει να ισχύει το κριτήριο του 
πληθωρισμού που έχει θέσει η FED  (ετήσιο Core  PCE  πάνω από το 
2,5%) για να μειώσει σημαντικά (ή και να αντιστρέψει) τις πολιτικές της 
νομισματικής επέκτασης. Το ενδεχόμενο αυτό θα συμπεριλάμβανε 
ισχυρές πιέσεις τόσο στις ομολογιακές όσο και στις μετοχικές αγορές, με 
πολύ πιθανή μια σημαντική οικονομική επιβράδυνση και ύφεση.  
 
Δίνουμε σχετικά μικρή πιθανότητα στο να βιώσουμε το σενάριο 
αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι πιο πρόσφατες συσχετίσεις (μετά 
το 1995)  μεταξύ πληθωρισμού και προσφοράς χρήματος είναι οριακά 
αρνητικές, ενώ αυτές μεταξύ προσφοράς χρήματος και ΑΕΠ είναι θετικές. 
Έτσι,  υπάρχει σημαντική πιθανότητα να παρατηρήσουμε πρώτα μια 
αποκλιμάκωση της ανεργίας και μετά μια άνοδο του πληθωρισμού. Έτσι η 
FED  δεν θα αναγκαστεί να αποσύρει νωρίτερα από το επιθυμητό την 
υπάρχουσα νομισματική υποστήριξη, με αποτέλεσμα την πιθανή συνέχιση 
της διατήρησης των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα και της ρευστότητας σε 
υψηλά, στηρίζοντας την διεθνή οικονομία και τις αγορές. 
 
Μακροχρόνια όμως,  πιθανώς όταν η ανάπτυξη έχει πλέον 
σταθεροποιηθεί με την ανεργία χαμηλότερα, μια πληθωριστική έκπληξη 
θα ήταν πιθανή. Ενδεχομένως μια σημαντικότερη επιτάχυνση ευρύτερων 
νομισματικών μεγεθών (Μ2)  ή και μια αύξηση της ταχύτητας 
κυκλοφορίας του χρήματος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον καταλύτη 
για μια γρηγορότερη άνοδο των τιμών. Οι μηχανισμοί αυτοί θα 
αποτελέσουν σημείο εστίασης για περαιτέρω ανάλυση. 
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Εισαγωγή 
 
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed)  των ΗΠΑ έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την προσφορά 
χρήματος, από το ξέσπασμα της κρίσης του 2008  και ύστερα. Η ακολουθούμενη πολιτική της 
ποσοτικής διευκόλυνσης έχει συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στον περιορισμό των επιπτώσεων στην 
οικονομία και στην επίλυση της κρίσης. Όμως, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές και επενδύτες, μια 
ανεπιθύμητη επίπτωση που ενδεχομένως προκύψει είναι ο υπερπληθωρισμός, δηλαδή όχι μόνο η ενίσχυση 
του πληθωρισμού σε επίπεδα πολύ υψηλότερα έναντι του επιθυμητού, αλλά και σε διψήφιους ρυθμούς που 
μακροπρόθεσμα θα προσεγγίζουν αυτά της δεκαετίας του 1970-1980. Σχετικά με τις πιο άμεσες ανησυχίες 
των αγορών, αν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών στον πυρήνα των προσωπικών καταναλωτικών 
δαπανών (core  PCE)  που εξαιρεί τα είδη τροφίμων και ενέργειας υπερβεί το 2,5%  (που αποτελεί τον 
ποσοτικό στόχο της νομισματικής πολιτικής της Fed), τότε θα αποτελέσει την αφορμή για την αντιστροφή 
της ακολουθούμενης επεκτατικής διαδικασίας.   
 
 
Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να διερευνήσουμε εμπειρικά το κατά πόσο η αυξημένη 
προσφορά χρήματος που παρατηρείται ως υποπροϊόν της αγοράς ομολόγων από την FED (Quantitative 
Easing), μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχητικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις και παράλληλα να δώσει μια 
αίσθηση του ορίζοντα του ενδεχόμενου αυτού.  Από τα επόμενα τέσσερα διαγράμματα παρατηρούμε ότι 
(από το ξέσπασμα της κρίσης και ύστερα)  παρότι η προσφορά χρήματος (τύπου Μ1)  έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί, ο core PCE παραμένει συγκρατημένος σε επίπεδα χαμηλότερα του 2,0%.  
  

Προσφορά Χρήματος Μ1 (σε $δις) 
 

Προσφορά Χρήματος Μ1: Ετήσιος Ρυθμός 
Μεταβολής 
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Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research  Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 

 
Όμως,  παρατηρούμε επίσης ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90  και ύστερα ο core  PCE  συγκρατείται 
αδιαλείπτως σε επίπεδα χαμηλότερα του ορίου του 2,5% (που απεικονίζεται με την κόκκινη γραμμή στο 
πρώτο διάγραμμα της επομένης σελίδας), ενώ αντίθετα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της προσφοράς 
χρήματος διαμορφωνόταν σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα πριν από το 1995 παρατηρούσαμε παράλληλα 
υψηλότερο πληθωρισμό αλλά και νομισματική επέκταση. 
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Core PCE: Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής  Πραγματικό ΑΕΠ: Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 
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Source: Bloomberg,  Piraeus Bank Research  Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 

 
Θεωρία & Μεθοδολογία 
 
Πέρα από την απλή οπτική αυτή «ανάλυση» θα χρησιμοποιήσουμε μια οικονομετρική μεθοδολογία, 
όπου χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 1975, θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε μακροχρόνια επίπεδα 
ισορροπίας για τις τιμές αλλά και την μακροχρόνια αντίδραση αυτών σε νομισματικούς κλυδωνισμούς. 
 
Ως θεωρητική αφετηρία της οικονομετρικής προσέγγισης που θα πραγματοποιήσουμε, 
χρησιμοποιούμε την ταυτότητα της Ποσοτικής Θεωρίας του Χρήματος, σύμφωνα με την οποία η προσφορά 
χρήματος (Μ) πολλαπλασιαζόμενη με την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος (V, που προσεγγίζεται με 
την αντίστροφη σχέση της ως προς το επιτόκιο) ισούται με το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ 
(Q) πολλαπλασιαζόμενο με το δείκτη των τιμών του (Ρ), 

 
M*V = P*Q 

 
Δηλαδή πολύ απλά κατά την λειτουργία μιας οικονομίας σε κάθε χρονική στιγμή η συνολική άξια του  
παραγόμενου προϊόντος θα πρέπει να ισούται με το σύνολο της προσφοράς χρήματος επί την ταχύτητα  
κυκλοφορίας αυτού. Παρόμοια μορφή έχουν και τα υποδείγματα της ζήτησης χρήματος των νοικοκυριών η 
οποία είναι συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματος (+), του επιτοκίου (-) και των τιμών (+). 
 
Μετατρέποντας σε λογάριθμους και λύνοντας προς τις τιμές, καταλήγουμε στην εκτίμηση της παρακάτω 
εξίσωσης, η οποία περιγράφει μια  μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε: 
 

ln(CPCE) = a0 + a1*ln(M) + a2*ln(RY) + a4*R              (Εξίσωση Α) 

 

όπου:  ln(CPCE)  είναι ο φυσικός λογάριθμος του δείκτη των τιμών στον πυρήνα των προσωπικών 
καταναλωτικών δαπανών (core PCE), ln(M) είναι ο φυσικός λογάριθμος της προσφοράς χρήματος (τύπου Μ1), 
ln(RY)  είναι ο φυσικός λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και R  είναι η απόδοση του δεκαετούς κρατικού 
ομολόγου, που αντιπροσωπεύει το γενικό κόστος χρηματοδότησης στην οικονομία. Επιπλέον, 
πραγματοποιούμε την εκτίμηση της Εξίσωσης Β, η οποία προκύπτει από την Εξίσωση Α συμπεριλαμβάνοντας 
μία επιπρόσθετη μεταβλητή (το φυσικό λογάριθμο του Δείκτη Goldman Sachs - S&P Commodity Index ln(CI)), 
ώστε να ενσωματώσουμε την επίδραση από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και γενικά των εμπορευμάτων οι 
οποίες ήταν ιδιαίτερα αισθητές στο πρώτο μέρος του δείγματος (πετρελαϊκές κρίσεις). 
 

ln(CPCE) = a0 + a1*ln(M) + a2*ln(RY) + a3*ln(CI) + a4*R             (Εξίσωση Β) 
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Για την εκτίμηση των εξισώσεων Α και Β, χρησιμοποιούμε τριμηνιαία συχνότητα παρατηρήσεων με δείγμα από 
το α’  τρίμηνο του 1975  έως το α’  τρίμηνο του 2013,  ώστε να διερευνήσουμε την εξίσωση που διέπει τη 
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Για να προσδιορίσουμε τη δίκαιη τιμή χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Johansen 
που διερευνά την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μελών ενός συνόλου μεταβλητών, οι οποίες έχουν 
το χαρακτηριστικό της ολοκλήρωσης (το γνωστό μας random walk αποτελεί μια ειδική εκδοχή αυτού του 
είδους των μεταβλητών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα δύσκολη προβλεψιμότητα). Στο πλαίσιο αυτό θα 
μελετήσουμε την επίδραση που ασκείται στο core PCE από τη μεταβολή στην προσφορά χρήματος, αλλά και σε 
μικρότερο βαθμό στο πραγματικό ΑΕΠ και στις τιμές των εμπορευμάτων. 
 
Αποτελέσματα (I) 
 
Ξεκινώντας από την εκτίμηση της μακροχρόνιας τιμής ισορροπίας του δείκτη τιμών σύμφωνα με την 
Εξίσωση Α, διαπιστώνεται στο παρακάτω διαγράμματα ότι ο core PCE διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 
α’  τριμήνου του 2013 χαμηλότερα κατά περίπου 5,5%, έναντι εκείνου που θα έπρεπε να είναι (σύμφωνα 
με την προσφορά χρήματος τύπου Μ1, πραγματικό ΑΕΠ και απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου). 
Επιπλέον, από τα μέσα του 2011, ο core PCE διαμορφώνεται συνεχώς χαμηλότερα, έναντι εκείνου που θα 
έπρεπε να είναι σύμφωνα με την Εξίσωση Α.  
 
Όταν συμπεριλάβουμε τη μεταβλητή των τιμών των εμπορευμάτων, ο δείκτης των τιμών διαμορφώθηκε 
κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2013  χαμηλότερα κατά περίπου 10%, έναντι εκείνου που θα έπρεπε 
να είναι, σύμφωνα με την Εξίσωση Β. Επιπλέον, επίσης από τα μέσα του 2011, ο core PCE διαμορφώνεται 
συνεχώς χαμηλότερα, έναντι εκείνου που θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την Εξίσωση Β. Με μια πρώτη 
απλή προσέγγιση σημειώνουμε ότι η μεθοδολογία αυτή δεν μας αναδεικνύει ένα επίπεδο τιμών το οποίο 
είναι ασυνήθιστα χαμηλό και παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν διαφέρουν σημαντικά από την 
εμπειρία του παρελθόντος όπου η επιστροφή στην «δίκαιη τιμή» γύρω στα 4 χρόνια (για αποκλίσεις του 
μεγέθους αυτού). 
 

Διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της δίκαιης 

εκτιμούμενης τιμής  του Core PCE 

(με βάση την Εξίσωση Α) 
 

Διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της 

δίκαιης εκτιμούμενης τιμής  του Core PCE  

(με βάση την Εξίσωση Β)  
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Βέβαια, η ανάλυση αυτή της επιστροφής στην σχέση ισορροπίας είναι απλοϊκή. Για να διερευνήσουμε τις 
αποκλίσεις από την ισορροπία (όπως περιγράφονται από τις Εξισώσεις Α και Β)  χρησιμοποιούμε το 
οικονομετρικό υπόδειγμα Error Correction Model 

ΔΥt = a0 + åj (aj*ΔΥt-j) - b*Ut-1                      (Εξίσωση Γ)  

όπου ΔΥt είναι η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων (δηλαδή Υt–Yt-1) του Υ, που είναι ο πίνακας – 
μήτρα που περιλαμβάνει τις μεταβλητές ln(CPCE),  ln(M),  ln(RY),  ln(CI)  και R,  Σ είναι το άθροισμα των 
μεταβλητών των j χρονικών περιόδων (j=1 για το πρόσφατο δείγμα και j=2 για το μακροπρόθεσμο δείγμα) 
και Ut-1 είναι η εξίσωση που περιγράφει την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (Εξίσωση Α ή Εξίσωση Β) την 
προηγούμενη χρονική περίοδο. Μέσα από το υπόδειγμα αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε δυο 
μηχανισμούς.  
 
Α) Σε πόσο χρόνο επανέρχεται στην μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μια μεταβλητή εάν παρατηρούμε μια 
δεδομένη απόκλιση σε μια χρονική στιγμή (χωρίς όμως να παρατηρηθούν άλλες μεταβλητές στο σύστημα)  
 
Β)  Την μακροχρόνια ευαισθησία (των τιμών στην περίπτωση μας)  σε μια  διαταραχή μιας ή και 
περισσοτέρων μεταβλητών που συμπεριλαμβάνονται στην σχέση ισορροπίας (εξισώσεις Β,Γ). 
 
Σε σχέση με την πρώτη επιστροφή στην τιμή ισορροπίας η διόρθωση του μισού (half-life) από το 5,5% της 
απόκλισης που υπολογίσαμε για την εξίσωση Α είναι πολύ αργή (10 περίπου χρόνια). Αυτό συμβαίνει γιατί 
από όλες τις μεταβλητότητες που χρησιμοποιούμε, οι τιμές είναι η λιγότερο ευμετάβλητη. Στην 
πραγματικότητα μια επιστροφή στην τιμή ισορροπίας θα είναι πιο πιθανό να συμβεί ύστερα από έναν 
κλυδωνισμό σε κάποια άλλη μεταβλητή του συστήματος. Έτσι εξηγείται γιατί στο διάγραμμα η ταχύτητα 
επιστροφής στην δίκαιη τιμή είναι αρκετά γρηγορότερη. 
 
Τις επιδράσεις αυτές τις μετρούμε με τον υπολογισμό των αποκρίσεων σε κλυδωνισμούς 
(impulse responses) των βασικών μεταβλητών, οι όποιες στην ουσία αποτελούν την μακροχρόνια 
σωρευτική επίδραση (ευαισθησία)  στην μεταβλητή Υ (πχ Core  PCE)   λόγω μιας έκπληξης κατά 1%  
(κανονικοποίηση με την τυπική απόκλιση) στην μεταβλητή Χ (πχ Μ1). 
 
Από τα παρακάτω διαγράμματα διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με τις Εξισώσεις Α και Γ η αύξηση στην 
προσφορά χρήματος προκαλεί μικρή έως σχετικά σημαντική αύξηση στο core PCE. Συγκεκριμένα, η 
αύξηση στην προσφορά χρήματος κατά 1% (σε όρους τυπικών αποκλίσεων)  προκαλεί αύξηση στο core PCE 
κατά 0,2% ύστερα από την πάροδο δύο – τριών ετών και κατά 0,6% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (ύστερα από 
την πάροδο 10 ετών). Επίσης, η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ προκαλεί μικρή ή μέτρια αύξηση στο core PCE. 
Συγκεκριμένα, η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ κατά 1% προκαλεί αύξηση στο core PCE κατά 0,2% ύστερα από 
την πάροδο δύο – τριών ετών και κατά 0,4% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (ύστερα από την πάροδο 10 ετών).  
 
Όταν συμπεριλάβουμε τη μεταβλητή των τιμών των εμπορευμάτων (σύμφωνα με τις Εξισώσεις Β και 
Γ), η αύξηση στην προσφορά χρήματος προκαλεί μικρή αύξηση στο core PCE. Συγκεκριμένα, η αύξηση στην 
προσφορά χρήματος κατά 1% προκαλεί αύξηση στο core PCE κατά 0,1% ύστερα από την πάροδο τριών – 
τεσσάρων ετών και κατά 0,3% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ προκαλεί μικρή ή 
μέτρια αύξηση στο core PCE. Συγκεκριμένα, η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ κατά 1% προκαλεί αύξηση στο 
core  PCE  κατά 0,2%  ύστερα από την πάροδο τριών –  τεσσάρων ετών και κατά 0,5%  σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα. Συνεπώς, η αύξηση στην προσφορά χρήματος ή στο πραγματικό ΑΕΠ μεμονωμένα δεν προκαλεί 
σημαντική αύξηση στο δείκτη των τιμών core PCE. Όμως, η αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων προκαλεί 
σημαντική αύξηση στο core PCE. Συγκεκριμένα, η αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων κατά 1% προκαλεί 
αύξηση στο core  PCE  κατά 0,5%  ύστερα από την πάροδο τριών –  τεσσάρων ετών και κατά 1,1%  σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  
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Επίδραση στο CPCE από τις άλλες μεταβλητές 

(με βάση τις Εξισώσεις Α και Γ)  
Επίδραση στο CPCE από τις άλλες μεταβλητές 
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Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research  Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 

 
Αποτελέσματα (II) 
Στην συνεχεία θα επικεντρωθούμε στην επίδραση του νομισματικού κλυδωνισμού (shock) στις 
τιμές του υποδείγματος χωρίς πρώτες ύλες καθώς αυτό περιγράφει καλυτέρα την πρόσφατη 
εμπειρία. Σύμφωνα λοιπόν με την βασική μας σχέση,  ένας κλυδωνισμός του Μ1 κατά 1% προκαλεί μια 
μακροχρόνια άνοδο του επιπέδου δείκτη τιμών κατά περίπου 0,6%. Με βάση αυτή την σχέση θα 
προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε έναν οδηγό με βάση την παρούσα εμπειρία. Παρατηρούμε ότι  στα 
κατάλοιπα της εξίσωσης για το Μ1 έχουμε 3  ουσιαστικούς κλυδωνισμούς κατά 5% στο 4ο  τρίμηνο του 
2008,  κατά 2%  στο 4ο του 2010 και κατά 4% στο 3ο του 2011. Αυτά τα τρία σοκ συνιστούν μια άνω 
εκτίμηση του νομισματικού κλυδωνισμού στις ΗΠΑ περίπου στις 11 τυπικές αποκλίσεις (η μια τυπική 
απόκλιση είναι 0,97%). Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ένα άνω όριο της μακροχρόνιας επίδρασης των τιμών 
είναι μια πληθωριστική έκπληξη (πάνω από την μακροχρόνια τάση) της τάξης του 6,6% στα επόμενα 10 
χρόνια. 
 

Νομισματικοί Κλυδωνισμοί  

( Κατάλοιπα για την εξαρτημένη μεταβλητή M1 με βάση τις Εξισώσεις Α και Γ) 
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Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί  παραθέτουμε την εξέλιξη του ετησίου ρυθμού Core  PCE  (μπλε γραμμή)  
κάτω από την υπόθεση ότι σε κατάσταση ισορροπίας (χωρίς τον νομισματικό κλυδωνισμό) θα συνέκλινε 
σταδιακά προς τον μέσο όρο των 40 ετών του 2,2% μακροχρόνια (κόκκινη διακοπτόμενη γραμμή) και 
τέλος κάτω από την υπόθεση ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρήματα, ύστερα από 10 χρόνια το επίπεδο 
τιμών θα είναι κατά 6,6% υψηλότερο λόγω του νομισματικού κλυδωνισμού. Παρατηρώντας την πορεία του 
πληθωρισμού στο σενάριο αυτό (πορτοκαλί γραμμή)  παρατηρούμε ότι από τον Μάρτιο του 2014 έως και 
τον Δεκέμβριο του 2016 θα βιώναμε μια πληθωριστική έκπληξη της τάξης του 0,90-1,00% ανά τρίμηνο. 
Παρατηρούμε επίσης ενδείξεις πάνω από το 2,5% το οποίο αποτελεί το άνω όριο για την FED. 
  

Εκτίμηση για την Έκπληξη του Πληθωρισμού (Core PCE) 
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Το σενάριο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό τόσο για τις διεθνείς αγορές (αρχίζοντας με 
ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα) όσο και για την αμερικανική και κατ’ επέκταση παγκόσμια οικονομία καθώς 
από τα μέσα του επομένου έτους θα άρχιζαν ισχυρές πιέσεις στην FED για να μειώσει απότομα ή και να 
αντιστρέψει τον ρυθμό επέκτασης του ισολογισμού της και την παροχή ρευστότητας στις αγορές. Μέσα από 
το βασικό πλαίσιο της ανάλυσης μας η άνοδος της προσφοράς χρήματος που περιγράφουμε προκαλεί 
σχετικά μικρή άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Συγκεκριμένα, η αύξηση κατά 1% στο Μ1 προκαλεί 
(σύμφωνα και με το επόμενο διάγραμμα) αρχικά μια πτώση 20 μβ σε 1,5 έτη ενώ η μακροχρόνια επίδραση 
είναι +12μβ.Σύμφωνα με το σοκ που υπολογίσαμε ανωτέρω η μακροχρόνια άνοδος θα είναι 132 μονάδες 
βάσεις.  

Επίδραση στο R από το Μ1 

(με βάση τις Εξισώσεις Α και Γ) 
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Ο λόγος αυτής της σχετικά ήπιας προσαρμογής στο υπόδειγμα είναι ότι η προσφορά χρήματος έχει θετική 
συσχέτιση με τις αποδόσεις σε αρκετά μακρύτερους ορίζοντες, ενώ σε πιο κοντινούς ορίζοντες η συσχέτιση 
είναι αρνητική, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν την αύξηση της ρευστότητας. Η εμπειρία των αγορών 
έχει δείξει ότι μια πληθωριστική έκπληξη του μεγέθους που περιγράφουμε θα οδηγούσε σε μια απότομη 
ανοδική υπερβολή στις αποδόσεις των ομολόγων. 
 
Είμαστε λοιπόν προ μιας πληθωριστικής έκπληξης; Η απάντηση είναι: κατά πάσα πιθανότητα όχι, 
ακόμα. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα έχει παρατηρήσει ότι τόσο από τα διαγράμματα στη αρχή αλλά και 
από τις ημερομηνίες των νομισματικών κλυδωνισμών ανωτέρω, θα έπρεπε κανονικά ήδη να βρισκόμαστε 
σε μια περίοδο θετικών πληθωριστικών εκπλήξεων, ενώ στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός είναι 
πτωτικός από την αρχή της κρίσης (2007), και βρίσκεται χαμηλότερα και από τον μέσο όρο των τελευταίων 
4 ετών, περίοδο όπου άρχιζε ο θετικός νομισματικός κλυδωνισμός με τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης.  
 
Την απλή αυτή παρατήρηση επιβεβαιώνει και η επανάληψη της ανωτέρω μελέτης ξεκινώντας το 
δείγμα από το 1995 και μετά. Στο δείγμα αυτό ο μακροχρόνιος πολλαπλασιαστής της νομισματικής 
έκπληξης είναι στην ουσία μηδενικός (μη σημαντικά αρνητικός στο -0,09%). Αντίθετα, υπάρχει μια ένδειξη 
ότι μια άνοδος της προσφοράς χρήματος κατά 1% μετά από 3 χρόνια προκαλεί μια άνοδο του ΑΕΠ κατά 
0,20% (δηλαδή δεδομένου του υπάρχοντος κλυδωνισμού 2,2% συνολικά περίπου). 
 

Επίδραση στο CPCE από το Μ1 

(στο δείγμα 1995 - 2013) 
 

Επίδραση στο RY από το Μ1 

(στο δείγμα 1995 - 2013) 
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Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research  Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 

 
Συνεπώς, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ύστερα (που παρατηρείται αδιάκοπη συγκράτηση του 
ετήσιου ρυθμού μεταβολής του core PCE σε επίπεδα χαμηλότερα του 2,5%) επιβεβαιώνεται οικονομετρικά 
ότι η αύξηση στην προσφορά χρήματος δεν συνεπάγεται επιτάχυνση του πληθωρισμού, γεγονός που 
αντανακλάται και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο που δεν έχουμε ακόμα πληθωριστικές πιέσεις 
(σύμφωνα με τον δείκτη core PCE) παρότι η ακολουθούμενη (για την επίλυση της κρίσης που ξέσπασε το 
2008) νομισματική πολιτική έχει ήδη προκαλέσει τρεις κλυδωνισμούς στην προσφορά χρήματος.      
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Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις μακροχρόνιες συσχετίσεις της προσφοράς χρήματος και του επιπέδου τιμών (Core PCE) και 
συμπεριλαμβανόμενων και των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης και των επιτοκίων, η μακροχρόνια 
ελαστικότητα των τιμών ως προς την προσφορά χρήματος εκτιμάται ως σχετικά σημαντική (1% αύξηση του 
Μ1 προκαλεί 0,6% αύξηση στο επίπεδο των τιμών μακροχρόνια). Όμως το σημαντικό μέγεθος της 
νομισματικής έκπληξης που βιώνουμε (περί τις 11 τυπικές αποκλίσεις) θα μπορούσε να είναι συνεπές με μια 
περίοδο όπου για 3 έτη ο πληθωρισμός θα ήταν κατά 1% πάνω από τον αναμενόμενο. 
 
Όταν στη μακροχρόνια συσχέτιση συμπεριλάβουμε τη μεταβλητή των τιμών των εμπορευμάτων η αύξηση 
στην προσφορά χρήματος προκαλεί μικρή αύξηση στο core  PCE.  Όμως,  η αύξηση στις τιμές των 
εμπορευμάτων προκαλεί σημαντική αύξηση στο core  PCE.  Συγκεκριμένα,  η αύξηση στις τιμές των 
εμπορευμάτων κατά 1%  προκαλεί αύξηση στο core  PCE  κατά 0,5%  ύστερα από την πάροδο τριών –  
τεσσάρων ετών και κατά 1,1% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
 
Αν υποθέσουμε ότι η περίοδος της έκπληξης ξεκινά από τώρα,  τότε θα ήταν πολύ πιθανό μέσα στον 
επόμενο χρόνο το κριτήριο του πληθωρισμού που έχει θέσει η FED για να μειώσει σημαντικά (ή και να 
αντιστρέψει)  τις πολιτικές της νομισματικής επέκτασης (quantitative  easing),  δηλαδή το ετήσιο 2,5% σε 
όρους Core PCE, να αρχίσει να ισχύει. Το ενδεχόμενο αυτό θα συμπεριλάμβανε ισχυρές πιέσεις τόσο στις 
ομολογιακές όσο και στις μετοχικές αγορές με πολύ πιθανή μια σημαντική οικονομική επιβράδυνση και 
ύφεση.  
 
Δίνουμε σχετικά μικρή πιθανότητα στο να βιώσουμε το σενάριο αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο.  Οι πιο 
πρόσφατες συσχετίσεις (μετά το 1995)  μεταξύ πληθωρισμού και προσφοράς χρήματος είναι οριακά 
αρνητικοί και έτσι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να παρατηρήσουμε πρώτα μια αποκλιμάκωση της 
ανεργίας και μετά μια άνοδο του πληθωρισμού καθώς στην περίοδο αυτή παρατηρείται μια θετική 
συσχέτιση μεταξύ προσφοράς χρήματος και πραγματικού ΑΕΠ (άρα και πιθανών αρνητικής συσχέτισης με 
την ανεργία). 
 
Η υπόθεση της γρηγορότερης αποκλιμάκωσης της ανεργίας αλλά και η εξεύρεση ενδείξεων αύξησης του 
νομισματικού πολλαπλασιαστή στις τιμές αποτελούν αντικείμενο για περαιτέρω μελέτη. Έτσι για 
παράδειγμα η ένταξη του λόγου Μ2/Μ1 ή και της ταχύτητας κυκλοφορίας  του χρήματος (ως ονομαστικό 
ΑΕΠ/Μ1  ή Μ2)  θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν ενδιάμεσο σταθμό και πρόδρομο δείκτη πιθανών 
πληθωριστικών πιέσεων.  
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στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών 
επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση 
των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί 
στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η 
Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. 
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