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7. Πληθωρισμός





Ορισμός και μέτρηση 
του πληθωρισμού



Ορισμός και μέτρηση του πληθωρισμού

• Ορισμός: Πληθωρισμός είναι η αύξηση του μέσου (γενικού) επιπέδου των τιμών.

• Πληθωρισμός και χρήμα: Ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη του χρήματος. Σε περιόδους 
πληθωρισμού, με το ίδιο χρηματικό ποσό αγοράζεται ολοένα και μικρότερη ποσότητα αγαθών και 
υπηρεσιών.

• Δείκτης Τιμών: Η μέση τιμή ενός μεγάλου και αντιπροσωπευτικού καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών.

• Ρυθμός πληθωρισμού (π): Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τιμών.

𝝅 =
𝑷𝟐 − 𝑷𝟏
𝑷𝟏

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Όπου: P1 και P2 είναι οι τιμές του ΔΤΚ στα έτη 1 και 2 αντίστοιχα.



Είδη πληθωρισμού

• Πληθωρισμός ζήτησης: προκαλείται από μια αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, 
δεδομένης της προσφοράς τους.

• Πληθωρισμός κόστους: οφείλεται στην άνοδο του κόστους παραγωγής, ως αποτέλεσμα αύξησης του 
κόστους εργασίας ή/και των τιμών των πρώτων υλών.

• Πληθωρισμός αδράνειας: οφείλεται στις προσδοκίες των ατόμων και των επιχειρήσεων για αύξηση του 
μέσου επιπέδου των τιμών. Ο πληθωρισμός αδράνειας ενσωματώνεται στις συμβάσεις μεταξύ των 
συναλλασσόμενων (επιχειρήσεων, εργαζομένων), οδηγώντας σε μια εκ των προτέρων αύξηση του μέσου 
επιπέδου των τιμών

• Υπερπληθωρισμός: Μία παρατεταμένη και ραγδαία αύξηση του επιπέδου των τιμών.



Μέσο επίπεδο τιμών: ένας ανελκυστήρας τιμών

• Μπορούμε να φανταστούμε το μέσο επίπεδο τιμών 

σαν έναν ανελκυστήρα που μεταφέρει τις τιμές των 

διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, οι τιμές ορισμένων 

αγαθών και υπηρεσιών αυξάνονται και κάποιων 

άλλων μειώνονται.

• Ο πληθωρισμός είναι η αύξηση του μέσου επιπέδου 

των τιμών. Από το έτος 1 στο έτος 10 οι τιμές της 

πλειονότητας των αγαθών και υπηρεσιών που 

περιέχονται στο καλάθι του ΔΤΚ έχουν αυξηθεί.

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 322



Δείκτες Τιμών

• Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Είναι η μέση (σταθμισμένη) τιμή ενός καλαθιού προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζει ο μέσος, 

αντιπροσωπευτικός καταναλωτής. Ο ΔΤΚ εκφράζει το κόστος αγοράς αυτού του καλαθιού. Ο ρυθμός πληθωρισμού υπολογίζεται βάσει 

της ποσοστιαίας μεταβολής του ΔΤΚ.

• Αποπληθωριστής ΑΕΠ: Ο λόγος του Ονομαστικού προς το Πραγματικό ΑΕΠ πολλαπλασιασμένος με το 100. Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ 

καλύπτει όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται εντός της χώρας και μόνο αυτά

o Βασική διαφορά μεταξύ ΔΤΚ και Αποπληθωριστή ΑΕΠ: Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ εκφράζει τις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 

εντός της χώρας και μόνο αυτών. Ο ΔΤΚ εκφράζει το κόστος αγοράς των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό, 

ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής τους.

• Δείκτες Τιμών Παραγωγού: Μετρούν τη μέση τιμή που λαμβάνουν οι παραγωγοί. Σε αντίθεση με τον ΔτΚ και τον Αποπληθωριστή ΑΕΠ, 

οι ΔΤΠ μετρούν τις τιμές των ενδιάμεσων, καθώς και των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν ΔΤΠ για διαφορετικούς κλάδους 

και χρησιμοποιούνται συχνά για να μετρήσουν τις μεταβολές στο κόστος των εισροών. Η αύξηση του ΔΤΠ προοιωνίζεται συνήθως 

αύξηση του ΔΤΚ (περίπτωση πληθωρισμού κόστους).



Προβλήματα στη μέτρηση του πληθωρισμού

• Επειδή επινοούνται συχνά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες και 
επιθυμίες του μέσου καταναλωτή, το καλάθι του ΔΤΚ πρέπει να προσαρμόζεται εξίσου συχνά 
σε αυτές τις μεταβολές.

• Λόγω της τεχνολογικής προόδου, η ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις 
ίδιες ανάγκες και επιθυμίες του μέσου καταναλωτή βελτιώνεται. Η βελτίωση αυτή πρέπει να 
ενσωματώνεται στο καλάθι του ΔΤΚ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΔΤΚ τείνει να υπερεκτιμά
τον ρυθμό πληθωρισμού.



Ρυθμός πληθωρισμού και αγοραστική δύναμη 
του χρήματος

Έτος ΔΤΚ
Ρυθμός 

πληθωρισμού

Αγοραστική δύναμη 

€1.000

1 € 100 - 10.0

2 € 95 -5.0% 10.5

3 € 92 -3.2% 10.9

4 € 90 -2.2% 11.1

5 € 96 6.7% 10.4

6 € 101 5.2% 9.9

7 € 103 2.0% 9.7

8 € 107 3.9% 9.3
Ο ρυθμός πληθωρισμού μειώνεται, 
αλλά για όσο διάστημα παραμένει 
θετικός, η αγοραστική δύναμη των 
€1.000 εξακολουθεί να μειώνεται.

Ο ρυθμός πληθωρισμού αυξάνεται, 
αλλά για όσο διάστημα παραμένει 
αρνητικός, η αγοραστική δύναμη των 
€1.000 εξακολουθεί να αυξάνεται.

Πόσα καλάθια αγαθών 
και υπηρεσιών μπορούν 

να αγοραστούν με 
€1.000;



Στοιχεία για τον 
πληθωρισμό



Ο ρυθμός πληθωρισμού στις ΗΠΑ – 1950-2016

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 324

Περίοδος των 2 
πετρελαϊκών 
κρίσεων

Εκδήλωση της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης



Το σωρευτικό αποτέλεσμα του πληθωρισμού 
στην τιμή ενός καλαθιού αγαθών - ΗΠΑ

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 325



Ρυθμός πληθωρισμού σε επιλεγμένες χώρες, 
2016

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 325



Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα

• Την περίοδο 2001-2011, ο μέσος 
ρυθμός πληθωρισμού στην Ελλάδα 
κυμάνθηκε σε επίπεδα άνω του 3%.

• Ακολούθησε μια περίοδος (2012-
2015) κατά την οποία ο 
πληθωρισμός μειωνόταν συνεχώς, 
λαμβάνοντας, ακόμη και αρνητικές 
τιμές

• Σε σχέση με τον μέσο πληθωρισμό 
στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα κυμαινόταν σε 
υψηλότερα επίπεδα την περίοδο 
2001-2011, και σε χαμηλότερα την 
περίοδο 2012-2019. 
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Ευρωζώνη Ελλάδα

Στόχος ΕΚΤ: 

πληθωρισμός λίγο 

χαμηλότερος από 2%

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)



Ο πληθωρισμός ως 
νομισματικό φαινόμενο: η 

ποσοτική θεωρία του 
χρήματος



Η ποσοτική θεωρία του χρήματος

Η ποσοτική θεωρία του χρήματος:

• Καθορίζει τη γενική σχέση μεταξύ:

o Ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία (M)

o Ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος (V)

o Μέσου επιπέδου των τιμών (P)

o Πραγματικού προϊόντος (Υ)

• Εξηγεί τον κρίσιμο ρόλο του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος 
στον καθορισμό του ρυθμού πληθωρισμού.



Οι μεταβλητές της ποσοτικής θεωρίας του 
χρήματος

MxV: Η συνολική δαπάνη
για την αγορά τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών το έτος t

V: Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
: ο μέσος αριθμός των φορών που 
δαπανάται ένα ευρώ για την αγορά 
τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
το έτος t

M: Η συνολική ποσότητα 
χρήματος που κυκλοφορεί 
στην οικονομία το έτος t

P: Το μέσο επίπεδο 
τιμών το έτος t

Y: Το πραγματικό 
προϊόν το έτος t

PxY: Η αξία της συνολικής 

παραγωγής τελικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράχθηκε το έτος t

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(ως συνολική 
δαπάνη)

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(ως συνολική 
παραγωγή)



Ποσότητα χρήματος και πληθωρισμός

M x V ≡ P x Y

Πόσες φορές (V) δαπανάται
το M για την αγορά τελικών
προϊόντων και υπηρεσιών το 
έτος t (Ονομαστικό ΑΕΠ ως 
συνολική δαπάνη).

Η συνολική παραγωγή (Υ)
αποτιμημένη στις τρέχουσες
τιμές του έτους t (Pt) = 
Ονομαστικό ΑΕΠ

Βασική Υπόθεση:

V: Σταθερό ( ത𝑉)

Y: Σταθερό ( ത𝑌)

Η εξίσωση αυτή αποτελεί μία 
ταυτότητα: ισχύει πάντοτε

𝑴× ഥ𝑽 = 𝑷 × ഥ𝒀

Οι μεταβολές στο επίπεδο τιμών 
(P) προέρχονται μόνο από 
μεταβολές στην ποσότητα του 
χρήματος (Μ)



Ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος και 
ρυθμός πληθωρισμού

Η εξίσωση της ποσοτικής θεωρίας του 
χρήματος εκφρασμένη σε ρυθμούς μεταβολής:

Ρυθμός 
πληθωρισμού

Ρυθμός 
μεγέθυνσηςm + v = π + y

• Αν V, Y σταθερά → v, y = 0
τότε: 

π ≈m
Η ↑ της ποσότητας χρήματος κατά ένα 
ποσοστό → ↑ του ρυθμού πληθωρισμού 
κατά το ίδιο ποσοστό

• Αν v = 0 και y ≠ 0, τότε: π ≈ m-y
Ο ρυθμός πληθωρισμού ισούται με τη διαφορά 
μεταξύ του ρυθμού αύξησης της ποσότητας 
χρήματος και του ρυθμού μεγέθυνσης



Ποσότητα χρήματος και πληθωρισμός

Είναι πράγματι σταθερά τα Y, V;

• Το Y εξαρτάται από τους προσδιοριστικούς παράγοντες 
της παραγωγικότητας και αυτοί οι παράγοντες 
μεταβάλλονται μεν, αλλά όχι συχνά και όχι με πολύ 
υψηλούς ρυθμούς.

• Το V εξαρτάται από παράγοντες όπως η φάση του 
οικονομικού κύκλου, η ευχέρεια ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, η διαθεσιμότητα ΑΤΜ, οι συναλλακτικές 
συνήθειες, η συχνότητα καταβολής του μισθού, ο 
πληθωρισμός, κ.α., και αυτοί οι παράγοντες 
μεταβάλλονται μεν, αλλά όχι συχνά και όχι με πολύ 
υψηλούς ρυθμούς.

Ένας παρατεταμένα υψηλός ρυθμός 
πληθωρισμού είναι αποτέλεσμα 
μεγάλων αυξήσεων στον ρυθμό 
αύξησης της ποσότητας χρήματος

Ο υπερπληθωρισμός είναι παντού και 
πάντοτε ένα νομισματικό φαινόμενο



Οι προβλέψεις της ποσοτικής θεωρίας του 
χρήματος στη μακροχρόνια περίοδο

Πηγή: Cowen, Τ. and A. Tabarrok, (2020), p. 330

Οι ρυθμοί πληθωρισμού και οι ρυθμοί αύξησης του χρήματος την περίοδο 1960-1990



Η ποσοτική θεωρία και η ουδετερότητα του 
χρήματος

• Σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του χρήματος, η αύξηση της ποσότητας χρήματος επηρεάζει μόνο
το επίπεδο τιμών.

• Ο πληθωρισμός προκύπτει, όταν η ποσότητα χρήματος αυξάνεται με ρυθμό μεγαλύτερο από τον 
ρυθμό αύξησης του πραγματικού προϊόντος

• Η κλασική διχοτόμηση αναφέρεται στον θεωρητικό διαχωρισμό μεταξύ ονομαστικών και 
πραγματικών μεταβλητών.

• Ονομαστικές μεταβλητές είναι οι μεταβλητές που αποτιμώνται σε νομισματικές μονάδες 

• Πραγματικές μεταβλητές είναι οι μεταβλητές που αποτιμώνται σε φυσικές μονάδες. 

• Νομισματική ουδετερότητα: Ο ισχυρισμός ότι οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος (ονομαστική 
μεταβλητή) δεν επηρεάζουν τις πραγματικές μεταβλητές. 



Ονομαστικές και πραγματικές μεταβλητές

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (M/P)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (W/P)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 



Αποπληθωρισμός και αντιπληθωρισμός

• Οι μεταβολές στο V και το Y ασκούν ήπιες επιδράσεις στο μέσο επίπεδο τιμών.

• Αποπληθωρισμός: η μείωση του μέσου επιπέδου των τιμών μεταξύ δύο ετών → π < 0

o Αν η οικονομία μεγεθύνεται (y > 0), αλλά ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος είναι μικρότερος από τον 
ρυθμό μεγέθυνσης (m < y) → το μέσο επίπεδο τιμών μειώνεται → αποπληθωρισμός (π < 0).

o Αν Μ, Y = σταθερά (δηλαδή m, y = 0) → μια μείωση στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος (v < 0) → αρνητικό 
ρυθμό πληθωρισμού (π < 0).

• Αντιπληθωρισμός: η μείωση του ρυθμού πληθωρισμού → π ↓



Αποπληθωρισμός και αντιπληθωρισμός

Έτος ΔΤΚ
Ρυθμός 

πληθωρισμού
Αποπληθωρισμός Αντιπληθωρισμός

1 € 100 -

2 € 95 -5,0% ✓ x

3 € 92 -3,2% ✓ x

4 € 90 -2,2% ✓ x

5 € 96 6,7% x x

6 € 101 5,2% x ✓

7 € 103 2,0% x ✓

8 € 107 3,9% x x



Το κόστος του 
πληθωρισμού και του 

αποπληθωρισμού



Το κόστος του πληθωρισμού και ορισμένες 
διευκρινίσεις

Ένας υψηλός ρυθμός πληθωρισμού:

• Δημιουργεί λογιστικά κόστη

• Διαστρεβλώνει τις σχετικές τιμές και, επομένως, την άριστη κατανομή των πόρων

• Οδηγεί ενίοτε σε αντιπαραγωγικές πολιτικές, όπως οι έλεγχοι τιμών

• Προκαλεί αβεβαιότητα στον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσόμενων, επειδή 
είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η εξέλιξή του

• Μειώνει την αγοραστική δύναμη των σταθερών εισοδημάτων (π.χ., των συντάξεων).

• Προκαλεί αναδιανεμητικές επιδράσεις, ιδίως όταν η εμφάνισή του δεν έχει προβλεφθεί 
από τους συναλλασσόμενους.

Ένας υψηλός ρυθμός 
πληθωρισμού συνεπάγεται 
κατ’ ανάγκην μείωση της 
αγοραστικής δύναμης του 
μισθού;



Οι αναδιανεμητικές επιδράσεις ενός απροσδόκητου 
πληθωρισμού: οι πληθωριστικές προσδοκίες και το 
πραγματικό επιτόκιο

Πραγματικό επιτόκιο (r): το ονομαστικό 
επιτόκιο διορθωμένο ως προς τον ρυθμό 
πληθωρισμού:

r = i - π

Ο τόκος που θα εισπράξει στο μέλλον ο 
δανειστής και που θα καταβάλλει ο 
δανειζόμενος εξαρτάται από το 
ονομαστικό επιτόκιο

Όμως: Η αγοραστική δύναμη του ποσού που 
εισπράττει ο δανειστής και που καταβάλλει ο 
δανειζόμενος προσδιορίζεται από τον 
μελλοντικό – και άγνωστο – ρυθμό 
πληθωρισμού → οι συναλλασσόμενοι 
διαμορφώνουν προσδοκίες για τον μελλοντικό 
ρυθμό πληθωρισμού (πe):

Μια απροσδόκητη αύξηση του 
ρυθμού πληθωρισμού (𝜋𝑡+1

𝑒 < πt+1 ) 
→ ↓ το πραγματικό ποσό που 
εισπράττουν οι δανειστές και το 
πραγματικό ποσό που 
καταβάλλουν οι δανειζόμενοι → οι 
δανειστές ζημιώνονται και οι 
δανειζόμενοι ωφελούνται.r = i - πe



Οι αναδιανεμητικές επιδράσεις ενός απροσδόκητου 
και υψηλού ρυθμού πληθωρισμού

Σχέση μεταξύ 𝝅𝒕+𝟏
𝒆 και 

𝝅𝒕+𝟏
Δανειστές Δανειζόμενοι

𝝅𝒕+𝟏
𝒆 < 𝝅𝒕+𝟏 Ζημιώνονται Ωφελούνται

𝝅𝒕+𝟏
𝒆 > 𝝅𝒕+𝟏 Ωφελούνται Ζημιώνονται

𝝅𝒕+𝟏
𝒆 = 𝝅𝒕+𝟏 Καμία μεταβολή Καμία μεταβολή



Το αποτέλεσμα Fisher

Ορισμός: Το αποτέλεσμα Fisher είναι η τάση αύξησης των ονομαστικών επιτοκίων σύμφωνα 
με τον προσδοκώμενο ρυθμό πληθωρισμού

i = r + πe Αποτέλεσμα Fisher

Αν οι δανειστές προσδοκούν αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού (↑πe) → θα ζητήσουν υψηλότερο 
ονομαστικό επιτόκιο για να διατηρήσουν αμετάβλητη την πραγματική αξία του ποσού που 
λαμβάνουν

Παράδειγμα: Αν η κυβέρνηση τυπώνει χρήμα για να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος → 
↑πe→↑i→↑ του κόστους κυβερνητικού δανεισμού



Το κόστος του αποπληθωρισμού

• Μείωση της κατανάλωσης: Μειώνεται η κατανάλωση, καθώς η προσδοκώμενη μείωση του 
επιπέδου των τιμών και η προσδοκώμενη αύξηση της αξίας της αποταμίευσης αναβάλλει την 
τρέχουσα κατανάλωση.

• Μείωση της επένδυσης λόγω αύξησης του πραγματικού επιτοκίου (r = i - π → ↓π → ↑r)

• Αύξηση της πραγματικής αξίας του χρέους: πραγματική αξία του χρέους = 
= ονομαστική αξία χρέους / επίπεδο τιμών.

• Δυσχεραίνεται η προσαρμογή στην αγορά εργασίας, καθώς η προσαρμογή του υψηλότερου 
πραγματικού μισθού, απαιτεί μείωση του ονομαστικού μισθού, η οποία, όμως, είναι μία σχετικώς 
δύσκαμπτη διαδικασία.  Η προς τα κάτω δυσκαμψία των ονομαστικών μισθών μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση της ανεργίας. 


