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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ γηα 

ηελ πεξίνδν 2005 – 2009. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα γίλεη έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ηεο 

παξαπάλσ κεηαβιεηήο θαη ην θαηά πφζν απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε 

δηαξζξσηηθψλ/δνκηθψλ αιιαγψλ. Δπίζεο ε εξγαζία απνζθνπεί λα παξέρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ ξφιν ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ. 

Έηζη,  αξρηθά εμεηάδεηαη ε χπαξμε δνκηθψλ αιιαγψλ κε ηε κέζνδν ηνπ Perron θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Eviews, κέζσ δχν μερσξηζηψλ 

πεξηπηψζεσλ γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ππφ κειέηε κεηαβιεηήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ πσο ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηάζηκε, αλ 

ιεθζεί φκσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ππφςε ε δνκηθή αιιαγή, ηφηε ε κεηαβιεηή γίλεηαη 

ζηάζηκε. 
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Κεθάιαην 1 

1.1 Δηζαγσγή 

Η έληνλε αλνδηθή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, δείρλεη πσο ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κηα εχζξαπζηε ηζνξξνπία. Αμίδεη ινηπφλ λα 

εμεηαζζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

ρξπζνχ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Η ζπγγξαθή απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο 

ζθνπφ λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γεληθά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ θαη 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπ ξφιν θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζεη απφ ζηαηηζηηθή πιεπξά ηελ 

πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2005 έσο θαη νιφθιεξν ην 2009. Γηεξεπλείηαη ε 

χπαξμε ζηαζηκφηεηαο ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ σο νηθνλνκηθή κεηαβιεηή κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Eviews θαη εμεηάδεηαη παξάιιεια ε ηπρφλ χπαξμε δηαξζξσηηθήο 

αιιαγήο γηα ηελ παξαπάλσ πεξίνδν.  

 

1.2 Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ππνζηεί πνιιέο αιιαγέο. Η κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κνληέινπ ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο, ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS 

method), βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο νη κέζνη θαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ εμεηάδνληαη, παξακέλνπλ ζηαζεξά θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ελζσκαηψλνληαο κε ζηαηηθέο κεηαβιεηέο (δειαδή κε κνλαδηαία ξίδα) ζην κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ηα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα δίλνπλ παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Έηζη ινηπφλ, αλ νη 
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κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο, ν ππνινγηζκφο ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο ηνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπλνινθιήξσζεο.  Όκσο γηα ηε δηελέξγεηα έιεγρνπ 

ζπλνινθιήξσζεο δχν κεηαβιεηψλ, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα εμεηάζνπκε ηηο 

κεηαβιεηέο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 

Σν ζέκα ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ ζηηο καθξννηθνλνκηθέο ρξνλνζεηξέο έρεη ιάβεη κεγάιν 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν ζηε ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα.  Απφ ηελ αξρηθή έξεπλα ησλ Nelson θαη Plosser (1982), ν 

έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε κηα ρξνλνζεηξά έρεη γίλεη έλα ζέκα 

κεγάιεο ζεκαζίαο. Μεγαιχηεξε αθφκε έκθαζε δφζεθε ζην ζέκα κε ηελ εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Perron (1989) ε νπνία ηφληδε ηελ ζεκαζία ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ 

(structural breaks) θαηά δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρσλ γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίσλ 

ξηδψλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνπο παξαδνζηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ χπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο, νη Nelson θαη Plosser ππνζηεξίδνπλ πσο ζρεδφλ φιεο νη 

καθξννηθνλνκηθέο ρξνλνζεηξέο έρνπλ  κνλαδηαία ξίδα. Η παξνπζία ή απνπζία 

κνλαδηαίσλ ξηδψλ βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ απνηεινχλ ηε ρξνλνζεηξά. Καηά ηελ απνπζία κνλαδηαίαο ξίδαο (ζηαζηκφηεηα), ε 

ζεηξά θηλείηαη γχξσ απφ έλα ζπλερή καθξνρξφλην κέζν θαη επίζεο πσο έρεη κηα 

πεπεξαζκέλε δηαθχκαλζε ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη κε ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο δελ έρνπλ θακία ηάζε λα επηζηξέθνπλ ζε θάπνην 

καθξνρξφλην ζπγθεθξηκέλν κνηίβν θαη πσο ε δηαθχκαλζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν. Οη 

κε ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο ζπλεπψο επεξεάδνληαη φρη παξνδηθά, αιιά κφληκα απφ 

δηάθνξα ηπραία ζνθ ηα νπνία κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαη γηα απηφ ην ιφγν νη 

ρξνλνζεηξέο απηέο αθνινπζνχλ ηπραίν πεξίπαην (random walk). Αλ ε ρξνλνζεηξά δελ 

είλαη ζηάζηκε θαη ε πξψηε δηαθνξά είλαη ζηάζηκε, ηφηε ε ρξνλνζεηξά έρεη κνλαδηαία 
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ξίδα. Σα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο κνλαδηαίαο 

ξίδαο είλαη απηά ησλ Dickey θαη Fuller (1979,1981)
1
. Έηζη ελψ ε παξαδνζηαθή άπνςε 

γηα ηελ ππφζεζε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ήηαλ πσο ηα ηξέρνληα ζνθ/γεγνλφηα έρνπλ κφλν 

παξνδηθή επίδξαζε ζηε ρξνλνζεηξά θαη πσο ε καθξνρξφληα θίλεζε ηεο κέλεη 

ακεηάβιεηε απφ απηά ηα ζνθ, κε ηελ εξγαζία ηνπο νη Nelson θαη Plosser ππνζηήξημαλ 

πσο ηα ηπραία ζνθ έρνπλ κφληκεο επηπηψζεηο ζηε καθξνρξφληα πνξεία ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ δελ είλαη 

παξνδηθέο. Απηφ νδήγεζε κάιηζηα πνιινχο εξεπλεηέο ζην λα πηζηέςνπλ πσο νη 

ρξνλνζεηξέο επεξεάδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ ζνθ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ακθηζβεηήζεθαλ απφ ηνλ Perron (1989), ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ Nelson θαη Plosser εθαξκφδεη κηα κεζνδνινγία φπνπ 

ζέηεη κηα γλσζηή εκεξνκελία σο ην break (δνκηθή αιιαγή) ψζηε λα εμεηάζεη ηελ 

παξνπζία κνλαδηαίαο ξίδαο. Ο Perron ππνζηήξημε πσο κε ηελ παξνπζία δνκηθήο 

αιιαγήο, ην ηππηθφ ADF ηεζη είλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλα ππέξ ηεο κε απφξξηςεο ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο. Τπνζηεξίδεη πσο νη πεξηζζφηεξεο καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη πσο νη δηαθπκάλζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ είλαη ζηαηηθέο γχξσ απφ κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεσο. Η 

δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Perron ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα γλσζηφ break, ην νπνίν 

απνθαζίδεηαη απζαίξεηα θαη αλεμάξηεηα απφ ηα δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ηξνπνπνηεκέλα Dickey Fuller ηεζη, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο δνκηθήο αιιαγήο (break). Απηή ε ππφζεζε ηνπ Perron γηα ηελ 

απφθαζε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ break ακθηζβεηήζεθε έληνλα, θπξίσο απφ ηνλ 

Christiano (1992) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηα 

                                                             
1 Οι υποθέςεισ του  τεςτ των Dickey και Fuller είναι: Η0:Με ζηαζηκφηεηα  - χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο,  Η1: 

ηαζηκφηεηα - κε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο 
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δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα θαζνξηζηεί ε πην πηζαλή δηαδηθαζία ηνπ 

break, δηαδηθαζία ε νπνία νπζηαζηηθά αθπξψλεη ηε ζεσξία πεξί θαηαλνκψλ. 

Απφ ηφηε κέζσ δηάθνξσλ κειεηψλ πνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο 

κεζνδνινγίεο ψζηε λα απνθαζίδεηαη ε εκεξνκελία ηνπ break ελδνγελψο. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη ησλ Banerjee, Lumisdaine θαη Stock (1992), Zivot θαη Andrews (1992), 

Perron θαη Vogelsang (1992), Perron (1997) θαη Lumisdaine θαη Pappel (1998). Όιεο νη 

παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ην ζθάικα (bias) ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο ειέγρνπο 

κνλαδηαίαο ξίδαο, κπνξεί λα κεησζεί αλ ε εκεξνκελία ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ (ησλ 

break) απνθαζίδεηαη ελδνγελψο, δειαδή κέζα απφ ηα δεδνκέλα. 

Σν ηεζη ησλ Zivot θαη Andrews (1992) γηα ηελ εχξεζε ηεο δνκηθήο αιιαγήο ελδνγελψο  

είλαη κία δηαδνρηθή δνθηκή, ε νπνία αμηνπνηεί φιν ην δείγκα θαη ρξεζηκνπνηεί κηα 

δηαθνξεηηθή ςεπδνκεηαβιεηή γηα θάζε πηζαλή εκεξνκελία ηνπ break. Ωο εκεξνκελία 

ηνπ break επηιέγεηαη εθεί πνπ ην t-statistic απφ ην ADF ηεζη γηα ηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο 

ξίδαο, είλαη ην κηθξφηεξν (πεξηζζφηεξν  αξλεηηθφ). Οη θξηηηθέο ηηκέο ησλ Zivot θαη 

Andrews δηαθέξνπλ απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ Perron. Η δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

πσο ε επηινγή ηεο εκεξνκελίαο ηνπ break είλαη απνηέιεζκα κηαο ππνινγηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ άιιε πεξίπησζε ζηελ νπνία πξναπνθαζίδεηαη 

εμσγελψο. 

Αλ θαη νη Banerjee, Lumisdaine θαη Stock (1992) ρξεζηκνπνηνχλ ηεζη γηα ηελ εχξεζε 

ηεο εκεξνκελίαο ηνπ break ελδνγελψο, εληνχηνηο ηα ηεζη απηά είλαη επαλαιακβαλφκελα 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ απνθαζίδεηαη απφ κε δηαδνρηθά ηεζη ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνδείγκαηα. Απηφ φκσο κπνξεί λα εξκελεπζεί πσο θαζψο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πιήξεο ε ζεηξά ησλ πιεξνθνξηψλ, απηφ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ δχλακε απηψλ ησλ ηεζη. Απηή ε εξγαζία επεθηάζεθε απφ ηνπο Perron θαη 
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Vogelsang (1992) θαη ηνλ ίδην ηνλ Perron (1997), νη νπνίνη πξφηεηλαλ κηα θαηεγνξία 

απφ test statistics ηα νπνία επηηξέπνπλ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο δνκηθψλ αιιαγψλ. Σν 

έλα κνληέιν επηηξέπεη κηα μαθληθή αιιαγή ζηνλ κέζν, ελψ ην άιιν κνληέιν επηηξέπεη 

πην ζηαδηαθέο αιιαγέο. Οη Perron θαη Vogelsang (1992), ρξεζηκνπνίεζαλ απηά ηα δχν 

κνληέια γηα δεδνκέλα ρσξίο ηάζε, ελψ ν Perron (1997) ηα ηξνπνπνίεζε γηα ηε ρξήζε 

κε δεδνκέλα ζηα νπνία ππάξρεη ηάζε. 

Δθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, ε νπνία λα 

επηηξέπεη ηελ πηζαλή παξνπζία δνκηθήο αιιαγήο, έρνπκε ηνπιάρηζηνλ δχν 

πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ηεζη ην 

νπνίν ζα κεξνιεπηεί σο πξνο ηελ κε απφξξηςε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο, φπσο 

ππνπηεχζεθε ν Perron (1989). Γεχηεξνλ, αθνχ ε δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην 

πφηε ζπλέβε ε πηζαλή δνκηθή αιιαγή, κπνξεί θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν  λα καο παξέρεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζην λα αλαιχζνπκε αλ ε δνκηθή αιιαγή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, πφιεκν, 

νηθνλνκηθή θξίζε ή κε άιινπο παξάγνληεο. Παξ‟ φια απηά φκσο, αθφκε θαη ν ίδηνο ν 

Perron ακθηζβεηεί θαηά θάπνην ηξφπν ηελ δχλακε απηψλ ησλ ηεζη, θαζψο απφ 

θάπνηνπο ζπγγξαθείο έρεη πξνθχςεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δχλακεο ηνπ ηεζη 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηεο 

δνκηθήο αιιαγήο.  Δπίζεο απηά ηα ηεζη θαηαγξάθνπλ ην πην ζεκαληηθφ break ζε θάζε 

κεηαβιεηή κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηη ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεηαβιεηή έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα break. 

πλνπηηθά ζα ιέγακε πσο φπσο θαη νη Glynn, Perrera, Verma (2007) θαηαιήγνπλ 

χζηεξα απφ αλαζθφπεζε ησλ δηάθνξσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη εθαξκνγή δηάθνξσλ 

ειέγρσλ γηα χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο είηε κε κία είηε κε πεξηζζφηεξεο δνκηθέο αιιαγέο, 

δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφ ζπκπέξαζκα γηα ην πνηα κέζνδνο είλαη ε πην θαηάιιειε γηα ηε 
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δηεμαγσγή ειέγρσλ χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Η επηινγή ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα 

αθήλεηαη θάζε θνξά ζηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θαη ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηνπ. 

 

1.3 Μεζνδνινγία-Γηάξζξσζε 

Η δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζεί σο εμήο: Καηαξρήλ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην 

ξφιν θαη ηε ζεκαζία νπ ρξπζνχ σο νηθνλνκηθφ κέζν. Έπεηηα αθνινπζεί ην ηζηνξηθφ 

ππφβαζξν ηνπ ρξπζνχ φπνπ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

πνιχηηκνπ κεηάιινπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ αλά ηνπο αηψλεο θηάλνληαο ζην ζήκεξα. 

Αθφκε αλαθέξνληαη νη θχξηεο πεξίνδνη αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ θαζψο θαη νη παξάγνληεο 

πνπ επλννχλ ηελ άλνδν απηή. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ν ξφινο θαη νη ρξήζεηο ηνπ 

ρξπζνχ σο ρξήκα θαη αλαιχεηαη ν ιεγφκελνο ρξπζφο θαλφλαο. Σν επφκελν θνκκάηη 

αθνξά ηε ζρέζε ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ κε ην πεηξέιαην ελψ αθνινπζνχλ νη 

πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξπζφ, αλαθνξά παξαγφλησλ πνπ αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ, θαζψο θαη θάπνηεο πξνβιέςεηο. 

Αθνινπζεί ην ζηαηηζηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο φπνπ γίλεηαη ιεπηνκεξήο επεμήγεζε ησλ 

θπξηφηεξσλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη παξνπζίαζε 

νξηζκέλσλ εθ ησλ θπξηφηεξσλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Ακέζσο κεηά γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Eviews. Σέινο 

αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε εμάγεη θαη παξάιιεια θάπνηεο πξνηάζεηο 

γηα πηζαλέο βειηηψζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε κειινληηθέο εξγαζίεο. 
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Κεθάιαην 2 

2.1 Κύξηεο ηδηόηεηεο ηνπ ρξπζνύ 

2.1.1 Ο ρξπζόο απνηειεί έλα μερσξηζηό θαη κνλαδηθό εκπόξεπκα 

Ο ρξπζφο δηαθέξεη απφ ηα άιια πνιχηηκα κέηαιια φπσο ε πιαηίλα, ην παιιάδην θαη ην 

αζήκη, δηφηη ε δήηεζε γηα απηά ηα πνιχηηκα κέηαιια πξνθχπηεη θπξίσο γηα ηηο 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ηνπο. Ο ρξπζφο παξάγεηαη κε θχξην ζθνπφ ηελ ζπζζψξεπζε, 

ελψ ηα άιια αγαζά παξάγνληαη κε θχξην ζθνπφ ηελ θαηαλάισζε. Αθφκε, ε αμία ηνπ 

ρξπζνχ δελ πξνθχπηεη απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζε βηνκεραληθέο θαη θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο, αιιά πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη ηελ παγθφζκηα απνδνρή ηνπ σο κέζν 

απνζήθεπζεο αμίαο. ε αληίζεζε κε άιια αγαζά ή εκπνξεχκαηα ν ρξπζφο δελ κπνξεί 

λα θζαξζεί , λα μεζσξηάζεη ή λα δηαβξσζεί θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπαληφηεηα. Σν 

ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ ππέξγεησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ είλαη πεξίπνπ 163.000 ηφλνη 

θαη αλ ππνηεζεί φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξσζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ 

πνπ ππάξρεη ζηε γε, ηφηε γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπ ζα ήηαλ αξθεηά 8.000 θπβηθά κέηξα 

δειαδή έλαο θχβνο κε αθκή είθνζη κέηξσλ. 

 

2.1.2 Μεηξό αληηζηάζκηζεο ελάληηα ζηνλ πιεζσξηζκό 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ είλαη ν 

πιεζσξηζκφο. Καζψο ν πιεζσξηζκφο αλεβαίλεη, ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ αλεβαίλεη καδί κε 

απηφλ. Απφ ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ηα πέληε έηε ζηα νπνία ν  

πιεζσξηζκφο ζηηο ΗΠΑ  ήηαλ ζηα πςειφηεξά ηνπ επίπεδα, ήηαλ ην 1946, ην 1974, ην 

1975, ην 1979, θαη ην 1980. Καηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ πέληε εηψλ, ε κέζε 

πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ κεηνρψλ  ζηνλ Dow Jones, ήηαλ -12.33%  ελψ ε κέζε 
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πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ ρξπζνχ ήηαλ 130.4%. Οη ζεκεξηλέο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

(εληφο ηνπ 2009) απνηεινχλ ην ηέιεην πεξηβάιινλ γηα κηα πιεζσξηζηηθή ζχειια. ηηο 

ΗΠΑ γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη εμαηξεηηθά έληνλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο πεξηθνπέο, κηα καθξνπξφζεζκε πησηηθή πνξεία ηνπ δνιαξίνπ, έρεη 

ππάξμεη κηα έληνλε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ππάξρεη έλα ηεξάζηην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα θαη γεληθά νη ΗΠΑ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ρξεψζηε ηνπ θφζκνπ. 

 

2.1.3 Μέηξν αληηζηάζκηζεο έλαληη ηνπ πησηηθνύ δνιαξίνπ 

Ο ρξπζφο αγνξάδεηαη θαη πσιείηαη ζε ακεξηθαληθά δνιάξηα, ζπλεπψο νπνηαδήπνηε 

πηψζε ππάξμεη ζηελ ηηκή ηνπ δνιαξίνπ, απηή πξνθαιεί αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ. 

Σν δνιάξην είλαη ην θπξίαξρν απνζεκαηηθφ λφκηζκα ζηνλ θφζκν, ην θχξην λφκηζκα γηα 

ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, ην ζεκαληηθφηεξν κέζν απνζήθεπζεο πινχηνπ θαη ην λφκηζκα 

κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε ηηκνιφγεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εκπνξεπκάησλ θαη 

θεθαιαίσλ. Σψξα φκσο πνπ ην δνιάξην έρεη ράζεη κεγάιν κέξνο ηεο αμίαο ηνπ, αξρίδεη 

λα θαίλεηαη απιά σο έλα θνκκάηη ραξηί ζε αληίζεζε κε ην ρξπζφ ηνπ νπνίνπ ε αμία φιν 

θαη αλεβαίλεη.  

Σν δνιάξην ησλ ΗΠΑ έρεη ζπλερψο πξνβιήκαηα  δηφηη ζπλερψο ππνβαζκίδεηαη, ιφγσ 

ηεο ζπλερνχο δεκηνπξγίαο λένπ ρξήκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηνγθσκέλσλ 

ρξεψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ ρξεψλ. Ο 

πιεζσξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ππνζθάπηεη ηελ αγνξαζηηθή 

αμία ηνπ δνιαξίνπ κήλα κε ην κήλα θάζε ρξφλν. Δίλαη ινηπφλ απνιχησο ινγηθφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνο θφζκνο λα ζηξέθεηαη ζην ρξπζφ. Κάπνηε ην δνιάξην είρε αμία σο ρξπζφο 

κε ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ «ρξπζνχ θαλφλα». Βάζεη απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

δνιάξην θαη ν ρξπζφο ήηαλ πιήξσο αληαιιάμηκα θαη νπζηαζηηθά  απνηεινχζαλ ην ίδην 
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πξάγκα. Τπνινγίδεηαη πσο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ην δνιάξην έρεη 

ράζεη πάλσ απφ ην 90% ηεο αμία ηνπ. 

Παξ' φιε απηή ηελ ππνβάζκηζή ηνπ φκσο, ην δνιάξην ζπλερίδεη λα θπθινθνξεί 

παγθνζκίσο ζαλ ρξήκα θαη κάιηζηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην θπξίαξρν απνζεκαηηθφ 

λφκηζκα. Οη ίδηεο «δπλάκεηο» πνπ έβγαιαλ ηνλ ρξπζφ απφ ην νηθνλνκηθφ πξνζθήλην 

πφζα ρξφληα πξηλ, είλαη νη ίδηεο πνπ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα ηνλψζνπλ ηε δήηεζή 

ηνπ δνιαξίνπ θαη λα ην θάλνπλ λα θαίλεηαη σο ην πην αμηφπηζην λφκηζκα. πλεπψο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ παιαηφηεξε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε ηνπο θαη ηνπο παξάιιεινπο 

ξφινπο ηνπο θαηά ηνλ ρξπζφ θαλφλα, ζήκεξα δνιάξην θαη ρξπζφο έρνπλ γίλεη 

“αληαγσληζηέο”. 

 

2.1.4 Ο ρξπζόο σο θαηαθύγην 

Ο ρξπζφο ζπρλά απνθαιείηαη  «αγαζφ ησλ θξίζεσλ» θαη απηφ γηαηί δεκηνπξγεί 

ππεξαπνδφζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο επελδχζεηο ή αγαζά θαηά ηελ δηάξθεηα παγθνζκίσλ 

εληάζεσλ. Οη ίδηνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζηηο παξαπάλσ επελδχζεηο λα κελ 

απνδίδνπλ, είλαη νη ίδηνη πνπ πξνθαινχλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Γλσξίδνπκε 

πσο ε άζρεκε πνξεία κηαο νηθνλνκίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο 

ηξάπεδεο. Όκσο αληίζηνηρα ε θαθή ιεηηνπξγία θάπνησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε κηα νηθνλνκία. Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ε χπαξμε πιένλ 

κηαο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο έρεη θαηαζηήζεη εθηθηφ, νη δηάθνξεο ηξαπεδηθέο απνηπρίεο 

ή νη απνηπρίεο ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηψλ, λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη λα 

απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Όηαλ ηέηνηεο θξίζεηο ζπκβαίλνπλ, ππάξρεη ε ηάζε γηα κεηαηξνπή ησλ ραξηνλνκηζκάησλ 

ζε ρξπζφ σο κηα αζθαιήο ιχζε. Όηαλ δελ ππάξρνπλ επίζεο άιια κέζα, νη θπβεξλήζεηο 
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γηα λα ζσζνχλ αξρίδνπλ λα ηππψλνπλ ρξήκα πξνθαιψληαο έηζη ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηφο ηνπο θαη αλαηίκεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο φπνηε 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ηφηε ππάξρεη θαη αλαηίκεζε ηνπ 

ρξπζνχ. 

 

2.1.5 Πξνζθνξά θαη δήηεζε 

Δπεηδή ν ρξπζφο ζπζζσξεχεηαη θαη πξαθηηθά δελ θαηαλαιψλεηαη, ε δπλεηηθή 

πξνζθνξά ηνπ ηζνχηαη (ζεσξεηηθά) κε ην ζχλνιν ησλ εμνξπγκέλσλ απνζεκάησλ. Η 

αγνξαία ηηκή ηνπ ρξπζνχ ήηαλ θαη είλαη κηα ζπλάξηεζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Η 

πξνζθνξά φκσο, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν δελ είλαη ε ζρεηηθά κηθξή εηήζηα 

παξαγφκελε πνζφηεηα (ε νπνία δελ ππήξμε πνηέ κεγαιχηεξε απφ ην 1,7% ησλ 

παγθνζκίσλ απνζεκάησλ) αιιά ην ζχλνιν ησλ ππέξγεησλ απνζεκάησλ. Ο ρξπζφο πνπ 

εμνξχρηεθε πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα δελ έρεη απνιχησο θακία δηαθνξά κε ηνλ ρξπζφ πνπ 

εμνξχρηεθε ζήκεξα γηα απηφ θαη ηα ππάξρνληα απνζέκαηα κπνξνχλ λα αληαιιαρζνχλ 

κε ρξπζφ πνπ έρεη εμνξπρηεί πξφζθαηα. Με άιια ιφγηα, ν ζεκεξηλφο ρξπζφο είλαη 

πιήξσο αληηθαηαζηάζηκνο απφ παιαηφηεξν κέηαιιν πνπ ε παξαγσγή ηνπ έγηλε ζε 

νπνηαδήπνηε επνρή. πλεπψο, κεζνπξφζεζκα ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ρξπζνχ 

παξακέλεη ακεηάβιεηε, θαζψο γηα ηελ εμεχξεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ 

θνηηαζκάησλ απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Άξα ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο θαζψο απηή είλαη πνπ κπνξεί λα αιιάμεη θαηά θχξην 

ιφγν. 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

δήηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ. Όκσο, παξ‟ φιν πνπ ε δήηεζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δήηεζεο ρξπζνχ φπσο 



11 

 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα εληνχηνηο, αλ θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο,  δελ είλαη απηφο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηνπ. Καη 

απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ζεκαληηθφ δελ είλαη ε κνξθή πνπ ζα ιάβεη ην κέηαιιν θαηά ηε 

θαηαζθεπή ηνπ αιιά ε ρξήζε ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα ρξπζά θνζκήκαηα είλαη πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο (θαξάηηα) θαη απνθηψληαη θπξίσο γηα ηελ λνκηζκαηηθή ηνπο αμία θαη 

φρη γηα ηνπο φπνηνπο θαζαξά δηαθνζκεηηθνχο ή αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Καηά ζπλέπεηα ε 

ηηκή ηνπ ρξπζνχ, ή θαιχηεξα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηνπ αμία ζε ζρέζε κε ηα άιια 

λνκίζκαηα (θαζψο θαηά βάζε ν ρξπζφο απνηειεί ρξήκα) εμαξηάηαη απφ ηε λνκηζκαηηθή 

δήηεζε, ή φπσο αιιηψο απνθαιείηαη απφ  ηελ επελδπηηθή ηνπ δήηεζε. Άιινη 

παξάγνληεο νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ ζαθψο επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ είλαη ην 

επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ θαη ησλ 

ακεξηθαληθψλ κεηνρψλ, δηάθνξεο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο, νη δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, 

νη ηπρφλ δηεζλείο εληάζεηο, νη απμήζεηο θαη κεηψζεηο ζηηο ηηκέο άιισλ αγαζψλ θαη 

άιινη. Η ηηκή ηνπ ρξπζνχ αληηδξά ζηηο αιιαγέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη 

κπνξεί λα επεξεαζηεί επίζεο απφ ην πνζφ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη απφ ην 

επίπεδν επεκεξίαο. 
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1.Δηαγράκκαηα τρήζες τρσζού αλά ηοκέα/ προζθοράς θαη δήηεζες (Πεγή www.gold.org) 

Η δήηεζε γηα ρξπζφ είλαη εμαπισκέλε ζε φιν ηνλ θφζκν. Η αλαηνιηθή Αζία, ε Ιλδηθή 

ρεξζφλεζνο θαη ε Μέζε Αλαηνιή αληηπξνζψπεπαλ ην 70% ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 

γηα ρξπζφ ην 2008. Σν 55% ηεο δήηεζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζε κφιηο πέληε ρψξεο: 

Ιλδία, Ιηαιία, Σνπξθία, ΗΠΑ θαη Κίλα, κε ηελ θάζε αγνξά λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχλνιν θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ. Ραγδαίεο 

δεκνγξαθηθέο θαη άιιεο θνηλνληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζε απηέο ηηο ρψξεο “θιεηδηά” 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κνξθέο δήηεζεο.  Η Ιλδία είλαη ν κεγαιχηεξνο 

θαηαλαισηήο ρξπζνχ ζηνλ θφζκν σο έζλνο. Η Κίλα, απφ ηελ άιιε έρεη ηελ ηαρχηαηε 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Καη ε Ιλδία θαη ε Κίλα είλαη ζην 

ζηάδην ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ λφκσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 
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πψιεζε  ρξπζνχ ζηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αγνξά ρξπζνχ ζε 

ηεξάζηηα θιίκαθα. Η νηθνλνκία ηεο Κίλαο, πνπ απμάλεηαη κε εηήζην ξπζκφ 9%, έγηλε 

θαη επίζεκα ζηα κέζα ηνπ 2010 ε δεχηεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, πίζσ 

απφ κφλν ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 2008 νη ΗΠΑ μφδεςαλ 

$162 δηζεθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξα ζηα θηλεδηθά αγαζά απφ ηα αληίζηνηρα πνπ μφδεςε ε 

Κίλα ζε ακεξηθαληθά πξντφληα. Απηφ ην ράζκα απμάλεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 25% 

εηεζίσο. Η Κίλα κάιηζηα, πέξαζε πξφζθαηα λνκνζεζία πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο  λα πσινχλ ξάβδνπο ρξπζνχ  ζηνπο πειάηεο 

ηνπο.  

 

2.1.6 Μέζν απνζήθεπζεο αμίαο 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη επελδπηέο επηιέγνπλ ην ρξπζφ σο κηα  θαηεγνξία 

θεθαιαίσλ είλαη επεηδή ζα δηαηεξεί πάληα ηελ εζσηεξηθή ηνπ αμία. Ο ρξπζφο δελ  

κπνξεί λα ραζεί ζε έλα ινγηζηηθφ ζθάλδαιν ή ζε κηα πηζαλή θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο. Η 

ηηκή ηνπ ρξπζνχ καθξνπξφζεζκα δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη έρεη 

απνδεηρζεί κηα αζθαιήο επηινγή ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αζηάζεηαο. 

ε πεξηφδνπο αλνδηθψλ ηάζεσλ, ρακεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ζηαζεξφηεηαο ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο νη επελδπηέο πεξηκέλνπλ ζπλερψο πςειέο απνδφζεηο απφ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο. Όκσο ζε πεξηφδνπο φπσο κε ηελ πξφζθαηε θξίζε, κε ζπλερή πηψζε ησλ κεηνρψλ 

θαη χπαξμε αλαηαξαρψλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο επελδπηέο λα 

έρνπλ έλα ηκήκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ηνπ.  
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2.1.7 Μέζν δηαθνξνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα δηαθνξνπνηεζεί έλα ραξηνθπιάθην θαη λα 

πξνζηαηεπζεί ν πινχηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη θεθαιαίσλ, 

είλαη ε επέλδπζε ζε πξντφληα πνπ ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε απηέο ηηο αγνξέο. Ο 

ρξπζφο είλαη ην ηδαληθφ κέζν δηαθνξνπνίεζεο γηα έλα ραξηνθπιάθην κεηνρψλ, απιά 

επεηδή έρεη ηε κεγαιχηεξε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηνρέο. Οη ζχκβνπινη 

επελδχζεσλ αλαγλσξίδνπλ πσο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ. Σν θιεηδί γηα ηελ ζσζηή δηαθνξνπνίεζε είλαη λα βξεζνχλ 

επελδχζεηο νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή νη κεηνρέο 

έρνπλ ζπλήζσο κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη ηα νκφινγα, νη επελδπηέο 

ζπλδπάδνπλ πιηθά θεθάιαηα φπσο ν ρξπζφο κε ηα ραξηνθπιάθηα κεηνρψλ θαη 

νκνιφγσλ γηα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο φπσο έρεη απνδεηρζεί 

ηζηνξηθά ν ρξπζφο έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηνρέο θαη ηα νκφινγα.  

Αλ θαη ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ κπνξεί λα παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθπκάλζεηο 

βξαρππξφζεζκα, ν ρξπζφο ηείλεη λα δηαηεξεί ηελ αμία ηνπ καθξνπξφζεζκα, 

ρξεζηκεχνληαο σο έλα κέηξν αληηζηάζκηζεο ελάληηα ζηε δηάβξσζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. Ο ρξπζφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ελφο 

δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ, επεηδή ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη σο αληίδξαζε ζε 

γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε ηεο αμίαο ησλ παξαδνζηαθψλ επελδχζεσλ ζε 

κεηνρέο θαη νκφινγα. 

 

 

 



15 

 

2.2Ιζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ ρξπζνύ 

Ο ρξπζφο έρεη κηα καθξά θαη πεξίπινθε ηζηνξία, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Απφ ηελ πξψηε αλαθάιπςε ηνπ, ν ρξπζφο ζπκβνιίδεη ηελ δχλακε θαη ηνλ πινχην. Ο 

ρξπζφο έρεη δεκηνπξγήζεη εκκνλέο ζε αλζξψπνπο θαη έζλε, θαηέζηξεςε πνιηηηζκνχο 

θαη έδσζε δχλακε ζε άιινπο. 

Οη επηζηήκνλεο αθφκα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηη ήηαλ απηφ πνπ έθαλε ηνπο πξψηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αλαθάιπςαλ ρξπζφ πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα λα ηνλ ζεσξήζνπλ 

πνιχηηκν κέηαιιν. Αιιά ρσξίο ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ αξραηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβψο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θίηξηλνπ κεηάιινπ. πλεπψο κφλν εηθαζίεο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηα πξφζσπα ηα νπνία ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη ρξφλν 

αλαθάιπςαλ ηνλ ρξπζφ. Δκπεηξνγλψκνλεο ζηελ κειέηε νξπθηψλ αλαθέξνπλ φηη 

θνκκάηηα ρξπζνχ βξέζεθαλ ζε ηζπαληθά ζπήιαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ 

παιαηνιηζηθφ άλζξσπν πεξίπνπ 40.000 ρξφληα π.Υ. Άξα είλαη θπζηνινγηθφ λα κελ 

κπνξνχλ νη ηζηνξηθέο πεγέο λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο πξψηεο 

ρξήζεο ηνπ ρξπζνχ.  

Αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ππνδεηθλχνπλ πσο ε ρξήζε ηνπ ρξπζνχ μεθίλεζε ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή εθεί νπνχ ππήξραλ νη πξψηνη γλσζηνί πνιηηηζκνί. Σα παιαηφηεξα θνκκάηηα 

ρξπζνχ απνηεινχζαλ θνζκήκαηα ηα νπνία βξηζθφηαλ ζε ηάθνπο νπκέξησλ θαη 

Αηγχπηησλ βαζηιηάδσλ θαη απνηεινχλ ην αξραηφηεξα επξήκαηα, θαζψο ρξνλνινγνχληαη 

απφ ηελ ηξίηε ρηιηεηία πξν Υξηζηνχ. 

Μεγάιε ρξήζε επίζεο ηνπ ρξπζνχ ππήξρε ζηελ Αξραία Αίγππην ζηελ νπνία κάιηζηα 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά θαηαγεγξακκέλε ηηκή ηνπ ρξπζνχ πξηλ απφ πεξηζζφηεξα 

απφ 5.000 ρξφληα. ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο ηνπ, ν ρξπζφο δελ ζεσξνχληαλ 
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πνιχηηκνο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ζηνπο ηάθνπο ησλ Φαξαψ επεηδή σο κέηαιιν είρε 

ηδηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη ήηαλ νη πξψηνη 

πνπ είραλ θαηαιάβεη πσο κφλν έλα γξακκάξην ρξπζνχ κπνξνχζε  κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία λα απισζεί αξθεηά γηα λα θαιχςεη επηθάλεηα ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ, 

γηα απηφ θαη ζεσξνχζαλ ηνλ ρξπζφ «ζετθφ» πιηθφ.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αηγππηηαθνχο ηάθνπο έρνπλ δερζεί επηδξνκέο, ν ηάθνο ηνπ 

Σνπηαγρακψλ βξέζεθε άζηθηνο απφ ηνπο αξραηνιφγνπο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξρε ε 

κεγαιχηεξε ζπιινγή ρξπζνχ θαη θνζκεκάησλ, αλάκεζά ηνπο θαη έλα ρξπζφ θέξεηξν 

ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα έδεηρλε  ην πξνρσξεκέλν ζηάδην ησλ αηγππηηαθψλ θαηαζθεπψλ 

(δεχηεξε ρηιηεηία πξν Υξηζηνχ). Μάιηζηα ζηελ Αίγππην έρεη θαηαγξαθεί ε πξψηε απφ 

ρξνλνινγηθήο απφςεσο ππνηίκεζε ηνπ ρξπζνχ ε νπνία ζπλέβε ηνλ 14
ν
 αηψλα κ.Υ. 

Απηή ηελ ππνηίκεζε πξνθάιεζε ν πάκπινπηνο απηνθξάηνξαο ηνπ Μάιη, ν Mansa 

Musa, ν νπνίνο ζην πέξαζκα ηνπ απφ ηελ Αίγππην άθεζε ηφζν ρξπζφ φπνπ ζχκθσλα 

κε ηα φζα αλαθέξεη έλαο ηζηνξηθφο ηεο επνρήο: «Σν κηζθάι (κνλάδα κέηξεζεο βάξνπο 

ίζε κε 4,25 γξακκάξηα) ρξπζνχ δελ θφζηηδε ιηγφηεξν απφ 25 ληηξράκ, αιιά απφ εθείλε 

ηελ επνρή ε ηηκή ηνπ έπεζε θαη ηψξα δελ αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ 22 ληηξράκ». 

Η ρξήζε ηνπ ρξπζνχ ζηνπο απηνθξαηνξηθνχο ηάθνπο ηνλ κεηέηξεςε αξρηθά, ζε 

ζχκβνιν ηζρχνο, θάηη πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. ηελ πνξεία νη 

αξραίνη πνιηηηζκνί ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ν ρξπζφο ήηαλ έλα κέηαιιν ζην νπνίν φινη 

είραλ πξφζβαζε, κε ζπλέπεηα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αξραίσλ ιαψλ λα θάλνπλ 

ζπζηεκαηηθά εμφξπμε ρξπζνχ ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έξγα ηέρλεο. Απηφ ηνπο 

νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαλ ζε είδνο ή κε 

άιινπο ηξφπνπο θαη ζπλεπψο ζηε ρξήζε ηνπ ρξπζνχ ζην εκπφξην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 
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ε αλζξσπφηεηα νδεγήζεθε ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ ηα νπνία 

θαηαζθεχαζαλ έκπνξνη ηεο Λπδίαο (πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Σνπξθίαο) ηνλ 7ν αηψλα π.Υ.  

ηελ Ακεξηθή, ε ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ρξπζνχ απφ ηνπο πνιηηηζκνχο πξν ηνπ 

Κνιφκβνπ ήηαλ αξθεηά πξνρσξεκέλε πξηλ ηελ άθημε ησλ Ιζπαλψλ θαζψο νη ίδηνη νη 

Ιλδηάλνη είραλ ηειεηνπνηήζεη πνιιέο απφ ηηο κεζφδνπο ρξήζεο ηνπ ρξπζνχ. Οη Ιζπαλνί 

θαηαθηεηέο πήξαλ θαη έιησζαλ ηα πεξηζζφηεξα ρξπζά αληηθείκελα απφ απηνχο ηνπο 

ιανχο κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα επξήκαηα ζχγρξνλσλ αλαζθαθψλ λα βξίζθνληαη 

ζε ηάθνπο. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ρξπζνχ πνπ βξέζεθαλ, ππήξραλ θπξίσο ζηηο 

Άλδεηο θαη ζηε ζεκεξηλή Κνινκβία. 

Καηά ηελ πην ζχγρξνλε ηζηνξία, θαηά ηηο κέξεο  δεκηνπξγίαο ζπλφξσλ ζηηο ΗΠΑ, ε 

είδεζε ηεο αλαθάιπςεο ρξπζνχ ζε κηα πεξηνρή κπνξνχζε λα νδεγήζεη ρηιηάδεο λένπο 

απνίθνπο, λα ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο γηα ηελ εχξεζε ρξπζνχ. Πνιινί απφ ηνπο 

ιεγφκελνπο «ρξπζνχο ππξεηνχο» ζπλέβεζαλ ζε πνιιέο απφ ηηο δπηηθέο πνιηηείεο ησλ 

ΗΠΑ, κε ηνλ δηαζεκφηεξν λα ζπκβαίλεη ζηελ Καιηθφξληα ην 1848. Αιινχ, ρξπζνί 

ππξεηνί ζπλέβεζαλ ζηελ Απζηξαιία ην 1851, ζηε Νφηην Αθξηθή ην 1884 θαη ζηνλ 

Καλαδά ην 1897. 

Η δεκηνπξγία ηνπ ρξπζνχ θαλφλα πξννξίζηεθε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ππαγνξεχνληαο πσο έλα έζλνο πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

λνκηζκάησλ πνπ έρεη κε βάζε ηελ πνζφηεηα ρξπζνχ πνπ έρεη ζηα απνζέκαηά ηνπ. Η 

Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ πηνζέηεζε ηνλ ρξπζφ θαλφλα ην 1821, 

αθνινπζνχκελε ην 1870 απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σν ζχζηεκα απηφ παξέκεηλε ζε 

ηζρχ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, κεηά ηνλ νπνίν κφλν νη ΗΠΑ 

εμαθνινπζνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρξπζφ θαλφλα. Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη 

άιιεο ρψξεο κπνξνχζαλ λα θξαηνχλ απνζέκαηα άιισλ λνκηζκάησλ αληί γηα ρξπζφ. Η 
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άθημε φκσο ηεο κεγάιεο χθεζεο ζηηο ΗΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 ζεκείσζε θαη ηελ 

παχζε εμαγσγήο ρξπζνχ απφ ηε ρψξα, κε απνηέιεζκα ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ην 

ακεξηθάληθν δνιάξην λα αληηθαηαζηήζεη ην ρξπζφ ζην δηεζλέο εκπφξην. Οη δχν 

πεηξειατθέο θξίζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απνηέιεζαλ δχν απφ ηηο πην ιακπξέο 

πεξηφδνπο ζηελ δηαρξνληθή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Άιιν έλα ηέηνην ξάιπ αλφδνπ 

ππήξρε θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ην 1987. Απφ εθείλν ην ζεκείν 

θαη έπεηηα ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ δηέλπζε κηα καθξφρξνλε πησηηθή πνξεία νπνχ θαη έραζε 

κεγάιν κέξνο απφ ηε ιάκςε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ παξειζφληνο. Αλνδηθέο ηάζεηο 

ζηελ ηηκή ηνπ ππήξμαλ θαη πάιη θαηά ην 2002 ιφγσ ηνπ θφβνπ εηζβνιήο ησλ ΗΠΑ ζην 

Ιξάθ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 2006 κε 2008 ιφγσ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Σειεπηαίν 

ξάιπ αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ πνπ δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη θηάζεη 

αθφκε ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ, έρνπκε απφ ην 2009 θαη έπεηηα κε ην μέζπαζκα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

πλνπηηθά νη πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ ήηαλ αλνδηθή ήηαλ: 

 1974 - Πξψηε πεηξειατθή θξίζε 

 1979-1980 – Γεχηεξε πεηξειατθή θξίζε, άλνδνο πιεζσξηζκνχ, εηζβνιή ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο ζην Αθγαληζηάλ 

 1982-1983 – Τςειφ ρξένο Σξίηνπ θφζκνπ, πξνζδνθίεο γηα έληνλεο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

 1985-1987 – Αδχλακν δνιάξην θαη αλεζπρίεο γηα άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ 

 2002 – Αδχλακν δνιάξην, θφβνη γηα εηζβνιή ζην Ιξάθ 

 2006-2008 – Τςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ, άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ 
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 2009-? – Οηθνλνκηθή θξίζε, θφβνη γηα θαηάξξεπζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ πεξηφδσλ θαηά ηηο νπνίεο ήηαλ αλνδηθή ε ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε πνηνη ήηαλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη θαηά ην 

παξειζφλ αιιά θαη γεληθφηεξα επλννχλ ηελ ηηκή ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ. Οη θχξηνη 

απφ απηνχο είλαη:  

 Οη έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

 Οη πεηξειατθέο θξίζεηο/άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

εληζρχεη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

 Οη πνιεκηθέο αλαηαξαρέο νη νπνίεο πξνθαινχλ αληίζηνηρα θαη νηθνλνκηθέο 

αλαηαξαρέο γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο επελδπηέο ζηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ν 

ρξπζφο. 

 Σν αδχλακν δνιάξην ην νπνίν πξνθαιεί αλεζπρία ζηνπο επελδπηέο γηα ηπρφλ 

κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ λνκίζκαηνο θαη έηζη ζηξέθνληαη ζηελ 

αγνξά ρξπζνχ. 

 Η απμεκέλε δήηεζε γηα ην πνιχηηκν κέηαιιν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε παξαγσγή ηνπ/πξνζθνξά ηνπ. 

 

2.3 Ο ρξπζόο θαλόλαο 

Γηα πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηξεηο πεξαζκέλεο ρηιηεηίεο, ηα εκπνξηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κε ηνλ έλαλ ή άιιν ηξφπν κηα παξαιιαγή ηνπ ρξπζνχ θαλφλα. Ο 

ρξπζφο θαλφλαο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην ζχζηεκα κε 

ην νπνίν  ε αμία ηνπ ρξήκαηνο ηζνδπλακεί κε ηελ αμία κηαο ζηαζεξήο πνζφηεηαο 
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ρξπζνχ. Ο πην απιφο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρξπζφο ή ην 

αζήκη σο ρξήκα, κε ηε κνξθή θεξκάησλ, ξάβδσλ, πιαθηδίσλ ή θαη κηθξψλ θνκκαηηψλ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ρξεζηκεχνπλ ζην εκπφξην θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αμία 

ησλ αγαζψλ. Καζψο ηα λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα έγηλαλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθα, ν 

ρξπζφο θαλφλαο αλαθεξφηαλ ζε ραξηνλνκίζκαηα ησλ νπνίσλ ε αμία ήηαλ ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αμία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ρξπζνχ. Όηαλ ε αμία ηνπ ράξηηλνπ 

ρξήκαηνο έπεθηε θάησ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζνηηκία ηνπ κε ην ρξπζφ, ηφηε 

επηζηξεθφηαλ ζηνπο εθδφηεο ηνπ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα απέζπξαλ απφ ηελ 

θπθινθνξία. Η πξνζθνξά κεησλφηαλ θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηεξηδφηαλ ε αμία ηνπ 

ρξήκαηνο. Αληίζεηα φηαλ ε αμία ηνπ ράξηηλνπ ρξήκαηνο απμαλφηαλ πάλσ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζνηηκία ηνπ κε ηνλ ρξπζφ, ηφηε ππήξμε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο. 

Η ρξήζε ηνπ ρξπζνχ σο ε βάζε ηεο λνκηζκαηηθήο αμίαο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο 

ε αμία ηνπ ρξπζνχ είλαη ε πην ζηαζεξή απφ νπνηνδήπνηε άιιν αγαζφ, γη‟ απηφ θαη ε 

ρξήζε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα απνζθνπεί ζην λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα.  Ο ρξπζφο 

θαλφλαο είλαη νπζηαζηηθά κηα ηζνηηκία αμίαο θαη φρη πνζφηεηαο, θαζψο δελ απνηειεί 

έλα ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε αμία ηνπ ρξήκαηνο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα 

ηνπ ρξπζνχ πνπ δηαθξαηείηαη απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο. πλεπψο ε εηζαγσγή ή 

εμαγσγή ρξπζνχ, ή θαη άιιεο ελέξγεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ρξπζνχ, έρνπλ ειάρηζηε 

ζεκαζία θαζψο ε κεηαθίλεζή ηνπ δελ είλαη ηθαλή λα  επεξεάζεη ηελ αμία ηνπ. 

Παξ‟ φιν πνπ νη Κηλέδνη είραλ δεκηνπξγήζεη ράξηηλν ρξήκα ην νπνίν κπνξνχζε λα 

αληαιιαρζεί κε αζήκη ηνλ 11
ν
 αηψλα, νη ξίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ 

πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ρξπζφ, ην νπνίν θξάηεζε σο ην 1971, μεθίλεζε ηνλ 17
ν
 

αηψλα. Νσξίηεξα, ν ρξπζφο καδί κε ην αζήκη θαη πεξηζηαζηαθά θαη άιια κέηαιια φπσο 
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ν ραιθφο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξήκα. Μεηά απφ ρηιηάδεο ρξφληα πεηξακαηηζκψλ, ν 

ρξπζφο θαη ην αζήκη ηειηθά επηιέρζεθαλ σο ηα πην ζηαζεξά κέζα κέηξεζεο αμίαο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν ηνλ νπνίν δνχκε. 

 Η ρξήζε ησλ ραξηνλνκηζκάησλ σο ρξήκα (ησλ νπνίσλ ε αμία είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

ηνλ ρξπζφ), ζηελ πην ζχγρξνλε κνξθή ηνπ δελ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε, αιιά ππήξμε απνηέιεζκα κηα αξγήο δηαδηθαζίαο ε νπνία εμειίρζεθε βήκα πξνο 

βήκα, κε νξηζκέλεο παξεκβάζεηο απφ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ 

ήηαλ αληίζεηνη, θαζψο ππνζηήξηδαλ πσο ην ραξηί είλαη έλα θζελφ ππνθαηάζηαην 

απέλαληη ζην «αιεζηλφ πξάγκα». Όκσο θαζψο ππήξμε κεγάιε απνδνρή θαη ην ράξηηλν 

ρξήκα είρε παξάιιεια θαη θάπνηεο ζεηηθέο ηδηφηεηεο, νη θπβεξλήζεηο επέιεμαλ ηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Η ρξήζε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, 

πνπ βαζηδφηαλ ζηε ρξήζε ράξηηλνπ ρξήκαηνο ην νπνίν κπνξνχζε λα αληαιιαρζεί, 

μεθίλεζε φηαλ ν θφζκνο απνθάζηζε λα κελ πξνζηαηεχεη πξνζσπηθά ηα ρξπζά 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία θαη αλη‟ απηνχ λα ηα θαηαζέηεη ζε ηδησηηθά ηδξχκαηα 

παίξλνληαο κηα απφδεημε κε ηελ νπνία κπνξνχζε λα μαλαπάξεη ηνλ ρξπζφ ζηελ θαηνρή 

ηνπ. Γελ είρε ζεκαζία ηε κνξθή είρε ε απφδεημε, αθφκα θαη έλα ρεηξφγξαθν ζεκείσκα 

αξθνχζε, αξθεί λα ππήξρε λνκηθή δέζκεπζε. Έηζη ζηαδηαθά «αλαθαιχθζεθε» πσο 

απηέο νη απνδείμεηο θπθινθνξνχζαλ ηφζν θαιά ή θαη αθφκα θαιχηεξα απφ ηελ 

πνζφηεηα ρξπζνχ πνπ είρε θαηαηεζεί. 

Ο ρξπζφο θαλφλαο απνηεινχζε κηα δέζκεπζε γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ψζηε λα 

ζπλδέζνπλ ηηο ηηκέο ησλ εγρψξησλ λνκηζκάησλ ηνπο κε κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

ρξπζνχ. Σν εζληθφ ρξήκα θαη άιιεο κνξθέο ρξήκαηνο φπσο νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 

θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα κπνξνχζαλ ειεχζεξα λα κεηαηξαπνχλ ζε ρξπζφ κε βάζε κηα 

ζηαζεξή «ηζνηηκία». Η Αγγιία πηνζέηεζε πξαθηηθά (de facto) ηνλ ρξπζφ θαλφλα ην 

1717, ελψ επηζήκσο (de jure) ηνλ πηνζέηεζε ην 1819. Οη ΗΠΑ, παξ‟ φηη 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ δηκεηαιιηθφ θαλφλα (ρξπζφ θαη αζήκη), μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ ρξπζφ θαλφλα ην 1834, ελψ επίζεκα ηνλ πηνζέηεζαλ ην 1900 φηαλ ην Κνγθξέζν 

πέξαζε ην Gold Standard Act. Σν 1834, νη ΗΠΑ θιείδσζαλ ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ ζηα 

20,67$ αλά νπγγηά, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1933. Άιιεο κεγάιεο ρψξεο  

αθνινχζεζαλ ηνλ ρξπζφ θαλφλα ηε δεθαεηία ηνπ ‟70. Η πεξίνδνο απφ ην 1880 σο ην 

1914 είλαη γλσζηή σο ε πεξίνδνο ηνπ θιαζζηθνχ ρξπζνχ θαλφλα. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πξνζθφιιεζε ( ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκφ 

ε θαζεκία) ζην ρξπζφ. Ήηαλ επίζεο κηα πεξίνδνο πςειήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

επελδχζεσλ θαη κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζε αγαζά, εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη θεθάιαηα. 

Ο ρξπζφο θαλφλαο έπαςε λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

θαζψο νη εκπιεθφκελνη ζηνλ πφιεκν θαηέθεπγαλ ζε πιεζσξηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

ελψ μαλαιεηηνχξγεζε ζχληνκα απφ ην 1925 σο ην 1931 σο Gold Exchange Standard. ε 

απηή ηελ εθδνρή, νη ρψξεο κπνξνχζαλ λα θξαηνχλ ρξπζφ, δνιάξηα, ή αγγιηθέο ιίξεο σο 

απνζεκαηηθά, εθηφο απφ ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Αγγιία ησλ νπνίσλ ηα απνζεκαηηθά έπξεπε 

λα είλαη απνθιεηζηηθά ζε ρξπζφ. Απηή ε εθδνρή ηνπ ρξπζνχ θαλφλα ζηακάηεζε ην 

1931 κεηά ηελ απνρψξεζε Αγγιίαο απφ ην ηνλ ρξπζφ θαλφλα, ιφγσ καδηθψλ εθξνψλ 

ρξπζνχ θαη θεθαιαίσλ. Σν 1933, ν Πξφεδξνο Ρνχδβειη «εζληθνπνίεζε» ην ρξπζφ πνπ 

άλεθε ζε ηδηψηεο θαη θαηαξγήζεθαλ νη ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ε πιεξσκή θαζνξίδνληαλ 

ζε ρξπζφ. Μεηαμχ ηνπ 1946 θαη ηνπ  1971, νη ρψξεο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods. χκθσλα κε απηήλ ηελ πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ρξπζνχ θαλφλα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαζφξηζαλ ηα ηζνδχγηά ηνπο ζε δνιάξηα θαη ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ππνζρέζεθε λα εμνθιήζεη ηα απνζέκαηα δνιαξίσλ ησλ άιισλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζε ρξπζφ ζηε ζηαζεξή ηηκή ησλ ηξηάληα πέληε δνιαξίσλ αλά 

νπγγηά. Οη ππφινηπεο ρψξεο θαζφξηδαλ ηηο ηζνηηκίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξπζφ κφλν 
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έκκεζα θαζψο ππνιφγηδαλ ηελ ζρέζε εζληθνχ λνκίζκαηνο αλά νπγγηά ρξπζνχ πνπ 

επηζπκνχζαλ θαη φξηδαλ αληίζηνηρα ηελ ηζνηηκία ηνπο κε ην δνιάξην. Σν δνιάξην έηζη 

έγηλε «παξεκβαηηθφ λφκηζκα» γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζην ζχζηεκα απηφ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνηηκία 

ηνπο κε ην δνιάξην ζηαζεξή κε κηθξέο κφλν απνθιίζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1% απφ ηελ 

νξηζκέλε ηζνηηκία. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζηαζεξφηεηα απηή νη ρψξεο αλαιάκβαλαλ λα 

αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ζε ρξπζφ ή ζε ζπλάιιαγκα ψζηε 

λα βξίζθεηαη ε ηζνηηκία ηνπο κέζα ζηα φξηα ηνπ +/- 1% απφ ηελ νξηζκέλε ηζνηηκία. Σα 

κφληκα ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ησλ ΗΠΑ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, 

κείσζαλ ηα απνζέκαηα ρξπζνχ πνπ θαηείραλ, ελψ παξάιιεια  κείσζαλ θαη ηελ 

αμηνπηζηία ζηελ ηθαλφηεηά ησλ ΗΠΑ λα εμνθινχλ ην λφκηζκα ηνπο ζε ρξπζφ. Σειηθά, 

ην 1971 ν πξφεδξνο Nixon αλαθνίλσζε πσο νη ΗΠΑ ζα ζηακαηνχζαλ λα εμνθινχλ ην 

λφκηζκά ηνπο γηα ρξπζφ. Απηφ ήηαλ θαη ην ηειηθφ βήκα εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ 

θαλφλα. Η κεγάιε δπζαξέζθεηα πνπ επηθξαηνχζε κε ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ ζηα ηέιε 

ηνπ ‟70 θαη ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 αλαλέσζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρξπζφ 

θαλφλα. Παξ‟ φηη ην γεγνλφο πσο ην ελδηαθέξνλ απηφ δελ είλαη ηζρπξφ ζήκεξα, 

θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θάζε θνξά πνπ ν πιεζσξηζκφο αγγίδεη ην 5%. Παξ‟ φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα είρε ν ρξπζφο θαλφλαο, ην γεγνλφο είλαη έλα: Μεηαμχ ηνπ 

1880 θαη ηνπ 1914, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη ΗΠΑ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ θιαζηθφ 

θαλφλα ρξπζνχ, ν κέζνο φξνο ηνπ πιεζσξηζκνχ εηεζίσο ήηαλ κφλν 0,1%. 

Ο θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ ήηαλ έλαο εγρψξηνο θαλφλαο ν νπνίνο ξχζκηδε ηελ πνζφηεηα θαη 

ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζηελ ρψξα. Δπεηδή ε πνζφηεηα ηεο λέαο 

παξαγσγήο ρξπζνχ ζα ήηαλ κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα πνζφηεηα θαη 

επεηδή νη αξρέο δηαζθάιηδαλ ηελ πιήξσο ειεχζεξε κεηαηξνπή ηνπ ρξπζνχ ζε ρξήκα 

πνπ δελ είρε ηελ κνξθή ρξπζνχ, ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ δηαβεβαίσλε κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν φηη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο, άξα θαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ δελ ζα κεηαβάιινληαλ 

πνιχ. Όκσο θάπνηεο πεξηνδηθέο θαη απφηνκεο απμήζεηο ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ ζηνλ 

θφζκν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Καιηθφξληα ην 1850, 

πξνθαινχζαλ κηα αζηάζεηα ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ βξαρππξφζεζκα. Ο θαλφλαο ρξπζνχ 

ήηαλ αθφκε, έλαο δηεζλήο θαλφλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο κηαο 

ρψξαο ζε ζρέζε κε ηα λνκίζκαηα άιισλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν φηη θάζε λφκηζκα είρε κηα 

ζηαζεξή ηζνηηκία ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξπζνχ κε ηελ νπνία κπνξνχζε λα 

αληαιιαρζεί, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ππήξραλ ζηαζεξέο ηζνηηκίεο κεηαμχ ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Έηζη ππνινγίδνληαο γηα δχν δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα 

ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ αγφξαδε κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ρξπζνχ, 

ππνινγίδνληαλ θαη ε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ δχν λνκηζκάησλ, ε νπνία ήηαλ ζηαζεξή. 

Γηα ην ιφγν ινηπφλ φηη νη ηζνηηκίεο κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ ήηαλ ζηαζεξέο, ν θαλφλαο 

ηνπ ρξπζνχ πξνθαινχζε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ λα θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Πέξα φκσο απφ ηελ επίδξαζε ζηελ θίλεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, ν θαλφλαο 

ηνπ ρξπζνχ, ιφγσ ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ, είρε σο απνηέιεζκα νη λνκηζκαηηθέο αιιά 

θαη κε λνκηζκαηηθέο θξίζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ ζε θάπνηεο ρψξεο, λα κεηαθέξνληαη κέζσ 

ξνψλ ρξπζνχ θαη θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, κηα θξίζε ή κηα 

απφηνκε αιιαγή ζε κηα ρψξα, επεξέαδε ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, ηηο δαπάλεο, ην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ θαη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ζε κηα άιιε ρψξα. Γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ, έπξεπε θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, φπνπ απηέο 

ππήξραλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. πγθεθξηκέλα, έπξεπε λα απμάλνπλ 

ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο (discount rate), δειαδή ην επηηφθην κε ην νπνίν δαλείδνπλ 

ζηηο άιιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ψζηε λα επηηαρχλνπλ ηελ εηζξνή ρξπζνχ, ελψ έπξεπε λα 

κεηψλνπλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα λα πεηχρνπλ εθξνέο ρξπζνχ. Έηζη ινηπφλ, αλ 

κηα ρψξα αληηκεηψπηδε έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο έπξεπε λα επηηξέςεη 
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εθξνέο ρξπζνχ έσο φηνπ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο ζε ζρέζε κε απηφ σλ θχξησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο απνθαηαζηαζεί ζην επίπεδν πνπ νξίδεη ε ηζνηηκία ησλ 

λνκηζκάησλ ηνπο. Όκσο φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηζηνξία, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δελ 

αθνινπζνχζαλ πάληα ηνπο “θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ”. 

πλνιηθά, απφ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ ήηαλ ε 

καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηα. Όκσο επεηδή νη νηθνλνκίεο ήηαλ επάισηεο ζε λνκηζκαηηθά, 

θαη φρη κφλν, ζνθ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαλ απφ άιιεο νηθνλνκίεο, βξαρπρξφληα 

κπνξεί λα ππήξρε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ρξπζνχ θαλφλα ήηαλ 

επίζεο, πσο έδηλε πνιχ κηθξή επρέξεηα ζηηο θπβεξλήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ψζηε λα απνθεχγνπλ ή λα αληηζηαζκίδνπλ κηα λνκηζκαηηθή 

θξίζε. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ θαη ε πςειφηεξε αλεξγία πνπ ππήξρε θαηά ηα ρξφληα 

ρξήζεο ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Σέινο, έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί είλαη ην πςειφ θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ ήηαλ αλαγθαίνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ρξπζνχ θαη ηελ δηαηήξεζή ηνπ. Αλ θαη ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ έπαςε λα ηζρχεη ην 1971, 

ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ σο ζήκεξα παξακέλεη ηζρπξή. Πνιινί ηνλ βιέπνπλ σο έλα κέζν 

γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ παγθνζκίσο. Άιινη αλαπνινχλ ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Όκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θπβεξλήζεηο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πιήξε απαζρφιεζε, θαίλεηαη απίζαλν λα επηζηξέςεη ν 

ρξπζφο θαλφλαο, παξ‟ φηη πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε καθξνπξφζεζκε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. 
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2.4 ρέζε κεηαμύ ηηκήο ρξπζνύ θαη πεηξειαίνπ 

Σν πεηξέιαην θαη ν ρξπζφο απνηεινχλ δχν εκπνξεχκαηα κε δηαθνξεηηθνχο 

νηθνλνκηθνχο ξφινπο. Σν πξψην είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο θαηαιχηεο αλάπηπμεο θαη ην 

δεχηεξν απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν δηαθχιαμεο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ή πςεινχ πιεζσξηζκνχ. 

Τπάξρεη άξαγε κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ θαη ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ; Σν είδνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξνθχπηεη εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε. Πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ θίλεζε ησλ ηηκψλ ησλ δχν 

αγαζψλ, δείρλνπλ πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ζρέζε ηνπο θαίλεηαη λα είλαη 

αξθεηά ηζρπξή. Οη κειέηεο απηέο βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε δεδνκέλα πνπ θαιχπηνπλ 

κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε απνηέιεζκα λα δείρλνπλ πσο νη απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ θαλεξψλνπλ κηα αδχλακε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

ηηκψλ. Σα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηέηνηα αδχλακε ζρέζε θαιχπηνπλ φκσο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ζπλήζσο κηθξφηεξεο ηνπ έηνπο. 

Η ζρέζε κεηαμχ πεηξειαίνπ θαη ρξπζνχ ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930, φηαλ νη πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο επέιεμαλ λα 

εηζπξάηηνπλ ρξπζφ έλαληη ησλ πσιήζεσλ πεηξειαίνπ. Σν δνιάξην ησλ ΗΠΑ εηζέξρεηαη 

ζηε ζρέζε πεηξειαίνπ θαη ρξπζνχ ην 1975 φηαλ ν ΟΠΔΚ απνθάζηζε λα ηηκνινγεί ηηο 

πσιήζεηο ηνπ απνθιεηζηηθά ζην ακεξηθαληθφ λφκηζκα. Πξνεγνπκέλσο απφ ηα ηέιε ηνπ 

2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη θαη ην 1971, ε ζπλζήθε Bretton Woods αλαθνξηθά κε 

ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν λα ηνπνζεηνχλ ηα δηαζέζηκα ησλ δνιαξίσλ πνπ θαηείραλ, 

ζε ρξπζφ ζηηο ΗΠΑ ζηελ ηηκή ησλ $35/νπγγηά ζηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 
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δηκεξψλ εκπνξηθψλ αληζνξξνπηψλ. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε Nixon ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1971 ζηηο ΗΠΑ απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξπζνχ 

θαλφλα, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ παξέκελε ζρεηηθά ζηαζεξή κεηαμχ $1 - $3/βαξέιη. ηε 

ζπλέρεηα ε κεηαηξνπή ησλ δνιαξηαθψλ δηαζεζίκσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΠΔΚ ζε 

ρξπζφ ζε ηηκέο αγνξάο, ηξνθνδφηεζαλ ηε ζεκαληηθή άλνδν ζηελ ηηκή ηνπ πνιπηίκνπ 

κεηάιινπ. 

ηα επφκελα ρξφληα ε ζρέζε απηή δηαηεξήζεθε θπξίσο ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Η 

άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηξνθνδνηνχζε ζπρλά ηελ αλεζπρία γηα άλνδν ησλ 

ηηκψλ ησλ αγαζψλ ελψ ηαπηφρξνλα ελίζρπε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζε 

ρξπζφ σο κέζν αληηζηάζκηζεο ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ ΜΔ (future contract) 

ρξπζνχ θαηέγξαςε ην ηζηνξηθφ πςειφ επίπεδν ησλ $873/νπγγηά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

1980 ζε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεκαληηθέο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο -

επαλάζηαζε ζην Ιξάλ- θαη ηζρπξφηαηεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηηο ΗΠΑ. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή, αλακέλνπκε  λα ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ πεηξειαίνπ θαη ρξπζνχ θαζψο ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

νδεγεί ζε πιεζσξηζκφ θαη ν πιεζσξηζκφο νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ηνπ ρξπζνχ σο κέζνπ δηαθχιαμεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Απφ ην γξάθεκα 

πνπ θαλεξψλεη ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ δχν αγαζψλ, παξαηεξνχκε αξθεηέο έληνλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Μεηά ηελ απνζχλδεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

δνιαξίνπ απφ ηνλ ρξπζφ θαλφλα ην 1971, ππήξμαλ ρξνληθέο πεξίνδνη φπνπ κία νπγγηά 

ρξπζνχ είρε θηάζεη λα ηζνδπλακεί κε πάλσ απφ 26 βαξέιηα πεηξειαίνπ (π.ρ. 32 βαξέιηα 

12/1987, 28 βαξέιηα 3/1993, 27 βαξέιηα 12/1998). Όκσο ππήξραλ θαη ρξνληθέο 

πεξίνδνη πνπ απηή ε ζρέζε αληαιιαγήο ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη κηα νπγθηά 

ρξπζνχ δελ έθηαλε λα αγνξάζεη νχηε 11 βαξέιηα πεηξειαίνπ (π.ρ. 10 βαξέιηα 10/1990, 
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6 βαξέιηα 8/2005). Ο κέζνο φξνο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ζηα 15 βαξέιηα πεηξειαίνπ αλά νπγγηά ρξπζνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο ησλ δχν αγαζψλ θαηά 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, φηη φηαλ ε ελ ιφγσ ζρέζε αληαιιαγήο κεηαμχ ρξπζνχ θαη 

πεηξειαίνπ έθηαλε ζε αθξαία πςειά ή ρακειά επίπεδα, ζηε ζπλέρεηα ππήξρε ηάζε λα 

επηζηξέθεη πξνο ηνλ πξναλαθεξζέληα ηζηνξηθφ ηεο κέζν φξν, κε ην δηάζηεκα πνπ 

απαηηνχληαλ γη' απηφ λα θπκαίλεηαη απφ ιίγνπο κήλεο έσο θάπνηα έηε. 

Η δηφξζσζε ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο ησλ δχν αγαζψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: Δίηε κε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ελφο αγαζνχ θαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ άιινπ, 

πνπ είλαη θαη ν πξνθαλήο ηξφπνο, είηε κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

θαη ηνπ ρξπζνχ, κε κεγαιχηεξε φκσο πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξψηεο, είηε ηέινο κε 

παξάιιειε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ρξπζνχ, κε κεγαιχηεξε φκσο 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεχηεξεο. Καλείο φκσο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ 

αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηφξζσζε απηήο ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο θάζε 

θνξά, είηε ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη. Όπσο επίζεο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα γλσξίδνπκε ην πφζν ςειά ή ρακειά κπνξεί λα θηάζεη ε ζρέζε απηή κέρξη λα 

αλαηξαπεί θαη κε πνηνλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξφπνπο ζα γίλεη ε δηφξζσζε απηή, 

αλ πξάγκαηη επέιζεη. Η πηζαλή έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο θάζε θνξά είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ εθάζηνηε γεληθφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
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2.Δηάγρακκα ζτέζες τρσζού θαη πεηρειαίοσ (Πεγή eurotoday.gr) 
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2.5 Πξόζθαηεο εμειίμεηο θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο 

Τπάξρεη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ ζπλνπηηθά 

πξνεγνπκέλσο, πνπ έρνπλ σζήζεη ηελ ηηκή ην ρξπζνχ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα 

ηηκψλ, κε πην πξφζθαην ξεθφξ ηα 1.265,30$ αλά νπγγηά ζηηο 21 Ινπλίνπ ηνπ 2010. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ απνηειεί ε 

εμαζζέληζε ηνπ δνιαξίνπ. Οη επηπηψζεηο απφ ηα ρακειά επηηφθηα ζηηο ΗΠΑ θαη ην 

ηεξάζηην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ πηψζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ. Οη επελδπηέο 

πνπ ηππηθά ζα επέιεγαλ ην δνιάξην, αλαδεηνχλ πιένλ πην αζθαιείο επηινγέο θαη 

αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη ν ρξπζφο. χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο, φηαλ νη ηξάπεδεο 

δίλνπλ πνιχ ρακειά επηηφθηα ζηηο απνηακηεχζεηο, θαη ην ρξήκα κπνξεί λα δαλείδεηαη κε 

πνιχ θζελφ θφζηνο, ν ρξπζφο γίλεηαη ειθπζηηθή επέλδπζε. Έηζη ινηπφλ, πνιιέο 

επελδχζεηο ζε ρξπζφ πξνέξρνληαη απφ επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ηα hedge 

funds, ησλ νπνίσλ ηα θεθάιαηα πξέπεη λα επελδπζνχλ θάπνπ. Άιινο έλαο παξάγνληαο 

είλαη θαη ν πιεζσξηζκφο φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα, ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή 

(ηέιε 2009) είλαη πνιχ ρακειά αιιά ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο  πσο ζα ππάξμεη 

άλνδφο ηνπ εληφο ηνπ 2010, γεγνλφο πνπ σζεί ηνπο επελδπηέο λα επηιέγνπλ ηνλ ρξπζφ 

σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηνπ πιεζσξηζκνχ. Αλ θαη ν ρξπζφο έρεη 

αλαθεξζεί απφ νξηζκέλνπο θαη σο κηα κάδα κεηάιινπ κε κηθξή ζθνπηκφηεηα, παξά 

ηαχηα ηείλεη λα δηαηεξεί ηελ αμία ηνπ καθξνπξφζεζκα θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία 

ηνπ ρξήκαηνο. Γηαρξνληθά ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ έρεη παξνπζηάζεη νκαιέο δηαθπκάλζεηο, 

θηλνχκελε θαηά θαλφλα αλνδηθά. Οη εμαηξέζεηο αθνξνχλ  πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην επελδπηηθφ θνηλφ 

ζηξέθεηαη ζε πξντφληα ρακεινχ θηλδχλνπ, θάηη πνπ δίλεη ψζεζε ζηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ. 
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Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ν ρξπζφο, κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, απνηειεί ηελ 

ηδαληθή ιχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. πλεπψο ζε θαηξνχο 

αβεβαηφηεηαο νη άλζξσπνη έιθνληαη απφ απηφ. Ο κεγαιχηεξνο ξφινο ηνπ ρξπζνχ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο απνηειεί έλα βαξφκεηξν ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Η 

πςειή ηηκή ηνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ παξνχζα θάζε θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ είλαη θαη ε 

επνρηθφηεηα. ηε δπηηθή λννηξνπία, είλαη ζπάλην θάπνηνο ηδηψηεο λα αγνξάζεη ρξπζφ 

σο επέλδπζε. Ωζηφζν, ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ιλδία, ε αγνξά ηνπ ρξπζνχ γηα 

επέλδπζε είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε. Η Ιλδία απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

αγνξέο πνπ επεξεάδεη ηελ πνξεία ηνπ ρξπζνχ, θαζψο είλαη κηα αγνξά κε καθξά ηζηνξία 

θαη κεγάιε «φξεμε» γηα ην θίηξηλν κέηαιιν. Η δήηεζε ρξπζνχ ζηελ Ιλδία ζηεξίδεηαη 

άκεζα  απφ πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο. Οη θηλήζεηο ηνπ ρξπζνχ εμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ Ιλδψλ. Τπάξρνπλ πεξίνδνη ενξηψλ ή άιισλ 

ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ν ρξπζφο δίλεηαη παξαδνζηαθά σο δψξν, 

θαη έηζη αλεβαίλεη ε δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα ν ενξηαζκφο ηνπ Diwali (πελζήκεξε 

ζξεζθεπηηθή εθδήισζε), ζηα κέζα Οθησβξίνπ ζπκβάιεη σο έλα βαζκφ ζηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ρξπζφ. Παξάιιεια, νη Ιλδνί αγξφηεο είλαη κεγάινη πειάηεο ηνπ ρξπζνχ 

θαηά ηελ επνρή ηνπ θζηλνπψξνπ, θαζψο απνηειεί γηα απηνχο κηα κέζνδν γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηα θέξδε ηνπο αζθαιή κεηά ηνλ ηξχγν, ζέινληαο έηζη λα απνθχγνπλ ηελ 

απεηιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

ηελ αγνξά ππάξρνπλ αξθεηέο εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο ηηκήο 

ηνπ ρξπζνχ. Απφ ηνπο πνιέκηνπο ηνπ ρξπζνχ γίλεηαη ιφγνο, φηη ε ηζρπξή πνξεία ηεο 

ηηκήο ηνπ κεηάιινπ θαηά ην 2009, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν  απφ κηα θεξδνζθνπηθή 

θνχζθα πνπ είλαη  έηνηκε  λα ζθάζεη θαη φηαλ ην θάλεη, ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ ζα 
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θαηξαθπιήζεη. Όκσο αληίζεηα ζηελ γλψκε ησλ παξαπάλσ, πνιινί είλαη απηνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε πνξεία απηή ηνπ ρξπζνχ βαζίδεηαη πάλσ ζε βαζηθέο αξρέο θαη 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

Η λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ΗΠΑ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ 

εμαηξεηηθά επεθηαηηθέο, νη νπνίεο ηειηθά, ζα απνβνχλ πιεζσξηζηηθέο. Η Fed έρεη 

δεζκεπηεί λα δηαηεξήζεη ρακειά ηα επηηφθηα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε 

έθδνζε δνιαξίσλ ζα ζπλερηζηεί κέρξη λα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη  ζηαζεξή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο. Παξάιιεια, 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζνβαξφο θίλδπλνο φηη νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζα 

κεησζνχλ θαζψο ηα λνηθνθπξηά είλαη αλαγθαζκέλα λα ζθίμνπλ ην δσλάξη ηνπο, αθνχ  

αλεζπρνχλ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ  ππνζήθεο  θαη 

θφξνπο, θαη νπνηαδήπνηε άιια ρξέε ηνπο. Με ην ρξένο λα θηάλεη πάλσ απφ 12 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κε ηα εηήζηα ειιείκκαηα λα πξνβιέπνληαη πάλσ απφ 1,5 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηα επφκελα ρξφληα, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ 

ζα αλαγθαζηεί λα ηππψζεη ρξήκα, κε ζπλέπεηα, ηελ κείσζε ηεο δχλακεο ηνπ δνιαξίνπ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ απεηιή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αλαηκηθή αλάπηπμε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε 

ζπλερηδφκελε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζα θαηαζηήζεη πνιχ δχζθνιν γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο. Απηφ πνπ πηζαλψο δελ αλαγλσξίδνπλ είλαη πσο  

ε ζεκαληηθή αλάθακςε θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ρσξψλ φπσο ε Κίλα, ε Ιλδία, ε 

Νφηηα Κνξέα, ε Ιλδνλεζία, θαη θάπνηα άιια θξάηε αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ κεγάιε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο αγαζψλ πνπ ζα σζήζεη ηηο ηηκέο πςειφηεξα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο θαη ε επίδξαζε ζηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ΗΠΑ ζα κεγεζπλζεί απφ 

ηελ ππνρψξεζε ηνπ δνιαξίνπ. 
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Σέηνηεο εμειηζζφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο γεσγξαθηθέο αγνξέο, φπσο ε Κίλα, ε Ιλδία 

θαη άιιεο ρψξεο ηεο Αζίαο, φπνπ ην εηζφδεκα θαη ν πινχηνο απμάλεηαη θαη φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη επίζεο λέα θαλάιηα δηαλνκήο, δεκηνπξγνχλ βάζηκεο πξνβιέςεηο φηη 

φιν θαη  πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ απφ κφλνη ηνπο έλα παξαδνζηαθφ/ 

πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ρξπζφ ζα αγνξάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ρξπζά θνζκήκαηα 

θαη θπζηθά ρξπζφ γηα επελδχζεηο φζν πνηέ πξηλ. Η Κίλα ήηαλ ν κεγαιχηεξνο 

αγνξαζηήο πέξπζη, πξνζζέηνληαο 454 ηφλνπο ζηα απνζέκαηά ηεο, έρνληαο πιένλ  

ζπλνιηθά απνζεκαηηθά ζηελ θεληξηθή ηεο ηξάπεδα 1.054 ηφλνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κεγάιν κέξνο απηνχ ηνπ ρξπζνχ αγνξάζηεθε απφ άιινπο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο πξηλ 

απφ ρξφληα, αιιά δελ είρε κεηαθεξζεί ζηα επίζεκα απνζεκαηηθά ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, πξάγκα πνπ ζπλέβε  ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην(2009). Δίλαη πηζαλφ φηη νη 

πξφζζεηεο πνζφηεηεο πνπ αγνξάζηεθαλ νκνίσο πέξπζη, λα κελ έρνπλ αθφκε 

κεηαθεξζεί ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Γεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ πσο ε θπβέξλεζε ηεο 

Κίλαο έρεη πηνζεηήζεη κηα πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αγνξάο 

ρξπζνχ. Απνηειψληαο πιένλ ηελ λνχκεξν έλα ρψξα πιένλ ζε εμφξπμε ρξπζνχ, είλαη σο 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα βιέπνπλ ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ λα αλεβαίλεη. Μάιηζηα, 

ππάξρνπλ θεκνινγίεο πσο ε Κίλα πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη 5000 ηφλνπο ρξπζνχ ζηα 

απνζέκαηα ηεο θεληξηθήο ηεο ηξάπεδαο κέζα ζηα επφκελα ηξία έσο πέληε ρξφληα. Δάλ 

απηφ είλαη αιήζεηα, ηφηε αλακέλεηαη λα ππάξμεη πηψζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρξπζνχ, κε 

ζπλέπεηα αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη επέθηαζε ηεο αλνδηθήο ηάζεο ηνπ ρξπζνχ γηα ην 

2010 θαη ίζσο θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα. Άιινη κεγάινη αγνξαζηέο γηα ην πεξαζκέλν 

έηνο ήηαλ ε Ιλδία, ε νπνία αγφξαζε 200 ηφλνπο απεπζείαο απφ ην ΓΝΣ, ε Ρσζία, ε 

νπνία αγφξαζε 111,8 ηφλνη απφ ηε δηθή ηεο παξαγσγή, νη Φηιηππίλεο κε ηελ αγνξά 16,6 
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ηφλσλ, ην Καδαθζηάλ κε  2,6 ηφλνπο, ε Λεπθνξσζία κε 8 ηφλνπο, ε  ξη Λάλθα κε  10 

ηφλνπο  θαη ην Μεμηθφ πνπ αγφξαζε 5 ηφλνπο. 

Η ζπλερηδφκελε θαη ηζρπξή δήηεζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ γηα ρξπζφ είλαη αθφκε 

έλαο παξάγνληαο, θαζψο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπο. Ο ρξφλνο πνπ πέξαζε ήηαλ έλα βαζηθφ ζεκείν θακπήο ζηε ζχγρξνλε 

ηζηνξία ηνπ ρξπζνχ σο απνζεκαηηθφ. Η ζηάζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ απέλαληη ζην 

ρξπζφ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεηηθή. Οη αλαθνηλψζεηο αγνξάο ρξπζνχ απφ κία θεληξηθή 

ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα γξήγνξε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ, φπσο ε  

αλαθνίλσζε ηεο Ιλδίαο ην πεξαζκέλν έηνο φηαλ αγφξαζε 200 ηφλνπο απφ ην ΓΝΣ. 

Τπάξρεη επέθηαζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επελδπηψλ σο άηνκα φζν θαη ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη βιέπνπλ ην ρξπζφ 

σο κηα πνιχ θαιή επθαηξία επέλδπζεο, σο κέζν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπο, θαζψο θαη σο αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Σα ιεγφκελα ETFs θαη άιια λέα κέζα 

ζηηο δηάθνξεο ηνπηθέο αγνξέο θαζηζηνχλ επθνιφηεξν γηα ηνπο επελδπηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξαπσιεζία ρξπζνχ. Σα ETFs θπξίσο, επηηξέπνπλ ηε ζεζκηθή 

ζπκκεηνρή ηακείσλ, ρνξεγήζεσλ πάζεο θχζεσο, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ ηνπο απαγνξεχεηαη λα θάλνπλ αγνξέο ρξπζνχ θαη ζπκβνιαίσλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο. Μάιηζηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία αλά ηνλ θφζκν θαίλεηαη 

πσο θάλνπλ κηα ζηξνθή πξνο ηνλ ρξπζφ επελδχνληαο ελεξγά ζην πνιχηηκν κέηαιιν, 

ζεσξψληαο ην σο κία αζθαιή καθξνπξφζεζκε επέλδπζε, πνπ ελδέρεηαη φκσο λα ηνπο 

απνθέξεη παξάιιεια θαη ζεκαληηθά θέξδε. πλνιηθά, ζα ιέγακε πσο ππάξρεη κηα 

ζηξνθή πξνο ην ρξπζφ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα σζήζεη ηελ ηηκή ηνπ ζην κέιινλ. 
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Κεθάιαην 3 

3.1ηαηηζηηθό κέξνο - Βαζηθέο έλλνηεο θαη κέζνδνη 

3.1.1 Έλλνηα ρξνλνινγηθήο ζεηξάο 

Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά (time series) είλαη έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο 

νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Υ ηε 

κεηαβιεηή θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ δείθηε t γηα λα δειψζνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ ειήθζε (πρ κήλαο, έηνο θ.α.) ηφηε ε αθνινπζία ησλ ηηκψλ απηψλ απνηειεί έλα 

δείγκα Ν παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε δεδνκέλσλ ψζηε λα εμεηάζνπκε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηφρνο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, ηελ θχζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεψλ ηεο, θαζψο θαη λα εμεηάζνπκε ηα 

ππνδείγκαηα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series models) πξνζπαζψληαο λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ πηζαλφλ λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο 

δεδνκέλεο παξαηεξήζεηο.  

 

3.1.2 ηαζηκόηεηα 

Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε φηαλ ηα ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο  δελ επεξεάδνληαη απφ ην ρξφλν. Λίγεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

είλαη ζηάζηκεο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κεγεζχλνληαη ή κεηψλνληαη 

καθξνρξφληα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο χπαξμεο ηάζεο, επνρηθφηεηαο ή 

θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Γεληθά αλ κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία θαη αληίζηνηρα κηα 

ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε εάλ νη κέζνη θαη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ζηαζεξέο 
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δηαρξνληθά θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ t θαη t+k, 

εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ απφζηαζε (δηάζηεκα ή πζηέξεζε) k κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη φρη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή πεξίνδν t θαηά ηελ νπνία 

ζεσξνχληαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο απηέο. 

 

3.1.3 Απζηεξή ζηαζηκόηεηα 

Δπεηδή θαζεκία απφ ηηο ηπραίεο κεηαβιεηέο Υt ζε κία ζηνραζηηθή δηαδηθαζία έρεη κηα 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο, κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί απφ 

κία απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ησλ ηπραίσλ ηεο κεηαβιεηψλ. Μηα ζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία θαη αληίζηνηρα κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο απζηεξά ζηάζηκε 

εάλ ε απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηάο ηνπο είλαη ακεηάβιεηε δηαρξνληθά ή αιιηψο 

εάλ ε απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηνπ ζπλφινπ n ησλ κεηαβιεηψλ X1, X2,…, Xn  

είλαη ε ίδηα κε ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ X1+k, X2+k, …, 

Xn+k γηα θάζε n θαη k. 

 

3.1.4 Αζζελήο ζηαζηκόηεηα 

Λφγσ ηνπ φηη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί ε απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο 

κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνη, νη δηαθπκάλζεηο θαη νη 

ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ Υt γηα t=1,2, … Μία ζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

θαη αληίζηνηρα κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη αζζελψ ζηάζηκε φηαλ: 

 Ο κέζνο E(Υt) = κ είλαη ζηαζεξφο γηα φια ηα t. 

 Η δηαθχκαλζε Var(Υt) = E(Υt-κ)
2
 = ζ

2
 είλαη ζηαζεξή γηα φια ηα t. 
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 Η ζπλδηαθχκαλζε Cov(Υt, Xt+k) = E[(Υt-κ)( Xt+k-κ) = γk είλαη ζηαζεξή γη α φια 

ηα t θαη k. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κία ζηάζηκε κεηαβιεηή, αλαθεξφκαζηε ζε αζζελή 

ζηαζηκφηεηα. 

 

3.1.5 Με ζηαζηκόηεηα 

Μηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία θαη αληίζηνηρα κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο 

κε ζηάζηκε εάλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο δελ 

εθπιεξψλνληαη. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ νη πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κε ζηάζηκεο. 

 

3.1.6 Λεπθόο ζόξπβνο 

Ο ιεπθφο ζφξπβνο απνηειεί κηα θαζαξά ηπραία δηαδηθαζία {εt}, φπνπ ην tπαίξλεη ηηκέο 

απφ -∞ έσο +∞ θαη φπνπ ηα εt θαηαλέκνληαη φια φκνηα θαη αλεμάξηεηα κε 

 Μέζνο E(εt) =0, γηα φια ηα t  

 Γηαθχκαλζε Var(εt) = ζ
2
, γηα φια ηα t 

 πλδηαθχκαλζε Cov(εt, εt+k) =0, γηα φια ηα t θαη k≠0 

Η ρξνλνζεηξά ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ είλαη ζηάζηκε εμ‟ νξηζκνχ επεηδή νη κέζνη ηεο είλαη 

κεδέλ, νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζ
2
 θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο ηεο είλαη κεδέλ, νπφηε φιεο νη 

παξάκεηξνί ηεο είλαη δηαρξνληθά ζηαζεξέο. 

 



38 

 

3.1.7 Σπραίνο πεξίπαηνο 

Ο ηπραίνο πεξίπαηνο (random walk) απνηειεί κηα απιή ζηνραζηηθή δηαδηθαζία{Υt}, κε 

ην Υt λα νξίδεηαη σο  

Υt=Υt-1+εt, φπνπ εt είλαη ν ιεπθφο ζφξπβνο 

Όηαλ ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα ππάξρεη ζηαζεξφο φξνο, δειαδή είλαη ηεο κνξθήο 

Υt=α+Υt-1+εt 

ηφηε ιέκε φηη ην ππφδεηγκα είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε (random walk with 

drift). Η ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ κε πεξηπιάλεζε δελ είλαη ζηάζηκε.  

3.1.8 Σάζε θαη ηαζηκόηεηα 

Η ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, θπξίσο καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο, ζπλεπάγεηαη ηε κε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνλνινγηθψλ απηψλ ζεηξψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξνληθή ηάζε νλνκάδνπκε ηελ ηάζε πνπ έρεη κηα κε ζηάζηκε ρξνλνζεηξά λα 

κεηαθηλείηαη πξνο κία θαηεχζπλζε. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην παξαθάησ ππφδεηγκα: 

1t t tt  

α≠0, t είλαη ν ιεπθφο ζφξπβνο θαη t ε κεηαβιεηή ηεο ρξνληθήο ηάζεσο 

Η ηάζε κπνξεί λα είλαη είηε πξνζδηνξηζκέλε , δειαδή κε ζηνραζηηθή, είηε λα έρεη 

ζηνραζηηθή θχζε. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο επηβάιιεηαη θαη ε 

θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ζεηξάο ζε ζηάζηκε. Η κε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο 
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αιιά θαη ηε βξαρπρξφληα ζπκπεξηθνξά ηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Δπνκέλσο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηεο ζσζηήο επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ απαινηθήο ηεο 

ηάζεο (ζηνραζηηθήο ή κε) ησλ ζεηξψλ. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ ρξνληθή ηάζε 

δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

 

Σηοταζηηθή ηάζε 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη πσο β=0 θαη θ=1, νπφηε ην παξαπάλσ ππφδεηγκα ζα 

πάξεη ηελ εμήο κνξθή: 

1t t t  

Σν t ζα ηείλεη αλνδηθά ή θαζνδηθά, αλάινγα κε ην εάλ ην α είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Ο 

ηχπνο απηφο είλαη γλσζηφο σο ζηνραζηηθή ηάζε θαη επίζεο ην ππφδεηγκα απηφ 

νλνκάδεηαη «δηαθνξψλ ζηάζηκε δηαδηθαζία» (DSP) επεηδή ε κε ζηαζηκφηεηα ζηε 

t κπνξεί λα απαιεηθζεί παίξλνληαο ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηεο ρξνλνζεηξάο 

απηήο.(Nelson Plosser 1982). 

Προζδηορηζηηθή ηάζε 

ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη πσο β≠0 θαη θ=0, νπφηε ην ππφδεηγκα παίξλεη ηελ εμήο 

κνξθή: 

t tt  

Σν t ζα ηείλεη αλνδηθά ή θαζνδηθά, αλάινγα κε ην εάλ ην β είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. 

Απηφο ν ηχπνο ηεο ηάζεσο είλαη γλσζηφο σο πξνζδηνξηζηηθή ηάζε ελψ ην ππφδεηγκα 



40 

 

νλνκάδεηαη «ηάζεσο ζηάζηκε δηαδηθαζία» (TSP) επεηδή ε ζηαζηκφηεηα ζηε t κπνξεί 

λα απαιεηθζεί αθαηξψληαο ηελ ηάζε (α+βt) απφ ηε ρξνλνζεηξά απηή. 

Σσλδσαζκέλε ζηοταζηηθή θαη προζδηορηζηηθή ηάζε 

ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη πσο β≠0 θαη θ=1, νπφηε ην ππφδεηγκα παίξλεη ηελ εμήο 

κνξθή: 

1t t tt  

Σν t ζα ηείλεη αλνδηθά ή θαζνδηθά, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ 

παξακέηξσλ α θαη β. Ο ηχπνο απηφο ηεο ηάζεο είλαη γλσζηφο σο «ζπλδπαζκέλε 

ζηνραζηηθή θαη πξνζδηνξηζηηθή ηάζε». Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππνζέζεσο φηη κηα 

ρξνλνζεηξά είλαη ηνπ ηχπνπ DSP ζε αληίζεζε κε ηνλ ηχπν TSP έρνπλ αλαπηπρζεί 

εηδηθνί έιεγρνη φπσο νη έιεγρνη ησλ Dickey θαη Fuller (1979,1981) νη νπνίνη αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 

3.2 Έιεγρνη ζηαζηκόηεηαο 

Οη έιεγρνη ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φινη νη έιεγρνη 

ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ. 

3.2.1 Οπηηθνί Έιεγρνη 

Αξρηθά, σο πξψην βήκα γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ κηα ρξνληθή ζεηξά παξνπζηάδεη 

ζηαζηκφηεηα θάλνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο. Αλ δηαπηζηψζνπκε 
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ηελ εκθάληζε ηάζεο, επνρηθήο κεηαβνιήο, θπθιηθήο δηαθχκαλζεο ή αθαλφληζηεο 

κεηαβνιήο, ηφηε ιέκε φηη νη ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα. Η ππφζεζε 

ηεο κε ζηαζηκφηεηαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο, φπσο θαη ηεο 

κεξηθήο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θνξεινγξάκκαηνο. ‟ απηή 

ηε γξαθηθή παξάζηαζε ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο ζα αξρίδεη απφ πνιχ πςειέο 

ηηκέο θαη ζα θζίλεη αξγά, γεγνλφο πνπ δειψλεη πσο ε αληίζηνηρε κεηαβνιή δελ είλαη 

ζηάζηκε. 

 

3.2.2 Έιεγρνη ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο 

Απηή ε θαηεγνξία ειέγρσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο “ζπλάξηεζεο 

απηνζπζρεηίζεσο” γηα ηελ εμέηαζε κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζηάζηκεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο είλαη ηα 

εμήο: 

 Μέζνο: E(Υt) = κ  

 Γηαθχκαλζε Var(Υt) = E(Υt-κ)
2
  

 πλδηαθχκαλζε Cov(Υt, Xt+k) = E[(Υt-κ)( Xt+k-κ) = γk  

Δίλαη θαλεξφ πσο γηα k=0 ε ζπλδηαθχκαλζε ε νπνία νλνκάδεηαη θαη 

απηνζπλδηαθχκαλζε, ηζνχηαη κε ηε δηαθχκαλζε. Ιζρχεη δειαδή: 

Cov(Υt, Xt) = E[(Υt-κ)( Xt-κ) = γ0 

Ο ζπληειεζηήο κεηαμχ ηεο Υt θαη ηεο  Xt+k, ν νπνίνο ιέγεηαη ζπληειεζηήο 

απηνζπζρεηίζεσο πιεζπζκνχ θαη ζπκβνιίδεηαη κε ξθ ηζνχηαη κε: 
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0

( , )t t k

t

Cov X X

Var X
 

Ο ζπληειεζηήο απηνζπζρεηίζεσο ξθ παίξλεη ηηκέο κεηαμχ -1 θαη +1. Η ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή απηνζπζρεηίζεσο πιεζπζκνχ θαη ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο k, νλνκάδεηαη “ζπλάξηεζε απηνζπζρεηίζεσο πιεζπζκνχ”. Η γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ ζπληειεζηή απηνζπζρεηίζεσο πιεζπζκνχ, νλνκάδεηαη “δηάγξακκα 

απηνζπζρεηίζεσο πιεζπζκνχ”, ηνπ νπνίνπ κηα βαζηθή ηδηφηεηα είλαη πσο είλαη κηα 

άξηηα ζπλάξηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο k. Ιζρχεη δειαδή πσο ξk=ξ-k. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηαζηκφηεηαο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πνιιέο θνξέο ρξήζηκε ε εμέηαζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο απηνζπζρεηίζεσο σο έλαο ρνλδξηθφο ηξφπνο γηα ηελ αλαθάιπςε χπαξμεο 

ή φρη ζηαζηκφηεηαο. Ο θαλφλαο είλαη γεληθά ν εμήο:  

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα δηάγξακκα απηνζπζρεηίζεσο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, νη 

εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο απηνζπζρεηίζεσο ξk δε κεηψλνληαη γξήγνξα θαζψο απμάλεηαη 

ε πζηέξεζε k, ηφηε απηφ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη κε ζηάζηκε. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε, πνπ ζε έλα δηάγξακκα απηνζπζρεηίζεσο κηαο ρξνλνινγηθήο 

ζεηξάο, νη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο απηνζπζρεηίζεσο ξk κεηψλνληαη γξήγνξα θαζψο 

απμάλεηαη ε πζηέξεζε k, ηφηε απηφ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη 

ζηάζηκε. 

Λφγσ ηνπ φηη ν παξαπάλσ θαλφλαο βαζίδεηαη ζην θαηά πφζν νη ζπληειεζηέο 

απηνζπζρεηίζεσο είλαη ζεκαληηθά δηάθνξνη ηνπ κεδελφο, παξαθάησ δίλνληαη δχν 

κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρεηίζεσο. 
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3.2.2.1Έιεγρνο ζπληειεζηώλ απηνζπζρεηίζεσο αηνκηθά 

χκθσλα κε ηνλ Barlett (1946), ν νπνίνο έδεημε φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρεηίζεσο 

δείγκαηνο αθνινπζεί πξνζεγγηζηηθά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κεδέλ θαη 

δηαθχκαλζε ίζε κε 1/n, φπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Άξα, νη ππνζέζεηο γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρεηίζεσο αηνκηθά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

0 /2

1
ˆ: 0,k k aH ά t

n
 

/2

1
ˆ: 0,a k k aH ά t

n
 

Όπνπ ta/2 είλαη ε θξίζηκε ηηκή απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή t γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α θαη ξk είλαη νη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο απηνζπζρεηίζεσο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ηφηε ζεκαίλεη πσο ε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά είλαη ζηάζηκε. 

3.2.2.2 Έιεγρνο ζπληειεζηώλ απηνζπζρεηίζεσο από θνηλνύ 

Οη Box θαη Pearce (1970) ειέγρνληαο ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρεηίζεσο απφ θνηλνχ, 

πξφηεηλαλ ην νλνκαδφκελν ”ζηαηηζηηθφ Q”, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

2 2

1

ˆ ~ ( )
m

k
k

Q n m  

Όπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη m είλαη ην κέγεζνο πζηεξήζεσο πνπ έρεη 

εθαξκνζζεί. Δπεηδή φκσο ην ζηαηηζηηθφ Q δελ είλαη αμηφπηζην γηα κηθξά δείγκαηα, νη 

Ljung θαη Box πξφηεηλαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ Q, ην νπνίν είλαη ην 

“ζηαηηζηηθφ LB_Q”. Απηφ δίλεηαη σο: 
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2
2

1

ˆ
_ ( 2) ~ ( )

m
k

k

LB Q n n m
n k  

Σν ζηαηηζηηθφ LB_Q είλαη πνιχ ηζρπξφηεξν απφ ην ζηαηηζηηθφ Q, ηφζν ζε κηθξά φζν 

θαη ζε κεγάια δείγκαηα. Οη ππνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρεηίζεσο απφ θνηλνχ είλαη νη εμήο: 

Η0: φια ηα ξk=0 εάλ, 2_ ( )LB Q m  

Η1: φρη φια ηα ξk=0, εάλ 2_ ( )LB Q m  

Όπνπ 
2( )m είλαη ε θξίζηκε ηηκή απφ ηελ θαηαλνκή ρ

2
 γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α 

θαη βαζκνχο ειεπζεξίαο m. ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ε κεδεληθή ππφζεζε ππνδεηθλχεη 

ζηάζηκε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

 

3.3 Έιεγρνη κνλαδηαίσλ ξηδώλ 

Με ηνλ φξν κνλαδηαία ξίδα ζηηο καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο ελλννχκε πσο θάπνηα ξίδα 

ηνπ πνιπσλχκνπ 2 3

1 2 3( ) 1 ... 0n

nf x x x x x  ηζνχηαη κε ηε κνλάδα, 

βξίζθεηαη δειαδή πάλσ ζην κνλαδηαίν θχθιν. Γηα ηελ επεμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηελ απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεσο AR(1). 

1t t tX X  

Όπνπ t είλαη ν ιεπθφο ζφξπβνο. Απηή ε δηαδηθαζία γξάθεηαη επίζεο σο: 

1t t tX X  ή 
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(1 ) t tL X  

Γηα λα είλαη ε παξαπάλσ ζρέζε ζηάζηκε ζα πξέπεη ε ξίδα ηεο εμηζψζεσο 1 0L λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ κνλάδα ζε απφιπηεο ηηκέο. Η εμίζσζε έρεη βέβαηα κφλν κία 

ξίδα, ε νπνία είλαη 1/L , ζπλεπψο ε ζηαζηκφηεηα απαηηεί λα ηζρχεη 1 1 

Άξα νη ππνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ηνπ Xt είλαη νη εμήο: 

0 : 1, γηα κε ζηαζηκφηεηα 

1 : 1, γηα ζηαζηκφηεηα 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θ=1, δειαδή φηαλ ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε ηφηε ε 

1t t tX X  αλαπαξηζηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, ε νπνία είλαη κηα κε 

ζηάζηκε δηαδηθαζία. Η ηζφηεηα ηνπ θ κε ηε κνλάδα είλαη γλσζηή σο ην πξφβιεκα ηεο 

κνλαδηαίαο ξίδαο, δειαδή σο ην πξφβιεκα ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίαο. πλεπψο ε κνλαδηαία ξίδα είλαη έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα εθθξάζνπκε ηε 

κε ζηαζηκφηεηα. 

Σν γεληθφηεξν ππφδεηγκα ην νπνίν νλνκάδεηαη “απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία ξ ηάμεσο” 

AR(p) είλαη ην εμήο: 

1 1 2 2 ...t t t p t p t  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηειεζηή πζηεξήζεσλ L, ε παξαπάλσ εμίζσζε γξάθεηαη θαη σο: 

2

1 2(1 ... )p

p t tL L L ή 

2 1

1 2(1 ... )p

t p tL L L  
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Άξα γηα λα είλαη ζηάζηκε ε ρξνλνζεηξά Υt ζα πξέπεη νη ξίδεο ηνπ πνιπσλχκνπ 

2

1 21 ... p

pL L L =0 λα είλαη φιεο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδνο ζε απφιπηεο 

ηηκέο ή φπσο αιιηψο ιέγεηαη, λα βξίζθνληαη έμσ απφ ην κνλαδηαίν θχθιν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη κε ζηάζηκε. 

Αθαηξψληαο ην 1tX  απφ ηα δχν κέιε ηεο ζρέζεο 1t t tX X
 

πξνθχπηεη πσο 1 1 1t t t t tX X X X
 ή 

1t t tX X
 

Όπνπ δ=θ-1. Δάλ ππνζέζνπκε πσο ην θ είλαη ζεηηθφ θάηη ην νπνίν είλαη αιεζέο γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ηφηε νη παξαπάλσ ππνζέζεηο κπνξνχλ λα γξαθνχλ 

θαη σο εμήο: 

0 : 0  γηα κε ζηαζηκφηεηα 

1 : 0  γηα ζηαζηκφηεηα 

ηελ πεξίπησζε δειαδή πνπ δ=0 ή ηζνδχλακα θ=1, ζηελ πεξίπησζε δειαδή πνπ ηζρχεη 

ε κεδεληθή ππφζεζε, ηφηε ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα είλαη κε ζηάζηκε. πλεπψο ην 

πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο κε ζηαζηκφηεηαο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο κεηαηξέπεηαη 

είηε ζηνλ έιεγρν ηεο παξακέηξνπ θ=1, ή ζηνλ έιεγρν ηεο παξακέηξνπ δ=0. Δπίζεο ν 

έιεγρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα γίλεη εθαξκφδνληαο ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο 

αληίζηνηρα: 

ˆ

ˆ 1
t

s
 ή 

ˆ

ˆ
t

s  
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Όπνπ ηα ˆs θαη ˆs απνηεινχλ ηα εθηηκεκέλα ηππηθά ζθάικαηα ησλ εθηηκεκέλσλ 

παξακέηξσλ ˆ θαη ˆ  αληίζηνηρα. 

 

3.3.1 Ο έιεγρνο Dickey-Fuller (DF) 

Οη Dickey θαη Fuller (1979), βαζηδφκελνη ζε πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo, θαη θάησ 

απφ ηελ κεδεληθή ππφζεζε ηεο ππάξμεσο κηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηε γελεηηθή 

δηαδηθαζία κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, θαηαζθεχαζαλ πίλαθεο θξίζηκσλ ηηκψλ  t πνπ 

αλαθέξζεθε πην πάλσ, ηηο νπνίεο ηηκέο νλφκαζαλ “ζηαηηζηηθά η”. ηε ζπλέρεηα  νη 

θξίζηκεο απηέο ηηκέο επεθηάζεθαλ απφ ηνλ MacKinnon (1991), πάιη κε ηε βνήζεηα 

πξνζνκνηψζεσλ Monte Carlo. Ο έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο 

ξίδαο ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο βήκαηα: 

1. Δθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζηελ εμίζσζε 

παιηλδξνκήζεσο 1t tt θαη βξίζθνπκε ηνλ ιφγν t απφ ηελ εμίζσζε 

ˆ

ˆ
t

s
. 

2. Απνθαζίδνπκε γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηε γελεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο Υt, δειαδή ηελ χπαξμε ή κε ζηαζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο. 

 

0 : 0 γηα κε ζηαζηκφηεηα, εάλ t  

1 : 0  γηα ζηαζηκφηεηα, εάλ t  
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Όπνπ η είλαη ε θξίζηκε ηηκή πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δπνκέλσο γηα λα είλαη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά 

ζηάζηκε ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ t λα είλαη πνιχ αξλεηηθή, εηδάιισο ε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

είλαη κε ζηάζηκε. 

Οη Dickey θαη Fuller παξαηήξεζαλ επίζεο πσο νη θξίζηκεο ηηκέο η, εμαξηψληαη απφ ηε 

κνξθή ηεο εμηζψζεσο παιηλδξνκήζεσο 1t tt ,ε νπνία κπνξεί λα πεξηέρεη είηε 

έλα ζηαζεξφ φξν, είηε λα πεξηιακβάλεη ηάζε. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαζθεχαζαλ πίλαθεο 

θξίζηκσλ ηηκψλ η θαη γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμίζσζε 

παιηλδξνκήζεσο πεξηιακβάλεη θαη έλα ζηαζεξφ φξν γίλεηαη σο εμήο: 

1t t t  

Οη θξίζηκεο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε ραξαθηεξίδνληαη σο 

“ζηαηηζηηθά ηκ”. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμίζσζε παιηλδξνκήζεσο πεξηιακβάλεη θαη κηα 

ηάζε κεηαηξέπεηαη ζηελ: 

1t t tt  

Οη θξίζηκεο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νλνκάδνληαη “ζηαηηζηηθά 

ηη” 

 

3.3.2 Ο επαπμεκέλνο έιεγρνο Dickey-Fuller (ADF) 

ηνλ έιεγρν Dickey θαη Fuller πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη γηα ηα ηξία 

ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δειαδή 

1. 1t t t  
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2. 1t t t  

3. 1t t tt  

θάλνπκε ηελ ππφζεζε πσο ν δηαηαξαθηηθφο φξνο εt είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη ζηάζηκε 

δηαδηθαζία. Αλ φκσο, ν φξνο εt δελ είλαη αλεμάξηεηνο ιφγσ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ ζηε 

ρξνληθή ζεηξά, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey θαη 

Fuller (Augmented Dickey-Fuller test), ν νπνίνο είλαη έλαο ηξνπνπνηεκέλνο έιεγρνο 

ησλ Dickey θαη Fuller. Με άιια ιφγηα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ζθάικαηα 

δελ είλαη ιεπθνί ζφξπβνη, αιιά αληίζεηα είλαη „ζεηξηαθά‟ ζπζρεηηδφκελα. Ο 

πξνεγνχκελνο έιεγρνο ησλ Dickey θαη Fuller φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί έιεγρν γηα 

ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε κηα απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεσο AR(1). 

ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά αθνινπζεί έλα απηνπαιίλδξνκν 

ππφδεηγκα ηάμεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ πξψηε, ηφηε ε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ ησλ 

Dickey θαη Fuller, δειαδή ησλ ππνδεηγκάησλ AR(1) γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

κνλαδηαίαο ξίδαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ. Γη‟ απηφ 

ην ιφγν, ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ππφδεηγκα AR(p) φπνπ 

ε ηάμε p λα είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε ηα θαηάινηπα λα κελ απηνζπζρεηίδνληαη. Άξα ηα 

λέα ππνδείγκαηα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey θαη Fuller 

ζα δηαθέξνπλ απφ ην DF ζην φηη ην δεμί κέινο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηηο πζηεξήζεηο 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νη νπνίεο δηνξζψλνπλ ηελ απηνζπζρέηηζε ησλ 

θαηαινίπσλ. Σα ππνδείγκαηα ινηπφλ κεηαηξέπνληαη σο εμήο: 

Σν γεληθεπκέλν ππφδεηγκα AR(p) 1 1 2 2 ...t t t p t p t  

δηακνξθψλεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ εμίζσζε 1t t t  
ζε  
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1 1 1 2 2 1 1...t t t t p t p t  

Όπνπ δ=θ1+θ2+…+θp-1 θαη νη ζπληειεζηέο δj (γηα j=1,2,…,p) απνηεινχλ γεληθέο 

ζπλαξηήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ θj (γηα j=1,2,…,p) 

Άξα αληηζηνίρσο ηα ηξία λέα ππνδείγκαηα ζα είλαη: 

1. 

1

1
1

p

t t j t j t
j

 

2. 

1

1
1

p

t t j t j t
j

 

3. 

1

1
1

p

t t t j t j t
j

 

Οη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε γηα ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα είλαη νη ίδηεο κε απηέο γηα ηα 

απιά ππνδείγκαηα ησλ Dickey θαη Fuller. 

0 : 0 γηα κε ζηαζηκφηεηα δειαδή ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα 

1 : 0  γηα ζηαζηκφηεηα δειαδή δελ ηζρχεη ε Η0 

 

Οη ππνζέζεηο απηέο ειέγρνληαη θαη πάιη κε ην ζηαηηζηηθφ η, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη 

ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ MacKinnon απφ ηνλ πίλαθα ησλ Dickey θαη Fuller. Με άιια 

ιφγηα νη θξίζηκεο ηηκέο ησλ ειέγρσλ Dickey-Fuller ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ειέγρνπο ADF, 

θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη ππνζέζεσλ είλαη νη ίδηνη. Δάλ ην t
 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

παξαπάλσ εμηζψζεηο είλαη “αξθεηά αξλεηηθφ”, ηφηε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, 

εηδάιισο ε ζεηξά απηή ζα είλαη κε ζηάζηκε. 
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3.3.3 Έιεγρνο Perron 

Οη Phillips θαη Perron (1988) αλέπηπμαλ κηα λέα κεζνδνινγία γηα λα ειέγρνπλ ηελ 

χπαξμε κε ζηαζηκφηεηαο ζηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο φηαλ δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηα θαηάινηπα ηεο ειεγρφκελεο εμίζσζεο, φπσο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ηηκψλ ηνπο (κεδεληθή απηνζπζρέηηζε) θαη νκνζθεδαζηηθφηεηα (ζηαζεξή δηαθχκαλζε). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ ηα θαηάινηπα απηνζπζρεηίδνληαη νη Dickey 

θαη Fuller πξνηείλνπλ ηελ επαχμεζε ηνπ δεμηνχ κέινπο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κε πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά 

ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν Dickey-Fuller (ADF). Αληίζεηα νη Phillips θαη Perron κε ηελ 

κεζνδνινγία ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλή κε ηπραηφηεηα ησλ θαηαινίπσλ 

ηξνπνπνηψληαο ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ηεο t-θαηαλνκήο κε ηε βνήζεηα κε 

παξακεηξηθψλ κεζφδσλ. Η αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ απηψλ μεθεχγεη απφ ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Όπσο θαη ζηνπο ειέγρνπο ADF έηζη θαη 

ζηνπο ειέγρνπο Phillips-Perron (PP), ε εθηηκψκελε εμίζσζε κπνξεί λα πεξηέρεη 

ζηαζεξά ή θαη ηάζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο πνπ 

εμεηάδεηαη, απαηηείηαη φκσο πάληα ε εμεηδίθεπζε ηεο ηάμεο απηνζπζρέηηζεο πνπ 

ζεσξνχκε ζηα θαηάινηπα. 

 

3.3.4 Έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

Μηα απφ ηηο έκκεζεο ππνζέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο ειέγρνπο γηα χπαξμε κνλαδηαίαο 

ξίδαο ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, είλαη φηη ε ζεηξά απηή εμειίζζεηαη νκαιά σο πξνο ηνλ 

ρξφλν, ρσξίο λα ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε γελεηηθή 

δηαδηθαζία. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θάπνηνη εμσγελείο παξάγνληεο ή 

ζπκβαίλνπλ θάπνηα γεγνλφηα, φπσο πρ νη πεηξειατθέο θαη λνκηζκαηηθέο θξίζεηο, ηα 
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νπνία πξνθαινχλ απφηνκεο κεηαβνιέο ηφζν ζην ξπζκφ κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο φζν 

θαη ζηε κέζε καθξνρξφληα πνξεία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθαινχλ είηε κεηαηφπηζε 

(αιιαγή ζηαζεξάο), είηε πεξηζηξνθή (αιιαγή θιίζεσο), είηε κεηαηφπηζε θαη 

πεξηζηξνθή (αιιαγή ζηαζεξάο θαη θιίζεσο). Όηαλ παξαηεξνχληαη ηέηνηα θαηλφκελα, νη 

γλσζηνί έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο Dickey-Fuller θαη Phillips-Perron απνδπλακψλνληαη 

θαη γίλνληαη κεξνιεπηηθνί ππέξ ηεο αξρηθήο ππφζεζεο. 

Ο Perron (1989) έδεημε φηη αλ κηα ζεηξά είλαη ζηάζηκε γχξσ απφ ηε καθξνρξφληα ηάζε 

ηεο, ε νπνία φκσο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ππέζηε κηα κνλαδηαία κεηαβνιή, ηφηε ν 

έιεγρνο ADF ζα εθιάβεη ηε κεηαβνιή απηή σο κηα κφληκε δηαηαξαρή ηεο ζηνραζηηθήο 

ηάζεο ηεο, δειαδή ζα δερζεί ηελ ππφζεζε κεδέλ πεξί ζηαζηκφηεηαο ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζεηξά απηή παξακέλεη ζηάζηκε γχξσ απφ κηα 

«δηαθεθνκκέλε» ηάζε ζε έλα φκσο δηαθνξεηηθφ επίπεδν ή θαη δηαθνξεηηθή θιίζε. 

Ο Perron (1997) πξνέβε ζε ηξνπνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο ψζηε λα 

επηηξέπνπλ κεηαβνιή είηε ζηε ζηαζεξά ηνπ ππνδείγκαηνο είηε ζηελ θιίζε είηε θαη ζηα 

δχν εηζάγνληαο δχν θαηάιιειεο ςεπδνκεηαβιεηέο θαη ηξνπνπνηψληαο αλάινγα ηηο 

ηηκέο ησλ Dickey-Fuller. ηελ πξψηε ηνπ εξγαζία ν Perron (1989) ζεψξεζε φηη ε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαβνιήο είλαη εμσγελήο, γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ (απφ 

παξαηήξεζε δεδνκέλσλ). Έζησ φηη ε εμσγελήο δηαξζξσηηθή κεηαβνιή ζπλέβε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ΣΒ. Οη έιεγρνη πνπ πξφηεηλε βαζίδνληαη ζηα παξαθάησ ηξία 

ππνδείγκαηα: 
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Τπφδεηγκα Α: Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο πξνυπνζέηνληαο κεηαηφπηζε (crash model) 

1

1 2 3 1
1

( )
p

t t t t j t j t
j

t DU D TB  

Με κεδεληθή ππφζεζε: H0: δ=0, β1=0, β2=0, β3≠0 

 

Τπφδεηγκα Β: Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο πξνυπνζέηνληαο πεξηζηξνθή (changing growth 

model) 

1
*

1 4 1
1

p

t t t j t j t
j

t DT  

Με κεδεληθή ππφζεζε: H0: δ=0, β1=0, β4=0 

 

Τπφδεηγκα Γ: Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο πξνυπνζέηνληαο κεηαηφπηζε θαη πεξηζηξνθή 

1

1 2 3 5 1
1

( )
p

t t t t t j t j t
j

t DU D TB DT  

Με κεδεληθή ππφζεζε: H0: δ=0, β1=0, β5=0, β3≠0 

 

Όπνπ νη ςεπδνκεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα νξίδνληαη σο 

εμήο: 

( )tD TB =    1 γηα t=TB+1,    

                   0 δηαθνξεηηθά 
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tDU =         1 γηα t>TB,        

                    0 δηαθνξεηηθά 

*

tDT =         t-TB γηα t>TB    

                    0 δηαθνξεηηθά 

tDT =          t γηα t>TB          

                    0 δηαθνξεηηθά 

 

3.4 Μνληέια ARCH – GARCH  

Σα απηνπαιίλδξνκα ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθά κνληέια είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξφβιεςε ηεο δηαθχκαλζεο. Η δηαθχκαλζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηελ πζηέξεζε  ησλ εμαξηεκέλσλ θαη κε εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη 

άιισλ θαζαξά εμσγελψλ κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα απηνπαιίλδξνκν ππφ 

ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφ (autoregressive conditionally heteroskedasticity - ARCH) 

κνληέιν είλαη έλα κνληέιν ρξνλνζεηξψλ, ην νπνίν ζεσξεί ηε δηαθχκαλζε ηνπ ηξέρνληνο 

ζθάικαηνο σο ζπλάξηεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ φξσλ ζθάικαηνο ησλ πξνεγνχκελσλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ARCH ππνζέηεη απηνπαιίλδξνκν 

ππφδεηγκα (AutoRegressive model - AR) γηα ηε δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο. 

Αλ ππνζέζνπκε απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα θηλεηνχ κέζνπ (AutoRegressive Moving 

Average model - ARMA) γηα ηε δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο, ηφηε ην ππφδεηγκα είλαη 
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γεληθεπκέλν απηνπαιίλδξνκν ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφ (generalized 

autoregressive conditionally heteroscedastic - GARCH) ππφδεηγκα. 

 

3.4.1 Τπό πλζήθε Μεηαβιεηόηεηα - ARCH(q) 

Ο Engle (1982) εηζήγαγε ην θαηλφκελν ηεο ππφ ζπλζήθε κεηαβιεηφηεηαο, δείρλνληαο 

πσο κεγάια θαη κηθξά ζθάικαηα πξφβιεςεο ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε νκάδεο, 

πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε δηαθχκαλζε έρεη έλαλ ηχπν εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ. Ολφκαζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα autoregressive conditional heteroskedasticity 

δειαδή ππφ ζπλζήθε κεηαβιεηφηεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζηα κνληέια παιηλδξφκεζεο φζν θαη ζηα κνληέια 

απηνπαιηλδξφκεζεο (autoregression). 

Σν ππφδεηγκα απηφ ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνλ Engle, βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ζην 

θιαζηθφ ππφδεηγκα  

0 1 1 ...t t kt t  

ε δηαθχκαλζε 
2( )t tVar  ησλ εt, ηε ρξνληθή πεξίνδν t, εμαξηάηαη απφ ην ηεηξάγσλν 

ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t-1, δειαδή εμαξηάηαη απφ ηελ 2

1t . Η 

δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο δελ ζρεηίδεηαη κε άιιε κεηαβιεηή, αιιά νπζηαζηηθά είλαη 

ε ίδηα κεηαβιεηή ηνπ ζθάικαηνο κε ρξνληθή ζηέξεζε. Έηζη ινηπφλ ην ππφδεηγκα ζα 

γξάθεηαη 

't t tX  
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Με 
2

0 1 1t t t φπνπ ~ (0,1)t N  

Γηα ην κέζν ηνπ εt ππφ ζπλζήθε ηνπ εt-1 ηζρχεη φηη 1( )t t =0 άξα ( )t =0 θαη 

( ) 't tX .Γηα ηελ ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε ηνπ εt σο πξνο ην εt-1 ζα έρνπκε 

2 2 2 2

1 1 0 1 1 0 1 1( ) ( ) ( )t t t t t t tVar  ή 

2 2

0 1 1t t ην νπνίν απνηειεί ππφδεηγκα ARCH(1) 

ηελ γεληθή ηνπ κνξθή έλα απηνπαιίλδξνκν ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

ππφδεηγκα p ηάμεσο ARCH(p) ζα έρεη σο εμήο: 

2 2 2 2

0 1 1 2 2 ...t t t p t p  

 

3.4.2 Τπόδεηγκα GARCH 

Ο Bollerslev (1986) επέθηεηλε ηελ δνπιεηά ηνπ Engle ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφ 

ζπλζήθε δηαθχκαλζε 2

t  δελ είλαη ζπλάξηεζε κφλν ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ 

κε πζηέξεζε, αιιά επηπιένλ είλαη θαη ζπλάξηεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ππφ ζπλζήθε κε 

πζηέξεζε δειαδή είλαη 

2 2 2

0 1
1 1

p q

t t i i t i
i i

 

Η παξαπάλσ πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην γεληθεπκέλν απηνπαιίλδξνκν ππφ ζπλζήθε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ππφδεηγκα, GARCH(p,q).  
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Κεθάιαην 4 

4.1 Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε ηηκήο ρξπζνύ 

 

 

3.Δηάγρακκα πορείας ηες ηηκής ηοσ τρσζού 

 

Απφ έλαλ απιφ νπηηθφ έιεγρν, εμεηάδνληαο ην δηάγξακκα ηεο πνξείαο ηεο ηηκήο ηνπ 

ρξπζνχ, παξαηεξνχκε ηελ έληνλε αλνδηθή ηνπ πνξεία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Απφ 

ηελ χπαξμε απηήο ηεο αλνδηθήο ηάζεσο, θαίλεηαη ε κεηαβιεηή καο λα κελ είλαη 

ζηαηηθή, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. 

 

Με ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Perron πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ηηκέο πνπ καο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο. Σν break ζηα δεδνκέλα καο 

ζπλεπψο ππάξρεη ζηηο 3/8/2007. 
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Πίλαθας 4.1 Αποηειέζκαηα ηεζη Perron 

Current sample:  1001 to 1261 

 

                 ADFBK        ADFBK1        ADFMIN         BRKDT        BRKDT1  

Value        -11.72574     -11.87240     -12.53379        3/8/2007        10/8/2007  

 

 

Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 261 παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο 

εβδνκαδηαίεο ηηκέο ηνπ ρξπζνχ ζε δνιάξηα απφ ηηο 21/1/2005 έσο ηηο 15/1/2010. Η 

κειέηε ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Eviews. 

Η κειέηε ηνπ δείγκαηνο ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε πεξίπησζε φπνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην break, γίλεηαη έξεπλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ην break 

point θαη κεηά απφ απηφ.  Γειαδή πξψηα απφ ηηο 21/1/2005 έσο ηηο 3/8/2007 θαη  ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη κειέηε ηνπ δείγκαηνο απφ ην break point θαη κεηά δειαδή απφ ηηο 

10/8/2007 έσο θαη ηηο 21/1/2010. ηε δεχηεξε πεξίπησζε γίλεηαη κειέηε νιφθιεξνπ 

ηνπ δείγκαηνο ζπλνιηθά ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην break. 

Σν ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε θάζε πεξίπησζε (φπνπ γίλεηαη ε αξρηθή 

παιηλδξφκεζε) είλαη ην εμήο:  

p = a + bt + εt 

a:  ν ζηαζεξφο φξνο 

p: ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ  

t: ε ρξνληθή ηάζε (ν αξηζκνδείθηεο ηνπ ρξφλνπ) 
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Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ κειέηε θάζε δείγκαηνο είλαη ε ίδηα ζε θάζε 

πεξίπησζε 

 

4.1.1 1
ε
 πεξίπησζε 

4.1.1.1 1o Γείγκα 21/1/2005 – 3/8/2007 

 

 

Πίλαθας 4.2 Παιηλδρόκεζε p πρώηοσ δείγκαηος 

Dependent Variable: P   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/10   Time: 17:20   

Sample: 1/21/2005 8/03/2007   

Included observations: 133   

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 406.7589 6.160356 66.02847 0.0000 

T 2.288000 0.079776 28.68022 0.0000 

     
     R-squared 0.862619     Mean dependent var 560.0549 

Adjusted R-squared 0.861571     S.D. dependent var 94.93666 

S.E. of regression 35.32222     Akaike info criterion 9.981825 

Sum squared resid 163443.4     Schwarz criterion 10.02529 

Log likelihood 

-

661.7914     Hannan-Quinn criter. 9.999487 

F-statistic 822.5552     Durbin-Watson stat 0.213133 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Παξαηεξνχκε πσο ν ζηαζεξφο φξνο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ Σ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί θαζψο ην Prob<0,05. ηε ζηήιε coefficient βιέπνπκε ηηο ηηκέο ηνπο. 

 

Αθνχ αθαηξέζνπκε ηελ ηάζε (detrending) 

εt = p - a - bt 

πξνρσξνχκε ζηελ εθηίκεζε ησλ ιαζψλ, φπνπ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχκε έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα πξψηεο ηάμεσο ην νπνίν ζα είλαη ηεο 

κνξθήο 

AR(1)   εt = δ +θεt-1  + ut 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχκε ην πξψην δείγκα, 

νλνκάδνπκε ηελ κεηαβιεηή εt σο ε1. 

 

Πίλαθας 4.3 Παιηλδρόκεζε ιαζώλ πρώηοσ δείγκαηος 

Dependent Variable: E1   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/10   Time: 17:23   

Sample (adjusted): 1/28/2005 8/03/2007  

Included observations: 132 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.896334 0.039497 22.69349 0.0000 
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R-squared 0.797210     Mean dependent var 

-

0.118357 

Adjusted R-squared 0.797210     S.D. dependent var 35.29563 

S.E. of regression 15.89442     Akaike info criterion 8.377360 

Sum squared resid 33094.88     Schwarz criterion 8.399200 

Log likelihood 

-

551.9058     Hannan-Quinn criter. 8.386235 

Durbin-Watson stat 1.946941    

     
     Inverted AR Roots       .90   

 

 

 

Πίλαθας 4.4 Αποηειέζκαηα ηεζη ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 26.95817     Prob. F(1,129) 0.0000 

Obs*R-squared 22.64402     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
      

Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε ηελ ρξήζε ηνπ heteroskedasticity test 

ARCH,παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη πξφβιεκα εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ησλ ιαζψλ. Η 

ζηαηηζηηθή ηηκή F αλέξρεηαη ζε 26,95 θαη ην p=0. πλεπψο ε κεδεληθή ππφζεζε (Ην) 

πεξί αλππαξμίαο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο θαζψο γηα ηε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ ζηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε ρξήζε ησλ κνληέισλ ARCH-GARCH. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε ελφο κνληέινπ ηεο κνξθήο AR(1)-GARCH(1,0). 
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Πίλαθας 4.5 Παιηλδρόκεζε ιαζώλ πρώηοσ δείγκαηος 

Dependent Variable: E1   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 06/05/10   Time: 17:24   

Sample (adjusted): 1/28/2005 8/03/2007  

Included observations: 132 after adjustments  

Failure to improve Likelihood after 10 iterations 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2  

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.973042 0.046105 21.10504 0.0000 

     
      Variance Equation   

     
     C 223.1926 40.87367 5.460547 0.0000 

RESID(-1)^2 0.373813 0.093131 4.013853 0.0001 

     
     

R-squared 0.791371     Mean dependent var 

-

0.118357 

Adjusted R-squared 0.788136     S.D. dependent var 35.29563 

S.E. of regression 16.24611     Akaike info criterion 8.328267 

Sum squared resid 34047.74     Schwarz criterion 8.393786 

Log likelihood 

-

546.6657     Hannan-Quinn criter. 8.354891 

Durbin-Watson stat 2.043089    

     
     Inverted AR Roots       .97   
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4.1.1.2 Forecasting 

Παξαθάησ πξνβαίλνπκε ζηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ην πξνεγνχκελν εθηηκψκελν 

κνληέιν. Σν forecasting κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ. Δίηε within the sample είηε out of 

the sample. Δκείο εθαξκφδνπκε ην πξψην ψζηε λα δείμνπκε πσο ηα κνληέια έρνπλ θαιή 

πξνζαξκνγή. ηνλ αξηζηεξφ πίλαθα έρνπκε ην ζρεηηθφ δηάγξακκα γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο πεξηφδνπ 21/1/2005-3/8/2007. Η κεηαβιεηή κε ηελ κπιε γξακκή, ε E1F είλαη 

πξφβιεςε ησλ ιαζψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

Οη θφθθηλεο γξακκέο απνηεινχλ ηελ ηππηθή απφθιηζε φπνπ κηα θνξά είλαη +2 ηππηθέο 

απνθιίζεηο (standard errors) θαη κηα θνξά -2 ηππηθέο απνθιίζεηο. Αθξηβψο απφ θάησ 

έρνπκε ηνλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξφβιεςε ηεο δηαθχκαλζεο γηα ην εμεηαδφκελν 

δηάζηεκα. Σέινο ζηνλ δεμηφ πίλαθα θαίλνληαη ηα forecast statistics πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφβιεςε θαη καο βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ηεο. Σα πξψηα δχν forecast error statistics 

δειαδή ε ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (root mean squared error) θαη ην 

κέζν απφιπην ζθάικα (mean absolute error)  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζρεηηθά 

κέηξα γηα ηελ ζχγθξηζε πξνβιέςεσλ. Όζν κηθξφηεξν ην ιάζνο, ηφζν θαιχηεξε ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. ηε ζπλέρεηα ν ζπληειεζηήο αληζφηεηαο ηνπ 

Theil, παξέρεη έλα κέηξν ηνπ θαηά πφζν θαιά κπνξεί κηα ρξνλνζεηξά εθηηκψκελσλ 

ηηκψλ λα ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζηνηρε ρξνλνζεηξά παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ. Όζν πην 

θνληά είλαη ε ηηκή απηνχ ηνπ ζπληειεζηή ζην κεδέλ ηφζν θαιχηεξε ε ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο ηνπ κνληέινπ. Δάλ ε ηηκή ηνπ είλαη ίζε κε ηε κνλάδα ηφηε ε πξφβιεςε δελ 

έρεη θακία δηαθνξά απφ ην λα ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ αθειή κέζνδν πξφβιεςεο (naive 

forecasting). Ο ζπληειεζηήο Theil απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηα ηξία επφκελα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Σν bias proportion καο ιέεη πφζν απέρεη ν κέζνο ηεο πξφβιεςεο 

απφ ην κέζν ηεο πξαγκαηηθήο ζεηξάο. Σν variance proportion (πνζνζηφ δηαθχκαλζεο) 
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καο ιέεη πφζν απέρεη ε δηαθχκαλζε ηεο πξφβιεςεο απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζεηξάο. Σν πνζνζηφ ζπλδηαθχκαλζεο (covariance proportion) κεηξά ηα 

ππφινηπα κε ζπζηεκαηηθά ιάζε ηεο πξφβιεςεο. Σν άζξνηζκα ησλ ηξηψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ίζν κε ηε κνλάδα. 
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Forecast: E1F

Actual: E1

Forecast sample: 1/21/2005 8/03/2007

Adjusted sample: 1/28/2005 8/03/2007

Included observations: 132

Root Mean Squared Error 16.06043

Mean Absolute Error      11.66297

Mean Abs. Percent Error 197.9220

Theil Inequality Coefficient  0.231941

     Bias Proportion         0.000634

     Variance Proportion  0.004532

     Covariance Proportion  0.994834
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4.Αποηειέζκαηα forecasting πρώηοσ δείγκαηος 

 

Μεγαιχηεξε βαξχηεηα νθείινπκε λα δψζνπκε ζην Theil coefficient ην νπνίν εδψ είλαη 

ίζν κε 0,23 θαη ην νπνίν δειψλεη φηη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εξκελεχεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηα δεδνκέλα. 
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4.1.1.3 2o δείγκα 10/8/2007-15/1/2010 

 

Η παιηλδξφκεζε γίλεηαη θαη πάιη ζην κνληέιν p = a + bt + εt 

 

Πίλαθας 4.6 Παιηλδρόκεζε p δεύηεροσ δείγκαηος 

Dependent Variable: P   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/10   Time: 17:27   

Sample: 8/10/2007 1/15/2010   

Included observations: 128   

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 459.1453 36.48239 12.58539 0.0000 

T 2.238628 0.181571 12.32923 0.0000 

     
     R-squared 0.546779     Mean dependent var 901.2742 

Adjusted R-squared 0.543182     S.D. dependent var 112.3014 

S.E. of regression 75.90265     Akaike info criterion 11.51228 

Sum squared resid 725912.8     Schwarz criterion 11.55684 

Log likelihood 

-

734.7860     Hannan-Quinn criter. 11.53039 

F-statistic 152.0099     Durbin-Watson stat 0.191112 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Καη εδψ παξαηεξνχκε πσο ν ζηαζεξφο φξνο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ Σ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο ην Prob<0,05. ηε ζηήιε coefficient βιέπνπκε ηηο ηηκέο 

ηνπο. 
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Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζην πξψην δείγκα θαη πξνρσξνχκε ζε 

αθαίξεζε ηεο ηάζεο. Καηφπηλ πξνρσξνχκε ζε παιηλδξφκεζε έρνληαο σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην Δ2 θαζψο εμεηάδνπκε ηα ιάζε γηα ην δεχηεξν δείγκα. Σν κνληέιν θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηεο κνξθήο AR(1). 

 

Πίλαθας 4.7 Παιηλδρόκεζε ιαζώλ δεύηεροσ δείγκαηος 

Dependent Variable: E2   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/10   Time: 17:30   

Sample (adjusted): 8/17/2007 1/15/2010  

Included observations: 127 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.903226 0.038190 23.65087 0.0000 

     
     R-squared 0.816140     Mean dependent var 0.699538 

Adjusted R-squared 0.816140     S.D. dependent var 75.48562 

S.E. of regression 32.36739     Akaike info criterion 9.800023 

Sum squared resid 132003.7     Schwarz criterion 9.822418 

Log likelihood 

-

621.3015     Hannan-Quinn criter. 9.809122 

Durbin-Watson stat 2.106536    

     
     Inverted AR Roots       .90   

 

 



67 

 

Αθνινπζεί ην ηεζη εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ARCH, φπνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη πξφβιεκα εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 

 

Πίλαθας 4.8 Αποηειέζκαηα ARCH Τεζη 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 25.54606     Prob. F(1,124) 0.0000 

Obs*R-squared 21.52383     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
          

 

Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο εδψ γίλεηαη ρξήζε ελφο 

κνληέινπ ηνπ ηχπνπ AR(1)-GARCH(1,1). 

Πίλαθας 4.9 Παιηλδρόκεζε ιαζώλ δεύηεροσ δείγκαηος 

Dependent Variable: E2   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 06/05/10   Time: 17:30   

Sample (adjusted): 8/17/2007 1/15/2010  

Included observations: 127 after adjustments  

Failure to improve Likelihood after 6 iterations 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.940915 0.033017 28.49754 0.0000 
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 Variance Equation   

     
     C 374.2925 188.3966 1.986726 0.0470 

RESID(-1)^2 0.631228 0.238857 2.642700 0.0082 

GARCH(-1) 0.217815 0.111152 1.959618 0.0500 

     
     R-squared 0.814719     Mean dependent var 0.699538 

Adjusted R-squared 0.810200     S.D. dependent var 75.48562 

S.E. of regression 32.88611     Akaike info criterion 9.667829 

Sum squared resid 133024.1     Schwarz criterion 9.757409 

Log likelihood 

-

609.9071     Hannan-Quinn criter. 9.704224 

Durbin-Watson stat 2.171126    

     
     Inverted AR Roots       .94   
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4.1.1.4 Forecasting 
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Root Mean Squared Error 32.36408
Mean Absolute Error      24.36071
Mean Abs. Percent Error 118.8450
Theil Inequality Coefficient  0.221741
     Bias Proportion         0.001728
     Variance Proportion  0.018716
     Covariance Proportion  0.979557
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5.Αποηειέζκαηα Forecasting δεύηεροσ δείγκαηος 

 

Καη εδψ ην Theil coefficient είλαη αξθεηά ρακειφ, ίζν κε 0,22 γεγνλφο πνπ δειψλεη πσο 

ην κνληέιν καο εξκελεχεη ηθαλνπνηεηηθά ηα δεδνκέλα. 
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4.1.2 2
ε
 πεξίπησζε 

4.1.2.1 πλνιηθό δείγκα 21/1/2005 - 15/1/2010 

 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, νπνχ θαη ρξεζηκνπνηεί νιφθιεξν ην δείγκα, κνληεινπνηνχκε 

ηελ πξψηε δηαθνξά ηεο κεηαβιεηήο, δειαδή ε κεηαβιεηή καο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζα είλαη ε Dp. Γίλεηαη επίζεο ρξήζε ελφο AR(5). 

 

Πίλαθας 4.10 Παιηλδρόκεζε ηες κεηαβιεηής Dp 

Dependent Variable: DP   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/10   Time: 17:40   

Sample (adjusted): 3/04/2005 1/18/2008  

Included observations: 151 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DUM 0.011476 0.004393 2.612358 0.0099 

AR(5) 

-

0.226879 0.080053 -2.834116 0.0052 

     
     R-squared 0.051379     Mean dependent var 0.004687 

Adjusted R-squared 0.045012     S.D. dependent var 0.026625 

S.E. of regression 0.026018     Akaike info criterion 

-

4.446866 

Sum squared resid 0.100867     Schwarz criterion 

-

4.406902 

Log likelihood 337.7384     Hannan-Quinn criter. 
-
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4.430630 

Durbin-Watson stat 2.026297    

 

 

Πίλαθας 4.11 Αποηειέζκαηα ηεζη ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 8.966229     Prob. F(1,148) 0.0032 

Obs*R-squared 8.568304     Prob. Chi-Square(1) 0.0034 

     
     

 

Τπάξρεη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξφβιεκα εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο φπσο βιέπνπκε 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ γίλεηαη ρξήζε ελφο 

κνληέιν ηχπνπ  AR(5)-GARCH(1,1). 

 

Πίλαθας 4.12 Παιηλδρόκεζε ηες κεηαβιεηής Dp 

 

Dependent Variable: DP   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 06/05/10   Time: 17:42   

Sample (adjusted): 3/04/2005 1/18/2008  

Included observations: 151 after adjustments  

Convergence achieved after 7 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

     
     

 

Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   
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     DUM 0.009821 0.002378 4.129522 0.0000 

AR(5) 

-

0.324687 0.103087 -3.149652 0.0016 

     
      Variance Equation   

     
     C 2.99E-05 2.80E-05 1.066677 0.2861 

RESID(-1)^2 0.122911 0.056398 2.179359 0.0293 

GARCH(-1) 0.835288 0.079472 10.51045 0.0000 

     
     R-squared 0.040913     Mean dependent var 0.004687 

Adjusted R-squared 0.014637     S.D. dependent var 0.026625 

S.E. of regression 0.026429     Akaike info criterion 

-

4.600635 

Sum squared resid 0.101980     Schwarz criterion 

-

4.500725 

Log likelihood 352.3479     Hannan-Quinn criter. 

-

4.560046 

Durbin-Watson stat 2.045240    
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4.1.2.2 Forecasting 
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6.Αποηειέζκαηα forecasting ζσλοιηθού δείγκαηος 

 

  

Παξαηεξνχκε πσο ηo Theil coefficient ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε νιφθιεξνπ 

ηνπ δείγκαηνο είλαη αξθεηά πςειφ, δειαδή ίζν κε 0,71, αξθεηά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ ηηκή πνπ έπαηξλε ζηελ πξψηε πεξίπησζε φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαξζξσηηθή 

αιιαγή ζηηο 3/8/2007. 

ηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηπηψζεηο εμεηάζακε ηα δεδνκέλα καο κε δχν ηξφπνπο. ηελ 

πξψηε εμεηάζακε ηα δεδνκέλα ιακβάλνληαο ππφςε ην break κε ζπλέπεηα λα ρσξίζνπκε 

ην δείγκα καο ζε δχν πεξηφδνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζακε φιν ην 
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δείγκα ζπλνιηθά, κνληεινπνηψληαο ηελ πξψηε δηαθνξά ηεο κεηαβιεηήο καο. 

Παξαηεξνχκε πσο θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ηεο  ζεηξάο δείρλνπλ ηελ χπαξμε break κε ηε δηαθνξά πσο ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε ζεηξά είλαη ζηαηηθή αλ ιεθζεί ππφςε ε χπαξμε ηνπ break. Καη νη δχν 

πξνζεγγίζεηο νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηαβιεηήο, φκσο κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε λα 

έρεη ζαθψο θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα καο θξίλνληαο απφ ην ζπληειεζηή 

Theil. 

 

4.2 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Η έληνλε αλνδηθή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνδειψλεη πσο 

θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή γηα 

ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ, ηελ ηπρφλ ζηαζηκφηεηά ηνπ θαη ην θαηά 

πφζνλ απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε δηαξζξσηηθήο αιιαγήο. Η κέζνδνο ηνπ Perron 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ππνδήισλε πξάγκαηη ηελ χπαξμε δηαζξσηηθήο αιιαγήο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2007. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη 

ζηάζηκε. Απηφ θαίλεηαη εμάιινπ θαη απφ ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο 

κεηαβιεηήο, δειαδή ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ, ε νπνία θαλεξψλεη πσο δελ είλαη ζηάζηκε 

φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Καη νη δπν 

πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφζακε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ρξνλνζεηξάο θαλεξψλνπλ 

ηελ χπαξμε δηαξζξσηηθήο αιιαγήο, κε ηε δηαθνξά λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο αλ ζηε 

πξψηε πεξίπησζε ιάβνπκε ππφςε ηελ δηαξζξσηηθή αιιαγή, ε ζεηξά ζα είλαη ζηάζηκε. 
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Αδπλακία ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε πεξίνδνο 

γηα ηελ νπνία εμεηάδνπκε ηε ρξνλνζεηξά είλαη κηα πεξίνδνο κε έληνλεο δηαθπκάλζεηο, 

πφζν κάιινλ κε ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία εθηφμεπζε ηελ ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ. Μπνξεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα ήηαλ δηαθνξεηηθά εάλ είρε ιεθζεί 

άιιε ρξνληθή πεξίνδνο σο πξνο ηελ εμέηαζε ηεο κεηαβιεηήο καο, πξάγκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ζε κηα κειινληηθή έξεπλα ιακβάλνληαο κηα επξχηεξε ίζσο 

ρξνληθή πεξίνδν. Αμίδεη επίζεο λα γίλεη κειέηε ησλ αηηίσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ  

πξνθάιεζαλ ηε δνκηθή αιιαγή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007. Δπίζεο ε κέζνδνο γηα ηελ 

εχξεζε ηεο χπαξμεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο, δειαδή ηνπ Perron, είλαη κία εθ ησλ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ πνπ ππάξρνπλ. Η εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο κε ηε 

ρξήζε θαη άιισλ κεζφδσλ ζπκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη επηπιένλ 

πιεξνθφξεζε γηα ηε ρξνλνζεηξά. 
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21/1/2005 424,67 
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8/4/2005 426,57 
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13/5/2005 421,36 
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