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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα εμπορεύματα μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:
•

Μαλακά, όπως καφές, κακάο, ζάχαρη, σόγια κτλ.

•

Μέταλλα

•

Ενέργεια, όπως πετρέλαιο, αέριο κτλ.

•

Αλλα, που καλύπτουν ένα εύρος από ασφάλειες μέχρι και περιουσίες.
Οι αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται τα εμπορεύματα είναι ποικίλων μορφών

και διαφέρουν όχι μόνο ως προς την τοποθεσία ή το μέγεθος αλλά και ως προς τον
τρόπο διαπραγμάτευσης των εμπορευμάτων.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι τιμές

όψεως (spot) των εμπορευμάτων, όπου οι αγοραστές συμφωνούν με τους πωλητές για
την συναλλαγή ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος σε μία συγκεκριμένη στιγμή.
Υπάρχουν και οι προθεσμιακές τιμές (forward).

Αυτές αφορούν συμβόλαια

μεταξύ αγοραστών και πωλητών για ένα συγκεκριμένο είδος, για συγκεκριμένη
ποσότητα και παράδοση σε συγκεκριμένο τόπο αλλά και χρόνο, που μπορεί να είναι
μεταγενέστερος.

Τα συμβόλαια τόσο τα όψεως (spot) όσο και τα προθεσμιακά

(forward) μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας μεταξύ αγοραστή και πωλητή
χωρίς τη μεσολάβηση χρηματιστών (brokers).
Αντίθετα, τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων
(options) επιβάλλουν την μεσολάβηση των χρηματιστών (brokers), οι οποίοι πουλούν
και αγοράζουν για λογαριασμό των αγοραστών και των πωλητών των λεγάμενων και
«παικτών».

Τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) είναι στην πραγματικότητα

τυποποιημένα συμβόλαια προθεσμίας (forward).

1

Η ποσότητα, το είδος, ο τόπος

παράδοσης είναι εκ των προτέρων γνωστά ενώ το μόνο που διαπραγματεύεται και
μεταβάλλεται είναι η τιμή.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να προσεγγίσει εκείνους τους παράγοντες που
επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις μεταβολές στο επίπεδο των τιμών των
μετάλλων.
Αρχικά, γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση των εμπορευμάτων και πως φτάσαμε
σήμερα να μιλάμε για χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται
μνεία στις απόψεις διαφόρων συγγραφέων που επιχείρησαν να κατανοήσουν τον όρο
εμπορεύματα και τι σημαίνουν αυτά για την οικονομική ζωή των χωρών του
πλανήτη. Ακολουθεί μια προσπάθεια να βρεθεί κατά πόσο υπάρχει κάποια συσχέτιση
μεταξύ των τιμών των εμπορευμάτων και κυρίως των μετάλλων και κάποιων
οικονομικών δεικτών, του επιπέδου του παγκόσμιου ΑΕΠ και του παγκόσμιου
επιπέδου των τιμών του καταναλωτή, με παράλληλη αναφορά και σε έναν ακόμα
δείκτη, αυτού του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα του
βιομηχανικού κλάδου. Στο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης
μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2.1. Αγορά εμπορευμάτων σε μελλοντικό χρόνο

Η ιστορία του εμπορίου των εμπορευμάτων σε οργανωμένη μορφή εκτιμάται
ότι αρχίζει πριν από επτά χιλιάδες χρόνια περίπου στις ανατολικές ακτές της
Μεσογείου. Τότε, περιοριστικός παράγοντας ήταν η απόσταση λόγω της έλλειψης
της δυνατότητας μεταφοράς των εμπορευμάτων σε μακρινά μέρη. Έτσι, το εμπόριο
αφορούσε τις τοπικές αγορές και τα προϊόντα που η κάθε περιοχή παρήγαγε.
Αργότερα, με τους Φοίνικες άρχισε να επιχειρήται η μεταφορά των εμπορευμάτων σε
μακρινότερους τόπους μέσω θαλάσσης.

Ο πλούτος που γνώρισαν οι Φοίνικες

οδήγησε στην εξάπλωση των μεταφορών, έτσι ώστε το εμπόριο των εμπορευμάτων
να αφορά και μακρινές περιοχές, αφού πλέον μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτασαν να ανταλλάσουν το σιτάρι με πολυτιμά μέταλλα και
άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός ο οποίος ταξίδευε από τα ορυχεία της Κύπρου μέχρι
την Αλεξάνδρεια για την ανταλλαγή του με σιτάρι. Αλλά και οι Κινέζοι, πριν από
τέσσερις χιλιάδες χρόνια ανέπτυξαν την αγορά του μεταξιού και των καρπών, τα
0710ία είχαν μεγάλη ζήτηση στους αρχαίους Ρωμαίους και Βενετούς. Όσο η ζήτηση
για τα εμπορεύματα μεγάλωνε τόσο μεγάλυτερα ήταν και τα περιθώρια κέρδους από
το εμπόριο τους. Έλληνες και Ρωμαίοι κατανοώντας την σημασία της σταθερότητας
των τιμών των εμπορευμάτων άρχισαν να οργανώνουν τις αγορές τους, εισάγοντας
ταυτόχρονα και νέα εμπορεύματα. Με την παρακμή, όμως, των αυτοκρατοριών τους
ήρθε και η παρακμή αυτών των αγορών. Μόνο αργότερα κατά τον Μεσαίωνα θα
υπάρξουν κάποιες αγορές στις οποίες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται την πώληση
εμπορευμάτων.

Σ’ αυτές τις αγορές ε7Γΐκρατούσαν διαφορετικοί φορολογικοί και
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τελώνιακοί κανόνες από τόπο σε τόπο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά
προστριβές και διαμάχες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο σημείο,
όπου οι χωρίς-νόμους αγορές μετατρέπονται σε αγορές με πολλούς κανονισμούς,
ώστε να γίνεται πολύ δύσκολο το εμπόριο.

Εκείνη την εποχή άρχισαν να

εμφανίζονται και οι διαιτητές στις διάφορες αντιθέσεις που παρουσιάζονταν μεταξύ
των εμπόρων στα διάφορα σημεία.

Σιγά σιγά, άρχισε να σχηματίζεται δεδικασμένο

και να δημιουργείται κάποιο είδους εμπορικό δίκαιο, το οποίο να διέπει συναλλαγές
σε συγκεκριμένα εμπορικά κέντρα αφορώντας κυρίως το δέρμα, το μαλλί, το ξύλο, το
κρασί και τον κασσίτερο.

Ήδη από τον 15ο αιώνα κάποια από αυτά τα κέντρα

αρχίζουν να ξεχωρίζουν

και να γνωρίζουν

ιδιαίτερη

άνθηση,

όμως ακόμα

περιορίζονται σε αγροτικά προϊόντα της περιοχής.
Οι Βενετοί ήταν εκείνοι που πρώτοι άρχισαν να κοιτούν προς τα δυτικά και
πέρα από τον Ατλαντικό.
καινούρια εδάφη.

Είναι η εποχή της αποικιοκρατίας των Ευρωπαίων σε

Το εμπόριο των εμπορευμάτων έδινε το έναυσμα για την

διεκδίκηση εδαφών. Πρώτα αναγνωρίζονταν η αξία των εμπορευμάτων που η κάθε
αποικία είχε να πρσφέρει και έπειτα άρχιζε η διεκδίκησή της. Το Αμστερνταμ και το
εμπόριο της τουλίπας ήταν από τις πρώτες αγορές που πλησιάζουν προς τις σημερινές
αγορές εμπορευμάτων.
Με την ανάπτυξη

του εμπορίου άρχισαν να εμφανίζονται καινούρια

προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν.

Για παράδειγμα, η προσφορά των

εμπορευμάτων ήταν επιρρεπής στις κλιματολογικές συνθήκες και στα προβλήματα
μεταφοράς λόγω των αυξανόμενων αποστάσεων. Τέτοια προβλήματα οδηγούσαν σε
μεγάλες μεταβολές της τιμής και δυσχέραιναν ακόμα περισσότερο εκείνους που
ήθελαν να τα μεταπουλήσουν και ακόμα να πουλήσουν σε σταθερές τιμές. Έτσι
αρχικά, πωλητές και αγοραστές συναντιούνταν πρόσωπο με πρόσωπο πριν την
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πραγματική άφιξη του πλοίου και συμφωνούσαν την τιμή, την ποσότητα, την
ποιότητα και τον τόπο παραλαβής, δίνοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο
παράδοσης. Αν το εμπόρευμα με την άφιξή του πληρούσε όλες τους συμφωνηθέντες
όρους, τότε ολοκληρώνονταν η συναλλαγή. Τέτοιου είδους συναλλαγές φαίνεται να
έχουν γίνει από το 1780 και οι πιο γνωστές είναι αυτές που γίνονταν στο Liverpool
Cotton Exchange, όπου μεγάλες ποσότητες βαμβακιού αγοράζονταν από τη Βόρεια
Αμερική για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των Lancashire Cotton Mills.

Αυτές οι

συναλλαγές είναι και οι προάγγελοι των σημερινών συμβολαίων προθεσμίας
(forward) και των μελλοντικών συμβολαίων (futures).

Ο αγοραστής ήθελε να

γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος των πρώτων υλών, έτσι ώστε να υπολογίζει το
περιθώριο κέρδους του και ο πωλητής ήθελε να γνωρίζει εκ των προτέρων την τιμή
πώλησης για να ξέρει κατά πόσο θα τον συμφέρει να προβεί στην απόκτηση των
εμπορευμάτων και στη μεταφορά τους.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward), εκείνα δηλαδή που εκ των προτέρων
καθορίζονταν η τιμή πώλησης σε μεταγενέστερο χρόνο, ήταν απαραίτητα για να
γνωρίζουν τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές την τιμή και να καθορίζουν
ανάλογα και το περιθώριο κέρδους τους. Διαφορετικά, λόγω ακριβώς των μεγάλων
μεταβολών στη τιμή των εμπορευμάτων θα ήταν δύσκολο να συνεχίσουν τη δουλειά
τους ζώντας σε ένα τόσο εύθραυστο και ευμετάβλητο κλάδο της αγοράς. Μόνο οι
κερδοσκόπομ που επιζητούν τα μεγάλα κέρδη θα μπορούσαν να δουλέψουν.
Χαρακτηριστικό αυτών των συμβολαίων και αναγκαίο κακό, ήταν η
τοποθέτηση κάποιων χρημάτων ως εγγύηση για τη εφαρμογή του συμβολαίου από τα
δύο μέρη. Αν κάποια από τις δύο πλευρές, είτε ο αγοραστής είτε ο πωλητής, δεν
εκτελούσε τα συμβατικά του καθήκοντα, τότε εξέπεπτε η εγγύηση ως αποζημίωση.
Σύντομα, αυτός ο ρόλος άρχιζε να παίζεται από τις τράπεζες, οι οποίες και χρέωναν
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κάποιο τόκο από την ημερομηνία τοποθέτησης των χρημάτων μέχρι και την
ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ένα ακόμη κόστος στην πώληση των εμπορευμάτων ήταν και η ασφάλισή
τους από κινδύνους, όπως η αδυναμία πληρωμής τους από τον αγοραστή, η παράδοση
πέρα από των συμφωνηθέντα χρόνο κτλ.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρονταν από

συγκεκριμένα γραφεία που λειτουργούσαν ως ασφαλιστικές εταιρίες.
Τα παραπάνω κόστη αντικατόπτριζαν και υψηλότερη τιμή πώλησης για
εμπορεύματα που θα πουλιούνταν σε μεταγενέστερο χρόνο έναντι των εμπορευμάτων
που πουλιούνται στην αγορά όψεως (spot).

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνες οι

περιπτώσεις όπου η προθεσμιακή τιμή (forward) ήταν μικρότερη της τιμής όψεως
(spot), όταν δηλαδή εμφανίζονταν μεγαλύτερη ζήτηση για άμεση παράδοση.
Μετά το Liverpool, η προθεσμιακή αγορά (forward) εμφανίζεται στην
Αμερική, ογδόντα πέντε χρόνια αργότερα. Λόγω ακριβώς της αστάθειας της τιμής
των εμπορευμάτων - σε περιόδους συγκομιδής, π.χ., η προσφορά ήταν μεγαλύτερη
της ζήτησης και οι τιμές παρουσίαζαν μια μείωση έναντι χρονικών περιόδων όπου η
ζήτηση ήταν μεγαλύτερη της προσφοράς, ή ακόμα και λόγω πολιτικών λόγων που
επηρέαζαν κι αυτοί με τη σειρά τους την τιμή των εμπορευμάτων - τόσο οι αγρότες
όσο και οι επιχειρηματίες και οι κατασκευαστές ήταν πολύ θετικοί στα συμβόλαια
προθεσμίας (forward).
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward) είχαν
γίνει πολύ δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1848 μάλιστα έχουμε και την

ίδρυση του Chicago Board of Trade, το οποίο κατέγραφε όλα τα χαρακτηριστικά των
συμβολαίων από την τιμή και την ποσότητα μέχρι τον τόπο και τον χρόνο
παράδοσης. Εισήγαγε μάλιστα πιο τυποποιημένα συμβόλαια με συγκεκριμένο τόπο
παράδοσης και χρόνο παράδοσης όχι αργότερα από συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτά
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τα

τυποποιήμενα

προθεσμιακά

συμβόλαια

(forward)

ενδιαφερόμενα μέρη και είχαν μεγάλη απήχηση.

έγιναν

δεκτά

από

τα

Τόση μάλιστα που το Board of

Trade δυσκολεύονταν στην άμεση καταγραφή όλου του όγκου των συμβολαίων με
όλες αυτές τις πληροφορίες και διαφοροποιήσεις που παρουσίαζαν μεταξύ τους.
Προκειμένου να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγονται το 1865 τα
μελλοντικά συμβόλαια (futures).
Τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) ήταν στην ουσία ότι και τα προθεσμιακά
(forward), άλλα είχαν όλα συγκεκριμένους μήνες του χρόνου ως μήνες παράδοσης
με διάρκεια μέχρι και 18 μήνες.

Η ποσότητα του εμπορεύματος ήταν τυποποιημένη

σε συγκεκριμένες παρτίδες ενώ ο τόπος παράδοσης ήταν ένας.
εμπορεύματος που διαπραγματεύονταν ήταν

συγκεκριμένη

Η ποιότητα του
και σύμφωνη

με

συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλα λοιπόν τα χαρακτηριστικά των συμβολαίων εκτός
της τιμής ήταν προσυμφωνημένα και τυποποιημένα.
Τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) είχαν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των
προθεσμιακών

συμβολαίων

(forward).

Επειδή

ακριβώς ήταν

τυποποιημένα

μπορούσαν πιο εύκολα να μεταβιβασθούν σε κάποιον τρίτο, να ρευστοποιηθούν και
να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Αντίθετα, τα προθεσμιακά συμβόλαια

(forward) απαιτούσαν οι συγκεκριμένες ανάγκες κάποιου πωλητή να ανταποκριθούν
στις συγκεκριμένες ανάγκες κάποιου αγοραστή σε συγκεκριμένη στιγμή. Κάτι που
πολλές φορές αποδεικνυόταν πολύ δύσκολο.

Αντίθετα, όταν τα συμβόλαια είναι

τυποποιημένα και ίδια για όλους, τότε το μόνο που μένει είναι η διαπραγμάτευση της
τιμής κάτι που επιτυγχάνεται πιο εύκολα και βρίσκει περισσότερους αποδέκτες. Η
διαπραγμάτευση των μελλοντικών συμβολαίων (futures) γίνονταν τώρα μεταξύ
περισσοτέρων των δύο ενδιαφερομένων με το σύστημα της ανοιχτής βοής. Οι τιμές
καταγραφόταν από ένα κεντρικό σύστημα οπότε υπήρχε απόλυτη διαφάνεια στις
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διαπραγματεύσεις.

Ο καθένας ήξερε ανά πάσα στιγμή την τιμή διάθεσης των

εμπορευμάτων.
Επιπλέον με τα μελλοντικά συμβόλαια (futures), μπορούσε κάποιος να μην
εκτελέσει καθόλου την παραγγελία άλλα να πουλήσει το συμβόλαιο πριν από τη λήξη
του ή ακόμα και να πάρει μια αντίθετη ακριβώς θέση και να λύσει έτσι την
υποχρέωση που απορρέει από το συμβόλαιο.

Ενώ δηλαδή τα προθεσμιακά

συμβόλαια (forwards) υποχρέωναν κάποιον να παραδόσει το προϊόν προκειμένου να
λύσει τη θέση του, με τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) μπορούσε κάποιος να
απαλλαγεί πουλώντας ή αγοράζοντας άλλα συμβόλαια. Μάλιστα, οι θέσεις του κάθε
συμμετέχοντος κλείνουν καθημερινά από την κεντρική αρχή της αγοράς, ενώ ο
καθένας μπορεί να μπει ή να βγει από την αγορά όποτε το κρίνει ο ίδιος ως
κατάλληλο χωρίς να δεσμεύεται από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου.
Με τον

καιρό,

στις

αγορές σταμάτησαν να πηγαίνουν

ενδιαφερόμενος ενώ άρχισαν να ασχολούνται

μόνο

με τη

οι

ίδιοι οι

διαπραγμάτευση

συμβολαίων μια κατηγορία ατόμων που ονομάστηκαν χρηματιστές (brokers). Αυτοί
διαπραγματεύονταν για λογαριασμών των αγοραστών και των πωλητών τα
συμβόλαια έναντι κάποιας προμήθειας.

Σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται μια

συγκεκριμένη γλώσσα διαπραγμάτευσης που αφορούσε κυρίως χειρονομίες και
νοήματα παρά φωνές.
Όλες οι παραπάνω τεχνικές που αναπτύχθηκαν οδήγησαν στην εξάπλωση των
μελλοντικών συμβολαίων (futures) σε όλον τον κόσμο. Το μοντέλο της αγοράς του
Σικάγου σύντομα μιμήθηκε και το Λονδίνο.

Το 1878 ιδρύεται το London Metal

Exchange όπου ασχολείται με τη διαπραγμάτευση συμβολαίων futures που αφορούν
τα μέταλλα.
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Παρακάτω γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην ίδρυση, ιστορία και στα
χαρακτηριστικά τόσο του Chicago Board of Trade όσο και του London Metal
Exchange.

2.2. Η ιστορία του London Metal Exchange

To London Metal Exchange, είναι ιδιαίτερα γνωστό στους κύκλους εξόρυξης
και γενικότερα αυτών που ασχολούνται με τα μη-σιδηρούχα μέταλλα. Η εμβέλεια
του είναι παγκόσμια σε σημείο να επηρεάζει αλλά και να καθορίζει ακόμα τις τιμές
των μετάλλων διεθνώς.

Στο London Metal Exchange διαπραγματεύνται σήμερα

συμβόλαια δικαιωμάτων (options) και μελλοντικά συμβόλαια (futures) για τα
εμπορεύματα Χαλκού, Πρωγενούς Αλουμινίου, Μολύβδου, Ψευδαργύρου, Νίκελ,
Κράμματος Αλουμινίου και πρόσφατα Ασημιού.
Η ίδρυσή του φαίνεται να έγινε το 1571 με το άνοιγμα του Royal Exchange
την περίοδο βασιλείας της Βασίλισσας Ελισάβετ I. Τότε προσέφευγαν έμποροι από
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όλη την Ευρώπη προκειμένου να διαπραγματευτούν και να προμηθευτούν μέταλλα,
τα θ7ΐοία τότε η Βρετανία εξήγαγε. Στις αρχές του 19ου αιώνα, το Royal Exchange
έγινε τόσο δημοφιλή για τους εμπόρους των εμπορευμάτων, τους ναυτηλιακούς
πράκτορες και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, σε σημείο να καθίσταται
7ΐλέον πάρα πολύ δύσκολο να εμ7ΐορευθείς.

Έτσι, κάποιες μεμονωμένες ομάδες

εμπόρων άρχισαν να συγκεντρώνονται σε ένα κοντινό καφέ, το οποίο και
ονομάστηκε Jerusalem Coffee House off Comhill. Όταν κάποιος έμπορος ήθελε να
πουλήσει κάποιο είδος μετάλλου ζωγράφιζε ένα κύκλο στην άμμο του πατώματος και
φώναζε “Change” και όλοι τότε οι ενδιαφερόμενοι έμπαιναν μέσα στον κύκλο και
άρχιζαν δυνατά να δίνουν προσφορές. Μέχρι και πριν την Βιομηχανική Επανάσταση,
όπου η Βρατανΐα ήταν σχεδόν αυτάρκης σε χαλκό και κασσίτερο, οι τιμές παρέμεναν
σχεδόν αμετάβλητες.

Με την έναρξη, όμως, της Βιομηχανικής Επανάστασης, η

Βρετανία άρχισε να θεωρείται το πλέον ανε7ΐτυγμένο τεχνολογικά κράτος στον κόσμο
με έντονη την ανάγκη για εισαγωγή μετάλλων από το εξωτερικό.
Η εξέλιξη αυτή έκανε εμφανή συγκεκριμένες αδυναμίες της εποχής. Η αγορά
μεταλλευμάτων από χώρες μακρινές, όπως η Χιλή και η Μαλαισία, δυσχέραινε το
κλείσιμο συγκεκριμένης τιμής για τα εμπορεύματα μια και δεν ήταν προβλέψιμος ο
χρόνος άφιξής τους. Με την ανακάλυψη του τηλέγραφου και αργότερα τη χρήση της
ατμομηχανής στα πλοία, οι ενδιαφερόμενοι ήταν σε θέση να εκτιμήσουν την άφιξη
του πλοίου και κατ’επέκταση να κλείσουν την τιμή και να προστατευθούν έτσι από
τυχόν μεταβολές των τιμών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Με το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ το 1869, ο χρόνος ταξιδιού του
κασσίτερου από τη Μαλαισία μειώθηκε στους τρεις μήνες όπως και του χαλκού από
τη Χιλή. Μπορούσαν, λοιπόν, στο London Metal Exchange να κλείνουν καθημερινά
τιμές για διάρκεια μέχρι και τρεις μήνες, κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Σιγά σιγά, καθώς η ζήτηση αυξανόνταν, όλο και περισσότεροι έμποροι
προσέρχονταν

στο

London

Metal

Exchange

για

να

κλείσουν

συμβόλαια.

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη να βρεθεί κάποιος χώρος στέγασής τους. Το 1877
ιδρύθηκε επίσημα η εταιρεία London Metal Exchange Company με πρώτη έδρα μια
αίθουσα στο Lombard Court. Αργότερα και αυτό το κτίριο φάνηκε να είναι μικρό για
τις αναγκες του London Metal Exchange και έτσι μετακόμισε επί της Whittington
Avenue, όπου και παρέμεινε για 98 χρόνια.

Η επόμενη έδρα ήταν το Plantation

House επί της Fenchurch Street, για να καταλήξει το 1994 στο σημερινό κτίριο στη
Leadenhall Street.
Η επιτυχία του London Metal Exchange έγκειται στην προσαρμοστικότητα
του στις αλλαγές της κάθε εποχής. Έτσι, ενώ ξεκίνησε με τη διαπραγμάτευση του
χαλκού και του κασσίτερου σύντομα εισήγαγε καινούρια συμβόλαια και μέταλλα.
Τον Νοέμβριο του

1981

τα συμβόλαια χαλκού αφορούσαν χαλκό υψηλής

περιεκτικότητας ενώ τον Ιούνιο του 1986 άρχισαν να διαπραγματεύονται συμβόλαια
χαλκού Grade-A. Τα συμβόλαια του κασσίτερου περιεκτικότητας 99.85% άρχισαν
να διαπραγματεύονται τον Ιούνιο του 1989. Μόλυβδος και ψευδάργυρος εισήχθησαν
επίσημα το 1920. Τα συμβόλαια του μολύβδου παραμένουν τα ίδια από το 1952, ενώ
εκείνα του ψευδάργυρου δέχθηκαν πολλές αναβαθμίσεις και από τον Ιούνιο του 1986
αφορούν περιεκτικότητα ύψους 99.995%. Το πρωτογενές αλουμίνιο το Δεκέμβριο
του 1978 αφορώντας περιεκτικότητα 99.50%, ενώ από τον Αύγουστο του 1987
αναφέρεται σε περιεκτικότητα 99.70%.

Τα συμβόλαια του νίκελ άρχισαν να

διαπραγματεύονται τον Απρίλιο του 1979, του κράμματος αλουμινίου τον Οκτώβριο
του 1992 και το Μάιο του 1999 τα συμβόλαια του ασημιού.

11

2.3. Η ιστορία του Chicago Board of Trade

To Chicago Board of Trade (CBOT) ιδρύθηκε το 1849, όπου και υπάρχουν
αναφορές για συμβόλαια που αφορούσαν κυρίως σιτηρά. Αλλωστε και η γεωγραφική
του θέση, κοντά στις εύφορες πεδιάδες του Midwest συνέβαλε στην ραγδαία
ανάπτυξή του. Από το 1852 στεγάζεται επί της South Water Street στον αριθμό 101,
όπου και ιδρύθηκε από 82 εμπόρους. Στην ανάπτυξή του συνέβαλε και η αύξηση
κατά 57% του πληθυσμού του Σικάγο το 1853. Μάλιστα, ήδη από το 1855 άρχισε να
διαφένεται η σημαντικότητά του όταν η γαλλική κυβέρνηση έρχεται στο Σικάγο για
την αγορά μεγάλης ποσότητας σιταριού αντί να πάει στη Νέα Υόρκη. Το 1859, το
Chicago Board of Trade αναγκάζεται από την πολιτεία του Ιλλινόις να εισαγάγει
συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, ομοιότητας προϊόντων και τακτικές επιθεωρήσεις
της σποράς.
Το 1861 με την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, το CBOT εισάγει το χρυσό ως
νόμισμα διαπραγμάτευσης. Το 1865 εισάγονται τα μελλοντικά συμβόλαια (futures)
έναντι των προθεσμιακών συμβολαίων (forward), που άρχισαν να δημιουργούν μια
σύγχυση. Σταθμός στην ιστορία του ήταν και η πρώτη υπερατλαντική καλωδίωση το
1866, όπου έκανε δυνατή την επικοινωνία μεταξύ Ευρώπης και Σικάγο σε τρεις μόλις
ώρες από τρεις μέρες που χρειάζονταν στο παρελθόν.

Το 1877, τα μελλοντικά

συμβόλαια (futures) γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και μεταξύ των κερδοσκόπων, ενώ
από αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν στην αγορά του CBOT και άλλα εμπορεύματα όχι όμως ακόμα τα μέταλλα.

Μάλιστα το 1929, το CBOT πουλάει συμβόλαια

συνολικής αξίας USD26,500, ρεκόρ μέχρι και το 1973.

Το 1967 τοποθετούνται

ηλεκτρονικοί πίνακες πάνω από το χώρο διαπραγμάτευσης, ώστε να μειωθεί
σημαντικά ο χρόνος αναφοράς των τιμών. Το 1973 έχουμε την ίδρυση του Chicago

Board of Options Exchange - CBOE. Σιγά σιγά άρχισαν να διαπραγματεύονται μια
σειρά κι άλλων εμπορευμάτων όπως ασημιού, πετρελαίου - ακατέργαστου και
θέρμανσης, άλλα και άλλα είδη όπως τα US Treasury Bonds, που έγιναν αμέσως
πολύ δημοφιλή. Το 1998, το CBOT κάνει ένα καινούριο ρεκόρ όγκου συμβολαίων
φτάνοντας τα 281,189,436 συμβόλαια μέσα στο 1998.

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ:
ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ

3.1. Γενικά

Τα εμπορεύματα απασχόλησαν τη διεθνή αρθρογραφία, προσπαθώντας ο κάθε
συγγραφέας - αναλυτής να φωτίσει κάποια από τις πολύπλοκες πλευρές τους. Είδη
που επηρεάζονται και επηρεάζουν τόσο μακροοικονομικούς παράγοντες όσο και
μικροοικονομικούς, που έχουν ένα αντίκτυπο τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και στον
μακροπρόθεσμο ορίζοντα μιας οικονομίας, αλλά και όλης της παγκόσμιας οικονομίας
ως σύνολο, με αντίκτυπο τόσο στους δείκτες μιας οικονομίας όσο και στην
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Το εύρος των εμπορευμάτων είναι τεράστιο.

Συνυπάρχουν σε όλη την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους αλλά και σε όλες τις πτυχές
της ανθρώπινης ζωής.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας, θεώρησα πως θα πρέπει να αναφερθώ σε
μια σειρά από άρθρα που γράφτηκαν κατά καιρούς για τα εμπορεύματα και
καλύπτουν διάφορες πτυχές τους.

Τρεις είναι οι κατηγορίες των άρθρων που

περιλαμβάνω:
1. Η

πρώτη

κατηγορία

περιλαμβάνει

τις

απόψεις

συγγραφέων

για

την

σημαντικότητα των εμπορευμάτων τόσο στη δεκαετία του ’70 όσο και
μεταγενέστερα, στη σύγχρονη εποχή.
2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται στους παράγοντες
που επηρεάζουν την τιμή των εμπορευμάτων.
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3. Τέλος, η τρίτη κατηγορία προσπαθεί να θίξει περιπτώσεις άλλες από εκείνες της
τιμής των εμπορευμάτων που σχετίζονται όμως με την ύπαρξή τους, όπως π.χ.
περιπτώσεις κρίσεων στην οικονομία ή και η επιρροή τους στο εμπορικό ισοζύγιο
των αναπτυσσόμενων χωρών κτλ.

15

Α) ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3.2. Σταθεροποιώντας την Παγκόσμια Αγορά
Οι Adams and Klein (1979) πρεσβεύουν ότι πολλοί είναι εκείνοι οι
παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να υπάρξει σταθερότητα στις
τιμές των εμπορευμάτων και πολλές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος στην
προσπάθεια του να αναπτύξει ένα μοντέλο σταθερότητας των τιμών τους.
Αρχικά,

υπάρχει

διαφοροποίηση

μεταξύ

των

εμπορευμάτων,

αυτών

καθ’εαυτών, όσον αφορά, δηλαδή, την παραγωγή, την κατανάλωσή τους, την
οργάνωση των αγορών τους. Εξετάζοντας, μόνο την περίπτωση των μη-σιδηρούχων
μετάλλων, θα πρέπει να παρατηρήσουμε για αυτά, ότι η τιμή τους εξαρτάται από τις
μεταβολές της ζήτησης, των αποθεμάτων σχετιζόμενα άμεσα με τους κύκλους της
οικονομίας. Πολλές φορές, βέβαια, παρατηρείται το φαινόμενο έλλειψη προσφοράς
λόγω πολιτικών ασταθειών σε χώρες-παραγωγούς μη-σιδηρούχων μετάλλων.
Διαφοροποίηση, όμως, υπάρχει και στον τομέα της οργάνωσης της αγοράς
του κάθε εμπορεύματος. Όσον αφορά, τα μη-σιδηρούχα εμπορεύματα, με τα οποία
ασχολούμαστε κυρίως, σταθεροποίηση μπορεί να υπάρξει μέσα από μηχανισμούς
αποθήκευσης αποθεμάτων εμπορευμάτων και συνεργασίας των καταναλωτριών
χωρών για την εφαρμογή τους.
Από την άλλη μεριά, παρατηρείται διαφοροποίηση των στόχων που επιδιώκει η
κάθε χώρα μέσα από τη σταθεροποίηση των τιμών των εμπορευμάτων.

Οι

αναπτυσσόμενες χώρες, που θεωρούνται και χώρες-παραγωγοί, μέσα από τη
σταθεροποίηση της τιμής θα πετύχουν τη σταθεροποίηση του εισοδήματος τους μέσω
των εξαγωγών των εμπορευμάτων τους στις αναπτυγμένες χώρες. Θα καταφέρουν,
έτσι, να ελέγχουν καλύτερα την παραγωγή τους και το εισόδημα που θα αποκομίζουν
από την πώλησή της.

Οι αναπτυγμένες χώρες, από την άλλη μεριά, ή χώρες -
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καταναλωτές, θα επιτύχουν μέσω της σταθεροποίησης των τιμών των εμπορευμάτων,
τη σταθεροποίση των τιμών τους και τη καταπολέμηση του προβλήματος του
πληθωρισμού που τις μαστίζει.
Αρχικά θα εξετάσουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος αγορές εμπορευμάτων
(commodity markets).

Περιλαμβάνει κυρίως τη διαπραγμάτευση τροφίμων και

πρώτων υλών, τα οποία μπορεί να μην έχουν δεχτεί καμία επεξεργασία ή και να είναι
σε ένα αρχικό στάδιο επεξεργασίας.

Ο Πίνακας I απαριθμεί κάποια από τα

εμπορεύματα. Πολύ εύστοχα ο Walter Labys, θεώρησε ότι περιλαμβάνει εκείνα τα
εμπορεύματα «που προκύπτουν από εξόρυξη της γης (καύσιμα και άλλα ορυκτά), από
καλλιέργεια της γης (σοδειές, ξυλεία), από ανατροφή τους από το γη (πουλερικά,
βοοειδή), ή και από το νερό (ψάρια)».
Οι κύριες αγορές διαπραγμάτευσης των εμπορευμάτων γίνονται σε μεγάλα
κέντρα κατανάλωσης ή παραγωγής τους. Στον Πίνακα II αναφέρονται τα κυριότερα
κέντρα για κάποια από τα εμπορεύματα.

Η διαπραγμάτευσή τους γίνεται είτε με

τιμές όψεως (spot), όταν, δηλαδή, γίνεται η συναλλαγή, με τιμές προθεσμιακές
(futures), που καθορίζεται μία τιμή για παράδοση σε μεταγενέστερο χρόνο.
Από τον Πίνακα III, γίνεται φανερό, τουλάχιστον για τα μη-σιδηρούχα μέταλλα,
ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς των παραπάνω
εμπορευμάτων, ενώ οι αναπτυγμένες χώρες είναι οι εισαγωγείς, χωρίς να είναι
απόλυτο, μια και υπάρχουν και αναπτυγμένες χώρες που παράγουν τα παραπάνω
εμπορεύματα.
Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής των μετάλλων παίζουν τα διάφορα
καρτέλ που δημιουργούνται από τις κυριότερες χώρες-παραγωγούς και εξαγωγής
τέτοιων μετάλλων. Τα καρτέλ αυτά μπορεί να έχουν ως στόχο την σταθεροποίηση
της τιμής των μετάλλων ή ακόμα και την καθιέρωση υψηλής τιμής στις διεθνείς
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αγορές, ανώτερη από αυτή που θα διαμορφωνόταν σε περιπτώσεις ελεύθερης αγοράς.
Μια τέτοια οργάνωση είναι και το CIPEC - Intergovernmental Council of Copper
Exporting Countries.
Εξετάζοντας τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει το CIPEC, είναι αρχικά η
πληροφόρηση των μελών του όσον αφορά την οργάνωση της αγοράς, της παραγωγής
και του marketing του χαλκού. Μέσω της πληροφόρησης, τα μέλη του μπορούν να
διαπραγματευτούν καλύτερα με τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες-αγοραστές και
τις πολυεθνικές τις τιμές του προϊόντος τους, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο
πάνω σ’ αυτό.
Επιπλέον, μέσω τέτοιων καρτέλ, οι χώρες-παραγωγοί μπορούν να αμυνθούν σε
περιπτώσεις μειώσεων των τιμών του χαλκού που τους επιβάλλονται από τις χώρεςαγοραστές, προστατεύοντας έτσι το εισόδημά τους.
Στην περίπτωση του χαλκού, ασταθείς τιμές σημαίνει αρχικά ασταθείς εισροές
συναλλάγματος στις χώρες-παραγωγούς και άρα πιθανότητα μη-υλοποίησης των
προγραμμάτων ανάπτυξης που έχουν θέσει αυτές οι χώρες. Συγκεκριμένα, χαμηλές
τιμές χαλκού

σημαίνει μειωμένη

ζήτηση,

που

κυρίως

απορρέει από

επιχειρηματικούς κύκλους της οικονομίας στις αναπτυγμένες χώρες.
άλλη μεριά, η προσφορά είναι ανελαστική.

τους

Ενώ από την

Το να μεταβάλλεις την παραγόμενη

ποσότητα ενός ορυχείου, ή και ακόμα το να θέσεις σε λειτουργία καινούρια ορυχεία ή
να κλείσεις κάποια από τα ήδη υπάρχοντα δεν μπορεί να γίνει άμεσα και εύκολα.
To CIPEC ιδρύθηκε το 1967 και κύριο μέλημα του ήταν η πληροφόρηση των
μελών του πάνω σε θέματα που αφορούσαν την αγορά του χαλκού αλλά και σε
θέματα ελέγχου της παραγωγής του προϊόντος από τα μέλη του. Εκείνη την περίοδο,
επειδή ακριβώς η ιδιοκτησία των κυριότερων ορυχείων ανήκε σε πολυεθνικές
επιχειρήσεις, το CIPEC δεν ασχολούνταν τόσο με τη διαμόρφωση της τιμής του
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χαλκού. Παρά το γεγονός ότι μέχρι το 1971, όλες οι χώρες-μέλη του CIPEC είχαν
αποκτήσει την ιδιοκτησία των ορυχείων τους - εκτός από εκείνη του Περού, τα
θέματα με τα οποία κυρίως ασχολιόταν ο οργανισμός ήταν περισσότερο διοικητικά,
χωρίς να έχουν στόχο τη διαμόρφωση μιας πολιτικής τιμών. Για να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος χρειάζοταν επιπλέον εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, ανάδειξη αρχηγίας
και διάθεση να υπάρξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της διαμόρφωσης των τιμών.
Όμως και μεταξύ 1974-1977, το CIPEC δεν κατόρθωσε να πάρει τη θέση που θα
έπρεπε να κατέχει. Ετσι, μέχρι και τα μέσα του 1974, όπου η τιμή του χαλκού έφτασε
σε σχετικά υψηλά επίπεδα, τα μέλη του CEPEC έβλεπαν τόσο τα εισοδήματά τους να
αυξάνονται μαζί με το μερίδιο αγοράς τους.

Όταν, όμως, από τα τέλη του 1974,

παρατηρούνταν μια τρομερή μείωση της τιμής του χαλκού στο χρηματιστήριο του
Λονδίνου και τα κράτη-μέλη του CIPEC έπρεπε να θέσουν μία τιμή-πάτωμα, δεν
κατόρθωσαν να συνεργαστούν.

Παρά τις όποιες προσπάθειες και αποφάσεις που

πάρθηκαν καμία δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα και αυτός ο οργανισμός να μην
μπορέσει να κρατήσει σταθερές τις τιμές του χαλκού ούτε και να μπορέσει να τις
διαμορφώσει.

3.3. Πέρα από την περιοχή των πρώτων υλών
Οι Larson,

Ross and

Williams (1986) εξετάζουν το

κατά πόσο τα

εμπορεύματα συνεχίζουν να είναι στις μέρες μας τόσο σημαντικά όσο στο παρελθόν
στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Ενώ λοιπόν, κατά το παρελθόν είχαν τέτοια
σπουδαιότητα ώστε χαρακτήριζαν μια ολόκληρη χρονική περίοδο, για παράδειγμα, η
Εποχή του Λίθου, του Ορείχαλκου, του Σιδήρου, μετά την Βιομηχανική Επανάσταση
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τα πράγματα αλλάζουν. Οι αλλαγές στη χρήση των εμπορευμάτων στην παραγωγή
οδηγούν σε μία σχετική ύφεση στην ζήτησή τους.
Συγκεκριμένα, ενώ στη Βόρεια Αμερική, στην Ιαπωνία και τη Δυτική Ευρώπη
παρατηρείται μία συνεχής ανάπτυξη, η ζήτηση για βασικά προϊόντα έχει μείνει
στάσιμη.

Θεωρείται λοιπόν, ότι ενώ εδώ και δύο δεκαετίες ήταν η περίοδος των

εμπορευμάτων, τώρα το σκηνικό έχει αλλάξει και οδεύουμε στις αναπτυγμένες χώρες
προς την εποχή της πληροφόρησης.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, τα αίτια της αλλαγής φαίνονται να
είναι τέσσερα: α) η υποκατάσταση ενός προϊόντος από ένα άλλο οδήγησε στη μείωση
της ζήτησης του συγκεκριμένου αγαθού, β) αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα των
προϊόντων μέσα από αλλαγές στο σχεδίασμά τους γ) επήλθε κορεσμός στην αγορά
των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν νέες αγορές που αφορούν
προϊόντα που έχουν σχετικά μικρότερη περιεκτικότητα εμπορευμάτων και δ) στροφή
των κατανωλωτικών επιλογών προς άλλα προϊόντα.
Παίρνοντας υπόψη τους την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ, θεωρούν ότι
πλέον ένα μεγάλο μέρος της μεταποίησης μεταφέρεται σε χώρες του εξωτερικού όπου
το κόστος παραγωγής είναι σχετικά αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των
Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, οι εταιρείες φροντίζουν κάποιες βασικές λειτουργίες
στην παραγωγή των προϊόντων κυρίως στο τελικό στάδιο τους να παραμένουν στην
έδρα τους δηλ. στις αναπτυγμένες χώρες.

Όμως, αυτές οι λειτουργίες, που

χαρακτηρίζουν πλέον τη μεταποίηση στις αναπτυγμένες χώρες, όπως, οι καινοτομίες,
η χρήση υψηλής τεχνολογίας κατά την παραγωγική διαδικασία απαιτούν χαμηλότερη
περιεκτικότητα πρώτων υλών ανά υπεραξία προϊόντος.
Στην αναπτυγμένες χώρες, λοιπόν, παρατηρείται μια ύφεση στη ζήτηση
εμπορευμάτων. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν δύο δείκτες για να το αποδείξουν. Ο
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πρώτος δείκτης αναφέρεται στη φυσική ποσότητα την οποία και διαιρούν με τον
πληθυσμό και έτσι μετρούν την κατανάλωση ανά άτομο. Ο δεύτερος δείκτης είναι το
πηλίκο της ποσότητας του εμπορεύματος με το σύνολο του ΑΕΠ και μετράει τη
σπουδαιότητα ενός εμπορεύματος στο σύνολο της οικονομίας.

Εκείνο που

παρατηρούν είναι ότι διαχρονικά η πορεία της ζήτησης όλων των εμπορευμάτων είναι
παρόμοια.

Αρχικά, όταν εισάγεται ένα υλικό, η ζήτησή του στα πρώτα στάδια

αυξάνεται αρκετά και πιο γρήγορα από την αύξηση της οικονομίας στο σύνολό της.
Ο δεύτερος, δηλαδή, δείκτης παρουσιάζεται αρκετά υψηλός.

Η αυξημένη ζήτηση

οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής και στην εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής ώστε
να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση.

Νέες βελτιώσεις στην παραγωγική

διαδικασία οδηγούν σε βελτίωση και της ποιότητας του προϊόντος και ταυτόχρονα
στη μείωση της τιμής του. Έτσι δίνεται μία ακόμη ώθηση στη ζήτηση.

Σε ένα

δέυτερο

γίνεται

στάδιο,

τα

προϊόντα

γίνονται

περισσότερο

πολύπλοκα,

αποτελεσματικότερη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται, ενώ περαιτέρω
καινοτομίες οδηγούν τη ζήτηση του προϊόντος ως προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο
επίπεδο, πέρα του οποίου αρχίζει η πτώση.

Στο επόμενο στάδιο και ο δείκτης

κατανάλωσης ανά άτομο αρχίζει και εμφανίζεται πτωτικός. Παράδειγμα ενός τέτοιου
υλικού είναι ο σίδηρος. Αλλά και το χαρτί, το τσιμέντο, αλλά και το αλουμίνιο, η
αμωνία, η χλωρίνη, το αιθυλαίνιο που άρχισαν να χρησιμοποιούνται αρκετά
αργότερα.
Οι αλλαγές που παρατηρούνται στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες θα
είναι η εγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων σε τρίτες χώρες και η διατήρηση
στο εσωτερικό των τελευταίων μόνο σταδίων που προσθέτουν μεγάλη υπεραξία στο
προϊόν.

Από την άλλη μεριά θα παρατηρηθεί μια περισσότερο αποτελεσματική

χρήση των υλικών μειώνοντας την ποσότητά τους ανά προστιθέμενη αξία προϊόντος.
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Παράλληλα, θα παρατηρηθεί μια μείωση της ενέργειας ανά παραγόμενο προϊόν
συντελλόντας προς αυτή την κατεύθυνση και η χρήση ανακυκλοΰμενων υλικών που
απαιτούν πολύ λιγότερη ενέργεια παραγωγής απ’ ό,τι τα πρωτογενή υλικά. Η
ανάπτυξη αυτών των χωρών δε θα βασίζεται πλέον στην αύξηση της ζήτησης των
υλικών αλλά στη δημιουργία συνεχώς νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και
πληροφόρησης και με σχετικά μειωμένη χρήση υλικών.

Από τα δύο παραπάνω άρθρα, είναι εμφανές πως εάν παλαιότερα ο έλεγχος της
κατοχής των πρώτων υλών αποτελούσε το βασικότερο μέλημα των αναπτυγμένων
χωρών, το σκηνικό έχει αλλάξει. Η είσοδος της τεχνολογίας στην παραγωγή έθεσε
ως πρώτη προτεραιότητα την κατοχή της τεχνολογίας παρά την κατοχή των πρώτων
υλών.

Β) ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3.4. Οι τιμές των εμπορευμάτων στην περίοδο 1970-1981
Οι Enoch and Panic (1981) διαπραγματεύονται την πορεία των τιμών των
εμπορευμάτων τη δεκαετία του 70.

Χρησιμποιούν δύο δείκτες: τον δείκτη των

Ηνωμένων Εθνών και το δείκτη του Economist.
διαφορετικής

σύνθεσης,

δείχνουν

μία

Και οι δύο δείκτες, αν και

ελαφριά υποχώρηση

των

τιμών

των

εμπορευμάτων μεταξύ του πολέμου της Κορέας και των αρχών του 1960.

Στη

συνέχεια, διαφαίνεται μια ελαφρά ανάκαμψη των ονομαστικών τιμών μέχρι και τις
αρχές του 1970 - αν και οι πραγματικές τιμές συνέχισαν να μειώνονται. Σημαντική
πάντως ανάκαμψη παρατηρείται στις αρχές του 1970 και κυρίως τα έτη 1972, 1973
και 1974 με μια μικρή πτώση στα 1975 αλλά με ανάκαμψη το 1976. Χαρακτηριστικό

είναι το γεγονός πως ανάκαμψη των τιμών παρατηρείται σε όλο το εύρος των
εμπορευμάτων από αγροτικά προϊόντα μέχρι και μέταλλα.
Παρατηρούν εδώ οι συγγραφείς πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των
μεταβολών των τιμών των μετάλλων

μεταξύ τους, δηλ.

του χαλκού,

του

ψευδάργυρου, του κασσίτερου και του μόλυβδου. Παράλληλα, παρατηρείται μεγάλη
συσχέτιση και μεταξύ των μεταβολών των τιμών των μετάλλων με αυτές των
αγροτικών προϊόντων. Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι μεταβολές στις
τιμές των εμπορευμάτων κυρίως προέρχονται από γενικότερες εξελίξεις στην
παγκόσμια οικονομία.
Οι ανοδικές τάσεις των τιμών στη δεκαετία του 1970 συνοδεύονται από τρία
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται για πρώτη φορά:
1. Αυξήσεις στις τιμές που είχαν να παρουσιαστούν εδώ και 120 χρόνια,
2. Η διατήρηση αυτών των υψηλών επιπέδων των τιμών μετά τον πόλεμο της
Κορέας, κάτι που δεν συνέβηκε με προηγούμενες μεταπολεμικές περιόδους, και
μάλιστα σε πραγματικές τιμές.
3. Οι τιμές των εμπορευμάτων αντιδρούν πιο γρήγορα και άμεσα σε τυχόν εξέλιξεις
της οικονομικής δραστηριότητας.
Ως προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των εμπορευμάτων μπορούν να
θεωρηθούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα:
•

Ο συγχρονισμός των επιχειρηματικών κύκλων στις βιομηχανικά αναπτυγμένες
χώρες. Συγκεκριμένα, μια και υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τιμών
των εμπορευμάτων και της βιομηχανικής παραγωγής, οι σημαντικές μεταβολές
στον κύκλο στη δεκαετία του '70 οδηγούν σε σημαντικές μεταβολές και στις
τιμές των εμπορευμάτων.
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•

Από την άλλη μέρια, τα αποθέματα που και αυτά επηρεάζουν με τη σειρά τους τις
τιμές των εμπορευμάτων, φαίνεται να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα στη
δεκαετία του ’70.

Γεγονός, που σημαίνει και μεγαλύτερη ελαστικότητα των

τιμών στις μεταβολές της ζήτησης.
•

Το υψηλό ενεργειακό κόστος, κυρίως λόγω των υψηλών αυξήσεων των τιμών του
πετρελαίου, οδηγούν φυσικά σε αυξήσεις στις τιμές και των υπολοίπων
εμπορευμάτων, μια και η ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό του κόστους
παραγωγής.

•

Η

κερδοσκοπική

δραστηριότητα που

πυροδοτήθηκε

από

τις

σημαντικές

μεταβολές στις τιμές των νομισμάτων, οδήγησε σε μία στροφή προς επενδύσεις
παγίων όπως τα εμπορεύματα
Μακροχρόνια, υπήρχαν γεγονότα που συνέβαλαν κι αυτά με τη σειρά τους στην
σημαντική αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων.
•

Αρχικά, δεδομένου ότι η πρωτογενής παραγωγή ελέγχεται από κυβερνήσεις ή
μεγάλους σε μέγεθος οργανισμούς, διαφαίνεται ένας μακροχρόνιος ορίζοντας για
αύξηση της παραγωγής, επομένως αυτές προχωρούν σε νέες επενδύσεις.

•

Από

την

άλλη

μεριά,

η

δεκαετία

του

1970

χαρακτηρίζεται

από

την

ανεξαρτητοποίηση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, και δη των κυριότερων
παραγωγών πρώτων υλών, που οδηγεί και σε μία μείωση της προσφοράς των
εμπορευμάτων.
•

Τέλος, παρατηρείται και μια γενικότερη συρρίκνωση των μεταλλείων και των
ορυχείων κυρίως λόγω του υψηλού κόστους διατήρησης και παραγωγής. Βέβαια,
υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις που η παραγωγή ενός εμπορεύματος
μειώνεται σκόπιμα προ κειμένου να επέλθει μια αύξηση της τιμής του στη διεθνή
αγορά.
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3.5. Η σχέση μεταξύ του επιπέδου του επιτοκίου και των τιμών των μετάλλων
Οι Heal and Barrow (1980) στο συγκεκριμένο άρθρο προσπαθούν να δείξουν
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεταβολών των επιτοκίων και των μεταβολών των
τιμών των μετάλλων.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Ιούλιο του 1965 μέχρι και τον Ιούνιο του
1977 περιλαμβάνοντας

144 παρατηρήσεις σε μηνιαία βάση, προσπαθούν να

αποδείξουν πως η μεταβολή των τιμών των μετάλλων μπορεί να οφείλεται σε
μεταβολή του επιπέδου των αποδόσεων άλλων μορφών επένδυσης.

Μια και τα

μέταλλα μπορούν να θεωρηθούν κι αυτά ως στοιχεία ενεργητικού στα οποία μπορεί
να επενδύσει κάποιος, όπως ακριβώς και άλλες μορφές επενδύσης - τα ομόλογα, οι
μετοχές κτλ., θεωρούν πως δεν υφίσταται κανείς λόγος ένας επενδυτής να μεταβάλλει
το χαρτοφυλάκιο του και άρα να επηρεάσει τις χρηματιστηριακές τιμές των μετάλλων
αν δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στις αποδόσεις των άλλων μορφών επένδυσης.
Μάλιστα, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που χρησιμοποιούν φαίνεται πως η
μεταβολή του επιπέδου ανάπτυξης - και εδώ χρησιμοποιούν μια μεταβλητή που
βασίζεται στον OECD δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής - δεν επηρεάζουν τις
μεταβολές στις τιμές των μετάλλων. Αποτέλεσμα που μπορεί να σημαίνει πως είτε ο
συγκεκριμένος δείκτης δεν επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση των μετάλλων
είτε ότι έχει παρόμοιο αντίκτυπο και στα μέταλλα αλλά και στις άλλες μορφές
επένδυσης οπότε και παύει να είναι προσδιοριστικος της τιμής των μετάλλων.
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3.6. Τιμές Εμπορευμάτων, Χρηματοοικονομικές Αγορές και το Παγκόσμιο
Εισόδημα: Ένα δομικό υπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών
Οι Prathap Ramanujan και David Vines (1990) εξετάζοντας τη συνάρτηση της
προσφοράς και της ζήτησης προκειμένου να διαμορφωθεί η τιμή των εμπορευμάτων
έχουν τις παρακάτω συναρτήσεις:

Q, - Q ( ρ,, Σ pt-i, X )
i=l

(3.6.1)

1
Ct = C ( pt, Σ pt.,, X )
i=l

(3.6.2)

pt = p (pet+l/t, f(Ht), Zt)

(3.6.3)

Η συνάρτηση προσφοράς Qt περιλαμβάνει ως εξαρτημένες μεταβλητές την
τρέχουσα τιμή, pt, τις προηγούμενες τιμές, ρ,_ι, θέλοντας να συνυπολογίσει το κόστος
παραγωγής, αλλά και άλλους εξωγενείς παράγοντες, X.
Η συνάρτηση της ζήτησης, Ct, από την άλλη μεριά, εξαρτάται από την
τρέχουσα τιμή, pt, τις προηγούμενες τιμές, pt-i, θέλοντας να απεικονίσει της
προτιμήσεις της κατανάλωσης και εξωγενείς παράγοντες, X.
Τέλος, η τιμή, ρ,, προσδιορίζεται από την προσδοκόμενη τιμή, pet+i/t, και τη
μεταβολή των αποθεμάτων, Ht και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένου του
επιτοκίου, Ζ,.
Παίρνοντας αρχικά τη συνάρτηση της προσφοράς, οι συγγραφείς θέλουν να
αποδείξουν πως μια σημαντική αύξηση του επιπέδου των τιμών οδηγεί σε μια
σημαντική αύξηση του επιπέδου της παραγωγής ή ακόμα και στο ρυθμό μεταβολής
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της παραγωγής. Συγκεκριμένα για τα μέταλλα και τα μεταλλεύματα, οι συγγραφείς
επεξεργάζοντας στοιχεία από το 1965 ως το 1986, βρίσκουν πως η προσφορά αυτών
των εμπορευμάτων επηρεάζεται από τις παρελθοντικές τιμές μέχρι και οκτώ ετών
πριν, δεδομένου της μεγάλης περιόδου της παραγωγικής διαδικασίας που απαιτεί η
εξόρυξη. Σημαντικό παράγοντα παίζει και το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας
που απεικονίζεται στη διαφορά της τρέχουσας τιμής από τη μέση τιμή των τεσσάρων
προηγουμένων ετών.

Αλλά και τα επίπεδα των αποθεμάτων επηρεάζουν την

προσφερόμενη ποσότητα των μετάλλων. Τέλος, προσδιοριστικός παράγοντας είναι
και το ύψος του επιτοκίου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως βασικό στοιχείο του
κόστους κεφαλαίου.
Από την άλλη μεριά, η ζήτηση των εμπορευμάτων, δηλαδή η ζήτησή τους είτε
από τα νοικοκυριά είτε ως πρώτες ύλες από τα εργοστάσια, σχετίζεται αρνητικά με
την τιμή τους και θετικά με την παραγόμενη ποσότητα ή το εισόδημα.

Εδώ οι

συγγραφείς επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως εισόδημα το ΑΕΠ των αναπτυγμένων
χωρών, μια και θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ζητούμενη ποσότητα πρώτων υλών
προέρχεται από τα αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη. Έτσι, για τα μέταλλα και τα
μεταλλεύματα, η ζήτηση κυρίως εξαρτάται από την τιμή των δύο προηγουμένων ετών
παρά την τρέχουσα, δεδομένης της χρονικής περιόδου μεταξύ των παραγγελιών και
της πραγματικής κατανάλωσής τους. Αξιοσημείωτο, είναι πάντως το γεγονός πως η
κατανάλωση σχετίζεται αρνητικά με την πάροδο του χρόνου λόγω κυρίως των
βελτιώσεων της τεχνολογίας στη χρήση προϊόντων μη-μεταλλικών, π.χ. πλαστικό.
Παρακάτω, οι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προσωμείωσης και το
πακέτο PRISM εξετάζουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση κατά 1.5% της ζήτησης για
μέταλλα, γεγονός που οφείλεται στην ανελαστικότητα της προσφορόμενης
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ποσότητας των μετάλλων σε βραχυχρόνια περίοδο. Στην συγκεκριμένη περίοδο
τα

αποθέματα

αν

και

βραχυχρόνια

μειώνονται

αισθητά,

μακροχρόνια

επανέρχονται στα αρχικά τους επίπεδα, μια και ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει
βασικά το κόστος αποθήκευσης, που κυρίως εκφράζεται με τη μεταβολή των
επιτοκίων.
2. Από την άλλη μεριά, μια αύξηση κατά 1% της προσφερόμενης ποσότητας των
μετάλλων θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε πτώση κατά 1% της πραγματικής
τιμής τους.
3. Αύξηση του επιπέδου των επιτοκίων, αρχικά θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση της
πραγματικής τιμής των εμπορευμάτων κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης της
διατήρησης των αποθεμάτων. Μακροχρόνια θα παρατηρούνταν μια μικρή μόνο
πτώση των τιμών, κυρίως γιατί η μείωση των αποθεμάτων θα οδηγούσε σε
αύξηση της ζήτησης και άρα αύξηση της τιμής τους. Από την άλλη μεριά, μια
αύξηση του επιπέδου των επιτοκίων θα οδηγούσε μακροχρόνια σε μείωση των
αποθεμάτων λόγω ακριβώς του αυξανόμενου κόστους διατήρησής τους.

3.7. Τιμές των εμπορευμάτων και Πληθωρισμός

Οι Adams και Yasukazu Ichino (1995) χρησιμοποιούν το μοντέλο LINK και
αποδεικνεύουν ότι αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων δεν δημιουργούν μεγάλες
πληθωριστικές πιέσεις παρά μόνο όταν έχουμε σοβαρές κρίσεις - shocks - στις
αγορές των εμπορευμάτων.
Ξεκινούν με τις ακόλουθες εξισώσεις:

D = d (Ρ, Υ, XR)

(3.7.1)
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S = s (Ρ, GAP, X, XR)

(3.7.2)

D=S

(3.7.3)

Οίτου,
D:ζήτηση
Ρ: τιμή των εμπορευμάτων
Υ: εισόδημα
XR: τιμή συναλλάγματος έναντι του δολαρίου
S: προσφορά
GAP: διαφορά μεταξύ του πραγματικού επιπέδου του ΑΕΠ και του προσδοκόμενου
X: εξωγενείς παράγοντες, όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.
Για τα εμπορεύματα που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται όπως τα
μέταλλα, τότε για τον Adams σημαντικό ρόλο παίζει και το απόθεμα. Έτσι η
προσφορά εκφράζεται με την ακόλουθη συνάρτηση:

I=L, + S - D

(3.7.4)

όπου το I εκφράζει την προσφορά των αποθεμάτων
Η τιμή τότε εξαρτάται από
P=P(D,I)

(3.7.5)

Βέβαια η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να εκφράσει και τη ζήτηση για την ύπαρξη
αποθεμάτων, δηλ
Id = I (D, Ρ)

(3.7.6)

Id = i (D, Pie - Pi. R)

(3.7.7)

ή
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Δηλαδή η ζήτηση για αποθέματα εξαρτάται από την πραγματική ζήτηση, τη διαφορά
μεταξύ προσδοκόμενης και πραγματικής τιμής και το ύψος του επιτοκίου, λόγω της
δέσμευσης χρημάτων με την ύπαρξη αποθεμάτων.
Ισορροπία υπάρχει όταν:
lid = Ι«

(3-7.8)

Δηλαδή, σε κατάσταση ισορροπίας, η διαφορά μεταξύ προσδοκόμενης και τρέχουσας
τιμής είναι ίση με το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων. Με την προϋπόθεση ότι
υπάρχει πλήρης πληροφόρηση και χωρίς απροσδόκητες καταστάσεις, η τρέχουσα
τιμή θα πρέπει να αντανακλά την μελλοντική τιμή, περιλαμβάνοντας την κανονική
απόδοση της διατήρησης των αποθεμάτων.

3.8. Μακροοικονομικές - Νομισματικές κρίσεις και Τιμές Μετάλλων
Ο Hua (1998) διαπιστώνει πως μετά την κατάρρευση των σταθερών
ισοτιμιών, οι τιμές των εμπορευμάτων εξαιρουμένου του πετρελαίου, έδειχναν
έντονες διακυμάνσεις αλλά όλα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση ανεξάρτητα από
τις μεταξύ τους διαφορές και ιδιαιτερότητες.
Διαπιστώνει, λοιπόν, πως μία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής οδηγεί
άμεσα σε μία αύξηση της ζήτησης για μέταλλα, ορυκτά και αγροτικά προϊόντα τόσο
ως ενδιάμεσα αγαθά όσο και ως τελικά καταναλωτικά αγαθά.
Παράλληλα μία υπερτίμηση του αμερικανικού δολαρίου σε σχέση με τα
νομίσματα των

άλλων χωρών οδηγεί σε

σχετική

αύξηση

των

τιμών των

εμπορευμάτων σε τοπικό νόμισμα στις άλλες χώρες, όταν όμως και το θεώρημα των
ΡΡΡ δεν εφαρμόζεται. Έτσι, εμφανίζεται το φαινόμενο αύξησης της προσφοράς των
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εμπορευμάτων έναντι της σταθερά διατηρούμενης ζήτησης και άρα μείωση της τιμής
τους. Αντίθετα, μια υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου μπορεί να οδηγήσει σε
μία σχετική άνοδο της διεθνής τιμής των εμπορευμάτων.
Όσον αφορά το επίπεδο του πραγματικού επιτοκίου και αυτό επηρεάζει την
τιμή των εμπορευμάτων.

Το επίπεδο του πραγματικού επιτοκίου σχετίζεται με το

κόστος διατήρησης αποθεμάτων. Όταν το επιτόκιό βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, τότε
το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων είναι περισσότερο υψηλό και άρα η ζήτηση
για πρωτογενή εμπορεύματα είναι χαμηλότερη.
Αρχικά, λοιπόν, στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται η σχέση μεταξύ της
οικονομικής δραστηριότητας και της τιμής του αμερικανικού δολαρίου και της τιμής
των εμπορευμάτων, εξαιρουμένων πάντα των πετρελαιωειδών.
στάδιο,

εξετάζεται

η

σχέση

του

επιπέδου

ανάπτυξης

Σε ένα δεύτερο
της

οικονομικής

δραστηριότητας, του αμερικανικού δολαρίου από τη μια μεριά και του επιτοκίου και
των τιμών των εμπορευμάτων από την άλλη.
Από την ανάλυσή του αποδεικνύει ότι η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής
οδηγεί σε μείωση της τιμής των εμπορευμάτων.

Επίσης, η υπερτίμηση του

αμερικανικού δολαρίου έχει την ίδια επίδραση.

3.9. Μακροοικονομικές Ανακοινώσεις και Τιμές Εμπορευμάτων
Το άρθρο του Barnhart (1979) διαπραγματεύεται την επίδραση που έχουν
βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές ανωμαλίες στις τιμές των εμπορευμάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε δεκατρείς τέτοιες μακροοικονομικές ανακοινώσεις, την
προσφορά χρήματος ΜΙ, τα καθαρά αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας, το
ποσοστό κατάθεσης στην κεντρική τράπεζα και το επιτόκιο προεξόφλησης, το

επίπεδο των τιμών καταναλωτή και των τιμών χονδρικής, το επίπεδο ανεργίας, το
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, το consumer installment credit, τον αριθμό των
παραγγελιών διαρκών προϊόντων των κατασκευαστών, τον αριθμό νέων σπιτιών και
τις πωλήσεις λιανικής και το εμπορικό έλλειμμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας του
είναι τα ακόλουθα:

•

Νομισματικές Ανακοινώσεις

1. Ο Barnhart, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που εξέτασε, συμπέρανε πως η
μεταβολή της προσφοράς χρήματος έχει και την πιο σημαντική επιρροή στις τιμές
των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, μια αύξηση της προσφοράς χρήματος κατά
1% οδηγεί σε μία αύξηση της απόδοσης των ομολόγων - (T-bill μια και σε αυτά
αναφέρεται) κατά 26 μονάδες βάσης, κάτι που μπορεί να σημαίνει είτε αύξηση
των πραγματικών επιτοκίων είτε αύξηση του αναμενόμενου πληθωρισμού.
Φαίνεται, πάντως, ότι τα εμπορεύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση να
αντιδρούν αρνητικά, συμπεραίνοντας κανείς ότι η αγορά αναμένει μια σκληρή
νομισματική πολιτική από την Κεντρική Τράπεζα και άρα αύξηση των
πραγματικών επιτοκίων.
2. Στην μεταβολή των καθαρών αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας δεν
φαίνεται να επηρεάζοντια οι τιμές των εμπορευμάτων.
3. Μεταβολές στο επιτόκιο προεξόφλησης εκτιμώνται από την αγορά ως μεταβολές
στο πραγματικό επιτόκιο και άρα οδηγούν σε αρνητικές αντιδράσεις από τις τιμές
των εμπορευμάτων και ειδικά των μετάλλων.

•

Ανακοινώσεις Πληθωρισμού

1.

Ανακοινώνσεις σχετικά με το επίπεδο των τιμών δεν φάινεται να είναι στατιστικά
σημαντικές για τυχόν αντιδράσεις από τις τιμές των εμπορευμάτων.
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•

Ανακοινώσεις κυκλικών διακυμάνσεων

Από τις απροσδόκητες μεταβολές των σχετικών δεικτών, στατιστικά σημαντικές για
τις μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων είναι:
1. Η αύξηση της ανεργίας που θα οδηγήσει σε θετικές αντιδράσεις στην αγορά των
εμπορευμάτων.
2. Η αύξηση του επιπέδου των παραγγελιών διαρκών προϊόντων οδηγεί σε πτώση
των τιμών των εμπορευμάτων κυριώς λόγω της αναμενόμενης αύξησης των
αποδόσεων των ομολόγων.
3. Απροσδόκητες αυξήσεις σε κανούριες κατοικίες οδηγούν σε αυξήσεις στις τιμές
κυρίως των μετάλλων και ειδικά του χαλκού λόγω της αναμενόμενης αύξησης της
ζήτησης του προϊόντος από τον κατασκευαστικό κλάδο.
4. Απροσδόκητες αυξήσεις του επιπέδου των πωλήσεων λιανικής οδηγούν σε
αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και άρα πτώση των τιμών των
εμπορευμάτων και κυρίως του κακάο.
5. Από τις απροσδόκητες μεταβολές των υπολοίπων δεικτών - βιομηχανική
παραγωγή, καταναλωτική πίστη, εμπορικό έλλειμμα - δεν φαίνεται καμιά να
επηρεάζει σημαντικά τόσο τις αποδόσεις των ομολόγων όσο και τις τιμές των
εμπορευμάτων.

Από τα συγκεκριμένα άρθρα, οι συγγραφείς εξάγουν το συμπέρασμα ότι τα
εμπορεύματα και κυρίως τα μέταλλα, αν και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες μεταξύ
τους, φαίνεται να επηρεάζονται από κοινά μεγέθη. Αυτά τα μεγέθη είναι το ύψος
των αποθεμάτων που σχετίζεται αρνητικά με τις τιμές των μετάλλων, οι
μεταβολές στο επίπεδο του επιτοκίου, που και εδώ οι αντιδράσεις είναι αρνητικές.

2) J

Παράλληλα, διαφαίνεται πως η τρέχουσα τιμή των μετάλλων σχετίζεται άμεσα με
την προγενέστερη.

Πληθωρισμός και τιμές των μετάλλων φαίνεται να μην

σχετίζονται τόσο άμεσα. Αντίθετα, η διακύμανση της ισοτιμίας του αμερικάνικου
δολλαρίου μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων.

Γ) ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3.10. Μακροοικονομικές Διαταράξεις και Μελλοντικές Αγορές Μετάλλων
Ο Bond (1984) εξετάζει την πορεία της τρέχουσας τιμής (spot) και
προθεσμιακής τιμής (future) των εμπορευμάτων σε περιόδους όπου υπαρχουν
ανωμαλίες στην προσφορά και στο επίπεδο των επιτοκίων.
Διακρίνει τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Απροσδόκητη και προσωρινή αν αμαλία στην προσφορά.

Η περίπτωση αυτή

αναφέρεται σε μία ανωμαλία στην προσφορά του εμπορεύματος, η οποία είναι
απροσδόκητη και αναμένεται να επηρεάσει το τωρινό επίπεδο πρσφοράς του
εμπορεύματος όχι όμως και τη μελλοντική προσφορά του.

Εκείνο που

αναμένεται να συμβεί στις τρέχουσες τιμές (spot) και στις προθεσμιακές τιμές
(future) είναι να έχουμε αντίθετη τάση στην τρέχουσα τιμή του εμπορεύματος.
Δηλαδή, μια αναπάντεχη αύξηση της προσφοράς θα οδηγήσει σε πτώση της
τρέχουσας τιμής του εμπορεύματος. Επειδή, ακριβώς, όμως, η αύξηση αυτή είναι
προσωρινή δεν θα επηρεαστεί στον ίδιο βαθμό η προθεσμιακή τιμή του
εμπορεύματος. Θα παρατηρηθεί, λοιπόν, μια αύξηση του περιθωρίου μεταξύ της
τρέχουσας και προθεσμιακής τιμής του.
2.

Απροσδόκητη και uoviun ανωααλία στην προσφορά.

Στην συγκεκριμένη

περίπτωση η ανωμαλία στην προσφορά αναμένεται να επηρεάσει και την
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μελλοντική προσφορά του εμπορεύματος.

Έτσι λοιπόν, αν παρατηρηθεί μια

αύξηση της προσφοράς του εμπορεύματος, στην περίπτωση της μόνιμης
ανωμαλίας, θα επηρεαστεί εξίσου και η τρέχουσα και η προθεσμιακή τιμή των
εμπορευμάτων.
3. Ποοσδοκόμενη ανωααλία στην προσφορά. Σε περιπτώσεις που η προσφορά του
εμπορεύματος αναμένεται να μεταβληθεί και είναι γνωστό από την αγορά, τότε οι
μεταβολές είναι λιγότερο έντονες και επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό και την
τρέχουσα και την προθεσμιακή τιμή του εμπορεύματος.
4. Απροσδόκητη και προσωρινά ανωααλία στο επίπεδο του επιτοκίου. Μια αύξηση
στο τρέχον επιτόκιο που δεν θα οδηγήσει και σε αύξηση στο μελλοντικό επιτόκιο,
ο συγγραφέας θεωρεί ότι θα μειώσει την τρέχουσα τιμή του εμπορεύματος όχι
όμως και την προθεσμιακή.
5. Απροσδόκητη και ιιόνιιιη ανωμαλία στο επίπεδο του επιτοκίου.

Αντίθετα, μια

αύξηση του επιτοκίου που εκτιμάται από την αγορά ότι θα είναι μόνιμη, θα
οδηγήσει σε πτώση τόσο της τρέχουσας όσο και της προθεσμιακής τιμής του
εμπορεύματος.
6. Προσδοκόιιεντι προσωρινή ανωμαλία στο επίπεδο του επιτοκίου.

Το ίδιο

αποτέλεσμα θα έχει και μια προσδοκόμενη αύξηση του επιτοκίου, όμως με
μικρότερη ένταση στην συγκεκριμένη περίπτωση.

3.11. Ισοζύγιο πληρωμών των υποανάπτυκτων χωρών και Τιμές Εμπορευμάτων

Η συγγραφέας Agathe Cote (1987) με το άρθρο της έρχεται να θέσει υπό
αμφισβήτηση το συμπέρασμα του Dombusch σχετικά με τη σχέση της ισοτιμίας του
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δολλαρίου και του εμπορικού ισοζυγίου των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες και
είναι κυριώς εξαγωγείς πρώτων υλών.
Αποδεικνύεμ λοιπόν, πως η ανατιμήση του δολαρίου οδηγεί σε μία αύξηση
της τιμής των εμπορευμάτων εκφρασμένα στα εγχώρια νομίσματα των υπολοίπων
χωρών.

Έτσι,

παρατηρείται

μια

βελτίωση

του

εμπορικού

ισοζυγίου

των

αναπτυσσόμενών χωρών, ως εξαγωγείς πρώτων υλών.
Τα διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο συγγραφέων μπορεί και να
οφείλονται στην παράλειψη από την πλευρά του Dombusch

του παράγοντα

επιτοκίου. Η θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ της ισοτιμίας του δολαρίου και των
επιτοκίων και η αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου και όρων εμπορίου, μπορούν να
εξηγήσουν πως τελικά μια ανατίμηση του δολαρίου θα οδηγήσει σε βελτίωση του
εμπορικού ισοζυγίου αυτών των χωρών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I
Primary
Commodities
Traded International!)
Agricultural-Food
Apples
Bananas
Cocoa
Coconuts
Coffee
Corn
Dates
Flaxseed
Grapefruit
Grapes
Groundnuts
Lemons
Melons
Olives
Oranges
Pepper
Potatoes
Rapeseeds
Rice
Sorghums
Soybeans
Sugar
Tea
Tomatoes
Wheat

A gricultural-Materials

Fuel Minerals

Husbandry

Coal
Gas
Petroleum
Uranium

Cattle
Hogs
Poultry
Sheep

Non-fuel Minerals

Marine

Aluminium
Asbestos
Bismuth
Cadmium
Chromite
Cobalt
Columbium
Copper
Diamonds
Gold
Iron
Lead
Magnesium
Mercury
Molybdenum
Nickel
Phosphate
Platinum
Propane
Salt
Shellac
Silver
Sulphur
Tin
Titanium
Tungsten
Vanadium
Zinc

Fresh Water Fish
Salt Water Fish
Shell Fish
Partially Processed
Beef
Cotton Oil/Meal
Fertilisers
Fish Oil/Meal
Groundnut Oil/Meal
Hides
Laurie Oil/Meal
Linseed Oil/Meal
Lumber
Olive Oil
Palm Oil/Meal
Pork
Scrap Metals
Soybean Oil/Meal
Steel
Tallow
Textiles
Tung Oil
Whale Oil
Wine

Abaca
Cotton
Jute
Timber
Tobacco
Rubber
Wool
This list is intended to be representative rather than exhaustive
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ΠΙΝΑΚΑΣ III
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF MAJOR COMMODITY EXPORTERS
AND IMPORTERS
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

4.1. Εισαγωγή
Τα θέματα που θα εξετάσουμε στο παρόν κεφάλαιο είναι τα εξής:
1. Κατά πόσο υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου των τιμών των
εμπορευμάτων των μετάλλων (m) και του επιπέδου του παγκόσμιου ΑΕΠ (y),
2. Κατά πόσο υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου των τιμών των
μετάλλων (m) και του παγκόσμιου επιπέδου των τιμών του καταναλωτή (ρ),
3. Κατά πόσο υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου του παγκόσμιου
ΑΕΠ (y) και του επιπέδου του δείκτη του βιομηχανικού κλάδου του Dow Jones
(ind), και
4. Κατά πόσο υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του παραπάνω δείκτη (ind) και
του επιπέδου των τιμών (ρ).
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαμορφωθούν οι παραπάνω
μεταβλητές είναι:
•

Για το επίπεδο των τιμών των εμπορευμάτων μετάλλου, του παγκόσμιου ΑΕΠ και
των τιμών καταναλωτή, χρησιμοποιηθήκαν τα ετήσια στοιχεία από το 1971 ως το
1996 έτσι όπως αναφέρονται στο International Financial Statistics Yearbook του
1998, με έτος βάσης το 1990 εκφρασμένα όλα σε Δολλάρια Αμερικής. Για όλα
τα παραπάνω στοιχεία χρησιμποιήθηκε ο λογάριθμός αυτών.

•

Για το επίπεδο του βιομηχανικού κλάδου του χρηματιστηριακού δείκτη του Dow
Jones χρησιμοποιήθηκε το κλείσιμο του δείκτη στο τέλος του έτους και πάλι
αναγόμενου σε έτος βάσης το 1990. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε λογάριθμος.
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Η μεθοδολογία της αιτιώδους σχέσης του Granger χρησιμοποιείται στην παρούσα
ανάλυση.

4.2. Το ζεύγος των μεταβλητών m και y
Αρχικά, εκτιμάμε τις παρακάτω συναρτήσεις με τη μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων

mt = a + aiim,.i + ai2yt-i+ei

(4.2.1)

y, = b + a2im,.i + a22yt-i + e2

(4.2.2)

και κατόπιν ελέγχουμε τις μηδενικές υποθέσεις:
Ηο1

: αΐ2 = 0

Hq2

: α2ι = 0
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

Εξαρτημένη

Ανεξάρτητη

μεταβλητή

μεταβλητή

m

y

Κριτική τιμή

Ρ value

Αποτέλεσμα

4.6325

.099

Απορρίπτεται

η Ηο'
y

m

7.5138

.023

Απορρίπτεται
ηΗ02

Αν η Ηο' δεν απορριφθεί, ενώ η Ηο2 απορριφθεί λέμε ότι οι τιμές των
μετάλλων επηρεάζουν το παγκόσμιο εισόδημα χωρίς να επηρεάζονται από αυτό. Τα
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αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.. Όπως βλέπουμε η υπόθεση Η02
απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δείχνοντας ότι οι εξελίξεις στις τιμές
των μετάλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουμε εξελίξεις στον
παγκόσμιο εισόδημα στο μέλλον.

Τα διαγνωστικά τεστ που απεικονίζονται στον

Πίνακα 4.2. δείχνουν ότι το υπόδειγμα παρουσιάζει αυτοσύσχετιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.
Εξαρτημένη μεταβλητή

m

Ανεξάρτητη μεταβλητή

y

R-squared

.82469

S.E. of Regression

.14673

Serial Correlation

1.4533 [.228]

Normality

.49930 [.779]

Heteroscedasticity

.0067598 [.934]

Εξαρτημένη μεταβλητή

y

Ανεξάρτητη μεταβλητή

m

R-squared

.99853

S.E. of Regression

.010895

Serial Correlation

4.8:62 [.027]

Normality

.27859 [.870]

Hetero scedast ic it y

2.2628 [.133]
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4.3. Το ζεύγος των μεταβλητών m και ρ
Αρχικά εκτιμούμε το υπόδειγμα:
ρ = a + anp-i + ai2m_i + bup.2+ bi2m.2 + ei

(4.3.1)

m = b + a2]p.| + a22m.i + b^p^ + b22m-2 + e2

(4.3.2)

και κατόπιν ελέγχουμε τις υποθέσεις:

Ho3

: αι2 = bi2 = 0

Ho4

: α2ι = b^i = 0
Στο

παραπάνω υπόδειγμα πήραμε

δύο

χρονικές υστερήσεις,

για να

βελτιώσουμε τα οικονομετρικά κριτήρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.
Εξαρτημένη

Ανεξάρτητη

Κριτική

Ρ

μεταβλητή

μεταβλητή

τιμή

value

Ρ

m

6.3256

.042

Αποτέλεσμα

Απορρίπτεται
ηΗο3

m

2.1024

Ρ

.350

Γίνεται δεκτή
ηΗ04

Από τον Πίνακα 4.3. εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ενώ το επίπεδο των τιμών
των μετάλλων επηρεάζει το επίπεδο των τιμών του καταναλωτή, δεν ισχύει το
αντίθετο. Δηλαδή, το επίπεδο των τιμών του καταναλωτή δεν επηρεάζει τις τιμές των
μετάλλων.
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.4 το υπόδειγμα ικανοποιεί όλα τα
διαγνωστικά τεστ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.
Εξαρτημένη

P

μεταβλητή
in

Ανεξάρτητη
μεταβλητή
R-squared

.99914

S.E. of Regression

.035464

Serial Correlation

.25234 f.615]

Normality

2.2077 [.332]

Heteroscedasticity

3.7351 [.053]
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4.4. Το ζεύγος των μεταβλητών y και ind
Στη συνέχεια εκτιμούμε το υπόδειγμα:
ind = a +anind-i + ai2y.i + ei

(4.4.1)

y

(4.4.2)

= b + a2iind.i + a22y.| + e2

και ελέγχουμε τις μηδενικές υποθέσεις:

Ho5

: a12 = 0

Ho6

: a2, = 0

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4.5. το τρέχον επίπεδο του παγκόσμιου ΑΕΠ
επηρεάζεται από το μελλοντικό επίπεδο του δείκτη του βιομηχανικού κλάδου των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ το τελευταίο δεν επηρεάζεται από το
παγκόσμο ΑΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.
Εξαρτημένη

Ανεξάρτητη

Κριτική

Ρ

μεταβλητή

μεταβλητή

τιμή

value

ind

y

5.6268

.131

Αποτέλεσμα

Γίνεται δεκτή η
Ηο5

y

ind

12.7072

.005

Απορρίπτεται η
ΙΕ6
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Από τα διαγνωστικά τεστ προκύπτει ότι το υπόδειγμα ικανοποιεί τα
διαγνωστικά τεστ της αυτσυσχέτισης και της κανονικότητας, ενώ δεν ικανοποιεί το
κριτήριο της ομοσκεδαστικότητας.

Επομένως χρησιμοποιήσαμε των μεθοδολογία

των White και Neavy, για να διορθώσουμε τις τυπικές αποκλίσεις των εκτιμητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.
Εξαρτημένη μεταβλητή

y

Ανεξάρτητη μεταβλητή

ind

R-squared

.99886

S.E. of Regression

.0096907

Serial Correlation

1.2883 [.256]

Normality

.69490 [.706]

Heteroscedasticity

4.5743 [.032]
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4.5. Το ζεύγος των μεταβλητών ind και ρ
Με χρονική υστέρηση τριών ετών, σχηματίζουμε τις εξής συναρτήσεις:
ind = a + anind.i + ai2p.i + ei

(4.5.1)

ρ

(4.5.2)

= b + a2iind.i + a22P-i + e2

Με το τεστ του Granger και τον έλεγχο των μηδενικών υποθέσεων:
Ho7

: απ = 0

Ηο8

: α2ΐ = 0

προκύπτει για καθεμία από τις παραπάνω συναρτήσεις ότι το επίπεδο των τιμών του
καταναλωτή είναι σε θέση να επηρεάσει το δείκτη του βιομηχανικού κλάδου των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ αντιθέτως, ο δείκτης του βιομηχανικού
κλάδου του χρηματιστηρίου δεν επηρεάζει το επίπεδο των τιμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7.
Εξαρτημένη

Ανεξάρτητη

Κριτική

Ρ

μεταβλητή

μεταβλητή

τιμή

\ alue

ind

Ρ

9.3542

.025

Αποτέλεσμα

Απορρίπτεται η
Ηο7

Ρ

.82902

ind

.843

Γίνεται δεκτή
ηΗ08
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Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.8 ικανοποιούν όλα τα οικονομετρικά κριτήρια, δηλαδή αυτοσυσχέτιση,
κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8.

Εξαρτημένη μεταβλητή

ind

Ανεξάρτητη μεταβλητή

P

R-squared

.97207

S.E. of Regression

.12830

Serial Correlation

.97836 [.323]

Normality

.64861 [.723]

Heteroscedasticity

1.1424 [.285]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι τιμές των μετάλλων επηρεάζουν και επηρεάζονται από όλους τους
μακροοικονομικούς δείκτες. Πολλοί είναι εκείνοι οι συγγραφείς που προσπάθησαν
να διαμορφώσουν τις αιτιώδους σχέσεις με βάση τις οποίους προσδιορίζονται οι τιμές
των μετάλλων στα διεθνή χρηματιστήρια. Και άλλοι τόσοι είναι οι συγγραφείς που
προσπάθησαν να βρουν τι ακριβώς σημαίνει να μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές των
μετάλλων.
Εκείνο που προκύπτει είναι πως από το χθες μέχρι και το σήμερα η
σημαντικότητα των εμπορευμάτων έχει μειωθεί για την οικονομική ζωή του πλανήτη.
Με αποτέλεσμα, ενώ να παρατηρούνται σοβαρές μεταβολές στις τιμές των μετάλλων
να

μην

παρατηρούνται

και

εξίσου

σοβαρές

μεταβολές

στους

άλλους

μακροοικονομικούς δείκτες.
Παρ’όλα αυτά κανείς ούτε και σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη
σπουδαιότητα τους κυρίως σε χώρες υπανάπτυκτες και δη

εξαγωγείς των

περισσοτέρων μετάλλων. Και μια και είναι αυτές οι χώρες που κατέχουν τις πρώτες
ύλες και όχι οι αναπτυγμένες, κανείς δεν μπορεί να αδιαφορήσει για το επίπεδο των
τιμών τους και πως αυτό θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυγμένων
χωρών.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάλυσή μας, το τρέχον επίπεδο των τιμών των
μετάλλων θα επηρεάσει το επίπεδο των τιμών του καταναλωτή στην περίοδο t+1.
Αν και οι Adams and Ichino θεωρούν ότι μόνο σε περιόδους κρίσεων των μετάλλων
θα πρέπει να αναμένουμε άνοδο του επιπέδου των τιμών.

Αντίθετα, το μοντέλο

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση μεταξύ του επιπέδου των τιμών των μετάλλων και του
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επιπέδου του παγκόσμιου εισοδήματος. Οι Heal and Barrow (1980) με τα στοιχεία
που χρησιμοποίησαν δεν βρήκαν να υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.
Από την άλλη μεριά, για ένα άλλο χρηματιστηριακό προϊόν, όπως είναι ο
δείκτης του βιομηχανικού κλάδου του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η μεταβολή
του επιπέδου των τιμών του καταναλωτή θα επηρεάσει το συγκεκριμένο δείκτη. Και
άνοδος του συγκεκριμένου δείκτη θα επηρεάσει θετικά και την εξέλιξη του
παγκόσμιου ΑΕΠ.
Βέβαια, οι τάσεις και οι δείκτες δεν είναι μονοσήμαντοι και ούτε και μπορούν
να καλυφθούν με τη συγκεκριμένη ανάλυση. Κατά την προσπάθεια που κάναμε να
αναλύσουμε κάποιες τάσεις διαπιστώσαμε πως τα μοντέλα δεν είναι γραμμικά, ενώ
υπάρχουν πολύ άλλοι παράγοντες θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Αλλωστε, αν θα
δει κανείς τη τάση των τιμών των μετάλλων από το 1969 ως και το 1996, θα
διαπιστώσει πως διαχρονικά παρατηρείται μια ελαφρά ανοδική τάση, αλλά με πολλά
σκαμπανεβάσματα από έτος σε έτος, γεγονός που δυσχεραίνει πολύ την οποιαδήποτε
ανάλυση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Εξέλιξη του επιπέδου των τιμών των μετάλλων και του επιπέδου του παγκόσμιου
ΑΕΠ.
2. Εξέλιξη του επιπέδου των τιμών των μετάλλων και του επιπέδου των τιμών του
καταναλωτή.
3. Εξέλιξη του χρηματιστηριακού δείκτη του βιομηχανικού κλάδου και του επιπέδου
του παγκόσμιου ΑΕΠ.
4. Εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικού Κλάδου και του επιπέδου των τιμών
καταναλωτή.
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