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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην  εργασία  αυτή  εξετάζεται  η  αντισταθμιστική  ικανότητα  του  χρυσού  έναντι  του 

κινδύνου πληθωρισμού μέσω του ελέγχου ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης μεταξύ της 

τιμής του χρυσού στην αγορά του Λονδίνου και του επιπέδου τιμών τριών αναπτυγμένων 

χωρών  (ΗΠΑ,  Γερμανία,  Ιαπωνία)  όπως  αυτό  εκφράζεται  με  το  ΔΤΚ.  Μετά  την 

παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της αντιστάθμισης και της αγοράς χρυσού, καθώς 

και την επισκόπηση βιβλιογραφίας, γίνεται η οικονομετρική ανάλυση με την εκτίμηση 

ενός  ECM για  τη  βραχυχρόνια  σχέση κι  ενός  απλού γραμμικού  υποδείγματος για  τη 

μακροχρόνια  σχέση.  Η ανάλυση δείχνει  ότι  τα  βραχυχρόνια  σοκ είναι  επίμονα  και  η 

μακροχρόνια σχέση ασθενής, επομένως δεν επιβεβαιώνεται η ευρέως διαδεδομένη άποψη 

ότι ο χρυσός μπορεί να αντισταθμίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο αγοραστικής δύναμης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  εργασία  έχει  ως  βασικό  στόχο  την  οικονομετρική  εξέταση  της  ευρέως 

διαδεδομένης άποψης ότι ο χρυσός είναι αποτελεσματικό μέσο προστασίας ή αλλιώς μέσο 

αντιστάθμισης απέναντι στον κίνδυνο του πληθωρισμού. Σε μια περίοδο όπου η τιμή του 

χρυσού ανεβαίνει συνεχώς εξαιτίας της γενικότερης αβεβαιότητας, έρευνες που αναλύουν 

την αντισταθμιστική δύναμη του χρυσού έχουν αυξημένη πρακτική χρησιμότητα.

Στην πρώτη ενότητα δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας της αντιστάθμισης 

και  ειδικότερα  της  αντιστάθμισης  έναντι  του  πληθωρισμού.  Στη  δεύτερη  ενότητα 

αναλύεται η ιδιότητα του χρυσού να αντισταθμίζει διάφορους κινδύνους, με τη βοήθεια 

των πληροφοριών της πρώτης ενότητας. Στη συνέχεια,  στην τρίτη ενότητα, εξετάζεται η 

σχέση μεταξύ της τιμής του χρυσού και του γενικού επιπέδου τιμών με βάση τη σχετική 

διεθνή βιβλιογραφία σε έγκυρα ακαδημαϊκά περιοδικά. Στην τέταρτη ενότητα δίνονται οι 

οικονομετρικές  έννοιες  στις  οποίες θα  βασιστεί  η  ανάλυση,  καθώς  επίσης  τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της ανάλυσης. 

Η πρώτη ενότητα ξεκινά με τον ορισμό σημαντικών εννοιών όπως αντιστάθμιση, 

μέσο αντιστάθμισης, αντισταθμιζόμενο μέσο, αντισταθμιστική σχέση με τη βοήθεια του 

Διεθνούς  Λογιστικού  Προτύπου  39.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  κυριότερα  είδη 

οικονομικού κινδύνου που είναι ο κίνδυνος ισοτιμίας, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος 

τιμής  μετοχών,  ο  κίνδυνος  τιμής  εμπορευμάτων  και  τέλος  ο  κίνδυνος  αγοραστικής 

δύναμης  ο  οποίος  πηγάζει  από  τον  πληθωρισμό.  Ακολούθως  δίνεται  η  έννοια  του 

παράγωγου χρηματοοικονομικού στοιχείου και αναφέρονται τα κυριότερα είδη τους που 

είναι  οι  ανταλλαγές,  τα  δικαιώματα  προαίρεσης,  τα  προθεσμιακά  συμβόλαια  και  τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αναφορά αυτή κρίθηκε σκόπιμη γιατί οι πράξεις 

αντιστάθμισης πολύ συχνά γίνονται με τη χρήση ενός ή περισσότερων παραγώγων. Στο 

τέλος  της  πρώτης  ενότητας  αναλύεται  περισσότερο  η  έννοια  της  αντιστάθμισης  του 

πληθωρισμού  και  αναφέρονται  τα  παράγωγα  εκείνα  ή  οι  απλές  αγοραπωλησίες  που 

χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για να την επιτύχουν. Μία από τις ενέργειες που 

παρατίθεται  είναι  αυτή  που  ενδιαφέρει  την  παρούσα  εργασία,  η  χρήση  πολύτιμων 

μετάλλων και ιδίως του χρυσού. Γίνεται επίσης μια αναφορά στην πολύ γνωστή εξίσωση 

Fisher που συνδέει το επιτόκιο – απόδοση κεφαλαίου με τον πληθωρισμό.

Η δεύτερη ενότητα εισάγεται με μια αναφορά στον ιστορικό ρόλο του χρυσού ως 

στήριγμα  του  νομισματικού  συστήματος  και  στην  παρεπόμενη  εμπιστοσύνη  πολλών 
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επενδυτών σε αυτόν. Στη συνέχεια αναλύεται η αγορά χρυσού τόσο από την πλευρά της 

ζήτησης  όσο  και  από  την  πλευρά  της  προσφοράς,  με  σκοπό  τον  εντοπισμό  των 

μεταβλητών εκείνων που συσχετίζονται με την τιμή του χρυσού. Ο χρυσός παρουσιάζεται 

ως ένα μέσο αντιστάθμισης συγκεκριμένων κινδύνων αλλά και ως ασφαλές καταφύγιο σε 

περιόδους  κρίσης  και  αβεβαιότητας.  Όπως  στο  κομμάτι  περί  ανιστάθμισης  του 

πληθωρισμού, έτσι κι εδώ γίνεται αναφορά στα είδη των παραγώγων που βασίζονται στο 

χρυσό.  Στο  τελευταίο  κομμάτι  της  ενότητας,  αφού έχει  δοθεί  το  απαραίτητο πλαίσιο, 

εξετάζεται η σχέση μεταξύ του επιπέδου τιμών και της τιμής του χρυσού και συγκρίνονται 

τα διαφορετικά συμπεράσματα των ερευνητών που ανέλυσαν αυτή τη σχέση η οποία, αν 

υπάρχει, δικαιολογεί την άποψη ότι ο χρυσός είναι αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης 

του πληθωρισμού.

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στα κυριότερα άρθρα επιστημονικών περιοδικών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία και σχολιάζει διάφορα σημεία είτε στην οικονομετρική 

τους ανάλυση είτε στα συμπεράσματά τους. Υπάρχουν άρθρα που στηρίζουν την υπόθεση 

ότι η τιμή του χρυσού ακολουθά το επίπεδο τιμών αλλά δε λείπει ο αντίλογος. Μαζί με τα 

άρθρα  που  αναφέρονται  ειδικά  στη  σχέση  μεταξύ  τιμής  χρυσού  κι  επιπέδου  τιμών, 

αναφέρονται  για  λόγους  σύγκρισης  και  άλλα  άρθρα  που  ασχολούνται  είτε  με  την 

αντιστάθμιση  άλλων  κινδύνων  με  την  αγορά  χρυσού  είτε  με  την  αντιστάθμιση  του 

κινδύνου αγοραστικής δύναμης με μέσα άλλα από την αγορά χρυσού.

Η  τέταρτη  ενότητα  είναι  το  οικονομετρικό  κομμάτι  της  εργασίας.  Στην  αρχή 

ασχολείται με την οικονομετρική αιτία που η φαινομενικά απλή γραμμική σχέση μεταξύ 

επιπέδου τιμών και τιμής χρυσού δεν μπορεί να εξεταστεί με βάση την απλή μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων: και οι δύο αυτές χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιμες. Για να 

καταστεί δυνατή η οικονομετρική ανάλυση, χρειάζεται η έννοια της συνολοκλήρωσης. 

Στα  πλαίσια  της  συνολοκλήρωσης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  διάφορες 

οικονομετρικές  μέθοδοι  προσδιορισμού  εκτιμητών  για  τις  παραμέτρους  της  απλής 

γραμμικής  σχέσης,  η  οποία  είναι  πια  η  μακροχρόνια  σχέση  ή  παλιδρόμησης 

συνολοκλήρωσης. Για τη συγκεκριμένη ανάλυση επιλέγεται  η δημοφιλής μεθοδολογία 

Engle-Granger  με  μία  μικρή  τροποποίηση  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τους  Mills  και 

Markellos  (2008).  Στην  οικονομετρική  ανάλυση χρησιμοποιούνται  στοιχεία  μηνιαίων 

τιμών χρυσού από την αγορά μετάλλων του Λονδίνου  και  μηνιαία  στοιχεία  επιπέδου 

τιμών από τρεις αναπτυγμένες χώρες, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Στην αρχή 

γίνονται οι απαραίτητοι οικονομετρικοί έλεγχοι για να καθοριστεί ο βαθμός ολοκλήρωσης 

κάθε χρονολογικής σειράς, στη συνέχεια κάθε σειρά επιπέδου τιμών ελέγχεται ξεχωριστά 
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με τη σειρά τιμών χρυσού για ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης.  Τέλος, υπολογίζεται η 

μακροχρόνια  σχέση  μεταξύ  των  μεταβλητών  και  η  βραχυχρόνια  με  τη  χρήση  ενός 

υποδείγματος  διόρθωσης  σφαλμάτων  (ECM)  και  δίνονται  τα  συμπέρασματα  της 

ανάλυσης. Το κυριότερο συμπέρασμα είναι ότι ο χρυσός αντισταθμίζει μόνο ασθενώς τον 

κίνδυνο  πληθωρισμού  σε  ποσοστό  μεταξύ  30  κι  60%.  Το  συμπέρασμα  αυτό  αφορά 

αναπτυγμένες  χώρες,  μηνιαία  στοιχεία  ΔΤΚ  και  προέκυψε  με  συγκεκριμένη 

οικονομετρική μεθοδολογία, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Α) Εισαγωγή

Αντιστάθμιση  κινδύνου  ή  απλώς  αντιστάθμιση  είναι  η  συνηθέστερη  απόδοση  στα 

ελληνικά του αγγλικού όρου hedging.

Υπάρχει γενική ομοφωνία όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας της αντιστάθμισης. 

Το Διεθνές  Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα:  αναγνώριση κι 

επιμέτρηση” στους  “ορισμούς” αναγνωρίζει ότι αντιστάθμιση είναι ο συμψηφισμός του 

“κινδύνου  μεταβολής  της   εύλογης  αξίας  ή  των  μελλοντικών  ταμειακών  ροών”  που 

αντιμετωπίζει  μια  οικονομική  μονάδα  από  ένα  συγκεκριμένο  περιουσιακό  στοιχείο, 

υποχρέωση, βέβαιη δέσμευση ή πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή (το λεγόμενο 

αντισταθμιζόμενο  στοιχείο)  μέσω  της  χρήσης  ενός  άλλου  στοιχείου  ή  αλλιώς  μέσου 

αντιστάθμισης  του  οποίου  η  εύλογη  αξία  ή  οι ταμειακές  ροές  “αναμένεται  να 

συμψηφίσουν  τις  μεταβολές  της  εύλογης  αξίας  ή  των  ταμειακών  ροών”  του 

αντισταθμιζόμενου  στοιχείου.  Η  εγκυκλοπαίδεια  Britannica  (2007)  ορίζει  ότι 

αντιστάθμιση  είναι  “μέθοδος  μείωσης  του  κινδύνου  ζημίας  που  προκαλείται  από  τη 

διακύμανση των τιμών” και “αποτελείται από την αγορά ή την πώληση ίσης ποσότητας 

δύο  ίδιων  ή  πολύ  παρόμοιων  προϊόντων,  συνήθως  ταυτόχρονα,  σε  δυο  διαφορετικές 

αγορές  προσδοκώντας  ότι  μια  μελλοντική  αλλαγή  στην  τιμή  της  μίας  αγοράς  θα 

εξουδετερωθεί  από  μια  αντίθετη  αλλαγή  στην  άλλη  αγορά”.  Από  την  ελληνική 

βιβλιογραφία,  περιεκτικός  ορισμός  είναι  αυτός  που  αναφέρει  ο  Πρωτοψάλτης  στη 

μονογραφία  του  (2008)  ότι  αντιστάθμιση  είναι  “η  διαδικασία  διαπιστώσεως  και 

προσδιορισμού του μεγέθους του κινδύνου και απαλείψεώς ή μειώσεώς του με τη σύναψη 

συμβολαίων παραγώγων”.

Για να αναγνωριστεί η σχέση δυο πράξεων αγοραπωλησίας ως αντισταθμιστική, 

πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, αντισταθμιστική 

σχέση  μεταξύ  δύο  συναλλαγών  υφίσταται  όταν  συντρέχουν  σωρευτικά  οι  παρακάτω 

λόγοι:

-  Τεκμηρίωση  αντισταθμιστικής  σχέσης:  Θα  πρέπει  να  προσδιορίζεται  το 

αντισταθμιζόμενο  στοιχείο  που  ενσωματώνει  τον  κίνδυνο,  καθώς και  το  μέσο 

αντιστάθμισης.

-  Αποτελεσματικότητα:  Μια  πράξη  αντιστάθμισης  θεωρείται  άκρως  αποτελεσματική 

όταν το αποτέλεσμά της είναι η αντιστάθμιση του κινδύνου σε ένα ποσοστό μεταξύ 80 κι 
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125%, για παράδειγμα απώλεια του 10% της αξίας του υπό αντιστάθμιση κεφαλαίου, και 

όχι του συνολικού, αντισταθμίζεται άκρως αποτελεσματικά αν με τη βοήθεια του μέσου 

αντιστάθμισης ο επενδυτής είχε όφελος μεταξύ 8 και 12,5%.

-  Πιθανή,  προσδοκώμενη    ή  προγραμματισμένη,   συναλλαγή   που  περιλαμβάνει  το 

αντισταθμιζόμενο  στοιχείο.  Παράδειγμα  προγραμματισμένης  συναλλαγής  είναι  μια 

μηνιαία  παραγγελία  πρώτων  υλών.  Παράδειγμα  προσδοκώμενης  συναλλαγής  είναι  η 

ανταλλαγή ευρώ με δολάρια από έναν εκδότη  call option  για ευρώ ή έναν εκδότη  put 

option για δολάρια.

- Δυνατότητα αξιόπιστης αποτίμησης του αποτελέσματος της αντιστάθμισης. Η μεταβολή 

της αξίας τόσο του αντισταθμιζόμενου στοιχείου όσο και του αντισταθμιστικού μέσου θα 

πρέπει να εκτιμώνται σωστά και κατά προτίμηση με τη χρήση αγοραίων τιμών γνωστής 

αγοράς.

- Δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης του αποτελέσματος της αντιστάθμισης.

Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα πρώτα συμπεράσματα. Πρώτον, 

η αντιστάθμιση δε γίνεται με σκοπό το κέρδος αλλά την εξουδετέρωση ενός κινδύνου και 

κατά  συνέπεια τη  μείωση  ή  εξάλειψη  μιας  πιθανής  ζημίας.  Δεύτερον,  σε  κάθε 

αντιστάθμιση υπάρχουν πάντα δύο στοιχεία,  καθένα από τα οποία γίνεται  αντικείμενο 

αγοραπωλησίας σε διαφορετική αγορά. Το ένα είναι το αντισταθμιζόμενο στοιχείο από το 

οποίο  πηγάζει  ο  κίνδυνος  και  το  άλλο  είναι  το  μέσο  αντιστάθμισης  το  οποίο 

εξουδετερώνει τον κίνδυνο. Τρίτον,  όπως προκύπτει από τον ορισμό του Πρωτοψάλτη, 

στην  πράξη  η  αντιστάθμιση  κινδύνου  γίνεται  συνήθως  με  τη  χρήση  παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Β) Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Και Τα Είδη Του

Η έννοια του κινδύνου στα οικονομικά, μαζί με αυτή των παραγώγων, είναι απαραίτητο 

να  κατανοηθεί  από  όποιο  θέλει  να  κατανοήσει  και  την  έννοια  της  αντιστάθμισης. 

Κίνδυνος  είναι  η  πιθανότητα  μείωσης  της  αξίας  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  ή  των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών που θα προκύψουν από αυτό  (ΔΛΠ 39). Η έννοια του 

κινδύνου στα οικονομικά είναι συνδεδεμένη με την αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα είναι 

συνδεδεμένη με την έννοια την πιθανότητας, προσέγγιση που διαφέρει από τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται η ίδια λέξη στην καθημερινή γλώσσα (Abraham 1996).

Κάθε περιουσιακό στοιχείο εμπεριέχει μικρότερο ή μεγαλύτερο κίνδυνο, όμως η 

απόφαση της πραγματοποίησης ή μη, του μεγέθους, του τρόπου και της διάρκειας  της 
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αντιστάθμισης επαφίεται  στον επενδυτή  ή τον  αντιπρόσωπό του.  Στην απόφαση αυτή 

παίζουν  ρόλο  τόσο  οι  προτιμήσεις  του  επενδυτή  σχετικά  με  την  επιθυμία  ανάληψης 

κινδύνου όσο και η ανάλυση του κόστους της αντιστάθμισης σε σχέση με το όφελος που 

αυτή  θα  προσφέρει.  Θεωρητικά,  ένας  επενδυτής  μπορεί  να  μην  πραγματοποιήσει 

αντιστάθμιση, πρόθυμος να αναλάβει το σύνολο του κινδύνου με την προσδοκία ευνοϊκής 

μεταβολής των τιμών. Στο άλλο άκρο, ο επενδυτής μπορεί να προχωρά σε αντιστάθμιση 

έναντι  κάθε  κινδύνου.  Στην  πρώτη  περίπτωση  υπάρχει  το  κάθε  άλλο  παρά σπάνιο 

ενδεχόμενο, ιδιαίτερα σε περιόδους αστάθειας  και κρίσης εμπιστοσύνης, οι προσδοκίες 

του επενδυτή να μην επαληθευτούν και είτε το κέρδος να μην είναι ικανοποιητικό είτε να 

προκύψει  ζημία.  Στη  δεύτερη  περίπτωση,  η  αντιστάθμιση  κάθε  κινδύνου  μπορεί  να 

αποδειχτεί  περιττή  και  το  κέρδος  του  επενδυτή  αδικαιολόγητα  μικρότερο  από  το 

αναμενόμενο. Πιο λογική και κοντά στην πρακτική των επενδυτών είναι μια στρατηγική 

αντιστάθμισης συγκεκριμένων κινδύνων και μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος, το οποίο δεν 

ταυτίζεται  αναγκαστικά  με  τη  συνολική  αξία  της  επένδυσης.  Η  χάραξη  αυτής  της 

στρατηγικής ιδανικά λαμβάνει υπόψη της τις προτιμήσεις του επενδυτή, τις προσδοκίες 

σχετικά με τις κινήσεις των τιμών της αγοράς αλλά και τα χαρακτηριστικά εναλλακτικών 

μεθόδων αντιστάθμισης (Abraham 1996).

Στην πράξη, οι κυριότερες πηγές κινδύνου είναι οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες (κίνδυνος ισοτιμίας – exchange rate risk), τα κυμαινόμενα επιτόκια (κίνδυνος 

επιτοκίου – interest rate risk), οι τιμές των μετοχών (κίνδυνος τιμής μετοχών - stock price 

risk),  οι  τιμές  κεφαλαιουχικών  αγαθών  (κίνδυνος  τιμής  εμπορευμάτων  -  commodity 

price risk), ο πληθωρισμός (κίνδυνος αγοραστικής δύναμης – purchasing power risk) και 

η αστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος (συστημικός κίνδυνος – systemic risk). 

Ακόμα,  υπάρχει  η  έννοια  –  ομπρέλα  του  κινδύνου  αγοράς  (market  risk),  η  οποία 

αναφέρεται  σε  κάθε  είδους  κίνδυνο  που  πηγάζει  από τη  μεταβολή  των τιμών  σε  μια 

ελεύθερη αγορά και περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα είδη κινδύνου. Αυτός ο ορισμός, 

όπως και οι παρακάτω, αναφέρονται σε διάφορα ΔΠΧΠ.

Ο  κίνδυνος  ισοτιμίας  είναι  η  πιθανότητα  μείωσης  της  εύλογης  αξίας  ή  των 

ταμειακών ροών ενός περιουσιακού στοιχείου του οποίου η τιμή είναι εκφρασμένη σε 

ξένο  νόμισμα.  Ο κίνδυνος  αυτός  υπάρχει  σε  πολύ  μεγαλύτερη  έκταση  τις  τελευταίες 

δεκαετίες σε σχέση με παλιότερα. Η αιτία είναι ότι το 1973 καταργήθηκε και τυπικά το 

καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσω του κανόνα δολαρίου-χρυσού που 

είχε θεσπιστεί με τις συμφωνίες Bretton-Woods του 1944,  με την ελεύθερη διακύμανση 

της τιμής του χρυσού να έχει ξεκινήσει στην αγορά του Λονδίνου ήδη από το 1968.

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι η πιθανότητα μείωσης της εύλογης αξίας ή του ύψους 

6



των αναμενόμενων ταμειακών ροών ενός περιουσιακού στοιχείου λόγω μεταβολής στην 

τιμή  ενός  επιτοκίου.  Ο  κίνδυνος  αυτός  περιλαμβάνει  μεταξύ  άλλων  την  πιθανότητα 

ανόδου ενός κυμαινόμενου επιτοκίου δανεισμού άρα την πληρωμή μεγαλύτερου τόκου, 

την πιθανότητα ανόδου του επιτοκίου μιας ομολογίας με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής 

της και την πιθανότητα πτώσης του κυμαινόμενου επιτοκίου μιας τραπεζικής κατάθεσης 

με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερου τόκου.

Ο  κίνδυνος  τιμής  μετοχών  είναι  η  πιθανότητα  μείωσης  του  ύψους  των 

μελλοντικών  μερισμάτων  και  της  εσωτερικής  αξίας  μιας  μετοχής  λόγω  δυσμενούς 

μεταβολής της τιμής της ή  δυσμενούς μεταβολής  της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

της  επιχείρησης.  Ο  κίνδυνος  αυτός  απασχολεί ιδιαίτερα  τους  επενδυτές  που 

δραστηριοποιούνται  στο χρηματιστήριο.  Στην Ελλάδα  ο κίνδυνος  τιμής μετοχών έγινε 

ιδιαίτερα οικείος μετά το κραχ του χρηματιστηρίου Αθηνών το 1999.

Ο κίνδυνος τιμής εμπορευμάτων για τις επιχειρήσεις είναι κυρίως η πιθανότητα 

μείωσης της αξίας του αποθέματος μιας επιχείρησης ή αύξησης του μελλοντικού κόστους 

απόκτησης  του  εμπορεύματος.  Ο  ίδιος  κίνδυνος  για  ένα  μεμονωμένο επενδυτή  είναι 

συνήθως  η  πιθανότητα  μείωσης  της  εύλογης  αξίας  ενός  εμπορεύματος  που  είναι  στο 

χαρτοφυλάκιό του πχ πετρέλαιο ή κάποιο πολύτιμο μέταλλο.

Ο κίνδυνος  πληθωρισμού ή κίνδυνος  αγοραστικής δύναμης είναι  η  πιθανότητα 

μείωσης  της  αγοραστικής  αξίας  των  χρηματικών  διαθεσίμων  ή  του  μεγέθους  των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που θα προέλθουν είτε από τόκους είτε από 

είσπραξη απαιτήσεων, καθώς επίσης και η πιθανότητα μείωσης της πραγματικής αξίας 

του χαρτοφυλακίου του επενδυτή.  

Συστημικός καλείται ο κίνδυνος μείωσης της εύλογης αξίας ή  του μεγέθους των 

προσδοκώμενων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  που 

προέρχεται από  την  πιθανότητας  δυσλειτουργίας  ή  και  κατάρρευσης  του 

χρηματοπιστωτικού  συστήματος.  Η  δυσλειτουργία  αυτή  μπορεί  να  οφείλεται  σε 

εξωοικονομικούς  –  πολιτικούς  λόγους,  οπότε  ο  κίνδυνος  καλείται  πολιτικός  (political 

risk), ή να είναι αποτέλεσμα ενδογενών παραγόντων, για παράδειγμα η πτώχευση μίας 

χώρας ή ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Ο συστημικός κίνδυνος αφορά το 

σύνολο μιας  οικονομίας,  όχι  ένα  μεμονωμένο  επενδυτή  ή ομάδα επενδυτών,  και,  στο 

βαθμό που δεν είναι παγκόσμιος, μπορεί να αντισταθμιστεί μόνο με τη δραστηριοποίηση 

σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές.
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Γ) Παράγωγα Και η Αντιστάθμιση Στην Πράξη

Η δεύτερη σημαντική έννοια σχετικά με την κατανόηση της αντιστάθμισης είναι αυτή των 

χρηματοοικονομικών παραγώγων ή απλά παραγώγων. Τα παράγωγα (derivatives)  είναι 

στην πράξη τα μέσα με τα οποία ένας επενδυτής πραγματοποιεί αντιστάθμιση. Παράγωγο 

είναι  εκείνο  το  χρηματοπιστωτικό  μέσο  που  εμπίπτει  στις  διατάξεις  του  Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 39 κι ενσωματώνει τρεις ιδιότητες:

-  Η  αξία  του  μεταβάλλεται  ανάλογα  με  τη  μεταβολή  μιας  ορισμένης  τιμής, 

επιτοκίου ή άλλης οικονομικής ή μη μεταβλητής.

-  Απαιτεί  ελάχιστη  ή  μηδενική αρχική  επένδυση  σε  σχέση  με  άλλου  είδους 

συμφωνίες.

- Διακανονίζεται σε μια μελλοντική ημερομηνία.

Οι ιδιότητες των παραγώγων εξηγούν σε σημαντικό βαθμό την προτίμησή τους 

από πολλούς επενδυτές για σκοπούς αντιστάθμισης. Η πολύ μικρού ύψους ή μηδαμινή 

αρχική  επένδυση  κάνει  εύκολη  την  απόκτησή  τους,  ενώ  οι  όροι  τους  είναι,  στις 

απλούστερες  περιπτώσεις  τουλάχιστον, δεδομένοι  και  κατανοητοί κι  εξαλείφουν  ένα 

σημαντικό κομμάτι της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Τα παράγωγα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά, η οποία 

ανάλογα  με  τον  τόπο  μπορεί  να  είναι  οργανωμένη  ή  όχι.  Στις  ΗΠΑ  υπάρχει 

Χρηματιστήριο  Παραγώγων από το 1973,  ενώ στην Ελλάδα η  λειτουργία  ξεχωριστής 

αγοράς  παραγώγων  ξεκίνησε  μόλις  το  1999  (Πρωτοψάλτης  2008).  Ένας  επενδυτής 

μπορεί  να  διαπραγματευτεί  εκεί  παράγωγα  όχι  απαραίτητα  για  λόγους  αντιστάθμισης 

αλλά και για λόγους κερδοσκοπίας. Η επενδυτική δομή των αντισταθμιστικών κεφαλαίων 

(hedge funds),  που  δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό τη διευκόλυνση πραγματοποίησης 

πράξεων αντιστάθμισης από τους επενδυτές,  έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με αυτού 

του είδους  τη  χρήση των παραγώγων.  Παρότι  υπάρχουν  και  σήμερα αντισταθμιστικά 

κεφάλαια που επιτελούν την αρχική λειτουργία της κάλυψης, γνωστότερα στις μέρες μας 

είναι τα αντισταθμιστικά κεφάλαια εκείνα που, μέσα από μια επιθετική διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου  τους,  επιδιώκουν  μεγάλα  κέρδη  βραχυχρόνια  αναλαμβάνοντας  μεγάλο 

κίνδυνο,  κάνοντας  ουσιαστικά  το  αντίθετο  από  αυτό  για  το  οποίο  αρχικά 

δημιουργήθηκαν.

Η μορφή  και  οι  όροι  ενός  παραγώγου  μπορεί  να  είναι  απλοί  αλλά  και  πολύ 

περίπλοκοι. Τα τέσσερα βασικότερα απλά είδη παραγώγων είναι τα εξής:

- Ανταλλαγή (swap)
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- Δικαίωμα προαίρεσης (option)

- Προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract)

- Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future contract)

α)  Ανταλλαγή  (swap).  Ανταλλαγή  είναι  μια  συμφωνία  μεταξύ  δύο  μερών  να 

ανταλλάξουν  μελλοντικές  ταμειακές  ροές,  χρεόγραφα,  εμπορεύματα  ή  και  άλλα 

παράγωγα. Συνηθέστερες συναλλαγές είναι οι ανταλλαγές επιτοκίων και οι ανταλλαγές 

νομισμάτων.  Κυριότερος  σκοπός  των  ανταλλαγών  αυτών η  απαλλαγή  από  κάποιο 

κυμαινόμενο  επιτόκιο  ή  κάποιο  νόμισμα  που  αναμένεται  να  υποτιμηθεί  ή  έστω  η 

μετακύλιση της ζημίας σε μελλοντικό χρόνο.

β) Δικαίωμα προαίρεσης (option). Το δικαίωμα προαίρεσης είναι σύμβαση μεταξύ 

δύο μερών η οποία δίνει στο ένα μέρος το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή 

να πουλήσει στο άλλο μέρος σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή ασκήσεως - exercise price ή 

strike  price)  και  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  –  expiration  date)  ένα  περιουσιακό 

στοιχείο σε προκαθορισμένη ποσότητα. 

Τα δικαιώματα προαίρεσης χωρίζονται σε δικαιώματα αγοράς (call options) και 

δικαιώματα πώλησης (put options). Ο αγοραστής ενός δικαιώματος έχει μακρά θέση (long 

position)  και  ο  πωλητής  ενός  δικαιώματος  έχει  βραχεία  θέση  (short  position).  Η 

διασταύρωση των παραπάνω κατηγοριών δίνει τις τέσσερις βασικές θέσεις ως προς ένα 

δικαίωμα προαίρεσης: αγορά δικαιώματος αγοράς, αγορά δικαιώματος πώλησης, πώληση 

δικαιώματος  αγοράς,  πώληση  δικαιώματος  πώλησης.  Άλλη  σημαντική  διάκριση  είναι 

αυτή  μεταξύ  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  αμερικανικού  κι  ευρωπαϊκού  τύπου.  Τα 

αμερικανικού τύπου δίνουν στο κάτοχό τους τη δυνατότητα να εξασκήσει το δικαίωμά 

του οποιαδήποτε στιγμή πριν την ημερομηνία λήξης, ενώ τα ευρωπαϊκά τού δίνουν τη 

δυνατότητα να το εξασκήσει μόνο στην ημερομηνία λήξης. Αυτός είναι ο λόγος που τα 

δικαιώματα  προαίρεσης  αμερικάνικου  τύπου  είναι  αρκετά  διαδεδομένα  αν  και  πιο 

ακριβά.  Παρά  την  ονομασία  τους,  τα  αμερικανικά  και  τα  ευρωπαϊκά  δικαιώματα 

προαίρεσης  δημιουργούνται  και  είναι  αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  από  πολλούς 

επενδυτές  κι  επιχειρήσεις  ανά τον κόσμο και  όχι  μόνο από τους  Αμερικανούς  ή τους 

Ευρωπαίους αντίστοιχα (Σπύρου 2003).

         Η τιμή ενός δικαίωματος προαίρεσης εξαρτάται θετικά από τη διάρκεια ζωής του  

δικαιώματος  (χρονική  αξία),  τη  διαφορά  μεταξύ  τρέχουσας  τιμής  του  περιουσιακού 

στοιχείου στο οποίο βασίζεται το δικαίωμα και της προκαθορισμένης τιμής εκτέλεσης του 

δικαιώματος (εσωτερική αξία), καθώς και τη  μεταβλητότητα της τιμής του  ίδιου αυτού 

περιουσιακού στοιχείου.

γ) Προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract  )  .  Το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι 
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μια σύμβαση μεταξύ δύο μερών να πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη  ως προς την 

τιμή και την ποσότητα συναλλαγή σε κάποια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.  Το 

προθεσμιακό  συμβόλαιο  είναι  εξωχρηματιστηριακός  (over  the  counter)  τρόπος 

συναλλαγής  Οι  όροι  του δεν  είναι  τυποποιημένοι  αλλά  προϊόν  της  αρχικής 

διαπραγμάτευσης.  Όταν η συμφωνηθείσα σχετική τιμή του προϊόντος που θα δώσει ο 

επενδυτής ως προς την τιμή του ανταλλάγματος που θα λάβει είναι υψηλότερη από την 

τρέχουσα,  τότε  το  προϊόν  αυτό  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  σε  προθεσμιακό  ασφάλιστρο 

(forward premium) και το αντάλλαγμα βρίσκεται σε προθεσμιακή προεξόφληση (forward 

discount). Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει όταν η συμφωνηθείσα τιμή είναι μικρότερη 

από  την  τρέχουσα.  Οι  έννοιες  αυτές  χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  προθεσμιακά 

συμβόλαια που αφορούν νομίσματα.

Εφόσον ένα προθεσμιακό συμβόλαιο δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η 

έννοια  της  τιμής  ενός  προθεσμιακού  συμβολαίου  δεν  μπορεί  να  οριστεί  με  αγοραία 

στοιχεία.  Είναι  πιο ακριβές  να αναφέρεται  κανείς  σε εύλογη αξία  του συμβολαίου,  η 

οποία  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  την  καταγραφή  του  συμβολαίου  στις  λογιστικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Η εύλογη αξία εξαρτάται θετικά από την εσωτερική αξία, 

τη χρονική  αξία και  τη μεταβλητότητα της  τιμής του προϊόντος  και  αρνητικά από το 

προεξοφλητικό επιτόκιο  που χρησιμοποιείται  για  τον υπολογισμό της  παρούσας αξίας 

τυχόν μελλοντικών χρηματικών ροών.

δ)  Συμβόλαιο  μελλοντικής  εκπλήρωσης  (future  contract).  Ένα  συμβόλαιο 

μελλοντικής εκπλήρωσης  είναι  παρόμοιο  με  ένα  προθεσμιακό  συμβόλαιο  αλλά  έχει 

ορισμένες σημαντικές διαφορές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

- Κάθε μέρος οφείλει να διατηρεί μια οριακή κατάθεση για να εξοφλούνται ζημίες 

και  να  πιστώνονται  κέρδη  ημερήσιων  συναλλαγών,  αντίθετα  με  το  προθεσμιακό 

συμβόλαιο  όπου  γίνεται  μόνο  μια  συναλλαγή και  σε προκαθορισμένη  ημερομηνία.  Η 

περίπτωση  εκτέλεσης  συμβολαίου  μελλοντικής  εκπλήρωσης  κατά  τη  λήξη  του  είναι 

περίπου 5% (Πρωτοψάλτης 2008).

-  Οι  όροι  του  συμβολαίου  είναι  τυποποιημένοι,  όπως  επίσης  και  οι  πιθανές 

ποσότητες του αντικειμένου αγοραπωλησίας.

            -  Είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές  παραγώγων. Αντίθετα, ένα 

προθεσμιακό συμβόλαιο γίνεται  αντικείμενο διαπραγμάτευσης έξω από την αγορά και 

συνήθως με την παρέμβαση κάποιας τράπεζας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο πιστωτικός 

κίνδυνος  σε  ένα  συμβόλαιο  μελλοντικής  εκπλήρωσης  δε  βαραίνει  τα  συμβαλλόμενα 

μέρη  αλλά  την  επιβλέπουσα  αρχή.  Στην  περίπτωση  της  Ελλάδος  αυτή  είναι  η 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων) (Καρφάκης 2008).

10



Οι  κυριότεροι προσδιοριστικοί  παράγοντες  της  τιμής  ενός  συμβολαίου 

μελλοντικής  εκπλήρωσης είναι  ίδιοι  με  αυτούς  της  εύλογης  αξίας  ενός  προθεσμιακού 

συμβολαίου.

Δ) Αντιστάθμιση Πληθωρισμού

Πληθωρισμός  ονομάζεται  ο  ρυθμός  αύξησης  του  γενικού  επιπέδου  τιμών.  Συνήθως 

παριστάνεται ως ποσοστό αύξησης του επιπέδου τιμών. Επίπεδο τιμών καλείται η τιμή 

ενός  αντιπροσωπευτικού  καλαθιού  αγαθών  και  υπηρεσιών  μιας  οικονομίας  σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Ουσιαστικό, το επίπεδο τιμών  είναι ένας σταθμισμένος 

μέσος  όρος  των  τιμών  μιας  αγοράς.  Επειδή  στην  πράξη  ο  υπολογισμός  αυτός  είναι 

αδύνατος, στη θέση του επιπέδου τιμών χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατες  μεταβλητές 

(proxy variables) μεγέθη όπως ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) και ο αποπληθωριστής 

του ΑΕΠ.

Κίνδυνος  πληθωρισμού  ή  κίνδυνος  αγοραστικής  δύναμης  (inflation  risk  – 

purchasing power risk) είναι η πιθανότητα μείωσης της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου  ή  της  αξίας  των  καθαρών  ταμειακών  ροών  του  μετρημένη  σε  όρους 

αγοραστικής δύναμης (Fabozzi 2005).

Ο πληθωρισμός είναι ένα από τους σημαντικότερους κινδύνους που καλείται να 

αντιμετωπίσει κάθε επενδυτής μακροχρόνια. Η σωρευτική του επίδραση μπορεί να αποβεί 

καταστροφική ανεξάρτητα από τις κινήσεις του επενδυτή. Σημαντική πτυχή του κινδύνου 

πληθωρισμού είναι ο επηρεασμός του πραγματικού επιτοκίου, επίδραση που μειώνει την 

αγοραστική δύναμη των ταμειακών εισροών του δανειστή. Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως 

ισότητα Fisher  και  στην  απλή  της  μορφή  είναι  απλώς  η  εξίσωση  του  ονομαστικού 

επιτοκίου με το άθροισμα του πραγματικού επιτοκίου και του πληθωρισμού. Παρότι η 

ισχύς  ή  και  η  ύπαρξη  αυτής  της  σχέσης  αμφισβητήθηκε,  τα  νεότερα  ευρήματα  (πχ 

Westerlund 2008) δείχνουν ότι η εξίσωση Fisher ισχύει τουλάχιστον μακροχρόνια. Άλλη 

σημαντική παράμετρος του  πληθωρισμού είναι ότι η ύπαρξή του προκαλεί αύξηση της 

φορολογίας  μέσω  αύξησης  της  ονομαστικής  απόδοσης  της  επένδυσης  άρα  και  της 

φορολογητέας ύλης. Αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποθάρρυνση επενδυτών οι 

οποίοι  μόλις  και  μετά  βίας  ικανοποιούνται  από  την  υπάρχουσα  πραγματική  απόδοση 

(οριακοί επενδυτές)

Έχουν δοκιμαστεί αρκετοί τρόποι προστασίας του επενδυτή από τη στρεβλωτική 

επίδραση του πληθωρισμού, που περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση παραγώγων όσο και την 
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απλή  αγορά  συγκεκριμένου  χρεογράφου  ή  προϊόντος.  Οι  συνηθέστεροι  τρόποι 

αντιστάθμισης του πληθωρισμού είναι οι εξής:

α)  Ανταλλαγές επιτοκίου. Το επιτόκιο που θα αποκτήσει με αυτή την πράξη ο 

επενδυτής είτε είναι σε ξένο νόμισμα μιας οικονομίας με χαμηλότερο πληθωρισμό από 

της εγχώριας είτε είναι συνδεδεμένο με κάποιο δείκτη  πληθωρισμού και προσαρμόζεται 

ανάλογα με αυτόν, εξουδετερώνοντας έτσι την επίδρασή του.

β)  Προθεσμιακό  συμβόλαιο πώλησης  εγχώριου  νομίσματος με  αντάλλαγμα 

κάποιο ξένο νόμισμα του οποίου η οικονομία δεν υφίσταται τόσο μεγάλο πληθωρισμό.

         γ)  Αγορά ομολογιών συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό. Οι ομολογίες που είναι 

συνδεδεμένες  με  τον  πληθωρισμό  εγγυώνται  ένα  συγκεκριμένο  ύψος  απόδοσης 

προσαρμοσμένο στο ύψος του πληθωρισμού. Η κατοχή τέτοιων ομολογιών διαφοροποιεί 

το  χαρτοφυλάκιο ώστε  η  στρεβλωτική  επίδραση  του  πληθωρισμού  να  είναι  αισθητά 

μικρότερη. Εξαιτίας της ανθεκτικότητάς τους στον πληθωρισμό, η μεταβλητότητα  των 

αποδόσεων  αυτών  των  ομολογιών  αναμενόμενα  είναι  μικρότερη  από  αυτή  των 

αντίστοιχων “ονομαστικών” ομολογιών και κυμαίνεται ανάμεσα στο μισό και  στα δύο 

τρίτα  αυτών  (Fabozzi  2005).  Η  έκδοσή  τους  γίνεται  συνήθως  από  κυβερνήσεις  που 

θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Παρότι 

η χρήση τους ήταν εκτεταμένη από πολλές αναπτυγμένες  χώρες την περίοδο μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές φορές προχωρούν σε έκδοση τέτοιων ομολόγων και 

αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό και σχετικά σταθερό πληθωρισμό (Greer 

2006) σαν ένα επιπλέον κίνητρο  ή σαν εξασφάλιση έναντι των πληθωριστικών πιέσεων 

που  ενδεχομένως  θα  προκαλέσουν  οι  αυξημένες  δημόσιες  δαπάνες.  Το  2006  το  1% 

περίπου  του συνόλου  των συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό  κρατικών  ομολογιών  ανά 

τον κόσμο αντιπροσώπευαν χρέος της ελληνικής κυβέρνησης (Fabozzi 2005).

Η αγορά των συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολογιών μπορεί να γίνει μέσω 

ενός συμβολαίου παραγώγου, για παράδειγμα στα πλαίσια ενός δικαιώματος προαίρεσης. 

Συνήθως  όμως  η  αγορά τους  γίνεται  χωρίς  τη  μεσολάβηση παραγώγων και  αποτελεί 

μακροχρόνια  επένδυση  καθώς  μακροχρόνιος  είναι  και  ο  κίνδυνος  που  καλείται  η 

επιχείρηση να αντιμετωπίσει με την απόκτησή τους.

Οι  συνδεδεμένες  με  τον  πληθωρισμό  ομολογίες  έχουν  δεχτεί  κριτική  διότι 

θεωρείται  ότι  επιταχύνουν  την  εξάπλωση  του  πληθωρισμού  στην  οικονομία. 

Χαρακτηριστικά, η Φινλανδία απαγόρευσε την κατοχή τέτοιων ομολογιών το 1968 (Greer 

2006).  Σήμερα όμως οι αντιρρήσεις  έχουν παραμεριστεί  σε μεγάλο βαθμό και  πολλοί 

επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν τέτοιες ομολογίες, ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων οι 

αποδόσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό. Μεταξύ 2002 και 2007 η 
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αγορά των ομολογιών αυτών  μεγάλωνε κατά μέσο όρο 30% ετησίως (Fabozzi  2005). 

Παραμένει  όμως  πάντα  άθικτο  το  κίνητρο  της  κυβέρνησης  να  υποεκτιμήσει  τον 

πληθωρισμό ώστε να αποδώσει λιγότερα στον κάτοχο της ομολογίας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι  η  κριτική  που  ασκήθηκε  στα  ομόλογα  αυτά  περί  γρηγορότερης  εξάπλωσης  του 

πληθωρισμού είναι παρόμοια με αυτή που ασκείται και σε άλλες περίπτωσεις αυτόματης 

αναπροσαρμογής  τιμών  βάσει  του  πληθωρισμού.  Στην  Ελλάδα  για  παράδειγμα  τη 

δεκαετία του 1980 υπήρχαν ρήτρες αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σε 

πολλές συμβάσεις εργασίας έτσι ώστε ο πραγματικός μισθός να παραμένει σταθερός, με 

κόστος την επιτάχυνση του σπιράλ μισθών-τιμών.

δ) Αγορά ενός αγαθού του οποίου η τιμή θεωρείται ότι θα ακολουθήσει το επίπεδο 

τιμών πχ γη,  πολύτιμα μέταλλα,  σημαντικά κεφαλαιουχικά  αγαθά όπως το πετρέλαιο 

πετρέλαιο, έργα τέχνης.

Ε) Αντιστάθμιση Πληθωρισμού Και Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  εισαγωγή  του  πληθωρισμού  στα  πλαίσια  της  θεωρίας 

χαρτοφυλακίου. Υποτίθεται  ότι  ο  επενδυτής  έχει  να  επιλέξει  μόνο  μεταξύ  του 

περιουσιακού στοιχείου 1 (αντισταθμιστικού μέσου), του οποίου η ονομαστική απόδοση 

r1 σχετίζεται θετικά και γραμμικά με τον πληθωρισμό, και του περιουσιακού στοιχείου 2, 

του  οποίου  η  ονομαστική  απόδοση  r2 είναι  ανεξάρτητη  από  τον  πληθωρισμό.  Ο 

επενδυτής ενδιαφέρεται για την πραγματική απόδοση R και όχι την ονομαστική απόδοση 

r του χαρτοφυλακίου, με τη σχέση μεταξύ τους να είναι ανάλογη με την απλή μορφή της 

εξίσωσης Fisher για τα επιτόκια:

 R = r – π

,όπου π ο πληθωρισμός. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελεσματικού 

ορίου, καθώς και οι προτιμήσεις του επενδυτή, θεωρούνται σταθεροί.

Αρχικά  (σενάριο  Α),  υποτίθεται  ότι  ο  επενδυτής  είναι  100%  σίγουρος  ότι  ο 

πληθωρισμός  θα  είναι  μηδενικός,  άρα π =  0.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  η  πραγματική 

αναμενόμενη απόδοση RA του χαρτοφυλακίου θα είναι:

RA = rA – π = rA = w1*r1 + (1 – w1)*r2 (1)

,όπου w1 ο συντελεστής στάθμισης του περιουσιακού στοιχείου 1. 

Στη συνέχεια (σενάριο Β), υποτίθεται ότι ο επενδυτής αποδίδει πιθανότητα p1 στο 

ενδεχόμενο  ο  πληθωρισμός  να  είναι  π και  πιθανότητα  (1  –  p1)  στο  ενδεχόμενο  ο 

πληθωρισμός να είναι μηδενικός. Περισσότερο πολύπλοκα σενάρια οδηγούν σε παρόμοια 
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συμπεράσματα.  Στην περίπτωση αυτή,  η  πραγματική  απόδοση του χαρτοφυλακίου  θα 

είναι:

RB = rB – π  = w1*r1 + (1 – w1)*r2 – π (2)

Η ονομαστική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου 1 έχει  πιθανότητα  p1 να αυξηθεί 

κατά το βαθμό αντίδρασης της ονομαστικής απόδοσης του αντισταθμιστικού στοιχείου 1, 

ο οποίος υποτίθεται ότι είναι θετικός, γραμμικός και ίσος με (dr1/dπ) *π:

r1,B = p1*[r1 + (dr1/dπ) * π] + (1 – p1)*r1 = r1,A + p1*(dr1/dπ)*π(4) , 

διότι ισχύει η σχέση (1).

Η  αναμενόμενη  ονομαστική  απόδοση  του  περιουσιακού  στοιχείου  2  δε  θα 

μεταβληθεί γιατί είναι ανεξάρτητη από τον πληθωρισμό:

r2,B = r2,A (5)

Αντικαθιστώντας την (4) και την (5) στην (3) προκύπτει:

RB = w1* [r1,A + p1*(dr1/dπ)*π] + (1 – w1)*r2,A – π = 

= w1*r1,A + (1 – w1)*r2,A + w1* p1*(dr1/dπ)*π – π = 

= RA – π*[1 - w1* p1*(dr1/dπ)]

Η πραγματική απόδοση του χαρτοφυλακίου μειώνεται κατά π*[1 - w1* p1*(dr1/dπ)]. Η 

μείωση αυτή είναι 

− ανάλογη  του  πληθωρισμού,  κάτι  που  συμφωνεί  με  το  εμπειρικό  εύρημα  ότι  ο 

χαμηλότερος  πληθωρισμός  αντισταθμίζεται  σπανιότερα  από  τον  υψηλότερο 

πληθωρισμό,  συχνά μάλιστα το κόστος της αντιστάθμισης σε αυτή την περίπτωση 

είναι τέτοιο ώστε υπερβαίνει το όφελος από τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης 

της αξίας του χαρτοφυλακίου.

−  αντιστρόφως ανάλογη της πιθανότητας p1 που αποδίδει ο επενδυτής στο ενδεχόμενο 

ο  πληθωρισμός  να  είναι  π.  Αυτή  η  πρόβλεψη  επίσης  είναι  συνεπής  με  τα 

συμπεράσματα  αρκετών  ερευνών  ότι  η  αντισταθμιστική  δύναμη  πολλών 

περιουσιακών  στοιχείων,  στην  προκειμένη  περίπτωση  του  χρυσού,  εξαρτάται  σε 

σημαντικό βαθμό από τη συγκυρία, η οποία επηρεάζει την πιθανότητα που αποδίδει ο 

επενδυτής στο ενδεχόμενο αυτό.

− αντιστρόφως  ανάλογη  με  το  βαθμό  αντίδρασης  της  ονομαστικής  απόδοσης  του 

περιουσιακού στοιχείου 1 στον πληθωρισμό. Με άλλα λόγια, όσο εντονότερα η τιμή 

του  περιουσιακού  στοιχείου  1  ακολουθεί  το  επίπεδο  τιμών,  τόσο  λιγότερο 

επηρεάζεται η πραγματική αναμενόμενη απόδοση και τόσο καλύτερα το περιουσιακό 

στοιχείο αυτό παίζει το ρόλο του αντισταθμιστικού στοιχείου. Είναι εμπειρικό ζήτημα 

η εύρεση του καταλληλότερου περιουσιακού στοιχείου για να παίξει αυτό το ρόλο. Ο 
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χρυσός είναι ένα πιθανό “περιουσιακό στοιχείο 1”.

− ανάλογη ή αντιστρόφως ανάλογη με το ποσοστό w1 , το οποίο επηρεάζει τόσο την 

πραγματική  απόδοση  χωρίς  πληθωρισμό  όσο  και  τη  μείωση  της  απόδοσης  λόγω 

πληθωρισμού.  Το  τελικό  αποτέλεσμα  εξαρτάται  από  το  ύψος  των  αναμενόμενων 

αποδόσεων των δύο περιουσιακών στοιχείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Α) Εισαγωγή

Ο χρυσός  διαχρονικά  θεωρείται  κατεξοχήν  σύμβολο  πλούτου  και  ισχύος  εξαιτίας  της 

σπανιότητάς  και  ανθεκτικότητάς  του.  Στη  σύγχρονη  εποχή  χρησιμοποείται  για  πολύ 

διαφορετικούς μεταξύ τους σκοπούς, για παράδειγμα κοσμητική και βιομηχανία υψηλής 

τεχνολογίας  (κατασκευή  ηλεκτρικών  κυκλωμάτων).  Ίσως  η  πιο  σημαντική  από  τις 

χρήσεις  του  χρυσού  διαχρονικά  είναι  στα  πλαίσια  του  νομισματικού  συστήματος.  Οι 

φυσικές  του  ιδιότητες  και  όχι  μόνο  τον  καθιστούν  ιδανικό  γι'  αυτή  τη  λειτουργία.  

Μέταλλο ανοξείδωτο, σπάνιο, εύκολα αναγνωρίσιμο και διαιρετό, ο χρυσός συγκεντρώνει 

όλες τις επιθυμητές ιδιότητες του χρήματος και μπορεί να επιτελέσει τόσο τη λειτουργία 

του μέσου πληρωμών όσο και τη λειτουργία της αποθήκευσης αξίας. Περίοδοι ακμής, για 

παράδειγμα τα ελληνιστικά χρόνια και η βιομηχανική επανάσταση, θεωρείται ότι έλαβαν 

χώρα μεταξύ άλλων χάρη στη μεγάλη διαθεσιμότητα του κίτρινου μετάλλου, ενώ η χρήση 

του στην κοπή νομισμάτων ήταν δείγμα ευημερίας του κράτους που τα εξέδιδε. Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλές φορές στην ιστορία νομίσματα και άλλα χρυσά 

αντικείμενα  νοθεύονταν  με  άλλο  μέταλλο.  Σκοπός  ήταν  τόσο  η  μείωση  του  κόστους 

κατασκευής όσο και η διατήρηση της αίγλης που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ο χρυσός. 

Η ιστορία του Αρχιμήδη και των δύο στεμμάτων με την περίφημη φράση “Εύρηκα” είναι 

δείγμα των προσπαθειών που γίνονταν από τα αρχαία χρόνια ακόμα να βρεθεί τρόπος 

αξιόπιστης μέτρησης της ακριβούς περιεκτικότητας ενός αντικειμένου σε χρυσό.

Επί  πολλούς  αιώνες  και  σε  διάφορους  τόπους  ο  χρυσός  χρησιμοποιήθηκε 

απευθείας ως χρήμα με τη μορφή χρυσών νομισμάτων. Το 19ο αιώνα όμως άρχισαν να 

φαίνονται τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής. Οι ιδιώτες συνήθιζαν να αποσύρουν τα 

χρυσά νομίσματα από την κυκλοφορία σε καιρούς πληθωρισμού, αβεβαιότητας ή ανόδου 

της τιμής του χρυσού στην αγορά με σκοπό την αποθησαύρισή τους ή την τήξη τους και 

την  πώληση ως  μέταλλο.  Ουσιαστικά,  με  το  χρυσό αντιστάθμιζαν  μια  μεγάλη γκάμα 

κινδύνων.  Στα  πλαίσια  όμως  του  ολοένα  και  μεγαλύτερου  εκχρηματισμού  των 

οικονομικών συναλλαγών και της επικράτησης της οικονομίας της αγοράς, το πρόβλημα 

αυτό  έγινε  ιδιαίτερα  ενοχλητικό  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  προκαλούσε  ακόμα  κι 
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έλλειψη  χρυσών  νομισμάτων  από  την  αγορά.  Γι'  αυτό  το  λόγο  άρχισε  να  διαδίδεται 

σταδιακά η ιδέα χρήσης παραστατικού χρήματος που θα ήταν άμεσα μετατρέψιμο σε 

χρυσό.

Ακόμα  και  μετά  την  εισαγωγή  του  παραστατικού  χρήματος,  ο  χρυσός 

εξακολούθησε να είναι σε μεγάλο βαθμό η βάση του νομισματικού συστήματος, αρχικά 

μαζί με τον  άργυρο (διμεταλλικό σύστημα) και από τις αρχές του 20ού αιώνα μόνος του 

(κανόνας χρυσού). Κάθε ισχυρό νόμισμα ήταν άμεσα μετατρέψιμο σε χρυσό σε σταθερή 

αναλογία και κάθε χώρα που ήθελε να έχει  ισχυρό νόμισμα είτε υιοθετούσε τον κανόνα 

χρυσού είτε έδενε το νόμισμά της με σταθερή αναλογία με ένα άλλο νόμισμα ισχυρής 

χώρας μετατρέψιμο σε χρυσό. Η υποχρεωτική κυκλοφορία του χρήματος με διαταγή του 

κράτους  χωρίς  κάλυψη  σε  χρυσό  ή  συνάλλαγμα  άμεσα  μετατρέψιμο  σε  χρυσό 

θεωρούνταν  μέχρι  πριν  μερικές  δεκαετίες  σημάδι  αδυναμίας  και  αναξιοπιστίας.  Για 

παράδειγμα, η Ελλάδα είχε από την εποχή της ανεξαρτησίας της στόχο την υιοθέτηση του 

κανόνα  χρυσού  και  κατ'  επέκταση  τη  νομισματική  σταθερότητα  και  αξιοπιστία.  Η 

συμμετοχή  στη  βραχύβια  Λατινική  Νομισματική  Ένωση  το  1867  και  η  πολιτική  της 

σκληρής  δραχμής της  κυβέρνησης  Βενιζέλου  το  1928-1932 μαρτυρούν  τη  διαχρονική 

αυτή πρόθεση των κυβερνήσεων της Ελλάδος (Τσουλφίδης 2009).

Η  αναταραχή  του  Δεύτερου  Παγκόσμιου  Πολέμου  οδήγησε  σε  πλήρη 

αποδιοργάνωση τις διεθνείς συναλλαγές και σε εγκατάλειψη του κανόνα χρυσού για χάρη 

αμεσότερων  αναγκών.  Οι  γνωστές  συμφωνίες  Bretton-Woods  που  υπογράφτηκαν  στο 

ομώνυμο  προάστιο  της  Ουάσιγκτον  το  1944  οικοδόμησαν  ένα  νέο  σύστημα  διεθνών 

συναλλαγών. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, οι συμφωνίες αυτές όρισαν και τυπικά το χρυσό 

ως  έναν  από  τους  δύο  βασικούς  πυλώνες  του  μεταπολεμικού  διεθνούς  νομισματικού 

συστήματος.  Ο άλλος  ήταν το  δολάριο  ΗΠΑ.  Η σχέση μετατροπής  του  δολαρίου σε 

χρυσό ορίστηκε στα 35 δολάρια ανά τρόι ουγκιά χρυσού και όλα τα υπόλοιπα νομίσματα 

του δυτικού κόσμου συνδέθηκαν άμεσα με το δολάριο κι έμμεσα με το χρυσό με σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες (κανόνας δολαρίου-χρυσού). 

Το  νέο  σύστημα  λειτούργησε  αρκετά  ικανοποιητικά  την  περίοδο  της 

μεταπολεμικής  ανοικοδόμησης  αλλά  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1970  κατέρρευσε 

εξατίας των αδυναμιών του. Η ανάπτυξη κι ενοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο των αγορών 

χρήματος  και  κεφαλαίου  έκανε  πιο  εύκολες  τις  συναλλαγές  σε  ξένα  νομίσματα  αλλά 

επίσης διεύρυνε  τη  δυνατότητα  άσκησης  υποτιμητικής  κερδοσκοπίας.  Οι  κεντρικές 

τράπεζες  πάλευαν  να  διατηρήσουν  σταθερή,  έστω  και  με  κάποιο  μικρό  πλαίσιο 

διακύμανσης, τη σχέση του νομίσματός τους με το δολάριο και το χρυσό. Η κρίση του 

1970, σε συνδυασμό με τα προβλήματα των ΗΠΑ, χώρας του νομίσματος - πυλώνα του 
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συστήματος,  είχαν  ως  αποτέλεσμα  της  άσκηση μεγάλης  υποτιμητικής  πίεσης  προς  το 

δολάριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον αναγκάστηκε να αναστείλει τη μετατρεψιμότητα 

του  δολαρίου  σε  χρυσό  το  1971.  Αργότερα  το  ίδιο έτος,  υπογράφτηκε  η  λεγόμενη 

Σμιθσόνεια  συμφωνία,  με  σκοπό  την  αναδιοργάνωση  του  διεθνούς  νομισματικού 

συστήματος, αλλά αποδείχτηκε αναποτελεσματική. Το πετρελαϊκό σοκ του 1973 ήταν το 

τελικό χτύπημα. Το Μάρτιο του έτους αυτού επιτράπηκε κι επίσημα η διακύμανση των 

συναλλαγματικών  ισοτιμιών  των  κυριότερων  νομισμάτων.  Το  παγκόσμιο  νομισματικό 

καθεστώς είχε μπει στη φάση των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και αυτό 

έφερε  το τέλος του χρυσού, του “βάρβαρου απομειναριού” όπως αποκλήθηκε από τον 

Κέυνς, ως τυπικό στήριγμα της νομισματικής κυκλοφορίας.

Ακόμα και μετά από αυτή την αλλαγή όμως, ο χρυσός εξακολουθεί να απολαμβάνει την 

εμπιστοσύνη  πολλών  συστηματικών  και  μη  επενδυτών  ανά  τον  κόσμο,  ιδιαίτερα  σε 

περιόδους  μεγάλης  αβεβαιότητας.  Σε  αρκετά  χαρτοφυλάκια  και  αμοιβαία  κεφάλαια 

υπάρχει μικρότερη ή μεγαλύτερη παρουσία χρυσού με σκοπό την αντιστάθμιση διάφορων 

κινδύνων  όπως  ο  συναλλαγματικός  και  ο  κίνδυνος  αγοραστικής  δύναμης.  Όλες  οι 

κεντρικές τράπεζες διατηρούν και σήμερα σημαντικά αποθέματα από το πολύτιμο αυτό 

μέταλλο ενώ η κρίση του 2008 αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα 

του κανόνα χρυσού. Ανεξάρτητα από τις όποιες μελλοντικές εξελίξεις, είναι βέβαιο ότι ο 

χρυσός θα εξακολουθήσει για πολύ καιρό ακόμα να θεωρείται ένα ξεχωριστής σημασίας 

περιουσιακό στοιχείο.

Β) Η Αγορά Χρυσού

Το άρθρο των Ghosh et al. (2004) περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση ενός μοντέλου 

προσδιορισμού της τιμής του χρυσού. Οι επόμενες δύο παράγραφοι βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στην παρουσίαση αυτή, όπως επίσης και στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Greer 

(2006).

I) Ζήτηση χρυσού

Η ζήτηση χρυσού χωρίζεται  σε δύο μεγάλες  κατηγορίες.  Η πρώτη είναι  η ζήτηση με 

σκοπό  την  απευθείας  χρήση  και  αφορά  την  κατασκευή  κοσμημάτων,  κερμάτων, 

καλωδίων και διάφορων άλλων αντικειμένων. Η δεύτερη κατηγορία είναι η ζήτηση με 

σκοπό την επένδυση και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαδεδομένη άποψη ότι ο χρυσός 

είναι  αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης έναντι  διάφορων κινδύνων.  Η ζήτηση αυτή 
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προέρχεται από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, τους διαχειριστές αμοιβαίων 

αμοιβαίων  και  αντισταθμιστικών κεφαλαίων αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Στους 

κυριότερους προσδιοριστικούς  παράγοντες  του ύψους  της  ζήτησης περιλαμβάνονται  η 

καθαρή παρούσα αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να υποκαταστήσουν 

το  χρυσό  ως  μέσο  αποθήκευσης  αξίας  ή  ως  μέσο  αντιστάθμισης  πχ  άλλα  πολύτιμα 

μέταλλα,  άλλα  εμπορεύματα,  ομολογίες,  διάφορα  παράγωγα  χρηματοοοικονομικά 

προϊόντα και άλλα μέσα αντιστάθμισης, καθώς και οι προσδοκίες σχετικά με το ύψος της 

μελλοντικής  τιμής  του  ίδιου  του  χρυσού  αλλά  και  σχετικά  με  την  έκταση  των 

μελλοντικών κινδύνων.

II) Προσφορά χρυσού

Η προσφορά χρυσού προέρχεται από τους παραγωγούς του (ορυχεία χρυσού) και 

από άλλους κατόχους χρυσού, ιδιαίτερα από τις κεντρικές τράπεζες οι οποίες εκτιμάται 

ότι κατέχουν περίπου το ένα τρίτο του χρυσού που υπάρχει παγκοσμίως. Οι παραγωγοί 

είναι αυτοί  που προμηθεύουν συστηματικά την αγορά με χρυσό χρησιμοποιώντας δύο 

τρόπους. Ο ένας είναι πουλώντας τις νέες ποσότητες χρυσού που εξορύσσουν. Ο άλλος 

είναι  πουλώντας  ποσότητες  χρυσού  που  δανείστηκαν  από  τις  κεντρικές  τράπεζες  με 

κάποιο επιτόκιο, υποσχόμενοι να τις εξοφλήσουν με το προϊόν μελλοντικών εξορύξεων. 

Επομένως η προσφερόμενη ποσότητα χρυσού προσδιορίζεται τόσο από τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στη μεταλλωρυχία που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, και κατ' επέκταση τη 

συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους του παραγωγού, όσο και από την προσπάθεια των 

κεντρικών τραπεζών να δανείσουν στους παραγωγούς την ποσότητα χρυσού εκείνη που 

θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν τα δικά τους κέρδη. Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα 

αυξήσει  τη  διαθέσιμη  προς  δανεισμό  στους  παραγωγούς  ποσότητα  χρυσού,  άρα 

ουσιαστικά  και  τη  συνολική  προσφερόμενη  ποσότητα στην οικονομία,  αν  αυξηθεί  το 

επιτόκιο  δανεισμού του χρυσού,  μειωθεί  η  απόδοση ευκολίας  του χρυσού (το όφελος 

παρακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου αντί ενός  παράγωγου χρηματοοικονομικού 

στοιχείου που βασίζεται σε αυτό) ή μειωθεί το ασφάλιστρο κινδύνου που θέτει η τράπεζα 

για να εξασφαλιστεί έναντι του πιστωτικού κινδύνου που πηγάζει από τη συναλλαγή της 

με τον παραγωγό.

Ο Greer  (2006) δίνει  αναλυτικά  στοιχεία  για τη σύνθεση της  ζήτησης και  της 

προσφοράς χρυσού, όπως επίσης για τη σύνθεση του υπάρχοντος αποθέματος χρυσού. 

Υπολογίζεται  ότι  το  2006 υπήρχαν διαθέσιμοι  153.000 τόνοι  χρυσού παγκοσμίως και 

κάθε  χρόνο  εξορύσσονται  και  μπαίνουν  στην  κυκλοφορία  περίπου  3.000  τόνοι.  Τα 
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στοιχεία για την προσφορά και τη ζήτηση χρυσού παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Σύνθεση της ζήτησης και προσφοράς χρυσού

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ετήσια ζήτηση

(%)
Απόθεμα χρυσού

(%)

Ετήσια προσφορά 

(%)

Κοσμητική 70 50 Νέες εξορύξεις ~66,6

Βιομηχανία  και 

ιατρική

11 12 Κεντρικές τράπεζες 12

Ιδιωτικές 

επενδύσεις

13 16 Ανακυκλωμένος χρυσός

(κοσμητική)

15

Δημόσιος τομέας 

(κυρίως κεντρικές 

τράπεζες)

- ~22 (αφαιρετικά) Ανακυκλωμένος χρυσός

(βιομηχανία)

5

Απροσδιόριστο 6 - Καθαρή αποεπένδυση ~0,4

Πηγή: Greer 2006, Ghosh et al 2004

Βραχυχρόνια,  όλοι  οι  προαναφερθέντες  παράγοντες  επηρεάζουν  την προσφορά 

και ζήτηση χρυσού άρα και την τιμή του. Παρόλα αυτά, σε μακροχρόνια βάση υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι καθοριστικοί παράγοντες είναι λιγότεροι. Ειδικότερα, η χρήση ετήσιων 

τιμών  στην  ανάλυση  απαλείφει  μεγάλο  κομμάτι  των  βραχυχρόνιων  και  απρόσμενων 

διακυμάνσεων  όπως  φαίνεται  από  το  απλό  υπόδειγμα  προσδιορισμού  της  τιμής  του 

χρυσού  στις  ΗΠΑ  που  πρότειναν  οι  Kaufmann  και  Winters  (1989).  Με  όλες  τις 

επιφυλάξεις  που  διατυπώνουν  οι  δύο  συγγραφείς  (μικρό  δείγμα,  η  συσχέτιση  δε 

συνεπάγεται αιτιότητα), είναι γεγονός ότι το απλό υπόδειγμα που εκτίμησαν  περιγράφει 

με αρκετά μεγάλη ακρίβεια την  κίνηση της ετήσιας τιμής του χρυσού χρησιμοποιώντας 

μόνο το επίπεδο τιμών των ΗΠΑ, τη σταθμισμένη ισοτιμία του δολαρίου ως προς τα 

νομίσματα δέκα μεγάλων βιομηχανοποιημένων χωρών και την ετήσια παραγωγή χρυσού. 

Συνδυάζοντας τα ευρήματα αυτά με το υπόδειγμα των Ghosh et al. (2004), μπορεί να 

ερμηνευτεί η επίδραση των παραπάνω παραγόντων στην τιμή του χρυσού. Η αύξηση του 

επιπέδου τιμών αυξάνει τον κίνδυνο αγοραστικής δύναμης άρα αυξάνει τη ζήτηση και την 

τιμή του χρυσού λόγω της φήμης του ως καλό μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού. Η 

αύξηση  της ισοτιμίας  μειώνει  το  κόστος  απόκτησης  περιουσιακών στοιχείων  από την 

αλλοδαπή που μπορούν να υποκαταστήσουν το χρυσό,  μειώνοντας  έτσι  τη  ζητούμενη 

ποσότητα  και  την  τιμή  του.  Τέλος,  η  αύξηση  της  ετήσιας  παραγωγής  αυξάνει  την 

προσφορά χρυσού άρα μειώνει την τιμή του. Το συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι οι 
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παράγοντες  που  επιδρούν  σημαντικά  στην  τιμή  του  χρυσού  μακροχρόνια  είναι  πολύ 

λιγότεροι  από  αυτούς  που  επιδρούν  σημαντικά  βραχυχρόνια,  με   πιθανή  συνέπεια  η 

αντισταθμιστική  ικανότητα  του  χρυσού  βραχυχρόνια  να  είναι  μικρότερη  έναντι  της 

αντισταθμιστικής του ικανότητας μακροχρόνια. 

Γ) Ο Xρυσός Ως Μέσο Αντιστάθμισης

Δεδομένου ότι η ονομαστική του απόδοση είναι μηδενική και η πραγματική του απόδοση 

αρνητική σε περιβάλλον πληθωρισμού, ο βασικότερος λόγος αγοράς χρυσού από τους 

επενδυτές  είναι  η  επιδίωξη αντιστάθμισης  κάποιου κινδύνου.  Ο χρυσός θεωρείται  ότι 

μπορεί  να  διαφοροποιήσει  σε  σημαντικό  βαθμό  ένα  χαρτοφυλάκιο  μειώνοντας  το  μη 

συστηματικό κίνδυνό του. Αυτή η ιδιότητα είναι τόσο πιο ισχυρή όσο μικρότερος είναι ο 

συντελεστής  βήτα που δείχνει  τη συνδιακύμανση των αποδόσεων του  χρυσού με  τις 

αποδόσεις  του  ενλόγω  χαρτοφυλακίου  (Ghosh  et  al.  2004).  Στην  πράξη, ο  χρυσός 

χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου και του 

κινδύνου αγοραστικής δύναμης.

Όσον αφορά το συναλλαγματικό κίνδυνο,  υπάρχουν άρθρα που προτείνουν ότι 

όντως οι μεταβολές της τιμής του χρυσού μπορούν να “προβλέψουν” τις μεταβολές στη 

συναλλαγματική ισοτιμία (παράδειγμα Capie, Mills και Wood 2005). Η σχέση αυτή όμως 

φαίνεται  να εξαρτάται  σε σημαντικό βαθμό από απρόβλεπτα,  μη οικονομικής  φύσεως 

γεγονότα.  Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται  άμεσα με τον προβληματισμό εάν τελικά  η 

όποια δύναμη του χρυσού ως μέσου αντιστάθμισης είναι διαχρονική ή εμφανίζεται μόνο 

σε περιόδους  κρίσης,  με άλλα λόγια  αν τελικά  ο χρυσός είναι  μέσο αντιστάθμισης ή 

ασφαλές καταφύγιο (safe haven). Ένα πρόσφατο άρθρο ασχολήθηκε με την ιδιότητα του 

χρυσού  ως  ασφαλές  καταφύγιο,  ορίζοντάς  την  ως  έλλειψη  συνδιακύμανσης  των 

αποδόσεων  του  χρυσού  με  την  απόδοση  του  χαρτοφυλακίου σε  περίοδο  κρίσης.  Οι 

συγγραφείς  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  ιδιότητα  του  χρυσού  ως  ασφαλές 

καταφύγιο δεν ισχύει για τα ομόλογα ενώ ισχύει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τις 

μετοχές (Baur και Lucey 2010).

Όπως συμβαίνει με όλα τα μέσα αντιστάθμισης, έτσι και ο χρυσός τα τελευταία 

χρόνια  είναι  υποκείμενο  περιουσιακό  στοιχείο διάφορων  χρηματοοικονομικών 

παραγώγων που αγοράζονται και πωλούνται στη δευτερογενή αγορά.  Έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι τύποι παραγώγων έτσι ώστε η αγορά χρυσού για σκοπούς αντιστάθμισης να μην 

προϋποθέτει τη φυσική κατοχή του. Οι κυριότερες αγορές χρυσού παγκοσμίως είναι του 
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Λονδίνου  (London  Bullion  Market  Association -  LBMA)  και  της  Νέας  Υόρκης 

(Commodity Exchange - COMEX), ενώ ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν τα 

τελευταία  χρόνια  οι  αγορές  της  Σανγκάης  και  του  Χονγκ  Κονγκ.  Τα  παράγωγα  που 

περιλαμβάνουν  χρυσό  είναι  αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  στις  δευτερογενείς  αγορές 

όπως όλα τα παράγωγα. Συνηθισμένα παράγωγα που περιλαμβάνουν χρυσό είναι τα εξής:

α)  Ανταλλαγές  χρυσού  με  άλλο  περιουσιακό  στοιχείου,  πχ  συνάλλαγμα,  ή  το 

αντίστροφο. Η πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται για την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο 

χρυσού που θα επιτρέψει στον επενδυτή να αντισταθμίσει τις απώλειες από ενδεχόμενο 

κίνδυνο  χωρίς  να  έχει  ανοιχτή  θέση  στην  αγορά  χρυσού.  Η  δεύτερη  περίπτωση, 

ανταλλαγή χρυσού με άλλο περιουσιακό στοιχείο,  έχει συνήθως σκοπό την αύξηση της 

ρευστότητας ή την αύξηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου σε περίπτωση που κριθεί ότι 

ο κίνδυνος που αντιστάθμιζε η παρουσία του χρυσού εξέλιπε. Μία τέτοια ανταλλαγή σε 

πιο σύνθετη μορφή απασχόλησε τις αγγλικές χρηματαγορές πριν περίπου δυο χρόνια διότι 

θεωρήθηκε κρυφή προσπάθεια διάσωσης της τράπεζας που το πραγματοποίησε (“Secret 

gold swap has spooked the market”, Daily Telegraph 7/7/2010) σε μια περίοδο μάλιστα 

που εξαιτίας  της  κρίσης  η τιμή  του χρυσού  είχε  έντονη  ανοδική  τάση.  Επίσης,  όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι κεντρικές τράπεζες δανείζουν χρυσό στους  παραγωγούς 

χρυσού προκειμένου οι τελευταίοι να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Ο δανεισμός αυτός, αν 

και συνήθως έχει τη μορφή leasing, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη  δημιουργία μιας 

συμφωνίας ανταλλαγής.

β)  Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης χρυσού.  Το δικαίωμα προαίρεσης 

δίνει  τη δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσού χωρίς να δεσμεύει τον επενδυτή πέρα από 

το κόστος απόκτησης του δικαιώματος. Στην περίπτωση δικαίωματος αγοράς χρυσού που 

μας ενδιαφέρει εδώ, ο επενδυτής αποκτά τηδυνατότητα να αντισταθμίσει έναν κίνδυνο  σε 

οποιαδήποτε  ημερομηνία  μέχρι  τη  λήξη  του  δικαιώματος.  Μειονέκτημα  αυτής  της 

στρατηγικής  είναι  ότι,  σε  αντίθεση  με  την  ανταλλαγή,  ο  χρυσός  παραμένει  στο 

χαρτοφυλάκιο  και  αυτό  μπορεί  μα αποδειχτεί   ανεπιθύμητο  σε  βάθος  χρόνου  διότι  ο 

χρυσός δεν προσφέρει κάποια ταμειακή εισροή με εξαίρεση τη στιγμή της πώλησής του.

Είναι συχνή η περίπτωση όπου το δικαίωμα προαίρεσης δεν αφορά τον ίδιο το 

χρυσό αλλά ένα προθεσμιακό συμβόλαιο αγοράς ή πώλησής του.

γ)  Προθεσμιακό  συμβόλαιο  ή  συμβόλαιο  μελλοντικής  εκπλήρωσης  αγοράς  ή 

πώλησης χρυσού. Οι δύο αυτές μορφές παραγώγων που βασίζονται στην τιμή του χρυσού 

είναι οι  συνηθέστερες,  με όλες τις διαφορές που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 1. Σε 

όλες τις μεγάλες αγορές χρυσού μαζί με τις  τρέχουσες τιμές (spot prices ή gold fixings) 

δίνονται και οι τιμές σύναψης προθεσμιακών συμβολαίων, οι οποίες είναι ανάλογες της 
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διάρκειας  του  συμβολαίου  και,  σύμφωνα  με  την  υπόθεση  αποτελεσματικών  αγορών, 

δείχνουν τη μελλοντική κατεύθυνση της τρέχουσας τιμής του χρυσού.

Δ) Χρυσός Και Πληθωρισμός

Η πιο γνωστή και διαδεδομένη άποψη σχετικά με το χρυσό είναι ότι είναι αποτελεσματικό 

μέσο  αντιστάθμισης  έναντι  του  κινδύνου  αγοραστικής  δύναμης  –  πληθωρισμού.  Σε 

περιπτώσεις  υπερπληθωρισμού μάλιστα ο  κόσμος ενδέχεται  να παρατήσει  εντελώς  το 

εγχώριο  νόμισμα  για  χάρη  του  χρυσού  και  άλλων  υποκατάστατων.  Η  εμπιστοσύνη 

πολλών  επενδυτών  στο  χρυσό  για  μέσο  αντιστάθμισης  του  κινδύνου  αγοραστικής 

δύναμης οφείλεται  σε ιστορικούς λόγους και συγκεκριμένα στην επί πολλές δεκαετίες 

θέση του ως  τυπικό στήριγμα του νομισματικού  συστήματος,  καθώς και  στη σχετική 

σταθερότητα της τιμής του συγκρινόμενο με άλλα περιουσιακά στοιχεία, για παράδειγμα 

μετοχές ή ξένο συνάλλαγμα (Greer 2006).

Υπάρχουν δύο ερμηνείες της σχέσης μεταξύ επιπέδου τιμών και τιμής χρυσού που 

πρέπει να γίνονται  αντιληπτές ως συμπληρωματικές και όχι  ως  ανταγωνιστικές (Greer 

2006). Η πρώτη ερμηνεία βασίζεται στον πληθωρισμό που προκαλείται από τη μεριά της 

συνολικής προσφοράς. Το επίπεδο τιμών και η τιμή του χρυσού κινούνται μαζί εξαιτίας 

των αντιδράσεων των νομισματικών αρχών και των επενδυτών αντίστοιχα σε περιόδους 

κρίσης όπου η αβεβαιότητα είναι αυξημένη. Οι νομισματικές αρχές είναι πολύ πιθανό ότι 

θα  καταφύγουν  στην  έμμεση  (μείωση  του  επιτοκίου)  ή  στην  άμεση  (τύπωμα 

χαρτονομισμάτων)  αύξηση  της  προσφοράς  χρήματος  με  σκοπό  την  αναθέρμανση  της 

οικονομίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού. Οι επενδυτές 

από την άλλη θα αυξήσουν τη ζήτηση για χρυσό εξαιτίας της αβεβαιότητας. Αύξηση της 

ζήτησης χωρίς άλλες μεταβολές σημαίνει αύξηση της τιμής του χρυσού. Επομένως, το 

επίπεδο τιμών  και  η  τιμή  του χρυσού αναμένεται  να κινούνται  μαζί  και  ιδιαίτερα σε 

περιόδους αβεβαιότητας.

Η δεύτερη ερμηνεία βασίζεται στον πληθωρισμό που προκαλείται από την πλευρά 

της  συνολικής  ζήτησης.  Η αυξημένη συνολική  ζήτηση για αγαθά και  υπηρεσίες  στην 

οικονομία  θα  αυξήσει  το  επίπεδο  τιμών  και  θα  δώσει  κίνητρο  στις  επιχειρήσεις  να 

αυξήσουν και αυτές με τη σειρά τους τη ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά. Στα αγαθά 

αυτά περιλαμβάνεται  ο χρυσός.  Επομένως, η τιμή  του θα αυξηθεί  εξαιτίας  αυξημένης 

ζήτησης με σκοπό τη χρήση, ακολουθώντας έτσι την αύξηση του επιπέδου τιμών.

Παρά  τις  παραπάνω  ερμηνείες,  οι  ερευνητές  που  έχουν  ασχοληθεί  με  τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ τιμής χρυσού και πληθωρισμού αυτή δε συμφωνούν ως 
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προς  την  ύπαρξή  ή  και τα  χαρακτηριστικά  της.  Για  παράδειγμα,  οι  Worthington  και 

Pahlavani  (2007)  καταλήγουν ότι  υπάρχει  ισχυρή σχέση μεταξύ  των δύο μεταβλητών 

τουλάχιστον στις ΗΠΑ, άρα ο χρυσός είναι κατάλληλο μέσο αντιστάθμισης έναντι του 

πληθωρισμού  είτε  ως  άμεση  επένδυση  είτε  ως  έμμεση  επένδυση  μέσω  παραγώγων. 

Επίσης, υπάρχουν άρθρα, όπως των Ghosh et al. που αναφέρθηκε και παραπάνω (2004), 

που διακρίνουν ανάμεσα στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Οι συγκεκριμένοι κατέληξαν στο ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται μόνο 

μακροχρόνια,  ενώ οι βραχυχρόνιες  κινήσεις  του επιπέδου τιμών δε φαίνεται  να έχουν 

σχέση  με  την  τιμή  του  χρυσού.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  επομένως,  ο  χρυσός  είνα 

κατάλληλο  μέσο  αντιστάθμισης  μόνο  για  μακροχρόνιες  περιόδους.  Τέλος,  υπάρχουν 

εργασίες όπως των Mahdavi και Zhou (1997) και των Chua και Woodward (1982) που 

αμφισβητούν την ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών άρα και της 

χρησιμότητας του χρυσού ως μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού. Το σίγουρο 

είναι ότι, παρότι οι ερευνητές διαφωνούν επί του θέματος, ο χρυσός δε φαίνεται να χάνει 

στο άμεσο μέλλον την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

Είναι  γεγονός  οι  ομολογίες  που  είναι  συνδεδεμένες  με  τον  πληθωρισμό  έχουν 

αναδειχθεί  ως  το  πιο  σημαντικό  και  αποτελεσματικό  μέσο  αντιστάθμισης  έναντι  του 

κινδύνου της αγοραστικής δύναμης και όντως το μερίδιο τους στην αγορά ομολόγων έχει 

ανέβει τα τελευταία χρόνια. Η απροθυμία των κυβερνήσεων όμως να εκδώσουν τέτοιου 

είδους ομολογίες χωρίς να υποεκτιμήσουν σκόπιμα τον πληθωρισμό για να αποδώσουν 

λιγότερα στον κάτοχο, καθώς και η διαπίστωση ότι αυτές οι ομολογίες είναι πιθανό ότι 

επιταχύνουν τη διάχυση του πληθωρισμού στην οικονομία, είναι ενδείξεις ότι ο χρυσός θα 

εξακολουθήσει να είναι μια βασική επιλογή για τον επενδυτή που θέλει να διαφυλάξει την 

αξία του χαρτοφυλακίου του από τη συσσωρευτική φθορά που προκαλεί η άνοδος του 

επιπέδου τιμών.

Ένα  σημείο  στο  οποίο  συμφωνούν  οι  περισσότεροι  ερευνητές  πάντως,  και 

υπονοείται ξεκάθαρα στις δυο ερμηνείες της σχέσης τιμής χρυσού και πληθωρισμού που 

αναφέρθηκαν  παραπάνω,  είναι  ότι  η  ικανότητα  του  χρυσού  να  αντισταθμίζει  τον 

πληθωρισμό εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική συγκυρία και πολιτικούς 

παράγοντες.  Για  να  κριθεί  αυτή  η  ικανότητα  του  χρυσού,  χρειάζεται  η  έννοια  της 

αποτελεσματικής αντιστάθμισης που ορίστηκε στο κεφάλαιο 1, καθώς και η έννοια του 

τέλειου αντισταθμιστικού μέσου. Αν υποτεθεί ότι η σχέση μεταξύ γενικού επιπέδου τιμών 

(Ρ) και τιμής χρυσού (G) είναι γραμμική της μορφής 

Pt = a + b *Gt

,τότε ο χρυσός είναι τέλειο μέσο αντιστάθμισης (perfect hedge) έναντι της αύξησης του 
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επιπέδου τιμών όταν στην παραπάνω σχέση η ελαστικότητα του επιπέδου τιμών ως προς 

την τιμή του χρυσού είναι μοναδιαία. Στην πράξη αυτό είναι πολύ σπάνιο να συμβεί όχι 

μόνο στην περίπτωση χρυσού-πληθωρισμού αλλά και σε κάθε περίπτωση αντιστάθμισης. 

Αυτή η συνθήκη όμως βοηθά στην αξιολόγηση της αντισταθμιστικής δύναμης του χρυσού 

και  είναι  ο  ιδανικός  στόχος.  Στην  πράξη  χρησιμοποιείται  η  έννοια  της  άκρως 

αποτελεσματικής  αντιστάθμισης  του  ΔΛΠ  39,  σύμφωνα  με  την  οποία  το  μέσο 

αντιστάθμισης  καλύπτει τουλάχιστον το 80% του κινδύνου. Για κάλυψη μικρότερη του 

80%, η αντιστάθμιση είναι μερική ή ατελής.

Η εκτίμηση των συντελεστών της παραπάνω σχέσης μπορεί να γίνει με τη χρήση 

οικονομετρικών  μεθόδων.  Παρόλα  αυτά,  δεν  αρκεί  η  απλή  μέθοδος  ελαχίστων 

τετραγώνων διότι οι δύο υπό εξέταση μεταβλητές δεν είναι στάσιμες και αυτό δημιουργεί 

το  πρόβλημα  της  φαινομενικής  παλινδρόμησης.  Η  πιο  συνηθισμένη  μέθοδος  είναι  η 

προσπάθεια  εύρεσης  σχέσης  συνολοκλήρωσης  μεταξύ  των  δύο  μεταβλητών  και  στη 

συνέχεια  ο  προσδιορισμός  εκτιμητών  για  το  α  και  το  β.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η 

παραπάνω παλινδρόμηση θα είναι η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:  ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΧΡΥΣΟΣ  - 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρακάτω  παρουσιάζονται  τα  κυριότερα  άρθρα  που  αναφέρονται  στην  εργασία.  Η 

παρουσίαση  γίνεται  με  χρονολογική  σειρά  προκειμένου  να  φανεί  η  εξέλιξη  των 

συμπερασμάτων και των οικονομετρικών μεθόδων διαχρονικά. 

Τα  άρθρα  αφορούν  περιπτώσεις  εξέτασης  της  αντισταθμιστικής  δύναμης  του 

χρυσού έναντι του κινδύνου αγοραστικής δύναμης αλλά δεν περιορίζονται σε αυτό. Σε 

ορισμένα άρθρα εξετάζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιστάθμισης πληθωρισμού όπως η 

αγορά  χρεογράφων  (ομόλογα  και  μετοχές),  η  αγορά  κατοικίας,  ακόμα  και  η  αγορά 

βιβλίων κόμικ. Το τελευταίο μέσο δεν αποτελεί παράδοξο καθώς η αγορά καλλιτεχνικών 

έργων πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί αντισταθμιστικούς σκοπούς και 

όχι μόνο την αγάπη για την τέχνη που μπορεί να έχει ο αγοραστής.

Ακόμα,  αναφέρονται  άρθρα  που  εξετάζουν  την  αντισταθμιστική  δύναμη  του 

χρυσού  έναντι  άλλων  κινδύνων,  με  κυριότερο  τον  κίνδυνο  συναλλάγματος.  Τα 

συμπεράσματα είναι ευνοϊκά κυρίως για την περίπτωση του δολαρίου.

Τέλος,  υπάρχουν  άρθρα  που  αναφέρονται  σε  γενικότερα  ζητήματα  όπως  η 

διαφορά  αντιστάθμισης  μεταξύ  μικρού  και  μεγάλου  πληθωρισμού  και  ο  έλεγχος 

εγκυρότητας της σχέσης Fisher.
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Πίνακας 2: Σύνοψη βιβλιογραφίας με χρονολογική σειρά
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Fatna E.F., 

Schwert G. W.

Journal of 

Financial 

Economics

Asset returns and 

inflation

1977 Μηνιαία, τριμηνιαία κι εξαμηνιαία 

στοιχεία πληθωρισμού και 

προσδοκώμενου πληθωρισμού 

(υποκατάστατη μεταβλητή το 

επιτόκιο), αποδόσεων ομολογιών 

ΗΠΑ, δείκτη αγοράς κατοικίας, 

εισοδήματος από εργασία και 

αποδόσεων μετοχών 

χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης 

(1/1953 με 7/1971)

Μέθοδος 

ελαχίστων 

τετραγώνων

Η αγορά κατοικίας 

αντισταθμίζει 

προσδοκώμενο και 

απροσδόκητο 

πληθωρισμό. Τα 

ομόλογα έκδοσης 

ΗΠΑ μόνο τον 

προσδοκώμενο. Το 

εισόδημα από 

εργασία έχει μικρή 

σχέση με τις δύο 

συνιστώσες του 

πληθωρισμού. Οι 

κοινές μετοχές 

εμφανίζουν αρνητική 

συσχέτιση με τον 

πληθωρισμό

-Ang S.J. , 

Chua J. , 

Reinhart W.

The Financial

Review

Monetary 

appreciation and 

inflation- hedging 

characteristics of 

comic books

1983 Δείκτες τιμών βιβλίων κόμικ 

ανάλογα με την ημερομηνία 

έκδοσής τους, πληθωρισμός ΗΠΑ, 

ετήσια απόδοση ομολόγου ΗΠΑ 

ως υποκατάστατη μεταβλητή 

(proxy variable) της απόδοσης 

χωρίς κίνδυνο (ετήσια στοιχεία 

1971-1981)

Μέθοδος 

ελαχίστων 

τετραγώνων, 

CAPM, 

αποτέλεσμα 

Fisher

Τα βιβλία κόμικ 

ενδεχομένως 

αντισταθμίζουν 

πλήρως τον κίνδυνο 

πληθωρισμού. 

Αβέβαια 

αποτελέσματα λόγω 

των λίγων 

παρατηρήσεων.

-Kaufmann 

T.P., Winters 

P.A.

Resource policy The price of gold – 

A simple model

1989 Ετήσια τιμή χρυσού και 

αποπληθωριστής ΑΕΠ (ΗΠΑ 

1974-1988)

Μέθοδος 

ελαχίστων 

τετραγώνων

Υπάρχει στατιστικά 

σημαντική 

συσχέτιση του 

αποπληθωριστή του 

ΑΕΠ  και της τιμής 

χρυσού στις ΗΠΑ

-Sjaastad L.A., 

Scacciavillani 

F.

Journal of 

International 

Money and 

Finance

“The price of gold 

and the exchange 

rate”

1996 Καθημερινά στοιχεία τιμών 

χρυσού, μηνιαία στοιχεία τιμών 

χρυσού στην αγορά προθεσμίας - 

συμβόλαια 90 ημερών στην αρχή 

του μήνα, καθημερινά στοιχεία 

ισοτιμιών δολαρίου με το 

γερμανικό μάρκο, το γιεν και τη 

στερλίνα,  μηνιαία στοιχεία 

ισοτιμιών στην αγορά προθεσμίας 

- συμβόλαια 90 ημερών στην αρχή 

του μήνα (1/1982 με 12/1990)

ECM Η τιμή του χρυσού 

επηρεάζεται κυρίως 

από τις κινήσεις των 

ευρωπαϊκών 

νομισμάτων. Οι 

αποδόσεις του 

χρυσού χρησιμεύουν 

ως μέσο 

αντιστάθμισης 

έναντι του 

παγκόσμιου 

πληθωρισμού
(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Mahdavi S., 
Zhou S.

Journal of 
economics and 

business

“Gold and 
commodity prices

as leading 
indicators of 

inflation: Tests of 
long-run 

relationship and 
predictive 

performance

1997 Τριμηνιαία τιμή χρυσού (q1/1970 
– q4/1994), τριμηνιαίος ΔΤΚ

(q1/1958 – q4/1994), η διαφορά 
οφείλεται στο ότι πριν το 1970 

ίσχυε ο κανόνας χρυσού και η τιμή 
του ήταν καθορισμένη (ΗΒ/αγορά 

Λονδίνου)

ECM Καμία ένδειξη 
στατιστικά 

σημαντικής σχέσης 
συνολοκλήρωσης 

μεταξύ του 
Βρετανικού ΔΤΚ και 
της τιμής χρυσού του 

Λονδίνου, κακές 
εκτός δείγματος 
προβλέψεις του 

υποδείγματος. Άλλα 
εμπορεύματα 

(commodities) είναι 
καλύτερα μέσα 

αντιστάθμισης έναντι 
του πληθωρισμού

-Ghosh D., 
Levin E.J., 

McMillan P., 
Wright R.E.

Studies in 
economics and 

finance

“Gold as an 
inflation hedge?”

2004 Μηνιαία στοιχεία τιμών χρυσού, 
παγκόσμιου δείκτη τιμών, 

αμερικανικού δείκτη τιμών, 
παγκόσμιου εισοδήματος, 
σταθμισμένης ισοτιμίας 

δολλαρίου, βήτα χρυσού και gold 
lease rate (1/1976 – 12/1999)

ECM Αδύναμη 
μακροχρόνια σχέση 
μεταξύ τιμής χρυσού 
και πληθωρισμού, ο 

χρυσός δεν είναι 
πολύ καλό μέσο 

αντιστάθμισης του 
πληθωρισμού

-Capie F., Mills 
T.C., Wood G.

Journal of 
International 

Financial 
Markets, 

Institutions and 
Money

“Gold as a hedge 
against the dollar”

2005 Εβδομαδιαία στοιχεία τιμής 
χρυσού ($ ανά ουγκιά τρόι) και 
συναλλαγματικών ισοτιμιών της 

στερλίνας και του γιεν με το 
δολάριο. (8/1/1971 με 20/2/2004)

EGARCH Ο χρυσός μπορεί να 
αντισταθμίσει την 

ισοτιμία του 
δολαρίου αλλά η 

δύναμή του 
αυξομειώνεται 

διαχρονικά 
επηρεασμένη από 
έκτακτα, πολιτικής 

κυρίως φύσεως 
γεγονότα

-Worthington
A. , Pahlavani 

M.

Applied financial 
economics letters

Gold investment 
as an inflationary 

hedge: 
cointegration 
evidence with 
allowance for 
endogenous 

structural breaks

2007 Μηνιαία τιμή χρυσού ($ ανά 
ουγκιές τρόι) και πληθωρισμός 
(ΗΠΑ, 1/1946 με 2/2006 και 

1/1973 με 2/2006)

Συνολοκλήρω
ση με σημείο 
αλλαγής του 
μέσου όρου 
της σειράς 

(μεθοδολογία 
Saikkonen- 
Lutkepohl”)

Ο χρυσός ήταν πριν 
την αλλαγή του 
νομισματικού 

συστήματος και 
παραμένει μέσο 

αντιστάθμισης έναντι 
του πληθωρισμού

Westerlund J. Journal of applied 
economics

Panel cointegration 
tests on the Fisher 

effect"

2008 ΔΤΚ και βραχυχρόνιο ονομαστικό 
επιτόκιο 20 χωρών του ΟΑΣΑ – 
τριμηνιαία στοιχεία (1980Q1 με 

2004Q4)

ADF test, 
DOLS, 

FMOLS,

Η σχέση Fisher δεν 
μπορεί να απορριφθεί 
από τα δεδομένα. Η 

χρήση στοιχείων 
πάνελ βοηθά το 
ξεπέρασμα των 
αδυναμιών των 
μεθόδων απλής 

χρονολογικής σειράς. 
Αναγκαία η ανάπτυξη 
και χρήση ακόμα πιο 
αξιόπιστων μεθόδων 

θα βοηθήσει στην 
εξαγωγή γενικότερου 

συμπεράσματος

-Alagidede P. 
Panagiotidis T.

Review of 
financial 

economics

Can common 
stocks provide a 

hedge against 
inflation? Evidence 

from African 
countries

2010 Μηνιαία στοιχεία ΔΤΚ και δείκτη 
τιμών μετοχών 6 αφρικανικών 

χωρών

VECM, 
μεθοδολογία 

Johansen

Οι κοινές μετοχές 
μπορούν γενικά να 

χρησιμοποιηθούν ως 
μέσο αντιστάθμισης 

έναντι του 
πληθωρισμού

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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-Baur D. Lucey 
B.

The Financial
Review

Is gold a hedge or 
a safe haven? An 
analysis of stocks, 

bonds and gold

2010 Καθημερινά στοιχεία MSCI 
δεικτών τιμών μετοχών και 

ομολογιών και τιμών χρυσού 
(ΗΠΑ, 30/11/1995 με 

30/11/2005). Τα στοιχεία είναι 
εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, 

ευρώ και λίρες Αγγλίας.

Asymmetric 
GARCH with 

a threshold

Ο χρυσός μπορεί 
γενικά να 

αντισταθμίσει τις 
αποδόσεις των 

μετοχών αλλά όχι 
των ομολογιών. Ο 

χρυσός είναι ασφαλές 
καταφύγιο (safe 

haven) σε περιόδους 
κρίσης μόνο 

βραχυχρόνια (15 
μέρες)

Kaserer C. 
Rodel M.

First working 
draft (retrieved

17/3/2011)

“Hedging serious 
inflation seems 

easier than hedging 
low inflation”

2011 Μηνιαία στοιχεία ΔΤΚ, 
πραγματικού ΑΕΠ, απόδοσης 
εθνικού χρέους (ομόλογα 1-3 

μηνών), απόδοσης 
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου 

μακροχρόνιων
περιουσιακών στοιχείων, δείκτη 

τιμών μετοχών, δολαριακών 
ισοτιμιών, δείκτη CRB τιμών 
εμπορευμάτων, τιμών χρυσού, 

σταθμισμένης απόδοσης χρέους 
αναπτυσσόμενων και 

αναπτυγμένων χωρών (50 χώρες, 
1949-2009)

ECM Σε περίοδους υψηλού 
πληθωρισμού σχεδόν 
όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 

αντιστάθμιση. Σε 
περιόδους χαμηλού 

πληθωρισμού μόνο οι 
αποδόσεις 

εμπορευμάτων είναι 
αξιόπιστο μέσο 

αντιστάθμισης έναντι 
του πληθωρισμού.

-Haug A. , Beyer
A. , Dewald W.

Τhe B.E. Journal 
of 

Macroeconomics

Structural Breaks 
and the Fisher 

Effect

2011 ΔΤΚ και ονομαστικό επιτόκιο 15 
χωρών του ΟΑΣΑ – 

μηνιαίαστοιχεία (1/1957 με 4/2007 
εκτός ορισμένων εξαιρέσεων)

VECM, 
DOLS, 

μεθοδολογία 
Johansen

Η σχέση Fisher 
επαληθεύεται 

μακροχρόνια στις 
περισσότερες χώρες 

αν ληφθούν υπόψη τα 
δομικά σημεία 

καμπής που 
εισάγουνφαινομενική 

μοναδιαία ρίζα και 
οδηγούν στην 

απόρριψη της σχέσης 
συνολοκλήρωσης

Η βιβλιογραφία σχετικά  με  την αντιστάθμιση έναντι  του πληθωρισμού συνήθως 

αναζητούν συσχέτιση μεταξύ του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, ή συνηθέστερα με το δείκτη 

τιμών  καταναλωτή  (ΔΤΚ),  και  μιας  άλλης  μεταβλητής  που  αντιπροσωπεύει  το  μέσο 

αντιστάθμισης.  Τα τελευταία  χρόνια  στα  σχετικά  άρθρα χρησιμοποιούνται  κατά βάση 

δυναμικά υποδείγματα που βασίζονται στην έννοια της συνολοκλήρωσης. Σε περιπτώσεις 

εβδομαδιαίων ή ημερήσιων στοιχείων συνήθως χρησιμοποιείται κάποια παραλλαγή του 

υποδείγματος GARCH διότι η μεγαλύτερη συχνότητα των παρατηρήσεων έχει την τάση 

να  εισάγει ετεροσκεδαστικότητα  στο  υπόδειγμα.  Αντίθετα,  σε  περιπτώσεις  μηνιαίων, 

τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων ή ετήσιων στοιχείων η χρήση υποδειγμάτων συνολοκλήρωσης 

δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα διότι τα στοιχεία αυτά είναι μέσοι όροι και απαλείφουν τις 

ημερήσιες αναταράξεις.

Ένα  από  τα  πιο  παλιά  άρθρα  που  γράφτηκαν  σχετικά  με  τις  δυνατότητες 

αντιστάθμισης  του  πληθωρισμού  και  σημείο  αναφοράς  πολλών  μεταγενέστερων 

δημοσιεύσεων  είναι  αυτό  των  Fama  και  Schwert  (1977)  το  οποίο  συγκρίνει  την 

αντισταθμιστική  δύναμη  έναντι  του  προσδοκώμενου  και  του  μη  προσδοκώμενου 
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πληθωρισμού των ομολόγων έκδοσης ΗΠΑ, της απόκτησης ακινήτων (real estate), του 

εισοδήματος από εργασία και των κοινών μετοχών. Για τα ακίνητα χρησιμοποιήθηκε ο 

ρυθμός  αύξησης  του  δείκτη  κόστους  απόκτησης  κατοικίας  που  περιλαμβάνεται  στον 

υπολογισμό  του  αμερικανικού  ΔΤΚ.  Για  τις  κοινές  μετοχές  χρησιμοποιήθηκαν  δύο 

χαρτοφυλάκια μετοχών του χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης, το ένα με ίση στάθμιση όλων 

των μετοχών και το άλλο με στάθμιση ανάλογη της αξίας τους. Για τον προσδοκώμενο 

πληθωρισμό  χρησιμοποιήθηκε  η  απόδοση  του  ομολόγου  έκδοσης  ΗΠΑ  της  ίδιας 

περιόδου ως υποκατάσταση  μεταβλητή (proxy variable).  Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι 

ομολογίες και τα ακίνητα είναι τέλειο μέσο αντιστάθμισης έναντι του προσδοκώμενου 

πληθωρισμού αλλά μόνο τα ακίνητα αντισταθμίζουν και τον απροσδόκητο πληθωρισμό. 

Το εισόδημα από εργασία έχει μικρή μόνο σχέση με τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, ενώ 

το πιο παράξενο εύρημα ήταν η αρνητική συσχέτιση μεταξύ αποδόσεων κοινών μετοχών 

και  πληθωρισμού, τόσο του προσδοκώμενου όσο και του απροσδόκητου. 

Το παραπάνω εύρημα σχετικά  με τις  μετοχές  δεν είναι  το μόνο.  Έχει  ερευνηθεί 

αρκετά η υπόθεση ότι οι τιμές των μετοχών κινούνται παράλληλα με τον πληθωρισμό, 

άρα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  τον  αντισταθμίσουν.  Οι  Alagidede  και 

Panagiotidis  (2010)  εξετάζουν  τους  γενικούς  δείκτες  τιμών  μετοχών  έξι  αφρικανικών 

χωρών  και  τη  δυνατότητα  χρήσης  των  αποδόσεων  κοινών  μετοχών  ως μέσο 

αντιστάθμισης  έναντι  του  πληθωρισμού.  Για  τη  μέτρηση  του  πληθωρισμού 

χρησιμοποιούν μηνιαία στοιχεία δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).  Στη  συγκεκριμένη 

εργασία  η  χρήση  μηνιαίων  στοιχείων  ήταν  αναγκαστική  εξαιτίας  της  έλλειψης 

αναλυτικότερων στοιχείων για τις χώρες αυτές. Στην οικονομετρική ανάλυση έγινε χρήση 

ενός διανυσματικού μοντέλου διόρθωσης λαθών (VECM) και της μεθοδολογίας Johansen 

και  το  μοντέλο  εξειδικεύτηκε  σε  μια  απλή εξίσωση βασισμένη  στην υπόθεση Fisher. 

Βρέθηκε  μια  στατιστικά  σημαντική,  θετική  σχέση ανάμεσα  στον  πληθωρισμό  και  τις 

αποδόσεις  των  κοινών  μετοχών.  Στις  περισσότερες  χώρες  και  για  το  εξεταζόμενο 

διάστημα,  οι  κοινές  μετοχές  πράγματι  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  μέσο 

αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού.

Ενδεικτική του ερευνητικού ενδιαφέροντος σχετικά με την εύρεση αποτελεσματικών 

μέσων αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού είναι η μελέτη των Ang et al. (1983). Σε 

αυτήν εξετάζεται η δυνατότητα αντιστάθμισης του πληθωρισμού μέσω της αγοράς παλιών 

βιβλίων κόμικ. Οι συγγραφείς κατασκευάζουν ένα δείκτη τιμών για τα βιβλία κόμικ και 

συμπεριφέρονται σε αυτόν όπως στην τιμή ενός οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

εφαρμόζοντας το μοντέλο CAPM και την εξίσωση Fisher. Στο τέλος καταλήγουν ότι ναι 

μεν τα βιβλία κόμικ μπορούν να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό υπό προϋποθέσεις αλλά 
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τα στοιχεία είναι πολύ λίγα για να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Μία  ενδιαφέρουσα  πτυχή  της  αντιστάθμισης  έναντι  του  πληθωρισμού  είναι  η 

διαφορά στις δυνατότητες αντιστάθμισης σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού σε σχέση με 

τις δυνατότητες σε περιόδους χαμηλού πληθωρισμού. Αυτήν εξετάζουν στο πρόσφατο 

άρθρο τους οι Kaserer και Rodel (2011). Ο υψηλός πληθωρισμός φαίνεται να μπορεί να 

αντισταθμιστεί  αποτελεσματικά τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια με την αγορά 

περιουσιακών  στοιχείων  που  είναι  αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  σε  διεθνή  κλίμακα 

(ομολογίες, πολύτιμα μέταλλα). Αντίθετα, σε περιόδους χαμηλού πληθωρισμού  αρκεί η 

κατάλληλη διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.

Το  πιο  γνωστό  θεωρητικό  μοντέλο  που  σχετίζεται  με  τη  δυνατότητα 

αντιστάθμισης του πληθωρισμού είναι η εξίσωση Fisher:

i = r + π + r*π

και στην απλοποιημένη της μορφή:

i = r + π

,όπου  i  το  ονομαστικό  επιτόκιο,  r  το  προγματικό  επιτόκιο  και  π  ο  πληθωρισμός.  Το 

επιτόκιο  μπορεί  να  αναφέρεται  στο  τραπεζικό  επιτόκιο  ή  γενικά  στην  επί  τα  εκατό 

απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου αλλά συνήθως αναφέρεται στο τραπεζικό επιτόκιο. 

Η  ισχύς  αυτής  της  σχέσης,  ο  επηρεασμός  της  ονομαστικής  απόδοσης  από  τον 

πληθωρισμό,  είναι  καθοριστική  στο  χαρακτηρισμό  του  υπό  συζήτηση  περιουσιακού 

στοιχείου ως αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού. Τα τελευταία 

ευρήματα  δείχνουν  ότι  η  εξίσωση  Fisher  ισχύει  τουλάχιστον  μακροχρόνια.  Οι  Haug, 

Beyer  και  Dewald  (2011)  εξετάζουν  την  ισχύ  της  εξίσωσης  Fisher  στη  μακροχρόνια 

περίοδο  σε  αναπτυγμένες  χώρες  –  μέλη  του  ΟΑΣΑ  με  μια  ποικιλία  οικονομετρικών 

μεθόδων και καταλήγουν  ότι στις περισσότερες από αυτές η σχέση ισχύει μακροχρόνια. 

Επίσης  ο  Westerlund  (2008),  με  τη  χρήση ανάλυσης  δεδομένων  πάνελ,  δείχνει  ότι  η 

υπόθεση Fisher δεν μπορεί να απορριφθεί για την πλειοψηφία των 20 χωρών του ΟΟΣΑ 

που  εξετάζει  κατά  το  διάστημα  1980-2004.  Ο ερευνητής  αποδίδει  την απόρριψη  της 

σχέσης  Fisher  σε  άλλες  έρευνες στην  αναλυτική  αδυναμία  της  ανάλυσης  απλής 

χρονολογικής σειράς, δείχνοντας ίσως την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούν οι 

μεταγενέστερες έρευνες.

Όσον αφορά το  χρυσό, η βιβλιογραφία που τον εξετάζει ως μέσο αντιστάθμισης 

επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι Capie, et al. (2005) 

χρησιμοποιούν εβδομαδιαία δεδομένα, και όχι μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια όπως είναι η 

συνηθισμένη πρακτική, προκειμένου να ελέγξουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κατά πόσο 

οι  μεταβολές  στην τιμή  του χρυσού έχουν  μακροχρόνια  σχέση με  τις  μεταβολές  στις 
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ισοτιμίες  του  δολαρίου  με  το  γεν  και  τη  στερλίνα.  Η  μεγάλη  συχνότητα  των 

παρατηρήσεων  είχε  ως  αποτέλεσμα  την εμφάνιση  ετεροσκεδαστικότητας  κι  έκανε 

απαραίτητη  τη  χρήση  ενός  υποδείγματος  GARCH.  Η  οικονομετρική  κι  εμπειρική  – 

γραφική ανάλυσή τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός χρησιμοποιείται ως μέσο 

προστασίας έναντι των διακυμάνσεων των ισοτιμιών ελλείψει καλύτερου: η μακροχρόνια 

σχέση τιμής  χρυσού και  συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι  υπαρκτή αλλά η ισχύς της 

μεταβάλλεται διαχρονικά από απρόβλεπτους,  πολιτικής κυρίως φύσεως παράγοντες. Το 

συμπέρασμα  αυτό  είναι  αρκετά  πιθανό  να  συνδέεται  με  τη  μεγάλη  συχνότητα  των 

παρατηρήσεων.  Η  χρήση  μηνιαίων,  τριμηνιαίων  κτλ.  μέσων  όρων  για  την  τιμή  του 

χρυσού σαφώς ομαλοποιεί τις βραχυχρόνιες αναταράξεις. Αυτό απλοποιεί την ανάλυση 

αλλά αποκρύπτει ενδεχομένως σημαντική πληροφόρηση και αυτό ακριβώς προσπαθούν 

να αποφύγουν οι συγγραφείς αυτού του άρθρου.

Οι Sjaastad και Scacciavillani  (1996) εξέτασαν και αυτοί  τη σχέση μεταξύ της 

τιμής του χρυσού και των ισοτιμιών διάφορων ισχυρών νομισμάτων, καθώς επίσης και τη 

σχέση τιμής χρυσού και παγκόσμιου πληθωρισμού. Διαπίστωσαν ότι τα νομίσματα των 

χωρών της ΕΕ είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο την τιμή του χρυσού παρά το 

δολάριο  ΗΠΑ ή  τα  νομίσματα  των  χωρών  που  παράγουν  χρυσό  πχ  Αυστραλία,  Ν. 

Αφρική.  Βάσει  αυτής  της  μελέτης  κατέληξαν  στο  ότι  ο  χρυσός  μπορεί  όντως  να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο αντιστάθμισης έναντι του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Οι Baur και Lucer (2010) ασχολούνται με ένα θεμελιώδες ερώτημα, αν ο χρυσός 

αντιμετωπίζεται  ως μέσο αντιστάθμισης διάφορων κινδύνων από τους  επενδυτές  ή ως 

γενικό  καταφύγιο  αξίας  σε  περιόδους  αστάθειας.  Στην  ανάλυσή  τους  χρησιμοποιούν 

καθημερινά στοιχεία και,  όπως είναι  αναμενόμενο, μια μορφή GARCH. Τα ευρήματά 

τους έδειξαν ότι ο χρυσός μπορεί μεν να αντισταθμίσει τυχόν απώλειες από τις αποδόσεις 

των μετοχών αλλά όχι από αυτές των ομολογιών. Για τις περιόδους κρίσεις δε, ο χρυσός 

χρησιμεύει ως καταφύγιο μόνο για 15 μέρες.

Ειδικότερα στο θέμα της  δυνατότητας χρήσης χρυσού για μέσο αντιστάθμισης 

έναντι του πληθωρισμού, υπάρχει επίσης σημαντική βιβλιογραφία που πραγματεύεται το 

ζήτημα από διάφορες σκοπιές. Οι Ghosh et al. (2004) χρησιμοποιούν μηνιαία δεδομένα 

για  μια  περίοδο  24  ετών.  Διαπιστώνουν  ότι  η  τιμή  του  χρυσού  επηρεάζεται  από  τις 

μεταβολές στο επίπεδο τιμών με αργό και ασθενή τρόπο, επομένως ο χρυσός δεν είναι 

καλό μέσο προστασίας έναντι του πληθωρισμού. Χαρακτηριστικά, στο τυπικό μοντέλο 

διόρθωσης λαθών (ECM) ο συντελεστής  διόρθωσης λαθών είναι  μόλις  -0,0228.  Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι η μακροχρόνια ισορροπία της τιμής του χρυσού σε σχέση με το 

επίπεδο τιμών επιτυγχάνεται ceteris paribus 1 / 0,0228 = 44 περίπου μήνες μετά από ένα 
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ενδεχόμενο τυχαίο, βραχυχρόνιο σοκ στο γενικό επίπεδο τιμών.

Οι Mahdavi και Zhou (1997) εξετάζουν την αγγλική αγορά και κάνουν μια γενική 

εκτίμηση  της  ικανότητας  της  τιμής  του  χρυσού  και  του  δείκτη  τιμών  βιομηχανικών 

πρώτων υλών να προβλέπουν μεταβολές στο επίπεδο τιμών. Η τιμή του χρυσού φάνηκε 

να  είναι  χειρότερη  σε  αυτό  το  ρόλο  από  το  δείκτη  τιμών  βιομηχανικών  υλών.  Στο 

υπόδειγμα που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς δεν μπορεί να απορριφθεί η υπόθεση περί 

μη  ύπαρξης  συνολοκλήρωσης  μεταξύ  τιμής  χρυσού και  δείκτη  τιμών  καταναλωτή σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Οι Kaufmann και Winters (1989) πρότειναν ένα απλό μοντέλο καθορισμού της 

τιμής του χρυσού, στο οποίο περιλαμβάνονται όχι οι συνηθισμένες μεταβλητές αυτών των 

μοντέλων πχ επιτόκια, παγκόσμιος πληθωρισμός, αλλά μόνο μια σταθμισμένη ισοτιμία 

δολλαρίου – 10 νομισμάτων, η ετήσια παγκόσμια παραγωγή χρυσού και το επίπεδο τιμών 

των ΗΠΑ όπως αυτό μετράται με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Οι συγγραφείς τονίζουν 

ότι  δεν  αναζητούν  αιτιώδη  σχέση  αλλά  απλή  συσχέτιση  και  μάλιστα  μακροχρόνιας 

μορφής. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούν ετήσια στοιχεία από μια περίοδο μόλις 

15 ετών. Σε κάθε περίπτωση, το δείγμα που χρησιμοποιείται είναι ενδεχομένως αρκετά 

μικρό ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Η χρησιμότητα αυτού του υποδείγματος 

έγκειται στο ότι παρέχει ενδείξεις για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης τιμής χρυσού κι 

επιπέδου τιμών ενώ ταυτόχρονα δείχνει  ότι η συχνότητα των παρατηρήσεων μπορεί να 

επηρεάσει τα τελικά συμπεράσματα. Μια άλλη σημαντική παράμετρος του υποδείγματος 

αυτού και πιθανή αιτία του απρόσμενα καλού ταιριάσματός του με τα δεδομένα είναι η 

χρήση του αποπληθωριστή ΑΕΠ ως μέτρου του επιπέδου τιμών και όχι του δείκτη τιμών 

καταναλωτή.  Ο  αποπληθωριστής  ΑΕΠ  ενσωματώνει  περισσότερη  πληροφορία  και 

ιδιαίτερα  πληροφορία  για  τιμές  που  δεν  ενδιαφέρουν  τόσο  τον  καταναλωτή  όσο  τον 

επενδυτή και τον παραγωγό. Αυτοί οι τελευταίοι άλλωστε είναι κυρίως που ενδιαφέρονται 

για την τιμή του χρυσού.

Σημαντική είναι επίσης η μελέτη των Worthington και Pahlavani (2007). Η μελέτη 

αυτή αφορά την οικονομία των ΗΠΑ από το 1946 μέχρι το 2006 και χρησιμοποιεί μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία συνολοκλήρωσης που ονομάζεται Saikkonen-Lutkepohl  και 

της επιτρέπει να λάβει υπόψη της την αλλαγή του νομισματικού συστήματος το 1972. Το 

συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι όχι μόνο στη μεταπολεμική οικονομία των ΗΠΑ 

ο χρυσός είναι σταθερά μέσοαντιστάθμισης του πληθωρισμού αλλά ότι η σχέση αυτή δεν 

επηρεάστηκε σημαντικά από την εγκατάλειψη του κανόνα χρυσού-συναλλάγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α) Μεθοδολογία

I) Φαινομενική παλινδρόμηση

Στην  οικονομετρική  ανάλυση  και  συγκεκριμένα  στην  ανάλυση  χρονολογικών  σειρών 

είναι πολύ  συνηθισμένη η περίπτωση δύο μεταβλητές να παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση 

αλλά η συσχέτιση αυτή να μην έχει κανένα οικονομικό ή άλλο νόημα. Η παλινδρόμηση 

που οδηγεί σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα ονομάζεται φαινομενική (spurious regression). Η 

ύπαρξη φαινομενικών παλινδρομήσεων στην ανάλυση χρονολογικών σειρών οφείλεται σε 

δύο αίτια:

α) Υπάρχει μια τρίτη μεταβλητή η οποία δεν έχει εισαχθεί στην ανάλυση ή δεν μπορεί να 

μετρηθεί. 

β) Οι υπό εξέταση χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιμες, που σημαίνει ότι ο μέσος όρος 

και η διακύμανσή τους είναι συνάρτηση της χρονικής στιγμής t και όχι σταθερές.

Μια  φαινομενική  παλινδρόμηση  γενικά  παράγει  ασυνεπείς  εκτιμητές  των 

συντελεστών, με αποτέλεσμα ο έλεγχος με κλασικά εργαλεία όπως η  στατιστική  t  και  η 

στατιστική F να μην είναι αξιόπιστος (Χρήστου 2002), άρα οι προβλέψεις μιας τέτοιας 

παλινδρόμησης είναι αναξιόπιστες (Granger και Newbold 1974).

Σύμφωνα  με  το  Hendry  (1986),  ήδη  από  το  1884  διατυπώνονταν  αμφιβολίες 

σχετικά  με  την  αξία  της  παρατηρούμενης  συσχέτισης  μεταξύ  διάφορων  οικονομικών 

μεταβλητών, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια οι οικονομέτρες και όχι μόνο επιμένουν ότι “η 

συσχέτιση δε συνιστά κατ' ανάγκη αιτιότητα”. Παρόλα αυτά, η πρώτη συστηματική και 

μεθοδική  διερεύνηση  της  έννοιας  της  φαινομενικής  παλινδρόμησης  στα  πλαίσια  της 

οικονομετρίας δεν έγινε παρά αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στο άρθρο των 

Granger και Newbold (1974). Οι Granger και Newbold επισημαίνουν το παράδοξο σε μια 

παλινδρόμηση ο συντελεστής συσχέτισης R2 να είναι ιδιαίτερα υψηλός και η στατιστική 

ελέγχου αυτοσυσχέτισης  Durbin-  Watson (d)  να έχει  πολύ μικρή τιμή.  Συγκεκριμένα, 

θεωρούν ότι αν R2 > d, τότε είναι πολύ πιθανό η  εκτιμημένη παλινδρόμηση να θεωρηθεί 

φαινομενικη.  Στο  άρθρο  τους  αυτό  επίσης  συζητούν  τη  δυνατότητα  χρήσης  πρώτων 

διαφορών, αυτό που είναι ευρύτερα γνωστό σήμερα ως ολοκλήρωση πρώτου βαθμού, ως 

μέθοδο επίλυσης του προβλήματος αν κι επισημαίνουν ότι η μέθοδος αυτή στερεί από τον 

34



ερευνητή πολύτιμη πληροφορία που περιέχεται στις τιμές των μεταβλητών.  Γενικά, μία 

χρονολογική σειρά  Yt θεωρείται ολοκληρωμένη βαθμού  d  αν η  d-διαφορά (1-L)d *  Yt 

είναι στάσιμη χρονολογική σειρά, όπου L ο τελεστής υστέρησης κατά μία περίοδο.

Έκτοτε, η ανάλυση χρονολογικών σειρών έχει κάνει πάρα πολλά βήματα προς τα 

εμπρός προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φαινομενικής παλινδρόμησης. 

Στα πλαίσια  αυτής  της  προσπάθειας  αναπτύχθηκε  η έννοια  της  συνολοκλήρωσης  που 

παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

ΙΙ) Συνολοκλήρωση

Η συνολοκλήρωση είναι μια στατιστική ιδιότητα ορισμένων χρονολογικών σειρών 

που επιτρέπει  την παράκαμψη του προβλήματος της  φαινομενικής  παλινδρόμησης και 

ταυτόχρονα τη διατήρηση όλων των πληροφοριών της χρονολογικής  σειράς. Ο γενικός 

ορισμός της συνολοκλήρωσης είναι ο εξής (Χρήστου 2002, Johansen και Joselius 1990):

Οι μεταβλητές  X1,  X2,  … ,  Xn,  καλούνται  συνολοκληρωμένες  τάξεως  d,  b  και 

συμβολίζονται ως Xt ~ CI(d,b) αν

α) τουλάχιστον δύο μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες τάξεως d,

β) υπάρχει διάνυσμα β = (β1, β2, ... , βn)  έτσι ώστε ο γραμμικός συνδυασμός β1*Χ1t  + 

β2*Χ2t + … + βn*Χnt είναι ολοκληρωμένος τάξεως d-b, όπου 0 < b =< d.

Ο ορισμός αυτός είναι γενικός. Στην ανάλυση οικονομικών σχέσεων τα πράγματα 

είναι  συνήθως  πιο απλά  γιατί  οι  χρονολογικές  σειρές  είναι  συνήθως  τάξης  d=1  και 

σπανιότερα  τάξης  d=2.  Ειδικότερα,  σε  περίπτωση  όπου  d=b=1,  αρκεί  ο  γραμμικός 

συνδυασμός να είναι στάσιμη χρονολογική σειρά.

Ενώ η ιδιότητα της ολοκλήρωσης έχει γίνει αντικείμενο μελέτης ήδη από το 1942, 

η έννοια της συνολοκλήρωσης διατυπώθηκε πρώτα από τον Granger αρκετά αργότερα 

(1981). Ο Hendry (1986) δίνει μια συνοπτική αλλά χρήσιμη εικόνα για την αρθρογραφία 

της εποχής και κάνει ξεχωριστή μνεία σε δύο άρθρα. Το ένα είναι αυτό του Stock (1984) 

όπου  αποδεικνύεται  η  υπερσυνέπεια  των  εκτιμητών  των  συντελεστών 

συνολοκληρωμένων μεταβλητών. Το άλλο είναι το άρθρο των Engle και Granger (1987, 

ήταν υπό έκδοση όταν το ανέφερε ο Hendry)  στο οποίο διατυπώθηκε πρώτη φορά το 

θεώρημα της αντιπροσώπευσης ή αλλιώς η ισοδυναμία ενός συνόλου συνοκληρωμένων 

χρονολογικών σειρών με ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων (error correction model – 

ECM). Το άρθρο αυτό συμφιλίωσε την προϋπάρχουσα προσέγγιση ECM με την έννοια 

της  συνολοκλήρωσης  και  καθιέρωσε  τη  μεθοδολογία  Engle-Granger  ως  την  πρώτη 
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μέθοδο  οικονομετρικής  ανάλυσης  συνολοκληρωμένων  χρονολογικών  σειρών.  Στο  ίδιο 

άρθρο  οι  Engle  και  Granger  επεξέτειναν  τον  ορισμό  της  συνολοκλήρωσης  για  n 

μεταβλητές.

B) Δεδομένα Κι Εξειδίκευση Μακροχρόνιας Σχέσης

Οι τιμές χρυσού είναι οι μηνιαίοι  αριθμητικοί  μέσοι όροι των τιμών κλεισίματος στην 

αγορά  μετάλλων  του  Λονδίνου  εκφρασμένες  σε  δολάρια  ανά  ουγκιά  τρόυ  από  τον 

Ιανουάριο του 1968 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Οι τιμές τους  ελέγχθηκαν τελευταία 

φορά στην επίσημη ιστοσελίδα της αγοράς μετάλλων του Λονδίνου http://www.lbma.com 

στις 20 Οκτωβρίου 2012. Σκόπιμα επιλέχτηκε το 1968 ως αρχή της ανάλυσης διότι από 

εκείνη την ημερομηνία κι έπειτα ξεκίνησε η διακύμανση της τιμής του χρυσού πέρα από 

τη σταθερή ισοτιμία που είχαν επιβάλει οι συμφωνίες Bretton-Woods.

Τα  επίπεδα  τιμών  Γερμανίας,  Ιαπωνίας  και  ΗΠΑ  αντιπροσωπεύονται  από  το 

δείκτη  τιμών  καταναλωτή  (ΔΤΚ),  αφορούν  αφορούν  την  ίδια  ακριβώς  περίοδο 

(Ιανουάριος 1968-Δεκέμβριος 2010) και είναι εκφρασμένα με έτος βάσης το 2005 όπου 

θεωρήθηκε  ότι  το  επίπεδο τιμών  είναι  100.  Τα αρχικά  στοιχεία  αντλήθηκαν  από την 

ιστοσελίδα  του ΟΟΣΑ www.oecd.org.  Ο ΔΤΚ προτιμήθηκε έναντι του αποπληθωριστή 

ΑΕΠ,  παρά  τα  πλεονεκτήματα  του  τελευταίου,  διότι  η  ανάλυση  στοχεύει  στη 

διευκόλυνση λήψης αποφάσεων για ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται τόσο 

για τις τιμές παραγωγού όσο για τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

Για  την  οικονομετρική  ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  gretl.  Οι 

χρονολογικές  σειρές  λογαριθμίστηκαν  πριν  χρησιμοποιηθούν  στην  ανάλυση.  Η 

μετατροπή  αυτή  είχε  σκοπό  την  ομαλοποίηση  των  τιμών  και  τη  διευκόλυνση  της 

ανάλυσης με δύο τρόπους:

− οι  πρώτες  διαφορές  μια  χρονολογικής  σειράς  λογαρίθμων  του  επιπέδου  τιμών 

ισούνται με τον αντίστοιχο πληθωρισμό ως ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου 

τιμών του αμέσως προηγούμενου μήνα.

− Ο συντελεστής β της μεταβλητής ελέγχου, στη συγκεκριμένη περίπτωση της τιμής 

χρυσού, δεν απεικονίζει την απόλυτη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής αν η 

μεταβλητή ελέγχου μεταβληθεί κατά μία μονάδα αλλά την ποσοστιαία μεταβολή 

της εξαρτημένης μεταβλητής αν η μεταβλητή ελέγχου μεταβληθεί κατά 100%, ή 

αλλιώς  την  ελαστικότητα  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  (λογάριθμοι  επιπέδου 

τιμών) ως προς τη μεταβλητή ελέγχου (λογάριθμοι τιμής χρυσού). Δεδομένου ότι 
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ο ορισμός της αντιστάθμισης που δόθηκε παραπάνω αναφέρεται σε ποσοστιαία 

μεταβολή,  άρα  ουσιαστικά  σε  ελαστικότητα  (80%  και  πάνω  για  τέλεια 

αντιστάθμιση), οι συντελεστές β της παλινδρόμησης των λογαρίθμων έχουν άμεση 

εφαρμογή  κι  ερμηνεία  σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους  συντελεστές  της 

παλιδρόμησης των επιπέδων των μεταβλητών.

Πέρα  από  τις  παραπάνω  διευκολύνσεις,  η  μετατροπή  δικαιολογείται 

οικονομετρικά  με  τη  χρήση  των  κριτηρίων  πληροφορίας  AIC  και  SBIC  όπως  αυτά 

αντλούνται από τις παλινδρομήσεις των επιπέδων τιμών με την τιμή του χρυσού και τις 

παλινδρομήσεις των αντίστοιχων λογαρίθμων.  Η εξειδίκευση με τη μικρότερη τιμή στα 

δύο κριτήρια είναι η καταλληλότερη. Είναι φανερό διαφορά είναι πολύ μεγάλη και με τα 

δύο κριτήρια. G είναι η τιμή του χρυσού και Pg, Pj και Pu τα επίπεδα τιμών Γερμανίας, 

Ιαπωνίας και ΗΠΑ αντίστοιχα:

Πίνακας 3: Σύγκριση κριτηρίων πληροφορίας

Παλινδρομήσεις (OLS) AIC SBIC

Pg – G 4340,184 4348,676

logPg - logG -269,1165 -260,6243

Pj - G 4478,074 4486,566

logPj - logG -382,1688 -373,6766

Pu - G 4561,643 4570,136

logPu – logG 190,8315 199,3237

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl

Όσον αφορά την εξειδίκευση του υποδείγματος στη μορφή  logP =  α +  β*logG, 

εξετάστηκε  η  δυνατότητα  εισαγωγής  εποχικών  ψευδομεταβλητών  που  θα  ελέγχουν 

ετήσιες,  εποχικές επιδράσεις  όπως για παράδειγμα περιόδους εκπτώσεων. Προς τούτο, 

έγινε  εισαγωγή  11  εποχικών  ψευδομεταβλητών  στην  παραπάνω  εξίσωση.  Παρότι  τα 

στοιχεία  είναι  μηνιαία,  δεν  προστέθηκαν  12 ψευδομεταβλητές  ώστε  να  αποφευχθεί  η 

λεγόμενη “παγίδα των ψευδομεταβλητών” (dummy variable  trap),  που στην ουσία της 

είναι πρόβλημα τέλειας πολυσυγγραμμικότητας και αποφεύγεται εύκολα με την απάλειψη 

μίας ψευδομεταβλητής (Χρήστου 2003). Όπως φαίνεται από τις στατιστικές t και από τον 

πίνακα με τα κριτήρια πληροφορίας, η εισαγωγή εποχικών ψευδομεταβλητών δεν είναι 
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απαραίτητη  για  τη  σωστή  εξειδίκευση  του  υποδείγματος.  Αυτό  δε  σημαίνει  ότι  δεν 

υπάρχουν  εποχικές  επιδράσεις  αλλά  ότι  οι  επιδράσεις  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά 

σημαντικές:

Πίνακας 4α: Επίπεδο τιμών Γερμανίας – τιμή χρυσού με εποχικές ψευδομεταβλητές

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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Πίνακας 4β: Επίπεδο τιμών Ιαπωνίας – τιμή χρυσού με εποχικές ψευδομεταβλητές

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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Πίνακας 4γ: Επίπεδο τιμών ΗΠΑ– τιμή χρυσού με εποχικές ψευδομεταβλητές

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl

Πίνακας 4δ: Σύγκριση παλινδρόμησης με και χωρίς εποχικές ψευδομεταβλητές

Παλινδρομήσεις (OLS) AIC SBIC

logPg – logG dummies -247,2227 -192,0233

logPg - logG -269,1165 -260,6243

logPj – logG dummies -360,4166 -305,2173

logPj - logG -382,1688 -373,6766

logPu – logG dummies 212,7121 267,9115

logPu – logG 190,8315 199,3237

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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Έχοντας οριστικοποιήσει την εξειδίκευση του υποδείγματος, παρακάτω δίνονται 

οι τιμές περιγραφικής στατιστικής των παλινδρομήσεων της μορφής logP = α + β*logG, 

καθώς και τα γραφήματα των χρονοσειρών:

Διάγραμμα 1α: Χρονοσειρές ΔΤΚ Γερμανίας και τιμής χρυσού

Πίνακας 5α: Στατιστικές της μακροχρόνιας σχέσης ΔΤΚ Γερμανίας – τιμής χρυσού

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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Διάγραμμα 1β: Χρονοσειρές ΔΤΚ Ιαπωνίας και τιμής χρυσού

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl

Πίνακας 5β: Στατιστικές της μακροχρόνιας σχέσης ΔΤΚ Ιαπωνίας – τιμής χρυσού
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Διάγραμμα 1γ: Χρονοσειρές ΔΤΚ ΗΠΑ και τιμής χρυσού

Πίνακας 5γ: Στατιστικές της μακροχρόνιας σχέσης ΔΤΚ ΗΠΑ – τιμής χρυσού

Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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Πίνακας 5δ: Συγκεντρωτικός εκτιμηθέντων συντελεστών μακροχρόνιας σχέσης

α t(α) β t(β)
Γερμανία 2,19368 39,72 0,361464 37,18
Ιαπωνία 2,07407 41,90 0,405316 46,51

ΗΠΑ 0,791019 9,171 0,572266 37,69
Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν νόημα μόνο αν υπάρχει  σχέση συνολοκλήρωσης 
μεταξύ της τιμής του χρυσού και των επιμέρους επιπέδων τιμών, αλλιώς η παραπάνω 
παλινδρόμηση είναι  φαινομενική  και  οι  εκτιμήσεις  που γίνονται  με  βάση αυτή  χωρίς 
οικονομικό νόημα.

Γ) Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Βάσει Της Μεθοδολογίας Engle-Granger

1) ADF έλεγχοι

Προκειμένου  να  έχει  νόημα η απόπειρα εύρεσης σχέσης  συνολοκλήρωσης,  θα  πρέπει 

πρώτα  να  βρεθεί  ο  βαθμός  ολοκλήρωσης  κάθε  χρονολογικής  σειράς.  Ειδικότερα, 

αναμένεται ότι οι σειρές θα έχουν μία και μόνο μοναδιαία ρίζα η καθεμία, δηλαδή θα 

είναι  Ι(1),  με  τις  πρώτες  τους  διαφορές  να  είναι  στάσιμες  ή  Ι(0).  Αυτή  είναι  η 

συνηθέστερη περίπτωση σε οικονομικές χρονολογικές σειρές και ειδικότερα σε επίπεδα 

τιμών,  με  εξαίρεση  περιόδους  μεγάλης  νομισματικής  αστάθειας  ή  πολύ  επίμονων 

πληθωριστικών πιέσεων όπου η χρονολογική σειρά του επιπέδου τιμών μπορεί να είναι 

Ι(2). 

Τα αποτελέσματα του επαυξημένου ελέγχου Dickey- Fuller δίνονται στον Πίνακα 6. 
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Τιμές  μικρότερες  από  0,000001  θέτονται  ίσες  με  0,000000.  Επιλέχτηκαν  διάφορες 

υστερήσεις  k  με  γνώμονα  το  γεγονός  ότι  τα  στοιχεία  είναι  μηνιαία  άρα  μπορεί  να 

υπάρχουν  επιδράσεις  του  προηγούμενου  μήνα,  τριμήνου  ή  εξαμήνου  (0,1,3,6).  Στον 

πίνακα συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα εκείνων των ελέγχων που δίνουν κατ' απόλυτη 

τιμή  το  μικρότερο  συντελεστή  αυτοσυσχέτισης.  Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  οι 

χρονολογικές  σειρές  των λογαριθμισμένων  επιπέδων τιμών των τεσσάρων χωρών υπό 

εξέταση είναι πράγματι Ι(1)  σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Η μηδενική υπόθεση περί 

μη στασιμότητας δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 για καμία 

μεταβλητή.  Αντίθετα,  η  ίδια  υπόθεση  απορρίπτεται  στην  περίπτωση  των  πρώτων 

διαφορών τους  σχεδόν σε όλες  τις  περιπτώσεις,  άρα σε επίπεδο σημαντικότητας  0,05 

μπορεί  να ειπωθεί  ότι  οι  πρώτες  διαφορές είναι  στάσιμες.  Ακριβώς ίδια συμπεριφορά 

παρουσιάζει και η τιμή του χρυσού. Η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη αλλά  η πρώτη της 

διαφορά είναι στάσιμη επίσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Το αποτέλεσμα προβλέπεται από την οικονομική θεωρία αλλά και από τη φύση των 

εξεταζόμενων χωρών που δε γνώρισαν τις  μεγάλες  κι  επίμονες  πληθωριστικές  πιέσεις 

χωρών όπως πχ η Ελλάδα η οποία τις δεκαετίες 70-80 και μέχρι τα μέσα του 1990 είχε 

ετήσιο πληθωρισμό κοντά ή και πάνω από 20%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 

εισαγωγή σταθεράς στον ADF έλεγχο προκαλεί  σε πολλές  περιπτώσεις  απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης περί μη-στασιμότητας για τα επίπεδα τιμών των χωρών.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα ελέγχων ADF
Μεταβλητή Υστέρηση 

ελάχιστου 
συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης

P – value χωρίς 

σταθερά

Συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης 

καταλοίπων χωρίς 

σταθερά

P – value με 

σταθερά

Συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης 

καταλοίπων

με σταθερά

Απορρίπτεται 

η μηδενική 

υπόθεση μη- 

στασιμότητας / 

ύπαρξης 

μοναδιαίας

ρίζας; 
(α=0,05)

logP Γερμανία 6 1 -0,002 0,00011 -0,002 Όχι/Ναι

ΔlogΡ Γερμανία 3 0,00000 -0,001 0,215 -0,001 Ναι/Όχι

logΡ Ιαπωνία 1 1 0,009 0,00000 -0,007 Όχι/Ναι

ΔlogΡ Ιαπωνία 0 και 1 0,00000 -0,009 0,00000 0,012 Ναι

logΡ ΗΠΑ 6 1 -0,010 0,00151 -0,003 Όχι/Ναι

ΔlogΡ ΗΠΑ 6 0,00593 -0,008 0,00008 -0,002 Ναι

logΡ χρυσός 3 0,9939 0,001 0,5824 0,001 Όχι

ΔlogΡ χρυσός 3 0,00000 0,000 0,00000 0,001 Ναι
Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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2) Έλεγχος συνολοκλήρωσης

Για  να  εκτιμηθεί  το  ECM,  είναι  απαραίτητο  να  εκτιμηθούν  και  να  αποθηκευτούν  τα 

κατάλοιπα  της  απλής  μακροχρόνιας  σχέσης.  Σύμφωνα  με  τους  Mills  και  Markellos 

(2008),  δεν  είναι  απαραίτητο  να  χρησιμοποιηθούν  απευθείας  τα  κατάλοιπα  της 

παλινδρόμησης  συνολοκλήρωσης  (μακροχρόνια  σχέση)  προκειμένου  να  γίνει  έλεγχος 

συνολοκλήρωσης  μεταξύ  δύο  μεταβλητών  όπως  γίνεται  συνήθως  στον έλεγχο  Engle-

Granger.  Έλεγχος  συνολοκλήρωσης  μπορεί  να  γίνει  και  μέσω  του  ελέγχου 

σημαντικότητας του συντελεστή τ των καταλοίπων της μακροχρόνιας σχέσης όπως αυτά 

εισάγονται  στο  ECM.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  τη  χρηση  της  γνωστής  t-student 

στατιστικής κατανομής αλλά οι κρίσιμες τιμές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτές 

του ελέγχου Engle- Granger. Ο βασικότερος λόγος γι' αυτή τη μικρή διαφοροποίηση είναι 

ότι  δεν  είναι  ακριβές  να  χρησιμοποιηθεί  μια  παλιδρόμηση  η  οποία  ακόμα  δεν  έχει  

εξακριβωθεί αν είναι φαινομενική.

Το  ECM  εξειδικεύτηκε  στην  εξής  παλινδρόμηση  κα  για  τις  τρεις  εξεταζόμενες 

περιπτώσεις:

ΔlogPt = c + θ*ΔlogGt + τ*ut-1 + et

, όπου c μια σταθερά και ut-1 ο όρος διόρθωσης σφάλματος (κατάλοιπα με υστέρηση της 

μακροχρόνιας σχέσης).

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  που  έγινε  μετά  την  εκτίμηση  των  καταλοίπων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα  7. Ο συντελεστής τ είναι στατιστικά σημαντικός και στα 

τρία ECM και αυτό το εύρημα δείχνει ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης και στις τρεις 

περιπτώσεις.  Παρόλα αυτά, οι  πολύ μικρές  τιμές των συντελεστών τ δείχνουν ότι ένα 

βραχυχρόνιο σοκ απομακρύνει για πολύ μεγάλο διάστημα τη σχέση από τη μακροχρόνια 

ισορροπία της.

Πίνακας 7: Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστή τ του ECM
c t (c)

t* = 1,96 
α=0,05

θ t (θ)
t* = 1,96 
α=0,05

τ t (τ)
t* = 3,25 
α=0,05

Δεκτή η 
υπόθεση 

τ=0;
ΔlogP Γερμανίας 0,00234 16,45 0,00318 1,127 -0,00447 -5,905 Όχι
ΔlogP Ιαπωνίας 0,00231 8,188 0,01798 3,207 -0,00959 -5,686 Όχι

ΔlogP ΗΠΑ 0,00355 24,74 0,00898 3,147 -0,00585 -11,94 Όχι
Πηγή: lbma.com, oecd.com, υπολογισμοί με το πρόγραμμα gretl
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομετρική  ανάλυση δεν  επιβεβαίωσε  τη  διαδεδομένη  πίστη  που  υπάρχει  ότι  ο 

χρυσός είναι μια επένδυση που μπορεί να αντισταθμίσει αποτελεσματικά τη διαβρωτική 

επίδραση  του  πληθωρισμού.  Για  τις  χώρες  με  τις  οποίες  ασχολήθηκε  η  ανάλυση 

(Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ) φαίνεται πως ένα σοκ στην αγορά χρυσού πχ μια απότομη 

άνοδος  ή  πτώση  της  τιμής  έχει  μεγάλη  επίδραση  στην  ισορροπία  και  μόνο  πολύ 

μακροχρόνια ο χρυσός "οδηγεί" το επίπεδο τιμών. Στο υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων 

οι συντελεστές του όρου διόρθωσης σφάλματος ήταν σε απόλυτη τιμή μεταξύ 0,005 και 

0,01,  που  σημαίνει  ότι  η  μακροχρόνια  ισορροπία  επέρχεται  μεταξύ  1/0,01  =  100  κι 

1/0,005 = 200 μηνών από το αρχικό σοκ

 Στη  Γερμανία  ο  χρυσός  συνεισφέρει  σε  ποσοστό 36% στην  αντιστάθμιση  του 

κινδύνου αγοραστικής δύναμης, στην Ιαπωνία σε ποσοστό 40 με 41% και στις ΗΠΑ σε 

ποσοστό 57 με 58%. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την 

άποψη ότι υπάρχει ισχυρή αντισταθμιστική σχέση μεταξύ χρυσού και πληθωρισμού την 

οποία προτείνουν άρθρα όπως των Worthington και Pahlavani (2007). Η μικρή τιμή του 

όρου διορθώσεως σφαλμάτων (ECT) συμβαδίζει με τα ευρήματα των Ghosh et al. (2004) 

που βρίσκουν τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη (-0,0228) αλλά και πάλι αρκετά μικρή για να 

τεκμηριώσει ισχυρή επίδραση της μακροχρόνιας σχέσης τιμής χρυσού κι επιπέδου τιμών 

στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του επιπέδου τιμών.

Η μικρή  αντισταθμιστική  δύναμη  της  τιμής  του  χρυσού  συμβαδίζει  με  τα 

ευρήματα των Mahdavi και Zhou (1997) που προκρίνουν το δείκτη τιμών βιομηχανικών 

προϊόντων ως καλύτερη βάση για αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.

Τα παραπάνω αποτελέσματα απέχουν πολύ απ' το να είναι οριστικά. Υπάρχουν 

ορισμένοι παράγοντες που πρέπει  να ληφθούν υπόψη κι  ενδεχομένως να αποτελέσουν 

αντικείμενο ευρύτερης μελέτης στο μέλλον, αν δεν έχουν ήδη μελετηθεί ως σήμερα. Τα 

στοιχεία ήταν μηνιαία και  αυτό έχει  ωςαποτέλεσμα της απώλεια βραχυχρόνιας,  συχνά 

πολύτιμης  πληροφορίας.  Το τίμημα της  χρήσης εβδομαδιαίων ή ημερήσιων στοιχείων 

είναι  συνήθως  η  χρήση  κάποιου  υποδείγματος  GARCH.  Επίσης,  μελετήθηκαν  τρεις 

αναπτυγμένες χώρες, για τις ακρίβεια τρεις από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. 

Τα συμπεράσματα που βγήκαν δεν ισχύουν κατ' ανάγκη για αναπτυγμένες χώρες δεύτερης 

γραμμής όπως η Ελλάδα ή για αναπτυσσόμενες χώρες όπου ενδεχομένως ο χρυσός να έχει 

διαφορετική αντισταθμιστική δύναμη. Η συμπερίληψη στην ανάλυση τέτοιων χωρών θα 
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ήταν ενδιαφέρουσα αν και δεν αποκλείεται οι χρονολογικές σειρές του επιπέδου τιμών 

τους  να  μην  ήταν  Ι(1)  αλλά  Ι(2),  δυσχεραίνοντας  έτσι τους  υπολογισμούς.  Ακόμα, 

χρησιμοποιήθηκε  ως  αντιπροσωπευτική  μεταβλητή  για  το  επίπεδο  τιμών  ο  ΔΤΚ. 

Παρόμοια ανάλυση με τη χρήση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, του γενικού δείκτη τιμών 

παραγωγού  ή  κλαδικών  δεικτών  τιμών  παραγωγού  ενδεχομένως  θα  οδηγούσε  σε 

διαφορετικά ή πιο εξειδικευμένα συμπεράσματα. Εκτός αυτών, δεν πρέπει να αγνοείται το 

γεγονός  ότι  ο  χρυσός  δεν  είναι  το  μόνο  διαθέσιμο  μέσο  αντιστάθμισης  έναντι  του 

πληθωρισμού.  Η  έρευνα  μπορεί  να  συμπεριλάβει  μια  ευρεία  γκάμα  αγαθών  και 

χρηματοοικονομικών  προϊόντων  που  μπορούν  να  παίξουν  αυτό  το  ρόλο.  Τέλος, 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο περί οικονομετρικής ανάλυσης άλλες μέθοδοι επεξεργασίας 

των στοιχείων και η βιβλιογραφία στο κομμάτι αυτό της οικονομετρίας γνωρίζει άνθηση 

τα τελευταία χρόνια.  Η αλλαγή υποδείγματος και μεθοδολογίας μπορεί να αλλάξει σε 

μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, όπως έδειξε άλλωστε η σημαντική 

αλλαγή  στα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  κάθε  φορά  που  άλλαζε  ο  αριθμός  των 

υστερήσεων σε μια βοηθητική παλιδρόμηση.

Μελλοντικές αναλύσεις της αντισταθμιστικής δύναμης του χρυσού θα μπορούσαν 

να δώσουν έμφαση στο συστημικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ισοτιμίας, που φαίνεται να 

είναι οι βασικότεροι παράγοντες στροφής των επενδυτών προς αυτόν από το 2009 κι εξής 

σε περιβάλλον κρίσης, ύφεσης και χαμηλών προσδοκιών.
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