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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε αγνξά παξαγψγσλ ζηελ Κίλα. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αγνξά παξαγψγσλ θαηξνχ θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Κίλαο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηεο αγνξάο παξαγψγσλ 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οξίδνληαη ηα δηάθνξα είδε παξαγψγσλ, δειαδή ηα 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο θαη νη αληαιιαγέο. Γίλεηαη κία γεληθή εηθφλα ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ νη 

αγνξέο παξαγψγσλ ελδνρξεκαηηζηεξηαθά θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά. ηε ζπλέρεηα, 

νξίδεηαη ν θίλδπλνο, πνπ είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο επέλδπζεο ζε παξάγσγα, θαη νη 

δηάθνξνη ηχπνη επελδπηψλ πνπ ζπλαληψληαη. Σέινο, νξίδνληαη ηα παξάγσγα θαηξνχ, ε 

ζεκαζία απηψλ, ε αλάπηπμή ηνπο, ε ηηκνιφγεζή ηνπο θαη νη αγνξέο απηψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο αξρηθά γίλεηαη αλάιπζε ηεο αγνξάο ρξενγξάθσλ ηεο Κίλαο θαη 

δίλεηαη κία ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο κε ζθνπφ λα γίλεη αληηιεπηφ ην πφζν 

επεξεάδεηαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο.  

ην ηξίην κέξνο εμεηάδεηαη ε αγνξά παξαγψγσλ θαηξνχ ηεο Κίλαο ελψ παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ Κηλέδσλ αγξνηψλ σο πξνο ηα 

παξάγσγα θαηξνχ θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα επελδχζνπλ ζε απηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ νηθνλνκία γηα κία ρψξα ίζσο λα είλαη  ν πην ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο. ζν θαιχηεξνο 

είλαη ν νηθνλνκηθφο θιάδνο κίαο ρψξαο ζε ηφζν θαιχηεξε ζέζε βξίζθεηαη απηή ζε 

ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα λα δηαηεξήζεη κία ρψξα ηελ ηζρπξή 

ηεο νηθνλνκηθή ζέζε ή γηα λα ηελ εληζρχζεη, αλαπηχζζεη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη κέξνο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη γηα λα εηζάγεη θαη ην αλάινγν θεθάιαην. 

Σν πφζν εμειηγκέλε είλαη κία ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν 

κίαο ρψξαο. Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν λα ρξεκαηνδνηεί ηηο δηάθνξεο επελδχζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ.  

Ζ Κίλα είλαη κία απφ ηηο πιένλ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Έρεη 

ζπλαιιαγέο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ αθνχ νη εμαγσγέο ηεο, θπξίσο ζε 

αγξνηηθά πξντφληα απμάλνληαη ζπλερψο. Ζ νηθνλνκία εο Κίλαο γλσξίδεη κία ζπλερή 

αλάπηπμε θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

αγνξψλ ψζηε λα αζθαιίζεη ηα πξντφληα ηεο θαη λα εηζαρζεί ζηηο αγνξέο ησλ 

παξαγψγσλ. 

1.1. ηότος μελέηης 

Ζ Κίλα είλαη κία απφ ηηο πιένλ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απφ ην 1978, πνπ έπαςε λα 

βξίζθεηαη ππφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ε νηθνλνκία ηεο βειηηψλεηαη ζπλερψο αθνχ νη 

εμαγσγέο ηεο θαη νη επελδχζεηο ηεο έρνπλ απμεζεί εθαηνληαπιαζίσο. ε παγθφζκην 

επίπεδν ε νηθνλνκία ηεο Κίλαο είλαη ε γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελε. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Κίλα μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ηηο αγνξέο παξαγψγσλ. 

Ζ Κίλα, σζηφζν, δελ παχεη λα είλαη κία θαηεμνρήλ αγξνηηθή ρψξα, αθνχ κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο απαζρνιείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ νη εμαγσγέο ηεο ζε 

αγξνηηθά πξντφληα, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ αγνξψλ 

παξαγψγσλ ηεο Κίλαο, ε αλάπηπμε πνπ έρνπλ γλσξίζεη θαη θαηά πφζν ε Κίλα έρεη 

θαηαθέξεη λα εληαρζεί ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο παξαγψγσλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

κειέηε ζρεηηθά κε ηα παξάγσγα θαηξνχ. Ο ιφγνο είλαη φηη παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ αθξηβψο επεηδή ε Κίλα έρεη ζηεξίμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηεο 

ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν.  



2 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

2.1. Οριζμός παραγώγοσ 

Παξάγσγν ζεσξείηαη έλα ζπκβφιαην ηνπ νπνίνπ ε αμία εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ελφο 

ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ελφο δείθηε. Σα παξάγσγα αλαθέξνληαη ζε 

κεηνρέο, δείθηεο κεηνρψλ, εκπνξεχκαηα, ζπλάιιαγκα ή νκνινγίεο. Γη’ απηφ ε αμία ηνπ 

παξαγψγνπ εμαξηάηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ παξαπάλσ.  

Σν παξάγσγν ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κία ζχκβαζε, κία ζπκθσλία αλάκεζα ζε δχν 

κέξε. ηφρνο είλαη θαη νη δχν πιεπξέο λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη κε απηή ηε ζπκθσλία. Ζ ζπκθσλία γίλεηαη ζηελ αγνξά αιιά ε εθηέιεζε ηεο 

ζπκθσλίαο γίλεηαη αξγφηεξα. Οη ηηκέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία 

ζέιεη θάπνηνο λα αγνξάζεη (bid offer) θαη ε ηηκή ζηελ νπνία ζέιεη θάπνηνο λα πσιήζεη 

(offer price).  

2.2. Αγορές παραγώγων 

Αγνξαπσιεζίεο παξαγψγσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ είηε ελδνρξεκαηηζηεξηαθά είηε 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά. ηαλ νη αγνξαπσιεζίεο γίλνληαη ελδνρξεκαηηζηεξηαθά ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη κία αγνξά φπνπ νη ζπλαιιαζζφκελνη αγνξάδνπλ ή πνπιάλε ζπκβφιαηα ηα 

νπνία είλαη ηππνπνηεκέλα, δειαδή νηηδήπνηε ραξαθηεξίδεη ην ζπκβφιαην, έρεη νξηζηεί 

απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ γίλεηαη ε αγνξαπσιεζία. Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ε 

δηαδηθαζία αγνξαπσιεζίαο απαηηνχζε ηε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ γηα λα δειψζνπλ ηη είδνπο 

πξάμε ήζειαλ λα θάλνπλ. Απηή ε δηαδηθαζία ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απφ ηνλ νπνίν νη ζπλαιιαζζφκελνη κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ 

ζηα ζπκβφιαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ έλαλ αγνξαζηή θαη 

έλαλ πσιεηή ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο ηαηξηάδνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ε 

αγνξαπσιεζία ησλ ζπκβνιαίσλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο ελδνρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ππάξρνπλ θαη νη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθέο. Οη εμσρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζηελ νπζία είλαη ν αληίπνδαο 

ησλ ελδνρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη πιένλ έρνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνλ φγθν ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη απφ ηηο ελδνρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο. Μία εμσρξεκαηηζηεξηαθή ζπλαιιαγή απαηηεί έλα ζχζηεκα ηειεθψλνπ-
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ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη έλαλ αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξαπσιεζίεο ζπκβνιαίσλ κεηαμχ θπζηθά αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ. Δμσρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζηελ νπζία είλαη νξγαληζκνί θαη νη 

αγνξαπσιεζίεο γίλνληαη είηε κεηαμχ δχν νξγαληζκψλ είηε κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη 

ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, πειάηε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.  

Δπεηδή φιεο νη ζπδεηήζεηο γίλνληαη κέζσ ηειεθψλνπ ζπλήζσο απηέο ερνγξαθνχληαη 

ψζηε ζε πεξίπησζε θάπνηαο παξεμήγεζεο λα κπνξέζεη απηή λα ιπζεί. Σν πιενλέθηεκα 

κε ηηο εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο είλαη φηη νη φξνη ησλ ζπκβνιαίσλ δελ είλαη 

ηππνπνηεκέλνη απφ θάπνηα ελδνρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, δειαδή νη ζπλαιιαζζφκελνη 

είλαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνη θαη νη φξνη είλαη ζπδεηήζηκνη. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο λα κελ εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη απφ ην ζπκβφιαην. Βέβαηα έρεη δνζεί πνιχ κεγάιε έκθαζε σο 

πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ην κέγεζνο ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ (OTC) θαη ησλ 

ελδνρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ (Exchange) απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998 κέρξη ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2007. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ελδνρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο έρνπλ απμεζεί ειάρηζηα 

κέζα ζε κία δεθαεηία ελ αληηζέζεη κε ηηο εμσρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πνπ απφ ην 2002 

έρνπλ απμεζεί θαηαθφξπθα.  

 

Πηγή: John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives,7th Edition 
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2.3. Δίδη παραγώγων 

Σα πην ζπρλά παξάγσγα είλαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures 

contracts), ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ( forward contracts), ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

(options) θαη νη αληαιιαγέο (swaps). 

2.3.1. σμβόλαια μελλονηικής εκπλήρωζης 

Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζπκθσλίεο αγνξάο ή 

πψιεζεο αμηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ζ εκέξα 

εθθαζάξηζεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε, ζπλήζσο ε ρξνληθή δηάξθεηα είλαη έλαο κήλαο θαη 

ν θάηνρνο ηνπ δηθαηψκαηνο πψιεζεο απνθαζίδεη πνηα κέξα κέζα ζε απηφ ην κήλα ζα 

γίλεη ε εθθαζάξηζε. Έλα ζπκβφιαην κειινληηθήο εθπιήξσζεο δεκηνπξγείηαη 

ελδνρξεκαηηζηεξηαθά θαη νη φξνη ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ εηαηξία εθθαζάξηζεο, 

δειαδή νη φξνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη δε κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο 

είηε ηνπ πσιεηή είηε ηνπ αγνξαζηή. Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ηζρχνπλ 

φρη κφλν γηα ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο πνπ έθαλαλ ηελ αξρηθή ζπκθσλία αιιά θαη γηα 

επφκελνπο. Ο ιφγνο είλαη επεηδή νη φξνη πνπ ηζρχνπλ γηα απηά ηα ζπκβφιαηα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαη ηππνπνηεκέλνη θαη κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ γηα πνιινχο. 

 Απηφο πνπ αγνξάδεη έλα ζπκβφιαην κειινληηθήο εθπιήξσζεο πξνζδνθεί άλνδν ηεο 

ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ελψ αληίζεηα απηφο πνπ πνπιάεη έλα ζπκβφιαην 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο πξνζδνθεί κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ν αγνξαζηήο πεξηκέλεη λα αγνξάζεη ην ζπκβφιαην ζε κία ηηκή ψζηε ζην 

κέιινλ απηφ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε αμία κεηά απφ κία αχμεζε ηεο ηηκήο. Αληίζεηα ν 

πσιεηήο πνπιάεη έλα ζπκβφιαην ελψ πεξηκέλεη πηψζε ηεο ηηκήο πξηλ απηνχ ε αμία 

κεησζεί.  

2.3.2. Προθεζμιακά ζσμβόλαια 

Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα είλαη ζπκθσλίεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γηα ηα δχν 

κέξε γηα πψιεζε ή αγνξά αμηψλ θαη εθηεινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη κφλν ζηε 

ιήμε ηνπο. Με ηε ιήμε ηνπο ηα δχν κέξε είλαη ππνρξεσκέλα λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο δελ είλαη ηππνπνηεκέλνη φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο, αιιά ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ 

θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο φξνπο. Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα έρνπλ ηζρχ κφλν γηα ηνπο 
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δχν ζπκβαιιφκελνπο πνπ έθαλαλ ηελ αξρηθή ζπκθσλία. Ο ιφγνο είλαη επεηδή νη φξνη 

ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ δελ έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ θάπνην φξγαλν 

αιιά ηνπο δηακνξθψλνπλ νη δχν ζπκβαιιφκελνη θαηά ηε ζπκθσλία ηνπο. Δίλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν πην πξνζσπηθά απφ φ, ηη είλαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο.  

Σν ηειηθφ πνζφ πνπ ζα θεξδίζεη ή ζα ράζεη ν επελδπηήο εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά ηεο 

ηηκήο παξάδνζεο (K) θαη ηεο ηηκήο spot (St) ηνπ ηίηινπ ή ηνπ πξντφληνο ζηε ιήμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. Γηα ηνλ αγνξαζηή ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη ε δηαθνξά St-K.Αληίζεηα, γηα ηνλ 

πσιεηή είλαη ε δηαθνξά K-St. Παξαθάησ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ην πνζφ πνπ 

ιακβάλεη ν αγνξαζηήο (α) θαη ν πσιεηήο (β) ελφο ζπκβνιαίνπ. 

 

            (α)              (β) 

Πηγή: Hull (2009) 

Γηα ηνλ αγνξαζηή αλ St>K ηφηε έρεη θέξδε αθνχ αγφξαζε ην ζπκβφιαην ζε κηθξφηεξε 

ηηκή. Αληίζεηα ζα είρε δεκίεο αθνχ ζα είρε αγνξάζεη ην ζπκβφιαην ζε κεγαιχηεξε ηηκή 

απφ απηή πνπ ζα κπνξνχζε. Αλ νη δχν ηηκέο είλαη ίζεο ηφηε ην ηειηθφ πνζφ είλαη 

κεδεληθφ, γεγνλφο πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα ηζρχζεη, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πνιχ δχζθνιν έσο θαη απίζαλν λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 

Σα αθξηβψο αληίζεηα ηζρχνπλ γηα ηνλ πσιεηή. Αλ ε St είλαη κεγαιχηεξε ηεο  Κ ηφηε 

έρεη δεκία γηαηί πνχιεζε ην ζπκβφιαην ζε κηθξφηεξε ηηκή απφ απηή πνπ ζα κπνξνχζε. 

Αλ ε St είλαη κηθξφηεξε ηεο Κ ηφηε έρεη θέξδνο αθνχ πνχιεζε ην ζπκβφιαην ζε 
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κεγαιχηεξε ηηκή απφ φηη αλ δελ ην είρε πνπιήζεη θαη ην είρε αθήζεη λα ιήμεη. Αλ νη δχν 

ηηκέο είλαη ίζεο ηφηε ην ηειηθφ πνζφ είλαη κεδεληθφ, θάηη πνπ κπνξεί λα ηζρχζεη κφλν 

ζεσξεηηθά, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δε ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο ή ν πσιεηήο λα δψζεη θάπνην 

αληίηηκν ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ε αγνξαπσιεζία, γη’ απηφ ην ιφγν ην ηειηθφ πνζφ 

είλαη απηφ πνπ ζα ιάβεη ν αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο. 

2.3.2.1. Γιαθορές ζσμβολαίων μελλονηικής εκπλήρωζης και 

προθεζμιακών ζσμβολαίων 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, ζχκθσλα κε ην Νηθφιαν 

Μπισλά. 

 Γηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλα ρξεκαηηζηήξηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηα 

ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο λα γίλεη έιεγρνο αθνχ νη φξνη είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη. Χο εθ ηνχηνπ νη εθάζηνηε ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ βάζεη απηψλ ησλ ειέγρσλ. Αληίζεηα, ηα πξνζεζκηαθά 

ζπκβφιαηα δε κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζε νξγαλσκέλα ρξεκαηηζηήξηα. 

Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε νξγαλσκέλα ρξεκαηηζηήξηα αιιά ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα λα κελ είλαη 

ακθίβνιε, λα γλσξίδεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ αγαζνχ 

θαη ην κέγεζνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο λα εμππεξεηνχλ 

πνιινχο.  

 

 Σππνπνίεζε ζπκβνιαίσλ. Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα είλαη πην πξνζσπηθά 

αθνχ νη φξνη έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ζπκθσλεζεί αλάκεζα ζηνπο δχν 

ζπκβαιινκέλνπο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ηδίνπο. Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο πξνηηκψληαη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζπλαιιαζζνκέλνπο 

αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη γλσζηά θαη δε κεηαβάιινληαη. 

 

 Δγγχεζε θαη εμαζθάιηζε. Πξηλ απφ ηελ πψιεζε ή αγνξά θάπνησλ ζπκβνιαίσλ 

ζα πξέπεη λα γίλεη πξνθαηαβνιή ελφο πνζνχ, γλσζηφ σο ειάρηζην πεξηζψξην 

αζθάιηζεο, πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη λα απνδείμεη φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ιφγσ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σν ειάρηζην 
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πεξηζψξην αζθάιηζεο ζηελ νπζία πξνζηαηεχεη ηνλ έλαλ αληηζπκβαιιφκελν απφ 

ην λα επεξεαζηεί απφ ηηο ηπρφλ δεκίεο ηνπ άιινπ. Με δηάθνξεο δηαδηθαζίεο 

εμαζθαιίδεηαη λα κελ αιιάδεη ηαθηηθά ε αμία ησλ αλνηρηψλ ζέζεσλ θαη ζε απηφ 

βνεζάεη ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ δεκηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δε 

ζπζζσξεχνληαη δεκηέο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζεζκηαθψλ 

ζπκβνιαίσλ δελ ππάξρεη απηφο ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο νχηε θάπνηα εμαζθάιηζε 

αληίζηνηρε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη νη 

δεκίεο ηνπ ελφο ζπκβαιινκέλνπ θαη λα επεξεάδνπλ ην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν. 

 

 Γπλαηφηεηα αλαίξεζεο ηεο ππνρξέσζεο. ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ζέιεη λα 

κελ έρεη πιένλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη επσκηζηεί ιφγσ ηνπ ζπκβνιαίνπ 

κπνξεί λα ην πνπιήζεη ή λα ην αγνξάζεη, λα πάξεη ζηελ νπζία ηελ αληίζεηε 

ζέζε απφ απηή πνπ θαηείρε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηνπ. Μάιηζηα, 

κφιηο 1-4% ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

θηάλνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα φκσο, δε κπνξνχλ λα 

κεηαβηβαζηνχλ. Οη δχν ζπκβαιιφκελνη πνπ ζπκθψλεζαλ θαη ππέγξαςαλ ην 

ζπκβφιαην είλαη αλαγθαζκέλνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 

χκθσλα κε ηνλ Fred Arditti νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαη ηα 

ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη νη εμήο: 

 Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη πνιχ ηππνπνηεκέλα. Ο 

νξγαληζκφο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηνλ ηφπν παξάδνζεο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ θαζψο θαη 

ηελ αθξηβή πνηφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ αλά ζπκβφιαην. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θακία δηαπξαγκάηεπζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.  

 

 Ο νξγαληζκφο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή ζε έλα ζπκβφιαην 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο εγγπάηαη θαη γηα ηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν έλαο αληηζπκβαιιφκελνο δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα ην εάλ ν 

άιινο αληηζπκβαιιφκελνο ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επσκίδεηαη 

ιφγσ ηνπ ζπκβνιαίνπ.  
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 Γηα λα θιείζεη θαλείο ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αληίζεηε θίλεζε. Γειαδή, εάλ θάπνηνο έρεη ζέζε αγνξάο 

κπνξεί λα θιείζεη ηε ζέζε ηνπ κε ην λα πσιήζεη έλα νιφηδην ζπκβφιαην. Γε 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάπνηα παξάδνζε φπσο ζηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα.  

 

 ην ηέινο ηεο εκέξαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην κέγεζνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο 

δεκίαο. Δάλ ππάξρεη θέξδνο ν νξγαληζκφο πνπ έθαλε ηε ζπλαιιαγή δίλεη 

ρξήκαηα ζηελ εηαηξία εθθαζάξηζεο πνπ εγγπάηαη ηε ζέζε ηνπ 

ζπλαιιαζζνκέλνπ. Δάλ ππάξρεη δεκία ε εηαηξία εθθαζάξηζεο δίλεη ρξήκαηα 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ έθαλε ηε ζπλαιιαγή.  

 

2.3.3. Γικαιώμαηα προαίρεζης 

Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο είλαη κία ζπκθσλία ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα αγνξάο ή 

πψιεζεο θάπνηνπ ζπκβνιαίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Χο 

ζπκθσλία δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά πξναηξεηηθή. Ο αγνξαζηήο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ παξά κφλν εθφζνλ ηνλ ζπκθέξεη λα 

αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ηνλ ηίηιν. Μεηά ηε ιήμε ην δηθαίσκα δελ έρεη πιένλ αμία. 

  ηαλ ην δηθαίσκα πξνβιέπεη αγνξά απηφ νλνκάδεηαη call option. Αληίζεηα, φηαλ 

πξνβιέπεη πψιεζε νλνκάδεηαη put option. Ο αγνξαζηήο θαηαβάιεη έλα πνζφ ίζν κε ην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθαίσκα ψζηε λα ην απνθηήζεη.  Έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο 

αζθείηαη φηαλ ζπκθέξεη ηνλ αγνξαζηή λα  ην αζθήζεη. Σν εθάζηνηε δηθαίσκα ην αζθεί 

ν αγνξαζηήο. Ο πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηελ απφθαζε ηνπ 

αγνξαζηή. Απηφ ηζρχεη κφλν γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ ζπκθσλνχληαη αλάκεζα ζε δχν 

ζπκβαιινκέλνπο. Γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλα 

ρξεκαηηζηήξηα ν θάζε ζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα απνπνηεζεί ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 

αξθεί λα πάξεη ηελ αληίζεηε ζέζε απφ απηή πνπ θαηέρεη.  

Γηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ είηε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο είηε ζε αγνξέο 

εθηφο ρξεκαηηζηεξίνπ. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κε βάζε ην πφηε 

κπνξεί λα αζθεζεί απηφ. Αλ είλαη ππνρξεσηηθφ ην δηθαίσκα πξναίξεζεο λα αζθεζεί 

ζηε ιήμε ηνπ ηφηε είλαη επξσπατθνχ ηχπνπ. Αλ ην δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί 

νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηφηε είλαη ακεξηθαληθνχ ηχπνπ.  
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Χο πξνο ηε ζέζε πνπ ζα πάξεη ν ζπκβαιιφκελνο ππάξρνπλ δχν ηχπνη δηθαησκάησλ, ην 

δηθαίσκα αγνξάο θαη ην δηθαίσκα πψιεζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη θάπνηνο 

πνπ πνπιάεη ην δηθαίσκα, είηε απηφ είλαη δηθαίσκα αγνξάο είηε δηθαίσκα πψιεζεο, θαη 

θάπνηνο πνπ ην αγνξάδεη. Δλ ζπληνκία, φηαλ θάπνηνο αγνξάδεη έλα δηθαίσκα αγνξάο 

απνθηά ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη έλαλ αξηζκφ κνλάδσλ θάπνηνπ ηίηινπ ή αγαζνχ. ηαλ 

θάπνηνο αγνξάδεη έλα δηθαίσκα πψιεζεο ηφηε απνθηά ην δηθαίσκα λα πσιήζεη έλαλ 

αξηζκφ κνλάδσλ ελφο ηίηινπ ή ελφο αγαζνχ. 

πσο πξναλαθέξζεθε έλα παξάγσγν εκπεξηέρεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ έρεη ν θάζε αληηζπκβαιιφκελνο. Απηέο νη ππνρξεψζεηο θαη απηά ηα δηθαηψκαηα 

πεξηγξάθνληαη απφ ηε ζέζε. Μία ζέζε κπνξεί λα είλαη είηε αγνξάο είηε πψιεζεο. Μία 

ζέζε αγνξάο ή αιιηψο long position αθνξά κία αγνξά ε νπνία αθφκα δελ έρεη θιείζεη. 

Μία ζέζε πψιεζεο ή short position είλαη κία πψιεζε πνπ δελ έρεη αθφκα θιείζεη. ηαλ 

κία ζέζε δελ έρεη θιείζεη ιέγεηαη αλνηθηή.  

Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο ζέζεηο ζε παξάγσγα:  

Α)Αγνξά δηθαηψκαηνο αγνξάο (long call) 

Β) Αγνξά δηθαηψκαηνο πψιεζεο (long put) 

Γ)Πψιεζε δηθαηψκαηνο αγνξάο (short call) 

Γ) Πψιεζε δηθαηψκαηνο πψιεζεο (short put) 

Πην αλαιπηηθά, ην δηθαίσκα αγνξάο δίλεη ζηνλ αγνξαζηή ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη έλαλ 

αξηζκφ κνλάδσλ ελφο αγαζνχ ή ελφο ηίηινπ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ο ιφγνο πνπ έλαο αγνξαζηήο πξνβαίλεη ζε κία ηέηνηα ζπκθσλία 

είλαη γηαηί πεξηκέλεη ε ηηκή ηνπ αγαζνχ ή ηνπ ηίηινπ λα απμεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκή φλησο απμεζεί ηφηε νη πξνζδνθίεο ηνπ αγνξαζηή ζα έρνπλ επαιεζεπηεί θαη έηζη ζα 

θεξδίζεη ην πνζφ κεησκέλν θαηά ην πνζφ πνπ θαηέβαιε γηα λα αγνξάζεη ην δηθαίσκα. 

ε πεξίπησζε, φκσο πνπ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ ή ηνπ ηίηινπ κεησζεί ηφηε ν αγνξαζηήο δελ 

πξνέβιεςε ζσζηά θαη αθνινχζσο ζα ράζεη ην πνζφ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Αληίζεηα, ν πσιεηήο πξνρσξάεη ζηελ πψιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο 

γηαηί πεξηκέλεη φηη ε ηηκή ηνπ ηίηινπ ή ηνπ αγαζνχ ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ζηαζεξή. Ο 

ιφγνο γηα απηή ηνπ ηελ πξάμε είλαη φηη ζέιεη λα εηζπξάμεη ην αζθάιηζηξν ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Δάλ δελ πσιήζεη ην δηθαίσκα αγνξάο θαη αζθήζεη ην δηθαίσκα ν ίδηνο 

ηφηε ζε πεξίπησζε πηψζεο ηεο ηηκήο ζα ππνζηεί κεγάιεο δεκίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 
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θάπνην φξην, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ αγνξαζηή. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ζεσξεηηθά 

νη δεκίεο ηείλνπλ ζην άπεηξν.  

Σν δηθαίσκα πψιεζεο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αγνξαζηή λα πσιήζεη έλαλ αξηζκφ 

κνλάδσλ ελφο ηίηινπ ή ελφο αγαζνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ο ιφγνο πνπ έλαο αγνξαζηήο πξνρσξάεη ζηε ζχλαςε ελφο ηέηνηνπ 

ζπκβνιαίνπ είλαη επεηδή πεξηκέλεη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ή αγαζνχ λα κεησζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξφβιεςε ηνπ είλαη ζσζηή θαη ε ηηκή ηειηθά φλησο κεησζεί ηφηε ν 

αγνξαζηήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζα θεξδίζεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ κεησκέλν θαηά ην πνζφ 

πνπ έδσζε γηα ηελ αγνξά ηνπ δηθαηψκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξφβιεςή ηνπ είλαη 

ιαλζαζκέλε θαη ε ηηκή απμεζεί ηφηε ε δεκία πνπ ζα ππνζηεί ζα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ 

θαηέβαιε γηα λα αγνξάζεη ην δηθαίσκα. Αληίζεηα, ν πσιεηήο απνθαζίδεη λα πσιήζεη ην 

δηθαίσκα πψιεζεο πνπ θαηέρεη γηαηί πξνβιέπεη φηη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ ή 

ηίηινπ ζα απμεζεί ή ζα κείλεη ζηα επίπεδα πνπ βξίζθεηαη. Αλ ηειηθά ε ηηκή απμεζεί ή 

παξακείλεη ζηαζεξή ηφηε ζα θεξδίζεη ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε γηα ηελ πψιεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο.  

Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα γηα ηελ εθάζηνηε ζέζε. 
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Χο St νξίδεηαη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη σο Κ 

νξίδεηαη ε ηηκή παξάδνζεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηζρχεη ην παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, δειαδή φζν θεξδίδεη 

ν πσιεηήο/αγνξαζηήο ηφζν ράλεη ν αγνξαζηήο/πσιεηήο. Σν απνηέιεζκα είλαη ην 

θέξδνο ηνπ ελφο λα είλαη ίζν κε ηε δεκία ηνπ δεχηεξνπ (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο 

θ.Εαπξάλε 2013).  

2.3.4. Ανηαλλαγές 

Οη αληαιιαγέο ή αιιηψο swaps είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν κεξψλ λα αληαιιάμνπλ 

ρξεκαηνξξνέο απφ δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο ζε κηα κειινληηθή ζηηγκή. Οη ηίηινη είλαη 

ζπλαθείο, ελψ πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαινγία ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε ζπκθσλία. 

Πξφθεηηαη γηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα πνπ ιήγνπλ φηαλ γίλνληαη νη αληαιιαγέο. 

 ηαλ ζπλάπηνληαη δάλεηα ζε θάπνην λφκηζκα θαη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ή νη 

ηφθνη πιεξψλνληαη ζε άιιν λφκηζκα ηφηε ε αληαιιαγή νλνκάδεηαη αληαιιαγή 

ζπλαιιάγκαηνο. 
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ηελ πεξίπησζε ησλ επηηνθίσλ έλαο αληηζπκβαιιφκελνο πιεξψλεη ηφθνπο επί κίαο 

νλνκαζηηθήο αμίαο κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ν άιινο αληηζπκβαιιφκελνο πιεξψλεη ηνπο 

ηφθνπο επί ηεο ίδηαο νλνκαζηηθήο αμίαο αιιά κε κεηαβαιιφκελν επηηφθην. Απηή ε 

πεξίπησζε νλνκάδεηαη αληαιιαγή επηηνθίσλ. ηφρνο είλαη ν θάζε αληηζπκβαιιφκελνο 

λα θεξδίζεη ζε βάξνο ηνπ άιινπ αληηζπκβαιιφκελνπ κε βάζε ηε κεηαβνιή ησλ 

επηηνθίσλ. ηελ νπζία θεξδίδεη εθείλνο ν αληηζπκβαιιφκελνο πνπ ζα θάλεη θαιχηεξε 

πξφβιεςε απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ. Σα πην ζπλεζηζκέλα κεηαβαιιφκελα 

επηηφθηα είλαη ην ηξίκελν θαη εμάκελν LIBOR. Σν LIBOR είλαη ην επηηφθην πνπ 

δαλείδνληαη νη ηξάπεδεο ζην Λνλδίλν.  

πλήζσο, νη δχν αληηζπκβαιιφκελνη δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή. Τπάξρεη θάπνηνο 

ελδηάκεζνο πνπ ζα ηνπο θέξεη ζε επαθή. Έλαο ηέηνηνο ελδηάκεζνο κπνξεί λα είλαη κία 

ηξάπεδα. Φπζηθά έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ζα παξαρσξεζεί ζηνλ νηνλδήπνηε ελδηάκεζν 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ελδηάκεζνο ππνγξάθεη 

ζπκβφιαην θαη κε ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ γηα θάπνην ιφγν ν 

έλαο απφ ηνπο δχν δε κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ν ελδηάκεζνο ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηε ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη κε ην δεχηεξν 

αληηζπκβαιιφκελν αζρέησο κε ην αλ ν πξψηνο δε κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί ζηνπο φξνπο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Μία αληαιιαγή ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κία αζθάιεηα πνπ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή 

ρξήκαηνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ελφο ή πνιιψλ παξαγφλησλ. Ο αξηζκφο, 

επνκέλσο, ησλ ηχπσλ αληαιιαγψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε δχν, ηηο αληαιιαγέο 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο αληαιιαγέο επηηνθίσλ, αιιά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη δελ 

ππάξρεη φξην.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

3.1. Όροι ζσμβολαίων 

Οη φξνη ησλ ζπκβνιαίσλ είλαη ν ππνθείκελνο ηίηινο, ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ, ε ηηκή 

άζθεζεο ηεο αγνξαπσιεζίαο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ν ηφπνο παξάδνζεο θαη ν ηχπνο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, επξσπατθφο ή ακεξηθάληθνο.  

 Τπνθείκελνο ηίηινο: ζε έλα ζπκβφιαην δε ρξεηάδεηαη κφλν λα νξηζηεί πνηνο ζα 

είλαη ν ηίηινο ή ην πξντφλ πάλσ ζην νπνίν ζα γξαθεί ην ζπκβφιαην. Δάλ είλαη 

θάπνην πξντφλ ηφηε ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ 
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πξντφληνο. Γη’ απηφ ην ιφγν νξίδνληαη βαζκνί πνηφηεηαο κε βάζε θάπνηα 

πνηθηιία ηνπ πξντφληνο πνπ ιεηηνπξγεί σο άμνλαο αλαθνξάο. Απηνχο ηνπο 

βαζκνχο πνηφηεηαο ηνπο νξίδνπλ νη νξγαληζκνί πνπ γίλνληαη νη αγνξαπσιεζίεο 

ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

 Μέγεζνο ζπκβνιαίνπ: ζε θάζε ζπκβφιαην νξίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ηίηινπ ή ηνπ 

πξντφληνο. Δίλαη κία πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε θαζψο αλ ε πνζφηεηα πνπ 

νξίδεηαη είλαη πνιχ κεγάιε ηφηε δε ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλνπο 

επελδπηέο πνπ ζα ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζε κεγάιε πνζφηεηα λα ην θάλνπλ. 

Αληίζεηα, αλ ε πνζφηεηα είλαη πνιχ κηθξή ηφηε ζα ε αγνξαπσιεζία ζα γίλεηαη 

πην αθξηβή αθνχ ν ζπλαιιαζζφκελνο ζα ρξεηάδεηαη λα πσιήζεη ή λα αγνξάζεη 

πεξηζζφηεξα ζπκβφιαηα. Σν κέγεζνο ινηπφλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πνηνη είλαη νη πηζαλνί ζπλαιιαζζφκελνη.  

 

 Σηκή άζθεζεο ηεο αγνξαπσιεζίαο: ζε θάζε νξγαληζκφ νξίδεηαη ζε πνην 

λφκηζκα θαη ζε πνηεο κνλάδεο λνκίζκαηνο γίλνληαη νη αγνξαπσιεζίεο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θάπνηα φξηα πνπ κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί ε ηηκή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. Ο ιφγνο πνπ ππάξρνπλ απηά ηα φξηα είλαη γηα λα κελ 

πξνθαινχληαη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ θηλήζεηο ζπκβαιινκέλσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ην δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ θέξδνο. 

 

 Ζκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ: νη κήλεο ιήμεο ησλ ζπκβνιαίσλ είλαη 

δηαθνξεηηθνί ζε θάζε ζπκβφιαην αλάινγα κε ην πψο ζπκθέξεη ηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο ή ηνπ ηίηινπ. Ο νξγαληζκφο νξίδεη ηνπο κήλεο πνπ ζα κπνξεί λα γίλεη 

ε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη ν θνληηλφηεξνο κήλαο θαη θάπνηνη 

κήλεο κεηά απφ απηφλ. Δπίζεο νξίδεηαη πνηα ζα είλαη ε ηειεπηαία κέξα πνπ ζα 

κπνξεί λα γίλεη ε ιήμε. 

 

 Σφπνο παξάδνζεο: ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

ν ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ γίλεηαη ε αγνξαπσιεζία. 

πλήζσο φηαλ ν ηφπνο παξάδνζεο είλαη καθξηά απφ ηελ θχξηα πεγή ηνπ 

πξντφληνο ηφηε πθίζηαληαη επηπιένλ θφζηε ιφγσ κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο.  
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 Σχπνο ζπκβνιαίνπ: ζην ζπκβφιαην νξίδεηαη επίζεο αλ ην ζπκβφιαην ζα είλαη 

επξσπατθνχ ή ακεξηθάληθνπ ηχπνπ. Αλ είλαη ακεξηθάληθνπ ηχπνπ ηφηε ε 

παξάδνζε κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Αλ είλαη επξσπατθνχ 

ηχπνπ ηφηε ε παξάδνζε γίλεηαη κφλν ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

3.2. Οθέλη λόγω παραγώγων 

Ζ χπαξμε αγνξάο παξαγψγσλ εκπεξηέρεη θαη θάπνηα νθέιε γηα ηνπο επελδπηέο. 

Έλα φθεινο είλαη φηη κπνξεί λα γίλεη δηαζπνξά θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ αθνχ 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο αγνξψλ παξαγψγσλ ήηαλ λα κεηξηαζηεί ν 

θίλδπλνο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ θαη νη πσιεηέο λα κπνξνχλ λα πσινχλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε κία ηηκή ε νπνία ζα έρεη πξνζπκθσλεζεί. Πέξα απφ ηνπο πσιεηέο 

φθεινο έρνπλ θαη φζνη δηαρεηξίδνληαη ραξηνθπιάθηα θαη δε ζέινπλ λα είλαη 

απξνζηάηεπηνη απέλαληη ζηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ. Ζ δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ 

κπνξεί λα γίλεη είηε κε ην λα πάξνπλ ηαπηφρξνλα δχν ζπλαιιαζζφκελνη αληίζεηεο 

ζέζεηο ζην ίδην αγαζφ είηε κε ην λα αλαιάβνπλ νξηζκέλνη θεξδνζθφπνη ηνλ θίλδπλν πνπ 

πθίζηαηαη ψζηε λα επσθειεζνχλ.  

Έλα δεχηεξν φθεινο απφ ηε χπαξμε αγνξψλ παξαγψγσλ είλαη ε αλεχξεζε θαη 

δηακφξθσζε ηηκψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ηζρχζνπλ ζην κέιινλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ παξαγψγσλ γίλεηαη κία ζπκθσλία παξάδνζεο θάπνηνπ ηίηινπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Δθφζνλ ζήκεξα είλαη γλσζηή κία 

εθηηκψκελε ηηκή πνπ κπνξεί λα ηζρχζεη ζην κέιινλ κε βάζε θάπνηα ζηνηρεία φπσο ηα 

επηηφθηα, ηηο ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ θ.ν.θ., ηφηε είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ άιια 

κεγέζε φπσο απηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

Έλα ηξίην φθεινο είλαη ην φηη ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ ζα ζέινπλ λα 

παίξλνπλ ζέζε απηφ νδεγεί ζην λα δεκηνπξγνχληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο αγνξάο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ην λα ππάξρνπλ κηθξά θφζηε ζπλαιιαγψλ αθνχ 

ε χπαξμε πνιιψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ δεκηνπξγεί θιίκα αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Έλα άιιν φθεινο είλαη ην φηη φηαλ έλαο ζπλαιιαζζφκελνο θιείλεη ζην παξφλ ηελ ηηκή 

γηα έλα αγαζφ κπνξεί εχθνια λα πξνγξακκαηίζεη ην κέιινλ ηνπ κε απνηέιεζκα λα 

κηθξαίλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο κπνξεί λα 

ειέγμεη θαη ην θφζηνο θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ε 

ηηκή ηνπ αγαζνχ. Άξα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θφζηνο πνπ ζα επσκηζηεί θαη θαηά 
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απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα επηπιένλ δηαζέζηκα πνπ έρεη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Αθφκε ηα παξάγσγα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά 

κεηξεηνίο . ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηηκέο αγαζψλ κεηψζεθαλ ιφγσ ησλ παξαγψγσλ. 

Δπηπιένλ, επεηδή νη ηηκέο πνπ ζπκθσλνχληαη ζηα παξάγσγα είλαη ζηαζεξέο απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ν θίλδπλνο ζηηο αγνξέο κεηξεηνίο.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φκσο φηη δε ζπκθσλνχλ φινη φηη ηα παξάγσγα νδεγνχλ ζηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ πνιιψλ αγαζψλ θαη ηίηισλ αθνχ ηα παξάγσγα, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ αγνξά κεηξεηνίο.  

Σέινο, κέζσ ησλ παξαγψγσλ εληζρχεηαη ε εγρψξηα αγνξά ζηνηρεησδψλ ηίηισλ. Ο ιφγνο 

είλαη φηη πιένλ ηα πξντφληα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα αθνχ έρνπλ αλνίμεη νη 

αγνξέο κε ηελ θαηάξγεζε θφξσλ θαη δαζκψλ αιιά θαη ηελ εηζαγσγή μέλσλ θεθαιαίσλ. 

Απηφ νδεγεί ζην λα κεηαβάιινληαη ζπλερψο νη ηηκέο θαη άξα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, πνιινί επηρεηξεκαηίεο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνγξακκαηίζνπλ 

ην κέιινλ ηνπο θαη λα απνθχγνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζηξέθνληαη πξνο ηα παξάγσγα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ κία 

ζηνηρεηψδε πξνζηαζία. ηαλ φκσο δελ ππάξρεη κία αλαπηπγκέλε αγνξά παξαγψγσλ νη 

επηρεηξεκαηίεο φπσο είλαη θπζηθφ ζηξέθνληαη πξνο ηηο μέλεο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε 

είλαη θαη ηεο ειιεληθήο αγνξάο αθνχ νη εγρψξηνη επηρεηξεκαηίεο ζηξέθνληαη πξνο 

δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θεθάιαηα μέλσλ 

επελδπηψλ λα εηζέξρνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

ΚΔΓΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΜΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

4.1. Κίνδσνος 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί έλαο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζην λα ζρεκαηηζηεί αγνξά 

παξαγψγσλ είλαη ην άηνκν λα πξνζηαηεπζεί απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ θαη ζηηο φπνηεο θηλήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Θεσξείηαη, ινηπφλ, ζθφπηκν 

λα γίλεη αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Κίλδπλνο είλαη φηαλ δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ελέξγεηαο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί λα γίλεη κία εθηίκεζε 

πηζαλψλ απνηειεζκάησλ. κσο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 
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πεξηπηψζεσλ ηα ελδερφκελα απνηειέζκαηα δελ πεξηνξίδνληαη ζε ιίγα. Δίλαη πνιινί νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κία θαηάζηαζε. Γη’ απηφ ην ιφγν 

αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη κία αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο.  

Τπάξρνπλ πνιιέο αηηίεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν φζνλ αθνξά κία επέλδπζε θαη ηελ 

απφδνζή ηεο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο ρψξαο, ηα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κία πεξηνρή, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ή αζηάζεηα ζε κία ρψξα θαη νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη θάπνηεο απφ ηνηο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε κίαο επέλδπζεο. Δπηπιένλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε 

ηερλνινγία γλσξίδεη κία νινέλα κεγαιχηεξε αλάπηπμε. Ζ αλαπηπγκέλε ηερλνινγία θαη 

ν ηξφπνο πνπ ν άλζξσπνο ηε ρξεζηκνπνηεί κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα κεηαβιεζεί ν 

θίλδπλνο κίαο επέλδπζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ επηθξαηνχλ ζε κία πεξηνρή κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ελφο παξαγψγνπ θαηξνχ. Ζ Ηλδία θάζε άλνημε πιήηηεηαη απφ 

κνπζψλεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αγξφηεο ηεο Ηλδίαο λα αηζζάλνληαη εθηεζεηκέλνη 

ζηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη λα ζέινπλ λα πξνζηαηεπηνχλ νηθνλνκηθά απέλαληη ζε κία 

θαηαζηξνθή πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ιφγσ απηνχ ηνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. κσο, ζε 

κία ρψξα φπσο ε Διιάδα πνπ δελ έρεη έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, είλαη πηζαλφ έλαο 

αγξφηεο λα ζειήζεη λα πξνζηαηεπηεί ζε πεξίπησζε έληνλεο βξνρφπησζεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε κεγάιε δεκία ηεο ζνδεηάο ηνπ. Παξφια απηά είλαη θαλεξφ φηη νη δχν 

αγξφηεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ άξζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ησλ νηνλδήπνηε δαζκψλ ζηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ρσξψλ 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ αθνχ ε νηθνλνκία κίαο ρψξαο πιένλ 

επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία κίαο άιιεο ρψξαο πνπ ζπλεξγάδνληαη ή θαη φρη. Αλ γηα 

παξάδεηγκα ζε κία ρψξα επηθξαηεί πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηφηε απηή ε 

θαηάζηαζε δε ζα επεξεάζεη κφλν ηελ ίδηα ηε ρψξα αιιά θαη κία άιιε ιφγσ ηνπ φηη 

ελδερνκέλσο ε πξψηε λα κε κπνξεί λα θάλεη εμαγσγέο, φπσο πξφζθαηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αηγχπηνπ ή λα κελ είλαη αζθαιείο νη θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. 

Ρφιν βέβαηα παίδεη ην αλ πξφθεηηαη γηα θιεηζηή ή γηα αλνηθηή νηθνλνκία. ε κία 

θιεηζηή νηθνλνκία ην θάζε γεγνλφο επεξεάδεη ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο κέζα ζε 

απηή. Γη’ απηφ ην ιφγν ν εθάζηνηε θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

νηθνλνκίαο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο ζε κία θιεηζηή νηθνλνκία δελ είλαη 
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ζεκαληηθφο ή φηη δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ. Αληηζέησο, εάλ δελ αληηκεησπηζηεί 

απηφο ζα ζπζζσξεχεηαη θαη ζα επεξεάζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη κε πην έληνλν 

ηξφπν.  

ε κία αλνηθηή νηθνλνκία ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά αθνχ νη αιιαγέο πνπ 

πθίζηαηαη κία ρψξα κπνξεί λα επεξεάζεη ζε παγθφζκην επίπεδν. Έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ή αιιάδνπλ κε θάπνην ηξφπν ζε κία ρψξα επεξεάδνπλ φρη κφλν ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζρεδφλ φινλ ηνλ θφζκν. 

4.2. Ανηιζηάθμιζη κινδύνοσ 

ε φιεο ηηο επελδχζεηο ππάξρεη έλαο βαζκφο θηλδχλνπ. Απηφο ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί. 

Ο ηξφπνο απαινηθήο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε αληηζηάζκηζε. Αληηζηάζκηζε είλαη ε αγνξά ή 

πψιεζε παξαγψγσλ ησλ νπνίσλ νη απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ θίλδπλν ζηελ αγνξά κεηξεηνίο.  

Γηα λα γίλεη αληηζηάζκηζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κία ζέζε ζηελ αγνξά 

παξαγψγσλ θαη ε αληίζεηε ζέζε ζηελ αγνξά κεηξεηνίο. Αλ ζηελ αγνξά κεηξεηνίο 

ππάξρεη ζεηηθή ζέζε ή αιιηψο ζέζε αγνξάο ηφηε ζηελ αγνξά παξαγψγσλ δεκηνπξγείηαη 

αξλεηηθή ζέζε ή ζέζε πψιεζεο. Αληίζεηα, αλ ζηελ αγνξά κεηξεηνίο ππάξρεη ζέζε 

πψιεζεο, ζηελ αγνξά παξαγψγσλ δεκηνπξγείηαη ζέζε αγνξάο. Ο ιφγνο πνπ ππάξρνπλ 

νη αληίζεηεο ζέζεηο είλαη γηα λα εμνπδεηεξψλνληαη είηε ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα απφ 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ πάλσ ζηε κία ζέζε είηε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κίαο 

ζέζεο ζηελ άιιε θαη ηνχκπαιηλ.  

Τπάξρνπλ δχν είδε αληηζηάζκηζεο, ε αληηζηάζκηζε πψιεζεο θαη ε αληηζηάζκηζε 

αγνξάο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο πψιεζεο ν επηρεηξεκαηίαο, γηα παξάδεηγκα, 

πξνρσξάεη ζηελ πψιεζε ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο γηα λα θαιχςεη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπ ψζηε λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνλ θίλδπλν ησλ απμνκεηψζεσλ 

ησλ ηηκψλ ηνπ πξντφληνο. Θεσξεηηθά ε πιήξεο εμνπδεηέξσζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη 

πηζαλή αξθεί ε ζεηηθή ζέζε κεηξεηνίο θαη ε αξλεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ησλ 

ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο λα είλαη παξάιιειεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

φκσο, θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν αθνχ ζπλήζσο ε πξνζεζκηαθή ηηκή θαη ε ηηκή 

κεηξεηνίο δηαθέξνπλ. κσο είλαη δπλαηφ λα θιεηδσζεί έλα πεξηζψξην θέξδνπο πνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο αγνξάο ν επηρεηξεκαηίαο, γηα παξάδεηγκα, 

πξνρσξάεη ζηελ αγνξά ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ψζηε λα «θιεηδψζεη» ηελ 

ηηκή ελφο πξντφληνο. Ο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ην θάλεη απηφ είλαη ψζηε λα έρεη έλα 

έιεγρν ησλ εμφδσλ ηνπ θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο 

πνπ ίζσο λα έρεη πξνβιέςεη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα λα γίλεη εμνπδεηέξσζε 

πξέπεη ε ηηκή κεηξεηνίο θαη ε ηηκή ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο λα είλαη 

παξάιιειεο. Βέβαηα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα είλαη αθξηβψο ίζεο, φκσο κπνξεί λα 

θιεηδσζεί έλα πεξηζψξην δεκίαο πνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο πψιεζεο θαη ζηελ 

πεξίπησζε αληηζηάζκηζεο αγνξάο κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζέζε 

ζηελ αγνξά κεηξεηνίο θαη ζηελ αγνξά ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΓΗ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ 

5.1. Δίδη επενδσηών 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ έρνπλ 

ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα είλαη φηη νη 

αληηζπκβαιιφκελνη είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ην ηη επηδηψθνπλ απφ 

ηελ επέλδπζε πνπ ζα θάλνπλ. Απηφ πξνζθέξεη ελφο βαζκνχ ξεπζηφηεηα αθνχ ζπλήζσο 

έλαο ζπλαιιαζζφκελνο δελ είλαη δχζθνιν λα βξεη έλα άιιν ζπλαιιαζζφκελν ψζηε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ επέλδπζε πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη επηζπκεί. Οη ζπλαιιαζζφκελνη 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο ζηνπο hedgers, ηνπο speculators θαη ηνπο 

arbitrageurs.  

Οη hedgers ελδηαθέξνληαη κφλν λα κεηψζνπλ ην ξίζθν πνπ ήδε αληηκεησπίδνπλ απφ 

πηζαλνχο κειινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθέο θηλήζεηο ηνπο. 

Τπάξρεη δηαθνξά απφ ην λα επελδχζνπλ πάλσ ζε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, γηα 

παξάδεηγκα, απφ φηη λα επελδχζνπλ πάλσ ζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Με ηα 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ, ζεσξεηηθά λα εθκεδελίζνπλ ηνλ 

θίλδπλν αιιάδνληαο ηελ ηηκή πνπ ζα πιεξψζεη ή ζα ιάβεη ν ζπλαιιαζζφκελνο. Σα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, σζηφζν, πξνζθέξνπλ αζθάιεηα. Με ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο νη ζπλαιιαζζφκελνη πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηπρφλ αληίζεηεο 

κεηαβνιέο ηεο ηηκήο.  

Οη speculators έρνπλ σο ζηφρν λα πάξνπλ ζέζε ζηελ αγνξά. ηελ νπζία ζέινπλ λα 

πξνβιέςνπλ θπζηθά φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο πξνο ην πψο ζα 
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θηλεζεί κία κεηαβιεηή ζην κέιινλ. Πξνβιέπνπλ θαη πνληάξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο 

ή ζηε κείσζή ηεο. Ζ επέλδπζε ζε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο ζε ζρέζε κε ηελ επέλδπζε ζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κνηάδνπλ πνιχ. ε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνθεπρζεί έλα κέξνο ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δηαθνξά πνπ 

έρνπλ είλαη φηη φηαλ ν ζπλαιιαζζφκελνο επελδχεη πάλσ ζε ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο θαη πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ην πηζαλφ θέξδνο θαη ε πηζαλή δεκία είλαη 

πνιχ κεγάιεο. κσο φηαλ έλαο ζπλαιιαζζφκελνο επελδχεη ζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

ε κέγηζηε πηζαλή δεκία πνπ ζα ππνζηεί είλαη ην πνζφ πνπ ζα έρεη πιεξψζεη γηα ην 

δηθαίσκα.   

Οη arbitrageurs παίξλνπλ δχν αληίζεηεο ζέζεηο πάλσ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κεγέζε ψζηε 

λα θιεηδψζνπλ θάπνην θέξδνο. Σν arbitrage ζαλ έλλνηα είλαη ε ηαπηφρξνλε αγνξά θαη 

πψιεζε ηεο ίδηαο ή παξφκνηαο επέλδπζεο ζε δχν δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο, ψζηε ν arbitrageur λα θαιχπηεη ηε κία ζέζε κε ηελ άιιε.  

Βέβαηα ζα πξέπεη λα πάξνπκε ππ’ φςηλ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε 

ελφο ζπλαιιαζζνκέλνπ πνπ έρεη ζθνπφ λα επελδχζεη κηθξφ πνζφ θαη λα κελ αλακεηρζεί 

πνιχ, ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ίζσο λα είλαη ζρεδφλ ίζν κε ην θέξδνο. ε κεγάιεο, 

φκσο, επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο ηα 

θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη κηθξά θαη απνηεινχλ θίλεηξν γηα έλα κεγάιν επελδπηή λα 

επσθειεζεί απφ απηφ ην γεγνλφο.  

ιεο απηέο νη θηλήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη πνιχ γξήγνξα αθνχ νη επθαηξίεο γηα arbitrage 

δηαξθνχλ ιίγν. Ο ιφγνο είλαη φηη ζπγρξφλσο γίλνληαη αγνξαπσιεζίεο ησλ κεγεζψλ ζε 

πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη απμνκεηψζεηο ηεο ηηκήο ηνπ 

αγαζνχ ή ηίηινπ ή λνκίζκαηνο.   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΤ 

6.1. Παράγωγα καιρού 

Ο θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη ιφγσ θαηξνχ θαη ε κέηξεζή ηνπ είλαη έλα αξθεηά πνιχπινθν 

ζέκα. Ο θίλδπλνο ιφγσ θαηξνχ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη έλα «ηνπηθφ» δήηεκα 

θαη παξά ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο φζνλ αθνξά ηε κεηεσξνινγία είλαη αθφκα 

αξθεηά δχζθνιε ε αθξηβήο πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ. Παξφια απηά ε πξφβιεςε γηα ηηο 

επφκελεο ιίγεο κέξεο είλαη αξθεηά αθξηβήο θαη γη’ απηφ ην ιφγν αξθεηά ρξήζηκε έζησ 

θαη αλ ε πξφβιεςε πξφθεηηαη γηα ιίγεο κέξεο κεηά θαη φρη κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 
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Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο αλέθαζελ επεξέαδαλ ζε θάπνην βαζκφ, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε 

ηνκέα, ηε ζπλνιηθή απφδνζε πνπ ζα παξνπζίαδε ν εθάζηνηε ηνκέαο ζην ηέινο ελφο 

έηνπο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη απφιπηα πξνβιέςηκεο αθνχ κφλν σο έλα βαζκφ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη φρη κε απφιπηε βεβαηφηεηα. Δπηπιένλ, πνιχ δχζθνια 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ εζθεκκέλα απφ αλζξψπηλν παξάγνληα. Τπάξρεη, ινηπφλ, θάπνην 

ξίζθν ιφγσ ηνπ θαηξνχ πνπ κεηαηξέπεη ην κειινληηθφ εηζφδεκα θάζε ελδηαθεξφκελνπ 

αβέβαην. Απηφ αθξηβψο ην γεγνλφο επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα πάξεη θαλείο 

θαη ζην άκεζν θαη ζην πην καθξηλφ κέιινλ. 

Πιένλ, ηα παξειζνληηθά δεδνκέλα είλαη ρξήζηκα σο πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θαηξηθνχ θηλδχλνπ. Με ηε βνήζεηα ησλ δνξπθφξσλ 

γίλνληαη παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ αηκνζθαηξηθή θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα λα 

κπνξνχλ λα γίλνληαη πξνβιέςεηο ηνπ θαηξνχ, κε ηε βνήζεηα βέβαηα θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ. 

Σα παξάγσγα θαηξνχ είλαη ζπκβφιαηα ησλ νπνίσλ ε απφδνζε ζηε ιήμε ηνπο εμαξηάηαη 

απφ κειινληηθά θαηξηθά θαηλφκελα. Απηά ηα ζπκβφιαηα είλαη γξακκέλα πάλσ ζε έλα 

δείθηε θαηξνχ, ν νπνίνο είλαη θάπνηεο κεηαβιεηέο θαηξνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Πνιιέο είλαη απηέο νη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ε επίδνζε επεξεάδεηαη απφ ηνλ θαηξφ. 

Σέηνηεο εηαηξίεο είλαη γηα παξάδεηγκα φζεο παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη θξνχηα, 

ιαραληθά, άλζε, ελέξγεηα, εηαηξίεο δηαζθέδαζεο, αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, εηαηξίεο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ινηπφλ, ηέηνηεο εηαηξίεο λα ζέινπλ λα 

εμαζθαιηζηνχλ απέλαληη ζηνλ θαηξφ θαη ηηο δηάθνξεο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ αλ δελ 

πξνβιεθζνχλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο δεκίεο ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ίζσο λα κελ αλεζπρνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, αθνχ ν αγξνηηθφο ηνκέαο δελ θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζην ΑΔΠ ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο. κσο γηα ηηο ρψξεο πνπ δελ είλαη ηφζν αλαπηπγκέλεο ν αγξνηηθφο ηνκέαο παίδεη 

κεγάιν ξφιν θαη ζίγνπξα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ΑΔΠ ηέηνησλ ρσξψλ ην θαηέρεη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ινηπφλ, γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

βεβαίσο θαη επεξεάδνπλ πνιχ ηελ νηθνλνκία ηνπο θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε κειέηε ηνπο.  

Σα παξάγσγα θαηξνχ θπξίσο αθνξνχλ ηε ζεξκνθξαζία, ηε ρηνλφπησζε, ηε βξνρφπησζε 

θαη ηελ πγξαζία. Φπζηθά κπνξεί λα αθνξνχλ θαη άιια θαηξηθά θαηλφκελα. Σα 
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πεξηζζφηεξα αθνξνχλ ηε ζεξκνθξαζία. Σα πξψηα παξάγσγα θαηξνχ ζηελ 

εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ήηαλ ην 1997. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 1999 άξρηζαλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Chicago Mercantile Exchange πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαηξνχ 

θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο επξσπατθνχ ηχπνπ πάλσ ζε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα 

θαηξνχ. 

Γχν είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηα παξάγσγα θαηξνχ, νη εκέξεο ςχμεο (CDD) 

θαη νη εκέξεο ζέξκαλζεο (HDD). 

πγθεθξηκέλα,  

HDD=max(0, 65-A) 

CDD=max(0,A-65), 

φπνπ Α είλαη ε κέζε πην ζεξκή θαη πην θξχα ζεξκνθξαζία ηεο εκέξαο ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη κεηξηνχληαη ζε βαζκνχο Fahrenheit.  

Ζ εκεξήζηα  HDD είλαη ην κέγεζνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ζέξκαλζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Αληηζέησο, ε εκεξήζηα CDD είλαη ην κέγεζνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ςχμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

πλήζσο πξφθεηηαη γηα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή HDD 

θαη  CDD ελφο κήλα. Σα ζπκβφιαηα εμνθινχληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ κελφο 

αθνχ έρνπλ γίλεη γλσζηέο νη HDD θαη CDD. πλήζσο, έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην 

είλαη 100$ επί ηε ζπλνιηθή HDD ή CDD. Οη HDD θαη νη CDD ππνινγίδνληαη απφ κία 

εηαηξία, ηελ Earth Satellite Corporation.  

ηα παξάγσγα ππάξρεη έλαο θίλδπλνο θαη είλαη θξφληκν γηα λα ππνινγηζηνχλ 

πηζαλφηεηεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη παξειζφληα 

δεδνκέλα. Απηφ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ. Γελ ππάξρεη 

θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη γη’ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεγνχκελα δεδνκέλα. 

Σα παξάγσγα θαηξνχ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν ε εθάζηνηε θπβέξλεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ηηο ΖΠΑ ε 

θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο αζθάιηζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Οη 

αγξφηεο πιεξψλνπλ 20-25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αζθάιηζήο ηνπο. Δμάιινπ, ε 

θάζε θπβέξλεζε έρεη θαη ηα κέζα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε κειέηε ηνπ θαηξνχ θαη ησλ 
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επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ζε δηάθνξεο ηάμεηο πνιηηψλ θαη λα 

αλαπηχμεη θαη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο (Ahmet Goncu).  

Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ηνπ θαηξνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί απνηειεί 

έλα παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή. Γελ είλαη 

απαξαίηεηε ε εμέηαζε φισλ ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζεξκνθξαζία δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαιιηέξγεηα πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ην ζηηάξη, ην θαιακπφθη ,ην ξχδη, φκσο ε βξνρφπησζε ην 

θάλεη (Wolfgang Hardle, Maria Osipenko). Δάλ ε βξνρφπησζε είλαη κεγάιεο 

πνζφηεηαο ηφηε ζα πξνθιεζνχλ πιεκκχξεο θαη εάλ ε πνζφηεηα ηεο βξνρφπησζεο είλαη 

κηθξή ηφηε ζα ππάξμεη μεξαζία. Άξα ε βξνρφπησζε επεξεάδεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εμέηαζή ηεο. 

 Γε ζεκαίλεη βέβαηα φηη κφλν ε βξνρφπησζε είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο παξάγνληαο. Καη 

ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα πνιχ ρακειέο ηηκέο 

ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα θέξνπλ παγεηψλα θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

παξαγσγήο. κσο, ζπλήζσο νη ζεξκνθξαζίεο ζε κία πεξηνρή δελ αιιάδνπλ δξακαηηθά 

θαη ίζσο ε κειέηε ηνπο λα είλαη ζρεηηθά πην εχθνιε. 

Βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη είλαη εχθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο κε απφιπηε αθξίβεηα. Ο 

θαηξφο είλαη απξφβιεπηνο θαη δε κπνξεί λα ηνλ ρεηξαγσγήζεη θαλείο. Τπάξρεη ινηπφλ 

θίλδπλνο θαη ζηα παξάγσγα θαηξνχ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ είλαη ν θίλδπλνο 

ηεο βάζεο. 

6.2. Σιμολόγηζη παραγώγων καιρού 

Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαηξνχ. Σν πην 

απιφ απφ απηά είλαη ε Burn Analysis. Πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ησλ παξειζφλησλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηε κνληεινπνίεζε κειινληηθψλ θηλήζεσλ. κσο, κε βάζε 

εκπεηξηθέο κειέηεο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη πνιιά ιάζε αθνχ απνδείρηεθε φηη νη 

παξειζνληηθέο παξαηεξήζεηο δε κπνξνχλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηα κειινληηθά θαηλφκελα.  

Μία δεχηεξε κέζνδνο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Dornier θαη Queruel είλαη ε ρξήζε 

ρξνληθά ζπλερνχο κεζφδνπ Ornstein-Uhlenbeck γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαηξνχ. χκθσλα κε ηελ πξψηε κνξθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ε κεηαβιεηφηεηα 

είλαη ζηαζεξή. Γη’ απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθε θαη δεχηεξε, βειηησκέλε κνξθή ηεο 
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κεζφδνπ Ornstein-Uhlenbeck απφ ηνλ Alaton θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αθνχ ηα 

δεδνκέλα έδεηρλαλ φηη ε κεηαβιεηφηεηα παξνπζίαδε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο δελ εκπεξηείρε ην ζηνηρείν ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο Ornstein-Uhlenbeck νδεγνχκελε απφ κία θιαζκαηηθή 

Brownian θίλεζε απφ ηνλ Brody θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Οη Benth θαη Saltyte αληί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ Brownian θίλεζε, ρξεζηκνπνίεζαλ κία ππεξβνιηθή Levy κέζνδν γηα 

λα κνληεινπνηήζνπλ ηα θαηάινηπα. ηελ νπζία πξνζέζεζαλ ηα ζηνηρεία κίαο 

δηαθχκαλζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν θαη ηεο απηνπαιηλδξφκεζεο. 

Οη παξαπάλσ κέζνδνη είλαη ζηνραζηηθέο. Δθηφο, φκσο, απφ ηα ζηνραζηηθά κνληέια 

γίλεηαη ρξήζε θαη κνληέισλ ρξνλνζεηξψλ, φπσο ARMA, ARFIMA, AROMA, ARCH 

θ.ι.π. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρηνλφπησζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηλνχξγην ζχζηεκα, ην ASOS 

(Automated Sensory Observation Stations). Γελ έρνπλ φκσο φιεο νη πεξηνρέο απηφ ην 

ζχζηεκα. ε απηφ ην πξφβιεκα δίλνπλ ιχζε δηάθνξνη εζεινληέο πνπ πξνζπκνπνηνχληαη 

λα θαηαγξάθνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηελ ρηνλφπησζε. Έηζη φκσο δεκηνπξγείηαη έλα 

άιιν πξφβιεκα, ην φηη ηε δνπιεηά ηελ θάλνπλ εζεινληέο, άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ 

ζπνπδάζεη ην αληηθείκελν θαη πνπ θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα φπνηε ην ζειήζνπλ, κε 

απνηέιεζκα ηα ηειηθά δεδνκέλα λα κελ είλαη θαη ηφζν αμηφπηζηα ή λα είλαη ιεηςά.  

Έλα άιιν πξφβιεκα ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα εληαίν, 

παγθφζκην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ. χκθσλα κε ηνλ Lee 

Branscome, πξφεδξν ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξίαο θαηξνχ θαη θιίκαηνο, θαλείο δε κπνξεί 

λα είλαη ζίγνπξνο φηη έρεη πξνβιέςεη ζσζηά θαη φηη κε ην λα καληεχεη θαλείο ην πην 

πηζαλφ είλαη λα θαηαιήμεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Σν φηη δελ ππάξρεη έλα εληαίν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ είλαη έλαο 

ιφγνο πνπ αξθεηνί δε κπαίλνπλ ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ. Κάπνηνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξειζφληα δεδνκέλα, φπσο πξναλαθέξζεθε αιιά δε δίλνπλ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο νχηε θαη κπνξνχλ λα είλαη απφιπηα 

ζίγνπξνη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ. 

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηα παξάγσγα θαηξνχ δηαθέξνπλ πνιχ απφ άιινπ είδνπο παξάγσγα. 

ηα παξάγσγα θαηξνχ δελ ππάξρεη θάπνην ππνθείκελν εκπνξεχζηκν αγαζφ, νη 

εκεξήζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο θαη ε κεηαβιεηφηεηα 

δελ παξνπζηάδεη θάπνηα ζηαζεξφηεηα κέζα ζην ρξφλν.  
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Ζ ηηκνιφγεζε, ινηπφλ, ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα θαη ην πην 

ζπλεζηζκέλν κνληέιν ηηκνιφγεζεο είλαη ε αλάιπζε Monte Carlo. Γηα κηα πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα εθαηνληάδσλ ρξφλσλ. Ο Branscome  ππνζηεξίδεη φηη απηή 

ε αλάιπζε δείρλεη ζε έλα βαζκφ ηνλ θαηξφ. Χζηφζν, ζα πξέπεη θαλείο λα είλαη 

πξνζερηηθφο φηαλ θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε αθνχ ζα πξέπεη λα αιιάδεη ηηο 

παξακέηξνπο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ηνπ πειάηε. Γελ είλαη δφθηκν λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο παξάκεηξνη γηα φινπο ηνπο πειάηεο ή  γηα φια ηα θαηξηθά 

θαηλφκελα.  

Σα κνληέια φκσο ζπλερψο αιιάδνπλ θαη βειηηψλνληαη, φπσο γίλεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ηψξα, ε αγνξά 

ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ εμαθνινπζεί λα είλαη κία γξήγνξα εμειηζζφκελε αγνξά πνπ 

θεξδίδεη έδαθνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη πνπ αλακέλεηαη ζε θάπνηα ρξφληα λα είλαη 

κία αγνξά δηζεθαηνκκπξίσλ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο 

κέζνδνη είλαη ε αξηζκεηηθή κέζνδνο πξφβιεςεο ηνπ θαηξνχ, ε ζπλνιηθή πξφβιεςε θαη 

ε πηζαλνινγηθή πξφβιεςε. Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε πξφβιεςε κπνξεί 

λα δψζεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα είλαη 5-7 κέξεο θαη φρη 10-14 πνπ ππνζηεξίδνπλ νη 

κεηεσξνιφγνη φηη είλαη ζεσξεηηθά πηζαλφ.  

6.3. Ο κίνδσνος βάζης ηων παραγώγων καιρού 

ζν φκσο θαη λα βειηησζνχλ ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ε βαζηθφηεξε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη επελδχνπλ ζε παξάγσγα θαηξνχ είλαη ν θίλδπλνο 

ηεο βάζεο. Ο θίλδπλνο ηεο βάζεο είλαη ε δηαθνξά ζηελ αμία ησλ παξαγψγσλ κε βάζε 

ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ιφγσ ηνπ φηη ν επελδπηήο θαη ε βάζε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

είλαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (Ahmet Goncu).  

 Βέβαηα δελ έρνπλ φινη νη ππνθείκελνη ηίηινη ηνλ ίδην θίλδπλν βάζεο. Ζ ζεξκνθξαζία 

,γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεη κηθξφ θίλδπλν βάζεο ιφγσ ηνπ φηη δελ επεξεάδεηαη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. ηελ Κίλα γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα ζε φιε ηε ρψξα, δελ αιιάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Αληίζεηα, ν αέξαο, ε ρηνλφπησζε θαη ε βξνρή έρνπλ κεγάιν θίλδπλν βάζεο επεηδή ην 

θάζε θαηλφκελν αιιάδεη ζε θάζε πεξηνρή. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα παξάγσγα θαηξνχ 

εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν βάζεο θαη επηπιένλ κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο παξαγσγήο 

ιφγσ ηνπ θαηξνχ.  



 

25 
 

 

6.4. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα παραγώγων καιρού 

Έλα πιενλέθηεκα ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δε κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ εχθνια απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο. 

Σα θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δεδνκέλα θαη άξα δελ αιιάδνπλ 

απφ θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ζπλαιιαζζφκελνη. Άξα, νη ζπλαιιαζζφκελνη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζε ησλ ζπκβνιαίσλ. 

Μία βαζηθή δπζθνιία κε ην λα επελδχζεη θαλείο ζε παξάγσγα θαηξνχ είλαη φηη ιφγσ 

ησλ θαηξηθψλ αιιαγψλ νη πηζαλφηεηεο δεκίαο αιιάδνπλ ζπλερψο. Γε κπνξεί λα 

πξνβιέςεη θαλείο κε ζρεηηθή αθξίβεηα πφζν κεγάιε ζα είλαη ε δεκία πνπ ίζσο ππνζηεί 

κηαο θαη ν θαηξφο αιιάδεη ζπλερψο.  

Μάιηζηα απφ θάπνηνπο ζεσξείηαη ιάζνο ηξφπνο ην λα βαζίδεηαη ε πξφβιεςε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο κφλν κε βάζε ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. Ο θχξηνο ιφγνο 

είλαη φηη ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα είλαη πην ζπάληα θαη γη’ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ 

απηφο ν ηξφπνο λα δίλεη ζσζηά απνηειέζκαηα. 

Μία ζεσξία πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εμέηαζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα 

έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα αλακέλνληαη λα επαθνινπζήζνπλ κεηά απφ κία πεξίνδν 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Καη απηή ε ζεσξία πηζηεχεηαη φηη ίζσο νξηζκέλεο θνξέο ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμάγεη λα κελ είλαη θαη ηφζν αμηφπηζηα, παξφια απηά νη επελδπηέο 

θαίλεηαη λα ηα εκπηζηεχνληαη.  

Μία άιιε βαζηθή δπζθνιία είλαη φηη κεηά απφ έλα πνιχ έληνλν θαηξηθφ θαηλφκελν πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθηεηακέλεο δεκίεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ν ηνκέαο 

ησλ θαηξηθψλ παξαγψγσλ θαη γεληθφηεξα ηεο αζθάιεηαο έλαληη ηνπ θαηξνχ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη εμέηαζε ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ψζηε λα δίλνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Καηαξρήλ ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα. Μφλν πνπ ζπρλά ηα πην αμηφπηζηα 

δεδνκέλα είηε είλαη αθξηβά γηα λα ηα απνθηήζεη θαλείο είηε είλαη δχζθνιν λα έρεη 

θαλείο πξφζβαζε ζε απηά είηε απιά δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Καηά δεχηεξνλ πξέπεη λα γίλεηαη θαιχηεξε εμέηαζε ηνπ ξίζθν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επελδπηέο. Σν λα πξνβιέπεη θαλείο κε κνλνδηάζηαην ηξφπν δελ είλαη δφθηκν θαη ην πην 
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πηζαλφ είλαη λα θαηαιήμεη ζε απνηειέζκαηα πνιχ δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ηειηθά ζα 

πξνθχςνπλ. Ζ θαιχηεξε ιχζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο 

κνληέια επνρηθφηεηαο. Με ηα κνληέια επνρηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ησξηλέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα λα γίλεη πξφβιεςε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Βέβαηα έλαο επελδπηήο θαιφ είλαη επαιεζεχεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα κνληέια. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΙΝΑ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ θαηξνχ ζηελ Κίλα πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ δχν θιάδνη, ν αγξνηηθφο θιάδνο θαη ε αγνξά ρξενγξάθσλ ηεο Κίλαο. Ο 

ιφγνο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη επεηδή απνηειεί ίζσο ηνλ πην 

ζεκαληηθφ θιάδν ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο. Ο ιφγνο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί ε αγνξά 

ρξενγξάθσλ ηεο Κίλαο είλαη γηα λα γίλεη ζαθήο ε αλάπηπμε απηήο ηεο αγνξάο θαη θαηά 

πφζν ππάξρνπλ ζε απηή πεξηζψξηα γηα δηακφξθσζε αγνξάο παξαγψγσλ θαηξνχ. 

7.1. Ο αγροηικός ηομέας ζηην Κίνα 

Ζ Κίλα έρεη πιεζπζκφ πεξίπνπ 1,3 δηζεθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Έλα πνιχ κεγάιν 

θνκκάηη ηεο θηλεδηθήο αγνξάο ην θαηέρεη ε αγξνηηθή βηνκεραλία. πγθεθξηκέλα, παξά 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη ε Κίλα 
1
, αθφκε ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ 

απαζρνιείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ ζπγθνκηδή πνπ ζα θάλνπλ νη Κηλέδνη αγξφηεο 

επεξεάδεη φρη κφλν ηνπο Κηλέδνπο πνιίηεο αιιά θαη φινπο ηνπο πνιίηεο άιισλ ρσξψλ 

φπνπ ζα εηζαρζνχλ ηα πξντφληα ηνπο. Σν 2011 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο Κίλαο ζε 

αγξνηηθά πξντφληα ήηαλ ίζε κε 737.113 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ίζε κε ην 17,3% ηεο 

ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο, πνζνζηφ πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ άιισλ 

ρσξψλ. Απφ ην 2008 ε Κίλα είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε ρψξα ζε εμαγσγέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν φγθνο ησλ εμαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Κίλαο ζε 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ην 2002 κέρξη ην 2011. 

                                                             
1 Σε λιγότερο από 25 χρόνια η Κίνα αφξηςε τισ εξαγωγζσ κατά πζντε φορζσ 
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Πηγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηεο Κίλαο 

 Δπηπιένλ, ην φηη κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο ην θαηέρεη ε αγξνηηθή βηνκεραλία ζεκαίλεη 

φηη θαη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία. Σν αλ ζα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα αληί λα δεκησζνχλ απφ απηά επεξεάδεη φρη 

κφλν ην εηζφδεκά ηνπο αιιά θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ίδηα ηεο ρψξαο.  

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πψο θπκαηλφηαλ ν πιεζπζκφο ειηθηαθά ην 

1982 θαη ην 2000 θαη ην πψο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ην 2050. Δίλαη θαλεξφ φηη ην 

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Εκατομμύρια δολάρια

Εκατομμφρια δολάρια



28 
 

2050 πξνβιέπεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κίλαο ζα είλαη κεηαμχ 

55-60 ρξφλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ιηγφηεξα άηνκα ζα είλαη ηθαλά λα εξγαζηνχλ, γεγνλφο 

πνπ ζα επεξεάζεη είηε ηελ νηθνλνκία ηεο Κίλαο σο πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο είηε 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ νη εξγαδφκελνη ηεο Κίλαο αθνχ ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν. 

 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα. χκθσλα κε ην 

δηάγξακκα ηψξα ε Κίλα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξγάδεηαη. 

Απφ ην 2015 θαη κεηά αλακέλεηαη απηφ ην πνζνζηφ λα κεηψλεηαη ζπλερψο γηα ηα 

επφκελα 80 ρξφληα γηα λα θηάζεη πεξίπνπ ζην 55% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.   

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Κίλα δε ζηακαηάεη ζηα φξηα ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο. Ζ Κίλα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σν 2004 ε Κίλα θαηείρε ην 20% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

παγθνζκίσο ζε ζηηεξά (Wei Xu, Ostap Okhrin, Martin Odening, Ji Cao, 2010).  
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Πηγή: USDA JOINTAGRICULTURAL WEATHER FACILITY (JAWF) (2004) 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ε παξαγσγή ζε ζηηεξά ζηελ Κίλα. Φαίλεηαη φηη ζηελ 

θεληξηθή, βνξεηναλαηνιηθή θαη λνηηνδπηηθή Κίλα ε παξαγσγή ζε ζηηεξά είλαη ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα.  

 

7.2. Η αγορά ηης Κίνας 

Σν θαηλφκελν ηεο αζηαηηθήο αγνξάο θαη ε αμηνζαχκαζηε αλάπηπμε πνπ απηή γλψξηζε, 

θαη έγηλε γλσζηφ σο ην αζηαηηθφ ζαχκα, πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα απνθηήζνπλ θεθάιαην κε φξνπο πνπ ηηο ζπλέθεξαλ, θπξίσο κε ηε κνξθή ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ. Ζ Αζηαηηθή Κξίζε, φκσο, δηαθαίλεηαη φηη φηαλ ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηα δάλεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πην αξγή θαη πην άζηαηε πνξεία 

πξνο ηελ αλάπηπμε. ηελ αξρή ηεο θξίζεο νη αζηαηηθέο ρψξεο είραλ επηβαξπλζεί ζε 
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κεγάιν βαζκφ κε ηα δάλεηα θαη έρνληαο εμαληιήζεη ηα θεθάιαηά ηνπο κείσζαλ θαηά 

πνιχ ην δαλεηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2003, νπφηε θαη νη 

αζηαηηθέο ρψξεο αλαπηχρζεθαλ θαη «αλέξξσζαλ» απφ ηελ θξίζε, κία απφ ηηο απνθάζεηο 

πνπ πάξζεθαλ ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

εγρψξησλ αγνξψλ νκνιφγσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη απηή ε απφθαζε έσο έλα βαζκφ 

εθαξκφζηεθε θαη πνιινί επηρεηξεκαηίεο κπφξεζαλ λα απνθηήζνπλ ην θεθάιαην πνπ 

ρξεηαδφληνπζαλ κέζα απφ ηηο αζηαηηθέο αγνξέο. Απηφ βέβαηα νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζηαζεξφηεηα. Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη ην κέγεζνο ηεο θξαηηθήο 

νηθνλνκηθήο αγνξάο ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηα αζηαηηθά νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ζπλδένληαλ πάληα ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηηο ηξάπεδεο, θαζψο είλαη ζαθψο πην εχθνινο ν δαλεηζκφο κέζσ 

ηξαπέδεο απφ φηη κέζσ νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ.  Ζ Αζηαηηθή Κξίζε φκσο απέδεημε φηη 

φηαλ έλα θξάηνο ζπλδέεη ηφζν πνιχ ηελ νηθνλνκία κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 2012 δχν θαηλφκελα έγηλαλ αληηιεπηά. Σν πξψην ήηαλ ε κείσζε 

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο. Αλ θαη ζην κέζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2011 ην ΑΔΠ ηεο Κίλαο απμαλφηαλ θαη ήηαλ ζηα 

επίπεδα ηνπ 9-10%. Νσξίηεξα απηήο ηεο πεξηφδνπ ην ΑΔΠ ηεο Κίλαο ήηαλ γηα πεξίπνπ 

δχν δεθαεηίεο έλα δηςήθην λνχκεξν. Σν 2012 φκσο έπεζε θαηαθφξπθα θαη ζπλέρηζε λα 

κεηψλεηαη. 
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Πηγή: http://seekingalpha.com/article/130604-meat-a-tasty-investment-opportunity, 

2009 

Ζ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. Σν 2007 ην ΑΔΠ 

είρε θηάζεη κέρξη θαη 12% φκσο απφ ην 2008 θαη κεηά κεηψζεθε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. 

Σν δεχηεξν θαηλφκελν πνπ έγηλε αληηιεπηφ είλαη φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ έγηλε πην 

αθξηβφ θαη πην ζπάλην. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθαηνκκχξηα Κηλέδσλ πνιηηψλ 

κεηαθφκηζαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ψζηε λα απαζρνιεζνχλ ζε ζέζεηο κε ιίγα πξνζφληα 

θαη ην βαζηθφ κηζζφ. κσο ν κέζνο κηζζφο απμήζεθε, φπσο θαη κέζν θφζηνο δηαβίσζεο 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πξνθαιψληαο ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Απηφ επεξεάδεη θαη ηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο αθνχ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο δηαβίσζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνιινί ζα επηζηξέςνπλ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο φπνπ ζα απαζρνιεζνχλ αλαιφγσο κε ηε γεσξγία. Δπίζεο, ην φηη απμήζεθε ν 

κέζνο κηζζφο επεξεάδεη θαη ηε γεσξγία αθνχ ζεκαίλεη θαη ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. 

Σν ηξίην θαηλφκελν είλαη ε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο. Μέρξη ην 2020 αλακέλεηαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη κεηαμχ 50-54, λα απμεζεί ν πιεζπζκφο ησλ 

ειηθησκέλσλ ελψ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ λέσλ αλζξψπσλ.  

http://seekingalpha.com/article/130604-meat-a-tasty-investment-opportunity
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Απηά ηα ηξία θαηλφκελα επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο. Έλα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν απφ ζεκαληηθφ είλαη ε εμαζθάιηζε θαγεηνχ. 

Ζ εμαζθάιηζε θαγεηνχ είλαη λα κπνξεί ε θπβέξλεζε λα παξέρεη ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο Κίλαο αξθεηφ θαγεηφ, κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. Γη’ απηφ ην 

ιφγν έρεη απνθαζηζηεί θαη λνκηθψο ε επέλδπζε ζηηο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία 

πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο.  

7.3. Η αγορά τρεογράθων ηης Αζίας 

Ζ αζηαηηθή αγνξά ρξενγξάθσλ είλαη ρσξηζκέλε ζε νκάδεο ρσξψλ αθνχ ε θάζε νκάδα 

έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν σξηκαζκέλε ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο. Οη πην αλαπηπγκέλεο αγνξέο ρξενγξάθσλ είλαη απηή ηεο 

Απζηξαιίαο, ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Ζ αγνξά ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηεο ηγθαπνχξεο απνηεινχλ έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ζηελ αζηαηηθή αγνξά αθνχ επσθεινχληαη ξπζκίζεηο 

πνπ είλαη επλντθέο γηα απηέο αιιά εθκεηαιιεχνληαη θαη ηελ offshore ζέζε ηνπο. Ζ 

αγνξά ηεο Απζηξαιίαο έρεη ην δηπιάζην απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ πνπ έρεη ε αγνξά ηνπ 

Υνλγθ Κνλγθ αθνχ είλαη κία πνιχ κεγάιε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Οη κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο, ε Κίλα θαη ε Ηλδία, έρνπλ πνιχ κεγάιν εκπφξην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ 

παξαγψγσλ. 

Βέβαηα, ε αγνξά ηεο Κίλαο, ηεο Ηλδνλεζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Μαιαηζίαο δελ είλαη ην 

ίδην αλαπηπγκέλεο κε ηελ αγνξά ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο 

ηγθαπνχξεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηθξαηεί ζηηο πξψηεο είλαη ζπληεξεηηθφ, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο ρξενγξάθσλ θαη φρη κφλν. Βέβαηα, ην φηη ην πεξηβάιινλ απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη 

ηφζν ζπληεξεηηθφ είλαη απηφ πνπ βνήζεζε απηέο ηηο ρψξεο λα ειέγμνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη λα αλαθηεζνχλ. Δμάιινπ, δελ είλαη ζηφρνο φισλ ησλ ρσξψλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν. ε νξηζκέλεο ρψξεο ππάξρνπλ εκπφδηα ψζηε λα πξνζηαηέςνπλ 

ηελ ηνπηθή αγνξά απφ ην λα ζπξξηθλψλεηαη. Αλ θαη ε θαηάζηαζε αιιάδεη ζηαδηαθά. 

Αξθεηέο ρψξεο κεηαβάιινπλ θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπο σο πξνο ην λα είλαη θιεηζηέο 

νηθνλνκίεο θαη ζηγά ζηγά ελζσκαηψλνπλ θάπνηεο παγθφζκηεο αξρέο ψζηε λα γίλνπλ 

παγθνζκίσο αληαγσληζηηθέο. 
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7.4. Η αγορά τρεογράθων ηης Κίνας 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Κίλα πνιιέο επηρεηξήζεηο 

ρξενγξάθσλ. Λφγσ ηεο κε εληαίαο δηαρείξηζεο κέρξη ην 1993 ππήξραλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 50 εηαηξίεο. Ζ αγνξά ηεο Κίλαο ραξαθηεξηδφηαλ απφ έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηα 

παξάγσγα, πνηθίιεο θαζπζηεξήζεηο, παξάλνκεο ζπλαιιαγέο ζπξψρλνληάο ηελ πξνο ηα 

πίζσ θαη κε αθήλνληάο ηε λα αλαπηπρζεί. Σν 1993 απνθαζίζηεθε λα ππάξρνπλ 

ηέζζεξα αληαιιαθηήξηα, ην Shanghai Futures Exchange, ην Dalian Commodity 

Exchange, ην Zhengzhou Commodity Exchange θαη ην China Financial Futures 

Exchange. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη ν ηδίξνο ηνπ εθάζηνηε αληαιιαθηεξίνπ 

γηα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζχκθσλα κε ην China Futures Association. 

 

 

 

γθνο ζπλαιιαγψλ 
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Σδίξνο 

Πηγή: Development and utilization of financial derivatives in China, Jinan Yan 

 

Σν αληαιιαθηήξην ηεο αγθάεο είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ηεο Αζίαο, κεηά ηνπ Σφθην 

θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, φζνλ αθνξά ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ έθδνζε θαη ε 

αληαιιαγή ησλ ρξενγξάθσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά. Τπάξρεη έλα εληαίν ζχζηεκα 

ειέγρνπ, ελψ ε Δπηηξνπή Ρχζκηζεο Υξενγξάθσλ δηαρεηξίδεηαη ηελ αγνξά ησλ 

ρξενγξάθσλ. ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ ππάξρνπλ δηάθνξα είδε κεηνρψλ, νκνιφγσλ 

επηρεηξήζεσλ εζληθνχ επηπέδνπ, θξαηηθψλ νκνιφγσλ, νκνιφγσλ δεκνζίσλ έξγσλ ησλ 

ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη άιισλ εηδψλ ρξεφγξαθα.  

Πιένλ, απνηειεί κία ζεκαληηθή αγνξά ρξενγξάθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ήκεξα ε 

θηλεδηθή αγνξά ρξενγξάθσλ ρσξίδεηαη ζηελ αγνξά νκνιφγσλ, κεηνρψλ, πξνζεζκηαθψλ 

ζπκβνιαίσλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Οη εηαηξίεο δηαρείξηζεο ρξενγξάθσλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ θαη λα πσιήζνπλ ρξεφγξαθα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ελφο απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ή ππνζεθεχζνπλ ρξεφγξαθα θαη 

γεληθφηεξα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ην ζπκβαιιφκελν ζηελ αγνξά ρξενγξάθσλ. Αθφκε, 

παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, αλαδηαξζξψλνπλ εηαηξίεο, εμαγνξάδνπλ, 

ελζσκαηψλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα θαη ελεξγεηηθά.  

Τπάξρνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο, φκσο, πνπ δελ επηηξέπεηαη ζηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

ρξενγξάθσλ λα ηηο θάλνπλ. Γε κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ νπνηαδήπνηε θαηάζεζε, λα 

πιεξψζνπλ επηηφθηα γηα πηζηψζεηο θαη λα εγθξίλνπλ δάλεηα, εθηφο απφ ηα ελππφζεθα 

δάλεηα ρξενγξάθσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΤ ΣΗΝ ΚΙΝΑ 

8.1. Σα παράγωγα καιρού ζηην Κίνα 

Οη ζπλαιιαζζφκελνη πνπ απνθαζίδνπλ λα επελδχζνπλ ζε παξάγσγα θαηξνχ θαηά θχξην 

ιφγν απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. ηελ θηλεδηθή αγνξά ε γεσξγηθή αγνξά 

δελ είλαη ηφζν αλαπηπγκέλε φζν ζε άιιεο ρψξεο θαη ν βαζκφο αλάπηπμήο ηεο θαη 

βειηίσζήο ηεο είλαη ρακειφο. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δε  ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ηερλνινγία πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ελψ ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη ψζηε λα 

αλαπηπρζεί ε αγξνηηθή βηνκεραλία ζηελ Κίλα απνπζηάδεη. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

θηλεδηθή γεσξγία λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ θιηκαηηθέο αιιαγέο απφ φηη ζε 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Σα παξάγσγα θαηξνχ, ινηπφλ, ίζσο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλαγθαία ζε κηα αγνξά φπσο ηεο Κίλαο ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη αγξφηεο απφ θάπνην 

απξφζκελν θιηκαηηθφ θαηλφκελν ή απφ θάπνηα θιηκαηηθή αιιαγή.  

Έλα γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ είλαη ε μεξαζία ηνπ 2010 πνπ έπιεμε ηελ 

αγξνηηθή αγνξά ηεο Κίλαο, θπξίσο ζην λνηηνδπηηθφ θνκκάηη ηεο. Ζ μεξαζία νδήγεζε ζε 

κεδεληθή ζπγθνκηδή γηα θάπνηνπο αγξφηεο πνπ νδήγεζε ζε εθαηνκκχξηα ζχκαηα. 

Μάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηνρέο αθνινχζεζαλ ακέζσο κεηά ηε μεξαζία ηπθψλεο θαη 

πιεκκχξεο.  

Άιιν έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ είλαη νη πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ πξφζθαηα ηε 

λνηηνδπηηθή Κίλα πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκίεο ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο αθνχ 

νιφθιεξεο ζνδεηέο θαηαζηξάθεθαλ. Απνηέιεζκα είλαη νη Κηλέδνη αγξφηεο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ λα ππνζηνχλ νηθνλνκηθή δεκία.  

8.2. Η εικόνα ηων παραγώγων καιρού ζηην Κίνα 

Ζ πξνζηαζία ησλ Κηλέδσλ αγξνηψλ είλαη ηειηθά απαξαίηεηε. Παξφια απηά δε ζεκαίλεη 

φηη νη Κηλέδνη αγξφηεο θαηαθεχγνπλ ζηα παξάγσγα θαηξνχ. Μάιηζηα δε δείρλνπλ 

θάπνην ελδηαθέξνλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνζηαζία.  

Καηαξρήλ ηα παξάγσγα θαηξνχ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηα σο ηδέα θαη σο ηξφπνο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ θηλεδηθή αγνξά. Δπηπιένλ, νη Κηλέδνη αγξφηεο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα δηαηξέρνπλ. 

Αθφκε, νχησο εηο άιισο νη Κηλέδνη αγξφηεο δελ έρνπλ αξθεηά ρξήκαηα νπφηε δε ζέινπλ 

λα επελδχζνπλ ζε παξάγσγα ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ. Ζ θπξηφηεξε αηηία, φκσο, ίζσο λα 

είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ππάξρνπλ ηα παξάγσγα θαηξνχ, ν θίλδπλνο απφ ηηο 
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θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. ε θάζε πεξηνρή νη πεξηζζφηεξνη αγξφηεο επεξεάδνληαη απφ ηα 

ίδηα θαηξηθά θαηλφκελα. Δάλ δελ ππάξρνπλ εξγαιεία πνπ λα είλαη φρη κφλν 

απνηειεζκαηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά ηφηε νη αγξφηεο πξνηηκνχλ λα κελ πξνρσξήζνπλ 

ζε θάπνηνπ είδνπο αζθάιηζε.  

Σν φηη νη Κηλέδνη αγξφηεο δε δείρλνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα επελδχζνπλ 

ζε παξάγσγα θαηξνχ ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

2007 κφιηο ην 0,2% ηνπ ΑΔΠ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ήηαλ αζθαιηζκέλν (Wei Xu, Ostap 

Okhrin, Martin Odening, Ji Cao, 2010). Ζ θηλέδηθε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη 

ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε ζηάδην δνθηκήο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα είηε είλαη κέζσ εηαηξηψλ 

πνπ βξίζθνληαη ππφ θάπνην δεκφζην πξφγξακκα είηε είλαη κέζσ μέλσλ εηαηξηψλ πνπ δε 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην δεκφζην πξφγξακκα. Παξφια απηά ν ηνκέαο ηεο αζθάιηζεο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Κίλα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θαη 

θπζηθά ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Παξφια απηά ε αζθάιηζε ησλ αγξνηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ην παξαθάησ δηάγξακκα φπνπ θαίλεηαη φηη νη ζεξκνθξαζίεο ηεο Κίλαο κεηαβάιινληαη 

απφ ην 1960 κέρξη ην 2006 ζε κηθξφ βαζκφ, φκσο αλακέλεηαη απηέο νη δηαθνξέο λα 

απμεζνχλ. 
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Πηγή: Shilong Piao, Philippe Ciais, Yao Huang, Zehao Shen, Shushi Peng, 

Junsheng Li, Liping Zhou,Hongyan Liu, Yuencun Ma, Yihui Ding, Pierre 

Frielingstein, Chunzhen Liu, Kun Tan, Yongqiang Yu, Tianyi Zhang, Jingyun 

Fang, 2010  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Calum G Turvey, 

Rong Kong θαη Burgen C Belltawn απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 κέρξη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2008 ζε  1.564 λνηθνθπξηά ζηελ θεληξηθή Κίλα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη Κηλέδνη 

αγξφηεο είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε παξάγσγα θαηξνχ.  

 Αξρηθά νη αγξφηεο θιήζεθαλ λα θξίλνπλ πφζν ζεκαληηθφ θαηλφκελν είλαη ε 

ρακειή θαη ε πςειή βξνρφπησζε θαη ε ρακειή θαη πςειή ζεξκνθξαζία. Γηα 

ηνπο  Κηλέδνπο αγξφηεο πην ζεκαληηθφ θαηλφκελν είλαη ε βξνρή. Ζ μεξαζία θαη 

ε ρακειή βξνρφπησζε ζεσξνχληαη σο ιίγν πην ζεκαληηθέο απφ ηελ πςειή 

βξνρφπησζε.
2
 χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ν θίλδπλνο μεξαζίαο είλαη πην 

ζεκαληηθφο  ην Μάξηην θαη ηνλ Ηνχιην, ελψ ν θίλδπλνο πςειήο βξνρφπησζεο 

είλαη πην ζεκαληηθφο ηνλ Ηνχλην, ην επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην. Ζ 

ζεξκνθξαζία δε θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο αγξφηεο, αλ θαη 

ε δέζηε ηνλ Ηνχιην θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά ζεκαληηθή. Αληίζεηα νη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο δελ απαζρνινχλ θαζφινπ ηνπο αγξφηεο. 

                                                             
2 Είναι πιθανό οι ερωτώμενοι αγρότεσ να ήταν επηρεαςμζνοι από τη ξηραςία που είχε πλήξει την Κίνα 
το 2006 και το 2008 
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 Δλ ζπλερεία νη αγξφηεο εξσηήζεθαλ αλ ζα επέλδπαλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. Ο ιφγνο ήηαλ λα γηα λα γίλεη έζησ θαη πξψηκα θαλεξφ 

θαηά πφζν ζα επέλδπαλ ζε θάπνηνπ είδνπο αζθάιεηα απφ ηνλ θαηξφ θαη ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη πεξίπνπ ηνπ 70% ησλ 

αγξνηψλ ζα επέλδπαλ ζε λέεο ηερλνινγίεο, ζε λέεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη φηη 

ζα δέρνληαλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε έλα ξίζθν ιφγσ θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο. Σν πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ απηή ηελ εξψηεζε είλαη φηη νη 

Κηλέδνη αγξφηεο είλαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη ζε λένπο ηξφπνπο παξαγσγήο 

αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην θίλδπλν ρσξίο 

λα θνβνχληαη ην γεγνλφο φηη ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε θάηη πνπ νπζηαζηηθά δε 

γλσξίδνπλ. Απηφ βέβαηα δείρλεη φηη ίζσο λα είλαη αλνηρηνί θαη ζηελ επέλδπζε 

θάπνηνπ ηξφπνπ αζθάιηζεο απφ ηνλ θαηξφ. 

 

 Ζ αγξνηηθή βηνκεραλία είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο ζηελ Κίλα αθνχ 

κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζε απηή φπσο θαη κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη κε ηε γεσξγία. Γη’ απηφ ην ιφγν ε θπβέξλεζε ηεο 

Κίλαο έρεη πξνγξάκκαηα εηδηθά γηα ηνπο αγξφηεο ψζηε απηνί λα βνεζνχληαη κε 

φπνην ηξφπν. Παξφια απηά πεξίπνπ ην 35% ησλ αγξνηψλ δήισζαλ φηη δε 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην θξαηηθφ πξφγξακκα. Μάιηζηα νη κηζνί αγξφηεο 

πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθέο νη επελδχζεηο θαη ε απνηακίεπζε.  

 

 ηελ εξψηεζε αλ ζα επέλδπαλ ζε θάπνην ηξφπν αζθάιεηαο ην 25% ησλ αγξνηψλ 

δήισζαλ φηη δε ζα πξνρσξνχζαλ ζε θάπνηα επέλδπζε. κσο ην 40% ζα 

επέλδπαλ ζε θάπνηα αζθάιεηα απφ ην νπνίν ην 63% ζα ην έθαλε ζπρλά. 

Μάιηζηα έλα 17% είρε ήδε επελδχζεη ζε αζθάιεηα ησλ ζπαξηψλ θαη 10% ησλ 

αγξνηψλ είρε επελδχζεη ζε αζθάιεηα ησλ δψσλ. 

 

 Οη αγξφηεο εξσηήζεθαλ αλ ζα επέλδπαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά παξάγσγα θαηξνχ 

αθνχ ηνπο δφζεθε εμήγεζε πψο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ απηά. Οη 

κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ζπγθεθξηκέλα ην 50,8%, δήισζαλ φηη ζα έδεηρλαλ 

θάπνην ελδηαθέξνλ λα αζθαιηζηνχλ απέλαληη ζε κία ρακειή βξνρφπησζε. Σν 

44,2% απάληεζε φηη ζα ελδηαθεξφηαλ λα αζθαιηζηεί απέλαληη ζε κία έληνλε 

βξνρφπησζε. Σν 26% δήισζε φηη δε ζα ελδηαθεξφηαλ θαζφινπ λα επελδχζεη ζε 

παξάγσγα θαηξνχ γηα λα αζθαιηζηεί θαηά ηεο βξνρφπησζεο. Σν 35,3% ζα 
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ήζειε λα επελδχζεη ζε παξάγσγα γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ κία έληνλε δέζηε, 

ελψ κφιηο ην 30% δήισζε φηη ελδηαθέξεηαη γηα παξάγσγα θαηξνχ γξακκέλα 

πάλσ ζε ςπρξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ζν γηα ηα παξάγσγα θαηξνχ πάλσ ζε 

ζπλζήθεο αέξνο δελ εθδειψζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

 Δλ ζπλερεία νη αγξφηεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ ζα γίλεηαη θάζε 

αζθάιηζε, δειαδή ηη είδνπο αζθάιηζε ζα ήζειαλ ζε ζρέζε κε ηελ θάζε πεξίνδν 

θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Οη εξσηψκελνη έδεημαλ πεξίπνπ ην ίδην 

ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ αζθάιηζε γηα ηε δηαδηθαζία ζπνξάο θαη ζεξηζκνχ. Σα 

δηάθνξα παξάγσγα πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ αγξνηψλ ζα  

πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

χκθσλα κε ηνπο ηδίνπο, ηα παξάγσγα αλάκεζα ζηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ νη αγξφηεο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα πάλσ ζηε βξνρφπησζε, κηαο 

θαη απηφ είλαη ην θαηξηθφ θαηλφκελν πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο Κηλέδνπο 

αγξφηεο. Μάιηζηα, απηφ πνπ έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία είλαη ε πνζφηεηα 

βξνρήο πνπ ζα πέθηεη ζε θάζε θάζε ηεο παξαγσγήο. ηε θάζε ηεο ζπνξάο, γηα 

παξάδεηγκα, κία ελδερφκελε μεξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε δεκία, αθνχ 

δε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπνξάο.   

Φπζηθά, ην φηη νη αγξφηεο είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε παξάγσγα θαηξνχ, δε 

ζεκαίλεη φηη ζα ην πξάμνπλ ή φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην θάλνπλ είηε ζα έρνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ή φηη ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ ίζσο λα αληηκεησπίδνπλ 

φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή. 

χκθσλα, φκσο,  κε ηελ έθζεζε ηνπ International Swaps and Derivatives Association 

Inc. (ISDA) ην 57% ησλ αζηαηψλ επελδπηψλ πηζηεχνπλ φηη νη επελδχζεηο ζε 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ζα απμεζεί ηα επφκελα δχν ρξφληα θαη ην 36% ησλ 

αζηαηψλ επελδπηψλ πηζηεχνπλ φηη ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

9.1. σμπεράζμαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία παξνπζίαζε ηεο αγνξάο παξαγψγσλ ζηελ Κίλα θαη 

δφζεθε έκθαζε ζηελ αγνξά παξαγψγσλ θαηξνχ. 

Ζ αγνξά παξαγψγσλ ζηελ Κίλα παξακέλεη ζε πξψηκν ζηάδην. Γελ έρεη αλαπηπρζεί 

αξθεηά ιφγσ ηεο ζπγθξαηεκέλεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη. Τπάξρνπλ, σζηφζν, 
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πεξηζψξηα πνιχ κεγάιεο βειηίσζεο, ηελ νπνία είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα γλσξίζεη ε 

αγνξά ησλ παξαγψγσλ ζηελ Κίλα, αθνχ ε νηθνλνκία ηεο αλαπηχζζεηαη κε εμαηξεηηθά 

γξήγνξνπο ξπζκνχο.  

Δίλαη αλακελφκελν ζην ίδην πξψηκν ζηάδην λα βξίζθεηαη θαη ε αγνξά παξαγψγσλ 

θαηξνχ ζηελ Κίλα. κσο, ν αγξνηηθφο θιάδνο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Κίλαο, ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, αθνχ πνιινί Κηλέδνη 

πνιίηεο απαζρνινχληαη ζε απηφλ θαη επεηδή νη εμαγσγέο ζε αγξνηηθά πξντφληα 

απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε αζθάιηζε ελφο ηέηνηνπ 

θιάδνπ.  

Οη πεξηζζφηεξνη αγξφηεο ζηελ Κίλα αληηιακβάλνληαη φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζα πξέπεη 

λα βειηηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη πξφζπκνη λα 

επελδχζνπλ ζε λέεο ηερλνινγίεο. Δπηπιένλ, νη κηζνί ζα έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ λα 

επελδχζνπλ ζε παξάγσγα ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ απέλαληη ζηνλ θαηξφ. 

9.2. Πρόηαζη 

Ζ αγνξά παξαγψγσλ θαηξνχ είλαη αθφκα ζρεηηθά θαηλνχξγηα. Γελ έρεη βξεζεί θάπνην 

κνληέιν πνπ λα κπνξεί λα δψζεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  

Ζ  αγνξά παξαγψγσλ θαηξνχ ζηελ Κίλα είλαη αθφκα πην θαηλνχξγηα. Γελ είλαη επξέσο 

γλσζηή θαη θπξίσο δελ έρεη δνζεί ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε ζε 

απηνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, ηνπο αγξφηεο. Ίζσο, 

κε ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε απφ πξνγξάκκαηα ηνπ δεκνζίνπ νη Κηλέδνη αγξφηεο 

λα αιιάμνπλ γλψκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαγψγσλ θαηξνχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

λα πξνζηαηεπηνχλ απέλαληη ζηνλ θαηξφ ή λα γίλνπλ ιηγφηεξν δηζηαθηηθνί.  
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