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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει εκείνους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την προσφορά αλλά και τη ζήτηση του Bitcoin και κατ’ επέκταση την τιμή του. 

Θα προσπαθήσουμε μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγκριση προηγούμενων μελετών  

να αναλύσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμής του.  

Αφού ολοκληρωθεί το θεωρητικό σκέλος της εργασίας, θα αναζητήσουμε το τελικό μαθηματικό 

εμπειρικό υπόδειγμα, σύμφωνα με τα δεδομένα μας και την οπτική μας, για ανεύρεση σχέσης 

μεταξύ της τιμής του Bitcoin με διάφορες οικονομικές μεταβλητές που κρίνουμε ότι μπορεί να 

την επηρεάζουν. Στη συνέχεια, θα εκτιμηθεί ένα απλό γραμμικό πολλαπλό υπόδειγμα με τη 

μέθοδο OLS το οποίο θα αποτελείται από τον Δείκτη παγκόσμιας Τεχνολογίας, τον Δείκτη 

Εταιρικών και Κρατικών ομολόγων, τον Δείκτη των Commodities, των  Παγίων στοιχείων 

ενεργητικού αλλά και από τις σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες Ευρώ, Δολαρίου. Ακόμα 

η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι οι 

τελευταίες ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος. Ο αριθμός των μηνιαίων παρατηρήσεων 

είναι 85 και η περίοδος από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2017. 

Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά δείχνοντας συσχέτιση της πλειοψηφία των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με την μεταβολή της τιμής του Bitcoin. Για να είμαστε πιο ακριβείς, τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης του τελικού υποδείγματος έδειξαν θετική συσχέτιση με τη 

σταθμισμένη ισοτιμία του Ευρώ, με τις αποδόσεις του παγκόσμιου δείκτη τεχνολογίας και 

πληροφορίας, με τις αποδόσεις του παγκόσμιου δείκτη παγίων στοιχείων ενεργητικού αλλά και 

με τη μεταβολή της τιμής του Bitcoin την προηγούμενη περίοδο. Από την άλλη αρνητική 

συσχέτιση βρέθηκε με τις αποδόσεις της τιμής του χρυσού σε Δολάρια, με τη σταθμισμένη 

ισοτιμία του Δολαρίου, με τις αποδόσεις των παγκόσμιων δεικτών κρατικών και εταιρικών 

ομολόγων αλλά και με τις αποδόσεις του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι αποδόσεις του παγκόσμιου 

δείκτη εμπορευμάτων αλλά και η μεταβλητότητα της παγκόσμιας οικονομίας το προηγούμενο 

εξάμηνο κρίθηκαν στατιστικά ασήμαντες. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην προσφορά  αποτελεσμάτων στη βιβλιογραφία  που θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της ίδιας της φύσης αλλά και του φαινομένου της 

μεγάλης μεταβλητότητας της τιμής του Bitcoin. 
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Abstract 

The aim of this paper is to identify and present those factors that affect Bitcoin's bid and demand 

and, by extension, its price. We will try through theoretical approaches and comparison of 

previous studies to analyze the determinants of its price. 

Once the theoretical part of the thesis has been completed, we will look for the final 

mathematical empirical model, according to our data and our perspective, to find a relationship 

between Bitcoin's price and various economic variables that we think may affect it. Then, a 

simple linear multiple model with the OLS method will be estimated, consisting of the World 

Technology Index, the Corporate and Government Bond Index, the Commodities Index, the 

Fixed Assets, and the real effective exchange rate of Euro, Dollar . Even the volatility of the 

Bitcoin price and the global economy will be the last independent variables of the model. The 

number of monthly observations is 85 and the period from July 2010 to August 2017. 

The results are satisfactory showing correlation of the majority of the independent variables with 

the Bitcoin price return. To be more accurate, the results of the estimated final model showed a 

positive correlation with the Euro real effective exchange rate, with the global index of 

technology and information, the global fixed asset yields and the price change Bitcoin in the 

previous period. On the other hand, the negative correlation was found with gold returns 

expressed as dollars, the real effective dollar exchange rate, the yields of global sovereign and 

corporate bond indices, and world GDP yields. Commodities Index’s returns as well as the 

volatility of the global economy in the past six months were statistically significant. 

This paper aims to provide results in the literature that will help to better understand the nature of 

the Bitcoin as well as the phenomenon of its high volatility through the years.  
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Κεφάλαιο 1o: Εισαγωγή 

 

Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία άνθηση των επιχειρήσεων πληροφορίας-τεχνολογίας σε 

συνδυασμό με τη γενικευμένη αμφισβήτηση προς τα τραπεζικά ιδρύματα έπειτα από την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 οδήγησε στην άνθιση εναλλακτικών μοντέλων 

πληρωμών. Το Bitcoin «γεννήθηκε» ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης και έκτοτε 

λαμβάνει όλο και πιο ευρεία υιοθέτηση. Από τον Ιανουάριο του 2017, το παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα αναφέρεται στο Bitcoin είτε ως «θαύμα» είτε ως «φούσκα» . Η άνοδος στην τιμή του 

είναι εξωπραγματικά υψηλή και ασυνήθιστη για οποιοδήποτε νόμισμα. 

Το Bitcoin θεωρείται ένα πολύ νεαρό νόμισμα για να εξαχθούν συμπεράσματα. Παρ όλα 

αυτά, πληθώρα μελετών προσπαθούν να αναζητήσουν τους παράγοντες εκείνους που 

διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση του νομίσματος. Το γεγονός ότι το Bitcoin είναι 

ένα νέο νόμισμα και σε ηλικία αλλά και δομικά έχει προσκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών 

ακαδημαϊκών ,δημοσιογράφων και οικονομικών αναλυτών.  Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία  

διερεύνησης της μεταβλητότητας, σχέσης τιμής με δείκτες αλλά και οικονομετρικά υποδείγματα 

(γραμμικά, αυτοπαλίνδρομα) όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.  

Η τεράστια όμως μεταβολή της τιμής που παρατηρείται το 2017 δεν αποτυπώνεται σε 

κανένα οικονομετρικό μοντέλο του παρελθόντος. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στην αναζήτηση 

σχέσης μεταξύ της τιμής με πιο ειδικούς δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας για να εξηγήσουμε 

καλύτερα τη συμπεριφορά της τιμής του Bitcoin. Ακριβώς επειδή από την αρχή του έτους η 

αύξηση στην τιμή του καθώς επίσης και η συζήτηση στην κοινωνία είναι πολύ μεγάλη 

δημιουργεί την ανάγκη διερεύνησης της σχέσης της τιμής του με ένα μεγαλύτερο φάσμα 

μεταβλητών από ότι αυτών της προηγούμενης βιβλιογραφίας. 

Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης έχει ως εξής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

το Bitcoin ως νόμισμα, αναλύονται διεξοδικά τα βασικά του χαρακτηριστικά αλλά και 

παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που έχουν διερευνήσει με παρόμοιο τρόπο με το δικό 

μας τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναζητείται το θεωρητικό εμπειρικό υπόδειγμα 

προσδιορισμού της τιμής του Bitcoin. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η εκτίμηση των παραμέτρων 
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με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και η παρουσίαση του τελικού υποδείγματος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκτίμησης και ερμηνεύονται με 

βάση την οικονομική θεωρία. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζοντα τα γενικά 

συμπεράσματα της εργασίας και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2o: Η ιστορία και η εξέλιξη του 

BitCoin 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την ιστορική αναδρομή καθώς και βασικά 

χαρακτηριστικά της φύσης του νομίσματος όπως αυτά αναλύονται από προηγούμενη 

βιβλιογραφία αλλά και διαδικτυακούς τόπους που έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τα 

κρυπτονομίσματα. Με τη βοήθεια σχετικών γραφημάτων και διαγραμμάτων θα προσπαθήσουμε 

να αντιληφθούμε την τεραστία μεταβολή της τιμής και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τη 

θεωρία του χρήματος θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε θεωρητικά, απαριθμώντας 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τη νομισματική φύση του Bitcoin. 

2.1 Τι είναι το ΒitCoin και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί; 

  

Το Bitcoin αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα της πιο πρόσφατης μορφής ιδιωτικού 

νομίσματος, τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrency), και είναι ριζοσπαστικό για πολλούς λόγους 

καθώς βασίζεται στις αρχές της ισχυρής κρυπτογραφίας που ελέγχει τη δημιουργία και 

μεταφορά χρήματος και παράγεται με την μέθοδο της ψηφιακής εξόρυξης (mining). Είναι το 

πρώτο ιδιωτικό νομισματικό σύστημα πλήρως αποκεντρωμένο και δίνει την δυνατότητα στους 

χρήστες να πραγματοποιούν ανώνυμες συναλλαγές. Το Bitcoin εφευρέθηκε το 2009 από έναν 

ανώνυμο προγραμματιστή με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto και το κλειδί της καινοτομίας 

του σε σχέση με τις προηγούμενες μορφές του ψηφιακού νομίσματος είναι ότι είναι πλήρως 

αποκεντρωμένο καθώς το δίκτυο από μόνο του καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας του, κάνοντάς 

το ανθεκτικό στο κίνδυνο του πληθωρισμού και σε ενδεχόμενες οικονομικές κρίσεις.  

Το Bitcoin είναι μια νέα καινοτομία των τελευταίων ετών, η οποία ενεργοποιήθηκε από 

την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και την αύξηση της διείσδυσης του Διαδικτύου στον 

κόσμο. Χωρίς αυτή την ανάπτυξη, η ύπαρξη και η χρήση του Bitcoin δεν είναι νοητή.  

Το Bitcoin όπως και κάθε νόμισμα πρέπει να εξυπηρετεί ορισμένες ανάγκες για να έχει λόγο 

ύπαρξης. Η καινοτομία των μη συμβατικών τύπων χρήματος - όπως το Bitcoin - τροφοδοτήθηκε 

από την ύπαρξη περιορισμών στην οικονομική ελευθερία. Η προσδοκία ότι το ιδιωτικό νόμισμα 

δεν θα χάσει ενδεχομένως την αξία του σε μονάδες αγοραστικής δύναμης σε αντίθεση με τα 

κρατικά νομίσματα. η αύξηση του κρατικού ελέγχου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι 
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περιορισμοί στο εμπόριο και η επιθυμία για καλύτερη ποιότητα χρήματος υπήρξαν οι κινητήριες 

δυνάμεις στην αναδυόμενη αγορά για ιδιωτικές μορφές χρήματος.  

Το Bitcoin είναι μια νέα εφεύρεση που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την ζήτηση 

της αγοράς για ένα καλύτερο μέσο συναλλαγών. Σύμφωνα με το Björn Segendorf πολλοί τομείς 

έχουν υποστεί ταχεία τεχνολογική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη της πραγματοποίησης 

πληρωμών βρίσκεται επίσης υπό διαμόρφωση. Για παράδειγμα, τα νοικοκυριά πραγματοποιούν 

αγορές ηλεκτρονικά σε αυξανόμενο βαθμό και το ποσό των διασυνοριακών πληρωμών 

αυξάνεται συνεχώς. Οι λύσεις πληρωμής, ειδικά για τις πληρωμές από πρόσωπο σε πρόσωπο, 

δεν έχουν όμως εξελιχθεί τόσο γρήγορα. Το Bitcoin μπορεί να θεωρηθεί ως απάντηση στην 

έλλειψη τέτοιων λύσεων πληρωμών. 

 

2.2 Η Άνοδος του BitCoin 

 

Τον Νοέμβριο του 2013 ήρθε η πρώτη μεγάλη αύξηση της τιμής του BC η οποία τον Δεκέμβριο 

του ιδίου έτους έφτασε τα 1151$/BC. Μέσα στον επόμενο χρόνο (20 Ιανουαρίου 2015) το 

νόμισμα είχε υποτιμηθεί στην τιμή προ του γεγονότος δηλαδή στα 213$/BC. 

 

Διάγραμμα 2.1: Τιμή αγοράς Bitcoin σε Δολάρια 

 

Πηγή: www.Blockchain.info 
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Έπειτα και μέχρι τον Μάρτιο του 2017 ακολούθησε μια μικρή και σταθερή ανοδική πορεία, 

όπου η τιμή του εκτινάχτηκε στα 1245$/BC (14 Μαρτίου 2017).Από τότε ξεκίνησε η ξέφρενη 

πορεία του νομίσματος καθώς η τιμή έφτασε σε ιστορικό υψηλό ( τη στιγμή που γράφεται η 

εργασία) τα 5,979.45$/BC. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται σήμερα τον λόγο τον οποίο 

το Bitcoin έγινε ξαφνικά τόσο δημοφιλές, και γιατί ξαφνικά σήμερα κοστίζει τόσο πολύ, ενώ δεν 

άξιζε σχεδόν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια που έκανε την εμφάνισή του. Τα τελευταία χρόνια 

οι άνθρωποι φαίνεται να χάνουν την πίστη τους στις τράπεζες και στα χαρτονομίσματα, ενώ 

παράλληλα αξιόλογα ονόματα επενδύσεων έχουν αρχίσει να αγοράζουν Bitcoins.  

 

Διάγραμμα 2.2: Συνολική κεφαλαιοποίηση 

 

Πηγή: www.Blockchain.info 

 

Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο μιλάνε όλο και περισσότερο για το νέο ψηφιακό προς το 

κρυφό νόμισμα αλλά και την αξία του. νόμισμα καθώς όλο και περισσότεροι κλάδοι δέχονται ως 

τρόπο πληρωμής το Bitcoin, αυξάνοντας έτσι την πίστη Αυτό διαφαίνεται από τη ραγδαία 

αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης αλλά και από των καθημερινών συναλλαγών  των 

κρυπτονομισμάτων και κάτ. επέκταση του Bitcoin που αποτελεί το market leader. Σύμφωνα με 

τη ιστοσελίδα https://coinmarketcap.com/coins το Bitcoin κατέχει το 57,6% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης η οποία τη στιγμή που γράφεται η παρούσα εργασία είναι  $180.005.865.250. 

https://coinmarketcap.com/coins
https://coinmarketcap.com/charts/


11 
 

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin σε σχέση με άλλα κρυπτονομίσματα φαίνεται ότι παρουσιάζει 

μία πτώση αλλά είναι ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα(57,6%) 

 

Διάγραμμα 2.3: Μερίδιο αγοράς κρυπτονομισμάτων 

 

Πηγή: www. Coinmarketcap.com 

 

Διάγραμμα 2.4: Όγκος συναλλαγών σε ημερήσια βάση 

 

Πηγή: www.Blockchain.info 
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2.2.1    Η διάσπαση και το Bitcoin-Cash 

 

Το Bitcoin Cash (σύμφωνα με το Website www.bitcoin.com) (BCC ή BCH), όπως και το 

προηγούμενο Bitcoin (BTC), είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής από ομότιμους 

χρήστες που υποστηρίζεται από την τεχνολογία blockchain και το αποκεντρωμένο δίκτυο 

υπολογιστών. Το σύστημα που βασίζεται στην κρυπτογράφηση διεκπεραιώνει, επαληθεύει και 

καταγράφει συναλλαγές ηλεκτρονικών πληρωμών χωρίς να στηρίζεται σε “τρίτους”, όπως είναι 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τo Bitcoin cash μειώνει το κόστος συναλλαγής, αφαιρώντας 

διαμεσολαβητές σε διαφορές μεταξύ αγοραστών και εμπόρων. Μειώνει την απάτη απαιτώντας 

πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως απόδειξη εργασίας και ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες 

επαληθεύονται σε έναν κοινό καταμερισμένο βιβλίο γνωστό ως blockchain. 

Το Bitcoin cash δημιουργήθηκεe την 1η Αυγούστου 2017 μετά από έναν διαχωρισμό του 

σκληρού πυρήνα από το Bitcoin. Το BCC διαθέτει ένα όριο μεγέθους μπλοκ των 8 megabytes 

(MB) σε σύγκριση με το 1 MB Bitcoin. Το όριο μεγέθους μπλοκ των 8 MB επιτρέπει στους 

miners BCC να επεξεργάζονται περισσότερες συναλλαγές στο δίκτυο πληρωμών. Οι 

υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέγεθος μπλοκ του BCC οδηγεί σε ταχύτερες 

συναλλαγές, χαμηλότερα τέλη και βελτιωμένη δυνατότητα κλιμάκωσης. Μέχρι στιγμής, 

πρόκειται για ένα μη «ελεγμένο» χρηματοπιστωτικό μέσο, παρόλο που οι κυβερνητικές και 

τραπεζικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, στη Ρωσία και σε άλλες ανεπτυγμένες 

χώρες αναθεωρούν ή εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση των κρυπτό-συχνοτήτων  Bitcoin cash 

ως δίκτυο πληρωμών. 

Υποστηρίζεται ότι τo Bitcoin cash είναι πιο κατάλληλο ως ένα δίκτυο πληρωμών, 

παρόμοιο με το Visa ή το PayPal. Όταν προσθέτετε σε αυτό τα πλεονεκτήματα των Bitcoin Cash 

ως κρυπτογράφηση, παίρνετε κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Σε σύγκριση με το Bitcoin, το 

δίκτυο BCC μπορεί να επεξεργαστεί πολλές περισσότερες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο και 

έχει ταχύτερους χρόνους επιβεβαίωσης. Το Bitcoin cash μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

συναλλαγές μεγαλύτερου όγκου, όπως πληρωμές μικρών ποσών που πραγματοποιούνται από 

εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υποστηρικτές 

ήθελαν μια αύξηση του ορίου μεγέθους μπλοκ στα 8 MB για να βελτιώσει την επεκτασιμότητα. 

Το Bitcoin, από την άλλη πλευρά, μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ως στρώμα 

διακανονισμού στο οποίο μπορούν να αποστέλλονται τοπικά ή διασυνοριακά συναλλαγές 

http://www.bitcoin.com/
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υψηλού δολαρίου και μικρότερου όγκου. Οι πληρωμές αυτές δεν υπόκεινται στην εξέταση 

τραπεζών, φορολογικών αρχών και άλλων ρυθμιστικών φορέων. Αλλά λόγω του ορίου μεγέθους 

μπλοκ 1 bit του Bitcoin, οι χρήστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας και 

υψηλότερα τέλη. 

 

2.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του BitCoin  

 

To BitCoin αποτελεί  όπως αναφέρθηκε ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο ή φορέας πίσω από αυτό, είτε να το στηρίζει ή να έχει τον 

έλεγχο του. To Bitcoin με τη στενή έννοια δεν ελέγχεται από κανέναν. Ο δημιουργός δεν 

μπορούσε να χάσει τον έλεγχό του, γιατί αυτός ο κώδικας δεν του ανήκει. Ο κώδικας είναι open 

source και ως εκ τούτου ανήκει στο ευρύτερο κοινό. Ο υποτιθέμενος δημιουργός του Satoshi 

Nakamoto με άρθρο του αλλά και πολλοί πανεπιστημιακοί και μη έχουν προσπαθήσει να 

εξηγήσουν τι είναι, γιατί δημιουργήθηκε και πως λειτουργεί.  

Ο Farell (2015), ο Κυρίτσης (2014), οι He, Habermeier, Leckow, Haksar, Almeida, 

Kashima, Kyriakos- Saad, Oura, Saadi Sedik, Stetsenko, and Verdugo-Yepes (2014) και οι  

Trautman,  Harrell με τη θεωρητική τους μελέτη προσπάθησαν να ξεδιαλύνουν τις πτυχές του 

νομίσματος έχοντας ως βάση φυσικά τις αρχές που το διέπουν διατυπωμένες από τον 

«δημιουργό» του. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να παρουσιάσουμε ορισμένα αποτελέσματα 

των μελετών αυτών για την καλύτερη κατανόηση της φύσης του νομίσματος. 

Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του Bitcoin είναι ότι είναι αποκεντρωμένο 

(decentralized). Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός server όπου το Bitcoin είναι σε λειτουργία. Το 

Bitcoin λειτουργεί μέσα από ένα δίκτυο peer-to-peer των συνδεδεμένων υπολογιστών. Είναι το 

πρώτο ψηφιακό νόμισμα σχεδιασμένο με έναν αποκεντρωμένο τρόπο, ένα τεχνολογικό 

επίτευγμα. Η δημιουργία του νομίσματος είναι συνυφασμένη με τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος, καθώς εξυπηρετεί δύο σκοπούς ταυτόχρονα. Πρώτον, χρησιμεύει για να 

αντιπροσωπεύσει την αξία του. Δεύτερον, η έκδοση νέων bitcoins χρησιμοποιείται για να 

ανταμείψει τους διαχειριστές του για την προστασία του διανεμόμενου δικτύου. Αυτές οι δύο 

λειτουργίες δεν μπορούν να διαχωριστούν χωρίς να αλλάξει σημαντικά ο σχεδιασμός του. Η 

καρδιά του δικτύου Bitcoin είναι μια βάση δεδομένων (blockchain) που καταγράφει τις 

συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν, καθώς και τους τωρινούς κατόχους κεφαλαίων. 
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Αυτή η βάση δεδομένων μερικές φορές ονομάζεται γενικό καθολικό (λογιστικό βιβλίο), επειδή 

περιλαμβάνει τις συμμετοχές που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες των κεφαλαίων. Το Bitcoin δεν 

είναι η πρώτη κατανεμημένη (distributed) βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, οι 

απαιτήσεις μιας οικονομικής βάσης δεδομένων είναι διαφορετικές από εκείνες άλλων 

εφαρμογών, όπως της κοινής χρήσης αρχείων ή των συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Ειδικότερα, μια οικονομική βάση δεδομένων πρέπει να είναι ανθεκτική απέναντι σε χρήστες που 

θα προσπαθήσουν να επανεπενδύσουν τα ίδια νομίσματα, κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικά από το σύστημα του Bitcoin.  

Μερικοί κριτικοί έχουν υποστηρίξει ότι Bitcoin είναι ένα σύστημα Ponzi το οποίο δεν 

ισχύει, διότι σε ένα σύστημα Ponzi υπάρχει ένας κεντρικός φορέας που καταβάλλει τις 

αποδόσεις που προέρχονται από νέες εισροές κεφαλαίων στους τωρινούς επενδυτές. Αρχικά, στο 

Bitcoin δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας που μπορεί να επωφεληθεί από τη μεταφορά 

κεφαλαίων. Δεύτερον, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να εξάγει πόρους από νέες 

επενδύσεις ώστε να πληρώσει τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων. Τα μόνα κεφάλαια 

που αναγνωρίζονται στο πρωτόκολλο του Bitcoin είναι τα Bitcoin νομίσματα. Η μεταφορά των 

bitcoins πραγματοποιείται από τους χρήστες κατά βούληση τους: το πρωτόκολλο δεν μπορεί από 

μόνο του να κάνει μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των χρηστών. Τρίτον, μια νέα επένδυση στο 

Bitcoin είναι πάντα συμφωνημένη με μια άλλη δηλαδή οι επενδυτές που τοποθετούν τα χρήματα 

τους σε bitcoins συνήθως λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής όπου μπορούν να αγοράσουν 

τα bitcoins από άλλο επενδυτή, ο οποίος πραγματοποιεί αντίστοιχη πώληση.  

Ωστόσο, το Bitcoin μπορεί να είναι μια φούσκα. Αν δηλαδή η αξία του πέσει, μείνει 

σταθερή ή αυξηθεί εξαρτάται από το αν τα bitcoins χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για 

διαφορετικές εφαρμογές. Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες εφαρμογές για το Bitcoin, εκ των 

οποίων η πιο απλή (αλλά όχι και η μοναδική) είναι ότι χρησιμεύει ως μέσο συναλλαγών και ως 

μέσο αποθήκευσης αξιών (store of value).  

Τέλος, το Bitcoin δεν είναι απλώς ένα νόμισμα, αλλά μια ολόκληρη υποδομή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρουμε αξία με ψηφιακό τρόπο. 

Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ 

και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως, και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών 

καρτών. το Bitcoin είναι ένα εντελώς ψηφιακό νόμισμα. Δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική 

μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων. Δεν παράγεται από καμία συγκεκριμένη χώρα. Δεν 



15 
 

ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα. Η παραγωγή του, η αποθήκευσή του, και η 

διακίνησή του, και όλες οι συναλλαγές με αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

Για να είμαστε πιο ακριβείς και επιστημονικοί, το Bitcoin είναι ένα peer-to-peer σύστημα 

πληρωμών και ένα ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού κώδικα. Ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία 

cryptocurrency, καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογραφίας για τη δημιουργία και διαχείριση 

των χρημάτων, και για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των συναλλαγών. Ο τρόπος να 

αποθηκεύσουμε τα Bitcoin και να κάνουμε αγορές με αυτά είναι ένα ψηφιακό "πορτοφόλι" 

(Bitcoin wallet). Το πορτοφόλι αυτό μπορεί να βρίσκεται είτε σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή 

μας, είτε να φιλοξενείται σε κάποια ιστοσελίδα, πχ ένα Bitcoin Exchange. Κάθε Bitcoin wallet 

έχει μια μοναδική διεύθυνση, η οποία χρησιμοποιείται για να γίνονται οι μεταφορές bitcoins 

ανώνυμα.  

Ουσιαστικά, το σύνολο των Bitcoin είναι μοιρασμένο στα Bitcoin wallets των ατόμων 

και των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο του νομίσματος. Γι' αυτό λέμε πως το σύστημα 

είναι της μορφής peer to peer, καθώς εξαρτάται από τους χρήστες (peers) και όχι από κάποιο 

κεντρικό server πχ μιας τράπεζας. Όταν γίνεται μια συναλλαγή (πχ μια αγοραπωλησία) με 

Bitcoin, το σύστημα επιβεβαιώνει τις διευθύνσεις των δύο διαφορετικών wallets, του αγοραστή 

και του πωλητή. Στη συνέχεια, χρειάζεται να γίνουν κάποιοι περίπλοκοι μαθηματικοί 

υπολογισμοί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της συναλλαγής. Οι υπολογισμοί 

αυτοί είναι απαραίτητοι για τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που προστατεύουν το 

σύστημα,οι οποίοι βασίζονται σε του, και η διακίνησή του, και όλες οι συναλλαγές με αυτό 

γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Για να είμαστε πιο ακριβείς και επιστημονικοί, το 

Bitcoin είναι ένα peer-to-peer σύστημα πληρωμών και ένα ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού 

κώδικα. Ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία cryptocurrency, καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους 

κρυπτογραφίας για τη δημιουργία και διαχείριση των χρημάτων, και για την επιβεβαίωση της 

εγκυρότητας των συναλλαγών. Ο τρόπος να αποθηκεύσουμε τα Bitcoin και να κάνουμε αγορές 

με αυτά είναι ένα ψηφιακό "πορτοφόλι" (Bitcoin wallet). Το πορτοφόλι αυτό μπορεί να 

βρίσκεται είτε σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, είτε να φιλοξενείται σε κάποια ιστοσελίδα, 

πχ ένα Bitcoin Exchange. Κάθε Bitcoin wallet έχει μια μοναδική διεύθυνση, η οποία 

χρησιμοποιείται για να γίνονται οι μεταφορές bitcoins ανώνυμα.  

Ουσιαστικά, το σύνολο των Bitcoin είναι μοιρασμένο στα Bitcoin wallets των ατόμων 

και των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο του νομίσματος. Γι' αυτό λέμε πως το σύστημα 
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είναι της μορφής peer to peer, καθώς εξαρτάται από τους χρήστες (peers) και όχι από κάποιο 

κεντρικό server πχ μιας τράπεζας. Όταν γίνεται μια συναλλαγή (πχ μια αγοραπωλησία) με 

Bitcoin, το σύστημα επιβεβαιώνει τις διευθύνσεις των δύο διαφορετικών wallets, του αγοραστή 

και του πωλητή. Στη συνέχεια, χρειάζεται να γίνουν κάποιοι περίπλοκοι μαθηματικοί 

υπολογισμοί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της συναλλαγής.  

Οι υπολογισμοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που 

προστατεύουν το σύστημα, οι οποίοι βασίζονται μαθηματικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αφότου 

γίνουν οι πράξεις, κάθε έγκυρη συναλλαγή καταγράφεται. Τα δεδομένα της καταγραφής της 

συναλλαγής (block) προστίθεται σε ένα δημόσιο αρχείο καταγραφών (log) που ονομάζεται 

blockchain. Η αλυσίδα των μπλοκ (blockchain) είναι ένα κοινόχρηστο δημόσιο λογιστικό βιβλίο 

πάνω το οποίο βασίζεται ολόκληρο το δίκτυο Bitcoin. Όλες οι επιβεβαιωμένες συναλλαγές 

συμπεριλαμβάνονται στην αλυσίδα των μπλοκ. Με αυτό τον τρόπο, τα πορτοφόλια Bitcoin 

μπορούν να υπολογίζουν το διαθέσιμο υπόλοιπο και οι νέες συναλλαγές μπορούν να 

επαληθεύονται ,ότι δαπανώνται bitcoins τα οποία στην πραγματικότητα κατέχονται από αυτόν 

που τα δαπανά. Η ακεραιότητα και η χρονολογική σειρά της αλυσίδας των μπλοκ εφαρμόζονται 

μέσω της κρυπτογραφίας.  

Μια συναλλαγή είναι μια μεταφορά αξίας μεταξύ πορτοφολιών Bitcoin η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στην αλυσίδα των μπλοκ (block chain). Τα πορτοφόλια Bitcoin κρατάνε ένα 

μυστικό κομμάτι δεδομένων που ονομάζεται ιδιωτικό κλειδί ή φύτρο (seed), το οποίο 

χρησιμοποιείται για να υπογράψει συναλλαγές παρέχοντας μια μαθηματική απόδειξη η οποία 

έχει προέλθει από το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Η υπογραφή επίσης εμποδίζει τη συναλλαγή από 

το να τροποποιηθεί από τον οποιονδήποτε μόλις αυτή έχει εκδοθεί. Όλες οι συναλλαγές 

μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών και συνήθως ξεκινάνε να επιβεβαιώνονται από το δίκτυο στα 

επόμενα 10 λεπτά μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται εξόρυξη.  

Η εξόρυξη (mining) είναι ένα κατανεμημένο συναινετικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

για την επιβεβαίωση των συναλλαγών σε αναμονή συμπεριλαμβάνοντας αυτές στην αλυσίδα 

των μπλοκ (blockchain). Επιβάλλει μια χρονολογική σειρά στην αλυσίδα των μπλοκ, 

προστατεύει την ουδετερότητα του δικτύου και επιτρέπει σε διαφορετικούς υπολογιστές να 

συμφωνήσουν σχετικά με την κατάσταση του συστήματος. Για να επιβεβαιωθούν, οι 

συναλλαγές πρέπει να εντάσσονται σε ένα μπλοκ (block) που υπακούει σε πολύ αυστηρούς 

κανόνες κρυπτογραφίας που θα επαληθευτούν από το δίκτυο. Οι κανόνες αυτοί εμποδίζουν τα 
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προηγούμενα μπλοκ (blocks) από το να τροποποιηθούν, διότι κάτι τέτοιο θα ακύρωνε όλα τα 

ακόλουθα μπλοκ.  

Η εξόρυξη δημιουργεί επίσης το ισοδύναμο μιας ανταγωνιστικής λοταρίας, η οποία 

εμποδίζει κάθε άτομο από το να προσθέσει εύκολα νέα διαδοχικά μπλοκ (blocks) στην αλυσίδα 

των μπλοκ (blockchain). Με αυτόν τον τρόπο, κανένα άτομο δεν μπορεί να ελέγξει τι 

περιλαμβάνεται στην αλυσίδα των μπλοκ ή να αντικαταστήσει τμήματα της αλυσίδας αυτής για 

να ακυρώσει τις δικές του δαπάνες. Η ανταμοιβή των miners που δανείζουν την επεξεργαστική 

ισχύ του υπολογιστή τους (και το ρεύμα που καίει) είναι να παίρνουν νέα Bitcoins με κάθε block 

που επιλύουν, καθώς και τις προμήθειες που προκύπτουν από τις συναλλαγές. Ουσιαστικά, η 

πλήρης επιβεβαίωση μιας συναλλαγής (η επίλυση του Block) δίνει σαν ανταμοιβή στον miner 

έναν αριθμό από bitcoins μαζεμένα.  

Όταν το Bitcoin πρωτοεμφανίστηκε, τα άτομα που αναλάμβαναν το Bitcoin mining (την 

επίλυση των Block) ήταν πολύ λίγα και οι υπολογιστές τους ήταν κανονικής ταχύτητας- 

χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά μέρος της επεξεργαστικής ισχύος του οικιακού τους υπολογιστή 

για να κάνουν το mining. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, ήταν δυνατόν κάποιος να τρέχει το 

πρόγραμμα για Bitcoin mining στον υπολογιστή του, και να συγκεντρώσει σε σχετικά σύντομο 

διάστημα εκατοντάδες bitcoins.  

Πλέον όμως αμέτρητοι άνθρωποι ασχολούνται με το Bitcoin mining. Κάποιοι που το 

έχουν πάρει πολύ σοβαρά, είτε έχουν επενδύσει σε υπολογιστές ειδικά για αυτή τη δουλειά, που 

να μπορούν να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις με μεγάλη ταχύτητα, είτε σε ειδικές συσκευές 

που χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένο hardware και software για να κάνουν υπολογισμούς 

ταχύτερα από τους υπολογιστές. Σαν αποτέλεσμα, πλέον ένας υπολογιστής των 1000+ ευρώ, 

που να λειτουργεί όλο το 24ωρο κάνοντας Bitcoin Mining, μπορεί να χρειαστεί 3 μήνες ή και 

περισσότερο για να επιλύσει ένα και μοναδικό block.  
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 2.4 Το  Bitcoin ως χρήμα 

 

Παρατηρούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί τύποι χρήματος μέσα από την ιστορία της 

ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τους Κυρίτση (2014), d’Artis Kancs, Pavel Ciaian and Miroslava 

Rajcaniova(2015),τον Björn Segendorf (2014), τους John Barrdear, Robleh Ali, Roger Clews 

and James Southgate( 2014) αλλά και την Bank for International Settlements (2015)το Bitcoin 

θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χρήμα, δεδομένου ότι πληροί τις τεχνικές ιδιότητες του 

χρήματος: είναι ανθεκτικό, μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερες μονάδες, είναι ανταλλάξιμο, 

εύκολο στη μεταφορά, και είναι αδύνατο να πλαστογραφηθεί.  

Οι οικονομολόγοι που εκφράζουν τη σύγχρονη επικρατούσα τάση ορίζουν τις τρεις 

λειτουργίες του χρήματος:  

Μέσο συναλλαγής (Medium of exchange). Τα χρήματα μπορούν να ανταλλάσσονται για αγαθά 

και υπηρεσίες.  

Αποθήκευση αξιών (Store of value). Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μεταφορά αγοραστικής δύναμης από μια τωρινή κατάσταση σε μια μελλοντική.  

Μονάδα μέτρησης (Unit of account). Τα αγαθά και οι υπηρεσίες καθορίζονται σε όρους της 

μονάδας χρήματος.  

 

2.4.1 Το  Bitcoin ως μέσο συναλλαγών (Medium of exchange). 

 

Το Bitcoin έχει γίνει αποδεκτό από δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Όλο και 

πιο μεγάλες επιχειρήσεις δέχονται το νόμισμα για τις συναλλαγές τους δημιουργώντας ευνοϊκό 

έδαφος για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και υιοθέτηση. Κάποιες είναι οι WordPress, Overstock, 

Subway, Microsoft  και Reddit. 

Έτσι, φαίνεται να υπάρχει συναίνεση, ακόμη και μεταξύ των κριτικών, ότι το Bitcoin 

μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο συναλλαγών. Μέχρι το Οκτώβριο του 2017, όπως δείχνει και το 

γράφημα 2.4 (βλ. σελ 12), παρουσίασε μια σταθερή αύξηση του αριθμού των συναλλαγών όπου 

ξεπέρασε τις 300.000, με μια πτώση την 01 Αυγούστου 2017 στις 131,875 λόγω “Bitcoin-split” 

σε Bitcoin Cash. 
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Αναλύοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και διαδικτυακούς τόπους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω προσπαθήσαμε να συνθέσουμε κάποια πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα του Bitcoin  ως μέσο συναλλαγών. Τα κύρια πλεονεκτήματα του Bitcoin ως 

μέσο συναλλαγών συνοψίζονται στα εξής: 

 

1. Οι χρήστες του Bitcoin δεν βρίσκονται σε κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας. Αυτό 

κυρίως γιατί έχουν οι ίδιοι τις κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.Οι 

επικριτές παρόλα αυτά θεωρούν ότι τα διαδικτυακά πορτοφόλια και οι συναλλαγές 

είναι εξίσου επιρρεπή σε παραβιάσεις και ότι δεν υπάρχει καμία αποζημίωση για 

τους τελικούς χρήστες όταν συμβούν αυτές οι παραβιάσεις.  

2. Τα κόστη συναλλαγών με Bitcoin είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα τέλη πιστωτικών 

καρτών. Οι επικριτές απαντούν ότι όταν προστίθενται και επιπλέον δαπάνες όπως η 

προστασία της κλοπής και του ρυθμιστικού κόστους κάνουν το Bitcoin να μην 

κατέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα κόστους.  

3. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν Bitcoin προστατεύονται από charge-back frauds, 

δηλαδή όταν ένας πελάτης ψάχνει για ανάκληση της πληρωμής εφόσον το αγαθό του 

έχει παραδοθεί. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, καθώς 

αυτοί που υπόκεινται σε κίνδυνο απάτης είναι συνήθως οι πελάτες.  

4. Οι μεταφορές ποσών και οι πληρωμές με Bitcoin γίνονται σχεδόν στιγμιαία, σε 

σύγκριση με τα τραπεζικά εμβάσματα που μπορεί να πάρει αρκετές ώρες ή ακόμα και 

ημέρες για να υλοποιηθούν. Ωστόσο άλλες μέθοδοι πληρωμής, όπως οι πιστωτικές 

κάρτες, παρουσιάζουν μεγάλη ταχύτητα στους διακανονισμούς των συναλλαγών και 

δεν συγκρίνονται ,ακόμα τουλάχιστον, με αυτή των Bitcoin. 

5. Δεν χρεώνονται πάγια τέλη (base fees) χρήσης Bitcoin, σε αντίθεση με τις πιστωτικές 

κάρτες. Αυτό επιτρέπει να γίνονται μικρές συναλλαγές, χωρίς οι χρήστες να 

ανατρέχουν σε πιστωτικό ίδρυμα, ειδικά αν υιοθετηθεί από μεγάλη πλειοψηφία η 

χρήση του νομίσματος. 

6. Το Bitcoin και οι συναφείς τεχνολογίες επιτρέπουν τη μεταφορά οποιουδήποτε 

ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου παράλληλα με τη μεταφορά νομισμάτων. Επιπλέον 

νέα πρωτόκολλα δίνουν τη δυνατότητα για την εκτέλεση πιο περίπλοκων συμβάσεων 

και σχετικών εφαρμογών.  
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7. Το Bitcoin είναι ένα push payment system, παρόμοιο με τη χρήση μετρητών, όπου ο 

χρήστης πρέπει να δράσει προληπτικά για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Τέτοιου 

είδους συστήματα πλεονεκτούν στον περιορισμό των φαινομένων απάτης ή 

ανεπιθύμητων αγορών, καθώς οι χρήστες έχουν τον έλεγχο της αγοραστικής 

διαδικασίας. 

8. Αντίθετα, άλλα συστήματα πληρωμής όπως οι πιστωτικές κάρτες είναι pull payment, 

όπου οι χρήστες δίνουν εξουσιοδότηση σε ένα λιανοπωλητή (συχνά αποκαλύπτοντας 

ευαίσθητες πληροφορίες), και στη συνέχεια ο τελευταίος ολοκληρώνει την πληρωμή 

από το λογαριασμό του χρήστη.  

9. Οι πληρωμές σε Bitcoin είναι περισσότερο ανώνυμες από τις παραδοσιακές μεθόδους 

πληρωμών. Η ανωνυμία αυτή προέρχεται από τη χρήση ψευδωνύμων. Από την άλλη 

αν ένας «τρίτος» μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τη διεύθυνση που αντιστοιχεί σε 

έναν χρήστη, τότε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο πλήρες οικονομικό προφίλ του 

χρήστη.  

10. Το Bitcoin είναι ένα  σύστημα πληρωμών, ανεξάρτητο από τον 

χρηματοοικονομικό/τραπεζικό τομέα γεγονός που προσφέρει ανθεκτικότητα στην 

οικονομία σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων και ύφεσης, δεδομένου ότι 

δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών.  

 

Στην σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης και συγκεκριμένα μειονεκτήματα του Bitcoin 

που σχετίζονται με την χρήση του ως μέσο συναλλαγών. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι:  

 

1. Οι περισσότεροι χρήστες του Bitcoin καταλήγουν να χρησιμοποιούν μεσάζοντες, είτε 

χάριν ευκολίας ή επειδή θεωρούν την τεχνολογία κάτι πολύ επίφοβο. Στην περίπτωση 

αυτή, η νέα τεχνολογία θα χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες και δεν θα υπάρχει 

σημαντική μείωση του κόστους.  

2. Τα Bitcoin είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμο σε σχέση με τα «κλασικά» νομίσματα όπως 

διαφαίνεται από τον όγκο των συναλλαγών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος όπως 

EUR / USD ή GBP / USD, οι οποίες είναι κάποιες τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από τον 

κύκλο εργασιών των συναλλαγών με bitcoins.  
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3. Οι συναλλαγές με Bitcoin δεν προσφέρουν κάποιου είδους επιλογής πίστωσης, όπως 

συμβαίνει με τις πιστωτικές κάρτες. Η υποστηρικτική πλευρά του Bitcoin υποστηρίζει 

ότι η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να προστεθεί επιτυχώς στις συναλλαγές Bitcoin από 

τις ιστοσελίδες παροχής διαδικτυακού πορτοφολιού ή ακόμη καλύτερα από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ήδη εμπειρία στη διαχείριση της καταναλωτικής 

δαπάνης και πίστωσης.  

4συναλλαγές χρειάζονται αρκετά λεπτά κατά μέσο όρο για να επιβεβαιωθούν, να 

περιληφθούν δηλαδή στο blockchain, δημιουργώντας εμπόδια στην ταχύτερη χρήση του.  

5. Η τεχνολογία του θα μπορούσε να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιείται  από τις  

μεγαλύτερες εταιρείες και από τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση θα 

μπορούσε να εκδώσει ένα cryptocurrency πλήρως εξαγοράσιμο για fiat money. Αν 

συνέβαινε κάτι τέτοιο οι χρήστες θα μπορούσαν να στραφούν σε αυτή την τεχνολογία, 

αφήνοντας πίσω το Bitcoin και άλλα cryptocurrencies.  

 

2.4.2 Αποθήκευση αξιών (Store of value). 

 

Η κύρια κριτική στο Bitcoin ως μέσο αποθήκευσης αξίας είναι η μεταβλητότητα του. 

Υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των οικονομολόγων ότι το Bitcoin θεωρείται περισσότερο ως 

μια επικίνδυνη επένδυση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, παρά ως ένα σταθερό μέσο 

αποθήκευσης αξίας. Οι Zhu Yechen, David Dickinson and Jianjun Li (2017) ισχυρίζονται την 

παραπάνω άποψη καθώς και πληθώρα εμπειρικών μελετών που θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια. 

Οι παραπάνω λειτουργίες του χρήματος λειτουργούν θετικά και συμπληρωματικά διότι 

κανείς δεν θα χρησιμοποιούσε bitcoins ως μέσο συναλλαγών αν δεν αντιπροσώπευε κάποια αξία 

και παράλληλα κανείς δεν θα το χρησιμοποιούσε ως μέσο αποθήκευσης αξιών εάν δεν είχε 

καμία χρήση.  

 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σύμφωνα με τη σύνθεση της άποψης της 

βιβλιογραφίας αλλά και άλλων ανεξάρτητων συγγραφέων θα αναλυθούν παρακάτω. Κάποια από 

τα κύρια πλεονεκτήματα του Bitcoin ως μέσο αποθήκευσης αξίας είναι: 
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1. Με την κατοχή κεφαλαίων σε Bitcoin οι χρήστες αποφεύγουν τα capital controls και τη 

δυσανάλογη φορολόγηση. Τα fiat νομίσματα ή τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός 

μπορούν να κατασχεθούν για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών  από έναν 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε αντίθεση με τα Bitcoins όπου ο χρήστης μπορεί να έχει 

πρόσβαση εάν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα ιδιωτικά κλειδιά πρόσβασης στο 

πορτοφόλι του. 

2. Δεν υπάρχουν έξοδα αποθήκευσης και τόκοι. Οι χρήστες χρεώνονται στην αρχή και κατά 

την δημιουργία ενός οργανωμένου «πορτοφολιού» (wallet).  

3. Η σπανιότητα καθορίζεται από έναν αλγόριθμο. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποιο 

κεντρικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που να μπορεί να αποφασίσει την υποτίμηση του 

νομίσματος. Στα περισσότερα fiat νομίσματα υπάρχει συνήθως μια κεντρική τράπεζα 

επιφορτισμένη με την υποχρέωση της διατήρησης της αξίας του νομίσματος είτε σταθερή 

είτε μεταβαλλόμενη σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε πολιτική. 

4. Το Bitcoin χρησιμοποιεί κρυπτογραφική ασφάλεια, σε αντίθεση με τη φυσική ασφάλεια 

στην περίπτωση των πολύτιμων μετάλλων, ή την θεσμική μορφή ασφάλειας στην 

περίπτωση του fiat money.  

5. Το Bitcoin έχει έναν αποπληθωριστικό χαρακτήρα, δεδομένης της προκαθορισμένης 

προσφοράς χρήματος. Ένα αποπληθωριστικό νόμισμα θεωρείται επιζήμιο από τους 

συντηρητικούς οικονομολόγους, καθώς αυξάνει την αξία των δανειακών υποχρεώσεων 

που συνήθως εκφράζονται σε ονομαστικούς όρους τιμών αλλά και λόγω της ακαμψίας 

που υπάρχει στην οικονομία στις μεταβολές μισθών/τιμών προϊόντων. Björn Segendorf 

(2014) 

 

Βέβαια, σύμφωνα πάντα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζονται και ορισμένα 

μειονεκτήματα του που συνοψίζονται: 

 

1. Ο πηγαίος κώδικας του Bitcoin είναι open source και έτσι μπορεί εύκολα και νόμιμα να 

αναπαραχθεί και να ανοίξει το δρόμο για πολλά υποκατάστατα. Ήδη τα νομίσματα που 

ανταγωνίζονται το Bitcoin είναι πολλά και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτός ο 

ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό και κατάρρευση. Αυτή η άποψη 

προϋποθέτει βέβαια ότι όλα τα κρυπτονομίσματα να  έχουν το ίδιο επίπεδο αποδοχής 
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κάτι που δε συμβαίνει. Το Bitcoin κατέχει σήμερα το προβάδισμα αλλά αν μελλοντικά 

alt-coins το αντικαταστήσουν το network effect ευνοεί το ηγετικό νόμισμα με τα 

υπόλοιπα να συγκεντρώνονται γύρω από αυτό.  

2. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι Bitcoin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

αποθήκευσης αξιών, λόγω της μεταβλητότητας της τιμής του (volatility). Σε αντίθεση με 

τα fiat νομίσματα, δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή, όπως μια κεντρική τράπεζα, για να 

εξασφαλιστεί η σταθερότητα της αξίας του.  

3. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πάνω στη προσφορά χρήματος. Η προσφορά χρήματος 

μπορεί να αλλάξει μέσω μιας πλειοψηφικής διαδικασίας ξεκινώντας από τον open source 

κώδικα, στη συνέχεια μέσω των miners και των χρηστών που συμφωνούν με την αλλαγή.  

4. Η διακράτηση bitcoins δεν αποτελεί την καλύτερη προστασία έναντι του πληθωρισμού, 

διότι αν η τιμή του Bitcoin σε σχέση με το fiat money αυξηθεί ως συνέπεια του 

πληθωρισμού, τα κέρδη που θα προκύψουν υπόκεινται σε φορολόγηση.  

5. Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν την ιδιότητα του legal tender. Σε αντίθεση, τα fiat 

νομίσματα που συνήθως έχουν αυτή την ιδιότητα και όλα τα χρέη μπορούν να 

διευθετηθούν με αυτά. Οι κυβερνήσεις επίσης θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τη χρήση 

των κρυπτονομισμάτων για διάφορους λόγους, όπως για πρόληψη παράνομης χρήσης ή 

για την επιβολή νομισματικού ελέγχου.  

6. Τα Bitcoins δεν έχουν υποστήριξη σε φυσική μορφή και κατά συνέπεια ούτε εσωτερική 

λογιστική αξία. Οι υποστηρικτές του απαντούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του 

χρυσού δεν έχει εσωτερική αξία αλλά νομισματική, κάτι που ισχύει και για το Bitcoin.  

7. Το Bitcoin δεν έχει οριακό κόστος παραγωγής που θα σταθεροποιούσε την αξία του και 

έτσι είναι πιο έντονες οι τάσεις αυξομείωσης της τιμής του.  

8. Σε αντίθεση με τις τραπεζικές καταθέσεις, δεν υπάρχει ασφάλιση των καταθέσεων για 

τους χρήστες Bitcoin αλλά οι υποστηρικτές εδώ θα απαντήσουν ότι η ασφάλιση των 

καταθέσεων δεν είναι απαραίτητη εάν ακολουθούνται οι σωστές πρακτικές ασφάλειας 

από τους εκδότες και τις υπηρεσίες (wallet).  
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2.4.3 Μονάδα μέτρησης (Unit of account). 

 

To Bitcoin γενικά θεωρείται ότι δεν αποτελεί μια μονάδα μέτρησης. Παρά το γεγονός ότι 

μπορούμε να ανταλλάξουμε bitcoins με πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, ελάχιστα από αυτά 

παίρνουν τις τιμές αναφοράς τους εκφρασμένα άμεσα σε μονάδες Bitcoin. Το βασικό του 

πρόβλημα εντοπίζεται στην υψηλή μεταβλητότητα της τιμής του (volatility) και πιθανόν εάν 

αυτή η τιμή σταθεροποιηθεί όλο και περισσότεροι έμποροι θα εκφράζουν τις τιμές τους σε 

όρους Bitcoin. 

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το Bitcoin δεν είναι επίσης μια καλή λογιστική μονάδα 

μέτρησης λόγω της έλλειψης μιας “Bitcoin” οικονομίας.  

Τέλος, ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν οι τρεις λειτουργίες του χρήματος 

αρχίζουν να αποδεσμεύονται μεταξύ τους, να υπάρχει μια διάκριση χάρη στην εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και υπό το πρίσμα αυτό δεν πειράζει πολύ αν το Bitcoin δεν εκπληρώνει 

το ρόλο της ενιαίας νομισματικής μονάδας υπό τον όρο ότι επιτυγχάνει αποτελεσματικά τις 

άλλες δύο λειτουργίες του χρήματος. 

 

2.5  Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης του BitCoin. 

 

Το Bitcoin είναι όπως προείπαμε ένα εντελώς αποκεντρωμένο σύστημα. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει εποπτεύουσα ή κεντρική αρχή που να μπορεί να επηρεάσει άμεσα το νόμισμα. 

Τα αρχεία του νομίσματος είναι κατανεμημένα σε εκατομμύρια  υπολογιστών που  διατηρούν το 

blockchain. 

Στο σημερινό σύστημα, μια κυβέρνηση στηρίζει ένα παραδοσιακό νόμισμα, όπως το δολάριο. 

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφασίζει πότε να εκτυπώσει περισσότερα χρήματα και 

το Federal Reserve ελέγχει την προσφορά χρήματος με τη ευχέρεια του να δημιουργήσει 

πίστωση. Ενώ το σύστημα αυτό μπορεί να προσφέρει κάποια ασφάλεια για το δολάριο, δίνει 

επίσης στους οργανισμούς αυτούς τον έλεγχο της αξίας του δολαρίου. Εάν η κυβέρνηση 

εκτυπώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για οποιοδήποτε λόγο, τότε η αξία του δολαρίου μειώνεται 

και ο πληθωρισμός αυξάνεται.  

Με ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπως το Bitcoin, δεν υπάρχει οργανισμός που να 

μπορεί να επηρεάσει το ποσό του κυκλοφορούντος νομίσματος. Δεν υπάρχει καμία κεντρική 
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τράπεζα για να αποκτήσει κανενός είδους έλεγχο της προσφοράς χρήματος. Τα Bitcoins 

δημιουργούνται κάθε φορά που ένας χρήστης ανακαλύπτει ένα νέο μπλοκ. Ο ρυθμός 

δημιουργίας των μπλοκ ρυθμίζεται κάθε 2016 μπλοκ για να επιδιώκεται μια σταθερή περίοδος 

προσαρμογής δύο εβδομάδων (ισοδύναμη με 6 ανά ώρα). Ο αριθμός των bitcoins που 

παράγονται ανά μπλοκ έχει ρυθμιστεί να μειώνεται γεωμετρικά, με 50% μείωση κάθε 210.000 

μπλοκ, ή περίπου τέσσερα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των bitcoins που 

υπάρχουν δεν αναμένεται να υπερβεί τα 21 εκατομμύρια.  

 

 

 

Αυτός ο αλγόριθμος μείωσης της προσφοράς επιλέχθηκε επειδή προσεγγίζει το ρυθμό με τον 

οποίο εξορύσσονται αγαθά όπως ο χρυσός. 

Υπάρχει ήδη περιορισμένη προσφορά για τα νομίσματα. Καθώς περισσότερα άτομα επιθυμούν 

να ανταλλάξουν άλλα νομίσματα για το Bitcoin, η αξία τους αυξάνεται. Στην τρέχουσα αγορά, 

πολλοί πιστεύουν ότι η Bitcoin είναι μια καλή επένδυση και επομένως αγοράζουν Bitcoins και 

κρατούν πάνω τους. Όταν ένας σημαντικός αριθμός ατόμων αγοράζει το Bitcoin για να το 

κρατήσει απλά για αξία, το ποσό στην κυκλοφορία μειώνεται. Καθώς μειώνεται η διαθέσιμη 

προσφορά, η τιμή αυξάνεται. 
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Διάγραμμα 2.5:Συνολικά Bitcoins σε κυκλοφορία 

 

Πηγή: www. blockchain.info 

 

Παρόλα αυτά σε μακροσκοπικό επίπεδο η προσφορά του νομίσματος θεωρείται σταθερή (21 

εκατομμύρια στο σύνολο) και μόνο άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του. 

Κάποιοι εκ των οποίων και σύμφωνα με το totalbitcoin.org: 

1. Κυβερνητική ρύθμιση 

Κάθε φορά που μια κυβέρνηση εκδίδει επίσημες δηλώσεις σχετικά με τη ρύθμιση των ψηφιακών 

νομισμάτων, η τιμή του Bitcoin επηρεάζεται κανονικά. Ακόμη και αν οι ενέργειες της 

κυβέρνησης αυτής δεν σχετίζονται άμεσα με τα εικονικά νομίσματα, η επίπτωση θα 

εξακολουθήσει να γίνεται αισθητή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο καταποντισμός της 

τιμής του έπειτα από κυβερνητική απόφαση της Κίνας. 

Η πτώση ήρθε όταν το Πεκίνο διέταξε να σταματήσουν όλες οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα 

καθώς και να μπλοκάρονται οι νέες εγγραφές, εξαιτίας των φόβων ότι ο αυξανόμενος αριθμός 

καταναλωτών που μπαίνουν στην αγορά θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερα οικονομικά 

προβλήματα. "Όλα τα χρηματιστήρια πρέπει να δημοσιεύσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης 

Σεπτεμβρίου μια ειδοποίηση για να καταστήσουν σαφές πότε θα σταματήσουν όλες τις 

συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και να ανακοινώσουν τη στάση τους για νέες εγγραφές 
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χρηστών", ανέφερε η ανακοίνωση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την κινεζική κρατική 

εφημερίδα Securities Times.  

2. Επιρροή των μέσων ενημέρωσης 

Τα μέσα μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή του bitcoin. Η διαφημιστική 

εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής, ενώ τα 

αρνητικά νέα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής. Για παράδειγμα, οι ειδήσεις σχετικά 

με την πτώχευση ή τις αδράνειες σχετικά με δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες που σχετίζονται 

με το bitcoin ενδέχεται να προκαλέσουν πανικό και διαταραχή στους χρήστες bitcoin, 

οδηγώντας σε πτώση των τιμών. Τα αρνητικά νέα σχετικά με τη συμμετοχή και τους 

κανονισμούς της κυβέρνησης, καθώς και τα νέα σχετικά με τη χρήση bitcoins σε παράνομες 

συναλλαγές, όπως οι συναλλαγές ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τείνουν να έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στην τιμή bitcoin. 

3.  Σταθερότητα του δικτύου Bitcoin 

Η σταθερότητα του δικτύου bitcoin είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ανησυχούν οι 

περισσότεροι ενθουσιώδεις υποστηρικτές. Σε αντίθεση με τα συμβατικά νομίσματα όπως το 

ευρώ και τα δολάρια, τα bitcoins θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ως οικονομικές φούσκες, καθώς 

είναι πολύτιμα όταν ανταλλάσσονται με άλλα νομίσματα, αλλά δεν έχουν καμία εγγενή αξία από 

μόνα τους. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις σταματήσουν να δέχονται τα 

bitcoins, η "φούσκα" θα σπάσει, οδηγώντας σε πτώση της τιμής bitcoin. 

4. Ευρύτερη αποδοχή  

Αυτός είναι άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την τιμή αυτού του 

κρυπτογραφικού νομίσματος. Ακόμη και αν έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και 

δυσφημιστές, πολλές γνωστές εταιρείες και επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δέχονται τα bitcoins 

ως μέσο συναλλαγής. Για παράδειγμα, ιστοσελίδες όπως το Reddit  η Microsoft και το 

WordPress δέχονται επί του παρόντος bitcoins ως μέσο πληρωμής. Η αύξηση του αριθμού των 

πωλητών που δέχονται αυτό το είδος νομίσματος θα οδηγήσει σίγουρα σε αύξηση της τιμής των 

bitcoins. 
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5. Τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες 

Η τεχνολογική πρόοδος και οι καινοτομίες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επηρεάσουν την τιμή 

Bitcoin. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση των bitcoins στο σύστημα πληρωμών του PayPal έχει 

αυξήσει την ενημερότητα και τόνωσε το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά νομίσματα μεταξύ των 

περισσότερων ανθρώπων. Επιπλέον, πολλές εταιρείες ξεκίνησαν επίσης να χρησιμοποιούν 

πλατφόρμες crowdfunding που αποδέχονται τα κρυπτογραφικά νομίσματα, με το Ethereum να 

είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το Blockstream είναι μια άλλη καινοτομία που θα μπορούσε να 

προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες σε bitcoins, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει τη συνολική 

αξία και την τιμή τους. Η πλατφόρμα ξεκίνησε έτσι ώστε να αναπτυχθούν νέοι τρόποι 

επιτάχυνσης των καινοτομιών σε αυτούς τους τύπους νομισμάτων και έξυπνων συμβάσεων.   
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Κεφάλαιο 3: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

3.1 Παρουσίαση σχετικών μελετών 

 

Η άνοδος της δημοτικότητας του BitCoin έχει προσελκύσει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ 

των οικονομολόγων ειδικότερα, στην διαμόρφωση της τιμής του BitCoin. Στην βιβλιογραφία 

έχουν εντοπιστεί διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή BitCoin: α) θεμελιώδη στοιχεία 

της αγοράς όπως η προσφορά και η ζήτηση BitCoin (Buchholz, 2012) β) ελκυστικότητα για 

τους επενδυτές (Kristoufek, 2013) και γ) ανάπτυξη παγκόσμιων χρηματοοικονομικών 

δεικτών (van Wijk, 2013). 

Οι Buchholz, Delaney και Warren (2012) σημειώνουν ότι ένας σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας της τιμής του BitCoin είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της προσφοράς και της 

ζήτησης του BitCoin. Η προσφορά του BitCoin καθορίζει την ποσότητα των μονάδων που 

κυκλοφορούν και συνεπώς την έλλειψη στην αγορά. Η ζήτηση της BitCoin καθορίζεται κυρίως 

από τη ζήτηση συναλλαγών ως μέσο ανταλλαγής. Υποστηρίζουν ότι η τιμή του BitCoin είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Συμπέραναν ότι η τιμή έχει 

θετική συσχέτιση με το μέγεθος της οικονομίας του BC ,με τα Wiki views αλλά ασήμαντη 

σχέση με διεθνείς μακροοικονομικούς δείκτες.  

Σύμφωνα με τον Kristoufek (2013) η διαμόρφωση της τιμής του BitCoin δεν μπορεί να 

εξηγηθεί από τις τυποποιημένες οικονομικές θεωρίες, επειδή τα βασικά στοιχεία της προσφοράς 

και της ζήτησης, τα οποία συνήθως αποτελούν τη βάση της διαμόρφωσης των τιμών του 

νομίσματος, απουσιάζουν στις αγορές του BitCoin.  

Πρώτον, το BitCoin δεν εκδίδεται από κάποια συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα ή κυβέρνηση και, 

ως εκ τούτου, αποσπάται από την πραγματική οικονομία.  

Δεύτερον, η ζήτηση (και η προσφορά) για το BitCoin οφείλεται και στην κερδοσκοπική 

συμπεριφορά των επενδυτών, επειδή δεν υπάρχει επιτόκιο για τα ψηφιακά νομίσματα και 

συνεπώς τα κέρδη μπορούν να κερδιστούν μόνο από τις μεταβολές των τιμών. Εκτός από την 

πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των τιμών  του ψηφιακού νομίσματος και  Google Trends, 

Wikipedia διαπίστωσε  επίσης ισχυρές αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των τιμών και των 

αναζητηθέντων όρων (Θετικά/Αρνητικάά νέα). 
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Ο Van Wijk (2013) τονίζει το ρόλο της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, που έγκειται 

π.χ. από τους δείκτες των χρηματιστηρίων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές των 

τιμών του πετρελαίου για τον καθορισμό της τιμής BitCoin. Ο Van Wijk βρίσκει αποδεικτικά 

στοιχεία ότι ο δείκτης Dow Jones, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και η τιμή του πετρελαίου έχουν 

σημαντική επίπτωση στην αξία του BitCoin μακροπρόθεσμα. 

Οι Polasik, Piotrowska, Wisniewski, Kotkowski και Lightfoot (2015) επιχειρούν να 

δείξουν μια σχέση μεταξύ τιμής και Google searches-new posts ,αλλά και με ερωτηματολόγιο σε 

επιχειρήσεις που υιοθετούν το νόμισμα, να σχέση με άλλες μεθόδους πληρωμής. Βρίσκουν 

θετική σχέση δραστηριότητας πληρωμών και μεγέθους της «shadow» οικονομίας. Ακόμα  

δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις on-line είναι σε χώρες με χαμηλό κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ. Τέλος, οι PayPal, οι κάρτες πληρωμής και το cash-on-delivery φαίνεται να είναι 

υποκατάστατα του Bitcoin, ενώ το Pay-By-Link  λειτουργεί ως συμπληρωματικό. 

Οι d’Artis Kancs, Ciaian και Rajcaniova (2015) κάνουν κάτι παρόμοιο και βρίσκουν ότι 

οι παράγοντες της ζήτησης (Μέγεθος οικονομίας ,ταχύτητα κυκλοφορίας) όπως και η 

ελκυστικότητα του νομίσματος (Wiki views) έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κίνηση της τιμής 

του BitCoin. Ακόμα υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος της παγκόσμιας μακροοικονομικής 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης που καταγράφηκε από τον Δείκτη Dow Jones, η 

συναλλαγματική ισοτιμία και η τιμή του πετρελαίου καθίστανται στατιστικά ασήμαντα. 

Οι Ciaian, Rajcaniova και Kancs (2014) αφού εκτιμούν το υπόδειγμα τους παρατηρούν 

Θετική συσχέτιση με το μέγεθος οικονομίας ,ταχύτητα κυκλοφορίας, τα Wiki views αλλά 

ασήμαντη σχέση με διεθνείς  μακροοικονομικούς δείκτες. 

Οι Zhu, Dickinson και Li (2017) χρησιμοποιούν την τιμή του Bitcoin σε σχέση με τον 

Custom price index, US dollar index, Dow jones industry average, Federal Funds Rate και τιμή 

χρυσού για να βρουν επήρεια. Όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν μακροπρόθεσμη επιρροή. Το 

δολάριο φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην τιμή του Bitcoin, ενώ η τιμή του χρυσού 

επηρεάζει τη λιγότερη. 

Η πλειοψηφία αυτών των εργασιών μελετά την διαμόρφωση της τιμής του BITCOIN 

συναρτήσει μεταβλητών που σχετίζονται με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Θεμελιώδη της προσφοράς/ζήτησης μεταφράζονται σε μεταβλητές όπως ο αριθμός συναλλαγών, 

το μέγεθος της οικονομίας του νομίσματος και η συνολική κεφαλαιοποίηση. Για την 

ελκυστικότητα του νομίσματος χρησιμοποιήθηκαν τα WikiViews, τα GoogleHits καθώς επίσης 
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και ποιοτικές μεταβλητές όπως η διάκριση των ¨νέων¨ σε καλά και άσχημα. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκαν παγκόσμιοι δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές πολύτιμων 

μετάλλων ως μεταβλητές που συνθέτουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. 

Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα αλλά φαίνεται να διαφέρουν σε ορισμένες 

εργασίες. Ειδικά σαν συμπέρασμα, το Bitcoin, φαίνεται να έχει μεγάλη συσχέτιση με τα 

θεμελιώδη του (προσφορά-ζήτηση), την ελκυστικότητα καθώς και την ευρεία αποδοχή από τους 

πολίτες. Αυτό που έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι η διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με τους 

παγκόσμιους δείκτες. Ενώ με την δημιουργία του και για ένα μεγάλο διάστημα η κίνηση 

παγκόσμιων δεικτών (κυρίως αμερικανικών) επηρέαζε την τιμή του, τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει μια ασημαντότητα στα στατιστικά αποτελέσματα σε σχέση με τους άλλους δύο 

παράγοντες. 
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Πίνακας 3.2:  Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

 

Έτος Συγγραφείς 

Χρονική 

Περίοδος 

 
Τίτλος 

Μεταβλητές 

που 

χρησιμοποιήθη

καν 

Συμπέρασμα 

2014 

Pavel Ciaian, 

Miroslava 

Rajcaniova, 

d'Artis Kancs 

2011-2016 

The Economics of 

BitCoin Price 

Formation 

Με βάση τα 

θεμελιώδη*, 

Ελκυστικότητα

**, 

Μακρό-

οικονομικοί 

δείκτες 

Θετική συσχέτιση 

με το μέγεθος 

οικονομίας 

,ταχύτητα 

κυκλοφορίας και 

Wiki 

views.Ασήμαντη η 

σχέση με 

μακροοικονομικούς 

δείκτες 

2012 

Martis Buchholz, 

Jess Delaney, 

Joseph Warren 

 

2012 

Bits and Bets 

Information, Price 

Volatility, and 

Demand for 

Bitcoin 

Μεταβλητότητα, 

Google hits 

Η μεταβλητότητα 

έχει στατιστικά 

σημαντική θετική 

επίδραση στην 

τιμή. 

2015 

Michal Polasik 

Anna Piotrowska 

Tomasz Piotr 

Wisniewski 

Radoslaw 

Kotkowski 

Geoffrey 

Lightfoot* 

2010-2011 

Price Fluctuations 

and the Use of 

Bitcoin: An 

Empirical Inquiry 

Google 

searches 

New papers 

σχετικά με το 

Bitcoin. 

Ερωτηματολόγι

ο σε 

επιχειρήσεις 

που δέχονται το 

νόμισμα για 

συναλλαγές. 

Θετική σχέση 

δραστηριότητας 

πληρωμών και  

«μαύρης αγοράς», 

μεγαλύτερο μερίδιο 

πληρωμών σε 

χώρες με χαμηλό 

κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, 

PayPal, κάρτες 

πληρωμής και 

υποκατάστατα του 

Bitcoin, ενώ το 

Pay-By-Link  

συμπληρωματικό. 
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Σημειώσεις: 

α) Μεταβλητές με βάση τα θεμελιώδη είναι η τιμή του Bitcoin, ο όγκος συναλλαγών και γενικά όλες εκείνες που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του. 

β) Για την ελκυστικότητα χρησιμοποιούνται είτε τα Wiki views είτε τα Google trends/google hits είτε το πλήθος 

των νέων άρθρων που γράφονται για το νόμισμα. 

 

2013 

Dennis van 

Wijk 
2010-2013 

What can be 

expected from 

the Bitcoin? 

 

 

Αμερικανικοί 

Δείκτες 

Γιαπωνέζικοι 

Χρυσός 

Dow Jones, ισοτιμία 

ευρώ-δολαρίου, τιμή 

του πετρελαίου 

έχουν σημαντική 

επίδραση στην αξία 

του Bitcoin 

μακροπρόθεσμα. 

2014 Kristoufek 2011-2014 

BitCoin meets G

oogle 

Trends and Wiki

pedia: 

Quantifying the 

relationship 

between 

phenomena of 

the Internet era 

 

Google Trends 

Wikipedia 

 

Εκτός από την πολύ 

ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ των τιμών  

του ψηφιακού 

νομίσματος και  

Google Trends, 

Wikipedia, ισχυρές 

αιτιώδεις σχέσεις 

μεταξύ των τιμών 

και των 

αναζητηθέντων 

όρων. 

2015 

d’Artis Kancs, 

Pavel Ciaian 

Miroslava 

Rajcaniova 

2009-2014 

The Digital 

Agenda of 

Virtual 

Currencies 

Με βάση 

Θεμελιώδη, 

Ελκυστικότητα, 

Μακρό-οικονομικοί 

δείκτες . 

Θετική σχέση των 

Wikipedia views 

,new information με 

την τιμή του 

Bitcoin. 

Δείκτης Dow Jones, 

συναλλαγματική 

ισοτιμία και η τιμή 

του πετρελαίου 

καθίστανται 

στατιστικά 

ασήμαντα. 

2017 

Yechen Zhu, 

David Dickinso

n 

Jianjun Li 

 

2011-2016 

Analysis on the 

influence factors 

of Bitcoin’s price 

based on VEC 

model 
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Κεφάλαιο 4:    Εμπειρικό μοντέλο    

προσδιορισμού της αξίας του Bitcoin 

 

4.1 Θεωρητικό Υπόδειγμα 

 

Σκοπός της εμπειρικής μελέτης της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμής των Bitcoin. Για τον λόγο αυτό θα εκτιμήσουμε 

στατιστικά ένα εμπειρικό υπόδειγμα στο οποίο εξαρτημένη μεταβλητή είναι η τιμή των Bitcoin 

και ανεξάρτητες μεταβλητές είναι πιθανές μεταβλητές που σχετίζονται με την τιμή τους. 

Προσπαθώντας να σχηματίσουμε το θεωρητικό υπόδειγμα θα αναζητήσουμε οικονομική σχέση 

με μια πληθώρα πιθανών μεταβλητών. Αρχικά λόγω της φύσης του νομίσματος είναι 

αναπόφευκτη η αναζήτηση σχέσης με τον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορίας.  

Έπειτα η κίνηση του παγκόσμιου οικονομικού κύκλου όπως και κάθε 

χρηματοοικονομικό προϊόν είναι λογικό να επηρεάζει την τιμή του Bitcoin. Μία από τις τρεις 

ιδιότητες του «χρήματος» είναι το “store of value”. Κατά συνέπεια είναι οικονομικά σημαντική 

μία σύγκριση του με το χρυσό αλλά και με τις τιμές των εμπορευμάτων του χρηματιστηρίου. 

Επιπλέον η νομισματική του φύση, παρότι ψηφιακή, είναι συγκρίσιμη με τα κυρίαρχα 

νομίσματα στον κόσμο.  

Τέλος το Bitcoin έχει χαρακτηριστεί από την προηγούμενη βιβλιογραφία κερδοσκοπικό 

προϊόν ή καθαρά επενδυτικό. Επομένως μια συσχέτιση με τις τιμές επενδυτικών στοιχείων και 

προϊόντων θα ήταν απόλυτα αποδεκτή όπως και μία σχέση με τη παγκόσμια μεταβλητότητα.
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Έτσι το υπόδειγμα μας έχει την εξής θεωρητική μορφή: 

ΤBit = α + β1*ΤΕΧΝ +β2*ΠΑΕΠ + β3*ΕΜΠ + β4*ΕΠΕΝΔ + β5*VAR(Π) + β6*ΝΟΜ  , 

όπου (1) 

ΤΕΧΝ: Δείκτης του Κλάδου Τεχνολογίας και Πληροφορίας 

ΠΑΕΠ: Αποδόσεις Παγκόσμιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

ΕΜΠ: Δείκτες εμπορευμάτων και πολύτιμων Μετάλλων 

ΕΠΕΝΔ: Δείκτης επενδυτικών στοιχείων και προϊόντων  

VAR (Π): Παγκόσμια μεταβλητότητα 

ΝΟΜ: Συναλλαγματική ισοτιμία Κυρίαρχων νομισμάτων 

Έχοντας λοιπόν το θεωρητικό μοντέλο μας θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές 

εκείνες που θεωρούμε ότι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές του κάθε κλάδου ή εκείνες που μπορεί 

να αποτελούν τον κλάδο. 

Έτσι λοιπόν από την (1) έχουμε 

Tbit = α + β1*ΔΚΤΕΧΝ + β2*ΤΧΡΥΣ + β3*ΔΚΕΤΟΜ + β4*ΔΚΚΡΟΜ + β5*ΔΚΕΜΠ + β6* 

ΔΑΕΠ + β7*ΤΕΥΡΩΣΤ + β8*ΤΔΟΛΣΤ + β9*ΔΚΠΑΓ + β11*VAR + β12* VAR (ΔlnTbit), 

όπου 

Tbit: Η τιμή των Bitcoin σε Δολάρια. 

ΔΚΤΕΧΝ: Η τιμή του παγκόσμιου δείκτη τιμών μετοχών του τεχνολογικού κλάδου. Εκτιμάται 

ότι η αποδόσεις αυτού του δείκτη θα σχετίζονται με τις αποδόσεις τις τιμής των Bitcoin 

γιατί μπορεί να υπάρχει σχέση υποκατάστασης των τίτλων αυτών στα χαρτοφυλάκια. 

ΤΧΡΥΧ: Η τιμή του χρυσού σε Δολάρια. Μία από τις τρεις ιδιότητες του «χρήματος» είναι το 

“store of value”. Κατά συνέπεια είναι αναπόφευκτη η σύγκριση του με το χρυσό αφού 

πιθανά να υπάρχει σχέση ανταγωνιστικότητας. 

ΔΚΕΤΟΜ- ΔΚΚΡΟΜ: Η τιμή του Δείκτη Εταιρικών ομολόγων και του Δείκτη Κρατικών 

ομολόγων. Οι δείκτες αυτοί μετρούν την απόδοση των εταιρικών και κρατικών 

ομολόγων. Εκτιμάται, εξ αιτίας της φύσης του νομίσματος ως κερδοσκοπικό, ότι υπάρχει 

ανταγωνιστική σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων . 

ΔΚΕΜΠ: Η τιμή του Δείκτη εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.  

Εκτιμάται πως υπάρχει ανταγωνιστική σχέση με τις τιμές των διαφόρων εμπορευμάτων 

του συγκεκριμένου δείκτη. 
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ΔΑΕΠ : Η ετήσια μεταβολή του δείκτη του παγκόσμιου ΑΕΠ ως δείκτης της παγκόσμιας 

ανάπτυξης. Δείχνει τις μεταβολές του παγκόσμιου οικονομικού κύκλου και εκτιμάται ότι 

σχετίζεται θετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

ΤΕΥΡΩΣΤ-ΤΔΟΛΣΤ: Συναλλαγματική ισοτιμία με το Ευρώ-Δολάριο. Χρησιμοποιούνται τα 

δύο αυτά νομίσματα διότι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς και 

εκτιμάται πως υπάρχει ανταγωνιστική σχέση με τα άλλα νομίσματα κυρίως με το 

δολάριο αφού όπως έχει δείξει και η προηγούμενη βιβλιογραφία το Bitcoin σχετίζεται 

περισσότερο με την αμερικανική οικονομία. 

ΔΚΠΑΓ: Ένας καλός Δείκτης για τη μέτρηση της παγκόσμιας μεταβλητότητας είναι η τιμή του 

Δείκτη των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός είναι μια σταθμισμένη 

απόδοση των στοιχείων για επένδυση και μετρά την πραγματική απόδοση των 

επενδύσεων σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία, υποδομές και φυσικούς πόρους. 

VAR: Η μεταβλητότητα της τιμής του παγκόσμιου Δείκτη των περιουσιακών στοιχείων κατά το 

τελευταίο εξάμηνο. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια μεταβλητότητα των τιμών των στοιχείων 

ενεργητικού ίσως επηρεάζει την τιμή του Bitcoin. 

VAR (ΔlnTbit): Η μεταβλητότητα του φυσικού λογαρίθμου της τιμής του Bitcoin όπως 

αντικατοπτρίζεται στην τυπική απόκλιση, στους 6 προηγούμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η 

απόδοση του επηρεάζεται άμεσα από την τάση της τιμής του. 

 

4.2 Επιλογή και περιγραφή στατιστικών δεδομένων 

 

Το χρονικό πλαίσιο των δεδομένων κυμαίνεται από τις 1 Ιουλίου 2010 έως τις 01 

Αυγούστου 2017, δηλαδή 7 έτη δεδομένων, μετρώντας 86 μηνιαίες παρατηρήσεις. Επιλέχθηκαν 

μηνιαίες παρατηρήσεις και όχι ημερήσιες διότι η μεγάλη μεταβλητότητα θα επηρέαζε την 

ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου. Το μέγεθος του δείγματος είναι ικανοποιητικό για την 

εκτίμηση που επιχειρείται. 

Η πρώτη και η πιο σημαντική μεταβλητή είναι η τιμή κλεισίματος της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του Bitcoin σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτή η μεταβλητή είναι μια χρονολογική σειρά της 

αξίας του Bitcoin κατά το κλείσιμο της αγοράς και αποτελείται από μηνιαίες παρατηρήσεις .Το 

Bitfinex είναι η μεγαλύτερη αγορά για την εμπορία Bitcoins και ως εκ τούτου είναι η καλύτερη 

εκτίμηση της αξίας του Bitcoin σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ως εκ τούτου το 
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χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Τα πρωτογενή δεδομένα λήφθηκαν από το 

data.bitcoinity.org 

Η επόμενη μεταβλητή είναι η S&P GLOBAL 1200 - Information Technology. Ο 

δείκτης αυτός περιλαμβάνει τις 1200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορίας και της τεχνολογίας και θεωρείται ο πιο 

αντιπροσωπευτικός. Τα μηνιαία δεδομένα ελήφθησαν από το us.spindices.com.  

Έπειτα επιλέγουμε τις τιμές του Χρυσού σε Δολάρια, δεδομένα που και αυτά ελήφθησαν 

από το us.spindices.com. 

Ο δείκτης S&P International Corporate Bond Index καθώς και ο S&P Global 

Developed Sovereign Bond Index είναι οι επόμενες μεταβλητές. Ο δείκτης S & P Global 

Developed Sovereign Bond είναι ένας συνολικός δείκτης με σταθμισμένη αξία αγοράς που έχει 

σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση των τίτλων σε εθνικό νόμισμα που εκδίδονται από 

τις ανεπτυγμένες χώρες για τις εγχώριες αγορές τους. Ο Διεθνής Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων S 

& P είναι ένας επενδυτικός δείκτης εταιρικών ομολόγων εκτός ΗΠΑ. Ο δείκτης επιδιώκει να 

μετρήσει την απόδοση των εταιρικών ομολόγων που εκδίδονται στα νομίσματα των χωρών 

εντός των G10. Όπως και για τους υπόλοιπους δείκτες το us.spindices.com χρησιμοποιήθηκε για 

την άντληση μηνιαίων τιμών κλεισίματος των δεικτών. 

Η επόμενη μεταβλητή που επιλέχθηκε είναι ο DJCI (Dow Jones Commodity Index) και 

είναι ο σταθμισμένος δείκτης των εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Οι 

μηνιαίες τιμές κλεισίματος του εν λόγω δείκτη ελήφθησαν από us.spindices.com 

Ακόμα επιλέχθηκε η ποσοστιαία μεταβολή του Παγκόσμιου ΑΕΠ του ίδιου μήνα του 

προηγούμενου έτους. Η εν λόγω χρονολογική σειρά δείχνει την κίνηση του παγκόσμιου 

οικονομικού κύκλου και θεωρούμε πως πρέπει να βρίσκεται στο δείγμα. Τα τριμηνιαία στοιχεία 

συλλέχτηκαν από το www.oecd.com. 

Οι δύο επόμενες μεταβλητές είναι οι σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες(real 

effective exchange rate) για το Ευρώ (€) και το Δολάριο($) αντίστοιχα. Δεν χρησιμοποιούμε 

συναλλαγματική ισοτιμία διότι δεν μας δείχνει την πραγματική ανάπτυξη-συρρίκνωση των εν 

λόγω οικονομιών αλλά την σχετική ανατίμηση του ενός με το άλλο. Τα μηνιαία δεδομένα 

ελήφθησαν από το www.bis.org.  

Στη συνέχεια για το Δείκτη παγίων περιουσιακών στοιχείων τον δείκτη S&P Real Assets 

Equity Index. Ο δείκτης S & P Real Assets Equity είναι μια στατική σταθμισμένη απόδοση των 

http://www.oecd.com/
http://www.bis.org/
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συστατικών στοιχείων για επένδυση και με δείκτη ρευστότητας που μετρά την απόδοση των 

στρατηγικών πραγματικής απόδοσης που επενδύουν σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία, 

υποδομές, φυσικούς πόρους και εταιρείες ξυλείας και δασοκομίας. Και αυτές οι μηνιαίες τιμές 

κλεισίματος του εν λόγω δείκτη ελήφθησαν από us.spindices.com. 

 

4.3 Προσδοκίες  

 

Θεωρώντας το BitCoin ένα κανονικό νόμισμα, θα εξάγαμε συμπεράσματα για τη φύση και τη 

συμπεριφορά του. Θα ήταν λογικό δηλαδή να ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα νομίσματα. Στην 

παρούσα εργασία θα αναζητηθεί σχέση με τα δύο κυρίαρχα νομίσματα το Δολάριο και το Ευρώ. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η θετική σχέση της τιμής του BitCoin με το σύνολο των 

αμερικανικών μεταβλητών μας κάνει να αναμένουμε μια θετική συσχέτιση με το δολάριο. Όπως 

παρατηρούμε όμως συγκρίνοντας τα διαγράμματα 4.6 (Σταθμισμένες ισοτιμίες) και 4.7 (Τιμή 

Bitcoin σε Δολάρια) φαίνεται μία οριακά θετική σχέση με το Ευρώ ειδικά τους τελευταίους 

μήνες και αρνητική με το Δολάριο, συμπέρασμα αντίθετο με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

Η χρησιμότητα του Bitcoin σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες είναι μεταξύ άλλων στο 

να προσδίδει μεγάλο κέρδος. Είναι δηλαδή κερδοσκοπικό αγαθό/προϊόν. Αναμένουμε λοιπόν  

αρνητική σχέση με τους δείκτες των ομολόγων αφού είναι ανταγωνιστικά επενδυτικά προιόντα 

σε ένα χαρτοφυλάκιο. 

Στη συνέχεια αναμένουμε  θετική σχέση με τον δείκτη η S&P GLOBAL 1200 - 

Information Technology λόγω του ότι το BitCoin είναι από τη φύση του ένα ψηφιακό νόμισμα. 

Η ραγδαία άνοδος της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την εμφάνιση του 

BitCoin οδηγεί στην αναζήτηση θετικής σχέσης μεταξύ τους. Συγκρίνοντας  το διάγραμμα 4.11 

(Δείκτης Τεχνολογίας) με το 4.7  βλέπουμε ότι υπάρχει σαφώς θετική σχέση με το δείκτη 

τεχνολογίας και πληροφορίας κάτι που αναμέναμε. Μία αύξηση της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και η αυξανόμενη υιοθέτηση του Bitcoin ως μέσο πληρωμών και 

συναλλαγών οδηγεί στην αύξηση της  ζήτησης του νομίσματος και κατ επέκταση της τιμής του. 

Συγκρίνοντας θεωρητικά την τιμή του χρυσού με αυτή του Bitcoin αναμένουμε 

ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους διότι θεωρούνται και τα δύο νομίσματα με παρόμοιες 

λειτουργίες. 
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Στη συνέχεια αναμένουμε επίσης ανταγωνιστική σχέση με τις αποδόσεις του παγκόσμιου 

δείκτη εμπορευμάτων. Εξ αιτίας της δεύτερης ιδιότητας του χρήματος, της αποθήκευσης αξιών, 

το Bitcoin ανταγωνίζεται άλλα προϊόντα εξίσου όπως ο χρυσός. 

Οι αποδόσεις του παγκόσμιου δείκτη παγίων περιουσιακών στοιχείων αναμένουμε 

επίσης αρνητική σχέση αφού είναι ανταγωνιστικό επενδυτικό προϊόν.  

Η ποσοστιαία μεταβολή του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένουμε να επιδρά θετικά στην 

μεταβολή της τιμής του Bitcoin. Γενικά σε μία περίοδο ανάπτυξης και θετικού ρυθμού 

μεταβολής του παγκόσμιου προϊόντος αναμένουμε οι αποδόσεις των επενδυτικών στοιχείων και 

κατ επέκταση της μεταβολής της τιμής του Bitcoin να είναι θετικές. 

Η παγκόσμια μεταβλητότητα αναμένουμε να επιδρά αρνητικά στη μεταβολή της τιμής 

του Bitcoin διότι μια αναταραχή στην οικονομία προφανώς θα απομακρύνει τους επενδυτές από 

πιο ριψοκίνδυνα προϊόντα με μεγάλη μεταβλητότητα στην τιμή τους. 

Η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin τους προηγούμενους 6 μήνες αναμένουμε να 

επιδράσει αρνητικά αφού μια μεγάλη μεταβλητότητα της τιμής ενός υποκείμενου τίτλου θα 

αυξήσει τον κίνδυνο. Βέβαια, σε αυτό υπάρχουν ενδοιασμοί διότι η πρόσφατη ιστορία έδειξε 

πως η μεταβολή της τιμής του Bitcoin είναι θετική σε περίοδο μεγάλης μεταβλητότητας 

(Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017). 

Ο μέσος του εξαμήνου της παγκόσμιας μεταβλητότητας των στοιχείων του ενεργητικού 

αναμένω να επιδρά αρνητικά στην τιμή διότι η αύξηση του κινδύνου θα αυξήσει την 

αβεβαιότητα που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν είναι θετικός παράγοντας για την κίνηση της 

τιμής του Bitcoin.  
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Διάγραμμα 4.6: Σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες Ευρώ/Δολάριο  

 

Πηγή: (Επεξεργασία Συγγραφέα) 

 

Διάγραμμα 4.7: Τιμή BC σε Δολάρια 

 
Πηγή: (Επεξεργασία Συγγραφέα) 
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Διάγραμμα4.86: Δείκτες Ομολόγων 

 

Πηγή: (Επεξεργασία Συγγραφέα) 

 

Διάγραμμα 4.9: Δείκτης Περιουσιακών στοιχείων και Τεχνολογίας 

 

Πηγή: (Επεξεργασία Συγγραφέα) 
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Διάγραμμα 4.107: Τιμή χρυσού σε Δολάρια

 
Πηγή: (Επεξεργασία Συγγραφέα) 

 

4.4 Διαμόρφωση μεταβλητών 

 

Ολόκληρο το σύνολο δεδομένων αφορά μηνιαία οικονομικά στοιχεία, τα οποία, είναι ως 

επί το πλείστων μη στάσιμες μεταβλητές. Επομένως, τα δεδομένα θα πρέπει να 

μετασχηματιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση 

δεδομένων. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τα μετατρέπουμε στους φυσικούς λογάριθμους 

και έτσι πλέον οι μεταβλητές μας είναι στάσιμες. Έπειτα παρατηρούμε κάποια outliers(10
η
 και 

40
η
 παρατήρηση) στη χρονολογική σειρά της τιμής του BitCoin και τα αφαιρούμε. Ακόμα 

επειδή οι αποδόσεις του ΑΕΠ είναι σε τριμηνιαία βάση θεωρούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για 

κάθε μήνα του τριμήνου είναι ίσος με την τριμηνιαία απόδοση.  

Ο πίνακας 4.1 παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά όλων των φυσικών λογαρίθμων 

των μεταβλητών. Τη μεγαλύτερη μέση απόδοση παρατηρούμε ότι έχει το BitCoin. Η 

μεγαλύτερη τυπική απόκλιση παρατηρείται στη τιμή του χρυσού και στου BitCoin. 
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Πίνακας 4.1: Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών του υποδείγματος 

 
ΔΑΕΠ ΔΤΕΜΠ ΑΠΕΤΟΜ ΔΤΧΡΥΣ ΔΤΤΕΧΝ 

Μέσος 0.02 -0.002 0.003 0.001 0.01 

Διάμεσος 0.02 -0.001 0.004 -0.001 0.01 

Ανώτατη 0.03 0.1 0.06 0.28 0.1 

Ελάχιστη 0.007 -0.12 -0.06 -0.26 -0.11 

Τυπική 

απόκλιση 
0.005 0.03 0.02 0.11 0.04 

Skewness -0.03 -0.21 -0.34 0.02 -0.4 

Kurtosis 3.22 4.01 3.46 2.81 3.06 

Jarque-Bera 0.19 4.29 2.49 0.13 2.33 

Πιθανότητα 0.9 0.11 0.28 0.93 0.31 

Άθροισμα 1.7 -0.2 0.3 0.13 1.13 

Άθροισμα 

Τετραγώνων 

καταλοίπων 

0.002 0.12 0.05 1.05 0.15 

Πίνακας 4.1 (Συνέχεια) 

 

ΔlnTbit ΑΠΚΡΟΜ ΔΕΥΡΩΣΤ ΔΔΟΛΣΤ ΔΠΑΓ 

Μέσος 0.09 0.002 -0.0003 0.0009 0.005 

Διάμεσος 0.04 0.002 -0.0001 0.002 0.009 

Ανώτατη 1.04 0.01 0.03 0.02 0.11 

Ελάχιστη -0.59 -0.01 -0.05 -0.03 -0.12 

Τυπική 

απόκλιση 
0.29 0.006 0.01 0.01 0.03 

Skewness 0.97 -0.24 -0.43 -0.09 -0.41 

Kurtosis 4.49 2.94 4.15 2.84 4.62 

Jarque-Bera 20.8 0.87 7.36 0.22 11.74 

Πιθανότητα 0.0000 0.64 0.02 0.89 0.002 

Άθροισμα 8.1 0.19 -0.03 0.08 0.50 

Άθροισμα 

Τετραγώνων 

καταλοίπων 

7.13 0.004 0.01 0.01 0.12 

Παρατηρήσεις  83  85  85  85  85 

Πηγή: Επεξεργασία Συγγραφέα 

Έχοντας το θεωρητικό μοντέλο, τα διαμορφωμένα κατάλληλα  δεδομένα που θα το 

πλαισιώσουν, καταλήγουμε στην τελική μορφή του υποδείγματος. Χρησιμοποιώντας πλέον τις 

αποδόσεις και τους φυσικούς λογαρίθμους των μεταβλητών έχουμε : 
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ΔlnTbit = α + β1*ΔΤΤΕΧΝ + β2*ΔΤΧΡΥΣ + β3*ΔΑΠΕΤΟΜ + β4*ΑΠΚΡΟΜ + 

β5*ΔΤΕΜΠ + β6* ΔΑΕΠ + β7*ΕΥΡΩΣΤ + β8*ΔΟΛΣΤ + β9*ΔΠΑΓ + β10*VAR(ΔΠΑΓ) + 

β11* VAR(ΔlnTbit)   (2) 

Αναμένουμε β1,β6,β11>0 και β2,β3,β4,β5,β7,β8,β9,β10<0 

 

Με βάση τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε, αναμένουμε οι συντελεστές β1, β6 β11 

να είναι θετικοί καθώς η απόδοση των τεχνολογικών μετοχών, η μεταβολή του παγκόσμιου 

ΑΕΠ και η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin φαίνεται να σχετίζονται θετικά με την τιμή του 

Bitcoin. 

Επίσης, με βάση τις προσδοκίες ότι οι αποδόσεις ανταγωνιστικών επενδυτικών 

προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο των επενδυτών έχουν αρνητική συσχέτιση αναμένουμε οι 

συντελεστές β2, β3 β4, β5, β7, β8, β9, β10 να είναι αρνητικοί. 
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Κεφάλαιο 5: Εκτίμηση υποδείγματος  
 

5.1 Υπόδειγμα OLS 

 

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) 

 

Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του υποδείγματος γιατί 

είναι ένας ικανοποιητικός εκτιμητής γραμμικής παλινδρόμησης. Υπολογίζει την καλύτερη 

δυνατή γραμμική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξαρτήτων μεταβλητών, 

ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων. Δηλαδή, μια γραμμική 

παλινδρόμηση με μικρότερο άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων θα εξηγεί τη σχέση 

καλύτερα. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα εκτιμήσουμε τους συντελεστές αυτού του μοντέλου με 

εξαρτημένη μεταβλητή την μεταβολή της τιμής του Bitcoin και ανεξάρτητες όλες τις υπόλοιπες 

μεταβλητές. Είναι πιθανόν, διαγράφοντας μεταβλητές από την παλινδρόμηση, ότι θα μειωθεί η 

ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου που σημαίνει ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τις μεταβλητές 

ως έχουν. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το F-stat ή το Rsqared ή το SSE(Sum 

Squared Error). Υπάρχουν ορισμένοι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε το 

μοντέλο μας να είναι έγκυρο. Ειδικότερα της ετεροσκεδαστικότητας, αυτοσυσχέτισης,, 

κανονικότητας αλλά και σταθερότητας.  

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε το υπόδειγμα εκείνο στο οποίο οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές να εξηγούν τη μεταβολή της τιμής του Bitcoin καλύτερα και με το μικρότερο δυνατό 

σφάλμα των τετραγώνων των καταλοίπων. 
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5.2 Εκτιμήσεις Γραμμικού Υποδείγματος   

 

Προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος των προσδοκιών στην αξία του Bitcoin, θα εκτιμηθεί 

μια παλινδρόμηση με την τιμή του Bitcoin ως εξαρτημένης μεταβλητής και των όλων τω 

υπόλοιπών μεταβλητών ως ανεξάρτητες. Τα αποτελέσματα μπορούν  να παρατηρηθούν  στον 

Πίνακα 5.2. 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα Εκτίμησης Γραμμικού Υποδείγματος OLS 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τιμή μονάδας Bitcoin (Δln) 

Ανεξ.  Μεταβλητή Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 
Στατ. t Prob. 

ΔΤΤΕΧΝ 1.02 1.62 0.62 0.53 

ΔΤΧΡΥΣ -0.10 0.40 -0.26 0.79 

ΑΠΕΤΟΜ 0.25 2.72 0.09 0.92 

ΑΠΚΡΟΜ 0.28 1.27 0.22 0.82 

ΔΤΕΜΠ -0.48 0.27 -1.72 0.09 

ΔΑΕΠ 0.66 6.75 0.09 0.92 

ΔΕΥΡΩΣΤ -3.62 3.52 -1.02 0.30 

ΔΔΟΛΣΤ -3.63 5.25 -0.69 0.49 

ΔΠΑΓ 0.82 1.86 0.44 0.66 

ΔlnTbit 0.13 0.21 0.64 0.51 

VAR(ΔΠΑΓ) -7.45 3.73 -1.99 0.05 

Σταθερά 0.56 0.23 2.40 0.01 

Κύριες στατιστικές     

R-squared 0.15    

Sum squared resid 5.17    

F-statistic 1.08    

Prob(F-statistic) 0.38    

Mean dependent var 0.08    

Schwarz criterion 0.81    

Durbin-Watson stat 1.51    
Σημειώσεις:  

α) (-1),(-2) δηλώνουν οι χρονικές υστερήσεις των μεταβλητών 

β) η υπογράμμιση δηλώνει σημαντικότητα για 5% ή 10% επίπεδο σημαντικότητας.  

Πηγή: Επεξεργασία Συγγραφέα 

Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι μόνες μεταβλητές που επηρεάζουν σημαντικά σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10%  την εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεταβολή του  δείκτη των 

εμπορευμάτων και η μεταβλητότητα της παγκόσμιας οικονομίας  , οι οποίες  έχουν σημαντική 

αρνητική επίδραση στην τιμή του Bitcoin. Ακόμα το R-squared είναι μόνο 15% που μας οδηγεί 

να αναζητήσουμε ένα πιο ισχυρό υπόδειγμα. Επειδή χρησιμοποιούμε τους φυσικούς 

λογαρίθμους των αποδόσεων είναι λογικό να «χάνεται» κάποια πληροφορία από το δείγμα. 
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Επιπλέον αν οι επιδράσεις των μεταβολών των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών στην τιμή 

του Bitcoin είναι δυναμικές, αυτό σημαίνει ότι θα επηρεάσουν την τιμή ανεξαρτήτως της 

χρονικής υστέρησης των ανεξαρτήτων μεταβλητών.  

Για το λόγο αυτό και στην προσπάθεια αναζήτησης ενός πιο ισχυρού υποδείγματος θα 

εκτιμήσουμε ένα υπόδειγμα με εξαρτημένη μεταβλητή τη μεταβολή της τιμής του Bitcoin 

προσθέτοντας 2 υστερήσεις σε κάθε ανεξάρτητη αλλά και στη εξαρτημένη μεταβλητή εκτός από 

της μεταβλητότητες της τιμής του Bitcoin και της παγκόσμιας οικονομίας. Θα προσπαθήσουμε 

να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό R-squared αλλά και F-statistic καθώς και όσο το δυνατό 

μικρότερες τιμές στα τρία κριτήρια Schwarz, Durbin-Watson και Akaike αφαιρώντας σταδιακά 

τις στατιστικά ασήμαντες μεταβλητές. Ακόμα θα αναζητηθεί μικρότερη τιμή στο σύνολο των 

τετραγώνων των καταλοίπων της παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Πίνακα 5.3 

(Αποτελέσματα Εκτίμησης Γραμμικού Υποδείγματος με χρονικές υστερήσεις). 

Παρατηρούμε ότι το R-squared του νέου υποδείγματος είναι σαφώς μεγαλύτερο (61%) 

που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 61% της συμπεριφοράς της μεταβολής 

της τιμής του Bitcoin. Επιπλέον η τιμή της F-stat είναι μεγαλύτερη και το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων μικρότερο. 

Στη συνέχεια ελέγχουμε ποιες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 1%,5% και 10%.Αυτές είναι η μεταβολή της τιμής του Χρυσού με μια χρονική 

υστέρηση, (ΔΤΧΡΥΣ -1), του Δείκτη εταιρικών ομολόγων με μια χρονική υστέρηση 

(ΑΠΕΤΟΜ-1), του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων με δύο χρονικές υστερήσεις (ΑΠΚΡΟΜ -2), 

της μεταβολής της Σταθμισμένης Ισοτιμίας του Ευρώ με δύο υστερήσεις (ΔΕΥΡΩΣΤ -2), της 

Σταθμισμένης Ισοτιμίας του Δολαρίου (ΔΔΟΛΣΤ -1), του Δείκτη των Πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων με μία χρονικη υστέρηση (ΔΠΑΓ -1) καθώς και με δύο χρονικές υστερήσεις (ΔΠΑΓ -

2). 
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Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα Γραμμικού Υποδείγματος (Με χρονικές υστερήσεις) 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τιμή μονάδας Bitcoin (Δln) 

Ανεξ.  Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα Στατ. t Prob. 

ΔlnTbit(-1) 0.11 0.14 0.79 0.42 

ΔlnTbit(-2) -0.006 0.12 -0.05 0.96 

ΔΑΕΠ -0.49 0.32 -1.54 0.13 

ΔΑΕΠ(-1) 0.42 0.37 1.14 0.25 

ΔΑΕΠ(-2) -0.19 0.30 -0.65 0.51 

ΔΤΤΕΧΝ 1.96 1.38 1.41 0.16 

ΔΤΤΕΧΝ (-1) -1.37 1.2 -1.13 0.26 

ΔΤΤΕΧΝ -2 -1.24 1.15 -1.08 0.28 

ΔΤΧΡΥΣ 0.09 0.32 0.28 0.77 

ΔΤΧΡΥΣ -1 -0.69 0.35 -1.94 0.05 

ΔΤΧΡΥΣ -2 -0.40 0.31 -1.27 0.2 

ΔΤΕΜΠ 1.4 0.92 1.51 0.13 

ΔΤΕΜΠ -1 0.44 1.08 0.41 0.68 

ΔΤΕΜΠ -2 0.61 1.41 0.43 0.66 

ΑΠΕΤΟΜ -5.25 2.24 -2.34 0.02 

ΑΠΕΤΟΜ -1 -7.18 2.75 -2.6 0.01 

ΑΠΕΤΟΜ -2 -4 2.48 -1.61 0.11 

ΑΠΚΡΟΜ 3.53 6.74 0.52 0.6 

ΑΠΚΡΟΜ -1 -1.45 5.82 -0.24 0.8 

ΑΠΚΡΟΜ -2 -1.03 5.37 -1.91 0.06 

ΔΕΥΡΩΣΤ -0.42 3.19 -0.13 0.89 

ΔΕΥΡΩΣΤ -1 3.58 3.01 1.19 0.24 

ΔΕΥΡΩΣΤ -2 4.91 2.82 1.74 0.08 

ΔΔΟΛΣΤ -2.81 4.58 -0.61 0.54 

ΔΔΟΛΣΤ -1 -9.62 5.02 -1.91 0.06 

ΔΔΟΛΣΤ -2 -3.79 5.1 -0.74 0.46 

ΔΠΑΓ 1.07 1.69 0.63 0.52 

ΔΠΑΓ -1 3.97 1.57 2.51 0.01 

ΔΠΑΓ -2 2.63 1.48 1.77 0.08 

VAR(ΔlnTbit) -0.15 0.15 -0.94 0.34 

VAR(ΔΠΑΓ) -0.96 2.86 -0.33 0.73 

C 0.36 0.18 1.93 0.06 

Κύριες στατιστικές 
    

R-squared 0.6112 
   

Sum squared resid 1.9577 
   

F-statistic 2.0793 
   

Prob (F-statistic) 0.0143 
   

Mean dependent var 0.0703 
   

Schwarz criterion 1.0999 
   

Durbin-Watson stat 1.8891 
   

Σημειώσεις:  

α) (-1),(-2) δηλώνουν χρονικές υστερήσεις των μεταβλητών 

β) η υπογράμμιση δηλώνει σημαντικότητα για 5% ή 10% επίπεδο σημαντικότητας.  
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Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε σταδιακά όλες τις μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές 

από το υπόδειγμα ελέγχοντας παράλληλα τα στατιστικά του νέου υποδείγματος και την 

ερμηνευτική του ικανότητα. Θα ξεκινήσουμε αφαιρώντας πρώτα τις ανεξάρτητες και μετά τις 

χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης. Στην αρχή αυτές με το μικρότερο t-statistic και στη 

συνέχεια τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. 

Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα Εκτίμησης Τελικού Γραμμικού Υποδείγματος OLS(Μετά την 

αφαίρεση των στατιστικά ασήμαντων μεταβλητών) 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Τιμή μονάδας Bitcoin (Δln) 

Ανεξ.  Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα Στατ. t P-value. 

ΔlnTbit (-1) 0.16 0.09 1.67 0.09 

ΔΑΕΠ -10.03 5.08 -1.97 0.05 

ΔΤΤΕΧΝ 1.95 0.74 2.62 0.01 

ΔΤΧΡΥΣ (-1) -0.52 0.23 -2.27 0.02 

ΑΠΕΤΟΜ -2.76 1.51 -1.83 0.07 

ΑΠΕΤΟΜ (-1) -4.53 1.71 -2.64 0.01 

ΑΠΕΤΟΜ (-2) -3.13 1.5 -2.08 0.04 

ΑΠΚΡΟΜ (-2) -12.04 3.81 -3.12 0.002 

ΔΕΥΡΩΣΤ (-2) 6.01 2.09 2.87 0.005 

ΔΔΟΛΣΤ (-1) -8.21 3.63 -2.25 0.02 

ΔΠΑΓ (-1) 2.05 0.9 2.28 0.02 

ΔΠΑΓ (-2) 1.75 0.97 1.78 0.07 

VAR(ΔlnTbit) -0.18 0.13 -1.4 0.16 

C 0.33 0.11 2.96 0.004 

Κύριες στατιστικές     

R-squared 0.47    

Sum squared resid 2.48    

F-statistic 4.28    

Prob (F-statisticc) 0.000047    

Mean dependent var 0.066728    

Schwarz criterion 0.315409    

Durbin-Watson stat 1.688665    

Σημειώσεις:  

α) (-1),(-2) δηλώνουν οι χρονικές υστερήσεις των μεταβλητών 

β) η υπογράμμιση δηλώνει σημαντικότητα για 5% ή 10% επίπεδο σημαντικότητας.  

Πηγή: Επεξεργασία Συγγραφέα 

Αρχικά από τα στατιστικά παρατηρούμε ότι το F-statistic είναι σαφώς μεγαλύτερα από το 

υπόδειγμα με όλες τις μεταβλητές. Επίσης οι τιμές των κριτηρίων Schwarz και  Durbin-Watson 

είναι κατά πολύ μικρότερα. Το R-squared έχει ελαττωθεί κατά 14% περίπου αλλά αυτό εξηγείται 

αφού αφαιρέσαμε μεγάλο μέρος της πληροφορίας. Παρόλα αυτά είναι ικανοποιητικό (47%) και 

μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το υπόδειγμα. Κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης των 
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μεταβλητών από το γενικό υπόδειγμα παρατηρήσαμε ότι με την αφαίρεση των μεταβλητών 

Bitcoin(-1) και Μεταβλητότητα τιμής Bitcoin 6μήνου τα στατιστικά του υποδείγματος δεν 

βελτιωνόντουσαν αλλά αντιθέτως η ερμηνευτική ικανότητα ελαττωνόταν.  

Οι κριτικές τιμές R-squared και F-statistic έπεφταν αρκετά και κρίναμε αναγκαία την 

ύπαρξη των μεταβλητών στο Μπορουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στους ελέγχους του 

υποδείγματος δηλαδή της αυτοσυσχέτισης, της στασιμότητας, της κανονικότητας,της 

ετεροσκεδαστικότητας αλλά και της σταθερότητας υπόδειγμα. Από τα περιγραφικά στατιστικά 

των καταλοίπων παρατηρούμε ότι η στατιστική Jarque-Bera=0,729 με p-value=0,69, τιμή πολύ 

κοντά στην κριτική τιμή 0 που σημαίνει ότι δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης κανονικής κατανομής των καταλοίπων.  

Διάγραμμα 5.11: Στατιστικά των καταλοίπων της παλινδρόμησης. 

 

Πηγή: Επεξεργασία Συγγραφέα 

 

Ο δεύτερος έλεγχος που θα πραγματοποιήσουμε είναι της αυτοσυσχέτισης και με το τεστ από το 

e-views για serial correlation παίρνουμε το p-value της στατιστικής Chi-squared (διότι το πλήθος 

των παρατηρήσεων>40). Στο υπόδειγμα μας Prob. Chi- Square (1) =0, 235>0, 05 και 

ν*Rsqared=1.41, άρα απορρίπτουμε την εναλλακτική υπόθεση της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης. 

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε το υπόδειγμα για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Η κριτική τιμή 

είναι n*Rsqared=28.37< x5%  άρα  δεν έχουμε πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. Αφού το 

υπόδειγμα δεν πάσχει από το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας μπορούμε να παραλείψουμε 

τον έλεγχο της σταθερότητας του. 
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Έχοντας ολοκληρώσει τους ελέγχους και θεωρώντας την ερμηνευτική ικανότητα του 

υποδείγματος ικανοποιητική μπορούμε να προχωρήσουμε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Από τα αποτελέσματα της εκτίμησης του τελικού υποδείγματος παρατηρούμε ότι όλες οι 

μεταβλητές εκτός από τη μεταβολή της τιμής του Δείκτη των εμπορευμάτων επηρεάζουν 

στατιστικά σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή δηλαδή την μεταβολή της τιμής του Bitcoin.  

Αρχικά η μεταβολή του δείκτη της τεχνολογίας όπως αναμενόταν επηρεάζει θετικά την 

τιμή του Bitcoin λόγω της ψηφιακής φύσης του νομίσματος. (β=1,95) Εκτιμάται ότι η ραγδαία 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορίας και της 

τεχνολογίας καθώς και η αύξηση της κερδοφορίας τους επηρεάζει την τιμή του Bitcoin θετικά. 

Η ολοένα αυξανόμενη  υιοθέτηση του από αυτές τις επιχειρήσεις ως μέσο συναλλαγών και 

δεδομένου ότι το Bitcoin επηρεάζεται από την ευρεία συναίνεση και αποδοχή του κόσμου, 

εξηγεί το θετικό συντελεστή του Δείκτη στο υπόδειγμά μας όπως και αναμένονταν. 

Η μεταβολή του Παγκόσμιου ΑΕΠ φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά αρνητικά (β=-

10,03) την τιμή του Bitcoin. Η αρχική προσδοκία μας ήταν η θετική συσχέτιση με την μεταβολή 

του παγκόσμιου προϊόντος. Παρ όλα αυτά είναι πιθανό σε περιόδους ύφεσης οι επενδυτές να 

αναζητούν προϊόντα με μεγαλύτερα πιθανά μελλοντικά κέρδη, δηλαδή μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα της τιμής το όπως το Bitcoin. 

Οι μεταβολές των δεικτών των Εταιρικών αλλά και των Κρατικών ομολόγων επηρεάζουν 

σημαντικά αρνητικά την απόδοση του Bitcoin όπως αναμενόταν. Η σχέση σύμφωνα με τα 

δεδομένα μας είναι ανταγωνιστική και άρα μια αύξηση της τιμής των ομολόγων θα μειώσει την 

τιμή των Bitcoin. 

Εκτιμάται ότι μια αύξηση της ζήτησης για χρυσό, δηλαδή μια αύξηση της τιμής του θα 

οδηγήσει σε μείωση την τιμή ανταγωνιστικών αγαθών και νομισμάτων. Η ανταγωνιστικότητα 

μεταξύ των δύο αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος μας αφού 

ο συντελεστής της μεταβολής της τιμής του χρυσού είναι αρνητικός. 

Στη συνέχεια παρατηρείται αρνητική σχέση με τις αποδόσεις του Δολαρίου αλλά θετική 

με αυτές του Ευρώ. Πράγματι, μία ενδεχόμενη πραγματική ανατίμηση του Δολαρίου θα αυξήσει 

τη ζήτηση για άλλα, πιο φτηνά, νομίσματα με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης του. Λόγω 

του ότι στην παρούσα εργασία επιλέξαμε τη σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία των δύο 

κυρίαρχων νομισμάτων αλλά και την τιμή του Bitcoin εκφρασμένη σε Δολάρια μπορούμε να 

εξηγήσουμε τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Μία ενδεχόμενη πραγματική ανατίμηση του 
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Δολαρίου θα οδηγήσει σε υποτιμητικές πιέσεις τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά νομίσματα. Άρα το 

Ευρώ και το Bitcoin κινηθούν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή με μία πτώση της τιμής τους. 

Αποδεικνύεται εμπειρικά καταυτόν τον τρόπο η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των αποδόσεων. 

Αυτή η σχέση με το Δολάριο έδειχνε να υπάρχει από τη δημιουργία του κρυπτονομίσματος 

σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες. 

Ακόμα μια αύξηση στις αποδόσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να 

οδηγεί θετικά την μεταβολή της τιμής του Bitcoin σε αντίθεση με την προσδοκώμενη αρνητική 

σχέση λόγω ανταγωνιστικότητας. 

Τέλος, η αύξηση της μεταβλητότητας του μέσου όρου του τελευταίου εξαμήνου του Bitcoin 

επηρεάζει αρνητικά την μεταβολή της τιμής του όπως αναμενόταν όταν αυξάνονταν ο κίνδυνος, 

ενώ η απόδοση της τιμής  της προηγούμενης περιόδου θετικά δημιουργώντας μία τάση στη 

χρονοσειρά. 

Οι αποδόσεις του παγκόσμιου δείκτη εμπορευμάτων δεν κρίθηκαν στατιστικά σημαντικοί 

σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα. 

 

 

  



53 
 

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 
  

Λόγω της ταχύτατα αυξανόμενης τιμής του και της υψηλής  αστάθειας  των τιμών του, 

υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των πολιτών και των ακαδημαϊκών για την 

κατανόηση του συστήματος αλλά και της λειτουργίας του BitCoin γενικότερα. Η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια του καθορισμού των προσδιοριστικών 

παραγόντων της τιμής του Bitcoin. Αναλύεται η σχέση μεταξύ της τιμής του BitCoin με τους 

παγκόσμιους μακροοικονομικούς δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και τιμές 

Παγκόσμιου προϊόντος. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία χρησιμεύουν ως καλοί οικονομικοί δείκτες 

της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.  

Δείχνουν τις οικονομικές επιδόσεις και την οικονομική ανάπτυξη, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν την αξία του Bitcoin. Ακόμα θα τους χαρακτηρίζαμε στο σύνολο τους δείκτες 

συσχέτισης αφού καλύπτουν όλη την οικονομική γκάμα. Χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση 

εκτίμησης ενός γραμμικού υποδείγματος OLS και χρησιμοποιούμε μηνιαία δεδομένα για την 

περίοδο VAR και χρησιμοποιούμε καθημερινά στοιχεία για την περίοδο 2010-2017 για τον 

εντοπισμό των αιτιωδών συνεπειών μεταξύ της τιμής του BitCoin και των καθοριστικών  

παραγόντων που την επηρεάζουν. Δεδομένου ότι η προσφορά  των BitCoin είναι εξωγενής, οι 

μεταβλητές της ζήτησης θα είναι μεταξύ των βασικών καθοριστικών παραγόντων της τιμής 

BitCoin. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα μας σχεδόν όλοι οι Δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν 

επηρεάζουν την μεταβολή της τιμής του Bitcoin. Πιο συγκεκριμένα βρήκαμε ότι οι αποδόσεις 

του Παγκόσμιου ΑΕΠ, του Δείκτη εταιρικών και κρατικών ομολόγων, της τιμής του χρυσού 

αλλά και της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του Δολαρίου επηρεάζουν αρνητικά την 

μεταβολή της τιμής. Από την άλλη, οι αποδόσεις του Δείκτη των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, της τεχνολογίας και πληροφορίας αλλά και της σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του Ευρώ επηρεάζουν θετικά την απόδοση του Bitcoin. 

Ακόμα διαφαίνεται, σύμφωνα με το δείγμα μας, μία τάση στην απόδοση του εξ αιτίας 

της θετικής σχέσης με την απόδοση της προηγούμενης περιόδου, αλλά μια αρνητική σχέση με 

την επικινδυνότητα του τελευταίου εξαμήνου της παγκόσμιας οικονομίας. 

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες (Van Wick,2013) , το Bitcoin φαίνεται να 

συνδέεται θετικά με το Ευρώ και όχι με το Δολάριο. Σε όλα τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν η 
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ισοτιμία του Δολαρίου ανεξαρτήτως χρονικής υστέρησης επηρεάζει αρνητικά σε αντίθεση με το 

παρελθόν.  

Ακόμα στη δικιά μας έρευνα η μεταβολή του χρυσού είναι στατιστικά σημαντική και επηρεάζει 

αρνητικά επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες περί ανταγωνιστικότητας των δύο. 

Οι δείκτες των ομολόγων στο σύνολό τους, είτε εταιρικών είτε κρατικών, έδειξαν να επηρεάζουν 

σημαντικά αρνητικά την μεταβολή της τιμής. Η αύξηση δηλαδή της απόδοσης τους οδηγεί στη 

μείωση της τιμής του Bitcoin κάτι που υποδεικνύει την ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους.  

Η σχέση με τον Δείκτη της τεχνολογίας τέλος όπως αναμενόταν είναι θετική και στατιστικά 

σημαντική. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες μεταβλητές δεν επηρεάζουν την 

μεταβολή της τιμής την ίδια χρονική περίοδο κάτι που υποδηλώνει μια καθυστέρηση στην 

αντίδραση της τιμής αλλά και ότι οι σχέσεις είναι δυναμικές και δεν εξαρτώνται από τον χρόνο 

άμεσα. Βέβαια το Bitcoin σύμφωνα και με πολλές μελέτες όπως παρατέθηκαν παραπάνω 

επηρεάζεται σημαντικά κυρίως από μη οικονομικής φύσεως μεταβλητές όπως  το πλήθος των 

Google searches ή των Wiki Views  , κάτι που δεν εξετάζεται στην παρούσα εργασία.  

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην ανάλυση που γίνεται σε αυτό το έγγραφο. 

Πρώτον, υπάρχει ένας περιορισμένος χρόνος λόγω του γεγονότος ότι το Bitcoin είναι πολύ 

καινούργιο νόμισμα και σύμφωνα με πολλούς δεν ενδείκνυται για οποιαδήποτε ανάλυση, 

γεγονός που μπορεί να αποφέρει την άποψη ότι πολλά συμπεράσματα που έγιναν στην παρούσα 

εργασία δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Δεύτερον, το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιείται 

καθώς και οι μεταβλητές και τα δεδομένα που επιλέχθηκαν, λόγω της θεωρητικής έλλειψης που 

υπάρχει για τη φύση και της λειτουργία του νομίσματος μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές 

αμφισβητήσεις. 

Τέλος, πολύ δύσκολο είναι να εκτιμηθεί και να προβλεφθεί η αξία του Bitcoin λόγω της 

φύσης του. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην αγορά, καθιστώντας μια επένδυση σε αυτό πολύ 

επικίνδυνη. Δεν είναι επίσης σαφές πόσο περισσότερο θα συνεχίσει να υπάρχει το Bitcoin. Είναι 

γνωστό ότι το το Bitcoin θα υπάρχει όσο το εμπιστεύονται οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις για 

τις συναλλαγές τους. Η τεράστια άνοδος και απήχηση του έχει οδηγήσει στη δημιουργία 

εκατοντάδων ανταγωνιστικών νομισμάτων με αποτέλεσμα ο πραγματικός κίνδυνος να είναι η 

δημιουργία ενός πιο «καλού» νομίσματος. 
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