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1 Περίληψη  
Η συγκεκριμένη εργασία έχει συνταχθεί με σκοπό να αποτυπώσει και να παρουσιάσει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετάλλων στην σύγχρονη και συνεχώς μεταβαλλόμενη 

εποχή. Η αναγνώριση και η κατανόηση των παραγόντων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

αξιολόγηση των συνεπειών που επιφέρουν οι ενδεχόμενες μεταβολές τους.  

Οι συμμετέχοντες στις αγορές των μετάλλων οφείλουν να ελέγχουν και να αξιολογούν κάθε 

αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για να εντοπίσουν δεδομένα, τα οποία έχουν προοπτικές να κινήσουν 

τις αγορές.   

Σε αντίθεση με τα περισσότερα αγαθά, τα μέταλλα ως ορυκτά δεν διαθέτουν μοναδικά selling points, 

αλλά είναι εμπορεύσιμα σε παγκόσμια κλίμακα. (Renner & Wellmer , 2019) Αξίζει να αναφερθεί 

πως τα μέταλλα είναι η ψυχή της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών. 

(Matsumoto, 2015) 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά μέταλλα, καθώς και το 

μεγαλύτερο χρηματιστήριο των μετάλλων, το London Metal Exchange. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

λόγοι για τους οποίους πρέπει να αναγνωριστούν οι παράγοντες που επιδρούν στις τιμές των 

μετάλλων και τι μπορεί να επιτύχουν οι συμμετέχοντες στην αγορά τους. Στο κύριο μέρος της 

εργασίας παρατίθενται οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στις διακυμάνσεις των τιμών 

και τέλος τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη.  
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3 Η ιστορία των μετάλλων 
 

Η παραγωγή μετάλλων με πυρομεταλλουργικές τεχνικές ξεκινάει από πολύ παλιά και αρχικά με την 

ανακάλυψη και την κατεργασία αυτοφυούς χρυσού και αυτοφυούς χαλκού στα προϊστορικά χρόνια. 

Θεωρείται ότι η κατεργασία χαλκού με πυρομεταλλουργικές τεχνικές ήταν γνωστή στους Χετταίους 

από το 5000 π.Χ. Η Εποχή του Χαλκού ξεκινάει γύρω στο 3000 π.Χ., όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε 

ότι μπορούσε να παράγει ένα κράμα χαλκού – κασσίτερου (Cu-Zn κρατέρωμα ή ορείχαλκος - 

μπρούντζος) συντήκοντας κασσιτερίτη (SnO2) με οξειδωμένα μεταλλεύματα χαλκού. Την εποχή 

εκείνη ιδιαίτερη σημασία είχαν τα κοιτάσματα χαλκού της Κύπρου (orykta.gr, n.d.) 

Η Εποχή του Σιδήρου ξεκινάει γύρω στο 1200 π.Χ., παρόλο που στον άνθρωπο ήταν ήδη γνωστός ο 

αυτοφυής σίδηρος από τους μετεωρίτες. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πώς να παράγουν μόλυβδο με 

την φρύξη γαληνίτη (PbS) και την αναγωγή του φρύγματος (λιθάργυρος, PbO) σε φρεατώδεις 

καμίνους. Παρόλα αυτά, μεγαλύτερη σημασία για αυτούς είχε η παραγωγή αργύρου με την τεχνική 

της κυπέλωσης (ψύξη και κλασματική κρυστάλλωση του αργύρου) για χρήση στην παραγωγή 

νομισμάτων. Οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που άρχισαν να παράγουν ορείχαλκο (κράμα χαλκού – 

ψευδάργυρου) για την κοπή νομισμάτων, αλλά καθαρό ψευδάργυρο παρήγαγαν πρώτοι οι Ινδοί κατά 

την περίοδο του Μεσαίωνα. (orykta.gr, n.d.) 

Η μεταλλουργία, όμως, ως επιστήμη καθιερώθηκε μόλις μετά την Αναγέννηση. Τότε άρχισε να 

εξαπλώνεται και η παραγωγή χυτοσιδήρου με την υψικάμινο. Με την πρόοδο της ανόργανης 

υδατικής χημείας, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, εμφανίστηκαν οι υδρομεταλλουργικές μέθοδοι 

παραγωγής μετάλλων. Η κατεργασία μεταλλευμάτων χρυσού με κυανιούχα διαλύματα για την 

εξαγωγή του πολύτιμου μετάλλου άρχισε το 1887. Την ίδια χρονιά, ο αυστριακός Karl Bayer 

ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο για την εκχύλιση βωξίτη σε διαλύματα καυστικού νατρίου (NaOH). 

(orykta.gr, n.d.) 

Η χρήση και η αξία των μετάλλων τα κατηγοριοποιεί σε διάφορες υποομάδες με βάση την αξία, τη 

χρήση, τη σημαντικότητα καθώς και τη δομή τους. Τα κυρίαρχα μέταλλα του παγκόσμιου εμπορίου 

μετάλλων που φέρουν ιδιαίτερη χρηματιστηριακή αξία, αποτελώντας ουσιαστικά ιδιαίτερο 

χρηματιστηριακό δείκτη στις διάφορες αγορές εμπορευμάτων, κατηγοριοποιούνται ή 

χαρακτηρίζονται και ως βασικά μέταλλα. (cbp.gov, 2010) Τα βασικά μέταλλα θεωρούνται το 

αντίθετο των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, λευκόχρυσος, παλλάδιο και ασήμι). Είναι πολύ πιο 

οικονομικό να χρησιμοποιηθούν από τα πολύτιμα μέταλλα, επειδή τα στοιχεία που συνθέτουν αυτά 

τα μέταλλα βρίσκονται πιο συχνά. Στα βασικά μέταλλα περιλαμβάνονται το αλουμίνιο, το νικέλιο, ο 
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χαλκός, ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος, καθώς και τα σημαντικότερα κράματα αυτών. 

Τα βασικά μέταλλα αυτά φέρονται σε χρηματιστηριακούς πίνακες επίσημων και ανεπίσημων τιμών 

αγοράς και πώλησης, τοις μετρητοίς (cash) ή σε τρίμηνη προθεσμία (3-month). Αξίζει να σημειωθεί 

πως στις χρηματιστηριακές αγορές ανά ηπείρους οι πίνακες των βασικών μετάλλων διαφέρουν και 

ειδικά στο εμπόριο των κραμάτων. (Wikipedia, 2020) 

3.1 Χαλκός (Cu) 
 

Ο χαλκός είναι μέταλλο με χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα. Είναι από τα πρώτα μέταλλα που 

εξορύχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους ανθρώπους και έχει συμβάλει στη διατήρηση και τη 

βελτίωση τη κοινωνίας με ζωτικό τρόπο. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή νομισμάτων 

και στολιδιών κατά το 8000 π.Χ., ενώ κατά το 5500 π.Χ. ξεκίνησε η χρήση του για κατασκευή 

εργαλείων. Η ανακάλυψη πως το κράμα χαλκού και κασσίτερου δημιουργεί τον ορείχαλκο 

σηματοδότησε την αρχή της Εποχής του Χαλκού περίπου το 3000 π.Χ. (geology.com, n.d.) 

Η Ελληνική ονομασία «χαλκός» προήλθε από την λέξη χάλκη (κάλχη) που θα πει πορφυρός, λόγω 

του χρώματος του. (penna.gr, n.d.) 

Σήμερα ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές κτηρίων, στην παραγωγή και τη 

μετάδοση ενέργειας, στην ύδρευση, στην κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων καθώς επίσης και 

στην παραγωγή βιομηχανικών μηχανημάτων και μεταφορικών οχημάτων. (geology.com, n.d.) 

Αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων θέρμανσης - ψύξης όπως και των τηλεπικοινωνιών 

αποτελούν τα χάλκινα σύρματα (copper wiring). Αποτελεί βασικό συστατικό σε κινητήρες, 

καλωδιώσεις, καλοριφέρ, φρένα και ρουλεμάν, καθώς το μέσο αυτοκίνητο περιέχει 1,5 χιλιόμετρο 

χάλκινα σύρματα. (geology.com, n.d.) 

 

Χρήσεις του χαλκού στις ΗΠΑ το 2017. Πηγή: 

Geology.com 

 

Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει τις χρήσεις του 

χαλκού από τον κλάδο της βιομηχανίας.  

(geology.com, n.d.) 

Είναι φανερό, λοιπόν, το πόσο σημαντικό ήταν το 

μέταλλο αυτό τόσο για τους πρώιμους ανθρώπους, όσο 

και σήμερα, που συνεχίζει να αποτελεί βασικό υλικό 

για μια πληθώρα προϊόντων, οικιακών ή 

βιομηχανικών, αλλά και για εφαρμογές υψηλής 

τεχνολογίας.   
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Η παραγωγή και κατανάλωση του χαλκού έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία 25 χρόνια σύμφωνα με 

το geology.com. χαμηλός θεωρείται ο κίνδυνος διακοπής της παγκόσμιας προσφοράς του χαλκού, 

καθώς η παραγωγή - εξόρυξή του είναι διεσπαρμένη σε διάφορα σημεία του κόσμου και δεν 

περιορίζεται σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή. Λόγω της σημαντικότητάς του στην κατασκευή και 

τη μετάδοση ισχύος, ο αντίκτυπος οποιασδήποτε διακοπής του εφοδιασμού του χαλκού θα είναι 

υψηλός. Στον πίνακα παρακάτω δίνονται οι μεγαλύτεροι "παραγωγοί" χαλκού στον κόσμο.  

Country Production (Metric Tons) 

Australia 920,000 

Canada 620,000 

Chile 5,330,000 

China 1,860,000 

Congo 850,000 

Indonesia 650,000 

Mexico 755,000 

Peru 2,390,000 

United States 1,270,000 

Zambia 755,000 

Other Countries 4,300,000 

Total 19,700,000 

Data from USGS Mineral Commodity Summaries (2017) 

Πίνακας 1: κορυφαίοι παραγωγοί χαλκού. Ποσότητες σε χιλιάδες μετρικούς τόνους. Πηγή: USGS 

(2017), cited in Geology.com 

Ο χαλκός αποτελεί ένα από τα περισσότερα ευρέως ανακυκλώσιμα μέταλλα, καθώς περίπου το ένα 

τρίτο του χαλκού που καταναλώνεται παγκοσμίως, ανακυκλώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

αφού ο ανακυκλωμένος χαλκός δεν χάνει καμία από τις χημικές ή τις φυσικές ιδιότητες του αρχικού 

μεταλλεύματος. (geology.com, n.d.) 

3.2 Νικέλιο (Ni) 
 

Το νικέλιο είναι ένα φυσικό μεταλλικό στοιχείο με ασημί λευκό, γυαλιστερή εμφάνιση. Είναι το 

πέμπτο πιο κοινό στοιχείο στη γη και εμφανίζεται εκτενώς στον φλοιό και τον πυρήνα της γης. Το 

νικέλιο, μαζί με το σίδηρο, είναι επίσης ένα κοινό στοιχείο στους μετεωρίτες. (geology.com, n.d.) 

Ανακαλύφθηκε το 1751 από τον Σουηδό Axel Fredrik Cronstedt και το όνομά του είναι 

συντομευμένο από το γερμανικό «kupfernickel» που σημαίνει είτε χαλκός του διαβόλου είτε χαλκός 

του Αγίου Νικολάου. (rsc.org, n.d.) Ωστόσο, η αρχική του ονομασία ήταν kupfernickel επειδή 
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βρέθηκε σε βράχο που έμοιαζε με μετάλλευμα χαλκού (kupfer) και επειδή οι ανθρακωρύχοι 

πίστευαν ότι τα «κακά πνεύματα» (νικέλιο) στο βράχο δυσκολεύονταν να εξάγουν χαλκό από αυτό. 

(geology.com, n.d.) Όταν μελέτησε αυτό το νέο ορυκτό σκέφτηκε ότι μπορεί να περιέχει χαλκό, 

αλλά αυτό που εξήγαγε ήταν τελικά ένα νέο μέταλλο. (rsc.org, n.d.) 

Το νικέλιο απαντάται συνήθως σε δύο τύπους εναποθέσεων: εναποθέσεις λατερίτη, οι οποίες είναι το 

αποτέλεσμα της εντατικής διάβρωσης των επιφανειακών πλούσιων σε νικέλιο πετρωμάτων, και των 

εναποθέσεων μαγματικού θειούχου.  (Pedersen, 2016)  

Το 2011, περίπου το 80% του πρωτογενούς (μη ανακυκλωμένου) νικελίου που καταναλώθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήθηκε σε κράματα, όπως ανοξείδωτο ατσάλι και τα υπερκράματα. 

(geology.com, n.d.) Το νικέλιο συμβάλει και ενισχύει την αντοχή ενός κράματος στη διάβρωση και 

στην ικανότητά του να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Επίσης χρησιμοποιείται για την 

επίστρωση άλλων μετάλλων για την προστασία τους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται στην 

κατασκευή εξοπλισμών και μερών για σκληρά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα χημικά 

εργοστάσια, διυλιστήρια πετρελαίου, κινητήρες τζετ, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Ο ιατρικός εξοπλισμός, τα μαγειρικά σκεύη και τα μαχαιροπήρουνα είναι 

συχνά κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα επειδή είναι εύκολο να καθαριστούν και να 

αποστειρωθούν. (geology.com, n.d.) Ένα κράμα χαλκού-νικελίου χρησιμοποιείται συνήθως σε 

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, οι οποίες μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε γλυκό νερό. (rsc.org, n.d.) 

 Επιπλέον το νικέλιο χρησιμοποιείται σε μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων των 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών νικελίου-καδμίου και μπαταριών υδριδίου νικελίου-μετάλλου που 

χρησιμοποιούνται σε υβριδικά οχήματα. Τέλος, χρησιμοποιείται και στα κράματα για τα νομίσματα. 

Το πρώτο νόμισμα που περιλάμβανε το μεταλλικό νικέλιο ήταν το Flying Eagle, ένα αμερικανικό 

νόμισμα από νικέλιο 12% και χαλκό 88%. (Pedersen, 2016) Το αμερικανικό νόμισμα των πέντε σεντ 

(γνωστό ως «νικέλιο») είναι 25% νικέλιο και 75% χαλκό. (rsc.org, n.d.) 

 Αξίζει να αναφερθεί πως το νικέλιο χρησιμοποιείται και στην παραγωγή ηλεκτρονικών οχημάτων 

και καθώς ο συγκεκριμένος τομέας της βιομηχανίας συνεχίζει να ανθεί, είναι πιθανό η 

δραστηριότητα εξόρυξης στις χώρες παραγωγής να αυξηθεί. (Barrera, 2020) 

Ο μεγαλύτερος "παραγωγός" νικελίου στον κόσμο είναι η Ινδονησία με εξόρυξη 800.000 τόνων κατά 

τη διάρκεια του 2019. Στις αρχές του έτους αναφέρθηκε η βιομηχανία νικελίου της χώρας θα 

μπορούσε σύντομα να επισκιάσει το φοινικέλαιο, τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγή της Ινδονησίας. 

(Barrera, 2020) Οι Φιλιππίνες επίσης ανήκουν στις χώρες με σημαντική εξόρυξη νικελίου καθώς 

διαθέτει 30 ορυχεία. Για το 2019 η παραγωγή νικελίου ανήλθε στους 420.000 τόνους.  
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3.3 Κασσίτερος (Sn) 
 

Η εξόρυξη και η χρήση του κασσίτερου χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού, γύρω στα 3.000 

π.Χ., από τους λαούς της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. (rsc.org, n.d.) Αυτό το μέταλλο 

χρησιμοποιείται για την πρόληψη της διάβρωσης και την παραγωγή γυαλιού. Βρίσκεται συχνότερα 

αναμεμιγμένο ή κράματα με άλλα μέταλλα. Ο κασσίτερος είναι ένα σχετικά σπάνιο μέταλλο 

σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Έρευνα και εξάγεται από διάφορα μεταλλεύματα, κυρίως 

από κασετίτη (SnO2). (Pappas, 2015) 

Η πιο σημαντική χρήση του κασσίτερου ίσως είναι αυτή της παραγωγής ενός κράματος με χαλκό και 

άλλων μετάλλων (bronze) που άλλαξε τον πολιτισμό εισάγοντας την Εποχή του Χαλκού.  Εκτός 

όμως από αυτό το κράμα, η μεγαλύτερη συμβολή του κασσίτερου στην ανθρωπότητα ήταν πιθανώς 

το δοχείο κασσίτερου, το οποίο "έλυσε" το πολυετές πρόβλημα στο πως θα συντηρηθούν τα τρόφιμα 

για στρατιωτική χρήση. Το 1795, ο Ναπολέων Βοναπάρτης προσέφερε ανταμοιβή σε όποιον 

μπορούσε να βρει τρόπο συντήρησης των τροφίμων. Το 1810, ο Γάλλος σεφ Nicolas Appert κέρδισε 

το βραβείο 12.000 φράγκων εφευρίσκοντας την κονσερβοποίηση - τη διαδικασία σφράγισης 

τροφίμων ή ποτών σε βάζο ή μπουκάλι με βραστό νερό.   (Pappas, 2015) 

Το 1810, ο Βρετανός έμπορος Peter Durand πήρε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση 

επικασσιτερωμένου χάλυβα για τα τρόφιμα. Ο κασσίτερος αντιστέκεται στη διάβρωση, καθιστώντας 

το ιδανικό κάλυμμα για τον σχετικά φθηνό χάλυβα. (Pappas, 2015) 

Η επικασσιτέρωση αυτή λέγεται και γάνωμα, και ο τεχνίτης γανωματής ή καλαϊτζής ( από την 

τουρκική λέξη για τον κασσίτερο που είναι καλάι). Γάνωμα γινόταν συνήθως σε σιδερένια σκεύη για 

να αποφευχθεί η οξείδωση. Το γανωμένο σίδηρο λεγόταν λευκοσίδηρος ή τενεκές. Επίσης μεγάλη 

εφαρμογή είχε η επικασσιτέρωση χάλκινων μαγειρικών σκευών. Χωρίς επικασσιτέρωση, τα χάλκινα 

σκεύη ήταν ακατάλληλα για χρήση στη μαγειρική. Η επικασσιτέρωση γινόταν με βούτηγμα του 

σκεύους σε λιωμένο κασσίτερο. (jewelpedia.com, n.d.) 

3.4 Αλουμίνιο (Al) 
 

Το αργίλιο ή αλουμίνιο (Aluminium) είναι ένα ελαφρύ μέταλλο με ασημί χρώμα. Ως χημικό στοιχείο 

είναι το πιο άφθονο μέταλλο που συναντάται στο φλοιό της γης και το τρίτο πιο άφθονο χημικό 

στοιχείο στον πλανήτη. (Aismeris, 2015) Ανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα και εκείνη την χρονική 

περίοδο ήταν ακριβότερο από τον χρυσό και το ασήμι και ο λόγος ήταν η πολυπλοκότητα 

εξευγένισής του από τα ορυκτά μεταλλεύματα. (aluminum.org, n.d.) Οι μέθοδοι παραγωγής του 
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όμως εξελίχθηκαν στο τέλος του 19ου αι. και σήμερα είναι πολύ προσιτό. Λόγω της αντοχής του στη 

διάβρωση και του χαμηλού βάρους του, το μέταλλο αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές.  

(jewelpedia.com, n.d.) 

Ενώ το χημικό στοιχείο ανακαλύφθηκε το 1808, η επανάσταση στην παραγωγή αλουμινίου ήρθε το 

1886, όταν εφευρέθηκε η μέθοδος “Hall-Heroult”. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, μείγμα κρυόλιθου 

(φθοριούχου άλας νατρίου και του αργίλιου), αργίλιου και οξειδίου το αργιλίου (γνωστό και ως 

αλουμίνα) ηλεκτρολύεται με συνεχές ρεύμα. Στη συνέχεια το σύνολο του τηγμένου αργιλίου 

συγκεντρώνεται στο βυθό του ηλεκτροστατικού λουτρού. (Aismeris, 2015)  

Η αλουμίνα παράγεται από τον βωξίτη με χρήση καυστικού νατρίου. Το 1900 ξεκινά η ραγδαία 

εξέλιξη και παραγωγή του αλουμινίου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες βιοξιτοπαραγωγικες χώρες και είναι η χώρα με τα περισσότερα κοιτάσματα 

βωξίτη σε όλη την Ευρώπη. Η εξόρυξή του γίνεται κατά 65% με υπόγιες και 35% με υπαίθριες 

εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας. (Aismeris, 2015) 

Το αλουμίνιο έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα και χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή, με ποικίλες 

εφαρμογές. Χρησιμοποιείται στις κατασκευές κτηρίων, καθώς είναι και δυνατό και ελαφρύ 

ταυτοχρόνως. Τα κτήρια που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο "αυτοσυντηρούνται", χάρη στην 

αντοχή του μετάλλου στη διάβρωση. (metalsupermarkets.com, 2016) Επίσης προσφέρει 

θερμομονωτικά πλεονεκτήματα και για αυτό χρησιμοποιείται στην κατασκευή κουφωμάτων.  

Για τους ίδιους λόγους, το αλουμίνιο χρησιμοποιείται και στις μεταφορές. Η αυτοκινητοβιομηχανία 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση αλουμινίου και χάλυβα καθώς τους παρέχει αποδοτικότητα 

καυσίμου και κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. (Anon., n.d.) Οι ειδικοί 

εκτιμούν πως η μέση περιεκτικότητα σε αλουμίνιο σε ένα αυτοκίνητο θα αυξηθεί κατά 60% έως το 

2025. (metalsupermarkets.com, 2016) Το αλουμίνιο είναι επίσης γνωστό ως «φτερωτό μέταλλο» 

("winged metal") επειδή είναι ιδανικό για αεροσκάφη. (metalsupermarkets.com, 2016) Τα σύγχρονα 

αεροσκάφη χρησιμοποιούν κράματα αλουμινίου, από την άτρακτο έως τα όργανα του πιλοτηρίου. 

(metalsupermarkets.com, 2016) 

Επιπλέον, το αλουμίνιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτροφόρων καλωδίων για μεγάλες 

αποστάσεις. Αν και έχει μόλις το 63% της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του χαλκού, η χαμηλή του 

πυκνότητα το καθιστά καλύτερη επιλογή για αυτού του τύπου καλωδίων. Αν σε αντίστοιχη 

περίπτωση χρησιμοποιούνται καλώδια χαλκού οι δομές στήριξης θα ήταν βαρύτερες, πολυάριθμες 

και ακριβότερες. (metalsupermarkets.com, 2016)  
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Η όψη του αλουμινίου είναι ένας ακόμη λόγος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οικιακών 

συσκευών, όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές. Η εμφάνισή του 

κάνει τα σύγχρονα τεχνολογικά gadget να φαίνονται κομψά και εξελιγμένα ενώ είναι ελαφριά και 

ανθεκτικά την ίδια στιγμή. Όλο και περισσότερο, το αλουμίνιο αντικαθιστά πλαστικά και ατσάλινα 

εξαρτήματα, καθώς είναι ισχυρότερο και σκληρότερο από το πλαστικό και ελαφρύτερο από το 

χάλυβα. Επιτρέπει επίσης τη γρήγορη διάχυση της θερμότητας, αποτρέποντας την υπερθέρμανση 

των ηλεκτρονικών συσκευών. (metalsupermarkets.com, 2016) 

3.5 Ψευδάργυρος (Zn) 
 

Το μέταλλο αυτό είναι γνωστό και ως τσίγκος, εκ του γερμανικού «Zink». Οι ενώσεις ψευδαργύρου 

χρησιμοποιούνται για τουλάχιστον 2500 χρόνια στην παραγωγή του ορειχάλκου. Ως ξεχωριστό 

στοιχείο όμως, αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Παρήχθη για πρώτη φορά στην Ινδία κάποτε 

το 1400 και ανακαλύφθηκε ξανά από τον Andreas Sigismund Marggraf το 1746 με θέρμανση της 

καλαμίνης (ZnCO3) με κάρβουνο. Σήμερα, ο περισσότερος ψευδάργυρος παράγεται μέσω της 

ηλεκτρόλυσης υδατικού θειικού ψευδαργύρου. (jlab.org, n.d.) 

Σε παγκόσμια κλίμακα η εξόρυξη του ορυκτού ψευδαργύρου, κυρίως με τη μορφή θειούχου 

ψευδαργύρου (σφαλερίτης), ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια τόνους περίπου ετησίως, με πρώτο 

παραγωγό σε ποσότητα την Κίνα ενώ ακολουθούν η Αυστραλία, το Περού, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και ο Καναδάς.  

Σήμερα, το μέταλλο χρησιμοποιείται ως υλικό επίστρωσης για χάλυβα και σίδηρο για την αποφυγή 

σκουριάς, μια διαδικασία που ονομάζεται γαλβανισμός. (Pappas, 2015) Το 17% της ετήσιας 

παραγωγής του μετάλλου πηγαίνει για την δημιουργία κραμάτων, όπως ο ορείχαλκος κι ένα ακόμα 

17% χρησιμοποιείται στη χύτευση, παραγωγή δηλαδή μεταλλικών μερών με τη χρήση καλουπιών. Η 

υπόλοιπη ποσότητα προορίζεται για άλλες κατασκευαστικές χρήσεις. (Pappas, 2015) 

Ο ψευδάργυρος παίζει επίσης ρόλο στην υγεία. Είναι το δεύτερο σε αφθονία μέταλλο στο ανθρώπινο 

σώμα, μετά το σίδερο. (Helmenstine, 2019) 

  Η έλλειψη του μετάλλου στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση της 

ανάπτυξής του και παρεμπόδιση του ανοσοποιητικού συστήματος. (Pappas, 2015) 

3.6 Μόλυβδος (Pb) 
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Ο μόλυβδος (ή μολύβι) είναι ένα μαλακό λαμπερό μέταλλο γκρι χρώματος με υψηλή πυκνότητα. αν 

και είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, εξορύσσεται και χρησιμοποιείται από το 6000 

π.Χ. οι Αιγύπτιοι τον χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάζουν μικρά γλυπτά, ενώ οι Κινέζοι για τη 

σφυρηλάτηση νομισμάτων έως το 2000 π.Χ. (Bell, 2020) 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που αντιλήφθηκε την αντοχή του μολύβδου στη διάβρωση και τον 

χρησιμοποίησαν ως προστατευτικό κάλυμμα στα κύτη των πλοίων, μια εφαρμογή που 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα με κάποιες ενώσεις μολύβδου. Οι Ρωμαίοι συνέχιζαν να εξορύσσουν 

μόλυβδο για το επεκτεινόμενο σύστημα ύδρευσης. (Bell, 2020) 

Με την ανάπτυξη των πυροβόλων όπλων, και λόγω της υψηλής πυκνότητας του μετάλλου, ο 

μόλυβδος αναγνωρίστηκε ως ιδανικό υλικό για σφαίρες με πρώτη εφαρμογή τον 17ο αιώνα, χρήση 

που συναντάται ακόμα και σήμερα.  

Σήμερα ο μόλυβδος χρησιμοποιείται στην κατασκευή δεξαμενών για την αποθήκευση διαβρωτικών 

υλικών, όπως το θειικό οξύ. Επιπλέον χρησιμοποιείται στην παραγωγή των μπαταριών μολύβδου – 

οξέως (lead – acid batteries). (Pedersen, 2016) Η εφαρμογή αυτή είναι και η σημαντικότερη για το 

μέταλλο, καθώς αντιπροσωπεύει το 80% της χρήσης του. Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος είναι 

ιδανικές για όλους τους τύπους οχημάτων. (Bell, 2020) Επιπλέον οι μπαταρίες αυτού του τύπου 

εξυπηρετούν και την αποθήκευση ισχύος σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς έκτακτης ανάγκης για 

νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υπολογιστών, σε συστήματα συναγερμού,  καθώς επίσης και ως 

κελιά αποθήκευσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ανεμογεννήτριες. (Bell, 2020) 

Όσον αφορά την προέλευση του μετάλλου, περίπου η μισή ποσότητα που παράγεται ετησίως 

προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά.  Ο μόλυβδος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

ανακύκλωσης. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μολύβδου είναι η Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 60% 

της συνολικής παραγωγής του μετάλλου, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, ενώ οι μεγαλύτεροι παραγωγοί 

ανακυκλωμένου μολύβδου είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Γερμανία. (Bell, 2020) 

4 Η ιστορία του LME  
 

4.1 Royal Exchange - Πρόγονος του LME 

 

To London Metal Exchange ιδρύθηκε το 1877. Ο πρόγονος, όμως, του LME είναι το Βασιλικό 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Royal Exchange), το οποίο ιδρύθηκε το 1571 κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας της Βασίλισσας Ελισάβετ Ι. Στο χρηματιστήριο αυτό ξεκίνησαν να συναντιούνται τακτικά 
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έμποροι μετάλλων και άλλων εμπορευμάτων. Αρχικά οι συμμετέχοντες απλώς εμπορεύονταν 

μέταλλα για την εγχώρια αγορά, αλλά καθώς η Βρετανία εξελίχθηκε σε μεγάλο εξαγωγέα μετάλλων, 

πολλοί έμποροι από την Ευρώπη κατέφθαναν για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που 

λάμβαναν χώρα. (London Metal Exchange, 2020)  

Στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή των εμπόρων στο Royal Exchange που 

είχε καταστεί αδύνατο για αυτούς να κλείνουν δουλειές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεμονωμένες 

ομάδες εμπόρων να συγκεντρώνονται σε κοντινά καφέ της πόλης για να αποφεύγεται ο μεγάλος 

συγχρωτισμός στο κύριο κτήριο του Χρηματιστηρίου. (Lempriere, 2019) Το Jerusalem Coffee House 

έγινε το αγαπημένο της εμπορικής κοινότητας μετάλλων και εκεί γεννήθηκε η παράδοση του 

δακτυλίου (Ring). Σύμφωνα με το LME, ένας έμπορος μετάλλων που επιθυμούσε να προσφέρει 

μέταλλο στην αγορά έκανε έναν κύκλο από πριονίδι στο πάτωμα και φώναζε "αλλαγή" ("Change") 

και όλοι όσοι επιθυμούσαν να κάνουν συναλλαγές συγκεντρώνονταν γύρω από τον κύκλο και έδιναν 

τις προσφορές τους.  

4.2 Βιομηχανική Επανάσταση  

 

Κατά τις αρχές του 19ου αιώνα το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτάρκης και κάλυπτε τις εγχώριες 

ανάγκες σε χαλκό και κασσίτερο με τιμές που παρέμεναν σταθερές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Με την Βιομηχανική Επανάσταση όλα άλλαξαν καθώς η Μεγάλη Βρετανία έγινε η πιο αναπτυγμένη 

τεχνολογικά χώρα στον κόσμο και ξεκίνησε να εισάγει μεγάλες ποσότητες από το εξωτερικό. 

(London Metal Exchange, 2020) 

Οι έμποροι των μετάλλων ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς αγοράζοντας μεγάλες 

ποσότητες μεταλλευμάτων από το εξωτερικό (την Χιλή και τη Μαλαισία) δεν γνώριζαν πως θα 

διαμορφώνονταν οι τιμές με την άφιξη του πλοίου κάποιους μήνες αργότερα, γεγονός που τους έθετε 

σε μεγάλους κινδύνους.  

Η τεχνολογία όμως βοήθησε στο σημείο αυτό με την εφεύρεση του τηλεγράφου. Δημιουργήθηκαν 

γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των ηπείρων και η αλλαγή χρήσης ιστιοφόρων σε ατμόπλοια έκανε τις 

ημερομηνίες άφιξης πιο προβλέψιμες. Έτσι υπήρχε η δυνατότητα για τους εμπόρους των μετάλλων 

να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ημερομηνία άφιξης ενός φορτίου και μπορούσαν να το 

πουλήσουν για προθεσμιακή παράδοση (forward delivery) σε προκαθορισμένη ημερομηνία, 

προστατεύοντας τους εαυτούς τους από πιθανές πτώσης των τιμών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

(London Metal Exchange, 2020) 
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4.3 3-μηνη Παράδοση Μετάλλων  

 

Η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869 επέτρεψε στα φορτηγά – πλοία να διασχίσουν το 

πέρασμα μεταξύ της Μεσόγειου και της Ερυθράς Θάλασσας. (Lempriere, 2019) Το σημαντικό αυτό 

γεγονός μείωσε το χρόνο παράδοσης κασσιτέρου από τη Μαλαισία κι έτσι αντιστοιχήθηκε με το 

χρόνο παράδοσης χαλκού από τη Χιλή. Αυτό δημιούργησε το μοναδικό σύστημα ημερήσιων 

προθεσμιών LME για έως και τρεις μήνες, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα. 

(London Metal Exchange, 2020) 

4.4 1877 - Η ίδρυση του LME  

 

  To 1877 οι έμποροι ίδρυσαν το London Metals and Mining Company και μετακόμισαν στις πρώτες 

τους εγκαταστάσεις. Δημιουργήθηκαν τηλεγραφικοί σύνδεσμοι και διορίστηκε γραμματέας εταιρείας 

για τη διαχείριση της διοίκησης. Οι συνδρομές μελών αυξήθηκαν ραγδαία.  

Οι εμπορικές συναλλαγές των μετάλλων έχουν αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο αιώνα και το LME 

προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτές τις νέες αλλαγές. Νέα μέταλλα εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο 

πέρα από τον χαλκό και τον κασσίτερο, τα οποία διαπραγματεύονταν ήδη από την ίδρυση του LME. 

O μόλυβδος και o ψευδάργυρος προστέθηκαν επισήμως το 1920, ενώ διαπραγματεύονταν ήδη από 

πολύ πριν. Το πρωτογενές αλουμίνιο εισήχθη τον Δεκέμβριο του 1978 ενώ το νικέλιο ένα χρόνο 

μετά, τον  Απρίλιο του 1979.  (London Metal Exchange, 2020)  

 

5 Γιατί πρέπει να αναγνωριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των 

μετάλλων 
 

Κάθε παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των μετάλλων μπορεί να τις μεταβάλει σε διαφορετικό 

βαθμό, είτε με θετικό είτε με αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία τους στο LME. Προτού όμως 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση αυτών των παραγόντων, είναι σημαντικό να αναφερθούν οι λόγοι για 

τους οποίους θα πρέπει να αναγνωριστούν και να γίνουν κατανοητοί. Με την κατανόηση, λοιπόν, 

των παραγόντων επηρεασμού είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα παρακάτω:  

5.1 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας  

 

Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα περιθώρια 

κέρδους τους από τα σκαμπανεβάσματα των τιμών. Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των 
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εμπορευμάτων (commodity management) μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, καθώς μπορεί να μειώσει μέσο κόστος προμηθειών και το αντίκτυπο που έχει η 

μεταβλητότητα των τιμών στα κέρδη.  

Σύμφωνα με τους Agarwal, Mariott και Mussomeli (2007) υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι για 

την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων:  

 Ένα προσαρμοσμένο μίγμα στρατηγικών και εργαλείων,  

 Μια καλή οπτική των τιμών των εμπορευμάτων, και 

 Μια οργανωσιακή δομή διαχείρισης κατηγοριών που να υποστηρίζει τη διαχείριση του 

κινδύνου (risk management) και τη δια-εμπορευματική (cross-commodity) και 

διαλειτουργική (cross-functional) συνεργασία.  

Η μεταβλητότητα των τιμών των εμπορευμάτων μπορεί να διαφαίνεται πως θα συνεχίσει να 

υφίσταται στο προβλεπόμενο μέλλον, η καλύτερη όμως διαχείριση ων εμπορευμάτων μπορεί να 

επιτρέψει σε μια επιχείρηση να ξεπεράσει την αγορά της, να αποδώσει καλύτερα σε 

χρηματοοικονομικό επίπεδο και τελικώς να δημιουργήσει και να υποστηρίξει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

Η βασική δομή για καλύτερο commodity management όπως προτείνεται από την Deloitte Consulting 

εμπεριέχει τα παρακάτω:  

 Ανάπτυξη στρατηγικής ("knowing what to do"), όπου η στρατηγική των εμπορευμάτων θα 

πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της επιχείρησης.  

 Εκτέλεση στρατηγικής ("doing it right"), η οποία περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της τιμής 

και της διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων μέσα από την ορθή διαχείριση αυτών, καθώς 

επίσης και  την ενοποίηση τη εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Εκτελεστές (enablers).  

Καθώς οι αγορές των εμπορευμάτων και οι τιμές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στα κέρδη ολοένα και 

περισσότερο, τα περιθώρια βελτίωσης γίνονται όλο και πιο σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα 

του οργανισμού. (Agarwal, et al., 2007) 

 

5.2 Μείωση απωλειών από τη διακύμανση των τιμών 

 

Θέμα μελέτης και συζήτησης έχει υπάρξει για πολύ καιρό το πως οι τιμές των εμπορευμάτων 

επηρεάζουν τις μακροοικονομικές επιδόσεις των χωρών με εξαγωγική δραστηριότητα και 
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περισσότερο αυτές των αναπτυγμένων χωρών. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα 1 και 2 

παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη του ΑΕΠ αναπτυσσόμενων χωρών μέχρι την αρχή της 

χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008, η οποία συνέπεσε με την ανάπτυξη των τιμών των 

εμπορευμάτων. (Spatafora & Tytell, 2010) 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Ανάπτυξη του ΑΕΠ.  

Πηγή: World Economic Outlook (2019), cited in IMF, 2019 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Δείκτες τιμών εμπορευμάτων (2005=100) 

Πηγή: Spatafora & Tyler, 2010 

 



17 
 

Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 75% όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2, αύξηση η 

οποία ήταν σταθερή και ευρεία, καθώς παρατηρήθηκε σε διάφορα είδη προϊόντων, π.χ. ενεργειακά 

και βιομηχανικά προϊόντα, σε γεωργικές πρώτες ύλες και μέταλλα, κ.α. 

 

Αναφορικά με τις τιμές των μετάλλων, η ανωτέρω διαπίστωση διαφαίνεται στο Διάγραμμα 3, όπου 

οι τιμές τους αυξήθηκαν πάνω από 50%. Υπάρχει, λοιπόν, μια ομοιότητα στην εξέλιξη του ΑΕΠ και 

των τιμών των μετάλλων στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

  

 
 

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη των τιμών των μετάλλων, 2005=100 

Πηγή: Indexmundi 

 

Τα Διαγράμματα 1 και 2 εγείρουν κάποια ερωτήματα σύμφωνα με τους Spatafora και Tytell (2010). 

Πρώτον, κατά πόσο η ραγδαία αύξηση των τιμών ήταν ένα υποπροϊόν για την επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και δεύτερον, πως η μελλοντική πορεία ανάπτυξης των 

αναπτυσσόμενων χωρών θα εξαρτηθεί από τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων; Αυτά όμως είναι 

ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν στην παρούσα εργασία.  

 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως μια μεταβολή στις τιμές των μετάλλων μπορεί να επηρεάσει τις 

οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι παράγοντες που 

μπορεί να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων.  
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5.3 Βελτίωση διαχείρισης έργου (project management) 

 

 Σύμφωνα με το Reh (2019), η διαχείριση έργου είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία σε μια 

επιτυχημένη επιχείρηση, καθώς επηρεάζει τα κέρδη και τις υποχρεώσεις και ουσιαστικά είναι ο 

τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ένας στόχος. Πρόκειται για ένα οργανωμένο και λεπτομερές 

πλάνο για το πως η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

διαχειριστεί ο υπεύθυνος του έργου είναι τα εξής: (Reh, 2019) 

 Σκοπός. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, καθώς αποτελεί το λόγο που δημιουργείται το 

εκάστοτε έργο και τι αυτό αναμένεται να επιτύχει. Οποιαδήποτε αλλαγή στον σκοπό του 

έργου, θα επιφέρει αλλαγές στα υπόλοιπα τρία βασικά στοιχεία.  

 Πόροι. Για να είναι επιτυχημένο το έργο, ο υπεύθυνος θα πρέπει να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τους πόρους που χρειάζονται για την υλοποίησή του. Οι πόροι αποτελούνται 

από τους ανθρώπους (ομάδα έργου, υπεργολαβίες,), τον απαραίτητο εξοπλισμό και την 

προμήθεια των αναγκαίων υλικών.  

 Χρόνος. Τρία στοιχεία συνθέτουν έναν επιτυχημένο χρονικό προγραμματισμό: οι επιμέρους 

εργασίες-καθήκοντα, το πρόγραμμα και το κρίσιμο μονοπάτι. Κάθε εργασία έχει 

συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Η διάρκεια αυτή ορίζει 

και το κρίσιμο μονοπάτι του έργου.  

 Κεφάλαιο. Οι βασικοί παράγοντες για τη διαχείριση του έργου είναι τα έξοδα, τα κέρδη και 

τα απρόβλεπτα ενδεχόμενα. Κάθε εργασία έχει συγκεκριμένο κόστος κι έτσι προκύπτει το 

συνολικό budget του έργου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι διακυμάνσεις των τιμών μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό την διαχείριση και εκτέλεση έργων μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, 

η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές μπορεί να διασφαλίσει σε ένα βαθμό την ορθή 

εξέλιξη και έκβαση του έργου.  

 

5.4 Μείωση κινδύνου των τιμών (price risk management)  

 

Είναι γνωστό ότι οι τιμές των εμπορευμάτων είναι αξιοσημείωτα μεταβαλλόμενες, καθώς αλλάζουν 

μέρα με τη μέρα ή ακόμη και λεπτό με λεπτό. Η μεταβλητότητα των τιμών είναι ακόμη μεγαλύτερη 

και από τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές 

των τιμών αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου σε έναν οργανισμό. (Bartram, 2005) Επιπλέον, 
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μελέτες έχουν δείξει πως η αστάθεια και η συνεχής μεταβολή των τιμών έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην οικονομική ανάπτυξη, στη διανομή του εισοδήματος και στη μείωση της φτώχειας. (Larson, et 

al., 1998) 

Έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες διαχείρισης του κινδύνου που προκύπτει από την 

μεταβλητότητα των τιμών με την ανάπτυξη διάφορων προγραμμάτων και θεσμών, όπως η ανάπτυξη 

εργαλείων hedging, κρατικές παρεμβάσεις στις αγορές των εμπορευμάτων και διεθνείς συμφωνίες 

εμπορευμάτων. Ακόμη όμως και αυτά έχει αποδειχθεί βάση εμπειριών ότι δεν αποδίδουν αρκετά 

ικανοποιητικά, καθώς οι κρατικές παρεμβάσεις είναι αρκετά δαπανηρές και τελικά 

αναποτελεσματικές, ενώ οι διεθνείς συμφωνίες εμπορευμάτων έχουν ανασταλεί. (Larson, et al., 

1998) 

Η διαφοροποίηση μεταξύ των εμπορευμάτων είναι μια ακόμη πρακτική διαχείρισης κινδύνου που 

εφαρμόζεται σε οργανισμούς. Σύμφωνα με τον Pirrong (2014) η διαφοροποίηση καθιστά σταθερή 

την οικονομική απόδοση, καθώς οι οργανισμοί γίνονται λιγότερο εξαρτημένες από ιδιοσυγκρασιακά 

γεγονότα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ανάλογα με τη φύση των εμπορευμάτων οι αγορές ή υπό-

αγορές στις οποίες ανήκουν είναι επιρρεπείς σε διαταραχές, γεγονός που μπορεί να βλάψει την 

αποδοτικότητα της λειτουργίας τους.  Η διαφοροποίηση, λοιπόν, είναι ένας τρόπος μείωσης του 

γενικότερου κίνδυνου των οργανισμών. (Pirrong, 2014) 

Κατανοώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετάλλων, οι οργανισμοί μπορούν να 

διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την διακύμανση των τιμών.  
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6 Παράγοντες που συμβάλλουν στη διακύμανση των μετάλλων  
 

Τα ορυκτά μέταλλα δεν έχουν συγκεκριμένα σημεία πώλησης, όπως τα περισσότερα 

κατασκευασμένα προϊόντα. Εμπορεύονται παγκοσμίως, είτε μέσω διμερών συμφωνιών είτε με future 

contracts.  

Στην παγκόσμια αγορά μικρές ελλείψεις ή πλεονάσματα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές 

μεταβολές των τιμών, δημιουργώντας μεταβλητότητα. Η μεταβλητότητα είναι ένα βασικό στοιχείο 

μιας λειτουργικής αγοράς βασικών προϊόντων, καθώς παρέχει πληροφορίες στην αγορά ως προς την 

ισορροπία των δυνάμεων που επιδρούν και συμβάλλουν στις μεταβολές των τιμών. (Renner & 

Wellmer , 2019) 

6.1 Προσφορά - διαταραχές προσφοράς (supply disruptions) 

 

Η προσφορά, όπως και η ζήτηση που θα αναλυθεί παρακάτω, αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες 

διαμόρφωσης των τιμών. Οι ανισσοροπίες που δημιουργούνται στην αγορά και εξαρτώνται από την 

προσφορά αναμένονται όταν η παγκόσμια παραγωγή αντιβαίνει στη ζήτηση ή αλλάζει απότομα. 

Σημαντικές μεταβολές στην προσφορά ενδέχεται να προκληθούν από το άνοιγμα ή αντίθετα το 

κλείσιμο ενός μεμονωμένου οργανισμού - επιχείρησης παραγωγής μεταλλεύματος, ειδικά αν κατέχει 

σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή. (Renner & Wellmer , 2019) Στο παρακάτω 

διάγραμμα φαίνεται το μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων παραγωγών και της παγκόσμιας 

παραγωγής ανά μέταλλο σε τόνους.  
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Διάγραμμα 4: Μερίδιο αγοράς 5 μεγαλύτερων παραγωγών και παγκόσμια παραγωγή σε τόνους 

Πηγή: Renner & Wellmer, 2019 

Όπως είναι φανερό, το μερίδιο αγοράς των βασικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, μόλυβδος, 

κασσίτερος, ψευδάργυρος) είναι μικρότερο, καθώς υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί. Για 

παράδειγμα οι 5 μεγαλύτεροι παραγωγοί χαλκού καταλαμβάνουν το 20% της παγκόσμιας 

παραγωγής, ενώ όσον αφορά το γερμάνιο, το οποίο είναι ένα δευτερεύον μέταλλο, οι 5 μεγαλύτεροι 

παραγωγοί καταλαμβάνουν σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. (Renner & Wellmer , 2019) 

Είναι κατανοητό ότι όσο μεγαλύτερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της κατανομής του μεριδίου αγοράς 

εξόρυξης και παραγωγής και του εκάστοτε μέταλλου τόσο περισσότερο τυχόν μεταβολές στο μερίδιο 

αγοράς θα επηρεάσουν την τιμή του μετάλλου.  

Το παραπάνω υποστηρίζεται και από το διάγραμμα 5. Το γράφημα δεν παρουσιάζει αυξημένη 

μεταβλητότητα για τα μέταλλα με χαμηλή παραγωγή, όμως φαίνεται ότι το ανώτατο όριο 

μεταβλητότητας είναι μεγαλύτερο για τα δευτερεύοντα μέταλλα από ότι τα βασικά.  

 

Διάγραμμα 5: Συσχέτιση της μεταβλητότητας των τιμών  με την παγκόσμια παραγωγή σε τόνους.   

Πηγή: USGS (2019), cited in price Renner & Wellmer, 2019 

Συμπερασματικά, όσο μικρότερη είναι η εξόρυξη και συνεπώς η παραγωγή ενός μετάλλου, τόσο πιο 

πολύτιμο αγαθό θεωρείται και άρα αυξάνεται η τιμή. Αντιστρόφως, όσο η εξόρυξη ενός 

μεταλλεύματος αυξάνεται, τόσο μειώνεται η τιμή του υλικού. Σύμφωνα με τον Norland (2016), όσον 
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αφορά την εξόρυξη χαλκού, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1994, τα κόστη παραγωγής 

έχουν μειωθεί, καθιστώντας κερδοφόρα την εξόρυξη του μετάλλου. Υπάρχουν 3 λόγοι που εξηγούν 

τη μείωση αυτή:  

i. Υποτιμήσεις των νομισμάτων των χωρών-παραγωγής χαλκού και συνεπώς μείωση στα 

εργατικά κόστη. Παραδείγματος χάριν, στη Χιλή, η οποία κατέχει το 31% της παγκόσμιας 

παραγωγής μεταλλεύματος χαλκού, υπήρξε πτώση 10,4% το 2014 σε σχέση με το 2013 και 

13,4% το 2015 σε σχέση με το 2014.  

ii. Μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής από τις εταιρείες εξόρυξης μετά τη μείωση της 

αυξανόμενης ζήτησης.   

iii. Πτώση των τιμών ενέργειας και άρα οικονομικότερη εξόρυξη, αφού αυτή είναι μια 

διαδικασία εντάσεως ενέργειας.  

6.2 Κίνδυνος που πηγάζει από τη χώρα (Country risk)  

 

Ένα πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας εξόρυξης χαλκού προέρχεται από τη Νότια Αμερική και 

ειδικά από το Περού και τη Χιλή, όπου πιο συγκεκριμένα παράγεται το ένα τρίτο του μεταλλεύματος 

παγκοσμίως. (Sainsbury, 2015) Ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μεγάλο μερίδιο παραγωγής 

προέρχεται από τις χώρες της Νότιας Αμερικής, μπορεί να επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην 

προσφορά ή ακόμη και ο φόβος να συμβεί κάτι, επηρεάζοντας τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε 

αυτά τα έθνη είναι πιθανό να συμβαίνουν εργατικές απεργίες ενάντια στις εταιρείες εξόρυξης 

χαλκού, γεγονός που δημιουργεί γεωπολιτικές αστάθειες και μπορεί ωθήσει τις τιμές προς τα επάνω. 

(Investopedia, 2018) Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η εργατική απεργία που έλαβε χώρα στο 

μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, το Escondida, η οποία κράτησε για 43 μέρες. Tο ορυχείο 

αυτό παρήγαγε το 2016 το 5% του μεταλλεύματος χαλκού παγκοσμίως. (CNBC, 2017) Κατά τη 

διάρκεια της απεργίας το ορυχείο "έχασε" πάνω από 120.000 τόνους μεταλλεύματος. (Jamasmie, 

2017) Η μείωση της εξόρυξης επηρέασε και την παγκόσμια παραγωγή κατά 5-7% το 2017, ενώ 

οδήγησε σε αύξηση της τιμής κατά 7% το πρώτο τρίμηνο του 2017. (Investing News Network, 2018)   

Ένα ακόμη παράδειγμα που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην παραγωγή και συνεπώς στην 

προσφορά είναι οι φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί ή η καθίζηση εδάφους. Να σημειωθεί ότι η 

Χιλή και το Περού διαθέτουν το 40% αποθεμάτων χαλκού παγκοσμίως και παράγουν το 40% του 

μεταλλεύματος. (Cummans, 2015) 

Επίσης, η ποιότητα όπως και η ποσότητα του μεταλλεύματος που εξορύσσεται μπορεί να επηρεάσει 

και να έχει αντίκτυπο στην τιμή. (Sainsbury, 2015)   
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Όταν γίνεται αναφορά ότι υπάρχει πλεόνασμα ενός υλικού σημαίνει πως η προσφορά υπερβαίνει της 

ζήτησης. Υψηλό πλεόνασμα προσφοράς όμως σημαίνει και πτώση τιμής του εμπορεύματος, όπως 

προκύπτει από το νόμο της προσφοράς. Από την άλλη πλευρά όμως, οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να 

απειλήσει την προσφορά, όπως για παράδειγμα οι απεργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι πολύ 

πιθανό να προκαλέσει αύξηση των τιμών.  

Ο υψηλός ρυθμός παγκόσμιας κατανάλωσης χαλκού απαιτεί και υψηλό επίπεδο συνεχούς 

παραγωγής. Σύμφωνα με την Investopedia (2018), η αποδοτική και κερδοφόρα εξόρυξη όμως 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: 

i. Φόροι και κανονισμοί ορισμένοι από κυβερνήσεις, 

ii. Τα επίπεδα του πληθωρισμού,  

iii. Ποσοστά εργατικών μισθών,  

iv.  Αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση εταιρειών εξόρυξης, 

v. Οικονομικά αποδοτικές τεχνικές εξόρυξης.  

6.3 Ζήτηση  
 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετάλλων είναι η ζήτηση. 

Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στις κατασκευές και τις μεταφορές όσο και στις 

τηλεπικοινωνίες. Όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται, τότε αυξάνεται και η ζήτηση για νέες 

κατασκευές και συνεπώς αυξάνεται η ζήτηση για τα μέταλλα ως βασικό στοιχείο στον 

κατασκευαστικό τομέα.  

Ένας πολύ μεγάλος τομέας κατανάλωσης μετάλλων είναι και αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Δεδομένου ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής αλουμινίου, επιβράδυνση 

στον τομέα αυτόν μπορεί να αποδυναμώσει την τιμή του μετάλλου. Ο οργανισμός αξιολόγησης 

Moody's έχει δώσει αρνητικές προοπτικές για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία το 2020, καθώς 

αναμένει ότι οι πωλήσεις ελαφρών οχημάτων θα μειωθούν κατά 0,9%, μετά από προβλεπόμενη 

πτώση 3,8% το 2019. (Nallamuthu, 2020) συνεπώς, η μείωση της ζήτησης μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την τιμή του μετάλλου, οδηγώντας σε πτώση.  

6.4 Ζήτηση από τις αναδυόμενες αγορές  

 

Όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται, τότε η ζήτηση για κατασκευές και συνεπώς και για μέταλλα 

αυξάνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οικονομία της Κίνας όπου η παραγωγική 

δραστηριότητα της είναι σταθερή και το έτος 2017. (Kumar & Soman, 2018) Η κινέζικη οικονομία 
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παρουσίασε αύξηση κατά 6,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, ρυθμός που διατηρήθηκε και από 

το πρώτο τρίμηνο και που ήταν πάνω από το στόχο που έθεσε η κυβέρνηση για 6,5% ανάπτυξη το 

2017. Η ζήτηση της Κίνας προέρχεται κυρίως από την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την 

ανάπτυξη των δικτύων, και συνολικά από τις κατασκευές όσον αφορά το χαλκό και από την 

αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις κατασκευές για το αλουμίνιο. Γενικά η Κίνα 

καταναλώνει το 40-50% του αλουμινίου, του χαλκού και του χάλυβα και περίπου τα δύο τρίτα του 

σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Α.Ε.Π. της 

Κίνας, σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2019, θα είναι περίπου το 16,2% του 

παγκόσμιου Α.Ε.Π. (Norland, 2019) 

Υπάρχουν 2 λόγοι για τους οποίους η κατανάλωση βιομηχανικών μετάλλων στην Κίνα είναι τόσο 

συνδεδεμένη με το Α.Ε.Π. της. Πρώτον, επειδή η Κίνα αγοράζει πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο, 

αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία εισαγωγών που αφορούν τα μέταλλα, αλλά στη 

συνέχεια επανεξάγει τα μέταλλα ως τελικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, οι στατιστικές κατανάλωσης 

μετάλλων μεγαλοποιούν την εγχώρια κατανάλωση αυτών των μετάλλων. Οι κινέζικες εξαγωγές και 

η μεταποίηση αντιπροσωπεύουν το τα 17,5% και 38% του Α.Ε.Π. αντίστοιχα. Αν, λοιπόν, τεθεί η 

υπόθεση ότι σχεδόν όλες οι εξαγωγές της Κίνας είναι μεταποιημένα προϊόντα, τότε αυτό σημαίνει ότι 

το 45% των μετάλλων που εισέρχονται στην Κίνα εξάγονται τελικά ως μέρη τελικών προϊόντων. 

Κατά το 2019 τα επίπεδα χρέους στην Κίνα αυξήθηκαν, θέτοντας το υψηλότερα από αυτά της Ε.Ε. 

του Ηνωμένου Βασιλείου ή των ΗΠΑ σε σχέση με το μέγεθος του ΑΕΠ της. (Norland, 2019) 

 

Διάγραμμα 6: Πορεία χρεών στην Κίνα  Διάγραμμα 7: Δείκτες χρεών / Α.Ε.Π. Κίνας,  

     2000-2019      Ευρωζώνης, Η.Β., Η.Π.Α.  

Πηγή: Bank of International Settlements,  Πηγή: Bank of International Settlements,  

Cited in Norland, 2019    Cited in Norland, 2019  
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Τα υψηλά χρέη και οι δημογραφικές αλλαγές θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της 

Κίνας, γεγονός που θα καταστούσε δύσκολο για την Κίνα να απορροφήσει τη μαζική αύξηση της 

προσφοράς βιομηχανικών μετάλλων τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

καμία άλλη οικονομία δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη χαμένη αύξηση της ζήτησης στην Κίνα. 

(Norland, 2019) 

 

Η Ινδία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο και αντιπροσωπεύει το 15% 

της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η χώρα σημείωσε αύξηση 8,2% το πρώτο τρίμηνο του 2018-19, 

συνεχίζοντας μια σταθερή ανάκαμψη της ανάπτυξης κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. H ευρεία 

βάση της ανάπτυξης είναι εμφανής από την αύξηση των επιδόσεων του κατασκευαστικού τομέα 

(αύξηση 13,5%). (Indianchamber.org, n.d.) Η σημαντική ανάπτυξη των κατασκευών στη χώρα 

δημιουργεί πηγές ζήτησης για μέταλλα, όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

Επιπλέον, πάνω από το 30% της ζήτησης για χαλκό προέρχεται από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

και το 26% από τον ηλεκτρικό τομέα. (Kabwe & Yiming, 2015) 

Όσον αφορά το αλουμίνιο, σχεδόν το ήμισυ της ζήτησης αλουμινίου προέρχεται από τον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου ο τομέας των αυτοκινήτων οδηγεί τη 

ζήτηση. Στην Ινδία ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας καταναλώνει το 15% του αλουμινίου που 

παράγεται στη χώρα. (Nallamuthu, 2020)  

 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η ζήτηση για μέταλλα που προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές, 

αγορές με αυξανόμενη αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική 

για την πορεία της τιμής του εκάστοτε μετάλλου.   

6.5 Διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου 

 

Το αργό πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα εμπορεύματα στον κόσμο. Αλλιώς ονομάζεται και 

ως μαύρος χρυσός, όρος που καταδεικνύει τη σημαντικότητά του. Οποιαδήποτε διακύμανση στην 

τιμή του έχει επίδραση στο οικοσύστημα της οικονομίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, από έναν 

οικογενειακό προϋπολογισμό έως τα κέρδη ενός οργανισμού και το ΑΕΠ μιας χώρας. (Bajpai, 2020) 

Η τιμή του πετρελαίου έχει επίδραση σε πολλούς τομείς βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης και του 

τομέα των μετάλλων, είτε αφορά την εξόρυξη και παραγωγή πρωτογενούς υλικού, είτε 

ανακυκλώσιμων μετάλλων. Σύμφωνα με το Norland (2016), oι τιμές του πετρελαίου 

αντιμετωπίζονται περισσότερο ως ένα ζήτημα που προκύπτει από την πλευρά της προσφοράς.  
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Η διαδικασία εξόρυξης κα εξευγένισης των μετάλλων είναι διαδικασίες που απαιτούν σημαντικές 

ποσότητες ενέργειας. Χαρακτηρίζονται, λοιπόν, ως διαδικασίες εντάσεως ενέργειας. Για παράδειγμα, 

για την διύλιση της αλουμίνας, το οποίο  είναι το παράγωγο του βωξίτη, απαιτείται θερμική 

ενέργεια, ενώ η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. (Luo & Soria, 

2008) Το ίδιο συμβαίνει και με την εξόρυξη του μεταλλεύματος του χαλκού. Τα ενεργειακά κόστη 

αποτελούν το 30% του συνολικού κόστους εξόρυξης, ενώ ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και στο 50% 

κατά την επεξεργασία του μεταλλεύματος (τήξη και ραφινάρισμα). (Sainsbury, 2015) 

Οι μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των μετάλλων, καθώς πιθανή 

αύξηση στις τιμές του πετρελαίου επιδρά άμεσα στα κόστη παραγωγής και επεξεργασίας των 

μετάλλων. Συνεπώς, μια αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θα αυξήσει τα κόστη παραγωγής και 

εξόρυξης των μετάλλων. Ενώ το πετρέλαιο δεν είναι η μοναδική πηγή ενέργειας που οι διαδικασίες 

απαιτούν, χαμηλότερες τιμές σε ακατέργαστα ή ραφιναρισμένα προϊόντα μπορεί πιθανόν να μειώσει 

τα κόστη λειτουργίας των ορυχείων και των διαδικασιών εξευγένισης των μετάλλων. Αυτό οριακά 

θα ενισχύσει την προσφορά με τη μείωση του νεκρού σημείου. Η επίδραση όμως στην πλευρά της 

ζήτησης είναι πιο περίπλοκη, καθώς θα πλήξει τις χώρες που οι εξαγωγές τους βασίζονται στο 

πετρέλαιο (π.χ. χώρες του Περσικού κόλπου, Ρωσία, και ορισμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής 

και της Αφρικής). (Norland, 2016) 

Απότομες μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως συνέβη 

και κατά τη δεκαετία του 1970 που έγιναν δύο πολύ μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις και επηρέασαν 

σημαντικά τις τιμές των μετάλλων. Η πρώτη έγινε το 1973, όταν τα κράτη μέλη του OAPEC 

(Οργανισμού Αραβικών Χωρών - Εξαγωγέων Πετρελαίου Οργανισμού Αραβικών 

Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών) κήρυξαν εμπάργκο και σταμάτησαν την προμήθεια πετρελαίου τις 

χώρες που υποστήριξαν το Ισραήλ κατά διαμάχη του με τη Συρία και την Αίγυπτο. Στις χώρες αυτές 

συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοί τους στη Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία. Εκείνη την 

περίοδο οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν από 3$/βαρέλι το 1973 σε 20$/βαρέλι το Μάρτιο του 

1974. (Νικήτας, 2012) Η αύξηση αυτή επηρέασε τις τιμές και άλλων προϊόντων όπως και των 

μετάλλων όπως εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου ενδεικτικά παρουσιάζεται η μεταβολή 

της τιμής του χαλκού.   
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Διάγραμμα 8: Τιμές χαλκού 1968-1982. Οι τιμές είναι σε $/pound. (Τρέχουσα τιμή 10/03 

$2.52/pound)  

Πηγή: Macrotrends  

Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και το 1979, όπου και λαμβάνει χώρα η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, 

η οποία ήταν αποτέλεσμα των αναταράξεων και ταραχών της επανάστασης του Ιράν. H τιμή του 

αργού πετρελαίου έφθασε στα 35-40 $/βαρέλι. (Νικήτας, 2012) 

Τέλος, τα μεταλλεύματα που εξορύσσονται και τα προϊόντα μετάλλων που παράγονται από αυτά  

μεταφέρονται ανά τον κόσμο. Τα κόστη μεταφοράς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του 

πετρελαίου και κατά συνέπεια και τις τιμές των μετάλλων. (Ecoparts, 2018) 

6.6 Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Αμερικάνικο δολάριο 

 

Τα μέταλλα είναι συνδεδεμένα, όπως και κάθε άλλος τομέας με την παγκόσμια οικονομία μέσω 

ποικίλων μηχανισμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι τιμές των μετάλλων μεταβάλλονται 

καθώς μεταβάλλονται και οι χρηματιστηριακές αγορές. (Kwanji.com, 2018) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μέταλλα διαπραγματεύονται στο LME σε δολάρια. Έτσι, μια μεταβολή 

στην ισοτιμία του δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων επηρεάζει την αξία των μετάλλων 

εκφρασμένη σε άλλα νομίσματα. Για παράδειγμα, μια μείωση στην αξία του δολαρίου έναντι του 

νομίσματος του αγοραστή σημαίνει πως ο αγοραστής θα πρέπει να ξοδέψει λιγότερα από το δικό του 

νόμισμα για να αγοράσει ορισμένη ποσότητα εμπορεύματος σε δολάρια. Όσο το εμπόρευμα γίνεται 

λιγότερο ακριβό, τόσο αυξάνεται η ζήτησή του και κατά συνέπεια και η τιμή και αντιστρόφως. 

(Sainsbury, 2015) 

Οι κινήσεις, όμως των ισοτιμιών επηρεάζουν και την πλευρά των παραγωγών, καθώς ένα αδύναμο 

δολάριο μπορεί αν λειτουργήσει ως αντικίνητρο στην αύξηση της παραγωγής ή εξόρυξης 
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μεταλλεύματος. Για παράδειγμα, μια υποτίμηση του Αμερικάνικου δολαρίου έναντι στο Χιλιανό 

πέσο μπορεί να μειώσει τα περιθώρια κέρδους για μια εταιρεία εξόρυξης στην Χιλή, αφού όλα τα 

έσοδα του ορυχείου θα είναι σε δολάρια, αλλά θα μπορεί να αγοράσει λιγότερα πέσος για τα κόστη 

που είναι εκφρασμένα σε πέσος και παραμένουν σταθερά, τουλάχιστον για μικρό χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς, η μείωση του περιθωρίου κέρδους δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για την παραγωγή και 

εξόρυξη και άρα για την προσφορά εμπορευμάτων. (Sainsbury, 2015) 

Όπως γίνεται κατανοητό το αδύναμο δολάριο είναι ένας παράγοντας που ενισχύει και υποστηρίζει 

υψηλότερες τιμές στα μέταλλα και αντίστροφα όταν το δολάριο ισχυροποιείται έναντι των άλλων 

νομισμάτων, οι τιμές των μετάλλων μειώνονται. Στο παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζεται η κίνηση 

του Δείκτη Δολαρίου από το 2010 - 2020, δείκτης που δείχνει την αξία του δολαρίου έναντι στα 

περισσότερο συναλλασσόμενα νομίσματα παγκοσμίως (ευρώ, ιαπωνικό γιεν, στερλίνα, καναδικό 

δολάριο, σουηδική κορόνα, ελβετικό φράγκο). (Wikipedia, n.d.) Ο δείκτης δολαρίου αυξάνεται όταν 

το δολάριο ενισχύεται έναντι των άλλων νομισμάτων. Αντίστοιχα δίνονται για το ίδιο χρονικό 

διάστημα οι πορείες των τιμών του χαλκού, του αλουμινίου και του νικελίου.  

Κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016 το δολάριο ανατιμήθηκε κατά 23%, ο δείκτης δηλαδή του 

δολαρίου διαπραγματεύτηκε από το επίπεδο των 78,93 μονάδων στο επίπεδο 97. (Kowalski & Scott, 

2020) Πολλά ήταν τα εμπορεύματα εκείνα σύμφωνα με τους Kowalski και Scott (2020) που 

κινήθηκαν χαμηλότερα την ίδια χρονική περίοδο, αποδεικνύοντας την αντίστροφη σχέση της αξίας 

του δολαρίου και των τιμών των εμπορευμάτων.  

 

Διάγραμμα 9: Κίνηση του δείκτη USD το διάστημα 2010-2020.  

Πηγή: Investing.com 
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Αντίστοιχα, λοιπόν, προκύπτει η δυνατότητα εξέτασης της πορείας των τιμών του χαλκού, του 

αλουμινίου και του νικελίου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν εστιάσει κανείς στην περίοδο 2014-

2016, παρατηρείται και στα τρία μέταλλα η ίδια πτωτική κίνηση. 

 

Διάγραμμα 10: Πορεία της τιμής του χαλκού στο COMEX, $/pound.  

Πηγή: Macrotrends.net 

 

Διάγραμμα 11: Πορεία της τιμής του νικελίου στο LME, $/ton.  

Πηγή: Macrotrends.net 
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Διάγραμμα 12: Πορεία της τιμής του αλουμινίου στο LME, $/ton.  

Πηγή: Macrotrends.net 

Συμπερασματικά, υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ του αμερικάνικου δολαρίου και των τιμών των 

μετάλλων. Βέβαια, τα ιστορικά στοιχεία μπορούν να παρέχουν έναν οδηγό σχετικά με τις εξελίξεις 

των τιμών ως προς το δολάριο, είναι όμως δυνατό η σχέση αυτή στο μέλλον να αλλάξει και ενίοτε 

μπορεί να ακολουθούν ίδια κατεύθυνση. (Kowalski & Scott, 2020) 

6.7 Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αποτελούν τις 2 ισχυρότερες οικονομίες στον πλανήτη. Ο 

εμπορικός πόλεμος μεταξύ τους ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, όταν οι Η.Π.Α. επέβαλαν δασμούς 

στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Κίνα και πιο συγκεκριμένα 25% στα προϊόντα 

χάλυβα και 10% στα προϊόντα αλουμινίου. (Kapustina, et al., 2020) Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Donald 

Trump υποστήριξε πως οι δασοί αυτοί ήταν απαραίτητοι για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια των 

ΗΠΑ, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει υποβαθμιστεί από την παρακμή των εγχώριων βιομηχανιών 

χάλυβα και αλουμινίου. (McBride, 2018) Η εμπορική αυτή διαμάχη συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες 

με επιβολές δασμών και σε άλλα προϊόντα και επέφερε διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων. Για 

παράδειγμα τον Ιούνιο του 2018 οι τιμές του χαλκού στο LME σημείωσαν πτώση 20%, από το 

υψηλό των 7.350$/τόνο στα σε λιγότερο από 6.000 δολάρια τον Αύγουστο του ίδιου έτους. (Reuters, 

2019)  Επίσης το αλουμίνιο υπέστη μία πτώση 28% στο LME από τα μέσα του 2018, όταν και οι δύο 

κορυφαίες οικονομίες του κόσμου άρχισαν να επιβάλλουν δασμούς μεταξύ τους. 

(Moneycontrol.com, 2019) 

Σύμφωνα με τον Iaccino (2019), ο χαλκός είναι πιθανώς ο καλύτερος δείκτης της κατάστασης των 

εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των 2 χωρών, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του 

μετάλλου αυτού παγκοσμίως. Στο διάγραμμα 8 διαφαίνεται η άρρηκτη σχέση ης τιμής του μετάλλου 

με την πορεία του ΑΕΠ της Κίνας. Το 2017, όπου το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση της τάξης των 6,2%, 

η χώρα κατανάλωσε 4 φορές περισσότερο χαλκό από τις ΗΠΑ και 2 φορές από όλη την ήπειρο της 

Ασίας. Η πορεία των 2 διαγραμμάτων είναι αρκετά όμοια,. Εστιάζοντας στο 2018, το ΑΕΠ 

ακολουθεί την ανοδική τάση της τιμής του μετάλλου, αλλά μειώθηκε και έπεσε για το υπόλοιπο του 

έτους μετά και την επιβολή των δασμών από τις Η.Π.Α., εκτός από ένα σύντομο διάστημα στα τέλη 

του έτους, όπου και ανακοινώθηκε η αναβολή της επιβολής των δασμών και άρχισαν οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο οικονομικών δυνάμεων. Οι τιμές του χαλκού σημείωσαν άνοδο 

όπως και το ΑΕΠ, αν και πιο ήπια άνοδο. Και τα δύο από τότε έχουν αντιστρέψει την πορεία και 

επιστρέφουν προς τα κάτω. (Iaccino, 2019) 
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Διάγραμμα 13: Τιμή του χαλκού στο COMEX και πορεία του ΑΕΠ της Κίνας.   

Πηγή: tradingeconomics.com, cited in Iaccino (2019) 

Σύμφωνα με τον Iaccino, αν η τιμή του χαλκού ξεκινήσει να αυξάνεται, τότε είναι πιθανό οι Κινέζοι 

να αγοράζουν ξανά χαλκό και η πιθανότητα να επέλθει μία συμφωνία αυξάνεται. Εάν ο χαλκός 

συνεχίσει να μειώνεται, η πιθανότητα μειώνεται. (Iaccino, 2019) 

Όσον αφορά το αλουμίνιο, η Κίνα είναι η κινητήρια δύναμη της τιμής του. Εάν συνεχιστούν οι 

εμπορικές εντάσεις, τότε και οι τιμές θα παραμείνουν υπό πίεση. Οποιαδήποτε όμως θετική εξέλιξη 

στις εμπορικές συνομιλίες και στα μέτρα πολιτικής που έχει λάβει η κυβέρνηση της Κίνας 

πιθανότατα θα αυξήσει την ζήτηση και συνεπώς την τιμή του μετάλλου. (Moneycontrol.com, 2019)  

6.8 Αποθέματα  

 

Είναι λογικό πως όσο η ζήτηση για ένα υλικό ξεπερνά την παραγωγή, τόσο η τιμή του θα παραμένει 

υψηλή. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται τα αποθέματα. Τα αποθέματα συμβάλλουν στην 

αντιστάθμιση ορισμένων πιέσεων στις τιμές των μετάλλων, που ωστόσο αποτελεί μια 

βραχυπρόθεσμη λύση. (Kabwe & Yiming, 2015) Είναι πάντως φυσιολογικό οι τιμές και τα επίπεδα 

των αποθεμάτων να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, όταν οι τιμές των 

μετάλλων δεν είναι ελκυστικές για πώληση από τους παραγωγούς, προτιμάται η αναμονή για τυχόν 

αύξηση της εκάστοτε τιμής αγοράς. Όταν οι τιμές φτάνουν σε επιθυμητά για τους παραγωγούς 

επίπεδα, τότε τα υλικά ρέουν από τις αποθήκες στην αγορά. (Sainsbury, 2015) Συνεπώς, το επίπεδο 

των αποθεμάτων ενός εμπορεύματος μπορεί να αποτελεί έναν δείκτη σχετικά με την επιθυμητή τιμή 

για τους παραγωγούς. (Sainsbury, 2015)  
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6.9 Κερδοσκοπία 

 

Η κερδοσκοπική δραστηριότητα μπορεί να είναι ένας λόγος που να εξηγεί τη διακύμανση των τιμών 

των μετάλλων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. (Sainsbury, 2015) Από την στιγμή που ξεκίνησαν οι 

προθεσμιακές αγορές χαλκού στην Κίνα, η δραστηριότητα των κινεζικών hedge funds έχει αυξηθεί. 

Τα funds αυτά, εκμεταλλευόμενα την κακή ρευστότητα και την αβεβαιότητα στην αγορά, 

μετακινούν τις τιμές κατά ένα σημαντικό περιθώριο. Επίσης, και δεδομένης της επιρροής της 

κινεζικής ζήτησης στα μέταλλα και πιο συγκεκριμένα στο χαλκό, οι κινήσεις στις προθεσμιακές 

αγορές μπορούν να επηρεάσουν τις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων άλλων χωρών. (Sainsbury, 

2015) Το ίδιο υποστηρίζεται και από τους Kabwe & Yiming (2015), πως τέτοια funds μπορούν να 

επηρεάσουν τις τιμές, καθώς οι διαχειριστές τους εξετάζουν δεδομένα προσφοράς και ζήτησης και 

προσπαθούν να προσδιορίσουν τα στατιστικά τους στοιχεία. 

6.10 Άλλοι παράγοντες  

 

Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διακύμανση των τιμών των μετάλλων είναι:  

6.10.1 Παγκοσμιοποίηση 

 

Το γεγονός πως πλέον πολλές χώρες κατέχουν σημαντική θέση στην παραγωγή και την κατανάλωση 

των μετάλλων θέτει την παγκοσμιοποίηση ως ένα σημαντικό παράγοντα επηρεασμού των τιμών. 

Οποιοδήποτε γεγονός σε κάποια χώρα ή ακόμη και μεταξύ κάποιων χωρών, όπως οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα των τιμών. (Papp, et al., 2008) 

6.10.2 Κυβερνήσεις  

 

Σύμφωνα με την έκθεση του United States Geological Survey (2008), οι κυβερνήσεις των κρατών 

που θέτουν και καθορίζουν εμπορικές πολιτικές, όπως η εφαρμογή ή η αναστολή φόρων, κυρώσεων 

ή ποσοστώσεων, επηρεάζουν την προσφορά, ρυθμίζοντας τη ροή των υλικών ή ορίζοντας κανόνες 

σχετικά με την εξόρυξη των πόρων. Αποτελούν πηγή ζήτησης όταν δημιουργούν αποθέματα και 

πηγή προσφοράς όταν τα διαθέτουν.  

6.10.3 Γεωπολιτικά Γεγονότα  

 

Τα γεωπολιτικά γεγονότα περιλαμβάνουν ένοπλες συγκρούσεις, κυβερνήσεις και οικονομικά 

παραδείγματα που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές. Στην σύγχρονη ιστορία έχουν 

γίνει 2 παγκόσμιοι πόλεμοι, καθώς και αναδιάρθρωση των εθνικών οικονομιών. Οι συγγραφείς της 
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έκθεσης του USGS (2008) ορθώς αναρωτούνται τι θα συμβεί και ποια μέταλλα θα επηρεαστούν αν 

θα επαναληφθεί κάποιο τέτοιο γεγονός.  

6.10.4 Ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση 

 

Παρότι πλέον οι επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, ενδέχεται η 

ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά όταν για παράδειγμα νέες εγκαταστάσεις παραγωγής καθυστερούν 

ή δε λειτουργούν όπως αναμενόταν. Στον αντίποδα, η προσφορά μπορεί να ξεπεράσει τη ζήτηση, 

όταν η αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας υπερβαίνει την ικανότητα της βιομηχανίας να 

απορροφήσει τη νέα παραγωγή. (Papp, et al., 2008) 
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7 Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Η σημαντικότητα και η ευρεία χρήση των μετάλλων στην καθημερινή ζωή και στη συνεχώς 

αναπτυσσόμενη σύγχρονη κοινωνία καθιστά τη μελέτη των παραγόντων διακύμανσης των τιμών 

τους βασική προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες στην αγορά τους. Από όσα αναφέρθηκαν και 

αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία γίνεται αντιληπτό ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί, οι 

επιχειρήσεις εξόρυξης ή ανακύκλωσης, brokers και traders που συναλλάσσονται στον συγκεκριμένο 

κλάδο καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 

ενέχει κινδύνους από απρόβλεπτες καταστάσεις και περιστατικά.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιβίωση και τη μακρά δραστηριοποίηση στην αγορά αυτή να 

μπορεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να προστατευτεί και να αναπτύξει τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Μέσα από την κατανόηση και αναγνώρισή των παραγόντων οι συμμετέχοντες 

έχουν τη δυνατότητα να προστατέψουν και να ενισχύσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους 

και να μειώσουν τις απώλειες προερχόμενες από τις διακυμάνσεις.   

Επιπλέον, η γνώση και η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πρόβλεψης της πορείας τους αλλά και ως εργαλεία ερμηνείας των 

συμπεριφορών τους. Καθημερινά είναι πιθανό περισσότεροι από ένας παράγοντας να επιδρά σε ένα 

μέταλλο. Η επαρκής γνώση θα μπορέσει να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να αντιληφθεί σε τι βαθμό 

επηρεάζονται οι τιμές από τους εκάστοτε παράγοντες. 

Επιπροσθέτως, δεν είναι μικρής σημασίας το γεγονός πως κάποια μέταλλα αποτελούν δείκτες 

ανάπτυξης κάποιων χωρών. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η συσχέτιση της πορείας της τιμής του 

χαλκού με το ΑΕΠ της Κίνας είναι άρρηκτη. Κατά τον Iaccino (2019), ο χαλκός αποτελεί οικονομικό 

βαρόμετρο για την Κίνα.  

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις χώρες τις οποίες οι οικονομίες τους εξαρτώνται από τα ορυκτά 

μέταλλα και κατ’ επέκταση επηρεάζεται η οικονομική τους ανάπτυξη.  

 Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως νέοι παράγοντες δημιουργούνται στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον που απαιτούν εκ νέου μελέτη για το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τις 

τιμές των μετάλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κρίση που έχει επιφέρει στη διεθνή 

αγορά η πανδημία του νέου κορονοϊού που επηρέασε αντίστοιχα και τις τιμές των μετάλλων στα 

διεθνή Χρηματιστήρια. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως δημιουργείται ένας νέος παράγοντας 

επηρεασμού, για τον οποίον είναι επιτακτική η ανάγκη της έρευνας και της αναγνώρισης των 
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αποτελεσμάτων που έχει επιφέρει η νέα αυτή κατάσταση. Η εκ βάθος μελέτη θα προσφέρει στην 

αγορά μια σημαντική πηγή πληροφοριών και δεδομένων σε ενδεχόμενη δημιουργία παρόμοιας 

κατάστασης στο μέλλον.  

Θα ήταν παράλογο να πιστεύει κανείς πως δεν θα προκύψουν μελλοντικά νέες αιτίες και γεγονότα 

που θα επηρεάσουν τις τιμές. Συνεπώς, αποτελεί ζωτικής σημασίας η έγκαιρη αναγνώριση του νέου 

ενδεχόμενου παράγοντα κυρίως από τους εμπλεκόμενους στην αγορά των μετάλλων, έτσι ώστε να 

προστατέψουν τη θέση τους στην αγορά και να διαφυλάξουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά 

τους.   
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