


Πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε κυριο-
λεκτικά από το μηδέν το πρώτο 
Investment and Finance Club 
σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αν κι 
επίσημα μετράμε μόλις ένα χρόνο 
ζωής, φέραμε εις πέρας δράσεις 
που προκαλούν το status quo, 
όπως η συνεργασία μελών μας με 
επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας. 
Δε θα απαριθμήσω τα επιτεύγ-
ματα μας, ούτε θα αναφερθώ 
στην παρούσα έκδοση. Αυτά θα 
τα δείτε σε άλλα τμήματα της…  
Αντιθέτως θα κάνω κάτι που ίσως 
χρωστώ ακόμα και σε ιδρυτικά 
μέλη. Θα μιλήσω για το έμβλημα 
μας, ως σύμβολο της βαθύτερης 
φιλοσοφίας και δημιουργίας του 
συλλόγου. 
Στο κέντρο, θα αντικρύσει κάποιος 
το θρυλικό γοργόνειο, δηλαδή την 
κεφαλή της Μέδουσας ή Γοργούς, 
που είχε την ιδιότητα να πετρώνει 
όποιον το κοίταζε στα μάτια. Είναι 
ξεκάθαρα ένα αρχαιοελληνικό 
στοιχείο. Ταιριάζει περισσότερο 
στη σύνθετη προσέγγιση που 
επιδιώκουμε, από ότι για παρά-
δειγμα ο Κερδώος Ερμής, ενώ 
υπάρχει ένα βαθύτερο αφήγημα 
από ότι αν βάζαμε όπως είχε προ-
ταθεί, μια αρκούδα ή ένα ταύρο. Η 
επιλογή του γοργόνειου είναι ένα 
είδος αλληγορικής πύλης. Αντι-
κρύζοντας τη Μέδουσα κάποιος 
κοιτά στα μάτια τον ίδιο του τον 
εαυτό και τα βάζει με τους χειρό-
τερους φόβους του. Είτε μένει εκεί 
που είναι/οπισθοχωρεί ή προχω-
ρά εμπρός πιο έτοιμος.
Από κάτω αναγράφεται η φράση 
«esse est percipi», που σημαίνει 
«είναι ότι πιστεύεις/αντιλαμβά-
νεσαι ότι είναι». Αποτελεί κεντρι-
κό στοιχείο της φιλοσοφίας του 
ιδεαλισμού του Berkeley. Ωστόσο 
το πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό 
επίπεδο. Διατηρώ αμφιβολίες αν 
κάποιος μέλος θα μπορούσε να 
δεχθεί ότι η καρέκλα στην οποία 
κάθεται είναι απλά μια ιδέα και 
ίσως να μην υπάρχει. Αντίθετα, 
το λαμβάνουμε ως ένδειξη της 

«πλαστικότητας» του κόσμου 
ή με άλλα λόγια μια βάση  που 
δηλώνει τη δύναμη της ιδέας και 
της σκέψης στη διαμόρφωση του, 
μέσα από εναλλακτικές προοπτι-
κές και οπτικές.
Τέλος, το background ολοκληρώ-
νεται από τον τρομερό τροχό της 
τύχης (rota fortunae), το αβέβαιο. 
Όπως λυρικά αναφέρεται και στη 
συλλογή ποιημάτων του  13ου  
αιώνα Carmina Burana “Fortune 
rota volvitur; descendo minoratus; 
alter in altum tollitur; nimis 
exaltatus; rex sedet in vertice; 

                                                               

μπορεί να διακρίνει κάποιος το 
καθρέφτισμα συμπεριφορών και 
πράξεων, μια γλώσσα με δικό της 
συντακτικό και γραμματική. Είναι 
σχετικά νέος τομέας και για αυτό 
ενέχει το στοιχείο της πρόκλησης 
και της ανακάλυψης. Κάποιος 
μπορεί να τα αντιμετωπίσει ως 
μια σειρά εξισώσεων που μπορεί 
να του προσφέρουν υπεραξίες σε 
μια αγορά εξωτικών παραγώγων. 
Αλλά μπορεί να τα αντιμετωπίσει 
και ως φάρμακο ενός ευρύτερου 
συστήματος που εξ ορισμού 
χαρακτηρίζεται από περιορισμό 

πόρων και αβεβαιότητα. Είμαστε 
εδώ για να εξερευνήσουμε όλες 
τις πτυχές...
Κλείνω με την προτροπή-ελπίδα, 
να δημιουργηθούν κι άλλοι σύλλο-
γοι στο ΟΠΑ και σε άλλα Πανε-
πιστήμια. Σύλλογοι που θα είναι 
οχήματα ώστε τα μέλη τους να 
ασχοληθούν με τα ενδιαφέροντα 
τους, είτε είναι χρηματοοικονομι-
κά, είτε μάρκετινγκ, είτε κάτι άσχε-
το με τις σπουδές και να διαλε-
χθούν με like-minded people. Και 
οι σπουδές να λάβουν τον πραγ-
ματικό τους ρόλο ως διαδικασία 
εκπαίδευσης και παιδείας…… 

Non est vivere sed valere vita est,

Δημήτρης Γεωργίου
Ιδρυτής του συλλόγου
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Αγαπητοί/ές Αναγνώστες/ριες,

           
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα 
χρηματοοικονομικά αποκτούν 
ολοένα και πιο βαρύνουσα σημα-
σία στην κοινωνία μας. Σε αυτά 

                                                               

caveat ruinam!”
Το γιατί επιλέχθηκαν/δέθηκαν 
μεταξύ τους με αυτό το συγκε-
κριμένο τρόπο προς το παρόν 
θα το αφήσω στη φαντασία του 
καθενός. Αυτό μου πρέπει να 
μείνει είναι πως στο σύλλογο μας 
μπαίνουν άτομα τα οποία εκτός 
από ένα έκδηλο ενδιαφέρον για τα
 χρηματοοικονομικά, θέλουν να 
προκαλέσουν τον ίδιο τους τον 
εαυτό και να έχουν ένα αντίκτυπο 
γύρω τους. Παράλληλα, σημαίνει 
ότι γίνονται μέλη τη δυναμικής 
κοινότητάς μας, που αριθμεί ήδη 
σχεδόν 60 μέλη και alumni που 
βρίσκεται σε πανεπιστήμια όπως 
Cambridge, NYU και LBS, κα-
θώς και επιχειρήσεις όπως PwC, 
Deutche Bank ή Citi.
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Στα πλαίσια μιας σειράς ομιλιών 
που πραγματοποιεί ο σύλλογος 
είχαμε την τιμή και την ευκαιρία να 
μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Γιαν-
νής. Μια εκ των πολλών ιδιοτή-
των του είναι αυτή του στελέχους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 
εμπειρία στο χώρο πάνω από 
10 έτη. Συνεπώς κυρίως με αυτή 
την ιδιότητα μας παρουσίασε 
μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους 
θεσμούς που 
τη διέπουν , 
τις προκλήσεις 
που αντιμετω-
πίζει καθώς 
επίσης και τις 
δυνατότητες 
επαγγελματι-
κής καριέρας 
και απασχόλη-
σης στα όργα-
να της ΕΕ.
O κύριος 
Γιαννής κά-
νοντας έναν  
παραλληλισμό 
της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης 
με τις μονάδες του Knowledge 
Management-Knowledge Sharing 
των μεγάλων οργανισμών (ιδι-
ωτικών , δημόσιων , 3ου τομέα-
ΜΚΟ) επεσήμανε πως το σχέδιο 
της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών 
χωρών είναι θέμα μακροχρόνιου 
σχεδιασμού και προγραμματι-
σμού ώστε να ανακύψουν  τα 
επιθυμητά αποτελέσματα μέσα 
από συμπεριφορές των μελών 
που τα χαρακτηρίζουν ως “givers” 
και όχι ως «takers». Οι συμπε-
ριφορές αυτές ενθαρρύνουν τα 
μέλη να λειτουργούν με πνεύμα 
και διάθεση αλληλοκατανόησης 
και με υψηλό βαθμό σύμπνοιας. 
Ο ομιλητής μας, υπογράμμισε 
ότι οι νέοι μέσα από τα διάφορα 
προγράμματα (π.χ. Erasmus) 
καθώς και τους οργανισμούς 
(π.χ. Aiesec, Aegee etc)  που 

προάγουν την Ευρωπαική Ιδέα 
και δημιουργούν ένα αίσθημα 
κοινότητας, έχουν αγκαλιάσει και 
στηρίζουν αυτό το σχέδιο ενο-
ποίησης. Και αυτό δεδομένου ότι 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 
κοινωνικότητα, εξωστρέφεια  και 
δικτύωση στον  κυβερνοχώρο 
σε σχέση με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. 
Σε μια σύντομη αναφορά που 
έκανε στη συνθήκη της Βεστφα-

λίας (1648) σημείωσε πως «Η 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ανέβλυσε 
από τις στάχτες του 2ου παγκο-
σμίου πολέμου»  Στη συνέχεια , 
και συλλογιζόμενος την πορεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρα-
κτηριστικά έθεσε το παράδειγμα 
και είπε πως ακόμα και αν η 
Γερμανία συνεχίσει να έχει τους 
ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με σή-
μερα και με τη δεδομένη δανειακή 
της επιβάρυνση , μέχρι το 2025 
θα είναι εκτός των G8, τεκμαίρο-
ντας  ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση βρίσκεται σε μια πορεία ιστο-
ρικής αποδρομής. Ως εκ τούτου 
καταλυτικό ρόλο για να αποτραπεί 
αυτή η παρακμή θα διαδραμα-
τίσουν οι ευρωεκλογές που θα 
λάβουν χώρα στις 25 Μαΐου 2014, 
όπου και θα δωθεί η ευκαιρία 
για εξευρωπαϊσμό της πολιτικής 

διαδικασίας με απώτερο σκοπό 
να επιταχυνθούν τα πράγματα για 
την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 
Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά 
με τις ευκαιρίες απασχόλησης στα 
όργανα της ΕΕ,  ο ομιλητής μας , 
μας ενημέρωσε πώς κάθε χρόνο 
γίνεται ο διαγωνισμός  «epso» , 
τον οποίο έχει θεσπίσει η ΕΕ και 
γίνονται τακτικοί γενικοί και ειδικοί 
διαγωνισμοί, οι οποίοι όπως 
σημείωσε είναι απαιτητικοί λόγω 

του περιορισμένου αριθμού των 
θέσεων , ενώ ταυτόχρονα τόνισε 
το αδιάβλητο του διαγωνισμού, 
καθώς η διαδικασία είναι διαφα-
νής και αξιοκρατική. Ο παραπάνω 
διαγωνισμός αφορά μόνιμη θέση. 
Εναλλακτικά, υπάρχει ο θεσμός 
του stage που επιτρέπει την πρα-
κτική στην ΕΕ. Τέλος σημείωσε ότι 
ως προς την πολυγλωσσία απαι-
τούνται δυο τουλάχιστον γλώσσες 
πλην της μητρικής. (συνήθως 
Αγγλικά και Γαλλικά). 

ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Της Φωτεινής Γιαλελή



ΔΡΑΣΕΙΣ
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Το AUEB Students’ Investment and Finance 
Club στα πλαίσια της σειράς Guest Lectures 
Series 2013 διοργάνωσε ειδική ομιλία πα-
ρουσίασης του προγράμματος Masters in 
Management του London Business School. 
Ομιλήτρια ήταν η Jamie Wright, senior 
recruiter του LBS.

Ομιλία για τη Διαχείριση Κινδύνων και την 
Εποπτεία των Τραπεζών από τον κ. Καρυδιά.               
Ο κ. Καρυδιάς είναι επικεφαλής του Το-
μέα Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου 
Eurobank. Τον ευχαριστούμε θερμά για την 
«out of the box» ομιλία του. Σπάνια ακούμε 
τέτοιου είδους insight εμπειρίες και συμβου-
λές από high-rank στελέχη του τραπεζικού 
κλάδου.

Ομιλία με θέμα «Entrepreneurship - Insights 
from someone who breathes Start-ups!» 
από τον κ. Τζέλλο. Στο πλαίσιο της ομιλίας 
υπήρξε συζήτηση μεταξύ του entrepreneur 
Παναγιώτη Τζέλλου με τους φοιτητές για το 
πως μπορεί ένας είτε φοιτητής είτε απόφοι-
τος να περάσει από το πανεπιστήμιο στην 
‘’αρένα’’ των startups, ξεκινώντας από την 
σύλληψη της ιδέας και προχωρώντας στην 
υλοποίηση του προϊόντος του.



for microfinance services to be of-
fered. What is more, the common 
belief that people need projects to 
restore hope and trust, the basic 
factors of economic growth and 
social cohesion, combined with 
their need for credit to start proj-
ects, that microstructure institu-
tions may offer, enhances the pre-
vious point of view. Last but not 

least, potential funding exists from 
the European structural funds but 
requires a lot of time to be mobi-
lized and bridging this financial 
gap could be a challenge in the 
alternative model of “social market 
welfare”, based on collaboration 
between state, market and philan-
thropy.                                         

                                                             

ΔΡΑΣΕΙΣ

By Dimosthenis Gizas
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2nd STAVROS NIARCHOS FOUNDATION CONFERENCE
Impressions and Thoughts 

Dimitri and I were pleased
 to attend the “Second Annual 
Stavros Niarchos Foundation In-
ternational Conference on Phi-
lanthropy”, which was held up by 
The Stavros Niarchos Foundation 
in collaboration with the Euro-
pean Foundation Centre (EFC). 
The conference took place in Ath-
ens on June 27th and 28th, with 
the participation of approximately 
60 influential speakers from im-
portant European and US philan-
thropic organizations. The confer-
ence brought Philanthropic action 
in the forefront and examined its 
place within a contemporary So-
cial Welfare Society, following on 
from last year’s conference, which 
underlined the importance of phil-
anthropic foundations in times of 
crisis. During this two-day con-
ference participants followed a 
total of 15 themed lecture series, 
including presentations of numer-
ous philanthropic programs car-
ried out across the world, which 
focus on collaboration and devel-
opment. The main focus was on 
the concept of collaboration as a 
means of development and prog-
ress, and the contribution of differ-
ent organizations (public, private, 
philanthropic) in the creation of an 
effective Social Welfare Society. 
Among the speakers taking of the 
Conference were George Soros 
(founder of the grant making or-
ganization Open Society Founda-
tions), Anders Aslund (Swedish 
economist and associate of the 
Peterson Institute for International 
Economics), William Antholis 
(Managing Director of the Brook-
ings Institution), Stephen Fried-
man (Director of the New York 
Downtown Hospital Surgical De-
partment), Gary Bagley (Manag-
ing Director of New York Cares), 
, Garry Kasparov (former world 
chess champion and founder of 
the Kasparov Chess Founda-
tion), Rosanne Haggerty (Presi-
dent of Community Solutions), 

while  I  found  really  interesting  the 
“Microfinance  Best  Practices”, 
when  the  case  of  Greece  and  the 
obstacles  that  currently  exist  for  a 
microfinance  institution  to  operate 
in our country were discussed. The 
high level of initial capital required,
by the banking law, to create any 
financial institution, in  combination
with the low demand in the service 
sector  make it  difficult.  Moreover, 
the fact that the Greek banks are 
in the process of restructuring af-
ter  the sovereign debt crisis and 
the high  level of credit risk act as 
a deterrent for a microfinance in-
stitution to operate in Greece. On 
the other hand, a number of facts, 
such as the new markets that 
emerge  in  agriculture  and  produc-
tion of essential goods and the 
self-employment and enterprise 
creation, which are a major way of 
creating jobs, would make it easy 

and many others. It is important 
to keep in mind Mr. Soros’ view 
on the role of philanthropy within 
a social welfare society (“The real 
value of philanthropy is not how 
much money is spent, but how it 
is  spent”).  During  the  conference, 
many  break  out  sessions  which 
highlighted the means of building a 
social welfare society took place, 



Mία από τις μεγαλύτερες και πιο 
πολυσυζητημένες επενδύσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στη χώρα μας είναι 
αδιαμφισβήτητα αυτή της Cosco 
Pacific Limited στο λιμάνι του Πει-
ραιά. Με αρχικό προϋπολογισμό 
άνω των €620εκ., στο τέλος του 
2008 υπογράφηκε η σύμβαση πα-
ραχώρησης στην ανωτέρω κινε-
ζική εταιρεία η οποία αποτελεί και 
έναν από τους κορυφαίους «παί-
κτες» της παγκόσμιας ναυτιλίας 
και ειδικότερα του κλάδου διαχεί-
ρισης εμπορευματοκιβωτίων (στο 
εξής TEUs),. Σήμερα, ακριβώς 
έξι χρόνια μετά και με την ολο-
κλήρωση παραπάνω του μισού 
έργου, ο Πειραιάς συγκαταλέγεται 
πλέον στα μεγαλύτερα λιμάνια της 
Ευρώπης σε όρους διακίνησης 
TEUs υπερτετραπλασιάζοντας 
τον αριθμό τους σε σχέση με το 
2008 και αυξάνοντας παράλληλα 
το μερίδιο αγοράς του λιμανιού 
στην παγκόσμια «πίτα» διακίνη-
σης εμπορευματοκιβωτίων. 
Ως και το 1998, το λιμάνι του 
Πειραιά όπως και αυτό της Θεσ-
σαλονίκης αποτελούσαν δημόσια 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Συνε-
πώς, ο διορισμός των διοικήσεων 
τους εξαρτιόταν από το κράτος, 
οι αρχές των λιμανιών καθίστατο 
υπεύθυνες για την υποδομή, την 
αναδόμησή τους καθώς και την 
παροχή όλων των λιμενικών υπη-
ρεσιών ενώ τα έσοδα του λιμένα 
απορροφούνταν από το δημόσιο 
και δεν χρησιμοποιούνταν για τη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων 
του. Η μόνη συνεργασία  με τον 
ιδιωτικό τομέα πραγματοποι-
ούνταν σε περίπτωση έλλειψης 
χωρητικότητας και εξοπλισμού. 
Οι πρώτες προσπάθειες για την 
πρόσδοση ιδιωτικού χαρακτήρα 
στα ελληνικά λιμάνια έγιναν το 
1999 με τη μετατροπή του Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης σε νομι-
κά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη 
αλλαγή δεν είχε ως αποτέλεσμα 

την απόλυτη ανεξαρτητοποίηση 
από το δημόσιο. Ωστόσο, επέ-
φερε σημαντικές αλλαγές μεταξύ 
των οποίων την υιοθέτηση κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης, τη χρή-
ση  επιχειρηματικών σχεδίων κα-
θώς και την εισαγωγή των δύο λι-
μανιών στο Χρηματιστήριο Αξιών 
της Αθήνας. Με σκοπό λοιπόν τη 
διαχείριση των δύο προβλητών, 
το Νοέμβριο του 2008 ιδρύθηκε η 
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙ-
ΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε» (ΣΕΠ Α.Ε 
ή PCT), θυγατρική της «COSCO 
Pacific Limited» με έδρα τον 
Πειραιά. Έκτοτε, η ανάπτυξη του 
μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλά-
δος δεν είναι άδικα συνυφασμένη 
με την ανάπτυξη του Σ.Ε.Π. 
Ειδικότερα, σε εγχώριο επίπεδο, 
το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζει 
διαχρονικά σαφώς μεγαλύτερη 
δυναμικότητα από το δεύτερο 
μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της 
Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, 
με το μερίδιο αγοράς του πρώ-
του να φτάνει περίπου το 90% 
το 2012 σε σχέση με το 65% το 
2008. Εξίσου εμφανής είναι και η 
πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
όπου για πρώτη φορά ο Πειραι-
άς συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 
10 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια 
της Ευρώπης με την συνολική 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
να φτάνει τα 2,73εκ. TEUs όταν 
το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 
έφτανε μόλις τα 1,2εκ.. Σημειώ-
νοντας μέσα σε δύο μόλις χρόνια 
ανάπτυξη της τάξεως του 128,4% 
και καταλαμβάνοντας έτσι την 
όγδοη θέση στις ευρωπαϊκές 
κατατάξεις το ελληνικό λιμάνι 
ξεπερνάει μεταξύ άλλων το Gioia 
Tauro της Ιταλίας και το Ambarli 
της Τουρκίας. Τέλος, σε διεθνές 
επίπεδο, ο Πειραιάς κατέχει το 
0,46% της παγκόσμιας πίτας στην 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
μένοντας αρκετά πιο πίσω από τα 
μεγάλα ασιατικά λιμάνια τα οποία 
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις 

στον παγκόσμιο χάρτη. Παρόλα 
αυτά, με την πραγματοποίηση 
επενδύσεων άνω των €340εκ. κα-
θώς και με την εκμετάλλευση των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
που προσφέρει η κομβική θέση 
του λιμανιού η Cosco κατόρθωσε 
την ανάκτηση της χαμένης φή-

μης και αξιοπιστίας του Πειραιά. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η επαναφορά της συ-
νεργασίας με τη Mediterranean 
Shipping Company, της δεύτερης 
μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης 
containerships στον κόσμο. 
Με τη δυναμικότητα του λιμανιού 
να αναμένεται να φθάσει τα 4,8εκ. 
TEUs μέχρι την λήξη της σύμ-
βασης παραχώρησης το 2043, 
οι προοπτικές για περαιτέρω 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του Πειραιά και κατ επέκταση της 
ελληνικής ναυτιλίας φαντάζουν 
ιδιαίτερα ευοίωνες για το μέλλον.  
Ίσως η φιλοδοξία της Cosco για 
τη δημιουργία του μεγαλύτερου 
διαμετακομιστικού λιμανιού της 
Ευρώπης να μην αποτελεί εν τέλει 
ένα άπιαστο όνειρο.
 

Η COSCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Tων Τζένυ Κοντογιάννη, Χρύσα  Δουδέση και Χρήστου Αναστασιάδη



Με αυτήν την ερώτηση ο Andrew 
Rozanov, ανώτερο  διευθυντικό 
στέλεχος της  State Street  Bank 
ξεκίνησε το άρθρο του το 2005,  
το οποίο δημοσιεύθηκε  στο 
γνωστό επιστημονικό περιοδικό 
Central  Banking Journal. Στο 
εν λόγω άρθρο  του γίνεται  λό-
γος πρώτη φορά για τα Κρατικά 
Επενδυτικά Ταμεία (Sovereign 
Wealth Funds). Κάνοντας μια 
πιο ενδελεχής  έρευνα θα δια-
πιστώσουμε ότι  παρά του ότι ο 
όρος  «Sovereign Wealth Funds» 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το 2005 αυτά έχουν υπάρξει 
για περισσότερο από έναν αιώ-
να αλλά από το 2000 είχαμε μια 
θεαματική αύξηση του αριθμού 
τους . Τα πρώτα Κρατικά Επεν-
δυτικά Ταμεία (Sovereign Wealth 
Funds) δημιουργήθηκαν από την 
Αμερικάνικη Πολιτεία του Τέξας 
στο τελευταίο μισό του 19ου 

αιώνα για την χρηματοδότηση 
της δημόσιας εκπαίδευσης.  Το 
Permanent School  Fund δημι-
ουργήθηκε το 1854 με σκοπό το 
όφελος της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ακολούθως το 1876 δημιουργήθη-
κε το  Permanent University  Fund 
για το όφελος των πανεπιστημί-
ων. Το PUF αρχικά ήταν προι-
κοδοτημένο με δημόσια γη, την 
ιδιοκτησία της οποίας το κράτος 
διατηρούσε από όρους της συν-
θήκης του 1845 που αφορούσε 
την προσάρτηση της Δημοκρατίας 
του Τέξας στις ΗΠΑ. Αντίθετα, 
το  PSF για πρώτη φορά χρημα-
τοδοτήθηκε από πιστώσεις του 
κρατικού Νομοθετικού Σώματος 
, επίσης έλαβε δημόσια γη την 
ίδια στιγμή που δημιουργήθηκε 
το  PUF. Κάνοντας μια μετάβαση 
στις χώρες του Αραβικού Κόλπου 
παρατηρούμε  τη δημιουργία ενός 

άλλου ταμείου που ήταν από τα 
πρώτα  SWFs το οποίο είναι το 
Kuwait Investment Authority, αυτό 
δημιουργήθηκε το 1953 από τα 
έσοδα του πετρελαίου πριν ακόμα 
το Κουβέιτ αποκτήσει την ανεξαρ-
τησία του από το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Τα SWFs επενδύουν τόσο σε 
πραγματικά όσο και σε χρηματο-
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, 
πολύτιμα μέταλλα (commodities) 
ή σε εναλλακτικές επενδύσεις 
όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια (private equity) και τα 
αντισταθμιστικά αμοιβαία κεφά-
λαια υψηλού κινδύνου (hedge 
funds) . Τα Κρατικά Επενδυτικά 
Ταμεία επενδύουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και πολλά εξ αυτών 
χρηματοδοτούνται από έσοδα 
από τις εξαγωγές εμπορευμάτων 
ή συναλλαγματικών αποθεμά-
των (foreign-exchange reserves) 

«ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ;»
Του Σμυρναίου Χρήστου

ΓΝΩΜΕΣ 
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που κατέχονται από την εκάστο-
τε Κεντρική Τράπεζα. Τα SWFs 
δημιουργούνται συνήθως όταν οι 
κυβερνήσεις έχουν δημοσιονομικά 
πλεονάσματα και ελάχιστο ή κα-
θόλου διεθνές χρέος. Υπάρχουν 
δύο είδη κρατικών επενδυτικών 
ταμείων :  τα κρατικά επενδυτικά 
ταμεία εξοικονόμησης πόρων 
(saving funds) και τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία σταθεροποίη-
σης (stabilization funds). Ο σκο-
πός δημιουργίας των Stabilization 
funds ήταν για να μειώσουν την 
αστάθεια των εσόδων της κυ-
βέρνησης και να αντιμετωπίσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις από το  
«boom-bust cycles» στις δαπάνες 
της κυβέρνησης και της εθνικής 
οικονομίας. Από την άλλη τα 
Saving funds δημιουργήθηκαν για 
την εξοικονόμηση πόρων για τις 
μελλοντικές γενιές, ένα τέτοιο τα-
μείο είναι το Κυβερνητικό Ταμείο 
Συντάξεων (Government Pension 
Fund of Norway). Άλλοι λόγοι δη-
μιουργίας   SWFs μπορεί να είναι 
οικονομικοί ή στρατηγικοί, όπως η 
δημιουργία «μπαούλων» πολέμου 
(war chests) για αβέβαιες χρονι-
κές περιόδους. Για παράδειγμα, 
η επενδυτική αρχή του Κουβέιτ 
(Kuwait Investment Authority) 
κατά τη διάρκεια του πολέμου του 
κόλπου (Gulf War) διαχειρίστηκε 
πλεονάζοντα  αποθεματικά πάνω 
από το επίπεδο που απαιτείται για 
τα συναλλαγματικά αποθέματα 
(παρόλο που πολλές κεντρικές 
τράπεζες το κάνουν αυτό τώρα). 
Το Government of Singapore 
Investment Corporation και η 
Temasek Holdings  είναι εν μέρει 
η έκφραση μια επιθυμίας για 
την ενίσχυση της εδραίωσης της 
Σιγκαπούρης ως ένα διεθνές 
χρηματοπιστωτικό κέντρο. Έκτοτε 
παρόμοιο ρόλο έχει διαδραμα-
τίσει και το Korea  Investment 
Corporation. Σύμφωνα με στοι-
χεία που προέρχονται  από το 
Sovereign Wealth Fund Institute 
τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία των SWFs αυξήθηκαν 

για 5ο συνεχόμενο έτος το 2013 
σε επίπεδο ρεκόρ των 5,78 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων . Στο 
σύνολό τους οι διοικήσεις των 
SWFs κυρίως αυτών που βρίσκο-
νται σε αναδυόμενες οικονομίες 
έχουν πρόσβαση σε μια «δεξαμε-
νή» κεφαλαίων συνολικού  ύψους   
20 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 
.Ορισμένα από  αυτά τα κεφάλαια 
θα μπορούσαν στο μέλλον να 
διοχετευτούν στη χρηματοδότηση  
για ανάπτυξη εκείνων των υπο-
δομών για τις οποίες δεν υπάρχει 
παγκόσμια ζήτηση. Οι χώρες με 
SWFs τα οποία χρηματοδοτούνται 
από τις εξαγωγές εμπορευμάτων, 
κυρίως τις εξαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου ανήλθαν σε 
2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο 
τέλος του 2011. Ενώ τα SWFs τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τη 
μεταβίβαση περιουσιακών στοι-
χείων από επίσημα συναλλαγμα-
τικά αποθέματα και σε ορισμένες 
περιπτώσεις από τα πλεονάσμα-
τα του κρατικού προϋπολογισμού 
και των εσόδων από αποκρατικο-
ποιήσεις ανήλθαν σε 2,1 τρισε-
κατομμύρια δολάρια. Τα Ασιατικά  
SWFs είναι αυτής της μορφής. 
Ένα άλλο σημαντικό σημείο 
που πρέπει να σημειωθεί είναι 
ο δείκτης SWF – to – Foreign 
Exchange, που δείχνει το ποσο-
στό με βάση το οποίο η διοίκηση 
του SWF επενδύει σε επενδύσεις 
σε σχέση με τα συναλλαγματικά 
αποθέματα. Σύμφωνα με το SWF 
Institute τα SWFs των πλουτοπα-
ραγωγικών χωρών του Αραβικού 
Κόλπου έχουν μεγαλύτερο δείκτη  
SWF – to – Foreign Exchange. Το 
γεγονός αυτό αντανακλά μια πιο 
επιθετική στάση για την αναζή-
τηση υψηλότερων αποδόσεων. 
Κλείνοντας εκτός των άλλων 
υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους 
οποίους η αύξηση των SWFs 
συγκεντρώνει μεγάλη προσοχή 
και δημιουργεί σημαντικές ανησυ-
χίες. Δεδομένου του γεγονότος ότι 
τα SWFs συνεχίζουν να επεκτεί-
νονται τόσο σε μέγεθος όσο και 

σε σημασία το ίδιο κάνουν και οι 
πιθανές επιπτώσεις στις διάφορες 
αγορές περιουσιακών στοιχείων. 
Ορισμένες χώρες ανησυχούν ότι 
οι ξένες επενδύσεις των SWFs 
εγείρουν ζητήματα εθνικής ασφά-
λειας. Εξαιτίας του ότι σύμφωνα 
με τις χώρες αυτές ο σκοπός των 
επενδύσεων αυτών  των SWFs 
θα μπορούσαν να γίνονταν για 
την εξασφάλιση του ελέγχου των 
βιομηχανιών στρατηγικής σημα-
σίας για την πολιτική και όχι  τόσο 
για το οικονομικό όφελος.  

«Στο σύνολό τους 
οι διοικήσεις των 
SWFs κυρίως αυ- κυρίως αυ-
τών που βρίσκο-
νται σε αναδυό-
μενες οικονομίες 
έχουν πρόσβαση 
σε μια «δεξαμενή» 
κεφαλαίων συνο-
λικού  ύψους   20 
τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων»



Το «CFA Institute Research 
Challenge» είναι ένας παγκόσμιος 
διαγωνισμός πανεπιστημίων 
στην Ανάλυση Εταιρειών και 
Μετοχών που διοργανώνεται από 
το CFA Institute σε συνεργασία 
με τα τοπικά CFA Societies. 
Στόχος είναι η ανάλυση μιας 
εισηγμένης εταιρείας με τον 
ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται 
από επαγγελματίες αναλυτές. 
Οι ομάδες φοιτητών που 
συμμετέχουν θα διαγωνιστούν σε 
δυο τομείς (α) στη συγγραφή μια 
έκθεσης ανάλυσης και (β) στην 
παρουσίαση της ανάλυσης και 
επενδυτικής τους πρότασης σε 
επιτροπή που αποτελείται από 
επαγγελματίες του χώρου των 
επενδύσεων.Η ομάδα καλείται 
αρχικά σε εγχώριο επίπεδο να 
διαγωνιστεί με άλλα πανεπιστήμια 
και ο νικητής προκρίνεται στον 
περιφερειακό διαγωνισμό των 
χωρών ΕΜΕΑ.Ο διαγωνισμός έχει 
διεθνή αναγνώριση και αποτελεί 
σημαντική προσθήκη στο βιο-
γραφικό κάθε φοιτητή.Αποτελεί 
σίγουρα μια πολύ σημαντική 
εμπειρία για κάθε φοιτητή που 
συμμετέχει, αφού καλείται να 
εφαρμόσει στην πράξη τις 
γνώσεις του σχετικά με το 
accounting & finance, μέσα πάντα 
από ομαδική συνεργασία. Ο CFA 
Investment Research Challenge 
είναι ένας διαγωνισμός από στον 
οποίο παίρνει μέρος το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
έχοντας την παράδοση στο να 
διακρίνεται. Μάλιστα, η ομάδα του 
Ο.Π.Α. εκπροσώπησε τη χώρα 
μας στο εξωτερικό τόσο το 2013 
όσο και το 2014. Έτσι λοιπόν στα 
πλαίσια μίας συνέντευξης τα μέλη 
της ομάδας, που εκπροσώπησε 
στον διαγωνισμό το πανεπιστήμιο 
μας το 2013, μας απάντησαν σε 
τρείς ερωτήσεις.

Στην ομάδα 
συμμετείχαν οι Β. 
Μπάσιου, Γ. Ζερίτης, 
Γ. Κεφαλογιάννης, Γ. 
Μπινάς και Σ. Κιούκης 
με ακαδημαϊκό 
σύμβουλο τον Δ. 
Γιαμουρίδη και 
μέντορα από τον 
επαγγελματικό χώρο 
της διαχείρισης 
επενδύσεων τον Κ. 
Τσακιρίδη. 
1. Τι θεωρείτε ότι κερδίσατε 

από τη συγκεκριμένη 
εμπειρία; Τι αποκομίσατε 
από την επαφή που 
είχατε με τους φοιτητές 
αντίστοιχων ομάδων 
άλλων κρατών;

Τι κερδίσαμε;

Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο 
του: Κερδίσαμε τον Πανελλήνιο 
διαγωνισμό χρηματοοικονομικών. 
Στην 6μηνη διαδικασία θεμελιώ-
δους ανάλυσης της μετοχής εμ-
βαθύναμε σημαντικά τις γνώσεις 
μας στα χρηματοοικονομικά, μά-
θαμε πως είναι να συνεργάζεσαι 
με ομάδα φοιτητών που δεν γνω-
ρίζαμε προηγουμένως, χτίσαμε τις 
ηγετικές μας ικανότητες, προσθέ-
σαμε ένα πολύ σημαντικό απόκτη-
μα στο βιογραφικό μας και πάνω 
από όλα δημιουργήσαμε γερές 
φιλίες που θα μας συνοδεύουνε 
στο υπόλοιπο της ζωής μας. Συ-
νοψίζοντας, ήταν οι καλύτεροι 6 
μήνες της ακαδημαϊκής μας ζωής.
Ως προς το τεχνικό κομμάτι, γνω-
ρίσαμε τα υποδείγματα και τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματίες αναλυτές στην κα-
θημερινή τους εργασία. Στην ου-
σία πήραμε μια γεύση για το πως 
δουλεύει η αγορά στην πράξη, με 

όλα της τα θετικά και αρνητικά, 
καθώς είδαμε ότι μερικές φορές η 
θεωρία δεν μπορεί να επιβεβαιω-
θεί 100% στις πραγματικές συνθή-
κες της αγοράς. Ήταν όντως, αν 
όχι οι καλύτεροι 6 μήνες σίγουρα 
οι 6 πιο παραγωγικοί μήνες στην 
ακαδημαϊκή μας καριέρα, καθώς 
κληθήκαμε να χρησιμοποιήσου-
με έναν ευρύ συνδυασμό όλων 
των θεματικών ενοτήτων που δι-
δαχτήκαμε, είτε σε προπτυχιακό 
είτε και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.                    
Πέραν των γνωριμιών με μέλη 
άλλων ομάδων που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό,  αποκομίσαμε 
αυτοπεποίθηση για το επίπεδο 
της Ελληνικής Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Βλέποντας παρουσι-
άσεις αντίστοιχων ομάδων ανα-
γνωρίσαμε το επίπεδο των δικών 
μας γνώσεων, το οποίο δε διέφερε 
από αυτό των διεθνών φοιτητών. 
Αναγνωρίσαμε πως έχουμε κάθε 
δυνατότητα και ακαδημαϊκή υπο-
δομή ώστε να ανταγωνιστούμε 
επάξια στο εξωτερικό, με φοιτητές 
από όλον τον κόσμο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πλειονότητα των μελών 
της  ομάδας σας ήταν στο 
προπτυχιακό στάδιο των 
σπουδών τους, θεωρείτε ότι 
για έναν τέτοιο διαγωνισμό 
οι γνώσεις που λάβατε 
κατά τη φοίτησή σας στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ήταν επαρκείς; 

Οι γνώσεις που χρειάζονται για 
την εκπόνηση ενός project αντι-
στοίχου περιεχομένου και μεγέ-
θους σαφώς και δεν είναι μόνο 
αυτές που θα αποκτήσει κάποιος 
μέσα από το Πανεπιστήμιό μας. Το 
πρόγραμμα σπουδών του τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής είναι κατάλληλα δομημένο 
ώστε να δώσει τις βάσεις εκείνες 
στους φοιτητές για τη δυνατότητα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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CFA Institute Research Challenge
Του Πολίτη Ιωάννη



υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η 
κατανόηση ωστόσο και η μελέτη 
των μηχανισμών με τους οποίους 
δουλεύει η αγορά είναι αυτό που 
θα δώσει το έξτρα αποτέλεσμα και 
που θα κάνει και τη διαφορά. Συνε-
πώς είναι στο χέρι των φοιτητών, 
τόσο των προπτυχιακών, όσο και 
των μεταπτυχιακών, το να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα, χρησιμο-
ποιώντας αλλά και βελτιώνοντας 
τις ήδη αποκτούμενες γνώσεις και 
βάσεις τους από το Πανεπιστήμιο.

3. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται 
να αλλάξει στο ελληνικό  
πανεπιστήμιο έτσι ώστε 
οι Έλληνες φοιτητές 
να έχουν συχνότερη 

παρουσία σε τέτοιου 
είδους διαγωνισμούς;

Αυτοί που πρέπει να αλλάξουν εί-
ναι οι ίδιοι οι φοιτητές. Τα πάντα 
είναι θέμα πρωτοβουλίας! Οι φοι-
τητές πρέπει να καταλάβουν πως 
αυτοί είναι εκείνοι που πρέπει να 
φέρουν τους διαγωνισμούς στο 
πανεπιστήμιο και να ενεργοποιη-
θούν, κάνοντας αιτήσεις οι οποίες 
μπορούν να κάνουν το βιογραφικό 
τους να ξεχωρίσει. Το πανεπιστή-
μιο μας παρέχει όλα τα αναγκαία 
εφόδια και την ακαδημαϊκή στήριξη 
για τέτοιου είδους διαγωνισμούς 
λ.χ. ακαδημαϊκούς μέντορες, γνώ-
σεις λογιστικής και χρηματοοικο-
νομικής, και έτσι είναι στο χέρι των 
φοιτητών να κάνουν χρήση των 

ευκαιριών που τους παρέχονται.                                                      
Με άλλα λόγια, τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια έχουν ανάγκη από 
τέτοιους διαγωνισμούς, δίνοντας 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
στους φοιτητές να προβάλουν 
προς τα έξω το υψηλό επίπεδο 
γνώσεων που τους παρέχεται. Οι 
υποδομές υπάρχουν, ενώ οι γνώ-
σεις σίγουρα παρέχονται. Ο συν-
δετικός κρίκος για όλα αυτά είναι 
η ενεργός συμμετοχή, τόσο των 
φοιτητών, όσο και των πανεπιστη-
μίων.
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I first met Kamil Pruchnik two years ago 
during the LSE Alternative Investments 
Conference. I figured out back then that 
he was an undergraduate student in the 
Warsaw School of Economics. He was so 
simple and unpretentious, I couldn’t imag-
ine that, among numerous other awards, 
he was the only student ever awarded 
with the Polish Diamond Grant and has 
co-founded/ participated in various in-
ternational programs in Brazil, England, 
Iceland, Russia, Slovenia and USA on 
development policies and investment 
climate. I met him again a few months ago 
in London, as a junior economist in the 
World Bank this time, when I had the op-
portunity to learn about a very interesting 
initiative: “Brickonomics”.

Questions

1) So Kamil, what exactly is Brick-
onomics and how does Bricko-
nomics work? 
 
Brickonomics is an educational, team-based 
game for high-school students created by 
the experts of the Civic Development Forum, 
the National Bank of Poland and the World 
Bank. Players are divided into teams and 
each team forms a government of a fictional 
country – Brickoland – that is very similar 
to Poland. Students play the game during 
one lesson (45 minutes), and their goal is to 
implement economic reforms that will boost 
economic growth in Brickoland. Students 
choose reforms from a set of Reforms Cards 
and their choices have real impact on the 
state of the economy. The implications of 
the reforms are reflected by transforming 
LEGO® bricks from 4 LEGO® bricks tow-
ers that represent economic indicators. The 
towers represent 4 indicators: Gross Do-

mestic Product, Consumption, Public Debt 
and Unemployment. We decided to use Lego 
Bricks as they are a universal and familiar 
tool, used and loved by many students across 
the world. Bricks have different shapes and 
sizes and are simultaneously standardized. 
In Brickonomics, each brick represents a dif-
ferent value that ultimately becomes a build-
ing block of an indicator (represented by a 

Lego tower).

2) If I have understood well, you 
use toys in order to teach basic 
concepts of Economics! How 
did you come up with this inno-
vative concept-approach?

Well this is a rather funny story. I have two 
younger brother (twins) that are 9 years old. 
Two years ago, we were playing together 
with LEGO bricks in front of the TV, when an 
add of a commercial credit popped out on the 
screen. After the advertisement was gone, 
my brothers asked me questions like: what 
is credit? what is interest rate? etc. I used 
LEGO bricks and build towers of assets and 
liabilities for each one and simulated a credit 
transaction between them. Surprisingly, they 
got the idea right away. This was the moment 
I realized, how much educational potential 
is in LEGO bricks. They are fun, available 
and kids are familiar with LEGO. As a result, 
LEGO toys spur imagination and make it easy 
to learn abstract concepts as bricks have dif-
ferent shapes and sizes and yet are simulta-
neously standardized. If it worked so well with 
my brothers, why wouldn’t it work as well in a 
classroom? I was toying with this idea for over 
a year and eventually came with the proposal 
for Brickonomics – game, which utilizes the 
values and potential of LEGO and uses those 

By Dimitris Georgiou
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to teach basics of economics.

3) Why do you think someone 
should learn Economics from 
an early age? 

I think we all should have a basic under-
standing on how the economy works - and 
the best time to expose young minds to 
terms such as public debt, inflation and GDP 
is actually high schools. At least in Poland, 
elements of economics are already a part of 
curriculum for entrepreneurship class taught 
at high schools. Furthermore, high school is 
the right time to introduce the mechanisms 
of economics in the context of a particular 
country, as students between the age of 
16 and 19 usually start shaping their first 
political and economic views. Lack of un-
derstanding of economic concepts hampers 
an informed public discussion on economic 
challenges facing the country. Improved 
understanding of economic mechanisms 
empowers young voters to choose lead-
ers, who present the most effective 
economic program for the country. It 
also allows them to be active participants of 
discussions on current and future economic 
policy in Poland. 

4) I feel exactly the same, but 
this is a different, long dis-
cussion! Many people, even 
Economics students find this 
field rather boring. What do 
you find more fascinating with 
Economics? 

I guess it is the fact that economics is a very 
interesting and young science. As we speak 

it is changing constantly as new ideas and 
concepts are being implemented to this sci-
ence from many other such as Sociology, 
Psychology or even Biology. Thus, econom-
ics enters new areas new frontiers every few 
years, and it is almost “normal” that what we 
have previously taken for granted should 
actually be updated. Thus, economics is – in 
my view- the strongest candidate, to tell us 
more about life and how we live than any 
other science. Oh, and I also believe, that 
God is an economist (laugh).

5) Haha! That’s an alternative 
perspective about Economics! 
Actually, it is one of the best I 
have ever heard! How did your 
University contribute to your 
passion for Economics and 
how did it help you towards 
your remarkable course?

I guess I was very lucky - most of my teach-
ers were very young and passionate about 
their work. Thus, it was actually nice to have 
a chance to hear them out and be present 
and committed to the class. However, I be-
lieve I developed my passion for economics 
when I started to travel and work in various 
think tanks or institutions or simply study 
abroad. This was the time I started to see 
how economics “work in the field” and this is 
what I want to do in the future. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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6) Last but not least, what advice 
would you give to prospec-
tive economists and entrepre-
neurs?

Well, there are so many guides for young 
entrepreneurs that it is very hard to have an 
original one. But my personal for them would 
be: Don’t be afraid to have crazy ideas. Test 
them, play with them, don’t push them too 
hard and give them time to grow in your 
heads. You never know if such an idea will 
eventually re-shape how people live, learn 
or perceive different concepts. Also, try to 
get (once your ideas are more or less clari-
fied) to talk and consult your ventures with 
people smarter and more experience. There 
is nothing wrong with asking for help. Trust 
me, you will be surprised to know, how many 
times people will help you – you just need to 
let them know about that. 

As for the economists - I would say, don’t be 
afraid to challenge your mentors intellectu-
ally and try to specialized in one field. There 
is a growing demand for economist-experts 
that can say that are specialized in one 
particular subject (like labor markets, energy 
economics, etc.).

Thank you very much for shar-
ing with us your insightful 
thoughts. Of course, there is 
no need to repeat your invita-
tion to Greece! The weather is 
far better from London! As for 
our readers, they can find more 
on Brickonomics in: 

http://www.brickonomics.org/



                                                                  
Μάλιστα, το εγχείρημα αυτό έφερε 
θετικά αποτελέσματα στις ελληνι-
κές τράπεζες. Παράλληλα όμως 
με τα οικονομικά οφέλη δημιουρ-
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για μια 

Το στοίχημα της επέκτασης των ελληνικών τραπεζών
Του Πολίτη Ιωάννη
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ελληνικές τράπεζες γνώρισαν 
σπουδαία άνθηση τόσο στην ελ-
ληνική αγορά όσο και στην αγορά 
της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Η 
ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά 
μπορεί δικαίως να χαρακτηρι-
στεί ως στρεβλή και ασταθής. Η 
διαπίστωση αυτή προκύπτει από 
το γεγονός ότι η χρηματοδότηση 
εστιαζόταν κυρίως στην κάλυψη 
των καταναλωτικών αναγκών 
και λιγότερο στην ενίσχυση των 
παραγωγικών και εξωστρεφών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Παράλληλα όμως, εφαρμοζόταν 
ένα στρατηγικής σημασίας σχέδιο 
εκτός των ελληνικών συνόρων, 
το οποίο δεν μπορεί να παραλη-
φθεί.Στις χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης αλλά και σε αυτές της 
ανατολικής Μεσογείου, πραγ-
ματοποιήθηκαν επιχειρηματικά 
ανοίγματα, όπως εξαγορές τρα-
πεζών, που είχαν ως στόχο την 
επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους και τη δημιουργία νέων 
πηγών κερδοφορίας. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα εξαγοράς 
αποτελεί αυτό της Finansbank 
από την Εθνική το 2006.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστη-
μα διανύει την πλέον κρίσιμη 
περίοδο για την επιβίωση του. 
Οι τράπεζες, από τις αρχές του 
2010, αντιμετώπισαν έντονα το 
πρόβλημα της ενίσχυσης της 
κεφαλαιακής τους επάρκειας κα-
θώς και αυτό της εξυγίανσης των 
χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Το 
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να παρατηρηθεί συρρίκνωση των 
δραστηριοτήτων τους, με 
αποτέλεσμα την επιτάχυση της 
ύφεσης στην οικονομία. Όμως, ο 
τραπεζικός κλάδος δεν αποτελού-
σε πάντα την «αχίλλειο πτέρνα» 
της ελληνικής οικονομίας.

                          
   Την προηγούμενη δεκαετία, οι 

εντονότερη παρουσία της χώρας 
μας σ’ αυτές τις χώρες. Συγκεκρι-
μένα, σε χώρες όπως η Ρουμανία, 
η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σερ-
βία, η Ουκρανία και τα Σκόπια η 
ελληνική παρουσία στο τραπεζικό 
σύστημα είναι ιδιαιτέρως ισχυρή. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειω-
θεί η σπουδαιότητα του τραπεζι-
κού συστήματος για την ανάπτυξη 
και την παρουσία ρευστότητας σε 
μία οικονομία. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν ότι οι ελληνικές τράπεζες 
διαδραματίζουν έναν ιδιαιτέρως 
καθοριστικό ρόλο στις χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιού-
νται. Το γεγονός 
αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την 
απόκτηση ενός 
συγκριτικού πλε-
ονεκτήματος για 
την χώρα μας 
σε πολλούς και 
καθοριστικούς, 
για την εξέλιξη 
μίας χώρας, 
τομείς. Χαρακτη-
ριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί 
ο τομέας των 
εμπορικών 
σχέσεων καθώς 
και αυτός της 
χάραξης της εξωτερικής πολιτικής,
στην ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.
Όμως ο ρυθμός ανάπτυξης της 
συγκεκριμένης στρατηγικής 
περιορίστηκε σημαντικά από τις 
αρχές του 2010 μέχρι και σήμερα. 

της «ποιότητας» των δανείων που 
είχαν χορηγηθεί. Τα γεγονότα αυτά

όμως που ευλόγως δημιουργείται 
είναι αν αυτός ο οικονομικός 
«σεισμός», που έπληξε τις 
ελληνικές τράπεζες, αποτελέσει 
παράγοντα αναθεώρησης της 
προοπτικής ανάπτυξης τους στις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 
Μοναδικό δεδομένο για την 
απάντηση του ερωτήματος αυτού 
είναι ότι  καθοριστικό ρόλο  θα 
διαδραματίσουν τόσο οι εξελίξεις 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
τραπεζών όσο και η πορεία της 
ελληνικής οικονομίας.

Αυτό συνέβη καθώς το ελληνικό 
κράτος, τον Μάρτιο του 2012, 
αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις
δανειακές του υποχρεώσεις, 
ουσιαστικά εξανάγκασε τις 
ελληνικές τράπεζες να δεχτούν 
την απομείωση των κρατικών 
ομολόγων που είχαν στα χαρτο-
φυλάκια τους. Επίσης, οι γενικό-
τερες μακροοικονομικές συνθήκες 
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 

είχαν ως συνέπεια την συρρίκνωση
της δραστηριότητας των τραπεζών
τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο 
και σε αυτή εκτός των ελληνικών 
συνόρων. Πλέον, ύστερα από μία 
πολύ δύσκολη και μακρόχρονη 
πορεία ύφεσης για την ελληνική 
οικονομία, καλλιεργείται η 
προσδοκία για επιστροφή σε 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι 
τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν 
επιτυχώς και η προσοχή όλων 
στρέφεται στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας. Το ερώτημα 



                                          

Emanuel Derman is 
Head of Risk at Prisma 
Capital Partners and a 
professor at Columbia 
University, where he 
directs their program in 
financial engineering. 
He is the author of “My 
Life as a Quant”, one 
of Business Week’s top 
ten books of the year, in 
which he introduced the 
quant world to a wide 
audience. His latest book 
is “Models. Behaving. 
Badly: Why Confusing 
Illusion with Reality Can 
Lead to Disasters, On 
Wall Street and in Life”. 

We all have a specific idea of 
what the science of physics 
represents. In the beginning, 
somebody finds it weird that 
this faculty can be connected 
to the Finance sector.As far as 
his first book is concerned, it is 
believed to be “ a fascinating 
account of one man’s journey 
through several of the leading 

institutions of our time. Written 
perhaps by the leading prac-
titioner of his generation, this 
insightful narrative explores 
the disparate cultures of phys-
ics, finance and their powerful 
fusion known as phynance.”   
Peter Carr of the Quantitative 
Research, Bloomberg, Direc-
tor, Masters in Math Finance 
NYU.Emanuel Derman was 
born in South Africa but most 
of his professional life stayed 
in Manhattan in New York City, 
where he made contributions 
to several science fields. After 
his research on physics at 
the University of Cape Town 
(Bsc) and a Ph.D. in theoreti-
cal physics from Columbia in 
1973, he continued his re-
search in theoretical particle 
physics at the University of 
Pennsylvania, the University 
of Oxford, Rockefeller Uni-
versity and the University of 
Colorado at Boulder between 
1973 and 1980.It was not until 
in the late that he came closer 
to the business matters more 
actively.From 1980 to 1985 he 
worked at AT&T Bell Laborato-
ries, where he developed com-
puter languages for business 
modeling applications.In 1985 
Derman joined Goldman Sachs 
Fixed income division, where 
he was one of the co-develop-
ers of the Black- Derman-Toy 
interest rate model. It is consid-
ered to be a commonly used 
short rate model applied to 
bond options and other inter-
est rate derivatives. It is a one 
factor model (single stochastic 
factor) that determines the 
evolution of the future interest 
rates. Moreover, BDT was the 
first model to combine mean 
–reverting behavior (we can 

assume that price will always 
return/revert to the mean/mov-
ing average) of the short term 
rate with a lognormal distribu-
tion (logarithm). This model is 
still widely used in investing.
He left Goldman Sachs at the 
end of 1988 to take a position 
at Salomon Brothers Inc. as a 
Head of Adjustable Rate Mort-
gage Research in the Bond 
Portfolio Analysis group. Only 
to be appointed a managing 
director at Goldman Sachs & 
Co. in 1997.From 1985 to 2002 
he worked on Wall Street, run-
ning quantitative strategies re-
search groups in fixed income, 
equities and risk management. 
In his 1996 article Model Risk 
Derman pointed out the dan-
gers that inevitably accompany 
the use of models, a theme 
he developed in My Life as a 
Quant. Something that among 
many economists, Paul Krug-
man, have blamed for the 
great recession of 2008–2009.
Among his many awards and 
honors, he was named the 
SunGard/IAFE Financial En-
gineer of the Year in 2000.                                          
When he started working in 
1985, he was asked by his 
employer to have a second 
pass of a Black and Scholes 
like model applied on bond 
option, only built the previous 
year. He spontaneously chose 
to approach the problem as a 
common problem in physics, 
read, understand the theory, 
diagnose the problem and 
create a computer program in 
order to make it work. But what 
he encountered was a dissatis-
fied employer whose answer 
was that: “You know that… 
in this job you really need to 
know only four things: addition, 

Emanuel Derman
By Papanikolaou Kelly
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subtraction, multiplication, and 
division and most of the time 
you can get by without divi-
sion”. First of all, markets are 
affected by sociopsychological 
factors due to human’s inter-
vention in the working proce-
dure, so a more easy-to-under-
stand and easy-to-use model 
is more efficient than a correct, 
complicated one. Derman in 
his latest book explaines Wall 
Street’s attachment with mod-
els and shows why nobody will 
ever be able to write a model 
that can “encapsulate”-con-
clude human behavior by using 
his own experience in financial 
theory and practice. Apart from 
that, “time is money” and this is 
a clear example of its meaning, 
as market dealers needed then 
and now to be capable of deal-
ing with as many requests from 
businesses as they can with a 
simplified computer program, 
just like the one provided by 
Derman. 

But what does a physician 
have to offer to the finan-
cial markets?

This question gives us a 
chance to refer to a modern 
neologism, called financial en-
gineering. In the late 1970 and 
early 1980s they were called 
“rocket scientists” (rocket: the 
“exotic part of physics” as Der-
man chooses to describe it) 
affected by the famous rocket 
manufacturement, known to 
people then.  Even in 1985 
when Derman entered Wall 
Street the term was unknown 
to most people. In his book 
“My life as a quant“he prefers 
to rename the term as quanti-
tative finance, due to its famil-

iarity with physics-like models, 
mathematical techniques and 
computer science. Now these 
people are most welcome to 
enter in the finance markets 
with the term “quants”. For 
instance, in the late 1980 their 
profession was in so high 
demand that they were called 
“POWs“– physicists on Wall 
Street by the head-hunters. 
People prefer to go to finance 
from physics contrary to ear-
lier. Derman made that step to 
finance when he was dealing 
with computer programming, 
as its conveniences attracted 
his interest. He claims that 
financial engineering includes 
business knowledge, math-
ematical and statistical skills 
and as it is said, they can 
“manufacture these products 
under certain assumptions”, 
Derman’s speech in 2006 at 
the SLAC. Wall Street calls it 
“statistical arbitrage“which is 
in fact forecasting. Economet-
rics is trying to make money 
through short term predictions 
seeing fundamental data.                                              
A man that is best known for 
his work on the Black-Derman-
Toy interest-rate model and 
for developing local volatility 
models of the implied volatility 
smile does not stop learning. In 
2011, he published his second 
book, where he describes the 
breakdown of capitalism during 
the 2008 financial crisis and 
presents three ways of under-
standing the world, through 
models, theory and intuition. 
He owns his own website and 
continues to help students in 
their steps in financial engi-
neering.

“You know that… 
in this job you re-
ally need to know 
only four things: 

addition, subtrac-
tion, multiplication, 
and division and 
most of the time 
you can get by 

without division”.
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Ο σήμερα 70χρονος Bernard 
Madoff θα μείνει στην 
ιστορία ως ένας από τους 
μεγαλύτερους απατεώνες 
του σύγχρονου επενδυτικού 
κόσμου, βαδίζοντας στα χνάρια 
του «πρωτοπόρου» Charles 
Ponzi.  Ο μέχρι πρότινος 
πετυχημένος χρηματιστής, 
περιζήτητος διαχειριστής 
κεφαλαίων και πρώην 
πρόεδρος του Nasdaq, άρχισε 
τη δραστηριότητά του στο 
χώρο του χρηματιστηρίου το 
1960, ιδρύοντας τη Bernard L. 
Madoff Investment Securities, 
η οποία πλέον βρίσκεται ακόμη 
σε καθεστώς εκκαθάρισης και 
ρευστοποίησης.  Από πενιχρός 
χρηματιστηριακός trader με 
5000$, κατάφερε να πετυχαίνει 
αποδόσεις της τάξης του 9%, 
σημειώνοντας καθημερινά 
μέσο όρο συναλλαγών 740 
εκ. $.  Ο Madoff είχε ως 
τακτική την καταβολή της 
προμήθειας στον broker για 
την εκτέλεση της εντολής του 
πελάτη μέσω του δικού του 
brokerage, διασφαλίζοντας 
ο ίδιος συγχρόνως ότι δεν 
μεταβαλλόταν η τιμή που 
λάμβανε ο πελάτης μέσω του 
συστήματος.  Η επενδυτική 
του στρατηγική βασιζόταν σε 
πώληση blue chip μετοχών 
και αγορά options.  Πιο 
συγκεκριμένα, η θέση του 
αποτελείτο από την κατοχή 30-
35 μετοχών του S&P 100 με τη 
μεγαλύτερη συσχέτιση με τον 
κλάδο, την πώληση των out of 
the money calls του δείκτη και 
την αγορά των out of the money 
puts του δείκτη.
Τη δεκαετία του 70, επένδυε 
σε «convertible arbitrage» 
θέσεις των large-cap μετοχών, 

υποσχόμενος αποδόσεις της 
τάξεως του 18% με 20%.  Οι 
πρώτες του επενδύσεις στα 
futures ήταν το 1982, ενώ στα 
put options το 1987 ενόψει 
της χρηματοπιστωτικής 
αναταραχής.  Το στοιχείο που 
έκανε το επενδυτικό σχέδιο 
του Madoff να μην εντοπίζεται 
από τους μηχανισμούς 
ελέγχου είναι ότι τηρούσε 
τον θεσμικό κανονισμό «the 
5% payout  rule», δηλαδή, ο 
κύριος αποδέκτης του 5% των 
επενδεδυμένων κεφαλαίων των 
funds ήταν οι φιλανθρωπίες.  
Επίσης, το γεγονός ότι οι 
επενδύσεις του Madoff γίνονταν 
σε πραγματικές επιχειρήσεις 
ήταν και το στοιχείο 
διαφοροποίησης του σχεδίου 
του από τα υπόλοιπα Ponzi 
Schemes  τα οποία συνήθως 
βασίζονταν σε μη ρεαλιστικές 
επιχειρήσεις.  Παράλληλα, 
δεν υπήρχε διαφάνεια στην 
επενδυτική του στρατηγική και 
κατέφευγε σε ψευδείς δηλώσεις 
στις αρχές, κι έτσι εάν δεν είχε 
μεσολαβήσει η οικονομική 
κρίση το 2008 και οι επενδυτές 
δεν είχαν καταθέσει αιτήματα 
για πρόωρη εξόφληση 7 δισ. 
$, το σχέδιό του θα συνέχιζε 
κανονικά.  Αυτή άλλωστε είναι 
και η κατάληξη όλων των Ponzi 
Schemes.  
Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις 
που δίνονται στους αρχικούς 
επενδυτές προέρχονται απλά 
και μόνο από τις εισφορές 
των νεοεισερχόμενων, στους 
οποίους δηλώνεται ότι οι 
αποδόσεις προέρχονται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συγχρόνως, χρησιμοποιούνται 
πλασματικές μέθοδοι για την 
απόκρυψη στοιχείων, τηρώντας 

άκρα μυστικότητα.  Η χρήση 
δημιουργικής λογιστικής είναι 
επίσης διαδεδομένη, καθώς τα 
Ponzi Schemes παραποιούν τα 
στοιχεία των συναλλαγών και 
δεν κάνουν ορθή χρήση των 
Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών 
Πρακτικών, εμφανίζοντας 
μικρότερες υποχρεώσεις, 
κεφαλαιοποιώντας έξοδα, 
αναγνωρίζοντας τόκους σε 
πτωχευμένους πελάτες και 
προσαρμόζοντας το ενεργητικό 
τους σε υψηλότερες αξίες.  
Παρουσιάζουν μια εικόνα 
πλούτου και ευμάρειας, 
αποκτούν φερεγγυότητα 
συνεργαζόμενα με επιφανείς 
οντότητες και τέλος, 
προσελκύουν επενδυτές 
χρησιμοποιώντας ως 
επιχείρημα την εμπιστοσύνη 
των παραπάνω.  Έτσι, τα 
συνήθη θύματα, κυρίως 
επενδυτές υψηλού κινδύνου, 
ή όσοι δεν κάνουν σωστό 
διαγνωστικό έλεγχο, δεν έχουν 
καμία ένδειξη για την ύπαρξη 
απάτης.  Επίσης, έλλειψη 
εγγράφων, παραποιημένα 
στοιχεία, συνεχείς 
υπεραποδόσεις ακόμα και σε 
περιόδους κρίσης, κρυφές 
ή πολύπλοκες στρατηγικές, 
καθώς και επιθετικό marketing 
για την άμεση προσέλκυση 
επενδυτών, είναι σημάδια που 
θα έπρεπε να καλλιεργούν 
υποψίες και να ελέγχονται.
Τι μπορούν όμως να κάνουν 
οι υποψήφιοι επενδυτές για να 
αποφύγουν ένα Ponzi Scheme;  
Η βασική διαδικασία στην οποία 
απέτυχαν οι επενδυτές στη 
περίπτωση Madoff είναι αυτή 
του διαγνωστικού ελέγχου.  
Στο παρελθόν, οι επενδυτές 
κοιτούσαν κυρίως το όνομα 

Bernard Madoff
Των Θοδωρή Καραβασίλη  και Γιώργου Παστέλλα
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και τη φήμη των διαχειριστών, 
δίνοντας έμφαση μόνο σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως 
η φιλοσοφία και ο τρόπος 
υλοποίησης των επενδυτικών 
πλάνων.  Έτσι, αγνοούσαν 
τα ποσοτικά στοιχεία που στη 
σύγχρονη χρηματοοικονομική 
είναι απαραίτητα εργαλεία.  
Πλέον, όμως, τα funds  
παρουσιάζουν ξεκάθαρα την 
αξία τους, τους κινδύνους, 
καθώς και τα συστατικά 
στοιχεία των επενδύσεών 
τους.  Έτσι, μέσω μιας καλής 
ανάλυσης των στρατηγικών του 
εκάστοτε fund, οι επενδυτές θα 
πρέπει με τη χρησιμοποίηση 
ιστορικών στοιχείων να 
υπολογίσουν αθροιστικές 
αποδόσεις, μέσες αποδόσεις 
και τις περιοδικές αποδόσεις.  
Κατόπιν, να κατασκευάζουν 
την «καμπύλη πλούτου» του 
fund και τελικά  να  συγκρίνουν 
τα παραπάνω (καθώς και 
άλλα πιο προχωρημένα μέτρα 
απόδοσης) με τα αντίστοιχα 
benchmarks.  Όσον αφορά 
τους κινδύνους χρειάζεται 
σαφής αντίληψη της έκθεσης 
στην κάθε μορφή, καθώς και η 
χρησιμοποίηση μαθηματικών 
εργαλείων όπως το VaR για 
τη μέτρηση των επιμέρους 
ευαισθησιών.

Στην αποφυγή και άλλων 
επενδυτικών απατών στο 
μέλλον, μεγάλη σημασία 
έχει και ο τρόπος άσκησης 
καθηκόντων των αρχών.  
Οι φορολογικοί ελεγκτές, 
οι ελεγκτές του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και 
το Συμβούλιο Επιθεώρησης 
– Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης, θα πρέπει να 
διακρίνονται από αψεγάδιαστο 
ήθος και από ακεραιότητα 
του χαρακτήρα τους.  
Συγχρόνως, ο ανεξάρτητος και 
ο αντικειμενικός έλεγχος θα 
πρέπει να προϋποθέτει την 
έλλειψη οποιοδήποτε είδους 
δεσμού με τη διοίκηση της 
υπο έλεγχο εταιρείας και της 
αυτοτέλειας της δράσης του 
ελεγκτή κάτι που δε συνέβη 
στην περίπτωση Madoff.  
Επιπροσθέτως, απαραίτητη 
στη διαδικασία αυτή θεωρείται 
και η συμβολή της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς αλλά και 
επιπλέον οργανισμών όπως 
η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών της 
Κεφαλαιαγοράς (CESR), 
ο Διεθνής Οργανισμός 
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς  
(IOSCO) και η Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων, πάντα σε νομοθετικό 
αλλά και παρεμβατικό ρόλο.  
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Συμμετείχα στο πρόγραμμα 
Εράσμους για νέους 
επιχειρηματίες στα τέλη του 
2012. Σκοπός του προγράμματος 
είναι η ανταλλαγή γνώσης 
με σκοπό την ίδρυση μιας 
επιχείρησης στην Ευρώπη και 
τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Η διαδικασία συμμετοχής έχει 
μια σειρά από βήματα οπότε 
και ο νέος επιχειρηματίας αφού 
επικοινωνήσει με κάποιο τοπικό 
σημείο επαφής, ξεκινάει τη 
διαδικασία που περιλαμβάνει 
εγγραφή στη πλατφόρμα όπου 
ανεβάζει μεταξύ άλλων το 
βιογραφικό του, το επιχειρηματικό 
σχέδιο και το κείμενο με το 
σκοπό του. Αφού εγκριθεί αποκτά 
πρόσβαση σε μια λίστα με 
επιχειρηματίες που μπορούν να 
τον φιλοξ… Βασικά βαρέθηκα 
να περιγράφω τα τυπικά 
χαρακτηριστικά. Μπορείτε να τα 
βρείτε και εδώ  http://www.eras-
mus-entrepreneurs.eu/. Συνεχίζω 
με την εμπειρία μου.

Η ιδέα μου είχε να κάνει με τη 
μετατροπή μιας οικογενειακής 
τουριστικής επιχείρησης σε bou-
tique ξενοδοχείο («καινοτόμο» :Ρ 
όπως αποδείκνυε και η διάκριση 
που είχα λάβει σε σχετικό 
διαγωνισμό). Η συμμετοχή μου 
στο Erasmus σε συνδυασμό με 
τις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας 
αργότερα με βοήθησαν στο να 
κάνω αυτή την ιδέα ένα γενικό 
μοντέλο αναδιοργάνωσης  σχετικά 
μικρών ξενοδοχείων, που από 
τη μία οδηγεί σε σημαντικά 
υψηλότερα κέρδη (έως 6χ) και 
από την άλλη επιφέρει θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και 
κάποιες άλλες πιο ενδιαφέρουσες 
προεκτάσεις. Αυτά όμως είναι μια 
άλλη ιστορία…..

Με αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο 
ανά χείρας, επικοινώνησα με 
την Asset Technology και το 
κύριο Ανδρεάδη, ο οποίος με 

καθοδήγησε στη διαδικασία. Αυτή 
είχε λίγο πολύ όπως περιέγραψα 
παραπάνω. Δηλαδή, ανέβασα 
το ποιος είμαι, τι κάνω, τι θέλω 
και τι μπορώ να προσφέρω και 
απέκτησα πρόσβαση στη λίστα 
με τις επιχειρήσεις. Επίσης 
πρέπει να πω ότι κάθε χώρα 
δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό το 
μήνα (στην περίπτωση μου ήταν 
μέχρι 900 ευρώ) και πρέπει κάθε 
μήνα ο συμμετέχων να υποβάλει 
έκθεση προόδου καθώς και 
ενδελεχή αναφορά των εξόδων. 
Η σκέψη ήταν να συνεργαστώ 
με επιχείρηση για να παράσχω 
αυτό το μοντέλο συμβουλευτικά/
επενδυτικά. Ωστόσο, με 
προσέγγιζαν μικρά ξενοδοχεία 
που μου υπόσχονταν μια ολιστική 
εμπειρία λειτουργίας ξενοδοχείων: 
από Ρεσεψιόν έως …. Καθάρισμα!  
Αυτό που έκανα ήταν να ξεδιαλέξω 
κάποιες περιοχές που με 
ενδιέφεραν, να επικοινωνήσω με 
consulting companies και να να τις 
πείσω για τις προθέσεις μου! 

Τελικά, ήρθα σε συμφωνία με 
τη Smeralda Consulting στην 
εντυπωσιακή Σαρδηνία (Ιταλία). 
Η Smeralda είναι μια σχετικά 
μικρή, αλλά δυναμική εταιρεία 
με εντυπωσιακό επίπεδο 
τεχνογνωσίας και ευρύτατο net-
work: από Ισπανία έως Ισραήλ, 
και από Βρυξέλλες έως Αφρική. 
Μου άρεσε, επίσης, διότι από 
την επικοινωνία μου έμαθα ότι 
θα μπορούσα να ασχοληθώ 
με project που άπτονταν της 
περιφερειακής ανάπτυξης μέσω 
τουρισμού, πολιτισμού και 
εκπαίδευσης σε συνεργασία με 
τους αντίστοιχους συμβούλους 
της εταιρείας, τον Gavino και τον 
Giuseppe. Άλλωστε μια από τις 
καινοτομίες του δικού μου σχεδίου 
ήταν ότι ενσωμάτωνα τέτοιες 
αρχές στη λειτουργία μιας και 
μόνο επιχείρησης. Η επιχείρηση 
λοιπόν ήταν tailor-made για μένα, 

οπότε παρακάτω θα περιγράψω 
όσο πιο σύντομα μπορώ, τι έκανα 
εκεί τους δύο μήνες που έκατσα, 
από τα μέσα Οκτώβρη μέχρι τον 
Δεκέμβρη.

Μια επεισοδιακή άφιξη….

Η άφιξη μου στη Σαρδηνία 
ακολούθησε μια σειρά μαθημάτων 
Αγγλικών στo Η.Β., Ιταλικών στη 
Φλωρεντία και μια εκδήλωση 
στις Βρυξέλλες. Αν και λίγο 
κουρασμένος, 13 Οκτωβρίου 
την ημέρα των γενεθλίων μου 
βρέθηκα στη Σαρδηνία. Η 
συμβουλευτική ήταν στο Sas-
sari, ενώ εγώ θα έμενα σε ένα 
ρετιρέ κοντά στη θάλασσα που 
μου είχε βρει η εταιρεία στο Algh-
ero. Ολόκληρο το περιοδικό δε 
φτάνει για να περιγράψω αυτό το 
μέρος, το οποίο σημειωτέο είχε 
περίπου 6-8 μήνες τουριστική 
σεζόν, πράγμα στο οποίο είχε 
βοηθήσει και η Smeralda. Θα 
μπορούσα να διέμενα σε αυτό 
και απλά να κάνω βόλτες στο 
promenade με τους φοίνικες και 
την παλιά πόλη, η οποία ήταν 
γεμάτη μικρές εκπλήξεις όπως 
gelaterie και ένα αγαπημένο 
μου παλαιοβιβλιοπωλείο! Το 
διαμέρισμα θα ήταν διαθέσιμο 
από την επόμενη μέρα. Οπότε 
βρήκα στέγη σε ένα «κατάλυμα» 
με μπάνιο που θα το μοιραζόμουν 
με ένα ζευγάρι Ιρακινών από τη 
Γερμανία. Τα δε γενέθλια μου 
αφού το Billionaires Club του Fa-
bio είχε κλείσει λόγω φθινοπώρου 
τα γιόρτασα με ένα σάντουιτς 
από μια καντίνα και ένα κέικ από 
αυτόματο διανομέα!

Δευτέρα και ο Gavino σύμβουλος 
στην εταιρεία και μέλος μιας από 
τις παλαιότερες οικογένειες του 
Αλγκέρο με μετέφερε με το αμάξι 
στα γραφεία. Αποδείχθηκε ένα 
από τα φιλικότερα άτομα που έχω 
συναντήσει. Εκεί τους γνώρισα 
όλους, με υπάρχον βέβαια το 
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πρόβλημα της επικοινωνίας 
μιας και τα Ιταλικά μου ήταν 
περιορισμένα και τα Αγγλικά 
τους (πλην κάποιων εξαιρέσεων) 
επίσης.

Ένας από τους πρώτους 
σταθμούς ήταν η επίσκεψη στη 
Confidustria, που αντιπροσωπεύει 
πάνω από 3 εκ επιχειρήσεις στην 
Ιταλία, μεταξύ των οποίων και 
η FIAT. Η συνάντηση έγινε στη 
έπαυλη La Mimosa. Εκεί, συνοδεία 
συμβούλων από την εταιρεία, 
μιλήσαμε, για τη Σαρδηνία, τις 
συνέργειες του προγράμματος, 
αλλά και κάποια θέματα γύρω 
από τις Βρυξέλλες. Στο pick της 
συνάντησης ήταν και τα δώρα 
που μου έκαναν μεταξύ των 
οποίων και μια συλλεκτική σειρά 
γραμματοσήμων.

Εβδομάδες 1 & 2: Τα 
πρώτα projects και η 
εκδρομή στη Bosa
Την πρώτη εβδομάδα 
εξοικειώθηκα με προγράμματα 
που αφορούσαν τις πρωτοβουλίες 
μεταξύ χωρών στη λεκάνη της 
μεσογείου. Παράλληλα έγινε 
το πρώτο μας meeting για την 
έναρξη μιας συνεργασία της 
περιοχής με πόλη της Βουλγαρίας 
πάνω στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Τη δεύτερη 
εβδομάδα μελέτησα παλαιά 
επιτυχημένα projects και διεθνή 
best practices σε σχέση με 
τον στρατηγικό περιφερειακό 
σχεδιασμό πάνω σε θέματα 
τουρισμού και πολιτισμού, ενώ 
συνεχίστηκε και το project με 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 
Συμμετέχοντας στο σχεδιασμό 
του project management και 
εκτελώντας την απαιτούμενη 
έρευνα, συνειδητοποίησα, στην 
πράξη ότι η συμβουλευτική είναι 
πολλά περισσότερα από μια 
σειρά ιδεών και προτάσεων. 

Ήταν η πρώτη φορά που 
ήρθα επαγγελματικά σε επαφή 
με τα περίφημα δενδροειδή 
διαγράμματα, αλλά και όρους 
όπως “milestones”.

Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να 
βοηθήσω στη διοργάνωση και να 
συμμετάσχω σε συνέδριο για τον 
πολυτελή θαλάσσιο τουρισμό, στο 
University of Sassari, στο οποίο 
ήταν ομιλητής μεταξύ άλλων και 
ο καθηγητής Tolas, ιδρυτής της 
εταιρείας,.

Κάπου μεταξύ έρευνας και 
συνεδρίων, βρέθηκα στη Μπόζα, 
από όπου μάλιστα καταγόταν και 
ο Nino, σύμβουλος στη Smeralda. 
Η διαδρομή ήταν εντυπωσιακή 
και δεν είναι τυχαίο ότι είχε 
επιλεγεί για αρκετά διαφημιστικά 
αυτοκινήτων. Όταν φτάσαμε 
πήραμε ένα περιφερειακό δρομάκι 
και ανεβήκαμε πρώτα στην 
κορυφή του λόφου Serravalle, 
στο περίφημο κάστρο Mala-
spina, που πήρε το όνομα του 
από την ομώνυμη αριστοκρατική 
οικογένεια. Από εκεί, αφού 
απολαύσαμε την πανοραμική θέα 
στην πόλη και τον ποταμό Temo 
που τη διασχίζει, κατηφορήσαμε 
στο ιστορικό κέντρο της Μπόζα. 
Τρώγοντας canalli με κρέμα 
catalana, περπατήσαμε μέσα 
από τα πολύχρωμα σπιτάκια της 
και τα αρχοντικά palazzo με τα 
σιδερένια μπαλκόνια. Ο περίπατος   
μας οδήγησε στο   Corso Vittorio 
Emanuele II, ένα κομμάτι του 
ιστορικού κέντρου της πόλης,  και 
από εκεί στην γραφική πλατεία Sa 
Phuntana manna με το  περίφημο 
σιντριβάνι. Βραδάκι πια και η 
Μπόζα μας αποχαιρετούσε με μια 
από τις πιο τραγανές και νόστιμες 
πίτσες που έχω φάει ποτέ, στην 
τρατορία Giovanni, λίγο πριν 
αρχίσει να βρέχει. 

Εβδομάδες 3 & 4:  ”Ma-
gie D’Inverno”
Την τρίτη και τέταρτη  εβδομάδα 
είχα την πρώτη μου επαφή με 
προγράμματα για νέους όπως το 
Youth in Action και τα πρόγραμμα 
δια βίου μάθησης Leonardo 
DaVinci, ενώ  διεκπεραίωσα 
μια ενδελεχή έρευνα για το 
luxury and leisure maritime tour-
ism με έμφαση στην καινοτόμο 
εκπαίδευση. Ήδη πέρα από την 
εμπειρία που αποκτούσα στις 
διαδικασίες και στα skills αυτής της 
δουλειάς είχα αρχίσει να γνωρίζω 
μια διαφορετική κουλτούρα και να 
διευρύνω τους ορίζοντες μου. Οι 
πρώτες εποικοδομητικές σκέψεις 
γύρω από το δικό μου business 
plan, αλλά και την κατάσταση στην 
Ελλάδα ήταν γεγονός.
To εντυπωσιακότερο κομμάτι ήταν 
η υποστήριξη στην οργάνωση 
του Magie D’Inverno του Fabio 
Rosas στο Nuoro. Ο Fabio για τον 
οποίο είχα ακούσει φανταστικές 
ιστορίες έχει έναν οίκο πολυτελών 
ειδών (κυρίως κοσμήματος) που 
μετρά 70 χρόνια ιστορία.  Κάθε 
δύο χρόνια διοργανώνει σε 
συνεργασία με τη Smeralda ένα 
event που συνδυάζει εμπόριο 
και πολιτισμό. Αισθάνθηκα πολύ 
τυχερός μιας και έπεφτε την ίδια 
περίοδο με την παραμονή μου. Ο 
χώρος που είχε επιλεγεί ήταν το  
Tribu Museum  στο Nuoro και θα 
φιλοξενούσε brand names όπως 
Cartier, Mont Blanc, IWC και Ze-
nith. Τις προηγούμενες μέρες είχα 
ένα αρκετό καλό exposure στην 
οργάνωση του event και project 
management. Άλλωστε μέρος 
του επιχειρηματικού μου πλάνου 
έχει να κάνει με τον πολιτισμό, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη του και τη 
σχέση του με την οικονομία. Η 
εκδήλωση ήταν πραγματικά άψογη 
και η πόλη το ίδιο. Μεσαιωνική με 
σοκάκια, στο ύψωμα ενός βουνού, 
που μόλις σκοτείνιαζε έπεφτε 
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ομίχλη. Το μουσείο σχεδιασμένο 
με αρχιτεκτονική, που με έβαλε σε 
σκέψεις για τη σχέση της με την 
ανθρωπολογία. 

Στο περίπτερο της Smeralda, 
για πρώτη φορά έκανα promo-
tion, δίνοντας πληροφορίες 
για την εταιρεία! Έμαθα πολλά 
βιώνοντας μια τέτοια εκδήλωση 
από τη θέση του εργαζόμενου και 
όχι του επισκέπτη. Παρόλο που 
η βραδιά ήταν υπερπολυτελής 
και απευθυνόταν σε αντίστοιχο 
target group, είχαν καταφέρει 
να τη συνδυάσουν με την 
προώθηση τοπικών προϊόντων. 
Συγκεκριμένα είχε έρθει chef- star 
της Ιταλικής τηλεόρασης που 
έκανε live επίδειξη μαγειρικής και 
καλοντυμένοι κύριοι και κυρίες 
έκοβαν και μοίραζαν το αγαπημένο 
μου prosciutto, focaccia με 
διάφορες ποικιλίες πατέ ελιάς 
και άλλα. Η πρώτη βραδιά για 
εμένα έκλεισε σε ένα εστιατόριο 
με την ομάδα της Smeralda και 
με στελέχη εταιρειών όπως Cap-
gemini και PwC από τη Ρώμη. Το 
φαγητό, μεταξύ των οποίων και 
ένα «ημιπαράνομο» στην ΕΕ τυρί, 
το casu marzu, ήταν μια εμπειρία 
από μόνο του.

Η δεύτερη μέρα που κινήθηκε σε 
παρόμοιο mode, έκλεισε ήρεμα με 
τον Fabio να με αποχαιρετάει με 
ένα ”Ciao Grecia”. 

Την πέμπτη και έκτη εβδομάδα, 
ασχολήθηκα με θέματα που 
άπτονταν του  Leonardo Da 
Vinci, προγράμματα ανάπτυξης 
και μεταφοράς της καινοτομίας 
και ξεκίνησα να δουλεύω σε 
αντίστοιχο project  της εταιρείας. 
Αυτό που μου φάνηκε πιο 
ενδιαφέρον ήταν ότι αντιλήφθηκα 

τη συνεισφορά που μπορεί να 
έχει μια συμβουλευτική σε θέματα 
πολιτισμού, μιας και η Smeralda 
είχε βοηθήσει στη διάσωση της 
πολιτιστικής παράδοσης του 
βόρειου τμήματος του νησιού. 
Μέσα από ένα workshop-case 
study  έκδοσης σχετικά με τις 
εκκλησίες της περιοχής, μου 
εξήγησαν τη διαδικασία: συλλογή 
φωτογραφιών, σχεδίων, ιστορικού 
υλικού, αλλά και ανέκδοτου 
υλικού μέσα από συνεντεύξεις και 
συλλογή θρύλων και παραδόσεων, 
μεταξύ άλλων. Αυτό μου έδωσε 
την έμπνευση για τον τρόπο που 
θα μπορούσαν μικρές περιοχές 
στην Ελλάδα να αποκτήσουν 
πολιτιστική ταυτότητα και να 
αναδείξουν τα «αφηγήματα» της.

Επειδή αυτές οι βδομάδες ήταν 
πιο ήσυχες από τις προηγούμενες, 
είχα την ευκαιρία να περιηγηθώ 
στο ιστορικό κέντρο του Sas-
sari. Κάπου μεταξύ παγωτού 
Crema Catalana και Tiramisu 
περπατούσα μέσα από αρχαία 
στενά και ιστορικά κτήρια, για 
να φτάνω κάθε απόγευμα, μετά 
τη δουλειά και λίγο πριν δύσει ο 
ήλιος και σε ένα καινούργιο έργο 
τέχνης. Ο Duomo στην αρχή της 
πόλης, το αρχαίο συντριβάνι του 
Rosello με τις 12 λεοντοκεφαλές, 
στη Via Cod Di Lana, το  Pala-
zzo della Frumentaria (1597) 
το οποίο ανακαινίσθηκε και 
φιλοξενεί εκθέσεις όπως αυτή 
του Andy Warhol, τις  περίφημες 
προϊστορικές πέτρινες κατασκευές 
Nauraghe. 

Τις τελευταίες εβδομάδες, 
επικεντρώθηκα σε θέματα 
εναλλακτικού τουρισμού και 
δημιούργησα δύο εγχειρίδια. Τα 
ένα αναφερόταν σε αγροτουρισμό 
και τουρισμό υπαίθρου. Το 
δεύτερο ήταν για το ναυτικό 

τουρισμό με ειδικές αναφορές στην 
εκπαίδευση του προσωπικού, 
αλλά και του τοπικού πληθυσμού. 
Η τελευταία επαγγελματική πράξη 
της εμπειρίας μου εκεί ήταν όταν 
σε διαφορετικό mode από τα 
προηγούμενα, ασχολήθηκα με 
τη χρηματοοικονομική ανάλυση 
ενός ενεργειακού project (για να 
δουν τι εστί χρηματοοικονομικά 
στην ΑΣΟΕΕ plus 4 internships!).  
Αγγίζοντας πλέον την περίοδο 
των Χριστουγέννων μπόρεσα να 
παρακολουθήσω από κοντά τα 
events του ”Cap d’Any Alghero”, 
(«Πρωτοχρονιά στο Αλγκέρο») 
που είχε ξεκινήσει από 1999 και 
προσέλκυε κόσμο από όλη την 
Ευρώπη. Η ατμόσφαιρα ήταν 
γιορτινή και κάθε μέρα ήταν γιορτή! 
Εν αντιθέσει, με το τι θα περίμενε 
κανείς για μια παραθαλάσσια 
πόλη, το Alghero ήταν γεμάτο με 
κόσμο.

Από τα αγαπημένα μου ήταν το 
Una Notte al Mercato (Μια βραδιά 
στην Αγορά). Δώσαμε 9 ευρώ και 
σε αντάλλαγμα πήραμε ένα μικρό 
μπλοκάκι με κουπόνια. Με αυτά 
πηγαίναμε γύρω γύρω από τα 
«περίπτερα» των καταστημάτων 
και παίρναμε μια μερίδα φαγητό, 
γλυκό ή ότι άλλο είχε. Η διαφορά 
ήταν ότι τα «μαγαζιά» ήταν μερικά 
από τα καλύτερα εστιατόρια, 
ζαχαροπλαστεία και οινοποιία της 
περιοχής όπως το βραβευμένο 
με αστέρι Michellin “Andreini”, 
τα οποία χρησιμοποιούσαν 
τοπικά υλικά, ενώ υπήρχε και 
live rock μουσική μπάντα! Σε 
παρόμοιο κλίμα, ήταν και μια 
ακόμα γαστρονομική εμπειρία: 
δοκιμή αχινών! Καθοδηγητής του 
event ήταν ο διάσημος οινολόγος 
Jusieppe. Χαρακτηριστικό της 
φιλοξενίας της πόλης ήταν 
πως παρόλο που αργήσαμε 
και χωρίς να πω ποιος με 
στέλνει, σπεύσαν να μας βρουν 
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καρέκλες να κάτσουμε και να 
μας περιποιηθούν. Εντύπωση 
μου προκάλεσε, «η μουσική 
στα μπαλκόνια». Η εκδήλωση 
αυτή περιελάβανε στρατηγικά 
τοποθετημένους μουσικούς σε 
μπαλκόνια μεσαιωνικών κτηρίων 
διάσπαρτα στην παλιά πόλη. 
Τέλος, αξέχαστη θα μου μείνει και 
η παιδική εκκλησιαστική χορωδία 
με καταλανικά χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια στο ναό του San 
Francesco, στην οποία μάλιστα 
συμμετείχε και η κόρη της 

«σπιτονοικοκυράς» μου. 

Και κάπου εκεί το ταξίδι (αλλά 
κυρίως ο χώρος στο περιοδικό!!) 
φτάνει στο τέλος του… Συνιστώ 
ανεπιφύλακτα το Erasmus for 
Young Entrepreneurs. 

Μόνο δυο συμβουλές. 
Πρώτον, να ξέρετε καλά 
τη γλώσσα της χώρας, γιατί 
αυτό είναι κάτι που μπορεί να 
σας κρατήσει λίγο πίσω. 

Και δεύτερον, να είστε 
πραγματικά έτοιμοι. Είναι μια 
ανταλλαγή που έχει ως σκοπό 
την έναρξη επιχείρησης, ενώ θα 
πρέπει να έχετε το μυαλό σας 
ανοικτό, γιατί το πολιτιστικό 
κομμάτι είναι εξίσου σημαντικό 
με τα skills που αποκτάς.

Alghero

Mimosa Sassari Bosa
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Bosa

ps.johnpolitis@gmail.com
Typewritten text
Contact us : info@auebsifc.gr 




