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Καλή ανάγνωση

Editorial

Tο περιοδικό Bubble είναι το πρώτο Students’ Finance 
Magazine στην Ελλάδα και αποτελεί μία ιδιαίτερη δράση του 
AUEB Students’ Investment and Finance Club. Αισίως έχουμε 
φτάσει στην τέταρτη έκδοσή του, ενώ η πρωτοβουλία αυ-

τή, η οποία ξεκίνησε το 2013 από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, απο-
τελεί μια ευκαιρία για την προβολή των δράσεων και των στόχων μας.

Ο σύλλογος μας, ο οποίος έχει φτάσει στο τέταρτο έτος λειτουργίας 
του, έχει ως βασικό στόχο την προετοιμασία των μελών του, αλλά και της 
ευρύτερης φοιτητικής κοινότητας του ΟΠΑ, για την ομαλή ένταξή τους 
στο εργασιακό περιβάλλον στο χώρο του Finance. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός, είναι σημαντικό οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με στε-
λέχη και άτομα της πραγματικής αγοράς και να αποκτήσουν το απαραί-
τητο τεχνικό γνωστικό υπόβαθρο και τα ερεθίσματα που θα τους ωθή-
σουν σε μια επιτυχημένη καριέρα στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Το περιοδικό Bubble αποτελεί μία από τις δράσεις μας που συμβάλ-
λουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού. Στις σελίδες του θα βρεί-
τε μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων, συνεντεύξεις και άρθρα τό-
σο από ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες όσο και από 
μέλη του συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση θα θελαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που 
απαρτίζουν τη συντακτική ομάδα, καθώς και όσους αφιέρωσαν χρόνο 
για να συμμετέχουν στις συνεντεύξεις που εμπεριέχονται στο συγκεκρι-
μένο τεύχος.

To Δ.Σ. του Συλλόγου

Είναι σημαντικό οι 
φοιτητές να έρχονται 
σε επαφή με στελέχη 
και άτομα της 
πραγματικής αγοράς 
και να αποκτήσουν 
το απαραίτητο 
τεχνικό γνωστικό 
υπόβαθρο και τα 
ερεθίσματα που θα 
τους ωθήσουν σε μια 
επιτυχημένη καριέρα 
στο αντικείμενο της 
επιλογής τους.

Διαβάστε το πρώτο 
Students’ Finance 
Magazine στην Ελλάδα

❛❛Είναι σημαντικό οι ❛Είναι σημαντικό οι 
φοιτητές να έρχονται ❛φοιτητές να έρχονται 
σε επαφή με στελέχη ❛σε επαφή με στελέχη 
και άτομα της ❛και άτομα της 

Ηλίας Αρβανιτάκης, Όλγα Κυριαζή, Νίκος Κυριακόπουλος, 
Τηλέμαχος Λευθεριώτης, Βασίλειος Σύρμος



Εμπειρίες των αποφοίτων μας: Μaster στο εξωτερικό

Απόφοιτοι του AUEB Students’ Investment and Finance Club που έχουν ολοκληρώσει 
μεταπτυχιακά προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το New York 
University, Cambridge και Illinois παρουσίασαν τις εμπειρίες τους και έδωσαν συμβουλές στους 
φοιτητές του ΟΠΑ. Παράλληλα, η κ. Ντία Γεροντούδη και ο κ. Θωμάς Καλανδράνης, ειδικοί 
με πολυετή εμπειρία στο χώρο της προετοιμασίας αιτήσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα 
παρουσίασαν τα βήματα και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται. 

Οι Δράσεις μαςΟι Δράσεις μας
Career Day  
with KPMG

Το AUEB Students’ 
Investment and Finance 
Club σε συνεργασία με το 
MBA International και το 
Διατμηματικό MBA του 
ΟΠΑ διοργάνωσαν Career 
Day με την εταιρεία 
KPMG. Η κ. Ψημίτη, 
Senior HR Manager της 

KPMG παρουσίασε την εταιρεία και έδωσε συμβουλές σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού 
και τη σωστή προετοιμασία για συνέντευξη που απαιτείται στο χώρο των Ελεγκτικών και 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια ακολούθησε Q&A session και επιλέχθηκαν 
βιογραφικά φοιτητών τα οποία αναλύθηκαν και έγιναν προτάσεις για βελτιώσεις επί αυτών. 
Τέλος πραγματοποιήθηκε live interview.
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Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Private Equity Funds Η κυρία Κατερίνα Σταθοπούλου, Executive Director της εταιρείας 
Investments & Finance Ltd, ανέτρεξε στην ιστορία της ναυτιλιακής χρηματοδότησης και παρουσίασε τον συσχετισμό του ναυτιλιακού κύκλου με τον 
κύκλο της χρηματοδότησης. Επίσης, ανέλυσε τις πηγές χρηματοδότησης στην ποντοπόρο ναυτιλία : τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές και ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια (Private Equity Funds). Παράλληλα, στα πλαίσια της ομιλίας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της επαγγελματικής πιστοποίησης 
που προσφέρει ο διεθνής οργανισμός Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) από την κυρία Ναταλία Μαργιώλη, Managing Director του Hellenic 
Management Centre και Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch.

Παρουσίαση της Rea Capital Advisors Το AUEB Students’ Investment and Finance Club σε συνεργασία με τη Rea Capital Advisors 
διοργάνωσε εκδήλωση για τη παρουσιασή της εταιρίας και του κλάδου των Private Equity Funds σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, έγινε αναφορά στις 
δεξιότητες και το γνωστικό υπόβαθρο που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι έτσι ώστε να εργασθούν στο συγκεκριμένο κλάδο.

Συνεργασία με την
Valuation and Research

Specialists (VRS)

Το AUEB Students’ Investment and Finance Club 
ανανέωσε την συνεργασία του με την εταιρεία VRS 

και τη φετινή χρονιά με τη σύνταξη δύο reports στα 
οποία συμμετείχαν μέλη του συλλόγου. Τα reports 

“International Commodities Prices” και “Stock 
Market and Currencies” δημοσιεύονται σε βάσεις 

δεδομένων όπως Bloomberg, Thomson Reuters 
Eikon, Factset και S&P Capital IQ. Στόχος του 

συλλόγου είναι η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας 
με την ολοκλήρωση περισσότερων projects.
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Ο κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος είναι Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστήμιου την περίοδο 2011-2015. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Θεωρία και η Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου και της Βιομηχανικής 
Οργάνωσης, τα Μαθηματικά Οικονομικά και η Θεωρία Παιγνίων. Συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο με άρθρα και συνε-
ντεύξεις. Όλες οι δημόσιες παρεμβάσεις του αναρτώνται στην προσωπική του ιστοσελίδα, www.gatsiosblog.gr.

Κύριε Γάτσιο, είναι χαρά μας να συμμετέχετε στην ετή-
σια έκδοση του περιοδικού του συλλόγου μας. Ποια εί-
ναι κατά τη γνώμη σας, επιγραμματικά, τα σημαντι-
κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 
οικονομία την τρέχουσα περίοδο;

Η αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας, η κατάρρευση σε δημοσιονομικό 
και χρηματοοικονομικό επίπεδο, καθώς και 
η υψηλή ανεργία γενικά, ιδιαίτερα δε μεταξύ 
των νέων μας. Το τρίτο είναι το σοβαρότερο 
όλων. Είναι το μείζον, προκύπτει δε ως συνέ-
πεια των άλλων δύο. Έχει οδηγήσει στη μετα-
νάστευση 500 χιλιάδες νέους μας, στερώντας 
τη χώρα από την πολύτιμη συμβολή τους στην 
οικονομία και την κοινωνία. Ίσως να μην έχει γί-
νει πλήρως αντιληπτό, αλλά η μετανάστευση 
την τελευταία επταετία της κρίσης χρεοκοπίας 
που διάγουμε είναι μεγαλύτερη από τη μετα-
νάστευση της δεκαετίας του ’60. Και μάλιστα, 
χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος, ούτε εμφύ-

λιος. Μόνο η ανάπτυξη της παραγωγής, η δη-
μιουργία νέων παραγωγικών μονάδων δίπλα 
στις υπάρχουσες μπορεί να ανορθώσει τη χώ-
ρα μας. Όμως, με τη σειρά του, αυτό απαιτεί την 
επίλυση πολλών και δύσκολων προβλημάτων 
που σχετίζονται με τη δημοσιονομική και χρη-
ματοοικονομική κατάσταση της χώρας και όχι 
μόνο. Δεν είναι εύκολο, αλλά άλλος δρόμος σω-
τηρίας δεν υπάρχει.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τρεις μακροοικονομι-
κούς δείκτες που απεικονίζουν με τη μεγαλύτερη ακρί-
βεια τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας;

Η ανεργία που είναι 25%, ενώ θα έπρεπε να 
είναι 5%. Οι επενδύσεις που είναι 10% του ΑΕΠ, 
ενώ θα έπρεπε να είναι 25%, όσο δηλαδή είναι 
στις χώρες στην παρέα των οποίων επιθυμού-
με να βρισκόμαστε. Το εμπορικό έλλειμμα που 
είναι 10% του ΑΕΠ, ενώ θα έπρεπε να είναι 0% 
ή, ακόμη, και θετικό.

Έχουμε να 
διαλέξουμε μεταξύ 

μιας δραστικής 
και επώδυνης 

προσαρμογής και 
μιας πορείας προς 
την καταστροφή.

 Ή εμείς
ή κανείς!
Συνέντευξη του Καθηγητή
Κωνσταντίνου Γάτσιου
στον Ηλία Αρβανιτάκη
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Πιστεύετε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας εί-
ναι βιώσιμο; Με ποιο τρόπο μπορεί να μεταρρυθμιστεί;

Όλοι γνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύ-
στημα δεν είναι βιώσιμο. Όπως, επίσης, όλοι 
γνωρίζουν ότι, όχι μόνο συνέβαλε στη χρεο-
κοπία, αλλά και ότι είναι φορέας μεγάλων αδι-
κιών, ενδογενεακών και διαγενεακών. Η δομή 
των παροχών του συστήματος είναι αποτέλε-
σμα ενός χάους πολλών δεκαετιών, στη διάρ-
κεια των οποίων ο καθένας αποσπούσε ό,τι μπο-
ρούσε, αναλόγως της εγγύτητάς του προς τον 
πυρήνα του πελατειακού κράτους. Ως αποτέ-
λεσμα, ίσες εισφορές παρέχουν σήμερα άνισες 
συντάξεις, ή και άνισες εισφορές παρέχουν ίσες 
συντάξεις.

Το συνταξιοδοτικό δεν είναι βιώσιμο γιατί οι 
συντάξεις των περίπου 2,6 εκατομμυρίων συ-
νταξιούχων συμποσούνται περίπου στα 30 δισ. 
ετησίως, ήτοι γύρω στα 17% του ΑΕΠ. Από αυτά, 
περίπου τα 18 δισ., που αντιστοιχούν στο 10% 
του ΑΕΠ, προέρχονται από κρατική χρηματοδό-
τηση και ισοδυναμούν με 42% των πρωτογενών 
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, δη-
λαδή των δαπανών εξαιρουμένων αυτών που 
κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση του χρέους. 
Αυτή η κατάσταση, εκτός από πρωτοφανής, εί-
ναι επιπλέον μη διατηρήσιμη. Δεν είναι βιώσι-
μο, επιπλέον, γιατί για κάθε έναν συνταξιούχο 
αντιστοιχούν 1,4 εργαζόμενοι. Ακόμη και αν 
μηδενιστεί η ανεργία, η παραπάνω αναλογία 
θα πάει στο 1,8 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο. 
Όλοι γνωρίζουν ότι η «βιώσιμη» αναλογία είναι 
τουλάχιστον 3 προς 1.

Ενώ, λοιπόν, καταφανώς το συνταξιοδοτι-
κό δεν είναι βιώσιμο, κανείς από τα πολιτικά 
κόμματα και τους πολιτικούς τής χρεοκοπίας 
δεν εξηγεί ότι η μόνη δυνατή μεταρρύθμιση 
είναι εκείνη που κατατείνει στη μείωση της συ-
νολικής δαπάνης για συντάξεις. Όμως, η μη 
παραδοχή αυτής της αλήθειας συνιστά στρου-
θοκαμηλισμό. Διότι, εάν το σύστημα δεν με-
ταρρυθμιστεί και καταρρεύσει, τότε η μείωση 
των συντάξεων θα είναι δραματικά μεγαλύ-
τερη. Συνιστά δε μεγίστη πλάνη η ελπίδα ότι, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι κοινωνικο-
πολιτικοί κραδασμοί που μια μεταρρύθμιση 
θα επιφέρει, θα ήταν δυνατόν να επιβαρυν-
θεί με επιπλέον εισφορές η γενεά των σημερι-
νών εργαζομένων, ώστε η γενεά των σημερι-
νών συνταξιούχων να απολαμβάνει απολαβές 
ανώτερες από το επίπεδο εισοδήματος της 
εθνικής οικονομίας που κατάφερε η ίδια να 
δημιουργήσει. Οι λεγόμενες «κατακτήσεις» 
της κάθε γενεάς πρέπει να είναι κατακτήσεις 
παραγωγικής απόδοσης και όχι προνομίων 

χωρίς αντίκρισμα στο επίπεδο των πραγμα-
τικών εισοδημάτων.

Έχουμε, λοιπόν, να διαλέξουμε μεταξύ μιας 
δραστικής και επώδυνης προσαρμογής, που 
όμως μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας με 
σχέδιο και η οποία θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν μία σύντα-
ξη, έστω και μικρότερη από αυτή που είχαν φα-
ντασθεί, και μιας πορείας προς την καταστρο-
φή, προς μια τραγωδία οι διστάσεις της οποίας 
δεν ξέρουμε ποιες θα είναι.

Ποια είναι η αιτία που εντοπίζονται αυτά τα προβλήμα-
τα στην ελληνική οικονομία;

Η βασική αιτία για την οποία βρεθήκα-
με στην κρίση εντοπίζεται στη λαφυραγώγη-
ση του κράτους, στη χρησιμοποίηση, δηλαδή, 
κάθε μέσου που τίθεται στην διάθεση της εκά-
στοτε κυβέρνησης, «κατόχου» του κράτους, με 
μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
συμφερόντων της πολιτικής της πελατείας, «μι-
κρής» και «μεγάλης». Ο λαϊκισμός προς τους «μι-
κρούς» ονομάστηκε, κατ’ ευφημισμόν, «κοινω-
νική ευαισθησία», χρησιμοποιήθηκε δε και ως 
άλλοθι για τον άλλο λαϊκισμό, αυτόν προς τους 
«μεγάλους», τη γνωστή «διαπλοκή».

Έτσι, η ελληνική κοινωνία πίστευε επί δεκα-
ετίες ότι την ευημερία και τον πλούτο δεν τον 
φέρνει η παραγωγή, η παραγωγική εργασία των 
πολιτών, αλλά την διανέμει το κράτος με «φι-
λολαϊκές» πολιτικές. Το πελατειακό κράτος, τα 
κόμματα και οι πολιτικοί της χρεοκοπίας, φρό-
ντισαν να διδάξουν ότι μπορείς να ζεις στο διη-
νεκές ανάλογα με τις επιθυμίες σου και όχι ανά-
λογα με τις δυνατότητές σου και την παραγωγή 
σου, να παίρνεις αύξηση ανεξαρτήτως της πο-
ρείας της οικονομίας, να διορίζεσαι εύκολα στο 
Δημόσιο, να ανοίγεις ένα μαγαζί με εισαγόμε-

Η συνεργασία των 
πανεπιστημίων 
με επιχειρήσεις 

και οργανισμούς 
του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα 
της οικονομίας 
προς αμοιβαίο 

όφελος θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται 
και να ενισχύεται,
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να και τον πρώτο χρόνο να είχες κάνει απόσβε-
ση, να παίρνεις σύνταξη πριν καν βγάλεις μια 
άσπρη τρίχα στα μαλλιά σου και ούτω καθ’ εξής. 
Δυστυχώς, τέτοιες παράλογες πεποιθήσεις κυ-
ριαρχούν ακόμη και σήμερα στο πνεύμα ενός 
σημαντικού τμήματος της κοινωνίας μας.

Ένας λαός, όμως, που πιστεύει και μεγαλώ-
νει τα παιδιά του ώστε και αυτά να πιστεύουν 
ότι μια κοινωνία προοδεύει όχι εάν οι πολίτες 
της καταναλώνουν συνετά, εργάζονται δημι-
ουργικά και ζουν εντίμως, αλλά μέσω της επαι-
τείας προς το εξωτερικό και της αναζήτησης 
«πολιτικής προσόδου» στο εσωτερικό, είναι λα-
ός που οδηγείται αναπόδραστα στην απώλεια 
του ελέγχου της χώρας του. Εκεί έχουμε οδηγη-
θεί σήμερα ως Έλληνες και ως Ελλάδα.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή των τραπεζών στο 
ελληνικό οικονομικό περιβάλλον (και κρίση); Θα θέλα-
με μια μικρή ανάλυση για το πρόβλημα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.

Στην πορεία προς τη χρεοκοπία οι τράπεζες 
υπήρξαν και θύματα και θύτες. Θύματα γιατί τις 
παρέσυρε στην καταστροφή η πτώχευση του 
ελληνικού κράτους. Θύτες διότι χωρίς μέτρο και 
σωφροσύνη χρηματοδότησαν την παρανοϊκή 
έξαρση του εγχώριου καταναλωτισμού την πε-
ρίοδο 2002-2009, χωρίς να κατανοούν ότι μόνο 
η χρηματοδότηση της παραγωγής είναι υγιής 
και έχει εχέγγυα επιτυχίας.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ακόμη και 
όταν αφορούν παραγωγικές μονάδες, είναι 
στην ουσία συνέπεια αυτής της λανθασμένης 
πολιτικής των τραπεζών που διοχέτευαν τις πι-
στώσεις τους, χωρίς πρόνοια και χωρίς εκτίμη-
ση του κινδύνου, στις «φούσκες» της ελληνικής 
οικονομίας. Το αποτέλεσμα είναι να έχει οδηγη-

θεί σήμερα το τραπεζικό σύστημα σε «κώμα». 
Χρειάζεται να υπάρξει μια ριζοσπαστική από-
φαση ώστε άλλα δάνεια να διαγραφούν διά πα-
ντός και άλλα να επιχειρηθούν να εισπραχθούν 
μέσω της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
ή της ρευστοποίησης των επιχειρήσεων που τα 
έχουν λάβει και δεν μπορούν να τα εξυπηρε-
τήσουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το μόνο 
που δεν μπορεί να γίνει είναι να συνεχιστεί αυ-
τή η αδράνεια που υπάρχει για το πρόβλημα 
εδώ και έξι χρόνια, η οποία κρατάει όλη την οι-
κονομία στο τέλμα.

Ποιες είναι οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που πρέπει 
να συντελεστούν, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση;

Η επίλυση του συνταξιοδοτικού με μείωση 
της συνολικής δαπάνης, η ριζική ρύθμιση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μείωση των 
δαπανών του δημοσίου, η εισαγωγή ενός δίκαι-
ου, απλού και αναπτυξιακού φορολογικού συ-
στήματος, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελ-
μάτων, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, 
η καταπολέμηση μονοπωλιακών καταστάσεων 
και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταρρύθμιση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Όλα, δη-
λαδή, αυτά που ο κρατισμός και δημαγωγικός 
λαϊκισμός θεωρούσε και θεωρεί αδιανόητο να 
αποδεχτεί.

Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το πα-
νεπιστήμιο στη διαμόρφωση πολιτών οι οποίοι θα βοη-
θήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας;

Ο πιο σημαντικός. Και, δυστυχώς, αυτός που 
δεν έχει μέχρι σήμερα διαδραματίσει. Τα πανε-
πιστήμια οφείλουν να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τής χώρας και των πολιτών της. Αυτό 
σημαίνει ότι ο ρόλος τους εκτείνεται πέρα από 
τη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και 
την εκπαίδευση των φοιτητών σε γνώσεις και 
δεξιότητες. Οφείλουν, επιπλέον, να εφοδιάζουν 
τους νέους και τις νέες μας με τη φιλοσοφία της 
δημιουργικότητας ως αποφασιστικού στοιχείου 
τής ατομικής και κοινωνικής προόδου. Να συμ-
βάλλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
έρευνας και καινοτομίας, τον τεχνολογικό εκ-
συγχρονισμό και την ενδυνάμωση του παραγω-
γικού ιστού της χώρας, να συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη της υγιούς και κοινωνικά υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας.

Η συνεργασία των πανεπιστημίων με επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα της οικονομίας προς αμοιβαίο 
όφελος θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να ενι-
σχύεται, όχι να κατακρίνεται και να λοιδορείται. 

Για να επικρατήσει 
το καλό σενάριο 

θα πρέπει να 
βοηθήσετε και 

εσείς, η νέα γενιά. 
Καμιά μεγάλη 
αλλαγή στην 
ιστορία δεν 

πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την 

κινητοποίηση, τη 
στράτευση, των 

νέων ανθρώπων.
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Όπως ενθαρρύνεται και ενισχύεται ποικιλοτρό-
πως σε όλες τις χώρες στην παρέα των οποίων 
θέλουμε να βρισκόμαστε. Είναι γνωστό ότι, όχι 
μόνο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Βρετανία αλ-
λά και σε χώρες πληθυσμιακά και γεωγραφικά 
πολύ κοντά σε μας όπως το Ισραήλ, τα πανε-
πιστήμια συμβάλλουν αποφασιστικά στην τε-
χνολογική εξέλιξη και την καινοτομία, στη δη-
μιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στη 
δημιουργία πλούτου, στην απασχόληση. Μάλι-
στα, πολλές επιχειρήσεις στις χώρες αυτές –κά-
ποιες έχουν γίνει πολυεθνικές– έχουν ξεκινήσει 
από τα πανεπιστήμια.

Οι τέσσερις αξιακοί πυλώνες που επί πρυτα-
νείας μου υιοθέτησε το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών –Αριστεία, Καινοτομία, Εξωστρέ-
φεια, Κοινωνική Προσφορά– συμπυκνώνουν, 
νομίζω, όχι μόνο την ιστορία του, αλλά και την 
κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κι-
νηθούμε ως τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελ-
λάδα.

Στηριζόμενος στις απαντήσεις σας για το συνταξιοδο-
τικό σύστημα και για την αξιοποίηση των νέων στην 
ανάκαμψη της οικονομίας, με ποιο τρόπο μπορεί να 
περιοριστεί η αθρόα εκροή ανθρωπίνου κεφαλαίου, η 
οποία έχει ως συνέπεια την μείωση του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας η οποία συντελείται σε συνδυασμό 
με την συνεχή αύξηση του αριθμού των μη οικονομι-
κά ενεργών πολιτών;

Μόνο με την παραγωγική ανάπτυξη της χώ-
ρας. Οι νέοι θα μείνουν εδώ και όσοι έφυγαν θα 
επιστρέψουν μόνο όταν έχουν ευκαιρίες απα-
σχόλησης που θα είναι δημιουργική και αποδο-
τική για τους ίδιους. Αυτό μπορεί να προέλθει 
μόνο από την παραγωγική ανάπτυξη. Για τον 
λόγο αυτό λέω συχνά ότι δίπλα από το εθνικό 
μας «μότο», που είναι μάλιστα και πολύ όμορφο, 
το «Ελευθερία ή Θάνατος», θα πρέπει να προ-
σθέσουμε σήμερα και το «Παραγωγή ή Θάνα-
τος». Αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα μας για να 
βγούμε από τη θύελλα που έχουμε βρεθεί με δι-
κή μας ευθύνη και να «γυρίσουμε» μια νέα σελί-
δα στην ιστορία της πατρίδας μας.

Ποια θα πρέπει να είναι η στάση των πολιτών, προκει-
μένου η χώρα να ξεπεράσει τη προβλήματα και να πε-
ράσει στην ανάκαμψη;

Θα πρέπει να πάψουν να εθελοτυφλούν και 
να νομίζουν ότι η χώρα θα πάει μπροστά εάν οι 
ίδιοι συνεχίζουν να σκέπτονται και να πράττουν 
όπως σκέπτονταν και έπρατταν μέχρι σήμερα. 
Θα πρέπει να επιλέγουν πολιτικούς οι οποί-
οι τους λένε πράγματα που, ενδεχομένως, δεν 

τους αρέσουν αλλά που, κατά βάθος, ξέρουν 
ότι είναι αλήθεια, αντί να επιλέγουν δημαγω-
γούς που τους «χαϊδεύουν τα αυτιά» προτείνο-
ντας εύκολες λύσεις, υποσχόμενοι ότι όλα μπο-
ρούν να γίνουν σύντομα και εύκολα. Θα πρέπει 
να εγγράψουν στις «ατομικές» και «συλλογικές» 
σημαίες τους το «κάτω το πελατειακό κράτος», 
βασικού φορέα της οικονομικής, κοινωνικής, 
πνευματικής και, ακόμη, ανθρωπολογικής πα-
ρακμής της χώρας.

Η προσπάθεια για την ανόρθωση της κοινω-
νίας και οικονομίας μας δεν είναι εύκολο εγχεί-
ρημα. Απαιτεί ιδρώτα και δάκρυα. Αλλά μόνο 
εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το επιτύχουμε, γιατί 
εμείς οι ίδιοι κρατάμε το κλειδί της λύσης. Κα-
νείς άλλος. Ή εμείς ή κανείς!

Είστε αισιόδοξος ότι οι προτάσεις σας, για τα παραπά-
νω προβλήματα, θα εφαρμοστούν άμεσα ώστε να οδη-
γήσουν την οικονομία σε ανάκαμψη;

Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα εφαρμοσθούν 
άμεσα. Ελπίζω, πάντως, να εφαρμοσθούν έγκαι-
ρα, πριν από κάποια καταστροφή και προς απο-
φυγή της, παρά μετά απ’ αυτήν ως αναπόφευ-
κτη συνέπειά της. Για να επικρατήσει, όμως, το 
πρώτο, καλό σενάριο, θα πρέπει να βοηθήσε-
τε και εσείς, η νέα γενιά. Καμιά μεγάλη αλλα-
γή στην ιστορία δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς 
την κινητοποίηση, τη στράτευση, των νέων αν-
θρώπων. Οφείλω, πάντως, να ομολογήσω πως 
το γεγονός ότι συνομιλούμε με τόσο μεστό και 
ειλικρινή τρόπο μου δημιουργεί ένα αίσθημα 
αισιοδοξίας για το μέλλον.

Κύριε Γάτσιο σας ευχαριστούμε που ήσασταν 
στη διάθεση μας.

Η μετανάστευση 
την τελευταία 
επταετία της 

κρίσης χρεοκοπίας 
που διάγουμε είναι 
μεγαλύτερη από τη 
μετανάστευση της 
δεκαετίας του ’60.
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Ο Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΟΠΑ), Διευθυντής του προγράμματος MSc in International Shipping, 
Finance and Management (MSc in ISFM), Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρη-
ματοοικονομικών Εφαρμογών του ΟΠΑ και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ναυτι-

λιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών 
Παραγώγων, Επενδύσεων, Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης, Ναυτιλιακών, Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και Εφαρμο-
σμένης Οικονομικής με πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κύριε Καβουσανέ, είναι χαρά μας να συμμετέχετε στην 
ετήσια έκδοση του περιοδικού του συλλόγου μας. Ποιοι 
είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να ασχοληθείτε ακαδη-
μαϊκά με το αντικείμενο της ναυτιλίας;

Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο 
CASS Business School του Λονδίνου, σπουδά-
ζοντας ως οικονομολόγος, προέκυψε να είμαι 
μέλος σε μια ομάδα και να ξεκινήσω το διδα-
κτορικό μου με θέμα «Διμερείς Ροές Θαλασσίου 
Εμπορίου στη Διεθνή Οικονομία». Στη συνέχεια, 
επέκτεινα την ενασχόληση μέσω διδασκαλίας 
και έρευνας στα ναυτιλιακά.

Θα μπορούσατε να μας παραθέσετε κάποια σημαντι-
κά στοιχεία αναφορικά με το κλάδο των ναυτιλίας στην 
Ελλάδα;

Ο κλάδος της ναυτιλίας στην Ελλάδα είναι ο 
δεύτερος σε συνεισφορά στο εθνικό προϊόν της 

χώρας μετά τον τουρισμό. Σύμφωνα με μελέτες 
του ΙΟΒΕ, δημιουργεί άμεσα και έμμεσα περίπου 
200.000 θέσεις εργασίας και προκαλεί σημαντι-
κή εισαγωγή ξένου συναλλάγματος στην Ελλά-
δα. Ο κλάδος θεμελιώνεται στις περίπου 800 
ναυτιλιακές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα, λειτουργεί και ο παραναυτι-
λιακός κλάδος (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
ναυλομεσιτικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρίες, 
ναυτιλιακοί δικηγόροι, κ.α.) ο οποίος συντηρεί-
ται από τη ναυτιλία και την εξυπηρετεί. Η ανά-
πτυξη της ναυτιλίας προστατεύεται χάρη στο 
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο της δίνει τη 
δυνατότητα να παρέχει διεθνώς ανταγωνιστι-
κά την υπηρεσία της ναυτιλιακής μεταφοράς.

Σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί ο κλάδος των ναυτιλίας 
από την Ελληνική κρίση που ξέσπασε το 2009;

Δεν επηρεάζεται από την ελληνική κρί-
ση αλλά από διεθνείς συγκυρίες δομένου ότι 

Συνέντευξη από τον Εμμα-
νουήλ Καβουσανό
Των Όλγα Κυριαζή και Βασίλη Σύρμου

Ο κλάδος της 
ναυτιλίας στην 

Ελλάδα είναι 
ο δεύτερος σε 

συνεισφορά στο 
εθνικό προϊόν της 

χώρας μετά τον 
τουρισμό.

MSc
 in
ISFM
Συνέντευξη του Καθηγητή
Εμμανουήλ Καβουσανού
στους Όλγα Κυριαζή
και Βασίλη Σύρμο
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στην πλειονότητά τους οι υπηρεσίες του κλά-
δου αφορούν στη μεταφορά φορτίων εκτός Ελ-
λάδας στις διεθνείς αγορές.

Με ποιες ενέργειες θα μπορούσαν οι ναυτιλιακές εται-
ρείες να συμβάλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας;

Συνεχίζοντας να λειτουργούν στην Ελλάδα. 
Ας μην ξεχνάμε ότι ναυτιλιακές εταιρίες από το 
Λονδίνο, την Κύπρο, το Μονακό, τη Μάλτα και 
τη Νέα Υόρκη έχουν στο παρελθόν μεταφερ-
θεί και λειτουργούν στην Ελλάδα. Αν παρα-
μείνουν θα προσφέρουν τα προαναφερθέντα 
οφέλη στην ελληνική οικονομία. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει τη διατήρηση των ειδικών νόμων 
που αφορούν στη φορολογία και στο ειδικό κα-
θεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε το 
ελληνικό περιβάλλον να παραμείνει ελκυστικό 
για αυτές τις εταιρίες.

Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς εργασίας στον κλά-
δο; Υπάρχει ζήτηση εκ μέρους των ναυτιλιακών εταιρι-
ών για καταρτισμένα στελέχη;

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για καταρτισμένα 
και σοβαρά στελέχη με βαθειά κατανόηση της 
κατάστασης στο χώρο της ναυτιλίας, της χρημα-
τοοικονομικής και της διεθνούς οικονομίας. Επί-
σης σημαντική ανάγκη για τους Έλληνες πλοιο-
κτήτες είναι και η ύπαρξη ικανών πληρωμάτων.

Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί σχετικά με το κλά-
δο της ναυτιλίας; Ποιος είναι ο ρόλος της Ένωσης Ναυ-
τιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) σε αυτό;

Ο τύπος, το Διαδίκτυο, προπτυχιακά και με-
ταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης στελε-
χών παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση.

Στόχος της ΕΝΟΕ είναι, μέσω των πετυχημέ-
νων δράσεων της, όπως εκδηλώσεις, ομιλίες και 
συνέδρια, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα δι-
αλόγου ανάμεσα στους ναυτιλιακούς οικονο-
μολόγους μεταξύ τους και με άλλους σχετικούς 
φορείς. Παράδειγμα επιτυχημένης εκδήλωσης 
της οποίας τη διοργάνωση είχα αναλάβει είχε 
θέμα «Τα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας».

Γιατί κάποιος απόφοιτος να επιλέξει τον τομέα των ναυ-
τιλιακών προκειμένου να ξεκινήσει την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία;

Πέρα από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 
ο κλάδος επειδή απαιτεί γνώσεις διεθνούς οι-
κονομίας, διεθνούς εμπορίου και τη δυνατότη-
τα επικοινωνίας με διαφορετικές κουλτούρες, 
ο προσανατολισμός στον τομέα των ναυτιλια-
κών αξίζει ως επιλογή για έναν απόφοιτο και για 
πρακτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, 

αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς στην 
Ελλάδα που προσφέρουν θέσεις εργασίας και 
μάλιστα μισθό υψηλότερο από αυτόν σε αντί-
στοιχες θέσεις άλλου κλάδου. Προϋπόθεση, φυ-
σικά, για τα παραπάνω είναι η άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία, 
Χρηματοοικονομική και Διοίκηση το οποίο διευθύνετε 
απευθύνεται σε απόφοιτους Οικονομικών Πανεπιστήμι-
ων ή και σε ευρύτερη βάση αποφοίτων (για παράδειγ-
μα απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών);

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
δύο κατευθύνσεις: το πρόγραμμα πλήρους φοί-
τησης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το 
πρώτο απευθύνεται σε αποφοίτους προπτυχι-
ακών κυρίως αλλά και σε ανθρώπους που μπο-
ρεί να έχουν εργαστεί και έχουν τη δυνατότη-
τα να ακολουθήσουν το πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα 
του προγράμματος υποστηρίζουν το ευρύ φά-
σμα αυτών των αποφοίτων που προέρχονται 
όχι μόνο από οικονομικές σχολές αλλά και από 
το Πολυτεχνείο, από το Φυσικό, από τη Νομι-
κή και αλλού. Ως αποτέλεσμα, η ανταλλαγή 
απόψεων των φοιτητών με διαφορετικά υπό-
βαθρα αναβαθμίζει το επίπεδο του προγράμ-
ματος σπουδών. Το δεύτερο πραγματοποιείται 
τα βράδια και απευθύνεται σε στελέχη που εί-
τε βρίσκονται ήδη στον κλάδο της ναυτιλίας εί-
τε θέλουν να εισέλθουν σε αυτόν και να εξελι-
χθούν σε υψηλόβαθμα στελέχη.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί MBA με προσανατολισμό 
στα Ναυτιλιακά;

Ναι. Άλλωστε προσφέρει το συνδυασμό των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, εκτός 

Το όραμα μου 
ως ιδρυτής και 
Διευθυντής του 
προγράμματος 

MSc in ISFM είναι 
να γίνει το πρώτο 
στον κόσμο στην 
εκπαίδευση των 
ναυτιλιακών σε 
μεταπτυχιακό 

επίπεδο.

Συνέντευξη του Καθηγητή
Εμμανουήλ Καβουσανού
στους Όλγα Κυριαζή
και Βασίλη Σύρμο
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από τη Ναυτιλία και τα Χρηματοοικονομικά και 
στη Διοίκηση, για να γίνουν οι απόφοιτοι στε-
λέχη στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα στην επαγγελ-
ματική αποκατάσταση ενός αποφοίτου;

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά πλεο-
νεκτήματα. Αρχικά, είναι αγγλόφωνο. Το πλού-
σιο εύρος των μαθημάτων το καθιστά το πιο 
ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα 
ναυτιλιακά διεθνώς. Το διδακτικό προσωπικό 
είναι υψηλού επιπέδου αφού συγκεράζει τους 
ακαδημαϊκούς και τους ανθρώπους της αγοράς 
που έχουν διδακτορικό τίτλο από κορυφαία πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού (Cambridge, LSE, 
Stanford, Harvard, κ.α.) και της Ελλάδος. Προ-
σφέρονται υποτροφίες ετησίως και πραγματο-
ποιούνται επισκέψεις σε εταιρίες της αγοράς 
σχετικές με τον κλάδο όπως ναυτιλιακές εται-
ρίες, νηογνώμονες, νηολόγια, ενώσεις, τράπε-
ζες. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί επισκέ-
ψεις στο λιμάνι του Πειραιά και στην COSCO. 
Παράλληλα, διοργανώνουμε ομιλίες σε σεμι-
νάρια, εκδηλώσεις ή συνέδρια με συμμετέχο-
ντες ανθρώπους της αγοράς. Τέλος, επιδιώκου-
με την επαφή με εταιρίες για τη διασύνδεση των 
φοιτητών με την αγορά εργασίας και την πραγ-
ματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, ενώ 
αρκετές εταιρίες μας προσεγγίζουν οι ίδιες ανα-
ζητώντας αποφοίτους του μεταπτυχιακού ώστε 
να προσλάβουν ικανά στελέχη με τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγο-
ρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των αποφοί-
των του περασμένου Οκτωβρίου είχαν ήδη βρει 
θέση εργασίας πριν την ολοκλήρωση του μετα-
πτυχιακού τους.

Ποιοι είναι το όραμά σας αναφορικά με το μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα; Η προσέλκυση φοιτητών από άλ-
λες χώρες αποτελεί έναν από τους στόχους του προ-
γράμματος;

Το όραμα μου ως ιδρυτής και Διευθυντής 
του προγράμματος είναι να γίνει το πρώτο στον 
κόσμο στην εκπαίδευση των ναυτιλιακών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Θεωρούμε αυτό το στό-
χο εφικτό χάρη στην στήριξη που μας παρέχει 
ο κλάδος. Επιδιώκουμε τη διεθνή προβολή. Συ-
γκεκριμένα, μόλις στη δεύτερη χρονιά του προ-
γράμματος, φοιτητές από την Κορέα, την Ιταλία, 
την Σερβία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Αλ-
βανία και τις ΗΠΑ έχουν έρθει στην Ελλάδα ει-
δικά για να φοιτήσουν στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα.

Πώς θα χαρακτηρίζατε το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα;

Το δεδομένο θεσμικό πλαίσιο επαρκεί. Μας 
επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να προσφέ-
ρουμε ποιοτικά μεταπτυχιακά. Όμως, σε πε-
ρίπτωση έγκρισης νόμου που θέτει διάφορα 
όρια, όπως σε δίδακτρα, πλαφόν στις αμοιβές 
των καθηγητών, στα μαθήματα που μπορούν 
να διδάξουν και άλλους περιορισμούς θα δη-
μιουργηθεί πρόβλημα στην ποιοτική λειτουρ-
γία του προγράμματος. Ικανά δίδακτρα και αυ-
τοδιαχείριση μπορούν να διασφαλίσουν την 
ποιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος, 
ενώ αυτό αντανακλάται στους φοιτητές. Συγκε-
κριμένα, τα δίδακτρα διοχετεύονται στα έξοδα 
συντήρησης των εργαστηρίων, των λογισμικών 
και των βάσεων δεδομένων όπως η Bloomberg, 
η DataStream, η Clarksons και η Thomson One 
που χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη κα-
τανόηση των δεδομένων στην αγορά από τους 
φοιτητές, την εκπόνηση υποχρεωτικών εργασι-
ών και της τελικής διπλωματικής τους εργασί-
ας. Δίδακτρα επίσης διοχετεύονται στην χρη-
ματοδότηση των διάφορων εκδηλώσεων, των 
υποψήφιων διδακτόρων που προσφέρουν βο-
ηθητικό έργο στο πρόγραμμα και φυσικά τα δί-
δακτρα προσφέρουν τη δυνατότητα αμοιβής 
των καθηγητών που διδάσκουν πέραν του συμ-
βατικού φόρτου εργασίας τους σε αυτό και δι-
ασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα 
των καθηγητών του προγράμματος. Εάν τα δί-
δακτρα περιοριστούν, και επιβληθούν από το 
Υπουργείο άλλοι περιορισμοί, τίθεται σοβαρό 
δίλημμα μείωσης της ποιότητας του προγράμ-
ματος έναντι της διακοπής του, με όποιες συνέ-
πειες αυτή επιφέρει.

Κύριε Καβουσανέ σας ευχαριστούμε που ήσα-
σταν στη διάθεση μας

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το 80% των 
αποφοίτων του 

περασμένου 
Οκτωβρίου είχαν 

ήδη βρει θέση 
εργασίας πριν την 
ολοκλήρωση του 

μεταπτυχιακού 
τους.
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Στην Ελληνική 
αγορά έχουν λάβει 

χώρα αρκετές 
συμφωνίες 

εξαγορών και 
απόκτησης 

πακέτων μετοχών 
κατά τα τελευταία 

χρόνια. 

Σήμερα εξακολουθούμε να βρισκόμα-
στε σε μία περίοδο όπου οι επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα, εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο και μη, είτε αναζητούν την 

εξωστρέφειά τους στις διεθνείς αγορές μέσω 
του εξαγωγικού τους προσανατολισμού ή της 

μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, 
είτε πολλές από αυτές είναι προς διάθεση 
ή προς πώληση σε στρατηγικούς επεν-
δυτές και σε άλλου τύπου διεθνή κε-

φάλαια. Μάλιστα, στην Ελ-
ληνική αγορά έχουν 

λάβει χώρα αρ-
κετές συμ-

φ ω ν ί ε ς 
εξαγορών 
και απόκτη-
σης πακέτων 
μετοχών κατά 
τα τελευταία χρόνια. Αλλά και στο διεθνές πε-
ριβάλλον, οι εξαγορές επιχειρήσεων βρίσκονται 
διαρκώς σε κινητικότητα και μάλιστα με υψηλές 
επιδόσεις τόσο σε αριθμό όσο και σε μέγεθος 
επιχειρηματικών συμφωνιών. Ένα κρίσιμο ερώ-
τημα που ενδιαφέρει κυρίως τις ίδιες τις επιχει-
ρήσεις είναι με τι όρους αποτίμησης γίνονται ή 
δύνανται να υλοποιηθούν τέτοιου είδους στρα-
τηγικές κινήσεις ή εξαγορές.

Στη διεθνή αγορά και σε επίπεδο εξαγο-
ράς πλειοψηφικών πακέτων μετοχών, για 
αξίες εισηγμένων και μη εταιριών τύπου 
“equity value” άνω των 25 εκατομμυρίων δο-
λαρίων “πληρώνονται” δείκτες P/E ανώτεροι 
των 23 φορών, ενώ για αξίες εταιριών κάτω των 

10 εκατομμυρίων δολαρίων οι δείκτες P/E δια-
μορφώνονται έως τις 17 φορές. Επίσης για αξίες 
τύπου “enterprise value” (ή EV, δηλαδή εταιρι-
κή αξία που αντιστοιχεί αθροιστικά σε μετόχους 
και δανειστές) μέχρι 500 εκατομμυρίων δολα-
ρίων, δύναται να “πληρωθεί” ένας δείκτης EV/
EBITDA έως 9 φορές.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

(EQUITY VALUE)
(σε εκατ. δολάρια)

P/E (φορές)

0-10 <17x
10-25 17x έως 23x
25-250 23x έως 26x
250-1.000 26x έως 30x
>1.000 >30

Πηγή: FACTSET

Στη διεθνή αγορά και σε επίπεδο εξαγο-
ράς μειοψηφικών πακέτων μετοχών θα 

μπορούσαν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα συ-
μπεράσματα μέσω των διαμορφούμενων πολ-
λαπλασιαστών αποτίμησης των βασικών χρη-
ματιστηριακών δεικτών. Για παράδειγμα για την 
Ευρώπη (βάσει του Δείκτη STOXX Europe 600) 
το τρέχον P/E (έτους 2016) κινείται κοντά στις 
16 φορές ενώ το “forward looking” P/E (έτους 
2017) είναι περίπου 14 φορές. Στην αγορά με-
τοχών των Η.Π.Α. (βάσει του Δείκτη S&P 500), 
το τρέχον P/E (έτους 2016) κινείται κοντά στις 
18,5 φορές ενώ το “forward looking” P/E (έτους 
2017) είναι περίπου 16,5 φορές. Είναι εμφανές 
ότι στις εξαγορές που λαμβάνουν χώρα στην 
άλλη άκρη του Ατλαντικού, υπάρχει ασφα-
λώς ένα “premium” σε σύγκριση με τις αγο-
ρές της Ευρώπης, και αυτό εύκολα εξηγείται 
από τη διαφορά στις αντίστοιχες επιδόσεις τό-
σο των οικονομιών όσο και των χρηματιστηρι-

Οι Δείκτες Αποτίμησης
των Εξαγορών Σήμερα
Η Εμπειρία από τη Διεθνή
και την Ελληνική Αγορά
Του Νικόλαου Γεωργιάδη *

Σήμερα εξακολουθούμε να βρισκόμα-
στε σε μία περίοδο όπου οι επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα, εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο και μη, είτε αναζητούν την 

εξωστρέφειά τους στις διεθνείς αγορές μέσω 
του εξαγωγικού τους προσανατολισμού ή της 

μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, 
είτε πολλές από αυτές είναι προς διάθεση 
ή προς πώληση σε στρατηγικούς επεν-
δυτές και σε άλλου τύπου διεθνή κε-

φάλαια. Μάλιστα, στην Ελ-
ληνική αγορά έχουν 

λάβει χώρα αρ-
κετές συμ-

φ ω ν ί ε ς 
εξαγορών 
και απόκτη-
σης πακέτων 
μετοχών κατά 
τα τελευταία χρόνια. Αλλά και στο διεθνές πε-

Η Εμπειρία από τη Διεθνή
και την Ελληνική Αγορά
Του Νικόλαου Γεωργιάδη *

*  Ο Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, PhD είναι ο Διευθυ-
ντής Μελετών & Αναλύσεων στη Valuation & 
Research Specialists (VRS)
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ακών αγορών. Με άλλα λόγια, η οικονομία των 
Η.Π.Α. αλλά και η αγορά μετοχών παρουσι-
άζουν σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, ενώ υπάρχει μεγα-
λύτερο βάθος σε επίπεδο συναλλαγών και πρά-
ξεων εξαγορών στην Αμερικανική αγορά σε σύ-
γκριση με την Ευρωπαϊκή αγορά. Σε επίπεδο 
διεθνών κλάδων, και για περιπτώσεις μει-
οψηφικών πακέτων μετοχών, συναλλαγές 
εταιρικών εξαγορών με υψηλά P/E φαίνο-
νται να πραγματοποιούνται στην Πληροφορι-
κή και την Ενέργεια, ενώ συναλλαγές με πιο 
χαμηλά P/E φαίνεται να διακρίνουν τις Τηλε-
πικοινωνίες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλει-
ας. Σε περίπτωση δε που οι εξαγορές αφορούν 
σε πλειοψηφικά πακέτα μετοχών τότε οι ανωτέ-
ρω πολλαπλασιαστές αυξάνονται και προσφέ-
ρουν ένα “premium” στον πωλητή, το οποίο κα-
ταβάλλεται από τον αγοραστή και δεν μπορεί 
να εξαλειφθεί σχεδόν σε καμία περίπτωση εξα-
γοράς, όπως τουλάχιστον έχει δείξει η πράξη.

Βάσει ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 
εταιρικών εξαγορών στην Ευρώπη κατά τη 
χρονική περίοδο 2007 – 2016 (σύμφωνα με τις 
συνδυαστικές αναφορές των οίκων Bloomberg, 

Factset και Thomson Reuters), οι μέσοι δείκτες 
αποτίμησης για εισηγμένες και μη επιχειρήσεις 
από διάφορους κλάδους λιανικών και χονδρι-
κών πωλήσεων, που αποτελούν το βαρόμετρο 
της λεγόμενης “πραγματικής” διεθνούς οικονο-
μίας (καθώς οι οικονομίες τείνουν να αναπτύσ-
σονται μέσω κατανάλωσης), διαμορφώθηκαν 
ως ακολούθως: P/S (αξία προς πωλήσεις) 2,5 
φορές, P/E (αξία προς κέρδη) 20 φορές και 
EV/EBITDA (αθροιστική αξία μετόχων και δα-
νειστών προς λειτουργικά κέρδη) 8 φορές.

Η ελληνική αγορά των εταιρικών εξαγορών

Στην Ελλάδα εκ των πραγμάτων δεν υπάρ-
χει ανάλογο, με τις διεθνείς αγορές, βάθος 

συναλλαγών σε επίπεδο εταιρικών εξαγορών, 
καθώς λόγω της κρίσης και της εκτεταμένης 
ύφεσης που έλαβε χώρα τα τελευταία έτη, 
επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση πολ-
λών επιχειρήσεων και υποχώρησε ραγδαία 
ο αριθμός των ελκυστικών στόχων εξαγο-
ράς. Ωστόσο, με την εξωστρέφεια των Ελλη-
νικών επιχειρήσεων να αυξάνεται εν μέσω 
αυτών δύσκολων οικονομικών συνθηκών, 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές εταιρικές εξα-
γορές στην διάρκεια των περασμένων ετών, 
καθώς και μέσα στο έτος 2016.

Στην Ελλάδα και σε επίπεδο εξαγοράς 
πλειοψηφικών πακέτων μετοχών (εισηγ-
μένων και μη εταιριών), ο δείκτης EV/EBITDA 
που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε εταιρικές εξαγορές δεν φαίνεται να υπερ-
βαίνει τις 6-7 φορές (εκτός από εξαιρέσεις του 
κανόνα). Μάλιστα ο εν λόγω πολλαπλασιαστής 
αποτελεί τον κύριο δείκτη αποτίμησης που εξε-
τάζουν τα επενδυτικά κεφάλαια κατά τη δια-
πραγμάτευση μιας εξαγοράς και μέσω αυτού 
διατυπώνουν το αρχικό τους ενδιαφέρον για 
την εταιρία-στόχο εφόσον υπάρχει.

Σε όρους P/E, κυρίως για μη εισηγμένες 
εταιρίες, εταιρικές πράξεις φαίνεται να υλοποι-
ούνται με πολλαπλασιαστές μέχρι 10-12 φο-
ρές τα κέρδη (εκτός από εξαιρέσεις), και αυτές 
οι πράξεις λαμβάνουν χώρα στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, καθώς υπάρχει το ρίσκο του εγκλωβι-
σμού σε μια στάσιμη οικονομία και σε μια αγορά 
χωρίς βάθος συναλλαγών. Επίσης, η “απόστα-
ση” του EBITDA από τα καθαρά κέρδη στις Ελλη-
νικές επιχειρήσεις φαίνεται να παραμένει πολύ 
μεγάλη, καθώς υπάρχει υψηλή χρηματοοικονο-
μική μόχλευση, υψηλή φορολόγηση αλλά και 
απομείωση περιουσιακών στοιχείων με αποτέ-
λεσμα να χειροτερεύει η τελική γραμμή κερδο-
φορίας που καθορίζει το δείκτη P/E που μπορεί 

Όσο μικρότερος 
είναι ο ρυθμός 
ανάπτυξης και 

όσο χαμηλότερα 
είναι τα περιθώρια 

κέρδους και οι 
ταμειακές ροές 
της υποψήφιας 
προς εξαγορά 

εταιρίας, τόσο οι 
ανωτέρω δείκτες 

αποτίμησης, 
ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, αρχίζουν 
να “χαμηλώνουν” 
στη διάρκεια μιας 
διαπραγμάτευσης 

προκειμένου να 
γεφυρωθούν 

οι αποστάσεις 
μεταξύ πωλητή 
και αγοραστή 

και να επιτευχθεί 
η συμφωνία 

εξαγοράς.
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να επιτευχθεί σε μία εξαγορά. Έτσι ερμηνεύεται 
το γεγονός ότι ενώ διεθνώς μια εξαγορά γί-
νεται με όρους αποτίμησης 8 φορές σε EV/
EBITDA και 15-20 φορές σε P/E, στην Ελλά-
δα οι αντίστοιχοι όροι διαμορφώνονται σε 
6-7 φορές για EV/EBITDA και σε μόλις 10-12 
φορές για P/E.

Ο δείκτης P/S σε εξαγορές στην Ελλάδα 
δείχνει κυμαίνεται μέχρι 1 φορά (εκτός από 
εξαιρέσεις) και αυτό μάλλον κρίνεται φυσιολο-
γικό. Με τα περιθώρια καθαρού κέρδους (με-
τά από φόρους) της πλειοψηφίας των Ελληνι-
κών εισηγμένων και μη εταιριών κάτω του 5%, 
και τις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας να 
δείχνουν σταθεροποιητικές και ελαφρώς ανο-
δικές, για να επιτευχθεί για τον επενδυτή 
που κάνει την εξαγορά, μια απόδοση του-
λάχιστον 10%-15% (ώστε να καλύψει το “risk 
premium” και το “country risk” της Ελλάδας), 
ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης P/S μάλ-
λον πρέπει να “κατέβει” αρκετά χαμηλότε-
ρα από το 1.

Ο δείκτης P/BV (αξία προς ίδια κεφάλαια) 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των υποψήφιων προς εξα-
γορά Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς κρί-
νεται ως επίφοβος λόγω των αρκετών περιου-
σιακών στοιχείων που πρέπει να απομειωθούν 
στους ισολογισμούς των αντίστοιχων επιχειρή-
σεων. Έτσι δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθό-
λου στις διαπραγματεύσεις εταιρικών εξαγο-
ρών στην εγχώρια αγορά, αφού το νόημα του 
εν λόγω πολλαπλασιαστή βαίνει διαρκώς μει-
ούμενο.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσο μι-
κρότερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και όσο 
χαμηλότερα είναι τα περιθώρια κέρδους και 
οι ταμειακές ροές της υποψήφιας προς εξα-
γορά εταιρίας, τόσο οι ανωτέρω δείκτες 
αποτίμησης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά 
και διεθνώς, αρχίζουν να “χαμηλώνουν” στη 
διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης προκειμέ-
νου να γεφυρωθούν οι αποστάσεις μεταξύ 
πωλητή και αγοραστή και να επιτευχθεί η 
συμφωνία εξαγοράς. Ασφαλώς ισχύει και το 
αντίστροφο.

Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν και ορισμέ-
νες εξαιρέσεις των κανόνων, όπως σε επίπεδο 
κλάδων. Για παράδειγμα αν παρατηρήσει κα-
νείς τον κλάδο των ξενοδοχείων, έναν ιδιαί-
τερα κινητικό και πολύ σημαντικό κλάδο για 
την Ελλάδα λόγω του τουρισμού, οι πολλαπλα-
σιαστές εξαγορών δείχνουν να ενσωματώνουν 
ένα “premium” έναντι των μέσων πολλαπλασι-

αστών της αγοράς. Αυτό μάλλον οφείλεται στα 
γενικότερα δεδομένα του κλάδου, καθώς πρό-
κειται για μια αγορά με θετικές προοπτικές αλ-
λά και με σταθερά κάθε χρόνο έσοδα παρά τις 
ενδιάμεσες περιόδους ύφεσης και κρίσης. Διε-
θνώς στον κλάδο των ξενοδοχείων για παρά-
δειγμα, ο δείκτης P/E διαμορφώνεται σε 25 φο-
ρές και ο δείκτης EV/EBITDA σε 9 φορές ενώ από 
την άλλη πλευρά, οι Ελληνικές επιχειρήσεις του 
κλάδου δείχνουν ικανές να μπορούν να “κρα-
τήσουν” αυτούς τους πολλαπλασιαστές σε πρά-
ξεις εξαγορών.

Ασφαλώς θα πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι 
ανωτέρω “κανόνες” σχετικά με τους δεί-

κτες αποτίμησης των εξαγορών είναι ενδεικτι-
κοί, καθώς ανάλογα με την κάθε περίπτωση 
μπορεί να παρατηρηθεί οποιοδήποτε επίπεδο 
δείκτη, είτε μέσο, είτε πολύ υψηλό αλλά είτε 
πολύ χαμηλό. Οι παράγοντες που φαίνονται 
να “υπερβαίνουν” όλα τα δεδομένα και τις 
ανωτέρω ισορροπίες μεταξύ των πολλαπλα-
σιαστών είναι το επίπεδο κερδοφορίας μιας 
επιχείρησης (ή έστω η “αποδεδειγμένη” ή “πει-
στική” προοπτική κερδοφορίας), καθώς και η 
απόκτηση της πλειοψηφίας και του ελέγχου 
της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή 
όταν υπάρχει υψηλή κερδοφορία και στόχος 
εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, τό-
τε οι πολλαπλασιαστές μιας εξαγοράς μπορούν 
να αυξηθούν σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό και 
μάλιστα αν πρόκειται για μη εισηγμένες επιχει-
ρήσεις να ξεπεράσουν ακόμη και τους μέσους 
δείκτες αποτίμησης των αντίστοιχων εισηγμέ-
νων εταιριών.

Οι παράγοντες 
που φαίνονται να 

“υπερβαίνουν” 
όλα τα δεδομένα 
και τις ανωτέρω 

ισορροπίες 
μεταξύ των 

πολλαπλασιαστών 
είναι το επίπεδο 

κερδοφορίας μιας 
επιχείρησης καθώς 
και η απόκτηση της 

πλειοψηφίας και 
του ελέγχου της.
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Ο Μιχάλης Πρίντζος είναι ο Διευθυντής Προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας- The Hellenic Initiative. Είναι απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συνιδρυτής σε δύο νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Χάρη στη συνεισφορά του στην προ-
ώθηση της επιχειρηματικότητας και στην εγκαθίδρυση θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων ξεχώρισε μεταξύ των «40 κάτω 
από 40» Νέων Ευρωπαίων Ηγετών.
Κύριε Πρίντζο, είναι τιμή μας να φιλοξενούμε αυτή τη συνέντευξη στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του συλλόγου μας.

Θα μπορούσατε να εξηγήσετε εν συντομία τους πρωταρ-
χικούς στόχους και τη δομή της Ελληνικής Πρωτοβουλίας;

Η Ελληνική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε σαν μια 
απάντηση στη κρίση, από την ελληνική ομογέ-
νεια και τους φιλέλληνες ανά το κόσμο, το 2012. 
Τα προγράμματα της επικεντρώνονται σε δύο 
τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά στην αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (συσσίτια, 
εμβολιασμοί, ιατρικές υπηρεσίες, πρόσληψη 
ιατρών στο Ε.Σ.Υ., ξενώνες για ασυνόδευτους 
ανήλικους πρόσφυγες). Ο δεύτερος τομέας 
είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 
στην Ελλάδα και η δημιουργία ευκαιριών ανά-
πτυξης και θέσεων εργασίας στη χώρα μας.

Πώς υποστηρίζει η Ελληνική Πρωτοβουλία την επιχει-
ρηματικότητα στην Ελλάδα;

Μέσω μιας σειράς προγραμμάτων. Για πα-
ράδειγμα, το Venture Garden βασιζόμενο στο 
Business Model Canvas, το Ελληνικό Βραβείο 
Επιχειρηματικότητας και το Venture Fair καθο-
δηγούν, συμβουλεύουν ή και χρηματοδοτούν 
νέους που οραματίζονται να μετουσιώσουν την 
επιχειρηματική τους ιδέα σε πράξη. Παράλληλα, 
η συμμετοχή στο φεστιβάλ για start-ups “South 
by Southwest” στο Τέξας και η συνεργασία με το 
MIT Enterprise Forum Greece στοχεύουν στη γε-
φύρωση του ελληνικού οικοσυστήματος επιχει-
ρηματικότητας με τα πιο προηγμένα.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία υποστηρίζεται από διεθνώς 
αναγνωρισμένους Έλληνες (Ανδρέας Λιβέρης, Γιώργος 
Λογοθέτης κ.α.). Πιστεύετε ότι η ελληνική διασπορά 
συνεισφέρει αξιοσημείωτα στην αναβάθμιση του ελ-
ληνικού περιβάλλοντος;

Όπως και στην ιστορία άλλων λαών (Αρμέ-
νιοι, Εβραίοι, Ιρλανδοί), η ελληνική ομογένεια 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει την 
αρνητική καμπή της ελληνικής ιστορίας και την 
οικονομική κρίση ως ευκαιρία για τη δημιουρ-
γία ενός συνδετικού κρίκου για τον ελληνικό 
λαό. Εξάλλου, η πλειονότητα των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι αυτοδημιούρ-
γητοι επιχειρηματίες διαθέτοντας την απαραί-
τητη τεχνογνωσία για την υποστήριξη της επι-
χειρηματικότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι «αφού 
δώσεις στον άνθρωπο ένα ψάρι να φάει μετά 
πρέπει να του μάθεις να ψαρεύει». Τα πρότυπα 
που στοχεύει να διαμορφώσει η ελληνική δια-
σπορά ενσαρκώνουν αυτή την ιδέα.

Τι πιστεύετε ότι αποτρέπει την ενασχόληση των νέων 
με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα;

Σίγουρα, η γραφειοκρατία δυσχεραίνει την 
επιχειρηματική ανάπτυξη. Δεύτερον, δυστυ-
χώς στην Ελλάδα δεν είναι καλλιεργημένη και 
ευρέως αποδεκτή η κουλτούρα της αποτυχίας. 
Σε αντίθεση, δηλαδή, με το εξωτερικό όπου η 
αποτυχία αντιμετωπίζεται ανοιχτά ως αφορ-
μή για βελτίωση του ατόμου αλλά και του πε-
ρίγυρού του, στην Ελλάδα «κανείς δεν έχει να 
πει κάτι στο οποίο απέτυχε». Τρίτον, η ενασχό-
ληση με την επιχειρηματικότητα, λόγω της πο-
λυπλοκότητας της, απαιτεί συνεχή ρεαλιστική 
προσέγγιση από το άτομο καθώς και μια ειδι-
κή ψυχοσύνθεση με βασικά χαρακτηριστικά 
την υπομονή, την επιμονή. Για παράδειγμα, ο 
νέος δε θα πρέπει να αναζητά την επιβεβαίωση 
των πεποιθήσεων του, μέσω της επιχειρηματι-
κής του ιδέας, αλλά να τις κρίνει αντικειμενικά. 

Υπάρχει
απάντηση 
στην κρίση
Συνέντευξη του
Μιχάλη Πρίντζου
στους Όλγα Κυριαζή 
και Βασίλη Σύρμο

Στην Ελλάδα κανείς 
δεν έχει να πει κάτι 
στο οποίο απέτυχε.
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Παρόλ́ αυτά, η Ελλάδα διαθέτει ένα ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα· μπορεί κανείς να δοκιμά-
σει μια ιδέα με κόστη μικρότερα από τα αντί-
στοιχα σε μια πιο προηγμένη χώρα.

Έχετε συναντήσει success stories;

Φυσικά! Η Ελληνική Πρωτοβουλία είχε στεί-
λει ομάδες στο Τέξας οι οποίες «σήκωσαν» χρή-
ματα. Μία άλλη ομάδα, η οποία είχε κερδίσει 
το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, κα-
τάφερε να πουλά διαγνωστικά εργαλεία σε με-
γάλα νοσοκομεία στο εξωτερικό. Τα success 
stories στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα!

Η Ελληνική Πρωτοβουλία οργανώνει διάφορες εκδη-
λώσεις όπως το Ετήσιο Γκαλά στη Νέα Υόρκη. Πώς αυ-
τές οι πρωτοβουλίες συμβάλουν στην προώθηση της 
Ελλάδας σε διεθνή κλίμακα;

Το Γκαλά στη Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη 
εκδήλωση που διοργανώ-
νουμε κάθε χρόνο και το πιο 
επιτυχημένο fundraising 
event στην ιστορία της ομο-
γένειας. Συγκεκριμένα, κά-
θε χρόνο συγκεντρώνουμε 
περίπου δύο εκατομύρια 
δολάρια που προορίζονται 
για τη χρηματοδότηση των 
δράσεων μας. Με άλλα λό-
για, η Ελληνική Πρωτοβου-
λία τροφοδοτείται από την 
αγάπη του κόσμου η οποία 
μεταφράζεται είτε σε μια 
μεγάλη επιταγή ενός εύπο-
ρου ανθρώπου είτε σε κα-
θημερινές μικρές συνεισφο-
ρές από ανθρώπους. Όσον αφορά το μέγεθος 
της προβολής της Ελλάδας, το Γκαλά αποτελεί 
την ετήσια συγκέντρωση των πιο ισχυρών αν-
θρώπων της ομογένειας από την Αμερική, τον 
Καναδά, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ελλάδα στο μητροπολιτικό κέντρο του 
κόσμου. Εκείνη τη στιγμή, η καρδία της Ελλά-
δας χτυπά όσο πιο δυνατά γίνεται!

Το ReGeneration συνεργάζεται με 73 ελληνικές εταιρί-
ες. Υποστηρίζεται επίσης από το σύλλογο μας ως ένδει-
ξη αναγνώρισης του ουσιώδους ρόλου των internships 
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ποια είναι η γνώμη σας 
σχετικά με τη σημασία των internships;

Τα internships μπορούν να αποτελέσουν τον 
καταλύτη στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων. 
Η ανάγκη και η ιδέα για το ReGeneration προέ-

κυψε εντοπίζοντας το οξύμωρο του υψηλού πο-
σοστού ανεργίας στους νέους και της δυσκο-
λίας των ελληνικών εταιριών να προσλάβουν 
αποφοίτους πανεπιστημίων. Ερμηνεύοντας τα 
αποτελέσματα του προγράμματος (87% των 
interns υπέγραψαν συμβόλαιο για full – time 
εργασία στην εταιρία), επιβεβαιώσαμε ότι, εάν 
επιλεχθούν ικανοί φοιτητές, το χάσμα οφείλεται 
στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης τους και 
γεφυρώνεται μέσω του ReGeneration.

Δυστυχώς, η κουλτούρα των internships 
έχει διαστρεβλωθεί στην Ελλάδα όπου ο intern 
αντιμετωπίζεται ως το φτηνό ανθρώπινο δυνα-
μικό που θα διεκπεραιώσει καθήκοντα μικρής 
σημασίας. Η κουλτούρα που ενστερνιζόμαστε 
στο ReGeneration, είναι η υγιής ιδέα, η οποία 
επικρατεί στο εξωτερικό, ότι ο intern είναι το 
μελλοντικό αστέρι της εταιρίας. Η εταιρία επεν-
δύει από νωρίς στην εκπαίδευσή του έτσι ώστε 
ο ασκούμενος να αναρριχηθεί μακροπρόθεσμα 

στην κορυφή της πυρα-
μίδας.

Πώς θα πρέπει να ενεργήσουν 
τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι 
ελληνικές εταιρίες προς αυτή 
την κατεύθυνση;

Μια βέβαιη ανάγκη 
είναι η ενσωμάτωση της 
πρακτικής άσκησης στο 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα 
όσο το δυνατόν περισσό-
τερων πτυχίων. Αυτό το 
βήμα θα αποβεί χρήσι-
μο τόσο στην εργασιακή 
εμπειρία των αποφοίτων 
όσο και στην κατανόηση 

των αναγκών από την πλευρά της εταιρίας.

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θέλουν να υλοποι-
ήσουν μια καινοτόμα ιδέα;

Η πιο σημαντική συμβουλή είναι ο νέος να 
πιστεύει στην ιδέα του αλλά να εξετάσει εγκαί-
ρως τις υποθέσεις της βιωσιμότητάς της ώστε 
να μη χάσει χρόνο και χρήματα. Προμηθευτές, 
πιθανοί πελάτες και άτομα της αγοράς είναι 
κατάλληλα για να διερευνηθεί ο βαθμός στον 
οποίο η συγκεκριμένη ιδέα καλύπτει μια ανά-
γκη στην αγορά. Άλλωστε, όπως λένε και στην 
Αμερική, «αν είναι να αποτύχεις, καλύτερα να 
αποτύχεις γρήγορα».

Κύριε Πρίντζο σας ευχαριστούμε για το χρόνο 
και την προθυμία σας.

ReGeneration: www.regeneration.gr

Τα internships 
μπορούν να 

αποτελέσουν τον 
καταλύτη στο 
πρόβλημα της 

ανεργίας των νέων.

Η πιο σημαντική 
συμβουλή είναι ο 
νέος να πιστεύει 

στην ιδέα του 
αλλά να εξετάσει 

εγκαίρως τις 
υποθέσεις της 

βιωσιμότητάς της 
ώστε να μη χάσει 

χρόνο και χρήματα.
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Κύριε Οικονομόπουλε, είναι τιμή μας να φιλοξενούμε αυτή τη συνέντευξη στην ετήσια έκδοση του περιοδικού του συλλόγου μας.

Μιλήστε μας λίγο για την πορεία σας

Βασική μου επιδίωξη ήταν η απλούστευση 
της διαδικασίας δημιουργίας κέρδους. Αυτή 
με οδήγησε παλιότερα στην Πληροφορική και 
την τότε διαφαινόμενη προοπτική ότι θα ενώ-
σει τις Χρηματιστηριακές αγορές, και όχι μόνο, 
του κόσμου. Ισχυρό αφήγημα που «στοίχειω-
νε» μέσα μου ζητώντας διέξοδο. Το αποτέλε-
σμα ήταν η αναζήτηση, μέσα από μια ωραία 
περιπέτεια αρκετών χρόνων στο επιχειρείν και 
στις αγορές, που κατέληξε στο μυθικό από πολ-
λές απόψεις 1999 όταν η Ελληνική αγορά έκανε 
την μεγάλη της κίνηση. Από τότε μέχρι σήμερα 
οι αγορές και το εμπόριο μετοχών είναι μαζί με 
το επιχειρείν και την αναζήτηση χρημάτων για 
επενδύσεις σε υποσχόμενες εταιρείες, συνδυ-
ασμένα με το consulting σε επιχειρήσεις. Αυτές 
στόχευαν εκτός από την εύρεση χρημάτων και 
σε δραστηριότητες που αφορούσαν στην λει-
τουργία τους, όπως συγχωνεύσεις, εύρεση νέ-
ων hot δραστηριοτήτων κλπ. Όλα αυτά απο-
τελούν την δραστηριότητα μου στην αγορά.

Τα τελευταία χρόνια ήρθε η συμμετοχή μου 
στον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου που 
είμαι μέλος και Αντιπρόεδρος. Κύριο σκοπός 
μας στο ΣΕΔ είναι η υπεράσπιση και η προστα-
σία των επενδυτών, κυρίως των μετόχων μει-
οψηφίας, αλλά παράλληλα και η εκπαίδευση 
επενδυτών και φοιτητών με μοχλό το Πρόγραμ-
μα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων των 
εισηγμένων εταιρειών με τελικό στόχο να βαθ-
μολογούμε τις Γενικές Συνελεύσεις και κατ’ επέ-
κταση τις ίδιες τις εταιρείες. Είναι κάτι που δεν 
έχει ξαναγίνει και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει 

τον μέτοχο μειοψηφίας να έχει μια πληρέστε-
ρη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εισηγμέ-
νων εταιρειών, μέσα από την αξιολόγηση που 
θα έχουμε κάνει. Στην αξιολόγηση πιθανόν θα 
μπορέσει να συμμετάσχει και ο ίδιος αν το θε-
λήσει και αν ακολουθήσει το πρόγραμμα μας.

Εμείς διδασκόμαστε ότι η τεχνική ανάλυση (Τ.Α) βα-
σίζεται σε δημιουργία μοντέλων και γενικά ποσοτικο-
ποίηση, πόσο διαφέρει απ’ την πραγματικότητα αυτό;

Πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι τα μοντέλα 
που μαθαίνουμε και διδασκόμαστε στο εξωτε-
ρικό ή τα εισάγουμε αυτούσια χωρίς προσαρ-
μογή, δεν ανταποκρίνονται στην Ελληνική 
πραγματικότητα και την Ελληνική Χρηματαγο-
ρά. Στην Ελλάδα που δεν παράγει νέες ιδέες, 
και ακόμα περισσότερο αν υπάρξουν νέες ιδέ-
ες δεν πραγματοποιούνται, συν το γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν εργαλεία ανάλυσης προσαρμο-
σμένα στην Ελληνική αγορά, η ανάλυση γίνεται 
με εισαγόμενα εργαλεία και μεθοδολογία που 
σταθερά επαναλαμβάνεται κουραστικά. Δηλα-
δή ο Μπάφετ, το κραχ του 1929, η διακράτηση 
(«μπαούλο» στην αργκό της Ελληνικής αγοράς) 
και βέβαια τα έτοιμα μοτίβα της τεχνικής ανά-
λυσης που εύκολα αναγνωρίζονται από τους 
μεγάλους παίκτες των αγορών, σε μια ρηχή 
από πλευράς τζίρου αγορά μοχλεύουν-χειρα-
γωγούν και βέβαια δίνουν λάθος σήματα οδη-
γώντας τους πιστούς της τεχνικής ανάλυσης 
που είναι πάρα πολλοί, μαζικά στην καταστρο-
φή των χαρτοφυλακίων τους. Θα μου πείτε δεν 
βοηθάει σε κάτι η Τ.Α.; Η απάντηση είναι ότι εί-

Αναζητώντας
τα κέρδη
για τους μετόχους
μειοψηφίας

Συνέντευξη του
Νίκου Οικονομόπουλου
στη Μιχαέλα Θεοδώρου

Tα μοντέλα που 
μαθαίνουμε και 
διδασκόμαστε 
στο εξωτερικό 
ή τα εισάγουμε 
αυτούσια χωρίς 

προσαρμογή, δεν 
ανταποκρίνονται 

στην Ελληνική 
πραγματικότητα 
και την Ελληνική 
Χρηματαγορά.
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ναι χρήσιμη και αναντικατάστατη σε βραχυχρό-
νιες κινήσεις. Προσφέρει όμως και τη μεγάλη ει-
κόνα όταν αποφασίσεις βάσει θεμελιωδών να 
τοποθετηθείς σε μια μετοχή και χρειάζεται να 
δεις μπροστά σου την πορεία της μετοχής, ψά-
χνοντας το κατάλληλο σημείο εισόδου όσο χα-
μηλότερα γίνεται αναλύοντας την κίνηση της.

Θεωρείτε πως το ελληνικό Χρηματιστήριο και η Κε-
φαλαιαγορά έχει βάθος που μπορεί να στηρίξει όγκο 
επενδύσεων; Διότι συχνά ακούμε πως στοχεύουμε στην 
προσέλκυση επενδυτών. Είναι αυτό εφικτό;

Από τεχνικής άποψης και προσαρμογής κα-
νόνων είναι πανέτοιμο τόσο το ΧΑ όσο και η Κε-
φαλαιαγορά να δεχτεί οποιοδήποτε όγκο επεν-
δύσεων. Οι επενδυτές όμως και τα κεφάλαια 
τους προσελκύονται από άλλες συνθήκες και 
όχι μόνο από την απαραίτητη υποδομή.

Πώς θα κατατάσσατε τις συναλλαγές βάσει της «επι-
κινδυνότητάς» τους;

Να πω το κλασσικό ότι δεν υπάρχουν επεν-
δύσεις και συναλλαγές χωρίς κίνδυνο. Αυτό δεν 
αλλάζει ποτέ. Χαμηλότερα στην κλίμακα επικιν-
δυνότητας είναι η συμμετοχή σε αμοιβαία και η 
αγορά μετοχών χωρίς μόχλευση στην spot αγο-
ρά, μετά από έρευνα των θεμελιωδών τους και 
με προϋπόθεση την ύπαρξη μερίσματος σε βά-
θος χρόνου από την εταιρεία που θα επιλεγεί. 
Συνεπώς, προτιμώ μετοχές χωρίς μόχλευση για 
λογικό χρόνο διακράτησης και ΣΜΕ-Συμβόλαια 
επί Μετοχών, long ή short.

Στις «επικίνδυνες» ανήκουν το Forex & 
trading σε βραχύ χρόνο και ειδικότερα σε πλατ-
φόρμες που προσφέρουν μόχλευση. Αν σας πει 
κάποιος ότι κερδίζει σε βάθος χρόνου, ζητήστε 
να δείτε τις αγοραπωλησίες που έχει κάνει.

Για κάποιον που μπαίνει τώρα στον κόσμο του trading 
πως θα του προτείνατε να ξεκινήσει;

Να μην ξεκινήσει είναι η απάντηση. Αν όμως 
δεν μπορεί να αντισταθεί στην παρόρμηση, το 
καλύτερο είναι να ανοίξει demo λογαριασμό 
όπου αυτό παρέχεται και μάλιστα για πολύ με-
γάλο διάστημα, το λιγότερο δύο έτη, και να 
προσπαθήσει να κατανοήσει τα εργαλεία και 
τις διαδικασίες. Ξαναλέω όμως ότι είναι καλύ-
τερα να το αποφύγει. Οι πιθανότητες να κερ-
δίσει σε βάθος χρόνου είναι πολύ χαμηλές έως 
ανύπαρκτες.

Πιστεύετε πως είναι χρήσιμη κι εφαρμόσιμη η θεμε-
λιώδης ανάλυση;

Είναι απαραίτητη η θεμελιώδης ανάλυ-

ση ακόμα, παραδόξως, και στους traders. Αυ-
τό ίσως ακούγεται αντιφατικό, γιατί θα ρωτή-
σετε γιατί χρειάζεται ένας trader τη θεμελιώδη 
ανάλυση σε μια εταιρεία που επέλεξε για να εκ-
μεταλλευτεί την μεταβλητότητα που συνήθως 
έχει ή για να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία μια κα-
κής ή καλής είδησης; Χρειάζεται τη θεμελιώδη 
ανάλυση γιατί, απλούστατα, ο Έλληνας trader 
δεν έχει σχέδιο εισόδου και εξόδου. Όταν δεν 
υλοποιηθεί το σχέδιό του και αφού δεν ακο-
λούθησε κανένα κανόνα (stop loss κλπ) δηλώ-
νει εγκλωβισμένος και μένει στο χαρτί μέχρι να 
επανέλθει στην τιμή αγοράς του. Δηλαδή, λόγω 
έλλειψης γνώσης και ξεκάθαρου σχεδίου, μετα-
τρέπεται αυτόματα από trader σε φανατισμένο 
μακροχρόνιο επενδυτή και έτσι, μοιραία, έχει 
κι αυτός ανάγκη η εταιρεία να έχει δυνατά θε-
μελιώδη. Μάλιστα, μετά την ήττα του, η οποία 
οφείλεται όχι σε κακή πρόβλεψη αλλά σε έλλει-
ψη σχεδίου, δηλώνει ότι είναι «εγκλωβισμένος». 
Περιμένει πότε θα επανέλθει «στα λεφτά του» 
κάτι που συνήθως δεν γίνεται ποτέ και απλά 
προστίθεται και αυτός στον μακρύ κατάλογο 
των αιμοδοτών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Μια μελλοντική και γενική πρόβλεψη στον τομέα οικο-
νομίας και Χρηματιστηρίου;

Η απάντηση εδώ είναι περισσότερο πολιτι-
κή και παιδείας και δεν αφορά στενά στο ταμπλό 
και στην οικονομία. Πιο απαραίτητες είναι η παι-
δεία και η αλλαγή πολιτικής σκέψης και επιλογών 
παρά μια πετυχημένη ή όχι πρόβλεψη για την 
αγορά ή την οικονομία. Μπορώ όμως να σας πω 
ότι αυτή την στιγμή ο δείκτης του ΧΑ είναι στις 
650 περίπου μονάδες, έχει δηλαδή προεξοφλή-
σει ως δείκτης (όχι κάθε εταιρεία ξεχωριστά που 
μπορεί να είναι σε άλλα επίπεδα δείκτη) τα χει-
ρότερα αλλά κρατάει μια επιφύλαξη, έναν αστε-
ρίσκο, αναμένει δηλαδή ο δείκτης τις εξελίξεις 
για να κινηθεί και να προεξοφλήσει ανάλογα. 
Αν δούμε τον δείκτη να χάνει και αυτά τα επίπε-
δα, της επιφύλαξης και του αστερίσκου, κινού-
μενος ακόμα χαμηλότερα, θα προεξοφλεί πολύ 
χειρότερα και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. 
Το αντίθετο θα συμβεί αν δούμε τον δείκτη να κι-
νείται ανοδικά χωρίς εμφανή λόγο, προεξοφλώ-
ντας μερική λύση των προβλημάτων τη χώρας.

Να επαναλάβω κλείνοντας ότι η κίνηση του 
γενικού δείκτη προεξοφλεί και δείχνει νωρίτε-
ρα προς τα πού πάει η οικονομία και φυσικά το 
Χρηματιστήριο.

Κύριε Οικονομόπουλε σας ευχαριστούμε για 
το χρόνο και την προθυμία σας.

Ο Έλληνας trader 
χρειάζεται τη 

θεμελιώδη 
ανάλυση γιατί, 

απλούστατα, δεν 
έχει σχέδιο εισόδου 

και εξόδου.
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Η μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας έχει αυ-
ξήσει την ποσότητα ενέργειας που δαπάνα την 
τελευταία δεκαετία κατά 18.25%. Για χρόνια η 
κατανάλωση αυτή καλυπτόταν με τη χρήση πε-
τρελαίου και άνθρακα, αλλά εξαιτίας της ταχύ-
τατης ανάπτυξης της βιομηχανίας σε συνδυα-
σμό με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στα 
μεγάλα αστικά κέντρα και στην ενδοχώρα, η Κι-
νεζική κυβέρνηση αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα 
το ενεργειακό μίγμα της χώρας να αλλάξει. Έτσι, 
ο λόγος των μη ορυκτών καυσίμων ως προς 
το σύνολο των πηγών ενέργειας για το 2015 
ήταν 12%, αυξημένο κατά 0.8% ενώ ο στόχος 
ήταν 11.4% για το συγκεκριμένο έτος (National 
Energy Administration). Οι μακροπρόθεσμοι 

στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι ιδιαίτερα φι-
λόδοξοι, καθώς οι Κινεζικές αρχές ευελπιστούν 
ότι μέχρι το 2050 το 80% της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, τη 
στιγμή που το 2014 οι ανανεώσιμες πήγες ήταν 
υπεύθυνες για λιγότερο από το 20% της παρα-
γόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τα παραπάνω, εύκολα συνεπάγεται ότι 
η προσπάθεια της Κινεζικής κυβέρνησης πίσω 
από αυτό το εγχείρημα είναι πολύ μεγάλη και 
φυσικά, αυτή μεταφράζεται με τρεις λέξεις: τε-
ράστιες κρατικές δαπάνες. Η Κινεζική κυβέρ-
νηση έχει τα κεφάλαια και τη θέληση να κάνει 
τις απαραίτητες επενδύσεις ώστε να φτάσει στο 
στόχο που έχει θέσει για το 2020, ο οποίος δεν 
είναι άλλος από τη παραγωγή 15% της συνο-
λικής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες, ανε-
ξαρτήτως της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 
Όπως αναφέρει ο Chi Zhang, πρώην επικεφα-
λής οικονομολόγος της BP China: “The Chinese 
government has a massive reserve of cash 
to fund the renewable energy initiative not 
necessarily driven by profitability or private-
sector participation. Concerns regarding 
consistently loss-making state-owned energy 
companies represent a very Western point of 
view”.

Η πολιτική της Κίνας στοχεύει σε τρεις μορ-
φές ενέργειας: την υδροηλεκτρική, την ηλια-
κή και την αιολική. Ήδη από το 2009, η Κίνα εί-
ναι πρωταθλήτρια στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με τη χρήση της πρώτης μορφής, κά-
τι στο οποίο συμβάλλουν τα φυσικά χαρακτηρι-
στικά της χώρας. Παρόλα αυτά, η ηλιακή ενέρ-
γεια είναι αυτή για την οποία διαφαίνονται οι 

Η Κίνα
στα ηνία 

της βιώσιμης 
ανάπτυξης

Του Νεκτάριου Κορδάμπαλου

Τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει οι συζητήσεις σχετικά με 
την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από πολλούς με τον όρο «sluggish growth» εξαιτίας του 
χαμηλού ρυθμού της. Άλλο ένα θέμα, το οποίο απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη, είναι η ταχύτατη αύξηση του πλη-
θυσμού και ο αντίκτυπος που αυτή θα έχει στις κοινωνίες κάθε χώρας, 
όπως και στο περιβάλλον. Τα δύο αυτά θέματα εξαρτώνται από πολλές 
μεταβλητές, κάποιες όμως είναι κοινές. Μια από αυτές είναι η ενέργεια, 
καθώς για να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να καλυφθούν οι ανά-
γκες 9.7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων (ο πληθυσμός της Γης το 2050) 
χωρίς επιβάρυνση του κλίματος θα πρέπει να υπάρξουν νέες μορφές 
ενέργειας οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν το χαμηλό κόστος με την 
υψηλή αποδοτικότητα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας κλά-
δος που τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί 
να συνδυάσει τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Έτσι, θα ήταν χρήσιμο να 
εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα, μια χώρα που θέλει να έχει 
βασικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή επανάσταση και η οποία φιλοδο-
ξεί να γίνει η πρώτη οικονομία στον κόσμο, χρησιμοποιεί τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, γιατί το κάνει και τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Η μεγαλύτερη 
οικονομία της 

Ασίας έχει αυξήσει 
την ποσότητα 
ενέργειας που 

δαπάνα την 
τελευταία δεκαετία 

κατά 18.25%.
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περισσότερες προοπτικές καθώς η τεχνολο-
γία στον κλάδο αυτό έχει εξελιχθεί πολύ γρή-
γορα τα τελευταία χρόνια και υπολογίζεται ότι 
μέχρι το 2020 η Κίνα θα έχει εγκαταστήσει 200 
GW ηλιακά Photovoltaics (PVs). Τέλος, η Κίνα το 
2009 ήταν στην 5η θέση παγκοσμίως στην πα-
ραγωγή αιολικής ενέργειας. Έως το 2020 εκτι-
μάται ότι η χώρα θα έχει 100GW ενέργειας από 
αυτή τη μορφή. Επίσης, εκτιμάται ότι από το 
2009 μέχρι το 2020 οι επενδύσεις μόνο σε αυ-
τόν τον τομέα θα είναι $91.1 δισεκατομμύρια. 
Οι επενδύσεις αυτές προέρχονται κυρίως από 
5 κρατικές εταιρείες ενέργειας, αλλά και από 
τρίτους παίκτες οι οποίοι βέβαια συνδέονται 
με αυτές.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρα-
σμα ότι η Κινεζική κυβέρνηση πιστεύει πολύ 
σε αυτή την προσπάθεια αλλαγής του ενεργει-
ακού μίγματος της χώρας, ειδικά εάν λάβου-
με υπόψιν ότι η αλλαγή αυτή συμβαίνει σε μια 
χρονική περίοδο κατά την οποία η Κίνα ανα-
πτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και έτσι, οι 
επιπτώσεις ενός πιθανού εκτροχιασμού της οι-
κονομίας της θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικές τόσο 
για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια οι-
κονομική ανάπτυξη. Η συνέχεια αυτής της προ-
σπάθειας δε θα είναι εύκολη καθώς η επίτευξη 
των στόχων είναι συνάρτηση πολλών παραγό-
ντων. Ο πιο σημαντικός είναι ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της οικονομίας. Σε περίπτωση που υπάρ-
ξει αστάθεια στις σχέσεις Κίνας – Η.Π.Α για μια 
σειρά παραγόντων (π.χ.: θάλασσα της νότιας Κί-
νας, συμφωνίες διεθνούς εμπορίου) η οικονο-
μική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί εξαιτίας του 
αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Το ίδιο 

θα συμβεί και αν δημιουργηθούν προβλήμα-
τα με το χρέος των δημόσιων επιχειρήσεων. Τα 
παραπάνω θα έχουν ως άμεση επίπτωση την 
διακοπή των επενδύσεων σε εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας και την επιστροφή στη χρήση των 
συμβατικών πηγών.

Χώρες όπως η Κίνα, η Γερμανία, η Σουηδία, 
η Δανία και το Μαρόκο ηγούνται στην προσπά-
θεια αλλαγής του τρόπου παραγωγής ενέργει-
ας. Τα οικονομικά όσο και τα περιβαλλοντικά 
οφέλη από την αλλαγή αυτή είναι πολύ σημα-
ντικά, ειδικότερα για μια χώρα σαν την Κίνα για 
την οποία η παραγωγή καθαρής ενέργειας έχει 
διπλή σημασία, αφού αντιμετωπίζει την ανά-
γκη για περισσότερη ενέργεια και δεν επιβα-

ρύνει την ατμόσφαιρα 
των Κινεζικών πόλεων. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι 
οι επενδύσεις στις πα-
ραδοσιακές μορφές θα 
μειωθούν ή ότι η ζήτη-
ση για άνθρακα ή πε-
τρέλαιο θα μειωθεί στα 
αμέσως επόμενα χρό-
νια. Το σίγουρο είναι 
ότι όσο η τεχνολογία 
βελτιώνεται οι ανανε-
ώσιμες πήγες ενέργει-
ας θα γίνονται όλο και 

πιο ελκυστικές και δεδομένων των στόχων που 
έχουν τεθεί από 194 κυβερνήσεις στη συμφω-
νία του 2016 στο Παρίσι, το ποσό των επενδύ-
σεων που θα σχετίζεται άμεσα είτε έμμεσα με 
τις σύγχρονες μορφές ενέργειας μακροχρόνια 
θα πολλαπλασιαστεί.

Υπολογίζεται ότι 
μέχρι το 2020 
η Κίνα θα έχει 
εγκαταστήσει 

200 GW ηλιακά 
Photovoltaics (PVs). 

Τέλος, η Κίνα το 
2009 ήταν στην 5η 
θέση παγκοσμίως 
στην παραγωγή 
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Από τις αρχές του 21ου αιώνα παρατη-
ρείται ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 
και έξαρση των καινοτομιών σε όλους 
τους τομείς της καθημερινής μας ζω-

ής. Χωρίς αμφιβολία, ο χώρος του finance, που 
αποτελεί κατά ορισμό μία σύγχρονη επιστήμη, 
δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος στην τε-
χνολογική ανέλιξη. Η τεχνολογία στον χώρο του 
finance έχει εδραιωθεί σε τέτοιο επίπεδο όπου 
έχει δημιουργηθεί ένας αναδυόμενος κλάδος 
του, ο επονομαζόμενος Financial Technology ή 
FinΤech χάριν συντομίας.

Αρχικά, ο όρος FinTech αναφερόταν στην τε-
χνολογία που εφαρμοζόταν στο back office των 
τραπεζών ή των trading firms. O ορισμός του 
FinTech δείχνει να διευρύνει συνεχώς τα όρια του 
καθώς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να κατα-
νοήσει κάποιος που τελειώνει η τεχνολογία και 
που ξεκινούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσί-
ες. Οι περισσότερες FinTech εταιρείες έχουν ως 
αντικείμενο την ανάπτυξη και εδραίωση τεχνο-
λογιών στους τομείς του Personal Finance, του 
Investment Management, του Trading, του Data 
Analysis, στον τομέα της μεταφοράς κεφαλαίων 
και συναλλάγματος, στον τομέα των πληρωμών, 
στον αναδυόμενο κλάδο του crowdfunding ενώ 
ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και στην εξέλι-
ξη εναλλακτικών τρόπων δανεισμού (π.χ. Peer-
to-Peer Lending) χωρίς τη συμβολή του παρα-
δοσιακού τραπεζικού συστήματος.

Η σημαντική ανάπτυξη του κλάδου του 
FinTech γίνεται αντιληπτή και από το ενδιαφέρον 
που έχουν δείξει τα Venture Capital και Private 
Equity επενδυτικά κεφάλαια, με τις χρηματοδο-
τήσεις στον χώρο σε παγκόσμια κλίμακα να τρι-
πλασιάζονται το 2014 στα 12 δις. δολάρια από 
4 δις. δολάρια το 2013. Ο πυρήνας της δραστη-
ριότητας βρίσκεται στις Η.Π.Α. το οποίο επιβε-
βαιώνεται από το γεγονός ότι πάνω από 9 δις. 
δολάρια το 2014 επενδύθηκαν στις Η.Π.Α. Στην 
Ευρώπη, τα FinTech κέντρα συμβαδίζουν με τα 
μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, με το Ηνω-
μένο Βασίλειο και το Λονδίνο να βρίσκονται στα-

θερά στην κορυφή, την Ιρλανδία να ακολουθεί και τις 
Σκανδιναβικές χώρες μαζί με τη γειτόνισσα Ολλαν-
δία να συμβάλλουν σημαντικά στην συνολική δρα-
στηριότητα και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Επιπρόσθετα, η αποδοχή των νέων τεχνολογι-
κών υπηρεσιών τόσο από τους καταναλωτές όσο 
και από τους εμπόρους, οδήγησε τους μεγάλους τε-
χνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, η Samsung, 
η Google, το Facebook αλλά και τα μεγάλα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες όπως οι JP Morgan, 
Goldman Sachs, Citi, Barclays, UBS, BBVA είτε να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους FinTech ομάδες και υπη-
ρεσίες είτε να ενσωματώσουν τις ήδη υπάρχουσες 
startups προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν τις καινοτομίες που έρχονται και τις αλλαγές 
που πρόκειται να διαδραματιστούν στο χώρο του 
finance.

Στην Ελλάδα, ο όρος Financial Technology μπήκε 
στο οικονομικό λεξιλόγιο πολύ πρόσφατα και ο κλά-
δος του FinTech είναι σαφώς σε πρώιμο στάδιο συ-
γκριτικά με τα μεγέθη που περιγράφηκαν παραπά-
νω. Παρολ’αυτά, ο περιορισμός των αναλήψεων, της 
μεταφοράς κεφαλαίων και των εταιρικών συναλλα-
γών από την επιβολή των Capital Controls στο τρα-

πεζικό σύστημα οδή-
γησε το καταναλωτικό 
κοινό και τις εταιρεί-
ες στη χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων συναλ-
λαγών και πληρωμών. 
Συμπληρωματικά, πα-
ρατηρείται άνθηση 
στο e-banking και στο 
mobile banking ενώ η 
χρήση τερματικών POS 
για τη λήψη πληρωμών 

μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών πλέον επι-
βάλλεται από το νόμο σε όλους τους εμπόρους, επι-
χειρήσεις και εταιρείες.

Στην Ευρώπη, τα 
FinTech κέντρα 

συμβαδίζουν με τα 
μεγάλα χρηματο-

οικονομικά 
κέντρα με το 

Ηνωμένο Βασίλειο 
και το Λονδίνο 
να βρίσκονται 
σταθερά στην 

κορυφή.

Η εποχή του
FinTech
Του Αθανάσιου Μπελεγράτη
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Το αξιόπιστο 
φορολογικό 

καθεστώς της
 Σιγκαπούρης 

δικαίως την 
κατέταξε

 ανάμεσα στους 15 
φορολογικούς 
παραδείσους
για το 2016.

Περίπου πενήντα χρόνια μετά 
την κήρυξη της ανεξαρτησίας 
της, η Σιγκαπούρη βρίσκεται 
ανάμεσα στις πιο ανεπτυγμέ-

νες χώρες του πλανήτη. Το 1965 αναλαμ-
βάνει πρωθυπουργός της χώρας ο Lee 
Kuan Yew, ένας χαρισματικός ηγέτης ο 
οποίος κατάφερε να μετατρέψει το μι-
κρό κράτος σε ένα από τα μεγαλύτερα 
χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως. 
Πως αυτό κατέστη εφικτό σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα;

Κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η στρατηγική 
τοποθεσία και το λιμάνι της χώρας. Αναμ-
φισβήτητα, η Σιγκαπούρη αποτελεί διε-
θνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου 
με το λιμάνι της να ανήκει στα τρία μεγα-
λύτερα λιμάνια του κόσμου, καθώς είναι 
συνδεδεμένο με περισσότερα από εξακό-
σια λιμάνια σε εκατόν είκοσι χώρες. Μά-
λιστα, συχνά αποκαλείται ως «Η ασιατική 
πύλη» αφού τα περισσότερα αμερικανικά 
και ευρωπαϊκά πλοία σταματούν εκεί προ-
κειμένου να ανεφοδιαστούν και να συνε-
χίσουν το ταξίδι προς την Ασία. Όσον αφο-
ρά το διεθνές εμπόριο, η Σιγκαπούρη είναι 
κέντρο διύλισης και εμπορίας  πετρελαίου. 
Οι εισαγωγές στο μεγαλύτερο μέρος τους 
αποτελούνται από αεροσκάφη, αργό πε-
τρέλαιο, τρόφιμα και καύσιμα. Παράλλη-
λα, εξαγωγές πετρελαιοειδών, φυσικού 
καουτσούκ, μεταποιημένων προϊόντων 
και εξοπλισμού Η/Υ διεκπεραιώνονται 
καθημερινά. Οι σημαντικότεροι εμπορι-
κοί της εταίροι είναι η Αμερική, η Ιαπω-
νία και η Μαλαισία. Η ισχυρή γεωστρα-
τηγική θέση της Σιγκαπούρης στο χάρτη 
αλλά και ο όγκος των εμπορικών συναλ-
λαγών επιβεβαιώνει τη λειτουργία της ως 
διεθνή κόμβου μεταφορών και εμπορίου.

Ταυτόχρονα, μία ώριμη οικονομία για 
να είναι ελκυστική θα πρέπει να διατη-
ρεί χαμηλή φορολογία. Βασικό στόχο της 
φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης 
αποτέλεσε η δημιουργία ενός σταθερού 
και ανθεκτικού συστήματος. Η προώθη-
ση της παραγωγικότητας και της καινοτο-
μίας μέσω αυτού, η έλλειψη γραφειοκρα-
τίας, καθώς και η μηδενική φορολόγηση 
για πρωτοπόρες βιομηχανίες ενθάρρυνε 
την δημιουργία νέων επιχειρήσεων δια-
τηρώντας την φορολογική επιβάρυνση 
σε χαμηλά επίπεδα. Το αξιόπιστο φορο-
λογικό καθεστώς της Σιγκαπούρης δικαί-

ως την κατέταξε ανάμεσα στους δεκαπέντε φορολογικούς 
παραδείσους για το 2016, σύμφωνα με έρευνα του οργανι-
σμού Oxfam.

Η κυβέρνηση γνώριζε επίσης πως για να αποτελέσει πό-
λο έλξης για τουρίστες αλλά και ξένους επενδυτές θα έπρε-
πε να δημιουργήσει μία εντυπωσιακή οπτική εικόνα ήδη 
από την προσγείωση. Έτσι, κατασκευάστηκε ένα αεροδρό-
μιο με μοντέρνες υποδομές και εύκολη πρόσβαση σε κε-
ντρικούς δρόμους και ξενοδοχεία. Τα τροπικά δάση και η 
φυσική ομορφιά που έχουν διατηρηθεί ανάμεσα στους γι-
γαντιαίους ουρανοξύστες και στα τεχνολογικά επιτεύγματα 
αποτελούν τον ιδιαίτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της Σιγκα-
πούρης. Η καλπάζουσα οικιστική της ανάπτυξη είναι σπου-
δαίος λόγος επίσκεψης αλλά και επένδυσης στη μικρή πό-
λη-κράτος.

Αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία των κοινωνικών υπη-
ρεσιών και κατ’ επέκταση η ποιότητα ζωής που απολαμ-
βάνουν οι κάτοικοι. Οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης μετέ-
τρεψαν την Σιγκαπούρη από αναπτυσσόμενη σε πλήρως 
αναπτυγμένη χώρα, μέσα σε λίγα χρόνια. Το σύστημα υγεί-
ας και στέγασης και τα υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης αποτε-
λούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της σημερινής κοινω-
νίας. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι διαφορετικής εθνικότητας, 
φυλής, θρησκείας μοιράζονται αρμονικά κοινές αξίες και δη-
μιουργούν μία θαυμαστή μίξη φανερώνοντας τις φιλελεύ-
θερες πολιτικές της κυβέρνησης και μεταβάλλοντας την σε 
καλειδοσκόπιο της Ασίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Σιγκαπούρη έγινε η 
«Μέκκα» των μεγαλύτερων funds προσελκύοντας χιλιάδες 
επενδυτές από όλο τον κόσμο. Οι αξιοκρατικές πολιτικές, το 
ελεύθερο εμπόριο, η χαμηλή φορολογία, οι σύγχρονες υπο-
δομές και το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό έκαναν 
την Σιγκαπούρη δέκα φορές πλουσιότερη και την μετέτρε-
ψαν σε τοπική υπερδύναμη και σε παγκόσμιο success story.

Της Χαράς Τσιούρη

Σιγκαπούρη:
Η Σύγχρονη Ασιατική 
Βαβέλ
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■ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ

Φορολογικά πρόστιμα
από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Του  Ηλία Αρβανιτάκη

 Τα τελευταία χρόνια ακούμε πολύ συχνά στα δελτία ειδήσεων για πρό-
στιμα πολλών εκατομμύριων ή και σε ορισμένες περιπτώσεις δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, τα οποία έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της 
ευρωπαϊκής επιτροπής σε μεγάλες εταιρίες, για φορολογικούς λογούς.

Ο λόγος για τον οποίο η ευρωπαϊκή επιτροπή αναλαμβάνει να εξετάσει τέτοιου 
είδους υποθέσεις είναι απλός: στην χώρα που πραγματοποιείται η παράβαση, αυ-
τό δεν θεωρείται αδίκημα. Πιο απλά, η εκάστοτε χώρα έχει συνομιλήσει με την 
εκάστοτε εταιρία, με την οποία έχει συμφωνήσει διαφόρων ειδών διευκολύνσεις 
(π.χ.: προνομιακή φορολογία, προνομιακή μεταχείριση σε εργασιακά ζητήματα).

Ενδεικτικά είναι τα στατιστικά που αφορούν τις ει-
δικές αυτές συμφωνίες: από 547 που είχαν ανιχνευθεί 
το 2013 έφτασαν τις 972 το 2014 για να εκτιναχθούν 
στις 1,444 μέχρι τα τέλη του 2015. Τέτοιου είδους πρα-
κτικές πλήττουν τον ανταγωνισμό και βλάπτουν το 
εμπόριο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Συνεπώς 
η ευρωπαϊκή επιτροπή με τις αποφάσεις δεν καταδι-
κάζει μόνο τις εταιρίες, αλλά και τις χώρες οι οποίες 
έχουν παράσχει αυτά τα προνομία.

Όλα τα παραπάνω που περιγράψαμε, ρυθμίζονται 
από τους λεγόμενους State Aid laws. Προκειμένου ένα 
μέτρο να θεωρηθεί State Aid, πρέπει να έχει τα παρακά-
τω χαρακτηριστικά. Αρχικά πρέπει να έχει γίνει κάποια 
παρέμβαση από το κράτος η οποία επηρεάζει με θετικό 
τρόπο τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης εταιρίας. Επί-
σης, αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να πλήττουν άμεσα 
τον ανταγωνισμό τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. 
Τέλος, τέτοιου είδους παρεμβάσεις πιθανόν να επηρε-
άζουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει ερευνήσει 
τις πρακτικές φορολόγησης σε 6 χώρες: την Κύπρο, το 
Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Ηνω-
μένο βασίλειο και την Μάλτα. Ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα εξυγίανσης του φορολογικού συστήματος 
είναι η απόφαση της επιτροπής να καταστήσει παρά-
νομη μια διάταξη του φορολογικού συστήματος του 
Βελγίου, η οποία αφορούσε τον τρόπο με τον oποίο 
φορολογούνται τα επιπλέον κέρδη. Αναλυτικότερα, 
υπάρχει ένα υποθετικό μέσο κέρδος το οποίο εκφρά-
ζει πόσο θα ήταν το κέρδος της πολυεθνικής αν αυτή 
ήταν μόνο βελγική. Αυτό το υποθετικό κέρδος αφαι-
ρείται από το πραγματικό κέρδος και έτσι η διαφορά 
που προκύπτει είναι μη φορολογήσιμη στο Βέλγιο. Τον 
Ιανουάριο του 2016 βγήκε η καταδικαστική απόφα-

Ο λόγος για τον 
οποίο η ευρωπαϊκή 

επιτροπή 
αναλαμβάνει να 
εξετάσει τέτοιου 
είδους υποθέσεις 

είναι απλός: 
στην χώρα που 

πραγματοποιείται η 
παράβαση, αυτό δεν 
θεωρείται αδίκημα.

ση αναγκάζοντας το Βέλγιο να αναζη-
τήσει περίπου €700 εκατομμύρια από 
35 εταιρίες, οι οποίες είχαν ωφεληθεί 
από αυτό το σύστημα.

Μερικές από τις πιο σημαντικές 
υποθέσεις παραβίασης αυτού του κανό-
να ήταν η περίπτωση της Fiat στο Λου-
ξεμβούργο, των Starbucks στην Ολλαν-
δία και φυσικά της Apple. Όσον αφορά 
την Apple, από την έρευνα της Κομισιόν 
για το θέμα προέκυψε ότι η μία από τις 
θυγατρικές της Apple στην Ιρλανδία, η 
Apple Sales International, είχε εμφανί-
σει κέρδη ύψους περίπου €16 δισεκα-
τομμυρίων από πωλήσεις σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η συνυπαιτιότητα 
του Δουβλίνου στη σκανδαλώδη φορο-
διαφυγή της Apple είναι ενδεικτική σε 
αυτήν την περίπτωση: η Ιρλανδία ανα-
γνώρισε ως φορολογητέα από αυτά τα 
€16 δισεκατομμύρια μόνον τα €50 εκα-
τομμύρια. H επιτροπή τελικά, επέβαλε 
πρόστιμο €13 δισεκατομμυρίων.

Aυτή την περίοδο διεξάγονται έρευ-
νες σε μεγάλους κολοσσούς όπως η 
Amazon και η Ikea. Η ευρωπαϊκή ένωση 
φαίνεται πως βρίσκεται στο σωστό δρό-
μο, προκειμένου να υπάρχει υγιής αντα-
γωνισμός, μέσω της εύρυθμης λειτουρ-
γιάς των αγορών και της αποκατάστασης 
των ανισορροπιών μεταξύ των χωρών.
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■ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ.  Η οικονομία της Βενεζουέ-
λας αποτελούσε την πλουσιότερη της Λατινικής 
Αμερικής και μία από τις 20 πλουσιότερες πα-
γκοσμίως. Όμως η επιβολή του εμπάργκο από 
την Αμερική, η αλλαγή του πολιτικού ηγέτη (θά-
νατος του Ούγκο Τσάβες και άνοδος στην εξου-
σία του Νικολά Μαδούρο) αλλά και η πτώση της 
τιμής του πετρελαίου έχουν προκαλέσει μία βα-
θιά οικονομική  ύφεση. Ειδικά ο τρίτος παρά-
γοντας αποτελεί ίσως τον σπουδαιότερο, διότι 
η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέ-

ματα πετρελαίου παγκοσμίως (συγκεκριμένα 
300,878 εκατομμύρια βαρέλια σύμφωνα με το 
OPEC) και το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 
της προέρχονται από εκεί. Το κράτος πλέον κα-
λείται να προμηθεύσει τις φτωχότερες οικογέ-
νειες, μιας και υπάρχει έλλειψη σε βασικά αγα-
θά, που σχηματίζουν ουρές έξω από τα super 
markets για να λάβουν τα απολύτως απαραίτη-
τα. Τέλος, όλη αυτή η κατάσταση έχει συντελέ-
σει στην δημιουργία παραοικονόμιας («μαύρη» 

αγορά) με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι υπο-
χρεωμένοι να πληρώνουν τα βασικά αγαθά σε 
υπερβολικά υψηλές τιμές.

■ ΚΟΥΒΑ. Ένα από τα μακροβιότερα εμπάργκο 
της νεότερης ιστορίας και ίσως το πιο γνωστό εί-
ναι αυτό που έχει επιβληθεί στην Κούβα από τις 
ΗΠΑ. Οι εντάσεις μεταξύ Κούβας και Αμερικής 
ξεκίνησαν όταν η αγροτική μεταρρύθμιση στην 
Κούβα το 1959, μετά την εκλογή του Κάστρο, έθι-
ξε καίρια τα συμφέροντα μεγάλων αμερικανικών 
εταιριών που κατείχαν το 90% των κτημάτων της 
Κούβας, ειδικά στον τομέα της ζάχαρης, σε συν-
δυασμό με την υπογραφή νέας εμπορικής συμ-
φωνίας με την Ε.Σ.Σ.Δ. Έτσι, η Ουάσινγκτον διέ-
κοψε κάθε εισαγωγή κουβανικής ζάχαρης ενώ 
ταυτόχρονα o Κάστρο προχώρησε στην εθνικο-
ποίηση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Το εμπάργκο κατά της Κούβας ενισχύθηκε 
με ειδικούς νόμους το 1999 από τον Αμερικα-
νό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Εν έτειι 2016 και κα-
τά τη θητεία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ 
Ομπάμα φαίνεται πως επανέφερε το ζήτημα κα-
λώντας το Κογκρέσο να άρει το εμπάργκο. Πα-
ρόλα αυτά δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος. 
Προς το παρόν, το εμπάργκο είναι ακόμα σε 
ισχύ και είναι το πιο μακροχρόνιο στη σύγχρο-
νη ιστορία. Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. από 
το 1992 καταδικάζει κάθε χρόνο το συνεχιζό-
μενο εμπάργκο για παραβίαση του Καταστατι-
κού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διε-
θνούς δικαίου. Παρόμοια είναι και η στάση των 
οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Διε-
θνής Αμνηστία, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων). 

Παρά την ύπαρξη του εμπάργκο, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξα-
γωγέας προς την Κούβα. Ωστόσο, στην Κούβα 
δεν επιτρέπεται η πίστωση για τις εισαγωγές 
από τις Η.Π.Α. ενώ παρά τη δυσμενή οικονομι-
κή κατάστασή της, έχει γίνει σημείο αναφοράς 
ως προς τις άριστες παροχές σε επίπεδο υγείας 
και εκπαίδευσης (το 99.4%  του πληθυσμού εί-
ναι εγγράμματο σύμφωνα με την Unicef) αλλά 
και τις ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, αφού οι  
πολίτες της Κούβας έχουν περίπου το ίδιο προσ-
δόκιμο όριο ζωής σε σχέση με αυτούς στις ΗΠΑ.

Των Υρώ Καραχάλιου και Γεωργίας Τσιαχτάνη

to Latin Am
erica

EmbarGOES

 Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ανέκαθεν κατείχαν 
σημαντική πολιτικοοικονομική θέση. Καλύπτουν 
έκταση υπερδιπλάσια της Ευρώπης με πληθυσμό 
που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια. Επίσης, παρά τα 

κοινά στοιχεία τους, παρουσιάζουν μεγάλη πολυμορφία με δι-
αφοροποιήσεις τόσο στην οικονομική ανάπτυξη και στην φυ-
λετική σύνθεση του πληθυσμού όσο και στην πολιτική τους 
ιστορία. Σε αυτή τη διαφοροποίηση σημαντική ήταν και η επί-
δραση του εμπάργκο σε τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες 
της Λατινικής Αμερικής (Βενεζουέλα, Μεξικό, Κούβα). Πρόκει-
ται για τον εμπορικό αποκλεισμό (εισαγωγές – εξαγωγές) μιας 
χώρας από μια άλλη, συνήθως ισχυρότερη, με σκοπό την οι-
κονομική απομόνωση της πρώτης και περιλαμβάνει την δια-
κοπή των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους.

Η Γενική 
Συνέλευση του 
Ο.Η.Ε. από το 

1992 καταδικάζει 
κάθε χρόνο το 
συνεχιζόμενο 
εμπάργκο για 

παραβίαση του 
Καταστατικού 

Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών 
και του διεθνούς 

δικαίου.
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In 1940s, John von Neumann, Stanislaw 
Ulam and Nicholas Metropolis baptized this 
approximation “Monte Carlo Method”. This is 
a stochastic method, meaning that it is based 
on random numbers and statistics, in order 
to solve problems. Their work concerned the 
Manhattan Project and they used this method 
in order to solve problems concerning the dis-
tance that neutrons would travel before collid-
ing with an atomic nucleus. In 1964, David B. 
Hertz was the first person to use this method in 
finance, in order to solve complex managerial 
issues. Thirteen years later, Phelim Boyle pub-
lished an article in the “Journal of Financial Eco-
nomics”, which made him the pioneer in Monte 
Carlo Methods regarding option pricing.

Generally speaking, Monte Carlo is an arith-
metic method used to solve problems by sim-
ulating random numbers. Nowadays, these 
simulations occur with Excel’s or other pro-
gramming environment’s help, and are some-
times referred to as ‘’Stochastic Computer Sim-
ulations”. In finance, it is commonly used in 
decision making and option pricing, under the 
risk – neutral valuation hypothesis. It is prefer-
able to Black – Scholes and Binomial options 
pricing models because it can solve partial dif-
ferential equations with more than three vari-
ables. Furthermore, it has the ability to deal 
with derivatives which have path depended 

payoffs in a direct manner. A brief represen-
tation of how to implement the Monte Carlo 
Methods for company valuation purposes uti-
lizing @risk’s software will be presented below.

I will try to illustrate it in such a way that 
you will be able to visualize the whole pro-
cess. The first picture presents our Free Cash 

Flows to the Firm (FCFF) model which is wide-
ly used to estimate the fair value of a compa-
ny’s share. A rhetoric question should be ap-
plied here: How am I supposed to discount 
the FCFFs? Well, Weighted Average Cost of 
Capital (WACC) is the answer. There are sev-
eral different scientific methodologies to esti-
mate the WACC components, but all of them 
involve great uncertainty. Consequently, in a 
company’s valuation scenario, analysts are not 
only interested in getting an accurate target 
price but they also want to stress the volatili-
ty of this target price to assumptions that in-
volve uncertainty, such as the WACC. Thus, by 
using the @Risk software, instead of setting a 
static assumption of a 10% WACC, we can de-
fine WACC as a dynamic variable following a 
normal distribution with a mean of 10%. Set-
ting also the standard deviation of this normal 

By John Savvides

Ιn a company’s 
valuation scenario, 

analysts are not 
only interested 

in getting an 
accurate target 

price but they also 
want to stress 

the volatility of 
this target price 
to assumptions 

that involve 
uncertainty.

In late 1700s, Comte de Buffon came across a geometrical issue: hav-
ing a horizontal plane ruled with straight lines, what is the probabil-
ity of a needle to lie across a straight line, if thrown on the horizon-
tal plane? Needle’s length was L, whereas the distance between the 

lines was d (d>L). The calculated probability was. Some years later, La-
place suggested that this idea could be used to evaluate π from throws 
of the needle.

Free Cash Flow to the 
Firm Valuation model

in Finance
Monte Carlo
Methods
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distribution - let’s assume 1% - @Risk soft-
ware is able to perform several thousand 
iterations that each one randomly gener-
ates a unique value for the dynamic vari-
able (WACC) within this normal distribu-
tion.

The same procedure can be applied for 
perpetual growth rate. Instead of assuming 
1% perpetual growth rate, we can assume 
a normal distribution with a mean of 1% 
and a standard deviation of 1%. Perform-
ing thousands of iterations with @Risk soft-
ware, perpetual growth rate receives ran-
domly different prices within the normal 
distribution interval as defined above.

The changes in these two variables af-
fect the target price accordingly. By record-
ing several thousand changes of the target 
price caused by the two dynamic variables 
(WACC and perpetual growth rate), we get 
a probability distribution graph. In oth-
er words, we can see how much the tar-
get price can be affected by changes in our 
major assumptions that involve uncertain-
ty (WACC and perpetual growth rate).

On the aforementioned example, Mon-
te Carlo Simulation provides us with addi-
tional information compared to the sim-
ple Free Cash Flows to the Firm model. 
The widely used FCFF model ends up to 
a target price which supports a specific in-
vestment recommendation (SELL, HOLD, 
BUY). But this is a static approach. Monte 
Carlo Simulation generates a whole range 
of target prices in case that our main as-
sumptions are too optimistic or too pessi-
mistic. Consequently, a potential investor 
has more available information to make 
more accurate decisions on whether to in-
vest money on a specific stock or not.

This implementation of @risk software 
in the above example is simple as it con-
tains only two input variables (WACC and 
perpetual growth rate), both following nor-
mal distributions. However, there are com-
plicated company valuation models that 
involve more than a hundred different in-
put variables, each one following a differ-
ent distribution. There is also a possibility 
to take positive or negative correlation of 
two variables into account while perform-
ing Monte Carlo Simulation. The possibili-
ties are literally endless.

Lastly, Monte Carlo Method has a vari-

ety of similar applications over every sci-
ence, such as physics, econometrics and 
chemistry. It is a stochastic approach ap-
proximated via Computer Simulations due 
to its huge amount of simulations. In fi-
nance, it is commonly used in call and put 
options’ valuation. European options, for 
example, are easily approximated because 
Monte Carlo relies on a given starting point 
and time.

To conclude, Monte Carlo Methods 
were primarily used in physics and, due to 
their easy application via computers, were 
applied to economics too. Through time, 
several software versions have been creat-
ed for economic and managerial purposes, 
but @Risk has dominated due to its multi-
tudinous implementation.

WACC following a 
normal distribution 
with 10% mean 
and 1% standard 
deviation

Probability Distribution Graph
of the implied target price
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Το «ράπισμα» στον τουρισμό 

Αδιαμφισβήτητα, ένας τομέας που ζημι-
ώθηκε σημαντικά από τις επιθέσεις του 
ISIS και στις τρεις χώρες είναι ο τουρι-

σμός. Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία, όπου ο 
τουρισμός αποτελεί πάνω από το 7% του ΑΕΠ 
της χώρας, η μείωση των εσόδων των τουριστι-
κών επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα 
κρατικά έσοδα. Ο φόβος που προκλήθηκε μετά 
τις επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 
είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί πάνω από το 
30% των ξενοδοχειακών κρατήσεων, ενώ οι 
ακυρώσεις που δέχθηκαν οι αεροπορικές εται-
ρείες οδήγησαν τις Air France - KLM σε απώλεια 
εσόδων σχεδόν €50 εκατομμύρια. Αποκορύφω-
μα αποτέλεσαν τα γεγονότα στη Νίκαια καθώς 
οι αφίξεις των τουριστών μειώθηκαν συνολικά 
κατά 9% το 2016 με αλυσιδωτές αντιδράσεις σε 
αξιοθέατα (για παράδειγμα η επισκεψιμότητα 
στις Βερσαλλίες μειώθηκε 20%), ξενοδοχεία και 
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Παρόμοιο χτύπημα δέχθηκαν το Βέλγιο 
και η Γερμανία. Το Βέλγιο, ένας δημοφιλής πό-
λος έλξης λόγω της κουλτούρας του και της κε-
ντρικής του θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με-
τά τις βομβιστικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα 
του συνδέθηκε με την τρομοκρατία του ISIS, γε-
γονός που κόστισε στην οικονομία του €1 δισε-

Των Ιωάννας Καμπούρη και Δημήτρη Καραμαρούδη

Στις 7 Ιανουαρίου 2015 η 
τρομοκρατική επίθεση 
στα γραφεία του περι-
οδικού Charlie Hebdo 

στη γαλλική πρωτεύουσα, την 
ευθύνη της οποίας ανέλαβε το 
Ισλαμικό Κράτος, αποτέλεσε την 

αφετηρία ενός μεγάλου προβλήματος στην Γηραιά Ήπειρο. Η ενέργεια 
αυτή της τζιχαντιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης, ευρέως γνωστής 
ως ISIS, καθώς και άλλων επιθέσεων που ακολούθησαν, κλονίζουν μέ-
χρι σήμερα την Ευρώπη και την οικονομία της.

Κοιτάζοντας το ιστορικό των επιθέσεων, παρατηρείται πως οι χώ-
ρες που επλήγησαν περισσότερο είναι η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερ-
μανία. Τα γεγονότα τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι ήταν μόνο η 
αρχή για τη χώρα, αφού τον Ιούλιο του 2016 ακολούθησε η αιματη-
ρή επίθεση στη Νίκαια. Σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές ενέργειες 
στις Βρυξέλλες (Μάρτιος 2016) και τη Γερμανία (Ιούλιος και Δεκέμβρι-
ος 2016) η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια κλυδώνισαν τον επιχειρη-
ματικό κόσμο της Ευρώπης.

Ποιος όμως ο αντίκτυπος στην επιχειρηματική δραστηριότητα της 
Ευρώπης; Η συχνότητα και το μέγεθος των πολύνεκρων επιθέσεων 
αποτέλεσαν σοκ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η πτώση του τουρι-
σμού αισθητά μεγάλη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήρθε αντιμέτω-
πος με την αβεβαιότητα, η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε κίνδυνο και τα μέτρα 
ασφαλείας αυξήθηκαν δραστικά. Παρόλα αυτά, φαίνεται οι επιπτώσεις 
αυτές να έχουν σχετικά βραχυχρόνιο χαρακτήρα αφού ύστερα από 
ένα σύντομο χρονικό διάστημα η οικονομική ισορροπία των πληγει-
σών χωρών σταδιακά αποκαθίσταται.

Μια νέα πρόκληση
στην οικονομία της Ευρώπης
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κατομμύριο. Ακόμη και η μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρώπης, η Γερμανία, η οποία δέχθηκε 
λιγότερο ισχυρά χτυπήματα, ζημιώθηκε αφού 
η επίθεση στο Christmas Market του Βερολίνου 
απώθησε έναν μεγάλο αριθμό τουριστών.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η επί-
δραση του κάθε χτυπήματος διαχέεται σε όλη 
τη Ευρώπη και κυρίως στις τρεις προαναφερ-
θείσες χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους. Η 
ανασφάλεια που προκαλείται από κάθε ενέρ-
γεια του ISIS δεν περιορίζεται στα σύνορα της 
κάθε χώρας καθώς ο φόβος να συμβεί ένα πα-
ρόμοιο περιστατικό εξαπλώνεται και επηρεάζει 
τον τουρισμό ολόκληρης της Ευρώπης. Ωστό-
σο, τα σημερινά στοιχεία αποδεικνύουν πως ο 
τομέας ανακάμπτει, χωρίς βέβαια ο κίνδυνος 
του Ισλαμικού κράτους να περνάει απαρατήρη-
τος. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, τους τε-
λευταίους τρεις μήνες του 2016 ο τουρισμός στη 
Γαλλία έχει παρουσιάσει αύξηση κοντά στο 4% 
συγκριτικά με το υπόλοιπο έτος, γεγονός ελπι-
δοφόρο για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η απειλή στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα και το εμπόριο

«Η Γαλλία είναι σε πόλεμο». Η δήλω-
ση αυτή του Γάλλου Προέδρου 
Francois Hollande το Νοέμβριο του 

2015, όπως είναι φυσικό, ήταν αρκετή για να 
προκαλέσει αβεβαιότητα 
στους επενδυτές σχετι-
κά με τη δραστηριότητά 
τους στην Ευρώπη. Παρό-
λα αυτά, τόσο στη Γαλλία 
όσο και στη Γερμανία και 
το Βέλγιο, η αντίδραση 
των χρηματιστηρίων δεν 
ήταν τόσο αρνητική όσο 
αναμενόταν. Στην πρω-
τόγνωρη για την Ευρώπη επίθεση στο Παρίσι, 
οι αναλυτές προέβλεψαν πτώση κοντά στο 2% 
στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που διαψεύ-
σθηκε από την πραγματικότητα. Ενδεικτικά ο 
δείκτης CAC-40 της Γαλλίας παρουσίασε πτώ-
ση μόλις 0.1%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγρα-
ψε άνοδο κατά το ίδιο ποσοστό.

Από την άλλη πλευρά, το εμπόριο είναι ένας 
τομέας στον οποίο η τρομοκρατία του ISIS έχει 
ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση. Τα αυξημένα 
μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι στα σύνορα 
των χωρών που δέχθηκαν επίθεση δυσχεραί-
νουν την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμά-
των. Φράγμα στη διακίνηση αυτή δημιουργείται 
και λόγω του λαθρεμπορίου των όπλων μέσα 
στη ζώνη Σένγκεν, το οποίο διευκόλυνε τις επι-
θέσεις των τζιχαντιστών.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Προκειμένου οι χώρες που δέχθηκαν 
επιθέσεις να ικανοποιήσουν το αίσθη-
μα ασφάλειας έχουν αυξήσει σε μεγάλο 

βαθμό την ασφάλεια στα σύνορα και το εσωτε-
ρικό τους. Τόσο το κράτος όσο και οι τουριστι-
κές επιχειρήσεις για να αποφύγουν το ρίσκο της 
τρομοκρατίας, επενδύουν στην ασφάλεια αυ-
ξάνοντας έτσι τις δαπάνες τους. Η γαλλική κυ-
βέρνηση επισήμανε πως ένας μεγάλος αριθμός 
στρατιωτικών δυνάμεων θα χρησιμοποιηθεί για 
τη φύλαξη της χώρας, με τον προϋπολογισμό 
άμυνας να αυξάνεται κατά €3.8 δισεκατομμύρια 
έως και το 2019. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, 
έχουν πλέον επενδύσει στην παροχή ασφάλειας 
ώστε να καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη στους πε-
λάτες τους. Είναι φανερό ότι η φήμη μιας Ευρώ-
πης που είναι εύκολος στόχος για τον ISIS εντεί-
νει την ανάγκη θωράκισής της.

Πέρα από τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κρά-
τους στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, η γε-
νικότερη δράση του ασκεί σημαντική επίδραση 
στον επιχειρηματικό τους κόσμο. Ο φόβος της 
πιθανής επέκτασης της κυριαρχίας του κλονίζει 
τη θέση της Ευρώπης στην διεθνή αγορά και τις 
οικονομικές σχέσεις των χωρών αυτών. Ας ανα-
λογιστούμε, για παράδειγμα, την πιθανή κυριαρ-
χία του ISIS στις ενεργειακές πηγές του Ιράκ και 
της Συρίας. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του 
πετρελαίου θα εκτοξευθούν και τόσο η Αμερική 
όσο και η Ευρώπη θα χάσουν μεγάλο μέρος της 
δύναμής τους. Μια τέτοια αναταραχή είναι πιθα-
νό να οδηγήσει σε μια ακόμη μεγάλη χρηματοπι, 
στωτική κρίση, καθώς η σύγχρονη ζωή δομείται 
στην ενέργεια και κυρίως στο πετρέλαιο. Ωστό-
σο, η σκιά της ισλαμικής τρομοκρατίας έχει πλέ-
ον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των Ευ-
ρωπαίων με τις επιπτώσεις των δράσεων της να 
μην προκαλούν έντονες αναταράξεις στον επι-
χειρηματικό τους κόσμο. Εξάλλου, η ιστορία της 
Ευρώπης έχει αποδείξει πως ενωμένη αντέχει σε 
τέτοιου είδους κραδασμούς με ασπίδα τις αξί-
ες της.

Ενδεικτικά 
ο δείκτης 

CAC-40 
της Γαλλίας 

παρουσίασε 
πτώση μόλις 0.1%, 
ενώ ο γερμανικός 

DAX κατέγραψε 
άνοδο κατά το ίδιο 

ποσοστό.
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Άσε μας λες καλέ μου άνθρωπε που είναι γλυ-
κιά ανάμνηση η ΑΣΟΕΕ. Εδώ μόλις τελειώσαμε την 
εξεταστική, ακόμα δεν ηρεμήσαμε από το πολύ 
διάβασμα και μας έχουν πάρει τα μυαλά η Οικο-
νομετρία και οι Λογιστικές που μας βγάζουν την 
πίστη. Τι μας λες εσύ για πέντε χρόνια από τώρα; 
Πριν πέντε χρόνια διαβάζαμε για πανελλήνιες. Τα 
πέντε χρόνια είναι πολύ μακριά.

Αμ δε!
Μακάρι να ήταν! Και κάπως έτσι τα πέντε 

χρόνια πέρασαν χωρίς να το καταλάβω. Και 

από τα αμφιθέατρα του ΟΠΑ και τις αίθουσες 
της Δεριγνύ και της Αντωνιάδου βρέθηκα να ζω 
στο Λονδίνο τα τελευταία δυόμιση χρόνια και 
να εργάζομαι εδώ και ένα χρόνο στη Morgan 
Stanley στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής ή 
Investment Banking, όπως το λένε εδώ οι φί-
λοι μας οι Άγγλοι.

Και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο του 
Investment Banking;

Στην ουσία αυτό που κάνει η Morgan 
Stanley παγκοσμίως μέσω του τμήματος Επεν-

δυτικής Τραπεζικής είναι είτε 
να παρέχει στρατηγικές συμ-
βουλές σε εταιρίες να αγορά-
σουν ή να συγχωνευθούν με 
άλλες εταιρίες είτε να προ-
σφέρει ή να βρίσκει funds 
που θέλουν να προσφέρουν 
ίδια (equity financing) ή ξένα 
κεφάλαια (debt financing) σε 
εταιρίες/χώρες που χρειάζο-
νται χρηματοδότηση με απώ-
τερο σκοπό την ανάπτυξη 
τους, η οποία εν τέλει αποτε-
λεί τον καθοριστικό παράγο-
ντα της παγκόσμιας ανάπτυ-
ξης. Όσο βαρετό και γενικό 
κι αν ακούγεται, ενδεχομέ-
νως, αυτό σε μερικούς, είναι 
ένα από τα σημαντικότερα 
γρανάζια της παγκόσμιας οι-

Αν διαβάζεις αυτό το άρθρο, φαντάζομαι ότι είτε είσαι 
μέλος του Investment and Finance Club του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή τουλάχιστον έχεις 
ένα ενδιαφέρον γύρω από το πεδίο των Χρηματο-

οικονομικών. Επομένως, ελπίζω οι παρακάτω γραμμές να σου 
φανούν χρήσιμες.

Φαντάσου ότι σε πέντε χρόνια από τώρα έχεις ένα μεταπτυχι-
ακό, έχεις τελειώσει τη στρατιωτική σου θητεία – αν είσαι άντρας 
–, ζεις κάτι παραπάνω από 3000 χιλιόμετρα μακριά από την οικο-
γένεια σου, τους φίλους σου και την πόλη που μεγάλωσες, δου-
λεύεις από νωρίς το πρωί μέχρι κοντά τα μεσάνυχτα στις «καλές» 
μέρες και… η ΑΣΟΕΕ φαντάζει μια γλυκιά ανάμνηση.

στην πραγματικότητα
Βουτιά

Του Σωτήρη Μαυρίκογλου
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κονομίας καθώς, όπως είναι ευνόητο, χωρίς 
επενδυτική τραπεζική, ανάπτυξη δεν υφίστα-
ται και χωρίς ανάπτυξη το μέλλον διαγράφε-
ται δυσοίωνο.

Ωραία όλα αυτά, να σου πω παρεμπιπτό-
ντως πως τα περισσότερα τα ξέραμε αφού εν-
διαφερόμαστε για τα Χρηματοοικονομικά και 
το Investment Banking αλλά δε μας είπες τι κά-
νει ένας analyst στο Investment Banking Division 
σε καθημερινή βάση;

Εξαιρετική ερώτηση, αλλά είναι γεγονός ότι 
κάθε μέρα είναι και διαφορετική.

Δύο σίγουρα είναι οι σταθερές: Excel και 
PowerPoint, PowerPoint και Excel.

Η μέρα αρχίζει γύρω στις 09:00 – 09:30 και 
τελειώνει… αυτό ας το αφήσουμε καλύτερα. 
Μπορεί να τελειώνει στις 23:00 το βράδυ, μπο-
ρεί να τελειώνει και στις 03:00 τα ξημερώματα. Η 
αλήθεια είναι ότι οι ώρες δεν είναι το πλεονέκτη-
μα του επαγγέλματος αλλά όσο δεν το βλέπεις 
σαν δουλειά τόσο λιγότερες φαίνονται οι ώρες 
και τόσο πιο γρήγορα και ευχάριστα περνούν.

Για να μην ξεφύγω όμως από την ερώ-
τηση θα έλεγα ότι μεταξύ των βασικών κα-
θηκόντων του analyst είναι να προετοιμά-
ζει παρουσιάσεις (προφίλ εταιριών, pitch 
books, teasers, management presentations, 
information memorandum) στο PowerPoint, 
να κάνει διάφορες αναλύσεις στο Excel (comp 
sheets, precedent transactions, benchmarking 
analysis, valuation exercises, various sensitivity 
analyses) καθώς επίσης και οποιαδήποτε έρευ-
να του ζητηθεί.

Αν όλα τα παραπάνω σου φαίνονται ενδια-
φέροντα και φαντάζεσαι στο μέλλον τον εαυτό 
σου να κάνει αυτό το επάγγελμα, θα πρέπει να 
σε ενημερώσω ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός. 
Οι θυσίες είναι αρκετές, η προσπάθεια μεγάλη 
και επίσης βασικός παράγοντας για να τα κατα-
φέρεις, όπως σε όλους τους τομείς της ζωής, εί-
ναι ευτυχώς ή δυστυχώς και η τύχη.

Το Investment Banking είναι ένας κλάδος 
στον οποίο κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες 
λαμπροί φοιτητές στέλνουν τις αιτήσεις τους 
σε μεγάλες τράπεζες και σε boutique εταιρί-
ες για ένα internship που είναι η καλύτερη ευ-
καιρία για να βρεις μία δουλειά πλήρους απα-
σχόλησης σε τράπεζα. Η πλειοψηφία δυστυχώς 
αποτυγχάνει καθώς πολύ απλά η προσφορά θέ-
σεων εργασίας υπολείπεται σημαντικά της ζή-
τησης. Ο ανταγωνισμός όπως καταλαβαίνεις εί-
ναι τεράστιος.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν θα ήθελα σε κα-
μία περίπτωση να σε αποτρέψουν ή να θεωρή-
σεις ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ίσα ίσα 

θα πρέπει να σε πεισμώσουν να κάνεις τις κα-
τάλληλες κινήσεις έτσι ώστε όταν στείλεις την 
αίτηση να έχεις όσες το δυνατόν περισσότερες 
πιθανότητες να σε καλέσουν για συνέντευξη.

Αφού μπόρεσα εγώ, είμαι σίγουρος ότι 
μπορείς κι εσύ. Ακόμα κι αν δεν ενδιαφέρεσαι 
για το Investment Banking να ξέρεις ότι ο δρό-
μος για την απόκτηση οποιασδήποτε θέσης ερ-
γασίας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα εί-
τε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ξέρω, πήγα λίγο μακριά, αλλά το μακριά 
θα καταλάβεις ότι πολύ σύντομα θα γίνει πο-
λύ κοντά και γι’ αυτό θα ήθελα να είσαι όσο 
το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος/η για 
τη δύσκολη αυτή περίοδο που θα ψάχνεις για 
δουλειά. Θα πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου 
με όσο το δυνατόν καλύτερο βαθμό – «Μπαί-
νετε άριστοι και βγαίνετε μέτριοι» μας είχε πει 

ο αγαπητός κύριος Λελεδάκης που με ξύπνησε 
από το λήθαργο που είχα μπει στα τρία πρώτα 
εξάμηνα των σπουδών μου.

Προσπάθησε να συνεχίσεις με ένα μεταπτυ-
χιακό στο εξωτερικό, θα ανοίξει τους ορίζοντές 
σου και θα σε κάνει πιο ολοκληρωμένο άνθρω-
πο. Ξέρω πως τα χρήματα που απαιτούνται εί-
ναι πολλά, ιδιαίτερα στους καιρούς που ζούμε, 
αλλά υπάρχουν μέσα (υποτροφίες) που ενδεχο-
μένως μπορούν να συμβάλουν. Έχε ανοιχτά τα 
μάτια σου και ακόμα πιο ανοιχτά τα αυτιά σου.

Η βουτιά στην πραγματικότητα είναι βου-
τιά στα πολύ βαθιά. Για αυτό σου λέω πρέπει 
να είσαι προετοιμασμένος να κολυμπήσεις. Με 
μεθοδικότητα, σωστή προετοιμασία, επιμονή 
και ταπεινότητα είμαι σίγουρος ότι θα τα κα-
ταφέρεις.

Και σε πέντε χρόνια η ΑΣΟΕΕ με όλες της τις 
ατέλειες, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση που θα 
ήθελες να ξαναζήσεις.

 Είναι ένα από τα 
σημαντικότερα 

γρανάζια της 
παγκόσμιας 
οικονομίας 

καθώς, όπως 
είναι ευνόητο, 

χωρίς επενδυτική 
τραπεζική, 

ανάπτυξη δεν 
υφίσταται και 

χωρίς ανάπτυξη 
το μέλλον 

διαγράφεται 
δυσοίωνο.

Υ.Γ:  Για οποιαδήποτε 
ερώτηση/πληρο-
φορία μη διστάσεις 
να μου στείλεις μή-
νυμα στο LinkedIn. 
Θα είναι χαρά μου 
αν μπορώ να βοη-
θήσω.
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