
AUEB STUDENTS’ INVESTMENT & FINANCE CLUB

Issue #5

BUBBLE
The First Greek Student Finance Magazine



2 BUBBLE • ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 ΑρχισυντΑκτΗσ:  Όλγα Κυριαζή
 συντΑκτικΗ ΟμΑδΑ: Μαρία Βούλκου, Τίτος Γαβαλάς, Σπύρος Διονυσάτος, Αλέξανδρος Ζίου, Δημήτρης 

Καραμαρούδης, Τηλέμαχος Λευθεριώτης, Αλέξανδρος Μπούγιας, Γιάννης Σαββίδης, 
Δροσούλα Τσούτσικα, Γεωργία Τσιαχτάνη

στο τευχοσ

07 Συμπεριφορική  
 Χρηματοοικονομική και οδηγία 
  MiFID II: Οι εξελίξεις του 2018
 Συνέντευξη του Καθηγητή
 Σπύρου Σπύρου στην Όλγα Κυριαζή

10 Βασιλεία ΙΙΙ
 Συνέντευξη του Καθηγητή

 Κωνσταντίνου Δράκου 
 στους Τηλ. Λευθεριώτη & Τίτο Γαβαλά

13 Η Ινδία στο προσκήνιο
 της παγκόσμιας ανάπτυξης
 Των Δημήτρη Καραμαρούδη  
 & Σπύρου Διονυσάτου

14 The Rise of 
 Catastrophe Bonds
 By John Savvides

15 Cryptocurrencies
 Της Γεωργίας Τσιαχτάνη

16 Άνοδος του Ευρώ
 και πληθωρισμός
 προβληματίζουν την Ε.Κ.Τ.
 Της Μαρίας Βούλκου

18 Blockchain
 Της Όλγας Κυριαζή

20 Ανεξάρτητη ανάλυση 
 & κάλυψη των εισηγμένων
 Του Νικόλαου Ηρ. Γεωργιάδη

22 The CBOE Volatility Index-VIX 
 and the February’s sell off
 By Alexandros Bougias

24 Μετοχές εταιριών 
 τεχνολογίας το ’17
 Του Αλέξανδρου Ζίου

25 Εναλλακτικές επενδύσεις 
 σε vintage cars
 Της Δροσούλας Τσούτσικα

26 Η αγορά απαιτεί υψηλή 
 και συνεχή εκπαίδευση
 Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Κόλλια 
  Πρόεδρου του Οικονομικού 
 Επιμελητηρίου Ελλάδος 
 στον Τηλέμαχο Λευθεριώτη

28 Δει δη χρημάτων
 Συνέντευξη του Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, 
 Προέδρου της Νuntius Χρηματιστηριακή 
 στους Όλγα Κυριαζή & Τίτο Γαβαλά

30 Συνομιλία με τον Δ. Γεωργίου
 Της Όλγας Κυριαζή

07 10 2826

15 1813 14 16

20 24 2522

30



ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 • BUBBLE 3 

Καλή ανάγνωση

Editorial

Tο περιοδικό Bubble είναι το πρώτο Students’ Finance 
Magazine στην Ελλάδα και πρωτοεκδόθηκε το 2013 ως μια 
πρωτοβουλία του AUEB Students’ Investment and Finance 
Club για την προώθηση των δράσεων και του σκοπού του 

συλλόγου.
Η φετινή έκδοση σηματοδοτεί πέντε χρόνια συνεχούς δράσης και 

προόδου του συλλόγου στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο χώρο των Χρηματοοικονομικών. Σε αυ-
τή θα βρείτε πληροφορίες για τις δράσεις του συλλόγου, άρθρα και συ-
νεντεύξεις από ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες καθώς 
και από μέλη του συλλόγου.

Το AUEB Students’ Investment and Finance Club είναι ένας μη πολιτι-
κός και μη κερδοσκοπικός σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ, 
με σκοπό την προώθηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και τη σύν-
δεση της φοιτητικής κοινότητας του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας, μέ-
σω των δράσεων του. Βασικός στόχος του συλλόγου είναι η προετοιμα-
σία των μελών του και γενικότερα των φοιτητών του ΟΠΑ για την ομαλή 
ένταξη τους στο εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Χρηματοοικονο-
μικών, μέσω δράσεων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χρη-
ματοοικονομική επιστήμη και την αγορά εργασίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη του συλλόγου που συμ-
μετείχαν στην συντακτική ομάδα καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν 
στην ολοκλήρωση της παρούσας έκδοσης.

Το Δ.Σ. του AUEBS’IFC

Ηλίας Αρβανιτάκης, Όλγα Κυριαζή,
 Τηλέμαχος Λευθεριώτης, Βασίλειος Σύρμος

Η φετινή έκδοση 
σηματοδοτεί πέντε 
χρόνια συνεχούς 
δράσης και προόδου 
του συλλόγου στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και στο χώρο των 
Χρηματοοικονομικών.

5 χρόνια Students’ 
Investment & Finance 
Club

❛
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Alumni Skype Sessions
Με την υποστήριξη των αποφοίτων του συλλόγου, Ζήνα Μυτιλιναίου (Graduate Finance Trainee, NN Group, The Netherlands) και Μυρτώ Οικονόμου (MPhil in 
Economics, University of Oxford), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία συζητήθηκαν εμπειρίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις σπουδές και την εργασία 
σε αυτές τις πόλεις του εξωτερικού.

Job Search Workshop
Το AUEB Students’ Investment and Finance Club διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο ‘Job Search Workchop’, στην οποία δόθηκαν συμβουλές για το βιογραφικό 
σημείωμα και για τη διαδικασία της συνέντευξης από την κα Α. Παναγιωτίδου (Career Office AUEB) ενώ παράλληλα η κα Μ. Αγγελοπούλου (Project Manager 
Job-Pairs) παρουσίασε το πρόγραμμα Job-pairs, τη διαδικασία του mentoring και τη βέλτιστη χρήση των social media στην αναζήτηση εργασίας.. Στο τέλος της 
εκδήλωσης, ακολούθησε CV Workshop, στο οποίο αξιολογήθηκαν επί τόπου και ανώνυμα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων από το κοινό.

CFA Society of Greece
Το AUEB Students’ Investment and Finance Club διοργάνωσε παρουσίαση της επαγγελ-
ματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst) με ομιλητές τους κκ Δ. Καρύ-
δα (Head of Deputy CEO Office at NBG, President of CFA Society Greece) και Ι. Ρίτσιο 
(Head of Discretionary Asset Management 
at NBG) . 

Παράλληλα, τα μέλη του συλλόγου: Μιχαέ-
λα Θεοδώρου, Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου, 
Σοφία Πανταζή και Βασίλης Σύρμος, συμμε-
τείχαν στην ομάδα που αναδείχθηκε νική-
τρια στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού 
CFA Research Challenge 2017 και απέσπασε 
πολύ θετικά σχόλια στον ευρωπαϊκό τελικό 
του διαγωνισμού στην Πράγα.



Εμπειρίες των αποφοίτων μας: Μaster στο εξωτερικό

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.

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 χρηματο-
δότησης. Επίσης, ανέλυσε τις πηγές χρηματοδότησης στην ποντοπόρο ναυτιλία : τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια 

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.

(Private Equity Funds). Παράλληλα, 
στα πλαίσια της ομιλίας πραγματο-
ποιήθηκε παρουσίαση της επαγγελ-
ματικής πιστοποίησης που προσφέ-
ρει 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.

Απόφοιτοι του AUEB Students’ Investment and 
Finance Club που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξω-
τερικού όπως το New York University, Cambridge 
και Illinois παρουσίασαν τις εμπειρίες τους και έδω-
σαν συμβουλές στους φοιτητές του ΟΠΑ. Παράλλη-
λα, η κ. Ντία Γεροντούδη και ο κ. Θωμάς Καλανδρά-
νης, ειδικοί με πολυετή εμπειρία στο χώρο της προ-
ετοιμασίας αιτήσεων για μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα παρουσίασαν τα βήματα και τις πιστοποιήσεις 
που απαιτούνται. 
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Επιπλέον, ο σύλλογος συμμετείχε στην εξαγωγή Estimates Reports για ελληνικές εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Μέσω της συνεργασίας μας με τη VRS, τα μέλη του συλλόγου αποκτούν πολύτιμη πρακτική εμπειρία από των κλάδο των αποτιμήσεων, αποκτώντας ένα 
πολύτιμο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 
Ευχαριστούμε θερμά την Valuation Research Specialists και τον κύριο Νικόλαο Γεωργιάδη για την έμπρακτη εμπιστοσύνη που δείχνει προς τα μέλη του 
συλλόγου και για τη συνεχή του στήριξη στο έργο του AUEBS’IFC!

Συνεργασία με την Valuation and Research Specialists (VRS)
Το AUEB Students’ Investment and Finance Club ανανέωσε και επέκτεινε τη συνεργασία του με την εταιρεία VRS
αναλαμβάνοντας νέες δραστηριότητες, για άλλη μια χρονιά.

Για πρώτη φορά, ο σύλλογος ανέλαβε την 
εκπόνηση Equity Research Reports για ξένες 
εισηγμένες εταιρίες καθώς και τη σύνταξη 
τριμηνιαίου Macro Note αναφορικά με την 
ελληνική οικονομία.

Όπως κάθε χρόνο, μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στη σύνταξη των 
reports· “International Commodities Prices” και “Stock Market and 
Currencies”.
Όλα τα παραπάνω reports δημοσιεύονται στις βάσεις δεδομένων: 
Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, Factset, ResearchPool, Alphasense 
και S&P Capital IQ.

 Τέλος, τα μέλη 
του συλλόγου 
ανέλαβαν 
τη σύνταξη 
δύο μηνιαίων 
newsletters με 
θέματα της 
οικονομικής 
επικαιρότητας, τα 
οποία στάλθηκαν 
σε εταιρείες, 
επαγγελματίες 
του κλάδου και 
στα μέλη του 
συλλόγου.
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Κύριε Σπύρου, είναι χαρά μας να συμμετέχετε στην ετήσια έκ-
δοση του περιοδικού μας. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια 
για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συμπερι-
φορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance Laboratory 
– BeFin Lab) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής; Τι αποκομίζει ο φοιτητής που χρησιμοποιεί το εργαστήριο;

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 
με σκοπό να καλύψει τις ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής. Η έμφαση φυσικά είναι στην Συμπεριφο-
ρική Χρηματοοικονομική και είναι το πρώτο εργα-
στήριο αυτού του τομέα στην Ελλάδα. Άλλωστε το 
Τμήμα μας ήταν και το πρώτο στην Ελλάδα που έβα-
λε το μάθημα της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονο-
μικής στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό του Πρό-
γραμμα, από το 2006. Το εργαστήριο συστεγάζεται 
με το εργαστήριο Ναυτιλιακών Χρηματοοικονομικών, 
και αυτή την περίοδο εξοπλίζεται με υπολογιστές, και 
λογισμικό. Τα ερευνητικά θέματα που καλύπτει είναι 
κυρίως η Θεωρία Προοπτικής (Prospect Theory), Ευ-
ριστικοί κανόνες (Heuristics), Αγελαία Συμπεριφορά 
Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα 
(Investor Sentiment), Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντί-
δραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction), 

Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπε-
ριφορικές Μεταβλητές (Asset Pricing Models and 
Behavioral Variables), και η Επίδραση της Νομισματι-
κής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary Policy and 
Expectations).

Όσον αφορά τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, πώς αναβαθ-
μίζεται το πανεπιστήμιο χάρη στο εργαστήριο;

Με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά, έχουμε ήδη από 
το 2017 ξεκινήσει τις σχετικές ερευνητικές δημοσιεύ-
σεις και ήδη έχουμε ξεκινήσει και σειρά ερευνητικών 
δοκιμίων (Discussion Paper Series). Οι δύο πρώτες με-
λέτες που δημοσιεύσαμε είναι πάνω στην επίδραση 
της νομισματικής πολιτικής στην αγελαία συμπεριφο-
ρά και την επίδραση της μη-συμβατικής νομισματικής 
πολιτικής στις αγορές ενέργειας. Το πρώτο θέμα μάλι-
στα, δηλαδή η σύνδεση μη-συμβατικής νομισματικής 
πολιτικής και αγελαίας συμπεριφοράς, είναι ένα θέμα 
που δεν έχει εξεταστεί στο παρελθόν σε διεθνές επί-
πεδο, και διαπιστώσαμε ότι είμαστε οι πρώτοι που ξε-
κινήσαμε την έρευνα σε αυτό το πεδίο παγκοσμίως, εξ 
όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε από την βιβλιογραφία. 
Ενδεικτικά, ως εργαστήριο θα συμμετέχουμε σε διεθνή 
και εθνικά συνέδρια οργανώνοντας ειδικές συνεδρίες 
όπως, παραδείγματος χάριν, στο Συνέδριο Financial 
Engineering and Banking Society τον Δεκέμβριο του 
2018. Μόλις ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός του εργαστη-
ρίου θα οργανώσουμε και ειδικές ημερίδες και παρου-
σιάσεις μελετών.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι για την επέκταση και τη 
βελτίωση της λειτουργίας του εργαστηρίου;

Σκοπός είναι το εργαστήριο μακροπρόθεσμα να 
συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα και την εκπαίδευ-
ση στον τομέα μας, όχι μόνο στον στενό ακαδημαϊκό 
κύκλο, αλλά να έχει συμβολή και στο κοινωνικό σύνο-
λο. Για παράδειγμα, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 
για το εργαστήριο είναι να δημιουργήσει και διαθέσει 
δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο μία διαδικτυακή πλατ-

Ξέρουμε πλέον 
ότι τα άτομα, 

συχνά χωρίς να το 
αντιλαμβάνονται, 

παίρνουν 
μεροληπτικές 

αποφάσεις 
βασιζόμενα στο 
συναίσθημα και 

την επίδραση 
ευριστικών 

κανόνων 
συμπεριφοράς, 

και όχι σε 
ορθολογική 

ανάλυση 
δεδομένων.

Συμπεριφορική 
Χρηματοοικονομική 
και οδηγία MiFID II: 

Οι εξελίξεις του 2018

Ο κ. Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής), Διευθυντής του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος Σπουδών στην Λο-
γιστική & Χρηματοοικονομική (MSc in 
Accounting & Finance). Την περίοδο 
2012-2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμή-
ματος και μέλος της Συγκλήτου του Οι-
κονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Κα-
τά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε 
στα University of Durham, Middlesex 
University Business School και Brunel 
University. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στους τομείς της απο-
τίμησης αξιογράφων, στις αγορές χρή-
ματος, κεφαλαίου, παραγώγων, και στην 
συμπεριφορική χρηματοοικονομική.

 ΣΠύρΟΣ ΣΠύρΟύ

Συνέντευξη στην Όλγα Κυριαζή

Το νέο Εργα-
στήριο Συ-
μπεριφορικής 
Χρηματοοικονο-
μικής (Behavioral 
Finance 
Laboratory 
– BeFin Lab) 
του Τμήματος 
Λογιστικής και 
Χρηματο- 
οικονομικής
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φόρμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα σχετικά θέ-
ματα. Η Συμπεριφορική ασχολείται γενικότερα με τον 
τρόπο λήψης αποφάσεων και ειδικότερα με τον τρόπο 
λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Όπως ξέρε-
τε οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις είναι πολύ σημα-
ντικές γιατί επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας, από την 
επιλογή συνταξιοδοτικού προγράμματος, την επιλο-
γή επένδυσης, την επιλογή εργασίας ή αλλαγής εργα-
σίας, την επιλογή στεγαστικού δανείου, κλπ. Ξέρουμε 
πλέον ότι τα άτομα, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνο-
νται, παίρνουν μεροληπτικές αποφάσεις βασιζόμενα 
στο συναίσθημα και την επίδραση ευριστικών κανό-
νων συμπεριφοράς, και όχι σε ορθολογική ανάλυση 
δεδομένων. Ο σκοπός λοιπόν είναι να συμβάλλω, μέσω 
του εργαστηρίου, στο να καταρτισθούν σχετικά όσο το 
δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν την διά-
θεση να το κάνουν.

Θα θέλατε να μας εξηγήσετε εν συντομία πώς η οδηγία MiFID 
II ενσωματώνει πρόσφατα ευρήματα της Συμπεριφορικής Χρη-
ματοοικονομικής;

Το ερώτημα αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και 
σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη απάντηση 
μου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (European 
Security and Markets Authority, ESMA), στο πλαίσιο 
της MiFID II, δημοσίευσε το 2017 το Έγγραφο Δια-
βούλευσης 35-43-748 (2017) στο οποία κάνει ειδική 
αναφορά στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 
και την επίδραση των μεροληπτικών συμπεριφορών 
στην λήψη της επενδυτικής απόφασης και την δη-
μιουργία χαρτοφυλακίου. Καταλήγει στο ότι οι αξιο-
λογήσεις συμβατότητας (suitability assessment) των 
πελατών από τις εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών 
θα είναι μη-αποτελεσματικές εάν δεν λάβουν υπό-
ψη τους τις συμπεριφορικές μεροληψίες των πελα-
τών-επενδυτών. Το ίδιο αναφέρει και για την διαδι-
κασία κατά την οποία οι εταιρείες δημιουργούν το 
προφίλ κινδύνου του πελάτη (risk profile). Ειδικότερα, 
αναφέρεται στις συμπεριφορές του Overconfidence, 

Representativeness, Conservatism, Availability 
bias, Frame dependence, Anchoring, και Mental 
Accounting. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μέχρι και οι 
εποπτικές αρχές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο άρχισαν να 
αναγνωρίζουν την επίδραση των συμπεριφορών αυ-
τών στη λήψη αποφάσεων.

Πώς θα αξιολογούσατε τη νέα οδηγία; Θεωρείτε ότι οι επιχειρή-
σεις είναι ώριμες να υλοποιήσουν την οδηγία στο χρονικό διά-
στημα που δίνεται ή απαιτείται περαιτέρω εξοικείωση με τον 
τομέα της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής; Τι θα προτεί-
νατε για να επιτευχθεί αυτή η εξοικείωση;

Είναι νωρίς ακόμη να πούμε, η εφαρμογή της άρ-
χισε από τον Ιανουάριο του 2018. Το σημαντικότερο, 
κατά την γνώμη μου, είναι ότι πλέον με τον πιο επίση-
μο τρόπο αναγνωρίζεται το ότι οι λήπτες των οικονο-
μικών αποφάσεων δεν είναι πάντα ορθολογικοί, συχνά 
παίρνουν λάθος αποφάσεις, και οι επενδυτές πρέπει να 
προστατευθούν, ή καλύτερα, να καταρτισθούν κατάλ-
ληλα, στο μέτρο του εφικτού.

Στη MiFID II 
υπάρχει ειδική 
αναφορά στην 
Συμπεριφορική 

Χρηματοοικονομική 
και την επίδραση 

των μεροληπτικών 
συμπεριφορών 
στην λήψη της 

επενδυτικής 
απόφασης και 

την δημιουργία 
χαρτοφυλακίου.
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Το πρόβλημα, 
κατά την γνώμη 

μου, συνήθως 
δεν είναι 

στο μοντέλο 
αλλά στις 

μεταβλητές που 
χρησιμοποιούμε 

για να 
προσεγγίσουμε 

διάφορα μεγέθη.

Π.χ. Πως μπορεί 
να μετρήσει 
κάποιος το 
επενδυτικό 

συναίσθημα το 
οποίο διαφέρει 
από άτομο σε 

άτομο;

Το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας απονεμήθηκε φέτος στον 
Richard Thaler για τη συνεισφορά του στη Συμπεριφορική Χρη-
ματοοικονομική. Με βάση αυτό και σε συνδυασμό με τα παρα-
πάνω γεγονότα, θεωρείτε ότι βιώνουμε την αρχή μιας νέας 
εποχής για τις συμπεριφορικές εξηγήσεις στα κενά της πα-
ραδοσιακής θεωρίας στις χρηματαγορές ή τον κορεσμό αυ-
τής της επιστήμης;

Ο Thaler έχει συ-
νεισφέρει πολλά στην 
Συμπεριφορική Χρη-
ματοοικονομική και 
βραβεύτηκε γιατί εν-
σωμάτωσε ψυχολογι-
κά ρεαλιστικές υποθέ-
σεις στην οικονομική 
ανάλυση, αναλύοντας 
έννοιες όπως η περι-
ορισμένη ορθολογι-
κότητα, οι κοινωνι-
κές προτιμήσεις, και 
η έλλειψη αυτοελέγ-
χου. Τo άρθρο του με 

τον DeBondt σχετικά με την υπερ-αντίδραση και τις 
αντιθετικές στρατηγικές που δημοσιεύτηκε το 1985 
στο Journal of Finance ήταν ίσως το σημαντικότερο 
για πολλούς λόγους. Πολλοί θα διαφωνήσουν με αυ-
τό, όμως, ήταν ένα από τα άρθρα που ουσιαστικά έφε-
ραν την ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με την Συμπε-
ριφορική Χρηματοοικονομική στο επίκεντρο.

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βραβεύονται με 
αυτό το βραβείο επιστήμονες που ασχολούνται με τα 
οικονομικά της συμπεριφοράς. Δεκαπέντε ολόκληρα 
χρόνια πριν, το 2002, το βραβείο απονεμήθηκε στους 
Daniel Kahneman και Vernon Smith επειδή ενσωμάτω-
σαν τα αποτελέσματα ψυχολογικών ερευνών στην οι-
κονομική επιστήμη, ο πρώτος, και επειδή δημιούργη-
σε εργαστηριακά πειράματα ως εργαλείο οικονομικής 
ανάλυσης στην μελέτη μηχανισμών της αγοράς, ο δεύ-
τερος. O Kahneman, μαζί με τον Amos Tversky ανέπτυ-
ξαν την Θεωρία Προοπτικής ως εναλλακτική της Θεω-
ρίας Αναμενόμενης Χρησιμότητας το 1979.

Όπως βλέπετε λοιπόν τα θέματα αυτά μελετώνται 
για περισσότερες από τρείς δεκαετίες, και ακόμα μα-
θαίνουμε, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κορε-
σμό. Θυμάμαι πως το θέμα της υπερ-αντίδρασης των 
DeBondt και Thaler άρχισα να το εξετάζω μετά το Διδα-
κτορικό μου προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

ακόμα βλέπω άρθρα να δημοσιεύονται πάνω σε αυ-
τό. Απλώς τα τελευταία 10 – 15 χρόνια, με τις χρηματι-
στηριακές κρίσεις και τις χρηματιστηριακές φούσκες, 
η συζήτηση άνοιξε σε ένα μεγαλύτερο κοινό που επι-
θυμούσε πειστικές απαντήσεις.

Τι θα απαντούσατε σε όσους αμφισβητούν την επίδραση της 
ψυχολογίας στην επενδυτική συμπεριφορά και την ποσοτικο-
ποίησή της με μοντέλα;

Τίποτε. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Σε 
τελική ανάλυση όλα κρίνονται στο επίπεδο της πραγ-
ματικής κεφαλαιαγοράς. Και εκεί το επενδυτικό συναί-
σθημα παρακολουθείται συστηματικά με διάφορους 
δείκτες. Σε ό,τι αφορά στην χρήση οικονομετρικών και 
ποσοτικών μοντέλων και υποδειγμάτων, θεωρώ πως 
ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την 
πολυπλοκότητα των σύγχρονων κεφαλαιαγορών εί-
ναι θετικό. Το πρόβλημα, κατά την γνώμη μου, συνή-
θως δεν είναι στο μοντέλο αλλά στις μεταβλητές που 
χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε διάφορα με-
γέθη. Παραδείγματος χάριν, πως μπορεί να μετρή-
σει κάποιος το επενδυτικό συναίσθημα το οποίο δια-
φέρει από άτομο σε άτομο; Εδώ πρέπει να σημειώσω 
πάντως ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και υπάρ-
χουν πλέον πολλοί δείκτες που μας βοηθούν σε αυτό. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητότη-
τα διαπραγματεύσιμων δικαιωμάτων, τις εισροές και 
εκροές σε αμοιβαία κεφάλαια, τις ανοικτές θέσεις, τον 
αριθμό των αρχικών δημόσιων εγγραφών, δείκτες κα-
ταναλωτικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης, όπως ο 
Consumer Confidence Index του Conference Board στις 
ΗΠΑ, ο Economic Sentiment Indicator της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην 
Ελλάδα που διαμορφώνει το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην Ελλάδα, μεταξύ 
πολλών άλλων.

Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν στη 
διάθεσή μας!
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Κύριε Δράκο, είναι τιμή μας να φιλοξενούμε αυτή τη συνέντευ-
ξη στην ετήσια έκδοση του περιοδικού μας. Θα μπορούσατε να 
μας παρουσιάσετε εν συντομία τις βασικές αλλαγές που φέρ-
νει η Βασιλεία ΙΙΙ (σε σχέση με τη Βασιλεία ΙΙ);

Η Βασιλεία ΙΙΙ προέκυψε ως μια ανάγκη μετά τη χρη-
ματοοικονομική κρίση του 2008. Οι βασικές αλλαγές 
είναι δύο. 

Πρώτον, η αύξηση της τιμής του κλασσικού χρημα-
τοοικονομικού δείκτη της παρακολούθησης της κεφα-
λαιακής επάρκειας των τραπεζών (Capital Ratio). Ο δεί-
κτης αυτός ήταν ορισμένος στο 8% των σταθμισμένων 
βάσει κινδύνου στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted 
Assets) και πλέον βρίσκεται στο 9 – 9.5%. 

Δεύτερον, η πρόσθεση δύο νέων δεικτών· Net 
Stable Funding Ratio (NSFR) και Liquidity Coverage 
Ratio (LCR). Ο πρώτος παρακολουθεί την ευστάθεια 
της χρηματοδότησης της τράπεζας και “πριμοδοτεί” τις 
τράπεζες με πιο σταθερές πηγές χρηματοδότησης σε 
σχέση με άλλες που έχουν πιο ασταθείς. Με τη χρήση 
αυτού του δείκτη διασφαλίζεται ότι σε μια μελλοντική 
ενδεχόμενη κρίση, θα υπάρχει ένα διάστημα αντίδρα-
σης κατά το οποίο οι τράπεζες είναι επαρκώς χρηματο-
δοτημένες. Ο δεύτερος δείκτης αφορά τη ρευστότητα. 
Συγκεκριμένα, ο LCR εισήχθη ως προληπτικό μέτρο με 
αφορμή τα προβλήματα ρευστότητας που εμφανίστη-
καν κατά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση και την 
ανεπάρκεια πόρων που ανάγκασε τις εθνικές κυβερνή-
σεις και τους κυβερνητικούς οργανισμούς να εφαρμό-
σουν bailout για τη σωτηρία των τραπεζών.

Ποια είναι η πιο κρίσιμη ρύθμιση στη Βασιλεία ΙΙΙ;

Η πρόσθεση των δύο νέων δεικτών (NSFR,LCR) θεω-
ρείται ως η πιο κρίσιμη ρύθμιση της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχει μια περίο-
δος μετάβασης στην εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι τράπεζες δεν τιμωρούνται από την επο-
πτική αρχή αν δεν διατηρούν τον προβλεπόμενο δεί-
κτη. Με άλλα λόγια, η Βασιλεία ΙΙΙ προβλέπεται να μπει 
σε πλήρη εφαρμογή από 1/1/2019. Ωστόσο, μέχρι τό-

Βασιλεία ΙΙΙ 
Η διεθνής συνθήκη από την 

οποία δεν μπορεί να απο-
κλίνει καμία τοπική αρχή

 ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔρΑΚΟΣ

Συνέντευξη στους Τηλέμαχο Λευθεριώτη & Τίτο Γαβαλά

Ο κ. Κωνσταντίνος Δράκος είναι 
Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν 
έχει υπηρετήσει ως Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών 
(2003-2008) και ως Λέκτορας στο 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου του Έσσεξ (2001-2002). 
Μετά τις σπουδές του στο Ε.Κ.Π.Α. 
(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), 
συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ 
λαμβάνοντας ΜΔΕ και Διδακτορικό 
Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
αφορούν στην Εφαρμοσμένη 
Χρηματοοικονομική και στην 
Οικονομική της Ασφάλειας.

τε, παρακολουθούνται οι δείκτες αυτοί από την επο-
πτική αρχή.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των ρυθμίσεων στο παγκόσμιο 
τραπεζικό σύστημα;

Πρώτον, επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία 
των τραπεζών. Απαιτώντας μεγαλύτερη κεφαλαιακή 
επάρκεια (αύξηση του δείκτη Capital Ratio), οι τράπε-
ζες είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν περισσότερους 
πόρους, το οποίο περιορίζει σε κάποιο βαθμό την κερ-
δοφορία τους. Δεύτερον, έναν πιο έμμεσο αντίκτυπο 
αποτελεί το γεγονός ότι, προκειμένου οι τράπεζες να 
αυξήσουν τη κεφαλαιακή του επάρκεια, πρέπει είτε 
να αυξήσουν τα βασικά και τα συμπληρωματικά τους 
ίδια κεφάλαια (Tier I και Tier II αντίστοιχα) είτε να μει-
ώσουν το μέγεθος των σταθμισμένων στοιχείων ενερ-
γητικού τους (Risk Weighted Assets) ή και τα δύο. Η μεί-

Το γεγονός ότι 
υπάρχει μια 

εποπτική αρχή η 
οποία περιοδικά 

δημοσιοποιεί 
τα stress tests 

στην ιστοσελίδα 
της αποτελεί 
ένα στοιχείο 

διαφάνειας και 
αξιοπιστίας 

το οποίο 
διαφοροποιεί 

την Ευρώπη από 
άλλες περιοχές.
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ωση του παρονομαστή (Risk Weighted 
Assets) σημαίνει ότι οι τράπεζες θα ανα-
λαμβάνουν μικρότερους κινδύνους από 
αυτούς που αναλάμβαναν παλαιότερα. 
Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση 
στη βιβλιογραφία καθώς ενδέχεται να πλη-
γούν κάποιοι κλάδοι που λάμβαναν δάνεια 
και εξ ορισμού έχουν μεγάλο ρίσκο, όπως η 
ναυτιλία. Βέβαια, ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες 
επιπτώσεις που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί.

Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές της Βασιλείας ΙΙΙ τις διαφορε-
τικές εκφάνσεις της ελληνικής επιχειρηματικής πραγμα-
τικότητας (νεοφυείς επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες);

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), κατά μέσο 
όρο, έχουν μειονέκτημα σε σχέση με τις μεγαλύτερες 
σε ζωή επιχειρήσεις, όπως οι πολυεθνικές, όσον αφο-
ρά την πρόσβαση στο δανεισμό. Τα μέτρα της Βασιλεί-
ας ΙΙΙ εντείνουν το πρόβλημα αυτό. Η αλλαγή αυτή θα 
φέρει σε πρώτο πλάνο τις εναλλακτικές πηγές χρημα-
τοδότησης που έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως 
business angels και incubators.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βασιλείας, διεθνείς ρυθμί-
σεις επιβάλλονται σε τοπικό επίπεδο. Παρέχεται στις τοπικές 

αρχές επαρκής ελευθερία για την προσαρμογή αυτών των διε-
θνών ρυθμίσεων με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε οικονομίας;

Στις συμβάσεις της Βασιλείας, οι εμπλεκόμενοι εί-
ναι Κεντρικές Τράπεζες από όλο το κόσμο. Οπότε, οι 
αποφάσεις αυτής της κρίσιμης μάζας διαχέονται σε 
όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Πρόκειται για μια διεθνή 
συνθήκη από την οποία δεν μπορεί να αποκλίνει κα-
μία τοπική αρχή. Αν υπήρχε κάποια έμφαση στις ιδιαι-
τερότητες της εκάστοτε οικονομίας, δεν θα είχε νόημα 
η συνθήκη καθώς ο καθένας θα είχε το κίνητρο να λέει 
πως εξαιρείται από τους αυστηρούς κανονισμούς της 
Βασιλείας ΙΙΙ, επικαλούμενος τα χαρακτηριστικά της το-
πικής οικονομίας. Επιπλέον, αν τοπικά είχαμε παραλ-
λαγές αυτών των κανόνων θα είχε δημιουργηθεί ένας 
δυϊσμός. Δεδομένης της διεθνοποίησης, οι επενδυτές 
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια εμβέλεια. Επομέ-
νως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης και να 
τηρούνται κοινοί κανόνες παντού. Σχετικές διαφορές 
μπορεί να υπάρχουν μόνο σε επιμέρους ζητήματα τα 
οποία όμως δεν αφορούν τη Βασιλεία. Για παράδειγμα, 

η διαδικασία που ακολουθεί την πτώχευση μιας τρά-
πεζας είναι θέμα του επόπτη. Στόχος της Βασιλείας εί-
ναι μόνο να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις.

Εκτιμάτε ότι υπάρχουν τρωτά σημεία στη Βασιλεία ΙΙΙ; Ποια εί-
ναι αυτά που αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν αντικατάσταση 
από την νέα Βασιλεία;

Αρκεί να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που άρχισε 
να φαίνεται η κατεύθυνση της Βασιλείας ΙΙΙ, υπήρχαν 

συζητήσεις ότι θα ακολουθήσει η Βασιλεία IV. Αυτό 
ίσως οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμ-
βανόμαστε την εποπτεία. Πολλοί πιστεύουν πως 
η αύξηση του δείκτη της κεφαλαιακής επάρκει-
ας στο 9,5% βάζει ένα πολύ στενό «κορσέ» στις 
τράπεζες. Πέρα από αυτό, οι αλλαγές αυτές ση-
μαίνουν επιπλέον διαχειριστικό κόστος (οι 
τράπεζες έχουν ένα τμήμα το οποίο ασχολεί-
ται αποκλειστικά με τη παρακολούθησης των 
δεικτών αυτών και επικοινωνεί με τον επό-
πτη). Ένα άλλο πρόβλημα είναι η φύση των 
δεικτών. Ο δείκτης της κεφαλαιακής επάρκει-
ας είναι ευαίσθητος στις φάσεις του οικονο-
μικού κύκλου και χαρακτηρίζεται από προ-

κυκλικότητα. Με άλλα λόγια, όταν οι τράπεζες 
χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια σε περίοδο κρίσης, ο 
δείκτης έχει μειωθεί. Αυτό συμβαίνει διότι τη στιγμή 
που υπάρχει ανάγκη για τους πόρους, τότε είναι δυ-
σεύρετοι. Μια πιθανή λύση στο παραπάνω πρόβλημα 
θα ήταν η χρήση δεικτών αντικυκλικών που, σε καλούς 
καιρούς, θα «χτίζουν» αποθεματικά τα οποία θα χρη-
σιμοποιούνται όταν εμφανίζεται το πρόβλημα. Μάλ-
λον χρειαζόμαστε ένα paradigm shift.

Εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλατε να μας πα-
ρουσιάσετε τις βασικές μεταρρυθμίσεις (που επεκτείνουν τη 
Βασιλεία ΙΙΙ) αναφορικά με την ανθεκτικότητα των τραπεζών 
της Ε.Ε.;

Ο οργανισμός European Banking Authority (EBA) 
αξιολογεί τη χρηματοοικονομική υγεία των τραπεζών 
μέσω των stress tests. Αυτά δημιουργήθηκαν ως απο-
τέλεσμα της κρίσης χρέους - δημοσιονομικής κρίσης 
στην Ευρώπη η οποία επηρέασε επιπλέον τις τράπεζες 
από την αρχική χρηματοοικονομική κρίση του 2008. 
Στα tests γίνονται υποθέσεις για κάποια δυσμενή οι-
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Πάντα
θα υπάρχουν

θέματα 
που δεν μπορεί 
να προβλέψει
το σύστημα.

κονομικά σενάρια. Με αυτό το τρόπο, η ΕΒΑ, προσπα-
θεί να αξιολογήσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών 
στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι υπάρχει μια εποπτική 
αρχή η οποία περιοδικά δημοσιοποιεί τα stress tests 
στην ιστοσελίδα της αποτελεί ένα στοιχείο διαφάνει-
ας και αξιοπιστίας το οποίο διαφοροποιεί την Ευρώπη 
από άλλες περιοχές. Βεβαίως, υπάρχουν αντίστοιχοι 
οργανισμοί που κάνουν stress tests όπως το FDIC στις 
ΗΠΑ. Ωστόσο δεν δημοσιεύουν τα αποτελέσματα και 
άρα υπάρχει μειωμένη διαφάνεια σε σχέση με το EBA.

Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τις μεταρρυθμίσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το ενδεχόμενο πτώχευ-
σης μιας τράπεζας;

Ενώ μέχρι πρότινος ο τρόπος διάσωσης των τραπε-
ζών σε ενδεχόμενο πτώχευσης μέσω bailout ήταν μονό-
δρομος, τώρα ξεκινάει το bail-in. Πρόκειται για μια με-
γάλη θεσμική μεταβολή. Με άλλα λόγια, το «σώσιμο» 
γίνεται εκ των έσω. Ο εσωτερικός τρόπος είναι ουσια-
στικά το «κούρεμα» των υποχρεώσεων προς τους κα-
ταθέτες μέχρι και προς τους ομολογιούχους. Το κρίσιμο 
ερώτημα τώρα είναι αν όντως θα εφαρμοστεί η αλλα-
γή αυτή στην οποία εμπλέκεται και το ζήτημα του time 
consistency. Δηλαδή ενδέχεται να φανεί ότι στην πράξη 
δε συμφέρει η εφαρμογή του μέτρου. Πριν λίγους μήνες, 
για παράδειγμα, η τράπεζα Monte dei Paschi (MPS) ήταν 
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Κανονικά θα έπρεπε να 
εφαρμοστεί το παραπάνω. Δεν εφαρμόστηκε όμως κα-
θώς παρενέβη το Ιταλικό δημόσιο και ουσιαστικά έκα-
νε bailout. Σε αυτές λοιπόν τις μεγάλες ανακοινώσεις 
εμπλέκονται και ζητήματα πέραν των οικονομικών. Για-
τί αν πτωχεύσει μια πολύ μεγάλη τράπεζα, συστημική, 
υπάρχει πολιτικό κόστος για την εκάστοτε κυβέρνηση. 
Ένα κράτος το οποίο δύναται να κάνει bailout μπορεί 
να παρακάμψει τις αρχές γιατί έχει τους πόρους να το 
κάνει μόνο του.

Επιτυγχάνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις το στόχο τους, δηλαδή 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας 

του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος;

Η διαφάνεια των stress 
tests ενισχύει σημαντι-
κά την ανταγωνιστικότη-
τα του Ευρωπαϊκού Χρημα-
τοπιστωτικού Συστήματος. 
Στην περαιτέρω αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας 
πρόκειται να συμβάλει η 
Τραπεζική Ένωση (Banking 
Union) η οποία θα απελευ-
θερώσει δυνάμεις στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και αυτό 
θα ενισχύσει την ανταγω-
νιστικότητα των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών.

Μπορούν να αποφευχθούν πιθα-
νές μελλοντικές κρίσεις με τη δι-
αδικασία της διαρκούς ανανέωσης 

του κανονιστικού πλαισίου; Αν όχι, τι αδυνατούν να προβλέψουν 
οι κανόνες; Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια συμπληρωματική δρα-
στηριότητα (στη δράση του BCBS και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής) προς αυτή την κατεύθυνση;
Εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία και από την 

εμπειρία μας, οι κρίσεις έχουν δύο χαρακτηριστικά. Εί-
ναι σχετικά πιο συχνές και βαθύτερες η κάθε μια από 
τη προηγούμενη. Τώρα αν μπορούμε να τις αποφύγου-
με… δεν νομίζω. Πάντα θα υπάρχουν θέματα που δεν 
μπορεί να προβλέψει το σύστημα. Για παράδειγμα, από 
τη τελευταία κρίση, καταλήγουμε σε δύο βασικούς λό-
γους που οδήγησαν στην κατάρρευση του χρηματο-
οικονομικού συστήματος και δεν είχαν ληφθεί υπόψη 
στη νομοθεσία· πρώτον, οι συναλλαγές στα παράγω-
γα τα οποία δεν αποτυπώνονται στον ισολογισμό (off-
balance sheet items) και δεύτερον όλη η εργασία με 
τα SPVs (Special Purpose Vehicles). Επομένως, οι επι-
λογές είναι δύο· είτε ένα πάρα πολύ περιοριστικό πλαί-
σιο στο οποίο δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα αλ-
λά σταθερότητα ή ένα χαλαρό πλαίσιο για να υπάρξει 
ανταγωνιστικότητα το οποίο πιθανώς να επιφέρει κά-
ποια λανθασμένη συμπεριφορά.

Κύριε Δράκο, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

Έδρα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements) 
στη Βασιλεία της Ελβετίας
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Το 2017 
ήταν μια χρονιά 

σημαντικών 
αλλαγών για την 
ινδική οικονομία 

αφού έλαβαν 
χώρα δύο 

μεταρρυθμίσεις 
που αφορούσαν 

στην απονομισμα
τοποίηση και στην 

επιβολή ενός 
ενιαίου φόρου 

αγαθών και 
υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τρίμηνου 
του 2017, η οικονομία της Ινδίας κατάφε-
ρε να ξέπερασει το ρυθμό ανάπτυξης της 
Κίνας, κατακτώντας εκ νέου τον τίτλο της 
ταχύτερα αναπτυσσόμενης μεγάλης οι-

κονομίας. Η οικονομία της, παρόλο που αναπτυσσόταν 
με μεγαλύτερους ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια, 
δείχνει να επεκτείνεται δυναμικά, ενώ μάλιστα αναμέ-
νεται μέχρι το τέλος του 2018, να αποσπάσει την 5η θέ-
ση ως μεγαλύτερη οικονομία (σε όρους ΑΕΠ), αφήνο-
ντας πίσω το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Αναλυτικότερα, με στοιχεία του IMF, η αύξηση του 
ΑΕΠ άγγιξε το 7.2%, παρόλο που η ετήσια ανάπτυξη 
ανήλθε σε 6.7%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του 
2016. Το 2017 ήταν μια χρονιά σημαντικών αλλαγών 
για την ινδική οικονομία αφού έλαβαν χώρα δύο με-
ταρρυθμίσεις που αφορούσαν στην απονομισματο-
ποίηση (demonetisation) και στην επιβολή ενός ενι-
αίου φόρου αγαθών και υπηρεσιών (goods & services 
tax). Η απόσυρση των σε κυκλοφορία ρουπιών σε πο-
σοστό άνω του 80% καθώς και η εφαρμογή του ενιαί-
ου αυτού φόρου (στην πλειονότητα των αγαθών) στο 
σύνολο της επικράτειας, ενοποιώντας τις περιφέρειες 
σε μία ενιαία αγορά και καταργώντας τους επιμέρους 
φόρους που ίσχυαν, επηρέασαν την πορεία της οικονο-
μίας σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, αν και επιβραδύνθηκε 
η ανάπτυξη, γεγονός που διαφαίνεται κυρίως από τον 
χαμηλό ρυμθό του δεύτερου τριμήνου (5.7%), αναμέ-
νεται ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα αποφέρουν μα-
κροπρόθεσμα οφέλη.

Όπως και άλλες ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες, η 
Ινδία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη κατανομή πλού-
του, ένα πρόβλημα για το οποίο τα τελευταία χρόνια 
γίνονται συνεχείς προσπάθειες επίλυσης. Παρόλα αυ-
τά, η σύγκλιση των ανισοτήτων μεταξύ των κοινωνικών 
ομάδων, παράγοντας ζωτικής σημασίας για την καθο-
λική ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας, είναι πρακτικά 
δύσκολη. Άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόβλημα αυ-
τό είναι η έλλειψη εξειδικευμένου και μορφωμένου ερ-
γατικού δυναμικού, σημείο στο οποίο υστερεί σε σύ-
γκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Παρατηρώντας, 
από την άλλη, το κατά κεφαλήν εισόδημα ($1,861) γί-
νεται αντιληπτό το πόσο απέχει το επίπεδο διαβίωσης 
της χώρας συγκριτικά με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Αναφορικά με τον τομέα των επενδύσεων, παρα-
τηρείται πληθώρα ευκαιριών προς χρηματοδότηση, 

παρόλο που τα τελευ-
ταία χρόνια ο ρυθμός 
των νέων επενδύσεων 
μειώνεται και ταυτό-
χρονα μεγάλο ποσο-
στό του κλάδου αυ-
τού αποτελείται από 
κρατικές επενδύσεις. 
Η εισαγωγή νέων επι-
χειρήσεων στην αγο-
ρά της Ινδίας αποτελεί 
ακόμη μια χρονοβό-
ρα διαδικασία, όμως 

η άνοδος κατά 30 θέσεις στον δείκτη “Ease of doing 
business” στέλνει ένα θετικό σήμα στους επενδυτές.

Θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της ινδικής οικο-
νομίας αποτελεί και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος 
ξεπερνά το 16% του ΑΕΠ. Αυτό, σε συνδυασμό και με 
άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κατά κεφαλήν 
εισόδημα, αποδεικνύει ότι η Ινδία βρίσκεται σε πρώ-
ιμο στάδιο ανάπτυξης σε αντίθεση με χώρες όπως η 
Κίνα, η Ιαπωνία και άλλες. Το συγκεκριμένο χαρακτη-
ριστικό είναι που απασχολεί αρκετούς οικονομολό-
γους οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης 
πρέπει να είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα προκειμέ-
νου να δύναται να ανταγωνιστεί τις ισχυρότερες οι-
κονομίες.

Αυτό που με βεβαιότητα μπορεί κανείς να διακρί-
νει είναι ότι η Ινδία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο στό-
χαστρο των αναλυτών τα επόμενα χρόνια, δεδομένου 
ότι, σύμφωνα με το IMF και την Παγκόσμια Τράπεζα, 
θα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία 

του κόσμου του-
λάχιστον για την 
επόμενη δεκαετία. 
Στο προσεχές μέλ-
λον, η Ινδία θα ξε-
περάσει σε πληθυ-
σμό ακόμα και την 
Κίνα και θα ανελι-
χθεί σε έναν από 
τους μεγαλύτε-
ρους παίκτες της 
παγκόσμιας σκα-
κιέρας, αν δεν το 
έχει ήδη κάνει.

     Η Ινδία
στο προσκήνιο
της παγκόσμιας
ανάπτυξης
Των Δημήτρη Καραμαρούδη & Σπύρου Διονυσάτου
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T ropical cyclones in US, namely hurricane 
Harvey and hurricane Irma, and the 2011 
Tohoku earthquake and tsunami, are the 
reasons for this article. Their occurrence in-
flicted accordingly nearly USD 100 billion in 

damage for US and USD 150 billion in damage for Ja-
pan.

In mid-August 1992 Hurricane Andrew swept-away 
USA’s south-west coastline; a calamitous hurricane 
which caused USD 27.3 billion in damage. In the after-
math, a work published by Richard Sandor, Kenneth 
Froot, and a group of professors at the Wharton Busi-
ness School was the threshold for Catastrophe Bonds 
(CAT Bonds).

CAT bonds are a major category of what is known as 
insurance linked securities. They are a way for insurers 
to protect themselves against unforeseen or extraor-
dinary losses. Furthermore, these bonds pay high in-
terest rate and can diversify an investor’s portfolio be-
cause the trigger events occur randomly and are not 
associated with economic factors.

But how do they really work? If insurers want to 
protect themselves against insurmountable losses, 
they can issue a CAT bond. If there are no disasters, the 
bondholders get steady interest payments and their 
principal back when the bond matures. Otherwise, if 

a trigger event occurs, the insurers use some or all the 
money to pay for damages, and investors eat the cost 
of a lower payout. For example, a zero-coupon bond 
would pay 100 (1 – α) on maturity, where α is the loss 
rate due to the catastrophe.

CAT bond’s market has risen dramatically over the 
past years. New issuances in 2017 exceeded USD 10.0 

billion carried by the record first half 
of the year with USD 8.4 billion issu-
ance. The size of the outstanding mar-
ket continued to grow to a year-end re-
cord of USD 27.0 billion. However, due 
to the aforementioned calamitous nat-
ural disasters occurred by the end of 
2017’s summer, bonds’ prices fluctuat-
ed and led to a decrease in new issu-
ances. Someone could claim that an 
immediate corollary of the price fluc-
tuations is that premiums will rise. Ex-
perts, though, claim that this is unclear, 
mainly due to the high market capital-
ization and the ongoing inflow of cap-
ital in the continuing low-interest rate 
environment.

From January 1st, 2012 until June 30th, 
2017 we can distinguish a positive reac-
tion for the gains of reinsurance market; 
the total annual return to shareholders 
was close to 20% outperforming the 
insurance industry (13%) as well as the 
stock market overall. Annual payouts 
by reinsurers have on average exceed-
ed USD 110 billion annually over the last 

decade. Despite this performance, valuations have re-
mained moderate because over this period no major 
catastrophic event occurred.

Catastrophe bonds have risen mainly due to their 
high returns, but still possess great risk because natural 
disasters cannot be predicted. Will their market, though, 
keep this upward trend?

The Rise of 
Catastrophe 
Bonds

Catastrophe 
bonds have 
risen mainly 

due to their high 
returns, but still 

possess great risk 
because natural 
disasters cannot 

be predicted. 
Will their market, 
though, keep this 

upward trend?

By John Savvides
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Ενα από τα πλέον ενδιαφέροντα και συγχρό-
νως αμφιλεγόμενα θέματα της σημερινής 
εποχής στον κόσμο των επενδύσεων αποτε-
λεί η τοποθέτηση ή μη κεφαλαίου στα κρυ-
πτονομίσματα, και κυρίως στο Bitcoin που 

αποτελεί το δημοφιλέστερο και το πιο ακριβό είδος αυ-
τών. Πολλές επιχειρήσεις, διάσημοι ακόμη και κράτη (για 
παράδειγμα η Βενεζουέλα με το petro) έχουν προχω-
ρήσει στην έκδοση κρυπτονομισμάτων με τον συνολι-
κό αριθμό αυτών – την στιγμή συγγραφής του άρθρου 
– να φτάνει τα 1702 και η συνολική κεφαλαιοποίηση να 
βρίσκεται στο αστρονομικό ποσό των $259.147.089.573.

Αρχικά ιδέα των κρυπτονομισμάτων και ο βασικός 
σκοπός τους ήταν η πραγματοποίηση των συναλλαγών 
χωρίς την παρέμβαση κάποιας κεντρικής κυβέρνησης 
ή τράπεζας. Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη νομικής 
υπόστασης. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Bitcoin 
έγινε όλο και περισσότερο δημοφιλές, μονοπωλώντας 
το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών, αφού το θεώρησαν 
ως μια πολύ καλή ευκαιρία για κερδοφόρα επένδυση.

Οι επενδυτές που συνήθως επιλέγουν να τοποθετή-
σουν το κεφάλαιό τους στα κρυπτονομίσματα είναι σε 
ένα μεγάλο ποσοστό κερδοσκόποι που προσπαθούν εί-
τε να ωφεληθούν από τις καθημερινές αυξομειώσεις αυ-
τών, είτε, μέσω της εξόρυξης (mining), με την επίλυση 
ενός αλγορίθμου, να το αποκτήσουν και εν συνεχεία να 
το πωλήσουν. Παράλληλα, δεν λείπουν και αυτοί που θε-
ωρούν ότι μπορούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυ-
λάκιό τους με την απόκτησή του. Οι επενδυτές που είναι 
πρόθυμοι να αποκτήσουν κρυπτονομίσματα θεωρούν 
πως η επένδυση σε αυτά αποτελεί μία από τις καλύτε-
ρες προοπτικές, μιας και πρόκειται για τεχνολογία του 
μέλλοντος (blockchain). Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι 
το γεγονός πως ξεπερνά τα προβλήματα που παρουσι-
άζει ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως δυσκο-
λία στην αποθήκευση και στην ανταλλαγή, αφού απο-
θηκεύονται ηλεκτρονικά. Γι’ αυτό όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – τα δέχονται ως μέ-
σο συναλλαγής.

Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν συνδέονται με κιν-
δύνους. Αρχικά, λόγω της ηλεκτρονικής μορφής τους 
υπάρχει πιθανότητα υποκλοπής αυτών, με ολέθριες συ-
νέπειες στους κατόχους τους, ειδικά εάν δεν έχουν φρο-
ντίσει για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Δεν 
είναι λίγοι οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές που υπο-
στηρίζουν πως το Bitcoin παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

φούσκας, όπως απότομη αύξηση της αξίας του και έντο-
νη μεταβλητότητα, χαρακτηρίζοντας το πολλάκις ως ένα 
είδος σημερινής ‘τουλίπας’, που αναμένεται να σκάσει σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με σημαντικές επιπτώ-
σεις στις παγκόσμιες αγορές (ενδεχομένως να προκαλέ-

σει και Κραχ). Χα-
ρακτηριστικά, ο 
διάσημος επεν-
δυτής Warren 
Buffett, ερωτώ-
μενος αν πρό-
κειται να προχω-
ρήσει σε short 
τ ο π ο θ έ τ η σ η 
στα futures του 
Bitcoin απάντη-
σε πως δεν προ-
τίθεται να τοπο-

θετηθεί σε κάτι που δεν γνωρίζει πως λειτουργεί, ενώ 
θεωρεί δεδομένο το άσχημο τέλος αυτού. Ανάλογη άπο-
ψη φαίνεται να έχουν και οι δύο κολοσσιαίοι ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter, αφού προ-
χώρησαν σε απαγόρευση των διαφημίσεων των κρυπτο-
νομισμάτων. Εκτός των άλλων, το Bitcoin έχει κατηγορη-
θεί για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος προερχόμενο από 
ναρκωτικά και από άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Συμπερασματικά, τα κρυπτονομίσματα, όπως και 
όλες οι άλλες επενδύσεις, παρουσιάζουν θετικά χαρα-
κτηριστικά αλλά ελλοχεύουν και αρκετoύς κινδύνους. 
Το βασικό και κύριο μέλημα κάθε επενδυτή που επιθυμεί 
να πραγματοποιήσει επενδύσεις πάνω σε αυτά είναι αρ-
χικά να κατανοήσει πλήρως το πώς λειτουργεί το Bitcoin 
και, συνεπώς, όλα τα άλλα κρυπτονομίσματα, καθώς επί-
σης και να λάβει υπόψιν το γεγονός πως η τιμή και η αξία 
τους δεν μπορεί να επηρεαστεί από κάποιον κεντρικό 
φορέα, όπως τα εγχώρια νομίσματα, αλλά καθορίζεται 
μόνο από την προσφορά και την ζήτηση.

Η ιδέα των 
κρυπτο

νομισμάτων και ο 
βασικός σκοπός 

τους ήταν η 
πραγματοποίηση 
των συναλλαγών 

χωρίς την 
παρέμβαση 

κάποιας κεντρικής 
κυβέρνησης 
ή τράπεζας. 
Αυτό έχει ως 
συνέπεια την 

έλλειψη νομικής 
υπόστασης. 

Έξυπνη εναλλακτική 
επένδυση ή μία
‘τουλίπα’ της εποχής;
Της Γεωργίας Τσιαχτάνη

Cryptocurrencies
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Η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρί-
ου και οι επιπτώσεις της στα επίπεδα του 
πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(E.E.) θορύβησαν ακόμη και τα υψηλό-
βαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας (ΕΚΤ). Μελετητές της ευρωπαϊκής νομι-
σματικής πολιτικής εκτιμούν πως η ενίσχυση του ευρώ 
θα υπονομεύσει το στόχο της ΕΚΤ για την επαναφορά 
του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο επίπεδο του 2%.

Με γνώμονα την επίτευξη του στόχου αυτού στον 
πληθωρισμό της Ε.Ε., ο Μάριο Ντράγκι, πρόεδρος της 
ΕΚΤ, επέμεινε στη γραμμή ότι το πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τον Σε-
πτέμβριο του 2018 ίσως και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αν μία τέτοια εξέλιξη υπαγορευτεί από τις 
συνθήκες. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να εφαρμό-
ζεται από την ΕΚΤ με τη μορφή έκτακτων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης το 2008 και για την αποφυγή της αυτοκα-
ταστροφής του νομίσματος του ευρώ και κατά συνέ-
πεια της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα μέχρι σήμερα, τροφο-
δοτώντας την Ευρωζώνη με μετρητά, προκειμένου να 
μειώσει τα επιτόκια, να τονώσει την ανάπτυξη και να 
αυξήσει τον πληθωρισμό από επίπεδα, τα οποία θεω-
ρούνται εξαιρετικά χαμηλά.

Η δυνατότητα πρόβλεψης της υλοποίησης των 
σχεδίων της ΕΚΤ αφορά στην κατεύθυνση της πολι-
τικής που θα ακολουθηθεί και όχι τόσο στη διάρκειά 
τους, καθόσον η τελευταία εξαρτάται από την πρόο-

δο που θα σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων των 
μακροοικονομικών μεγεθών, με σημαντικότερο αυτό 
του πληθωρισμού.

Παράλληλα με την ΕΚΤ, η Κεντρική Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα (FED) των ΗΠΑ ακολουθεί αντίθετη νομισμα-
τική πολιτική από το τελευταίο τετράμηνο του 2015 αυ-
ξάνοντας τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός, ο οποίος θεω-
ρείται πως οδηγείται από τις αυστηρότερες συνθήκες 
στην αγορά εργασίας και την αύξηση των κυβερνητι-
κών δαπανών θα μπορούσε να αναγκάσει την FED να 
είναι λίγο πιο επιθετική στην αύξηση των επιτοκίων το 
τρέχον έτος. Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει την ΕΚΤ σε 
κατάσταση πίεσης προκειμένου να προβεί όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα σε αλλαγή νομισματικής πολιτικής 
και να μειώσει την τρέχουσα συναλλαγματική διαφορά.

οι κινδυνοι που ελλοχεύουν με την ανατίμηση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου είναι πολλοί. Οι τραπεζίτες 
των κεντρικών τραπεζών των πιο αδύναμων οικονο-
μιών της Ευρωζώνης κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-
νου, διότι ανησυχούν ότι το ισχυρό ευρώ θα επιβρα-
δύνει τις πληθωριστικές πιέσεις και θα εμποδίσει την 
ανάπτυξη, καθιστώντας πιο ακριβές τις εξαγωγές. Για 
το λόγο αυτό, ασκούν μεγαλύτερη πίεση για να προ-
βεί η ΕΚΤ σε εξαιρετικά αργή μείωση του ρυθμού αγο-
ράς περιουσιακών στοιχείων μέσω του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης.

Το ισχυρό ευρώ υπονομεύει ακόμη την προσπά-
θεια της ΕΚΤ για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον 
επίσημο στόχο του 2%, επίπεδο το οποίο προκρίνεται 

Άνοδος του Ευρώ
και πληθωρισμός
προβληματίζουν
την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
Της Μαρίας Βούλκου

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι απότομες ανατιμήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου
τους τελευταίους οκτώ μήνες, αφού δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές
θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα
την απρόσμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού το Δεκέμβριο του 2017.

Οι τραπεζίτες 
των κεντρικών 
τραπεζών των 
πιο αδύναμων 

οικονομιών της 
Ευρωζώνης 

κρούουν τον 
κώδωνα του 

κινδύνου, διότι 
ανησυχούν 

ότι το ισχυρό 
ευρώ θα 

επιβραδύνει τις 
πληθωριστικές 
πιέσεις και θα 
εμποδίσει την 

ανάπτυξη, 
καθιστώντας 

πιο ακριβές τις 
εξαγωγές.
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υγιές για ανάπτυξη, αφού η άνοδος του ευρώ καθιστά 
χαμηλές τις λιανικές τιμές αγαθών, τα οποία εισάγο-
νται στην Ε.Ε., όπως το πετρέλαιο και άλλα εμπορεύ-
σιμα αγαθά, ενώ παράλληλα κάνει λιγότερο ανταγω-
νιστικές τις εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρω-
παϊκό έδαφος πλήττονται επομένως άμεσα από την 
ανατίμηση του ευρώ. Η Ευρωζώνη είναι μία ανοικτή 
οικονομία, με μερίδιο 25% στον όγκο συναλλαγών 
των παγκόσμιων εξαγωγών. Επομένως, ένας μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων βασίζουν τις πωλήσεις τους σε 
εξαγωγές εκτός Ευρωζώνης. Οι επιχειρήσεις αυτές κα-
θίστανται με την άνοδο του ευρώ λιγότερο ανταγωνι-
στικές σε σχέση με επιχειρήσεις εκτός Ευρωζώνης ως 
προς τις εξαγωγές σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει ότι πρέπει να παραταθεί η χρηματοπι-
στωτική ενίσχυση της κεντρικής Τράπεζας προς την 
Ευρωπαϊκή αγορά, με τον χαμηλό πληθωρισμό να εξα-
ναγκάζει τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, να εκδί-
δει καινούριο χρήμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα από ό,τι αναμενόταν.

Σε αυτό το σημείο, είναι καίριο να αναφερθεί ότι οι 
χώρες του Νότου χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσο-
στά ανεργίας, καθώς και από την ελλιπή ανταγωνιστι-
κότητα στις εξαγωγές τους, γεγονός που τις καθιστά 
περισσότερο επιφυλακτικές σε ένα ενδεχόμενο περι-
ορισμού της νομισματικής πολιτικής. Η συγκεκριμένη 
κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής δεν βρίσκει 
σύμφωνες, αντίθετα, τη Γερμανία και τις υπόλοιπες χώ-
ρες της Β. Ευρώπης, οι οποίες τάσσονται υπέρ του περι-
ορισμού της νομισματικής πολιτικής, εξαιτίας της ενί-

σχυσης του ρυθμού ανάπτυξης που έχουν καταγράψει 
το τελευταίο διάστημα.

Παραλληλα, υΠαρχουν και τα θετικα αποτελέσμα-
τα στην οικονομία από την ανατίμηση του ευρώ. Το 
βασικό κανάλι με το οποίο οι διαφορές συναλλάγμα-
τος επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι οι αλλαγές στις 
τιμές των εισαγωγών. Όταν το εγχώριο νόμισμα ανα-
τιμάται, οι τιμές των ξένων προϊόντων σε όρους ξέ-
νων νομισμάτων πέφτουν. Οι φθηνότερες εισαγωγές 
πιέζουν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές τελικών και εν-
διάμεσων αγαθών και συνεπώς τον πληθωρισμό. Αυ-
τός ο μηχανισμός, γνωστός στην ξένη βιβλιογραφία 
ως pass through έχει μελετηθεί και ελεγχθεί από τις 
εκάστοτε τοπικές οικονομίες, δεδομένης της σημασί-
ας στην πρόβλεψη του εγχώριου πληθωρισμού. Επο-
μένως, με βάση τον μηχανισμό αυτό, οι τιμές των ει-
σαγόμενων αγαθών στην Ευρωζώνη θα κυμαίνονται 
σε χαμηλά επίπεδα.

Ορισμένες έρευνες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμέ-
νος μηχανισμός δεν θα φτάσει ποτέ σε 1% επίπτωση 
στον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, 1% ανατίμηση του 
νομίσματος οδηγεί σε λιγότερο από 1% μείωση στον 
πληθωρισμό. Επιπλέον, η επίδραση στον πληθωρισμό 
δεν είναι άμεση. Στην πραγματικότητα, η κορύφωση 
συμβαίνει μετά από τέσσερα με πέντε τρίμηνα μετά 
την ανατίμηση.

Παρά τα όσα θετικά αποτελέσματα, η συγκεκριμέ-
νη στρατηγική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ δεν μπο-
ρεί να συνεχισθεί επ’ άπειρον. Αναλυτές του ζητήματος 
συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η συνεχής τροφο-
δοσία χρήματος στην αγορά μπορεί να οδηγήσει σε 
φούσκες αγορών, όπως η αγορά ακινήτων και ο δη-
μόσιος δανεισμός, ή να οδηγηθεί ολόκληρο το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα σε μία επικίνδυνη κατάσταση 
υπερβάλλουσας αισιοδοξίας, μόχλευσης και μετασχη-
ματισμού ληκτότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, απάντησε σχετικά
με τις ανησυχίες ειδικών της αγοράς:

«Ένας βασικός βαθμός νομισματικής διευκόλυνσης
χρειάζεται ακόμη για την ενίσχυση
και την υποστήριξη του πληθωρισμού
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Με άλλα λόγια, το μηνιαίο ύψος των χρημάτων
που θα εκδίδεται το 2018 θα αγγίξει το τρέχον
των 60 δις ευρώ, για να αυξηθεί ο πληθωρισμός,
κρατώντας παράλληλα την ανατίμηση του ευρώ
σε συγκρατημένα επίπεδα».

Όταν το 
εγχώριο 
νόμισμα 

ανατιμάται, οι 
τιμές των ξένων 

προϊόντων σε 
όρους ξένων 
νομισμάτων 

πέφτουν. 
Οι φθηνότερες 

εισαγωγές 
πιέζουν σε 

χαμηλά επίπεδα 
τις τιμές τελικών 
και ενδιάμεσων 

αγαθών και 
συνεπώς τον 
πληθωρισμό.
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Πώσ ΠιστοΠοιειται η εγκυροτητα τησ συναλλαγησ; 
Κάθε χρήστης έχει το δικό του ιδιωτικό ή κρυφό «κλει-
δί», το οποίο αποτελείται από μια ακολουθία 256 χα-
ρακτήρων (άσων και μηδενικών). Αυτό, σε συνάρτηση 
με την εκάστοτε συναλλαγή, δημιουργεί την μοναδική 
ψηφιακή υπογραφή του συναλλασσόμενου που επιβε-
βαιώνει την εγκυρότητα της συναλλαγής. Χάρη στην 
ψηφιακή υπογραφή, οι ιδιωτικές πληροφορίες μπο-
ρούν να αποθηκεύονται σε αποκεντρωμένα ledgers 
χωρίς την ανάγκη κωδικών.

Η κάθε συναλλαγή καταγράφεται μετά την παρα-
πάνω διαδικασία και οι λίστες συναλλαγών διαμορ-
φώνουν τα καλούμενα blocks. Γι’ αυτό ακυρώνεται ο 
ρόλος των διαμεσολαβητών στη διεκπεραίωση των 
συναλλαγών, καθώς οι παλιές συναλλαγές δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν. Μόνο καινούργιες προστίθενται 
στις υπάρχουσες αλυσίδες.

Πώσ ομώσ ΠιστοΠοιειται η εγκυροτητα του καθε 
BLoCk; Θεωρητικά, η απουσία διαμεσολαβητή θα άφη-
νε το περιθώριο για διάφορες δολοπλοκίες, όπως για 
παράδειγμα η επανάληψη μιας ήδη πραγματοποιθεί-
σας συναλλαγής. Αυτό ακυρώνεται με τον παρακάτω 
μηχανισμό. Η ιδέα που παρουσιάζεται στο αυθεντικό 
bitcoin paper είναι ότι οι συμμετέχοντες εμπιστεύο-
νται το ledger πίσω από το οποίο υπάρχει η μεγαλύ-
τερη υπολογιστική δύναμη. Αυτό βασίζεται στην ιδέα 
ότι όσο μεγαλύτερη είναι η υπολογιστική δουλεία που 
κρύβεται πίσω από ένα block, τόσο πιο δύσκολη θα εί-
ναι η αποκρυπτογράφηση της.

Το βασικό εργαλείο αυτής της δύναμης είναι η κρυ-
πτογραφική συνάρτηση hash. Η συνάρτηση αυτή δέ-
χεται ως όρισμα το περιεχόμενο της συναλλαγής και 
δίνει ως αποτέλεσμα μια ακολουθία 256 χαρακτήρων 
(hash). Για να αποκρυπτογραφήσει κάποιος τη συνάρ-
τηση hash ή την ψηφιακή υπογραφή ώστε τελικά να 
αποκτήσει πρόσβαση στο block, θα πρέπει να μαντέ-
ψει μια συγκεκριμένη ακολουθία 256 άσων και μηδε-
νικών. Αυτό απαιτεί 2^256 προσπάθειες, πολύ χρόνο 
και επιτυγχάνεται μόνο με τη μέθοδο trial and error. Η 
πιθανότητα να μαντέψει κάποιος σωστά την ακολου-
θία ισούται με μία στις 2^256.

Πολύ παραπάνω 
από ένα γρανάζι 
του bitcoin…

Blockchain

Της Όλγας Κυριαζή

Τ ον Οκτώβριο του 2008 ο Satoshi Nakamoto έγραψε «I’ve 
been working on a new electronic cash system that’s fully 
peer-to-peer, with no trusted third party».

Δέκα χρόνια αργότερα, η τεχνολογία blockchain κερ-
δίζει έδαφος μέρα με τη μέρα και ενδέχεται να αγγίξει 

όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινότητας μας. Το bitcoin, 
η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αναστολή τρομοκρατι-
κών ενεργειών, η σύνδεση γονιδιακών μεταλλάξεων και νόσων, η 
επιβολή χρηματοοικονομικών νομοθετήσεων από την κυβέρνηση 
και η μεταβίβαση νομικών ηλεκτρονικών εγγράφων είναι κάποιες 
από αυτές. Σε τι συνίσταται όμως η δύναμη αυτής της τεχνολογί-
ας; Ποια είναι τα νέα δεδομένα που έχει επιβάλλει και πώς αναμέ-
νεται να επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο θα αλληλοεπιδρού-
με στο μέλλον;

Η τεχνολογία blockchain περιγράφεται ως ένα distributed ledger 
system. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία για κάθε συναλλαγή απο-
θηκεύεται σε πανομοιότυπα αποκεντρωμένες μονάδες (ledgers) 
μοιρασμένες σε όλους τους χρήστες. Δεν υπάρχει κεντρική μονά-
δα, αλλά δίκτυο υπολογιστών που συντηρεί τη βάση δεδομένων, 
ενώ ο κάθε συναλλασσόμενος διαθέτει ένα αντίγραφο της βάσης 
αυτής. Οπότε η αυθεντικότητα του ιστορικού των συναλλαγών του 
εκάστοτε ledger μπορεί να επιβεβαιωθεί από όλους και αποτελεί την 
αξία του κρυπτονομίσματος.
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Πώς όμως αυτή η συνάρτηση αποδεικνύει ότι μια 
συγκεκριμένη λίστα συναλλαγών συνδέεται με ένα με-
γάλο αριθμό υπολογιστικών προσπαθειών; Κάθε block 
περιλαμβάνει ένα proof of work. Αυτό είναι ένας ειδι-
κός κρυπτογραφικός αριθμός. Το επόμενο block θα πε-
ριλαμβάνει το hash του proof of work του προηγού-
μενου block (previous hash). Έτσι διαμορφώνεται η 
αλυσίδα των blocks με αποτέλεσμα η αλλαγή στο πε-
ριεχόμενο μιας συναλλαγής να προκαλεί ντόμινο αλ-
λαγών στα επόμενα blocks.

MINErS και αΠοτελεσματικοτητα. Η υπολογιστική 
δύναμη των blocks θεμελιώνεται στη δραστηριότη-
τα των miners· μιας υποκατηγορίας συμμετεχόντων οι 
οποίοι επιταχύνουν την οργάνωση των έγκυρων συ-
ναλλαγών σε λίστες. Ο πρώτος miner που θα συμπλη-
ρώσει ένα νέο block, δηλαδή αυτός που θα ταιριάξει 
τα πρώτα ψηφία του hash του block με το συγκεκρι-
μένο proof of work, θα κερδίζει και κάποια κρυπτονο-
μίσματα ως αντάλλαγμα. Ο αριθμός των ψηφίων που 
πρέπει να αντιστοιχίσουν οι miners αλλάζει περιοδικά 
για να δυσκολεύει το έργο τους και να αυξάνει την αξι-
οπιστία της υπολογιστικής δύναμης. Με λίγα λόγια, η 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ των miners βελτιώνει την 
εγκυρότητα των συναλλαγών γιατί αυξάνει την υπο-
λογιστική δύναμη των blocks.

BLoCkChAIN IN FINANCE Εστιάζοντας στα χρηματοοι-
κονομικά, η τεχνολογία blockchain δε θα μπορούσε 
να τα αφήσει ανεπηρέαστα, κυρίως επειδή μεταλλάσ-
σει τον ρόλο των μεσαζόντων στις συναλλαγές. Εκτός 
από αυτό, η Palantir Metropolis, μια start-up εταιρία 
με έδρα το Palo Alto της California που αποθηκεύει τα 
δεδομένα της με την τεχνολογία blockchain, παρέχει 
εργαλεία ανάλυσης σε hedge funds, τράπεζες και χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες με σκοπό την ανίχνευση 
πιθανής απάτης στις συναλλαγές. Τον Απρίλιο, η ισπα-
νική τράπεζα BBVA έγινε η πρώτη παγκόσμια τράπεζα 
που εξέδωσε δάνειο χρησιμοποιώντας την τεχνολο-
γία blockchain. Σύμφωνα με την τράπεζα, η διαδικα-
σία μείωσε τον χρόνο διαπραγμάτευσης από μέρες σε 
μερικές ώρες, δεδομένου ότι η τεχνολογία αυτή προ-
σφέρει ασφάλεια και διαφάνεια. Στον τραπεζικό τομέα, 
η τεχνολογία blockchain αναμένεται να ανατρέψει τα 
δεδομένα στις διασυνοριακές συναλλαγές απλοποιώ-
ντας τους πολύπλοκους μηχανισμούς των τραπεζών. 
H τεχνολογία αυτή, επίσης, εγκαινίασε την ψηφιακή 
ιδιοκτησία, όπως μαρτυρά για παράδειγμα η άνοδος 
των Initial Coin Offerings (ICOs) και η έκδοση μετοχών 
σε πλατφόρμα blockchain από την εταιρία Overstock. 
Φυσικά μένει να αποδειχθεί ότι τα πλεονεκτήματα αυ-
τών των καινοτομιών στα χρηματοοικονομικά θα δι-
αρκέσουν στο χρόνο και θα υπερκεράσουν τους κιν-
δύνους…

μετα τισ Προσφατεσ εξελιξεισ Η Facebook ανακοί-
νωσε στις αρχές Μαΐου τη δημιουργία ενός ολιγομε-
λούς τμήματος αφοσιωμένο αποκλειστικά στην τεχνο-
λογία blockchain. Ακόμα όμως και αν η ύπαρξη του 
«κλειδιού» ασφαλίζει τις αποθηκευμένες πληροφορίες, 
μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτικότητα; Με άλλα λόγια, 

πόσο ιδιωτικές μπορούν να θεωρούνται οι πληροφο-
ρίες όταν είναι αποθηκευμένες παντού, σε εκατοντά-
δες αποκεντρωμένα ledgers; Μετά το σκάνδαλο της 
Cambridge Analytica, το ενδιαφέρον έχει στραφεί 
από τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες με νομίσμα-
τα στην εφαρμογή των δυνατοτήτων αυτής της τε-
χνολογίας στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και την 
ασφαλή αποθήκευση δεδομένων. Αναμένεται να δη-
μιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς η τεχνολογία 
blockchain βρίσκεται, όσον αφορά τα προσωπικά δε-
δομένα, σε πλήρη αντιπαράθεση με τον νέο κανονι-
σμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection 
Regulation που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Πα-
ρόλα αυτά, υπάρχουν κυβερνήσεις που έχουν επιχει-
ρήσει να εφαρμόσουν πτυχές της νέας τεχνολογίας. 
Η Εστονία έχει μεταφέρει σταδιακά όλα τα δεδομένα 
των πολιτών της σε distributed ledger system. Η πολι-
τεία του Illinois ελέγχει διάφορα συστήματα βασισμέ-
να σε τεχνολογία blockchain, όπως για παράδειγμα το 
μητρώο γεννήσεων. Η Σιγκαπούρη εξετάζει την αξιο-
ποίηση ενός συστήματος blockchain που θα επιτρέ-
πει στους πολίτες να αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσί-
ες της κυβέρνησης.

μια ματια στο μελλον… Αξίζει ειδική μνεία στον κλά-
δο της ενέργειας ως πιθανό πεδίο εφαρμογής της τε-
χνολογίας blockchain στο μέλλον. Είναι γνωστό ότι 
στον κλάδο αυτό οι μεσάζοντες λαμβάνουν μεγάλες 
προμήθειες αποκλείοντας τους «μικρούς παίκτες» από 
την αγορά. Εάν οι πηγές ενέργειας μετατρέπονταν σε 
ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα συναλλάσ-
σονταν σε μια πλατφόρμα βασισμένη στην τεχνολογία 
blockchain, τότε θα αναπτύσσονταν ευκαιρίες επέν-
δυσης σε έναν «μικρό παίκτη», όπως για παράδειγμα 
έναν ιδιώτη που παράγει ηλιακή ενέργεια μέσω φω-
τοβολταϊκών στην κατοικία του. Ταυτόχρονα, θα επη-
ρεαστούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της 
ενέργειας αφού αυτή η τεχνολογία θα διευκολύνει την 
εξάρθρωση των συναλλαγών τους και την τήρηση του 
ιστορικού τους.

Η τεχνολογία 
blockchain 

περιγράφεται ως 
ένα distributed 
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Σ τις ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγο-
ρές, η ανεξάρτητη θεμελιώδης ανάλυση 
για την κάλυψη των εισηγμένων εταιρι-
ών, το λεγόμενο “fee-based research”, δι-
αδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στην εξειδικευμένη ενημέρωση των επενδυτών, τό-
σο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών, με σκοπό τον 
εμπλουτισμό των επενδυτικών τους επιλογών και την 
αναζήτηση μετοχών οι οποίες χωρίς την ανεξάρτητη 
ανάλυση δεν θα μπορούσαν είναι γνωστές προς την 
επενδυτική κοινότητα. Μετά από την –εδώ και δεκαε-
τίες– “απελευθέρωση” των προμηθειών των χρηματι-
στηριακών υπηρεσιών, λόγω των μειωμένων εσόδων 
των αντίστοιχων εταιριών, έχει δημιουργηθεί ένα με-
γάλο χάσμα ως προς την παροχή ανάλυσης για εισηγ-
μένες εταιρίες (κυρίως μικρής και μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης) προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Αντίστοιχο και μάλιστα μεγαλύτερο κενό πληρο-
φόρησης –και αναλυτικής άποψης– έχει δημιουργηθεί 
εδώ και πολλά χρόνια στην Ελληνική αγορά μετοχών, 
με τις εγχώριες εισηγμένες εταιρίες να μην διαθέτουν 
κάλυψη από αναλυτές και κατά αυτόν τον τρόπο να 
μην είναι σε θέση να τονώσουν το επενδυτικό ενδια-
φέρον για τη μετοχή τους ακόμη και όταν υπάρχουν 
θετικές προοπτικές στα θεμελιώδη μεγέθη τους. Οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει μια 
Ελληνική εισηγμένη εταιρία να έχει κάλυψη από ανε-
ξάρτητο οίκο έρευνας και ανάλυσης είναι οι ακόλουθοι:

– Η ανεξάρτητη ανάλυση είναι πηγή ζωτικής πλη-
ροφόρησης για τη χρηματιστηριακή αγορά και το 
επενδυτικό της κοινό, και δεν αποτελεί ένα απλό μέ-
σο μάρκετινγκ ή προώθησης ενός “προϊόντος” δηλα-
δή της μετοχής της εισηγμένης εταιρίας.

– Η ανεξάρτητη ανάλυση παρέχει μια σειρά από 
ασφαλιστικές δικλείδες. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρ-
χουν αμοιβές ή αποζημιώσεις με τη μορφή μετοχών 
ή δικαιωμάτων για τους αναλυτές που εκπονούν τις 
εν λόγω αναλύσεις. Δεν υπάρχει “σύνδεση” της ανά-
λυσης με τη διενέργεια πράξεων όπως συνήθως συμ-
βαίνει με τις αναλύσεις από χρηματιστηριακές εταιρίες. 
Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων στο βαθμό 
που υπάρχουν για τις αναλύσεις που γίνονται από τους 
ανωτέρω φορείς. Τα κόστη της υπηρεσίας ανεξάρτη-
της ανάλυσης καταβάλλονται εκ των προτέρων, ώστε 
να διασφαλίζεται η πιο αντικειμενική κατά το δυνατόν 
άποψη. Οι αναλύσεις παραθέτουν με σαφήνεια τη σχέ-
ση του οίκου ανεξάρτητης ανάλυσης και της εισηγμέ-
νης εταιρίας και συνεπώς οι επενδυτές μπορούν να κρί-
νουν την αντικειμενικότητα της ανάλυσης.

– Το επενδυτικό κοινό των ανεξάρτητων αναλύσε-
ων είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς πρακτικά οποιοσδή-

ποτε επενδυτής, θεσμικός ή ιδιώτης, έχει τη δυνατότη-
τα πρόσβασης σε τέτοιου είδους αναλύσεις. Αντίθετα 
δηλαδή με αυτό που ισχύει για τις αναλύσεις οι οποί-
ες προέρχονται από τις χρηματιστηριακές εταιρίες και 
τις επενδυτικές τράπεζες.

– Οι αναλύσεις δεν λαμβάνουν απαραίτητα θέση 
(όπως αγορά ή πώληση) για τη μετοχή, καθώς εκθέ-
τουν περισσότερο ανεξάρτητη άποψη χωρίς να ενθαρ-
ρύνουν απαραίτητα χρηματιστηριακές πράξεις. Όπως 
προαναφέρθηκε, οι αναλυτές δεν αγοράζουν μετοχές 
της εταιρίας που καλύπτουν ούτε “συνδέονται” με τμή-
ματα θεσμικών επενδυτών και με χρηματιστηριακές 
εντολές αυτών.

– Οι θεσμικοί επενδυτές διακρίνονται συνήθως από 
θετική προδιάθεση να διαβάσουν μια ανεξάρτητη ανά-
λυση από μια ανάλυση που έχει εκπονηθεί από επεν-
δυτική τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία με ενδε-
χόμενο συμφέρον τις συγκεκριμένες πράξεις επί της 
μετοχής της εκάστοτε εισηγμένης εταιρίας.

– Στο πλαίσιο της επενδυτικής και κοινωνικής ευθύ-
νης, οι εισηγμένες εταιρίες ωφελούνται όταν παρέχουν 
προς όλους τους επενδυτές, έστω έμμεσα, το δικαίωμα 
πρόσβασης και ανάγνωσης εξειδικευμένων αναλύσε-
ων. Αυτό συμβαίνει διότι στην ανάλυση που εκπονεί-
ται από έναν οίκο ανεξάρτητης έρευνας δύνανται να 
έχουν πρόσβαση όλοι οι επενδυτές. Αντίθετα όταν η 
ανάλυση εκπονείται από μία επενδυτική τράπεζα ή μία 
χρηματιστηριακή εταιρία, τότε πρόσβαση στην ανά-
λυση έχουν μόνο οι πελάτες – θεσμικοί επενδυτές του 
εν λόγω φορέα ως προνομιούχοι αποδέκτες της πλη-
ροφόρησης και αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες κατη-
γορίες επενδυτών.

– Με την ανεξάρτητη ανάλυση καλύπτονται εταιρί-
ες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, χαμηλότερης 
εμπορευσιμότητας, οι οποίες αν και μπορεί να έχουν 
ευνοϊκές προοπτικές εντούτοις δεν προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των επενδυτικών τραπεζών και των χρη-
ματιστηριακών εταιριών.

– Επίσης, η ανεξάρτητη ανάλυση καλύπτει ένα ση-
μαντικό χάσμα πληροφόρησης μεταξύ των όσων συμ-
βαίνουν σε μία εισηγμένη εταιρία και των όσων γνωρί-
ζουν οι επενδυτές. Μετοχές οι οποίες δεν καλύπτονται 
από αναλυτές, καταλήγουν να είναι “ορφανές” και το 
γεγονός αυτό τους στερεί σημαντικά κεφάλαια καθώς 
και την ανάδειξη της δυνητικής τους αξίας στη χρημα-
τιστηριακή αγορά.

– Η νομοθεσία της Mifid II αλλάζει τα δεδομένα σε 
επίπεδο ανάλυσης και ενδεχομένως λόγω του ρητού 
κόστους που θα πρέπει να καταβάλλεται αλλά και να 
γνωστοποιείται σχετικά με την εκπόνηση αναλύσεων, 
ενδέχεται να περιορίσει την κάλυψη εισηγμένων εται-

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Γιατί είναι η πιο αποτελεσματική οδός στην τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
της μετοχής μιας εισηγμένης εταιρίας
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ριών πανευρωπαϊκά. Οι εταιρίες ανεξάρτητης ανάλυ-
σης μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό που πρόκει-
ται να δημιουργηθεί.

– Οι ίδιες οι οργανωμένες και ανεπτυγμένες χρη-
ματιστηριακές αγορές ενθαρρύνουν, ή θα μπορού-
σαν να ευνοήσουν περαιτέρω, το λεγόμενο “fee-based 
research” (με σκοπό την παροχή ενός είδους “fairness 
opinion” και όχι ενός “promotional opinion”) με σκο-
πό την κάλυψη όσο το δυνατό περισσότερων εταιρι-
ών προς όφελος της ευρύτερης επενδυτικής κοινότη-
τας που ενδιαφέρεται να επενδύσει στις μετοχές τους 
και επιθυμεί να είναι αποδέκτης εξειδικευμένης ανά-
λυσης ως μέσου για τη λήψη των εκάστοτε επενδυτι-
κών αποφάσεων.

Ιδιαίτερα στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 
θα πρέπει να επισημανθούν και τα ακόλουθα:

– Ένας λόγος για τις ιδιαίτερα περιορισμένες, ή μη-
δαμινές, συναλλαγές των μικρομεσαίων εισηγμένων 
εταιριών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι η έλλει-
ψη εξειδικευμένης ανάλυσης και πληροφόρησης για 
αυτές προς ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

– Οι εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρίες δεν έχουν 
τις υποδομές για να καλύπτουν το σύνολο των εισηγ-
μένων εταιριών της αγοράς, συνεπώς και οι Ελληνικές 
εισηγμένες στερούνται της δυνατότητας να παρουσι-
άζονται μέσω μιας εξειδικευμένης ανάλυσης στο ευ-
ρύτερο δυνατό κοινό, ιδιαίτερα των ξένων θεσμικών 
επενδυτών.

– Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στην Ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά, δεν καλύπτονται περισσό-
τερες από 15-20 εταιρίες, σε μια χρονική στιγμή κα-
τά την οποία ενδιαφέρουσες προοπτικές υπάρχουν 
σε τουλάχιστον 50 εταιρίες από τις συνολικές 100-120 
εταιρίες οι μετοχές των οποίων πραγματοποιούν συ-
ναλλαγές σε ημερήσια βάση.

Συνεπώς για να αποκτήσει σταδιακά τόσο εμπο-
ρευσιμότητα όσο και αναγνωρισιμότητα μια μετοχή, 
ο πιο ανεξάρτητος, διατηρήσιμος και αντικειμενικός 
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εμπορευσιμότητα 
όσο και 

αναγνωρισιμότητα 
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δρόμος είναι εκείνος της ανεξάρ-
τητης ανάλυσης. Μάλιστα, αυτό 
πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε και-
ρούς στους οποίους τα οικονομι-
κά μεγέθη των εισηγμένων εταιρι-
ών εξελίσσονται ευνοϊκά αλλά και 
σε καιρούς που παρατηρούνται 
λιγότερο ευνοϊκές μεταβολές των 
μεγεθών αυτών. Οι ανεξάρτητες 
αναλύσεις διανέμονται ελεύθερα 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές, όλων των κατηγορι-
ών, παρατίθενται στις ιστοσελί-
δες τόσο του παρόχου όσο και των 
ίδιων των καλυπτόμενων εισηγμέ-
νων εταιριών και συμβάλλουν κα-
θοριστικά τόσο στη διάχυση ζωτι-
κής πληροφόρησης όσο και στην 
αποτελεσματικότητα της αγοράς 
μετοχών. Η ανάγκη της χρηματι-
στηριακής αγοράς και του επεν-
δυτικού της κοινού για αντικειμε-
νική και ανεξάρτητη ανάλυση για 

τις εισηγμένες εταιρίες παραμένει σήμερα υψηλότερη 
από κάθε άλλη φορά λόγω των δυναμικών και ιδιαίτε-
ρα ευμετάβλητων συνθηκών των αγορών.

νικόλαος ηρ. γεωργιάδης, PhD
ngeorgiadis@valueinvest.gr

Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών

 

Από το 2002, ο οίκος έρευνας & ανάλυσης 
VRS (Valuation & Research Specialists) – www.
vrs.gr – εξειδικεύεται στην ανάλυση Ελληνικών 
εισηγμένων εταιριών με σκοπό την προώθησή 
τους σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
210 3219557 ή στο info@vrs.gr.

Η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται 
στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε δεδομένα 
που έχουν ληφθεί από αναγνωρισμένες στα-
τιστικές υπηρεσίες, δημοσιευμένες αναφο-
ρές ή πληροφορίες, ή άλλες πηγές που θεω-
ρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η πληροφόρηση 
αυτή δεν έχει εξακριβωθεί από τη VRS και η 
VRS δεν παραθέτει δηλώσεις για την ακρί-
βεια και την πληρότητά της. Η πληροφόρη-
ση αλλά και οποιαδήποτε δηλωθείσα άποψη 
δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρό-
ταση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε 
μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, μετατρέ-
ψιμων αξιόγραφων ή δικαιωμάτων προαίρε-
σης των «καλυπτόμενων εταιριών» σε οποια-
δήποτε περίπτωση.
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fat-tailed and skewed price return distribution) and the 
estimation of the future volatility is difficult. The Chi-
cago Board Options Exchange managed to overcome 
this barrier in 1993 by introducing the Volatility Index 
(VIX) based on the option contracts whose underlying 
asset is the S&P 500 Index. VIX is defined as the 30 days 
implied volatility, using as inputs the prices of out-of-
the money put and call options with time to maturi-
ty between 23 and 37 days. It is one of the most im-
portant indices, because there are options and futures 
based on VIX as well as Exchange Traded Funds (ETFs), 
that allow better hedging strategies and speculation 
by “going” long or short volatility.

Many analysts believe that VIX is linked to Febru-
ary’s 2018 sell off. By its construction, VIX uses the mid-
quote prices to obtain the contribution of each option 
to the overall volatility. Their argument states that mar-
ket making firms have the ability to “manipulate” VIX 
by quoting prices for out-of-the money option on S&P 
500, since the addition of one more option to the cal-
culation increases the value of VIX, given that the rest 
of the inputs are fixed. Providing prices for S&P500 op-
tions, whose probability of being exercised is close to 
zero, leads to an “inflation” of VIX price which affects 
futures on VIX.

Although it seems quite reasonable, it is difficult to 
be confirmed. The reason is that this attempt could be 
successful in the settlement period of futures whose 
underlying asset is VIX. In contrast with the traditional 
settlement process, in which the clearinghouse uses 
the close price of the asset to calculate the net profit or 
loss, contracts on VIX employ a different process. Fol-
lowing Griffin and Shams *(2017), a settlement occurs, 
every month, where the value of VIX futures is set equal 

*  John M Griffin, Amin Shams; Manipulation in the 
VIX?, The Review of Financial Studies, Volume 31, Issue 
4, 1 April 2018, Pages 1377–1417

V olatility, in Finance, describes the disper-
sion of the price return series for a given 
security. Typically, it is measured by the 
standard deviation which reflects the un-
certainty in the market. Hence, high lev-

els of volatility imply high levels of risk and vice versa. 
It is a crucial measure for the market participants, al-
though it is not directly observable and has to be es-
timated. We can use the historical close prices to cal-
culate the well-known standard deviation statistic. On 
the other hand, from the option prices available at the 
market for a given security (Stock, Exchange Traded 
Fund-ETF) or a Foreign Exchange, we can estimate the 
implied volatility. Implied volatility embodies the mar-
ket expectations for the future volatility of the under-
lying asset, and is simply the value of the standard de-
viation to which option prices are “fair”. Option’s price 
is a function of the underlying asset’s volatility, the risk-
free rate, the spot price of the underlying asset, the 
time to maturity of the contract and its strike price.

Since there are various options for a given time to 
maturity, both call and put, the implied volatility is dif-
ferent for every option (In the literature this phenome-
non is called volatility smile and reflects the empirical 
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stock market
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to VIX value calculated from S&P 500 options. The ex-
piration date for these contracts is usually Wednesday 
and the last trading day is Tuesday. The settlement val-
ue is calculated using the Special Opening Quotation 
(SOQ) of the VIX index. The SOQ usually varies from the 
previous day close price of VIX, since it is determined in 
the settlement auction and uses the opening prices of 
the 30 days to maturity of S&P 500 options. The poten-
tial “manipulation window” lasts 35 minutes (7:45 a.m. 
to 8:20 a.m. CST). Even if this “manipulation” technique 
seems possible, its connection with the VIX rise in Mon-
day, 5th February 2018 is debatable, because Monday 
was not an expiration date of VIX derivatives. Wheth-
er a similar technique was used is going to be exam-
ined by the Securities and Exchange Commission (SEC).

Furthermore, the increase of VIX by 115% in one 
day led to the crash of many short-volatility Exchange 
Traded Funds (ETFs). An ETF is similar to a mutual fund. 

Investor’s funds are pooled in order to buy a diversi-
fied portfolio. Usually these funds track an index and 
are mostly passively managed, providing lower fees. 
Short-volatility ETFs rise when VIX falls and vice ver-
sa. There are quite many short-volatility indices linked 
to VIX, many of which offer leveraged exposure to its 
movements. We will be concerned with VelocityShares 
Inverse Short-Term (XIV) issued by Credit Suisse, which 
lost about 95% of its value in one day. Since the drop 
occurred violently in a few hours, stop-loss orders have 
not yet been executed and therefore this could lead 
to a margin-call if the balance of the margin account 

is less than the Maintenance Margin. In such a situa-
tion, someone can either deposit the amount needed 
or liquidate positions on other securities. This scenar-
io could explain partially the sell-off in the stock mar-
ket (Dow Jones Industrial Average fell about 5% and 
S&P 500 dropped by 4%).

Finally, there are also fundamental possible rea-
sons for February’s sell off. The report of average wage 
increase by 2,9% since last year worried the market for 
a potential increase of inflation. As income increases, 
the demand for goods and services increases. Assum-
ing that supply is fixed, the dynamics of supply and de-
mand lead to an increase in overall prices (Inflation is 
calculated as the percentage change of the Consumer 
Price Index). Therefore, Federal Reverse would have to 
implement a contractionary monetary policy in order 
to maintain the inflation target rate of 2%, leading to 
a larger cost of borrowing for the companies. Finally, 
the strategy of passive investing by tracking an Index 
or an Exchange Traded Fund, in order to exploit the di-
versification effect by lowering portfolio’s unsystemat-
ic risk, increases the probability of stocks being over-
valued or undervalued. In this manner, the fall could 
be interpreted as a correction due to mispricing. Con-
cluding, although the fundamentals above appear to 
be quite reasonable, the stock market sell off seems 
to be triggered by technical reasons related to vola-
tility products.
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Ο ι επενδυτές πολλές φορές στην προσπά-
θειά τους να προβλέψουν την κίνηση 
της αγοράς ανατρέχουν στο παρελθόν 
και προσπαθούν να εντοπίσουν παρό-
μοια μοτίβα. Μια συσχέτιση που γίνε-

ται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα αφορά 
την φούσκα του 2000 και την αλματώδη αύξηση των 
τιμών των εταιρειών τεχνολογίας το 2017. Είναι αδιαμ-
φισβήτητο ότι μπορούν να διακριθούν κοινά σημεία. 
Είναι όμως αυτά αρκετά για να γίνεται λόγος για μια 
νέα φούσκα το 2017 ή μήπως οι διαφορές είναι περισ-
σότερες και συνηγορούν στην ύπαρξη ενός διαφορε-
τικού φαινομένου;

Το 2017 ο Nasdaq υπερέβη το επίπεδο των 6000 
μονάδων, ξεπερνώντας κατά πολύ το υψηλό επίπεδο 
των 5048,62 που σημειώθηκε το 2000, παρουσιάζο-
ντας ταυτόχρονα ανάλογο ρυθμό αύξησης με αυτό 
του 2000. Αυτής της ανόδου ηγούνται μεγάλες εται-
ρείες, όπως οι Apple, Google, Microsoft, Amazon και 
Facebook, οι οποίες μόνο το 2017 είδαν την αξία τους 
να αυξάνεται πάνω από 1 τρις δολάρια. Συγχρόνως το 
2017, όπως και το 2000, νέες τεχνολογίες φαίνεται να 
κυριαρχούν. Μερικές από αυτές είναι τα social media, 
το cloud storage και η τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο 
που η γενικότερη χρηματιστηριακή αγορά στις Η.Π.Α 
βρίσκεται σε ανοδική πορεία, οι μετοχές εταιρειών νέ-
ας τεχνολογίας έχουν την προτίμηση των επενδυτών.

Κάνοντας όμως μια πιο ενδελεχή μελέτη της τωρι-
νής κατάστασης της αγοράς, μπορούν να εντοπιστούν 
σημαντικές διαφορές σε σχέση με την αγορά του 2000. 
Μια από τις βασικές ειδοποιούς διαφορές είναι ότι οι 
εταιρείες νέων τεχνολογιών σήμερα είναι πολύ πιο εύ-
ρωστες οικονομικά από αυτές του παρελθόντος. Συ-
γκεκριμένα, ο λόγος τιμή προς κέρδη (P/E) το Μάρτιο 
του 2000 ξεπερνούσε το 100 ενώ για την ίδια περίοδο 
το 2017 κυμαινόταν στο 23. Δηλαδή οι εταιρείες αυ-
τές παρουσιάζουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Γενικότε-
ρα, ο τεχνολογικός κλάδος διαθέτει από τα μεγαλύ-
τερα αποθέματα ρευστών διαθεσίμων. Ουσιαστικά με 
την ραγδαία επέκταση του διαδικτύου την τελευταία 
εικοσαετία, ο κλάδος της τεχνολογίας έχει καταφέρει 
να αποκτήσει πιο στέρεες βάσεις και οι τιμές αντικα-
τοπτρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό πραγματικά αποτε-
λέσματα και όχι απλώς προσδοκίες.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη σχετίζεται με την συγκέντρωση του τε-
χνολογικού κλάδου. Το Μάρτιο του 2000, στο απόγειο 
της φούσκας, οι εταιρείες τεχνολογίας αντιπροσώπευ-

αν το 35% του δείκτη S&P 
500 σε αντίθεση με το 2017 
που το ποσοστό τους βρι-
σκόταν στο 22%. Συνεπώς 
μπορεί να υπάρχει ευφο-
ρία μεταξύ των επενδυτών 
για τέτοιου είδους εταιρεί-
ες, αλλά αυτή είναι σαφώς 
μικρότερη σε σχέση με την 
φούσκα του 2000. Επιπρο-
σθέτως, σημαντική πηγή 
πληροφόρησης αποτελεί και 
ο αριθμός των εισερχομένων 
εταιρειών στο χρηματιστή-
ριο μέσω των Initial Public 
Offerings (IPOs). Το 1999 τα 
IPOs στην αγορά των Η.Π.Α. 
είχαν φτάσει τα 486 σε αντι-
διαστολή με το 2017 που δεν 
ξεπερνούσαν τα 160, αριθ-
μός ο οποίος είναι αισθητά 
μικρότερος και δείχνει την 
ύπαρξη μιας πιο ισορροπη-
μένης αγοράς.

Εν κατακλείδι, μπορεί η 
εκρηκτική άνοδος των τιμών 
των τεχνολογικών εταιρειών 
να ομοιάζει με φούσκα αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
και στην πραγματικότητα. Γι’ 
αυτό θεωρείται αναγκαία μια 
πιο εμπεριστατωμένη ανά-
λυση των φαινομένων πριν 
καταλήξουμε σε συμπερά-
σματα. Άλλωστε, όπως έλεγε 
και ο Mark Twain, «Η ιστορία 
δεν επαναλαμβάνεται, κάνει 
όμως ομοιοκαταληξίες». Η 
κάθε εποχή έχει ιδιαιτερότη-
τες οι οποίες χρειάζεται πρώ-
τα να συνυπολογιστούν. Βέ-
βαια, αυτό δεν σημαίνει ότι 
αναιρείται το ενδεχόμενο η 
τωρινή κατάσταση της αγο-
ράς να εξελιχτεί μελλοντικά 
σε φούσκα, αν συνεχιστεί ο 
ίδιος βαθμός ανόδου που 
παρατηρείται σήμερα.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ’17

Φούσκα
όπως αυτή του 2000;
Του Αλέξανδρου Ζίου
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Π αρατηρούμε στις μέρες μας μία ολοένα 
και μεγαλύτερη στροφή της αγοράς στα 
Vintage (Classic) Cars. Το πάθος και η ευ-
καιρία να θυμηθούν την νεότερη ηλικία 
τους όσο και η φιλοδοξία που είχαν κά-

ποιοι από παιδία είναι μερικά από τα κυριότερα χαρακτη-
ρίστηκα που τους οδηγούν σε αυτή την αγορά. Ωστόσο 
μία ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που στό-
χος τους είναι η επένδυση σε αυτά τα αυτοκίνητα.

Ως Vintage Cars ορίζουμε τα αυτοκίνητα τα οποία 
είναι συνήθως μεταξύ 30 και 39 ετών, μεγάλης δεξιοτε-
χνίας και δεν προορίζονται για διάλυση αλλά για απο-
κατάσταση και συντήρηση. Ο Dietrich Hanlapa, ιδρυ-
τής του Historic Automobile Group International (HAGI) 
έχει δηλώσει ότι συνήθως τα περισσότερο χρησιμοποι-
ημένα αυτοκίνητα χάνουν την αξία τους. Έτσι, αν ένα 
μοντέλο έχει μεγαλύτερη αξία από την αρχική, τότε 
μπορεί να θεωρηθεί ως Vintage Car και πρόκειται συ-
νήθως για μοντέλα του 1920, ΄30, ΄50, ΄60. Η επένδυση 
σε τέτοιους είδους αυτοκίνητα θεωρείται εναλλακτική 
και, σύμφωνα με τον Knight Frank Luxury Investment 
Index, η απόδοση της είναι αρκετά υψηλή και ξεπερ-
νά κατά πολύ αντίστοιχες επενδύσεις σε κρασί, ρολόι 
και νομίσματα. Συνήθως οι αγοραστές είναι μεταξύ 30 
και 40 χρονών αλλά τελευταία αυξάνεται ο αριθμός 
των αγοραστών που είναι γύρω στα 70 τους χρόνια.

Ταυτόχρονα, με στοιχεία από πωλήσεις μέχρι τον 
Αύγουστο του 2017 κυρίως μέσω δημοπρασιών, παρα-
τηρούμε ότι ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης (δη-
λαδή αυτοκίνητα που πωλούνται κάτω από 100.000€) 
έχει μεγαλύτερη απόδοση όσο αφορά την ποσότητα 
ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης (δηλαδή αυ-
τοκίνητα που πωλούνται πάνω από 1 εκ. €) έχουν καλύ-
τερη απόδοση σχετικά με τον τζίρο. Όσον αφορά τον 
δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (δηλαδή αυτοκίνητα 
που πωλούνται μεταξύ 100.000€ και 1 εκ. €), παρουσι-
άζει μία αναλογική αύξηση του αριθμού των πωλήσε-
ων και των εσόδων.

Ωστόσο, πολύς λόγος γίνεται και για την αποκατά-
σταση και την διατήρηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου. 
Είναι διαδικασίες χρονοβόρες και κοστοβόρες με συ-
νέπεια να επηρεάζουν τον επενδυτή και να τον καθι-
στούν πιο επιφυλακτικό όσο αφορά την αγορά ενός 
Vintage Car αφού στόχος τους πρέπει να είναι όχι μό-
νο η φύλαξη του αυτοκινήτου αλλά και η διατήρηση 
του και για την σωστή λειτουργία του.

Τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν σημειώσει μεγάλες 
αποδόσεις είναι συνήθως μοντέλα της Jaguar, Aston 
Martin, Ferrari, Porsche χωρίς να αποκλείονται και μο-
ντέλα της Mercedes, BMW, Alfa Spider. Πιο συγκεκρι-
μένα, το μοντέλο της Jaguar E-types Series 1 FHC RHD 
τιμολογείται μεταξύ 140.000 και 200.000$ αφού πρό-
κειται για ένα ιδιαίτερα κομψό αυτοκίνητο. Εμβληματι-
κά αυτοκίνητα θεωρούνται και κάποια μοντέλα Aston 
Martin τα οποία απέκτησαν μεγάλη αξία τα τελευταία 
χρόνια αλλά, δυστυχώς, τον προηγούμενο έτος η αξία 
τους έπεσε σημαντικά. Ωστόσο, μόνο η τιμή του μο-
ντέλου V8 Vantage έχει κρατηθεί υψηλά αφού κυμαί-
νεται μεταξύ 300.000 και 400.000$. Ταυτόχρονα, η τι-
μή της Ferrari Daytona βρίσκεται μεταξύ 500.000$ και 
700.000$, με περιθώριο ανόδου. Το μοντέλο που έχει 
ξεπεράσει την τιμή του 1 εκ. $ είναι το Porsche 993 GT2, 
ένα ιδιαίτερα επιβλητικό αυτοκίνητο.

εν κατακλειδι, η επένδυση σε Vintage Cars είναι μία 
από τις κορυφαίες σε κατάταξη εναλλακτική επένδυ-
ση. Εκτός από τον ενθουσιασμό και το γόητρο για την 
κατάκτηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου, μπορεί να συμ-
βάλει προς αυτή την κατεύθυνση και η απογοήτευση 
από τις αποδόσεις των παραδοσιακών επενδύσεων 
αφού από πολλούς θεωρούνται κορεσμένες. Ωστό-
σο, σημαντικό είναι να μην συγχέεται η συλλογή με 
την επένδυση στα Vintage cars. Παρότι, και οι συλλέ-
κτες δείχνουν ενδιαφέρον για την αξία του αυτοκινή-
του τους, είθισται όμως να τους διαχωρίζουμε.

Της Δροσούλας Τσούτσικα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΕ VINTAGE 
CARS
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Κύριε Κόλλια, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να φιλοξενού-
με τη συνέντευξή σας στην ετήσια έκδοση του περιοδικού μας.
Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για το Οικονομικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος;

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 
ιδρύθηκε το 1980 με το Ν. 1100/80 και - σύμφωνα με 
το θεσμικό του πλαίσιο - είναι ο επιστημονικός σύμ-
βουλος της πολιτείας και της κοινωνίας για θέματα οι-
κονομίας.

Σήμερα, το ΟΕΕ συμβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο 
για τη διαμόρφωση αποτελεσματικού και δίκαιου φο-
ρολογικού συστήματος, στην αναπτυξιακή διαδικα-
σία, στη λειτουργία θεσμών οικονομικού αντικειμένου 
και στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων της Εθνικής Οικονομίας.

Ποιες είναι οι δράσεις και οι υπηρεσίες του ΟΕΕ;

Οι δράσεις του σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τον φορέα μας είναι:

Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά 
θέματα.

Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρα-
τικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσι-
ονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπο-
ρικών και λοιπών αρχών.

Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικο-
νομικού τομέα.

Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν 
το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής 
άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα.

Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελμα-
τικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστη-
μόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευ-
ξη των σκοπών τους.

Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση η 
οποία απαρτίζεται από 15 μέλη δηλαδή, τον Πρόε-
δρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμ-
ματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και 10 συμβούλους. Η 
Κ.Δ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέ-

λευση των Αντιπροσώπων. Η ανάδειξη των 200 Αντι-
προσώπων του ΟΕΕ γίνεται μετά από εκλογική διαδι-
κασία κάθε τρία χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του 
ανά την Ελλάδα.

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΕΕ, ιδρύθηκαν 
16 Περιφερειακά Τμήματα με Περιφερειακές Αρμο-
διότητες, τα οποία αποτελούν την έκφραση του ΟΕΕ 
στην περιοχή τους για κάθε θέμα, που έχει σχέση με 
την Περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την πολι-
τική του ΟΕΕ. Τα Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς Τοπι-
κές Διοικήσεις οι οποίες προέρχονται από τις εκλογές 
των εγγεγραμμένων μελών της Περιφέρειάς τους κά-
θε τρία χρόνια

Ποια είναι η σχέση του ΟΕΕ με τους επαγγελματίες του χώρου;

Στο ΟΕΕ εγγράφονται ως μέλη, οι πτυχιούχοι οικο-
νομικών σπουδών των ΑΕΙ και με τη θεσμοθέτηση του 
επαγγέλματος του οικονομολόγου με το ΠΔ 475/1991:

α) αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός τους τίτλος,
β) καθορίζονται οι όροι πρόσβασης –εισόδου στο 

επάγγελμα για αποφοίτους εφόσον χρησιμοποιούν το 
πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο 
ή στον ιδιωτικό τομέα,

γ) διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος

Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΟΕΕ 
στο οικονομικό γί-
γνεσθαι της χώ-
ρας μας, του ανέ-
θεσε με το Ν. 
2515/97 και με το 
κατ’ εξουσιοδότη-
ση του Νόμου αυ-
τού εκδοθέν ΠΔ 
340/1998 την ορ-
γάνωση του επαγ-
γέ λματος του 
λογιστή-φοροτε-
χνικού και την χο-

Η αγορά απαιτεί 
υψηλή εξειδίκευση 

και συνεχή
εκπαίδευση 

 ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ:

Συνέντευξη στον Τηλέμαχο Λευθεριώτη

Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας είναι 
Πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και εργάζεται 
ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος 
και σύμβουλος επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στην KLC Law Firm. Μετά 
την ολοκλήρωση των προπτυχιακών 
του σπουδών στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά λαμβάνοντας 
μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη 
συνέχεια έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα 
στο ίδιο αντικείμενο από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eιδικότητες του 
οικονομολογικού 

επαγγέλματος 
αναμένεται να 
παρουσιάσουν 
ανάπτυξη και 

να προσφέρουν 
ευκαιρίες 

επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης 

επόμενα έτη.
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ρήγηση των αντίστοιχων επαγγελματικών ταυτοτή-
των.

Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις που θεωρείτε ότι αντιμε-
τωπίζουν οι Έλληνες οικονομολόγοι;

Οι προοπτικές και ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στο οικονομολογικό επάγγελμα από τις σημαντικές δι-
αρθρωτικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται στην Ελ-
ληνική και διεθνή οικονομία είναι ραγδαίες και η προ-
σαρμογή στις νέες απαιτήσεις όχι εύκολη. Εντοπίζουμε 
τις ειδικότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι 
οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και να 
προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριο-
ποίησης στους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελ-
μα τα επόμενα έτη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους 
κλάδους της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι παρου-
σιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και προοπτικές 
ανάπτυξης.

Ποια είναι η σχέση του ΟΕΕ με τα ελληνικά πανεπιστήμια και 
τους φοιτητές των οικονομικών σχολών;

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε άρι-
στη και θεσμοθετημένη σχέση με τα Οικονομικά Πανε-
πιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου 
των Οικονομολόγων, αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την διαδικασία και την εφαρμο-
γή της οικονομικής επιστήμης.

Πρόσφατα, μάλιστα, απέστειλα επιστολή, με την 
οποία εκφράζω τη διαμαρτυρία του φορέα για τη στα-
θερή υποβάθμιση της Οικονομικής Παιδείας στη χώ-
ρα μας και τη διαρκή συρρίκνωση της διδασκαλίας των 
οικονομικών μαθημάτων και στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση.

Πιστεύετε πως πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στα ελληνικά 
business schools για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαι-
τήσεις του κλάδου;

Τα ελληνικά business schools πρέπει να είναι διαρ-
κώς προσανατολισμένα σε δύο τομείς: 

Πρώτον, στην παροχή επικαιροποιημένης γνώσης 
προς τους φοιτητές για την εξέλιξη της οικονομικής 
επιστήμης και το πώς αυτή προσαρμόζεται στις ανά-
γκες της κοινωνίας και του επιχειρείν, μέσα στο περι-
βάλλον παγκοσμιότητας. 

Δεύτερον, στη διασύνδεσή τους με την αγορά ερ-
γασίας, ώστε οι πτυχιούχοι τους να είναι ανταγωνιστι-
κοί και να μπορούν να αποκαθίστανται επαγγελματι-
κά. Νομίζω ότι η πλειονότητα των σχολών αυτών στην 
Ελλάδα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.

Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στο μέλλον 
του κλάδου τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο;

Σήμερα στο τόπο μας και στο διεθνές περιβάλλον 
η αντίληψη ότι η κατοχή ενός πτυχίου θα οδηγήσει σε 
μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα έχει ξεπερα-
σθεί και οι νέες συνθήκες απαιτούν υψηλή εξειδίκευση 
και συνεχή εκπαίδευση.

Στην προσπάθεια μας για την επαγγελματική εξει-
δίκευση των μελών μας, έχουμε προτείνει στην Πο-
λιτική ηγεσία τη θεσμοθέτηση και τη διαχείριση της 
διαδικασίας παροχής πιστοποίησης από το Ο.Ε.Ε. και 

άλλων ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλμα-
τος, εκτός του λογιστικού - φοροτεχνικού επαγγέλμα-
τος σε τομείς -κλάδους με μεγάλη ζήτηση ή/και απαί-
τηση εξειδίκευσης όπως τον οικονομολόγο μελετητή, 
εσωτερικό ελεγκτή.

Ποιες θεωρείτε πως είναι οι παθογένειες του κλάδου και τι προ-
τείνετε για να διορθωθούν;

Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, 
οικονομικών, κοινωνικών συμφερόντων των οικονομο-
λόγων και η μέριμνα για την προαγωγή και την προ-
στασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 
μας είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του 
ΟΕΕ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας 
είναι πολλά και μπορούμε να αναφέρουμε τη γραφειο-
κρατία, την αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να προ-
σαρμοσθεί στη νέα εποχή, την πολυνομία, την καθυ-
στέρηση της απονομής δικαιοσύνης.

Σας αναφέρω κάποιες περιπτώσεις για να γίνει 
αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.

Το ΟΕΕ λειτουργεί με θεσμικό πλαίσιο του 1980, 
δηλαδή λειτουργεί με ένα απαρχαιωμένο μοντέλο 
λειτουργίας το οποίο όμως αλλάξαμε και προτείνα-
με στο Υπουργείο που μας εποπτεύει τη θεσμοθέτη-
σή του. Είναι περίπου τρία χρόνια και ακόμη δεν έχει 
προχωρήσει.

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από το Υπουργείο 
Οικονομικών τη πιστή τήρηση των προβλεπόμενων 
χρονοδιαγραμμάτων, με άμεση έναρξη λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής των φορολογικών δη-
λώσεων με ολοκλήρωση όλων των προ απαιτούμενων 
ενεργειών ώστε οι λογιστές φοροτεχνικούς να εκπλη-
ρώσουν το έργο τους.

Έχουμε εντοπίσει μέλη μας και λογιστές - φορο-
τεχνικούς με πλαστούς τίτλους σπουδών, τους έχου-
με διαγράψει, έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη αλ-
λά παρ’όλα αυτά εξακολουθούν να έχουν τις ατομικές 
τους επιχειρήσεις.

Με τις συνεχείς προσπάθειές μας επιδιώκουμε τη 
διασφάλιση ενός καλύτερου αύριο στον επαγγελμα-
τικό χώρο και στον τομέα της εκπαίδευσης των οικο-
νομολόγων.

Κύριε Κόλλια σας ευχαριστούμε!

Το Οικονομικό 
Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, 
σε άριστη και 

θεσμοθετημένη 
σχέση με τα 
Οικονομικά 

Πανεπιστήμια 
και τους 

επαγγελματικούς 
φορείς του 

κλάδου των 
Οικονομολόγων, 
αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα που 
προκύπτουν από 

την διαδικασία 
και την εφαρμογή 
της οικονομικής 

επιστήμης.
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Κύριε Μωραϊτάκη είναι τιμή μας να σας φιλοξενούμε σε αυτή 
την έκδοση του περιοδικού μας.Αναφορικά με το αντικείμε-
νο ενασχόλησης μιας χρηματιστηριακής εταιρίας, τι είναι αυτό 
που σας ενθουσιάζει περισσότερο και σας οδήγησε στην ίδρυ-
ση της εταιρίας το 1990;

Άρχισα να ασχολούμαι με τα χρηματιστηριακά 
από τον Δεκέμβριο του 1980 όταν προσλήφθηκα στην 
Merrill Lynch. Εκπαιδεύτηκα από την Merrill Lynch για 
6 μήνες στην Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Στη συνέχεια, 
πήρα όλες τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις των χρη-
ματιστηρίων ΗΠΑ ώστε να παρέχω επενδυτικές υπηρε-
σίες (series 7, series 3 κλπ). Το 1990 άνοιξε το χρηματι-
στηριακό επάγγελμα στην Ελλάδα που μέχρι τότε ήταν 
κλειστό. Αποδείχτηκε ότι το επάγγελμα αυτό μου ταί-

ριαζε. Συνδυάζει γνώσεις που αποκτά κάποιος συνε-
χώς και εξωστρέφεια.

Έχοντας εργαστεί στον χώρο των χρηματοοικονομικών τα τε-
λευταία σαράντα χρόνια, έχετε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. 
Τι έχει αλλάξει στον τρόπο που οι εμπλεκόμενοι (χρηματιστη-
ριακές εταιρίες, τράπεζες, ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές) αλ-
ληλεπιδρούν με το χώρο;

Από το 1990 έως σήμερα υπήρξαν οι εξής φάσεις: 
Α) Από το 1990 έως το 2000 παρατηρείται μια συνε-
χής άνοδος των χρηματιστηριακών αξιών που κορυ-
φώνεται με το γνωστό μπουμ ή αλλιώς φούσκα του 
1999 που διήρκησε μέχρι το 2000. Σε αυτή την περίοδο 
οι εργασίες υποστήριξης γίνονταν με χαμηλού επιπέ-

δου τεχνολογία. Β) Η 
δεύτερη φάση ορί-
ζεται από το 2000 
έως το 2008. Τότε 
υπήρξε στην αρχή 
μια υποχώρηση αλ-
λά στη συνέχεια, λό-
γω αύξησης του ΑΕΠ, 
οι τιμές ανέκαμψαν 
μέχρι που το 2009 
ξεκίνησε η κρίση. Γ) 
Κατά την τελευταία 
αυτή περίοδο έχει 
επιβληθεί σε πολύ 
σημαντικό βαθμό η 
τεχνολογία. Οι εντο-
λές των πελατών 
εκτελούνται τώρα 
πια απευθείας στο 
χρηματιστήριο και 
οι πελάτες παρακο-
λουθούν και επαλη-
θεύουν την εκτέλε-
ση της εντολής τους. 
Γι’ αυτό, συνιστώ σε 

Δει δη χρημάτων 
και άνευ τούτων 

ουδέν εστί γενέσθαι 
των δεόντων 

 ΑΛΕξΑΝΔρΟΣ ΜωρΑϊΤΑΚΗΣ:

Συνέντευξη στους Όλγα Κυριαζή & Τίτο Γαβαλά

Ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης είναι 
απόφοιτος και κάτοχος μεταπτυχιακού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει εργαστεί, μεταξύ 
άλλων, ως σύμβουλος εξαγωγών σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρολογικών και 
τηλεπικοινωνιακών ειδών, ως Assistant 
Vice President στη διεθνή επενδυτική 
τράπεζα Merrill Lynch και έχει διατελέσει 
στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας. 
Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δ.Σ. 
του ΕΒΕΑ, της ΕΧΑΕ, του Συνδέσμου 
Ανωνύμων Εταιρειών και του Δ.Σ. του 
Χρηματιστηρίου Παραγώγων. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος του Σ.ΜΕ.Χ.Α.  Το 
1990 ίδρυσε την Χρηματιστηριακή 
Εταιρεία Νuntius, στην οποία είναι 
πρόεδρος από το 1991 έως σήμερα.
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δαιδαλώδες.
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όσους σπουδάζουν χρηματοοικονομικά να ενημερω-
θούν για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και για 
το θεσμικό πλαίσιο που τις καλύπτει καθώς αυτό έχει 
γίνει πολύπλοκο και δαιδαλώδες.

Πώς έχουν επηρεάσει οι πρόσφατες εξελίξεις (bitcoin, 
blockchain technology, capital controls, MIFID II) την καθημε-
ρινότητα των χρηματιστηριακών εταιριών; Θα θέλατε να μας 
δώσετε μερικά παραδείγματα;

Το bitcoin ενδιαφέρει τους traders και τους έχει 
επηρεάσει θετικά. Τα capital controls, από την άλλη, 
αποτελούν μια αρνητική εξέλιξη στο χώρο του trading. 
Για παράδειγμα, υποθάλπουν τη δυσφήμιση των ελλη-
νικών εταιριών στο διεθνή χώρο. Αυτή είναι η χειρό-
τερη επίπτωσή τους. Όσον αφορά τη MIFIDII, η οποία 
ψηφίστηκε χωρίς διαβούλευση, αυξάνει τα κόστη των 
χρηματιστηριακών εταιριών θέτοντας υπερβολικούς 
κανόνες που ξεπερνούν τις 5000 σελίδες. Φαίνεται, 
ίσως, να υποστηρίζει στην πράξη τις μεγάλες τράπε-
ζες των μεγάλων χωρών.

Εστιάζοντας στο trading, είναι απαραίτητο το γνωστικό υπόβα-
θρο στα χρηματοοικονομικά στην ενασχόληση με αυτό;

Το γνωστικό υπόβαθρο πάντοτε βοηθάει. Παρόλα 
αυτά, πολλές φορές έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι 
ένας αδαής επενδυτής είναι πιο κερδοφόρος από ένα 
επαΐοντα.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ή ηλικία για κάποιον 
να αρχίσει να ασχολείται με το trading και ποιες θα προτείνα-
τε να είναι οι πρώτες του κινήσεις;

Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του trader, πρέ-
πει να είναι νέος. Εάν, από την άλλη πλευρά, ασκεί κά-
ποιος το trading ως επενδυτής, μπορεί να είναι οποιασ-
δήποτε ηλικίας αρκεί εκείνη την εποχή να έχει χρήματα. 
Ο επενδυτής, δηλαδή, χρειάζεται χρήματα για να επεν-
δύσει. Θυμίζω τα λόγια του Δημοσθένη «Δει δη χρημά-
των και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».

Η Νuntius είχε διοργανώνει ένα διαγωνισμό trading. Θα θέλατε 
να μας δώσετε μερικές πληροφορίες για αυτό το διαγωνισμό;

Ο διαγωνισμός οργανώθηκε το 2016 με επιτυχία 
και οι νικητές έλαβαν σημαντικά έπαθλα. Φυσικά, εί-
ναι πιθανό το ενδεχόμενο να οργανωθεί ξανά παρό-
μοιος διαγωνισμός στο μέλλον αν υπάρχει ενδιαφέρον.

Σε τι ενέργειες πιστεύετε ότι θα πρέπει να προβούν τα τμήμα-
τα των πανεπιστημίων ώστε να καταρτίσουν καλύτερα όσους 
φοιτητές ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο trading;

Πέρα από αυτά που υπάρχουν ήδη στην ύλη και 
αφορούν τα χρηματοοικονομικά, τα πανεπιστήμια 
θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν στα προγράμματα 
σπουδών μαθήματα των οποίων η ύλη να καλύπτει με-
γαλύτερο ποσοστό της ύλης που εξετάζεται στην πι-
στοποίηση CFA (Chartered Financial Analyst). Θα ήταν 
επίσης καλό να δίνεται περισσότερη έμφαση στο πο-
σοτικό υπόβαθρο των χρηματοοικονομικών, στην τε-
χνολογία, στο digital marketing καθώς και στο θεσμι-
κό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις διάφορες πτυχές του 
τομέα των χρηματοοικονομικών.

Κύριε Μωραΐτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το 
χρόνο σας!
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Δημήτρη θα ήθελες να μας πεις εν συντομία με τι ασχολεί-
σαι τώρα;
Συμμετέχω σε δύο πρωτοβουλίες· το “A Food 

Chronicle” και το “Flavours of Art”. Η πρώτη έχει να 
κάνει με μια εφαρμογή που προσφέρει ένα self-guided 
tour στο οποίο ο χρήστης δοκιμάζει συγκεκριμένα 
προϊόντα και με κάθε μπουκιά περιηγείται στην ιστο-
ρία της πόλης ανά τους αιώνες. Παράλληλα έχει perks 
όπως εκπτώσεις. Το Flavours of Art είναι premium 
εμπειρίες που περιλαμβάνουν δοκιμή avant-garde 
γεύσεων μέσα από βιωματικά καλλιτεχνικά δρώμενα 
σε secret/unconventional venues. Καμιά δεν είναι ίδια 
με την άλλη, ενώ σε κάθε μία μπορεί να συμμετάσχει 
ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ατόμων. Σε μια αγο-
ρά (γαστρονομικός τουρισμός) που ανέρχεται σε πά-

νω από μισό τρις ευρώ παγκοσμίως, το 95% των υπη-
ρεσιών απευθύνονται σε ένα μόνο κομμάτι (μικρότερο 
του 50%) των γαστρονομικών τουριστών. Οπότε εδώ 
μπαίνουμε εμείς.

Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη ενώ τα πρώτα βήματα της καριέ-
ρας σου ήταν στον τομέα των χρηματοοικονομικών;

Αυτά με τα οποία καταπιάνομαι με απασχολούσαν 
για περίπου μια δεκαετία. Απλώς για τα πάντα υπάρχει 
και μια κατάλληλη στιγμή. Ακόμα όλα είναι θέμα οπτι-
κής. Πολλές φορές νομίζουμε ότι χρηματοοικονομικά 
είναι να είσαι χρηματιστής ή τραπεζίτης. Αν πάμε πίσω 
στον ορισμό τους τελικά έχουμε να κάνουμε με τη δι-
αχείριση περιορισμένων πόρων κάτω από συνθήκες 
αβεβαιότητας. Ό,τι επιβάλλεται να κάνει οποιαδήπο-
τε επιχείρηση. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν με 
μια σφαιρική ματιά ως transferable skills. Όταν ιδρύα-
με το σύλλογο ένας από τους στόχους ήταν να δείξου-
με και τη φιλοσοφία των χρηματοοικονομικών και την 
πλαστικότητα τους.

Θυμάμαι βέβαια μια γνωστή μου όταν της είπα τι 
επιχειρώ δυσκολευόταν να καταλάβει τη σύνδεση και 
«συμφωνήσαμε» ότι ο ρόλος μου θα είναι να κρατάω 
τα λογιστικά βιβλία… χαχα

Αντιμετώπισες πρακτικά προβλήματα στη μετάβαση αυτή; Ποια 
εφόδια από την πορεία σου στα χρηματοοικονομικά σου δίνουν 
τώρα πλεονέκτημα;

Όσον αφορά στη μετάβαση δεν αντιμετωπίζω 
κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα εξαιτίας του ότι ήμουν 
από διαφορετικό κλάδο. Για παράδειγμα στα 22 μου 
είχα σηκώσει και χρήματα για κάτι σχετικό αλλά θε-
ώρησα ότι δεν ήμουν έτοιμος τότε. Αφού πήρα πε-
ρισσότερη εργασιακή εμπειρία, συμμετείχα εθελοντι-
κά σε πολιτιστικά/καλλιτεχνικά events στην Ελλάδα 

Nομίζουμε ότι 
χρηματοοικονομικά 

είναι να είσαι 
χρηματιστής ή 
τραπεζίτης. Αν 

πάμε πίσω στον 
ορισμό τους τελικά 
έχουμε να κάνουμε 

με τη διαχείριση 
περιορισμένων 

πόρων κάτω 
από συνθήκες 
αβεβαιότητας. 

Εστίαζε στις πράξεις 
και όχι στα λόγια

Θυμήσου οι δυσκολίες 
χτίζουν χαρακτήρα

 ΔΗΜΗΤρΗΣ ΓΕωρΓΙΟύ:

Συνέντευξη στην Όλγα Κυριαζή

Ο Δημήτρης Γεωργίου αποφοίτησε με 9.46 από 
το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
το 2012 και είναι κάτοχος τίτλου Master of 

Philosophy in Finance 
του Πανεπιστημίου του 
Cambridge. Έχει εργαστεί, 
μεταξύ άλλων, ως banking 
supervision analyst στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (Φρανκφούρτη), 
ως αναλυτής σε 
private equity και σε 
συμβουλευτική εταιρεία 
στη Σαρδηνία. Ήταν 
πρώτος πρόεδρος και 
εκ των ιδρυτών του 
συλλόγου.
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ή το εξωτερικό (π.χ. Βιέννη) και φυσικά επί 5-6 χρό-
νια ταξίδευα μαζεύοντας εμπειρίες, αποφάσισα ότι 
ήρθε η στιγμή.

Οι δυσκολίες προέρχονται από διάφορους άλ-
λους παράγοντες που κάποιοι μπορεί να προβλε-
φθούν και κάποιοι μαθαίνονται στην πορεία. Λόγου 
χάρη, καλό είναι κάποιος να έχει κάποιο κεφάλαιο 
στην αρχή για να τρέξει τουλάχιστον σε κάποιο επίπε-
δο το προϊόν ή την υπηρεσία του και να αποδείξει τη 
χρησιμότητα του. Από την άλλη, ο αστάθμητος παρά-
γοντας είναι οι άνθρωποι. Στην ομάδα μου υπάρχουν 
πολύ αξιόλογα άτομα, αλλά κατά καιρούς έχουν βρε-
θεί άτομα που με έχουν καθυστερήσει, έχουν προ-
σπαθήσει να πάρουν επαφές κλπ μέσα από ένα ψεύ-
τικο ενδιαφέρον. My rule of thumb is: “Εστίαζε στις 
πράξεις και όχι στα λόγια.” Άλλωστε και οι ίδιες οι 
«πανίσχυρες» αγορές, ένα projection ανθρώπινων 
συμπεριφορών είναι.

Εκ των υστέρων θα άλλαζες κάτι στην πορεία σου; Τι συμβουλή 
θα έδινες στους φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους;

Κάποιες φορές θεωρώ ότι έχω υπάρξει πιο ανυ-
πόμονος από ότι πρέπει. Για παράδειγμα, στο private 
equity που ήμουν έπρεπε να είχα κάτσει παραπάνω. 
Βέβαια αισθανόμουν τα πράγματα στην Ελλάδα λίγο 
περίεργα και τελικά δύο εβδομάδες αφότου τέλειω-
σα με το Cambridge μπήκαν τα capital controls. Γενικά 
δε θέλω να δίνω συμβουλές, αλλά να εκφέρω απόψεις 
προς προβληματισμό. Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να 
μαζεύει εμπειρίες και παραστάσεις. Ένας από του κα-
λύτερους τρόπους είναι να ταξιδέψεις ή/και να ζήσεις 
στο εξωτερικό. Η σπίθα για τον σύλλογο επί παραδείγ-
ματι δημιουργήθηκε όταν βρέθηκα στο Alternative 
Investment Conference του LSE το 2012. Ακόμα θα πρέ-
πει κάποιος να είναι έτοιμος να πάει against the odds. 

θα πρέπει κάποιος 
να είναι έτοιμος 
να πάει against 

the odds. Για 
παράδειγμα, 

πολλοί φοιτητές 
σταματούν 
να ελπίζουν 
σε ένα καλό 

μεταπτυχιακό 
λόγω χρημάτων. 

ΟΧΙ! Να έχουν 
ένα στρατηγικό 

σχέδιο, να 
βγάλουν 

βαθμό για μια 
υποτροφία, να 

δουλέψουν για να 
συγκεντρώσουν 

και κάποια 
χρήματα. Οι 

δυσκολίες χτίζουν 
χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές σταματούν να ελπί-
ζουν σε ένα καλό μεταπτυχιακό λόγω χρημάτων. ΟΧΙ! 
Να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο, να βγάλουν βαθμό 
για μια υποτροφία, να δουλέψουν για να συγκεντρώ-
σουν και κάποια χρήματα. Οι δυσκολίες χτίζουν χαρα-
κτήρα.

Τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα είχε η επιλογή της Ελλά-
δας ως χώρα ανάπτυξης της ιδέας σου;

Ακόμα δεν έχουν διαφανεί πλήρως. Ωστόσο στα 
πλεονεκτήματα θα έλεγα ότι είναι ο τουρισμός που 
σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, υπάρχει ένα τρο-
μερό γαστρονομικό και πολιτιστικό απόθεμα που δεν 
έχει αναδειχθεί, ενώ το γεγονός ότι έχω σπίτι εδώ κα-
θώς και υποστήριξη από φορείς όπως το Orange Grove 
μειώνει το κόστος. Φανταστείτε να πήγαινα ξαφνικά να 
ξεκινήσω Νέα Υόρκη! Από την άλλη το funding για μια 
νέα ιδέα δεν είναι τόσο εύκολο, ως attitude πρέπει να 
γίνουμε λίγο πιο risk-taking και out-of-the-box και φυ-
σικά να τηρούμε χρονοδιαγράμματα!!!

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το άμεσο μέλλον αλλά και για αρ-
γότερα;

Σαφώς ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη των πα-
ραπάνω πρωτοβουλιών. Ακόμα με ενδιαφέρει να εμ-
βαθύνω γύρω από θέματα πολιτισμού και καινοτόμων 
τεχνολογιών στον τουρισμό. Για αυτό εξετάζω την προ-
οπτική ενός διδακτορικού. Έχει τρομερό ενδιαφέρον 
για παράδειγμα πως αυτά τα στοιχεία μπορούν να οδη-
γήσουν σε τοπική ανάπτυξη, αύξηση των τιμών real 
estate και άλλα.

Δημήτρη σε ευχαριστούμε για την προθυμία σου 
και τη συνεχή σου στήριξη στο σύλλογο
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