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WELCOME, 
 

Το Finance Club UoM είναι ένας ανεξάρτητος φοιτητικός 

σύλλογος με βασικό σκοπό την γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ αγοράς εργασίας και φοιτητών ενώ προάγει την 

χρηματοοικονομική επιστήμη μέσω εκπαιδευτικών ημερίδων, 

workshops και εκπόνηση χρηματοοικονομικών εργασιών που 

δημοσιεύονται σε 16 διεθνέις βάσεις δεδομένων όπως 

Bloomberg Terminal, Reuters Eikon και FactSet. 

 

Ιδρύθηκε το 2015 έπειτα από την έμπνευση μερικών 

φοιτητών διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και η εξέλιξη στον χρόνο είναι αξιόλογη. Σήμερα 

αριθμούμε πάνω από 200 ενεργά μέλη, με πολλά από αυτά να 

έχουν διακριθεί σε ακαδημαικό και επαγγελματικό τομέα. 

 

Όμως γιατί περιοδικό; Η ιδέα ξεκίνησε από πέρσυ ωστόσο 

φέτος βρέθηκαν οι πόροι και τα μέσα για την υλοποίηση του. 

Ο βασικός του σκοπός είναι η ευκαιρία των φοιτητών να 

μιλήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα για θέματα που τους 

απασχολούν, πάντα με γνώμονα την επιστημονική κοινότητα. 

 

Επιπλέον το περιοδικό περιλαμβάνει και συνεντεύξεις – που 

αποτελούν και δικό μου αγαπημένο κομμάτι. Οι άνθρωποι 

που δέχθηκαν να μας μιλήσουν – και τους ευχαριστούμε 

θερμά γι’ αυτό – είναι άνθρωποι της αγοράς, με πολυετή 

εμπειρία στον χώρο και ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Ωστόσο το πιο σημαντικό 

κατ’εμέ είναι η αγάπη τους για το αντικείμενο τους, και ο 

ενθουσιασμός που τους διακατέχει γιαυτό. 

       

Τέλος, προτρέπω τον κάθε αναγνώστη ξεχωριστά να μας πει 

την γνώμη του για όλα όσα διάβασε. Αν του άρεσαν ή αν του 

φάνηκαν ανοιαρά και βαρετά. Είναι μία ομαδική προσπάθεια 

η οποία περιλαμβάνει χρόνο και ενέργεια, συνεπώς το 

feedback σας θα μας δώσει κίνητρο για εξέλιξη. 

Σταύρος Παπαδόπουλος 

Αντιπρόεδρος 
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Στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 σημειώθηκε μια 
ραγδαία πτώση στην τιμή του πετρελαίου της τάξης 
των $49. Σύμφωνα με έρευνες, $11 οφείλονταν 
στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, $16 
συσχετίζονταν με θετικά παραγωγικά σοκ, ενώ τα 
υπόλοιπα δεν μπορούσαν να διευκρινιστούν. 
Γενικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ερμηνεία της 
πορείας των τιμών του πετρελαίου καθώς και της 
επίδρασης τους στις χρηματαγορές. Το Global 
Economic Prospects (2015) επισήμανε τις τάσεις 
στην προσφορά και τη ζήτηση, τις αλλαγές στην 
πολιτική των χωρών του ΟΠΕΚ, τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις καθώς και την ανατίμηση του δολαρίου.  

 

Αναφορικά με την προσφορά υπήρξε μια αύξηση 
τόσο από τις χώρες του ΟΠΕΚ όσο και από άλλες 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες (βλέπε Ρωσία) 
αυξάνοντας τη συνολική παγκόσμια παραγωγή κατά 
0,9%. Σημαντική ήταν και η συμβολή του 
σχιστολιθικού πετρελαίου ως υποκατάστατο του 
συμβατικού, του οποίου η ζήτηση μειώθηκε.  

 

Επίσης, οι χώρες του ΟΠΕΚ, προκειμένου να 
διατηρήσουν το μερίδιό τους στην αγορά 
ανακοίνωσαν εκπτώσεις για τις Ασιατικές χώρες 
εισαγωγείς πετρελαίου. Ακόμη, το Νοέμβριο του 
2014 ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν τα τρέχοντα 
επίπεδα παραγωγής παρά την αύξηση της 
παραγωγής πετρελαίου από τις χώρες που δεν είναι 
μέλη του ΟΠΕΚ. Τέλος, η ανατίμηση του δολαρίου, 
μείωσε τη ζήτηση καθώς το πετρέλαιο 
διαπραγματεύεται σε δολάρια. Όλοι οι ανωτέρω 
παράγοντες συνέβαλαν στην πτώση των τιμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωστόσο, να σημειωθεί πως από τον Ιούνιο 2016 
($25 δολάρια/βαρέλι), έχει ξεκινήσει μια φάση 
ανόδου, με αποκορύφωμα τον Μάιο 2018 με τιμή 
βαρελιού στα $75. Το “peak” στο πρώτο εξάμηνο 
του 2018 οφείλεται εν μέρει στην φημολογία αλλά 
και στην τελική απόφαση του D. Trump να αποσύρει 
τις ΗΠΑ από την διεθνή πυρηνική συμφωνία με το 
Ιράν καθώς και στην επιβολή κυρώσεων με διεθνή 
αντίκτυπο στην εξαγωγή πετρελαίου. Η εν λόγω 
απόφαση στηρίχθηκε και από τη Σαουδική Αραβία. 
Σύμφωνα με αναλυτές, αναμένεται μείωση της 
παραγωγής του Ιράν κατά 300.000 έως 1 εκ. 
βαρέλια ημερησίως ανάλογα με τον αριθμό των 
χωρών που θα ευθυγραμμιστούν με τις ΗΠΑ.  

 

Ταυτόχρονα, η ζήτηση των Ασιατικών χωρών 
ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ μετά την συμφωνία 
του Νοεμβρίου 2014, η Ρωσία και η Σαουδική 
Αραβία, οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή και 
τις περισσότερες εξαγωγές πετρελαίου αντίστοιχα, 
αποφάσισαν να περιορίσουν την προσφορά ώστε 
να ενισχύσουν τις τιμές. Στο τέλος του έτους, 
σύμφωνα με αναλυτές, η τιμή θα προσεγγίσει τα 
$100, ενώ σύμφωνα με την Rapidan Energy Group 
για κάθε άνοδο της τιμής κατά $1, τα έσοδα της 
Σαουδικής Αραβίας αυξάνονται κατά περίπου 3,1 
δισεκατομμύρια δολάρια. 

  

Η σχέση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των 
χρηματαγορών αποτελεί πεδίο έρευνας. Το 2008 οι 
Apergis και Miller (2008) έδειξαν ότι διαφορετικού 
είδους σοκ στην αγορά πετρελαίου διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην εξήγηση των προσαρμογών 
στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Οι 
Killan και Park (2009) υποστήριξαν ότι η αντίδραση 

Αποτίμηση της επίδρασης των 
τιμών του πετρελαίου στις 
xρηματαγορές:  

Η πτώση του 2014 
Αρθρογράφος: Χρήστος Μπέντσος 
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της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ σε ένα 
πετρελαϊκό σοκ εξαρτάται από το αν το σοκ 
οφείλεται σε παράγοντες προσφοράς ή ζήτησης. 
Άλλοι μελετητές απέδειξαν ότι η προσαρμογή των 
αποδόσεων επηρεάζεται από τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον, οι 
Broadstock και Fillis (2014) επισήμαναν ότι οι 
χρηματαγορές αντιδρούν διαφορετικά στα 
πετρελαϊκά σοκ σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. 

 

Μεταξύ των ερευνητών που βρήκαν σχέση 
ανάμεσα στις δύο αγορές, ο Sadorsky (1999) 
υποστήριξε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου 
επιδρά αρνητικά στις μετοχές αμερικανικών 
εταιρειών. Η σχέση μεταξύ των τιμών του 
πετρελαίου και των μετοχών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον μη πετρελαϊκό τομέα 
(non-oil and gas sectors) στο Ηνωμένο Βασίλειο 
βρέθηκε αδύναμη.  Οι Park και Ratti (2007) έδειξαν 
ότι για πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι για τις 
ΗΠΑ, η αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών του 
πετρελαίου επηρέασε τις αποδόσεις των μετοχών.  

 

Ο Gogineni (2007) απέδειξε στατιστικά την αρνητική 
συσχέτιση των τιμών του πετρελαίου και των 
μετοχών όταν το σοκ οφείλεται σε παράγοντες 
σχετικούς με την προσφορά. Ωστόσο η συσχέτιση 
ήταν θετική όταν το σοκ οφείλονταν σε παράγοντες 
ζήτησης. Οι Killan και Park (2009) ανέφεραν ότι οι 
αρνητικές αντιδράσεις των τιμών των μετοχών στα 
πετρελαϊκά σοκ ίσχυαν μόνο όταν ανέβαιναν οι 
τιμές του πετρελαίου λόγω παραγόντων σχετικών 
με τη ζήτηση όπως η προληπτική ζήτηση λόγω 
ανησυχιών σχετικά με τα μελλοντικά αποθέματα 
πετρελαίου. Οι Arouri και Nguyen (2010) τόνισαν 
την ισχυρή σχέση ανάμεσα στις τιμές του 
πετρελαίου και τους περισσότερους τομείς στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Jammazi και Nguyen (2014) βρήκαν ότι οι 
χρηματαγορές σε καθοδική τάση (bear market 
phase) επηρεάζονταν λιγότερο από τα πετρελαϊκά 
σοκ σε αντίθεση με την ανοδική τάση  (bull market 
phase) και ότι η επιρροή καθορίζοταν από τον 
βαθμό  εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέλαιο, το 
κόστος απόκτησης πετρελαίου συναρτήσει του 
εισοδήματος και την ενεργειακή επάρκεια της 
εκάστοτε χώρας. Ωστόσο, οι Apergis και Miller 
(2008) υποστήριξαν ότι οι αποδόσεις των διεθνών 
χρηματαγορών δεν αντιδρούν σε μεγάλη κλίμακα 
στα πετρελαϊκά σοκ, ενώ οι Broadstock και Fillis 
(2014) έδειξαν ότι οι κλάδοι που δεν σχετίζονται με 
το πετρέλαιο δεν δέχονταν σημαντικές επιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Gomes και Chaibi (2014) θεώρησαν ότι οι τιμές 
του πετρελαίου μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές 
των μετοχών μέσω των προσδοκώμενων 
ταμειακών ροών και ότι η κατεύθυνση της επιρροής 
εξαρτάται από το αν η επιχείρηση είναι παραγωγός 
ή καταναλωτής πετρελαίου. Οι Arezki και Blanchard 
(2014) υποστήριξαν ότι η συνεχόμενη πτώση των 
τιμών θα επηρέαζε αρνητικά τους επενδυτές με 
υψηλές θέσεις στο δολάριο και στον ενεργειακό 
τομέα (high dollar and energy sector exposures).  

 

Με άλλα λόγια η μνήμη (η διάρκεια και η 

ένταση της), καθορίζει τον βαθμό στον 

οποίο η αποστροφή ζημιών επηρεάζει την 

διαδικασία λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων και διαμορφώνει την άποψη 

περί κινδύνου που μπορεί να έχει το 

άτομο για μία μετοχή. 
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Αντιθέτως, στους τομείς που χρησιμοποιούν έντονα 
το πετρέλαιο (petroleum intensive sectors), η 
πτώση των τιμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υψηλότερα κέρδη. Στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μοντέλα προσομοιώσεων έδειξαν θετικά 
αποτελέσματα από την πτώση των τιμών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σημασία των πετρελαϊκών τίτλων για τη 
βελτίωση των χαρακτηριστικών της απόδοσης και 
του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο έχει 
επισημανθεί σε αρκετές έρευνες. Οι Arouri και 
Nguyen (2010) υποστήριξαν ότι η κατοχή 
πετρελαϊκών τίτλων σε ένα χαρτοφυλάκιο 
βελτιώνει τον δείκτη Sharpe. Επίσης, επισήμαναν 
τον ρόλο των προσδοκιών στη διαμόρφωση των 
τιμών. Αν οι traders αναμένουν άνοδο των τιμών, 
θα επιλέξουν μετοχές εταιρειών από κλάδους με 
θετική συσχέτιση (positive correlation) όπως το 
φυσικό αέριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιλέξουν κλάδους με 
αρνητική συσχέτιση (negative correlation), όπως τα 
αναψυκτικά. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι η 
αποτελεσματικότερη στρατηγική αντιστάθμισης 
έκθεσης στον πετρελαϊκό κίνδυνο (hedge the oil 
risk exposure) είναι η πώληση μετοχών (short) του 
χρηματοοικονομικού τομέα. 

 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι 
κύριοι λόγοι της πτώσης των τιμών του πετρελαίου 
ήταν οι τάσεις της προσφοράς και ζήτησης, οι 
αλλαγές  στην πολιτική των χωρών του ΟΠΕΚ, και η 
άνοδος του δολαρίου. Οι τιμές των μετοχών 
επηρεάστηκαν από παράγοντες όπως ο τομέας 
δραστηριότητας των εταιρειών (εισαγωγείς, 
παραγωγοί πετρελαίου) αλλά και τη δομή του σοκ 
(σοκ λόγω υπερπροσφοράς ή μειωμένης ζήτησης).  

 

Επίσης επισημάνθηκε η διαφορετική αντίδραση στα 
πετρελαϊκά σοκ σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Επιπλέον, οι έντονα ενεργειακά τομείς 
αύξησαν τα κέρδη τους λόγω της χαμηλής τιμής των 
πρώτων υλών. Αντιθέτως, αρνητικά αποτελέσματα 
υπήρξαν για τους επενδυτές με υψηλό βαθμό 
έκθεσης στο δολάριο και στις εταιρείες παραγωγής 
ενέργειας. 

 

Αναφορικά με τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, είναι 
γενικά αποδεκτό ότι οι ενεργειακοί τίτλοι 
βελτιώνουν το δείκτη Sharpe, ενώ σημαντικός είναι 
ο ρόλος των προσδοκιών.  

 

  

Έχει αποδειχθεί ότι η αποτελεσματικότερη 

στρατηγική αντιστάθμισης έκθεσης στον 

πετρελαϊκό κίνδυνο (hedge the oil risk 

exposure) είναι η πώληση μετοχών (short) 

του χρηματοοικονομικού τομέα. 
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Η θεωρία αποτελεσματικών αγορών και το 
μοντέλο CAPM 

 

Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών (ΥΑΑ) 
αποτελεί µία από τις βασικότερες υποθέσεις στην 
χρηματοοικονομική θεωρία. Σύμφωνα µε αυτή, τα 
αξιόγραφα ενσωματώνουν πλήρως τη διαθέσιμη 
πληροφόρηση µε ένα γρήγορο και αμερόληπτο 
τρόπο και έτσι αποτελούν αμερόληπτες εκτιμήσεις 
των περιουσιακών στοιχείων. Για την υποκειμενική 
εκτίμηση των αξιών συχνά χρησιμοποιείται το 
CAPM, ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων. 

 

Είναι γεγονός ότι  οι αγοραίες τιμές αποκλίνουν από 
τις εσωτερικές αξίες -αν υποθέσουμε ότι οι 
δεύτερες εν γένει υπάρχουν- ενώ όταν αυτό δεν 
μπορεί να εξηγηθεί από την θεωρία, ονομάζεται 
ανωμαλία (anomaly). 

 

Στις αγορές παρατηρούνται ορισμένα είδη 
ανωμαλιών, όπως το φαινόμενο ότι οι μικρές 
εταιρείες τείνουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με τις 
μεγάλες, το φαινόμενο της «φούσκας» των τιμών ή 
οι ημερολογιακές ανωμαλίες. Τα φαινόμενα αυτά 
δίνουν στους επενδυτές επιπλέον πληροφόρηση για 
την πορεία των μετοχών, κάτι που έρχεται σε 
αντίθεση με την ΥΑΑ. Συχνά ημερολογιακά 
φαινόμενα είναι το φαινόμενο της Δευτέρας, όπου 
οι αγορές τείνουν να κλείνουν με αρνητική 
απόδοση, το φαινόμενο της Παρασκευής, όπου 
συμβαίνει το αντίθετο καθώς και το holiday effect 
όταν οι αποδόσεις πριν από τις γιορτές τείνουν να 
είναι υψηλές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμα μια ανωμαλία της αγοράς είναι η 
υπεραντίδραση των επενδυτών, σύμφωνα με την 
οποία τα άτομα τείνουν να αντιδρούν υπερβολικά 
στην νέα πληροφόρηση, συνήθως όταν αυτή είναι 
θετική για τη μετοχή, οδηγώντας σε μεγάλες 
μεταβολές των τιμών, οι οποίες δεν αντανακλούν 
την πραγματική τους αξία. Όταν δε η πληροφορία 
είναι αρνητική τα άτομα τείνουν να υπο - αντιδρούν, 
δηλαδή να μην αποτιμούν σωστά την ποιότητα της 
πληροφορίας. 

 

Οι ανωμαλίες των αγορών είναι πάρα πολλές -ίσως 
πάνω από 50- οπότε διαφαίνεται μια επιτακτική 
ανάγκη αναβάθμισης της υπάρχουσας θεωρίας. Δύο 
τελευταίες ανωμαλίες που αξίζει να διατυπωθούν 
είναι η υπερβολική μεταβλητότητα (volatility) των 
τιμών και η στρατηγική momentum, κατά την οποία 
τα άτομα αγοράζουν μετοχές οι οποίες εμφανίζουν 
κέρδη και πωλούν μετοχές οι οποίες εμφανίζουν 
ζημίες, διατηρώντας την θέση τους για μερικά λεπτά 
έως λίγες ημέρες ανάλογα με το πόσο γρήγορα 
κινείται η τιμή της μετοχής. Έτσι το αποτέλεσμα στις 
τιμές τείνει να είναι πολλαπλασιαστικό, 
εμφανίζοντας προβλέψιμα patterns. 

 

 

Η ψυχοσύνθεση των επενδυτών ως εμπόδιο στην 
αποτελεσματικότητά τους, τα λεγόμενα heuristics 

 

Οι υποθέσεις της θεωρίας των αποτελεσματικών 
αγορών στην πράξη δεν παρατηρούνται. Η 
ερώτηση που καλείται να απαντήσει η 
ανελισσόμενη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, 
είναι το γιατί συμβαίνει αυτό και το πώς μπορούμε 
να φτιάξουμε συστήματα στα οποία τα προβλήματα 
της τέως κυρίαρχης θεωρίας θα εκλείπουν. 

Συμπεριφορική 
Χρηματοοικονομική: 
Σημείο συνάντησης επιστημών 

Αρθρογράφοι: Στεφανία Χαϊτίδου, Νίκος Παλληκαρίδης 
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Επιστημονικές μελέτες όπως αυτές των Thaler, 
Shiller, Barberis, Shleifer, DeBondt κ.α. 
καταδεικνύουν ότι σχεδόν κάθε ανωμαλία της 
αγοράς μπορεί να εξηγηθεί μέσω της επιστήμης της 
ψυχολογίας. Η υπεραντίδραση και οι στρατηγικές 
momentum μπορούν να εξηγηθούν μέσω της 
αντιπροσωπευτικότητας που εξετάζουμε στη 
συνέχεια, η υπερβολική μεταβλητότητα των τιμών 
μέσω της υπέρμετρης αυτοπεποίθησης των 
επενδυτών, ενώ τα ημερολογιακά φαινόμενα 
εξηγούνται από το συναίσθημα του επενδυτή. 

 

Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική κατέδειξε 
μερικά γνωρίσματα των επενδυτών που κάθε άλλο 
παρά αποτελέσματα κοινής λογικής μπορούν να 
θεωρηθούν. Οι επενδυτικές αποφάσεις 
επηρεάζονται από τα ψυχολογικά γνωρίσματα των 
επενδυτών, οι οποίοι δρουν με βάση κάποιους 
«ευριστικούς κανόνες» (heuristics), δηλαδή τρόπους 
με τους οποίους καταφέρνει -με σχετικά 
αυτοματοποιημένο τρόπο- ο εγκέφαλος να δώσει 
λύση σε περίπλοκα προβλήματα. Με άλλα λόγια, 
στην προσπάθεια τους να βρουν γρήγορη λύση, οι 
επενδυτές κάνουν κακές προβλέψεις, 
αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κίνδυνο και 
πέφτουν στα λεγόμενα συμπεριφορικά σφάλματα. 
Αν και πρωταρχικός στόχος όλων των επενδυτών 
στην χρηματοοικονομική είναι να μεγιστοποιήσουν 
την χρησιμότητά τους, τα heuristics δημιουργούν 
μια ψευδή αίσθηση μεγιστοποίησης αυτής της 
χρησιμότητας. 

 

Ένα από τα κύρια heuristics είναι η 
αντιπροσωπευτικότητα.  Αυτός ο στατιστικός όρος 
δηλώνει ότι το δείγμα ενώ φαίνεται εκ πρώτης 
όψεως αντιπροσωπευτικό, στην ουσία δεν είναι. Με 
άλλα λόγια, οι επενδυτές τείνουν να 
αντιλαμβάνονται τυχαία γεγονότα ως συστηματικά 
και να διαβλέπουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
(patterns) μιας μετοχής, χωρίς να θέτουν ως 
παραμέτρους δομικά στοιχεία της πραγματικότητας, 
της οποίας καλούνται να αναλύσουν. Οι αποφάσεις 
των επενδυτών επηρεάζονται και από το 
συναίσθημά τους. Σωρευτικά το συναίσθημα 
δημιουργεί ανωμαλίες όταν υπάρχει ένα γενικότερο 
κλίμα ευφορίας, όπως πριν από τις γιορτές. 

 

Ακόμη ένα τέτοιο heuristic είναι το φαινόμενο της 
υπέρμετρης αυτοπεποίθησης που συνδέεται στενά 
με το heuristic της μυωπικής αποστροφής ζημίας. 
Το πρώτο διατείνεται ότι η συσχέτιση που 

παρατηρείται ανάμεσα στο μέγεθος της 
αυτοπεποίθησης των επενδυτών ως προς τις 
δυνατότητες τους και στο μέγεθος των τελικών 
αποδόσεων είναι κατά βάση αρνητική (ή 
τουλάχιστον όχι θετική) και αυτό κάνει τις τιμές να 
αποκλίνουν από την εσωτερική τους αξία, ενώ το 
δεύτερο ότι η χρησιμότητα (ευχαρίστηση) που 
απολαμβάνει το άτομο από μια σωστή επιλογή είναι 
περίπου μισή σε ένταση και διάρκεια αναλογικά με 
την λύπη που θα νιώσει αν η επιλογή του 
αποδειχθεί λαθεμένη.  Έτσι ο πραγματικός κίνδυνος 
που αναλαμβάνουν οι επενδυτές είναι πολύ 
μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που αντιλαμβάνονται. 

 

Κάτι το οποίο φαίνεται και από τις μη γραμμικές 
ακόμα και χαοτικές δομές των ιστορικών 
δεδομένων σχεδόν όλων των μετοχών, και όχι 
μόνο.  Επιπλέον, σε αντίθεση με την ΥΑΑ, η 
κατανομή των αποδόσεων των μετοχών δεν 
θεωρείται κανονική, με την κύρτωση και την 
ασυμμετρία να λαμβάνουν υψηλές απόλυτες τιμές. 
Ο κίνδυνος πλέον δεν μπορεί να εξηγηθεί με την 
τυπική απόκλιση ή την διακύμανση και μη γραμμικές 
αναλύσεις, όπως το μοντέλο GARCH, καθίστανται 
αναγκαίες. 

 

Τέλος, δομικό στοιχείο της συμπεριφορικής 
χρηματοοικονομικής έγκειται στην ετερογένεια των 
επενδυτών. Πλέον το μοντέλο του 
αντιπροσωπευτικού επενδυτή θεωρείται 
παρωχημένο και κάθε ομάδα επενδυτών έχει 
διαφορετική καμπύλη χρησιμότητας και ενεργεί 
διαφορετικά στην αγορά. Οι επενδυτές, ανάλογα με 
τον ρόλο τους, χωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες.  

 

Είναι οι θεσμικοί επενδυτές (hedgers), οι 
κερδοσκόποι (speculators) και οι «θορυβώδεις» 
επενδυτές (noise traders), όπου ο καθένας 
προσπαθεί να μεγιστοποιήσει μια διαφορετική 
καμπύλη χρησιμότητας, ακολουθώντας 
διαφορετική στρατηγική. 

 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη 
συμπεριφορικές δομές στις αποφάσεις των 
επενδυτών, προάγεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο 
που ανταγωνίζεται ευθέως την ΥΑΑ, ενώ η σύνδεση 
των δύο επιστημών, της ψυχολογίας και της 
χρηματοοικονομικής, διαφαίνεται ότι αναβαθμίζει 
την δεύτερη. 
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Η Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων (ΙΑΔ) 
αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες στα 
διεθνή χρηματοοικονομικά και μακροοικονομικά. 
Σύμφωνα με αυτήν, η συναλλαγματική ισοτιμία 
μεταξύ δύο νομισμάτων πρέπει να ισούται με τον 
λόγο του επιπέδου των τιμών των δύο χωρών, 
προκειμένου μια μονάδα του νομίσματος της 
αλλοδαπής να έχει την ίδια αγοραστική δύναμη με 
το εγχώριο νόμισμα έτσι ώστε με το ίδιο χρηματικό 
ποσό να αγοράζεται το ίδιο ποσό αγαθών και 
υπηρεσιών σε κάθε χώρα.  Ορίζοντας ως P το 
εγχώριο επίπεδο τιμών (έστω της Ευρωζώνης), P* 
το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής (έστω αυτό των 
ΗΠΑ) και S η ισοτιμία όψης με νόμισμα βάσης το $, 
τότε σύμφωνα με την απόλυτη εκδοχή της ΙΑΔ θα 
πρέπει: 

 

𝑺 =
𝑷

𝑷∗
 

 

 

Ιστορικά, η ΙΑΔ πηγάζει από τον 16ο αιώνα όπου 
φοιτητές της σχολής της Σαλαμάνκα προσέγγισαν 
μια αρχική μορφή της εν λόγω θεωρίας. Η γέννηση 
της ΙΑΔ αποδίδεται στον Σουηδό οικονομολόγο 
Gustav Cassel (1866-1945), ο οποίος πρότεινε τη 
συγκεκριμένη θεωρία για τον καθορισμό των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών ύστερα από τον 
πολυτάραχο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Cassel βρήκε 
σύντομα ένθερμους υποστηρικτές όπως τον Pigou 
και τον Keynes, με τον δεύτερο βέβαια να αλλάζει 
άποψη μεταγενέστερα. 

 

Το ενδιαφέρον για την εμπειρική διερεύνηση της 
ΙΑΔ αναζωπυρώθηκε ύστερα από την κατάρρευση 
της συμφωνίας του Bretton-Woods, η οποία 
οδήγησε σε κυμαινόμενες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ανάγκη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξεύρεσης ενός κατάλληλου υποδείγματος 
καθορισμού και πρόβλεψης των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών ήταν επιτακτική με πολλά μεταγενέστερα 
υποδείγματα να συμπεριλαμβάνουν στις υποθέσεις 
τους την ΙΑΔ (για παράδειγμα το νομισματικό 
υπόδειγμα), κάνοντας την ιδιαίτερα ελκυστική στο 
ευρύ επιστημονικό κοινό, παρόλο τον απλοϊκό της 
χαρακτήρα. 

 

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας που έχει 
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, 
επικεντρώνεται στη διερεύνηση μοναδιαίας ρίζας 
και συνολοκλήρωσης των μεταβλητών, 
προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν τη σχέση μεταξύ 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και των σχετικών 
τιμών. Διάφορες οικονομετρικές τεχνικές, 
διαφορετικά δείγματα και ο διαφορετικός 
καθορισμός των μεταβλητών του υποδείγματος 
έχουν οδηγήσει σε μικτά αποτελέσματα σχετικά με 
την εφαρμογή ή όχι της ΙΑΔ.  

 

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι που έχουν ασχοληθεί με 
την συγκεκριμένη θεωρία συναινούν στο ότι 
πρόκειται για μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, 
ενώ στη βραχυχρόνια περίοδο παρουσιάζονται 
σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται σε 
διαφόρους παράγοντες (εμπόδια στο εμπόριο, 
διαφορές στην παραγωγικότητα κ.ά.), η ανάλυση 
των οποίων αποτελεί σημαντικό θέμα στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία.  

 

 

Η εισαγωγή του Ευρώ και η Ισοδυναμία 
Αγοραστικών Δυνάμεων 

 

Η υιοθέτηση του Ευρώ ως κοινό νόμισμα το 1999, 
απόρροια της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) από 
έντεκα χώρες ήταν η απαρχή για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Προηγουμένως, 

Ισοδυναμία Αγοραστικών 
Δυνάμεων και η Ευρωζώνη 
Αρθρογράφος: Θοδωρής Βελέντζας 
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διάσημοι οικονομολόγοι και Νομπελίστες όπως ο 
Milton Friedman και ο Paul Samuelson είχαν 
αμφισβητήσει την πιθανότητα ύπαρξης και 
επιβίωσης ενός κοινού νομίσματος στη γηραιά 
ήπειρο, με τους ευρωπαίους οικονομολόγους 
αντίθετα να είναι πιο αισιόδοξοι και ένθερμοι με μια 
τέτοια προοπτική. Το Ευρώ κατάφερε εν τέλει να 
επιζήσει και να διαδραματίζει καθοριστικό 
παράγοντα στις διεθνείς συναλλαγές και στο 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρεις λόγοι καθιστούν τη διερεύνηση της ΙΑΔ στην 
Ευρωζώνη άκρως ελκυστική. Αρχικά, σε περίπτωση 
που η ΙΑΔ επιβεβαιώνεται εμπειρικά μετά την 
εισαγωγή του Ευρώ, τότε η συγκεκριμένη θεωρία 
ίσως γίνεται ισχυρότερη σε ενιαίες νομισματικές 
ζώνες, όπου  μακροχρόνια οδηγούμαστε σε 
σύγκλιση του επιπέδου των τιμών, σε αντίθεση με 
χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες 
όπως η NAFTA. Επιπρόσθετα, αν η ΙΑΔ ισχύει, τότε 
ένα σοκ στις πραγματικές συναλλαγματικές 
ισοτιμίες θα έχει μόνο βραχυχρόνιες επιπτώσεις 
στα εμπορικά ισοζύγια των χωρών και όχι 
μακροχρόνιες. Τέλος, η επιβεβαίωση της ΙΑΔ οδηγεί 
σε σύγκλιση του επιπέδου των τιμών, εξαλείφοντας 
οποιονδήποτε συναλλαγματικό κίνδυνο (σε 
πραγματικούς όρους), επηρεάζοντας όχι μόνο τους 
ιθύνοντες χάραξης οικονομικής και νομισματικής 
πολιτικής, αλλά και τους διαχειριστές 
χαρτοφυλακίων.  

 

 

 

Δυστυχώς η βιβλιογραφία που αναφέρεται στη 
διερεύνηση της ΙΑΔ στην Ευρωζώνη είναι 
περιορισμένη με το μέλλον να φαντάζει ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον από ερευνητική σκοπιά. Τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη 
απάντηση σχετικά με την εφαρμογή ή όχι της 
θεωρίας στην Ευρωζώνη και αν τελικά η υιοθέτηση 
του κοινού νομίσματος οδηγεί σε σύγκλιση του 
επιπέδου των τιμών και στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση.  

 

Οι διάφορες οικονομετρικές τεχνικές καθώς και οι 
διαφορετικές υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη 
διαφοροποιούν τα τελικά πορίσματα, μη οδηγώντας 
σε συναίνεση της σύγχρονης οικονομικής σκέψης 
για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

Η Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων φαίνεται να 
μην επιβεβαιώνεται σε καθολικό βαθμό παρά μόνο 
για ορισμένα ζεύγη κρατών-μελών, καθιστώντας 
την Ευρωζώνη γόνιμο περιβάλλον για την 
περαιτέρω διερεύνηση της διαχρονικότερης 
θεωρίας σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oι οικονομολόγοι που έχουν ασχοληθεί με 

την συγκεκριμένη θεωρία συναινούν στο 
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ισορροπίας, ενώ στη βραχυχρόνια περίοδο 

παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις οι 

οποίες οφείλονται σε διαφόρους 

παράγοντες (εμπόδια στο εμπόριο, 

διαφορές στην παραγωγικότητα κ.ά.) 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το καπιταλιστικό 
σύστημα είναι επιρρεπές σε κρίσεις είτε αυτές 
αφορούν εξωγενή αίτια, είτε ενδογενή. Το πλέον 
σημαντικό όμως, είναι ότι η κάθε κρίση έχει 
διδακτικό ρόλο για τους οικονομολόγους , 
δημιουργεί νέα δεδομένα ανατρέποντας τα παλιά, 
ενώ αποτελεί τη σπίθα για την παραγωγή νέας 
γνώσης που θα συμβάλλει στην οικονομική 
επιστήμη. Ο χώρος των συμπεριφορικών 
οικονομικών αποτελεί έναν από αυτούς τους 
κλάδους, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει το πως 
οι ανθρώπινες συμπεριφορές και η ψυχολογία 
δύναται να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές 
εξελίξεις. Οι άνθρωποι και κυρίως οι επενδυτές 
σύμφωνα με Shiller απέχουν παρασάγγας από την 
ορθολογικότητα που μας έχει διδάξει ο Fama. 
Χαρακτηρίζονται από ετερογένεια, δεν αντιδρούν 
ομοιογενώς στην ίδια πληροφορία, ενώ οι αγορές 
δεν είναι τέλειες. 

 

Σύμφωνα με Barberis and Huang (2001) οι 
επενδυτές τείνουν να διακατέχονται από 
αποστροφή ζημιών ( Loss Aversion) είτε πάνω σε 
αλλαγές στην αξία μετοχών που κατέχουν 
(narrowly framed) ή πάνω σε αλλαγές στον 
συνολικό τους πλούτο (broadly framed). Γεγονός 
το οποίο γενικότερα αναδεικνύει και την 
μεγαλύτερη ευαισθησία τους στις ζημίες σε σχέση 
με τα κέρδη, κυρίως επειδή οι άνθρωποι 
λαμβάνουν χρησιμότητα για κάθε ζημία ή κέρδος. 
Οι “narrowly framed” επενδυτές υπερτερούν στις 
αγορές, με αποτέλεσμα να παρατηρείται υψηλός 
μέσος με μεγάλη διακύμανση στις αντίστοιχες 
μετοχές, αναδεικνύοντας και τον παράγοντα του 
κινδύνου, ενώ οι υποτιμημένες μετοχές (value 
stocks) τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερες 
αποδόσεις κατά μέσο όρο. Ουσιαστικά το σημείο 
αναφοράς του ατόμου παύει να είναι ο συνολικός 
του πλούτος (το  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
χαρτοφυλάκιο του) αλλά είναι το τι κερδίζει και τι 
χάνει σε κάθε μετοχή. Το μέγεθος της αποστροφής 
των ζημιών του επενδυτή, εξαρτάται από τα 
προηγούμενα κέρδη ή ζημίες (κάποιος που στο 
παρελθόν εμφάνιζε κέρδη, μία ενδεχόμενη ζημία 
στο παρόν δεν δύναται να τον επηρεάσει 
σημαντικά). Με άλλα λόγια η μνήμη (η διάρκεια και 
η ένταση της), καθορίζει τον βαθμό στον οποίο η 
αποστροφή ζημιών επηρεάζει την διαδικασία 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων και διαμορφώνει 
την άποψη περί κινδύνου που μπορεί να έχει το 
άτομο για μία μετοχή. Αν και σύμφωνα με Fama 
and French (2012) μία value μετοχή τείνει να 
εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα από μία growth 
stock, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην 
δεύτερη, γιατί η πρώτη συνήθως εμφανίζει αρχικά 
απαισιόδοξη πορεία. Κατά τους Thaler and 
Johnson (1990), τα άτομα μετά από κερδοφορία 
του χαρτοφυλακίου τους εμφανίζονται 
περισσότερο risk-seekers ή τουλάχιστον τείνουν 
να υποεκτιμούν τον κίνδυνο στις επενδυτικές τους 
αποφάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να μας 
παραπέμψει στην άποψη των Cornand and Gimet ( 
2012 ) και στην αντίστοιχη disaster myopia 

Αρθρογράφος: Παύλος Τσιόκας 
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αποφάσεων και διαμορφώνει την άποψη 

περί κινδύνου που μπορεί να έχει το 

άτομο για μία μετοχή. 

Σελίδα 12 



hypothesis, ότι τα άτομα αγνοούν πληροφορίες (ή 
αντίστοιχα εστιάζουν σε υποκειμενικές κρίσεις και 
προσωπικές πεποιθήσεις) κατά την λήψη των 
επενδυτικών τους αποφάσεων, οι οποίες οδηγούν 
είτε σε υποεκτίμηση είτε στην υπερεκτίμηση του 
κινδύνου. Όσα περισσότερα χρόνια έχει να συμβεί 
μία κρίση (και επικρατεί γενική ευμάρεια), τόσο 
λιγότερο λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας 
«κίνδυνος»στην επιλογή των μετοχών. 

 

Αυτό το οποίο εν τέλει συμπεραίνουμε είναι ότι το 
ρίσκο, μετατρέπεται από έναν αντικειμενικό 
παράγοντα σε κάτι το υποκειμενικό, το οποίο 
εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται ο επενδυτής 
τον κίνδυνο(mental accounting) και κατά πόσο 
ευαίσθητος είναι  στις ζημίες (Loss Aversion), είτε 
πάνω σε κάθε μετοχή ξεχωριστά που κατέχει, είτε 
πάνω στην συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου 
του. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με το 
"framing", δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 
διατυπώνει το πρόβλημα το κάθε άτομο. 

 

Προσδιοριστικός παράγοντας του ρίσκου, όπως το 
αντιλαμβάνεται ο κάθε επενδυτής ξεχωριστά, είναι 
η μνήμη! Οι προηγούμενες απώλειες και τα κέρδη 
είτε κάθε μετοχής ξεχωριστά (individual stock-
accounting) είτε του συνολικού χαρτοφυλακίου 
(portfolio accounting), καθορίζουν σε σημαντικό 
βαθμό τις μελλοντικές αποφάσεις του επενδυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτομή αυτού του φαινομένου αποτελούν 
μεμονωμένοι επενδυτές (που διέπονται 
περισσότερο από individual stock-accounting) με 
ανεπαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, οι 
οποίοι πέφτουν σε «συμπεριφορικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σφάλματα». Διέπονται από υπερ-αυτοπεποίθηση 
(overconfidence) σε ότι αφορά τις ικανότητες τους 
να κερδίσουν την αγορά, ή ακόμα διακατέχονται 
από αυτό που αποκαλούν οι κοινωνικοί 
επιστήμονες “representativeness” (ότι δηλαδή τα 
άτομα τείνουν να ισχυρίζονται patterns σε data τα 
οποία είναι αδικαιολόγητα, για παράδειγμα 
Housing Bubble 2007)* εντείνοντας περαιτέρω την 
αστάθεια στις αγορές. Σύμπτωμα αυτής της 
κατάστασης σύμφωνα με Barberis and Huang 
(2001) είναι το γεγονός ότι κατά την  ανοδική φάση 
των αγορών (bull market) οι arbitrageurs (κυρίως 
θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι ακολουθούν 
contrarian strategy) πουλάνε μετοχές στους 
ατομικούς επενδυτές ( individual-stock accounting, 
narrow framers), ενώ κατά την κατάρρευση των 
αγορών (bust sequence) οι arbitrageurs 
αγοράζουν μετοχές αντίστοιχα από τους individual 
investors. 

 

Συνοψίζοντας, οι επενδυτές τείνουν να 
αποστρέφονται την ζημία και όχι τον κίνδυνο! 
Είναι η ευαισθησία τους στις ζημίες που δύναται να 
τους οδηγήσει σε ανάληψη ριψοκίνδυνων 
επενδυτικών αποφάσεων με αύξηση του 
συνολικού συστημικού κινδύνου.  

 
* Τα άτομα πριν την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το 2007 
συνέχιζαν να δανείζονται χρήματα για να αγοράσουν 
κατοικία, ενώ παράλληλα τα τραπεζικά ιδρύματα παρείχαν 
πιστώσεις ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν πληρούσαν τα 
κριτήρια, στην βάση της άποψης ότι οι τιμές των ακινήτων 
(pattern) θα εξακολουθούν να ανεβαίνουν, κάτι το οποίο δεν 
μπορούσε να τεκμηριωθεί αντικειμενικά. 

To ρίσκο, μετατρέπεται από έναν 

αντικειμενικό παράγοντα σε κάτι το 

υποκειμενικό, το οποίο εξαρτάται από το 

πώς αντιλαμβάνεται ο επενδυτής τον 

κίνδυνο (mental accounting) και κατά πόσο 

ευαίσθητος είναι στις ζημίες (Loss 

Aversion), είτε πάνω σε κάθε μετοχή 

ξεχωριστά που κατέχει, είτε πάνω στην 

συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου του. 
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Η 4η βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από 
ένα εύρος καινοτόμων τεχνολογιών που ενώνουν 
τον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο, 
διαμορφώνοντας νέες κοινωνίες και αγορές, 
μεταλλάσσοντας ακόμα, και την έννοια της 
ανθρώπινης φύσης. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει 
παρατηρηθεί μείωση των ρυθμών της παγκόσμιας 
οικονομικής μεγέθυνσης. Η αύξηση της παραγωγής 
αποτελούσε πάντα το σκοπό και τη δίοδο προς την 
οικονομική ανάπτυξη. Η τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση πρόκειται να καταστήσει δυνατή αυτήν 
ακριβώς την πρόκληση. 

 

H 1η Βιομηχανική Επανάσταση επήλθε κατά το 2ο 
μισό του 18ου αιώνα και εισήγαγε νέα εργαλεία και 
διαδικασίες παραγωγής, βασισμένες στην ισχύ του 
ατμού και του νερού, μηχανοποιώντας την 
παραγωγή. Περίπου έναν αιώνα αργότερα, ο 
ηλεκτρισμός σε συνδυασμό με την έλευση του 
χάλυβα και του πετρελαίου επέφεραν τη μαζική 
παραγωγή και τη 2η Βιομηχανική Επανάσταση. 
Τέλος, οι ψηφιακές τεχνολογίες, ο κλάδος της 
πληροφορικής και η αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών σηματοδότησαν την 3η Βιομηχανική 
Επανάσταση κατά τη δεκαετία του 1970. Σήμερα, 
βρισκόμαστε στο πρώιμο στάδιο της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Η ειδοποιός διαφορά 
από τις προηγούμενες επαναστάσεις είναι ότι η 
συγκεκριμένη δεν περιορίζεται στην αύξηση της 
παραγωγής αλλά εστιάζει στην έξυπνη, 
ποιοτικότερη και πιο εξατομικευμένη παραγωγή. 

 

Υπερυπολογιστές, προσθετική κατασκευή (3d 
printing), drones, νευροτεχνολογία, γενετική 
επεξεργασία και τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν 
παραδείγματα τεχνολογιών που σηματοδοτούν την 
επερχόμενη βιομηχανική επανάσταση. Στοιχεία της 
δραματικής αλλαγής βρίσκονται παντού γύρω μας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
και η αλλαγή λαμβάνει χώρα με εντυπωσιακή 
ταχύτητα. Πυρήνας της Βιομηχανίας 4.0, όπως 
καλείται η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αποτελεί ο 
συνδυασμός των υπαρχουσών και νέων 
τεχνολογιών και η δημιουργία έξυπνων δικτύων τα 
οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την 
παραγωγή σφαιρικών υπηρεσιών. Τα έξυπνα 
δίκτυα θα μπορούν να συγκεντρώνουν και να 
αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, να 
κάνουν προβλέψεις, ακόμη και να παίρνουν 
αποφάσεις. Τα ρομπότ μέχρι σήμερα 
‘περιορίζονταν’ στο να εκτελούν μια 
επαναλαμβανόμενη κίνηση. Στην Βιομηχανία 4.0 τα 
ρομπότ αποκτούν προσωπική υπόσταση. Αποκτούν 
δικαιοδοσίες όπως ποτέ άλλοτε και έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτούν γνώσεις μέσω της 
μηχανικής εκμάθησης (machine learning). Ένα 
λογισμικό, δηλαδή, το οποίο επιτρέπει στο ρομπότ 
να μαθαίνει από προηγούμενες δραστηριότητες του 
και να αποφασίζει πότε θα εκτελέσει ποια 
υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνεχιζόμενη δημογραφική μείωση του 
εργασιακά ενεργού πληθυσμού αποτελεί εμπόδιο 
στην οικονομική μεγέθυνση. Ο αυτοματισμός των 

Αρθρογράφος: Βεατρίκη Μακρή 

Πυρήνας της Βιομηχανίας 4.0, αποτελεί ο 

συνδυασμός των υπαρχουσών και νέων 

τεχνολογιών και η δημιουργία έξυπνων 

δικτύων τα οποία θα συνεργάζονται 

μεταξύ τους με σκοπό την παραγωγή 

σφαιρικών υπηρεσιών. 
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μηχανών θα μπορούσε να συντελέσει στην 
εξισορρόπηση των δημογραφικών τάσεων. 
Ταυτόχρονα, μεταβάλλεται και η φύση της εργασίας 
καθώς τα άτομα εκτελούν πλέον δραστηριότητες 
συμπληρωματικές της εργασίας των μηχανών. Η 
αντικατάσταση των εργαζομένων από μηχανές 
οδηγεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας υψηλής 
εξειδίκευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γραμμή παραγωγής σταδιακά αυτοματοποιείται 
σχεδόν ολοκληρωτικά και οι εργαζόμενοι της 
Βιομηχανίας 4.0 θα χρειαστεί να μεγιστοποιήσουν 
τη δημιουργικότητα τους. Αυτό σημαίνει ότι το 
σύστημα της εκπαίδευσης θα χρειαστεί σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να είναι ομαλή η 
προσαρμογή στην νέα εποχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κόστη των μεταφορών και των επικοινωνιών 
περιορίζονται, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού 
γίνονται ταχύτερες και αποτελεσματικότερες, με 
αποτέλεσμα το κόστος του εμπορίου να μειώνεται. 
Νέες αγορές και προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
χρησιμότητας είναι πλέον διαθέσιμα, έχοντας ως 
στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
καταναλωτών. Επιπλέον, η γενετική και η 
βιοτεχνολογία δίνουν ώθηση στον τομέα της υγείας 
ενώ οι νέες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή τη 
βέλτιστη διαχείριση ενέργειας. 

 

Οι ψηφιακές υποδομές δίνουν τη δυνατότητα στις 
κυβερνήσεις να ασκήσουν αποτελεσματικότερο 
έλεγχο χρησιμοποιώντας τα συστήματα 
διασταύρωσης. Οι διαδικασίες απλοποιούνται και 
επιταχύνονται, η γραφειοκρατία ελαχιστοποιείται 
και η διαφάνεια διασφαλίζει τις κρατικές 
δραστηριότητες. Οι πολίτες μπορούν περισσότερο 
από ποτέ να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και 
να συντονίσουν τις προσπάθειες τους. Οι 
διαφορετικοί ρυθμοί υιοθέτησης των νέων 
τεχνολογιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές τριβές και 
αμφισβήτηση των δημόσιων αρχών. 

 

Ωστόσο, όσο αφορά τη διαχείριση κινδύνου, 
παρόλο που οι θεμελιώδεις αρχές παραμένουν 
ίδιες, το περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία. Ο 
όγκος όλων των πληροφοριών καθίσταται  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μέγεθος της επίδρασης της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης πάνω στις 

θέσεις εργασίας φαίνεται να συνδέεται με 

το επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

Αν μία θέση αυτοματοποιηθεί ή όχι, 

επαφίεται στο πόσο απλή είναι. 
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διαχειρίσιμος πλέον αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων, γεγονός το οποίο ορισμένες φορές 
καθιστά τα κρατικά και εταιρικά δεδομένα 
«ευάλωτα». Υψίστης σημασίας για τη διαφύλαξη 
των ευαίσθητων πληροφοριών είναι να δοθεί 
έμφαση από όλους τους φορείς στην διαχείριση 
των κινδύνων του κυβερνοχώρου και στην 
προστασία από διαδικτυακές “εισβολές”. 

 

Επίσης, πολλές μελέτες προβλέπουν σημαντικές 
απώλειες θέσεων εργασίας λόγω 
αυτοματοποίησης. Για παράδειγμα, οι Fredy και 
Osborne προβλέπουν ότι σχεδόν οι μισοί 
Αμερικανοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν 
κινδύνους λόγω αυτοματοποίησης της δουλειάς 
τους έως το 2030. Ακόμη, μελέτη του McKinsey 
Global Institute που αφορά το εργατικό δυναμικό 
46 χωρών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σχεδόν 
το ήμισυ των δραστηριοτήτων εργασίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να 
αυτοματοποιηθούν. 

 

Το μέγεθος της επίδρασης της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης πάνω στις θέσεις εργασίας φαίνεται 
να συνδέεται με το επίπεδο δεξιοτήτων των 
εργαζομένων. Αν μία θέση αυτοματοποιηθεί ή όχι, 
επαφίεται στο πόσο απλή είναι. Ορισμένες μελέτες 
προβλέπουν ότι οι θέσεις εργασίας με χαμηλότερες 
δεξιότητες εργασίας και μεσαίας εξειδίκευσης θα 
επηρεαστούν ως έναν βαθμό. Οι περισσότερες 
μελέτες τείνουν να συμφωνούν στο ότι οι 
εργαζόμενοι με υψηλή ειδίκευση θα επηρεαστούν 
λιγότερο ενισχύοντας το χάσμα των ανισοτήτων. 

 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Deloitte, τα 
στελέχη της αναγνώρισαν πως δεν είναι 
προετοιμασμένα να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που 
πρόκειται να επιφέρει η Βιομηχανία 4.0, χωρίς όμως 
αυτό να επηρεάζει τη στρατηγική τους. Μόλις το 
30% των ερωτηθέντων εκφράζονται με αισιοδοξία 
για την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεών 
τους, ενώ μόνο το 14% εμφανίζεται σίγουρο πως οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
αλλαγές. 

 

Επιπρόσθετα, είναι αφελές να πιστεύουμε πως ο 
πλούτος που έχει δημιουργηθεί θα αναδιανεμηθεί 
από τους πλουσιότερους προς τους φτωχότερους. 
Στοιχεία δείχνουν ότι τα οφέλη της επόμενης 
αλλαγής θα καρπωθούν από μια σχετικά μικρή ελίτ, 
επιδεινώνοντας την τρέχουσα τάση προς 

μεγαλύτερα επίπεδα ανισότητας. Αυτό ήταν ένα 
σημείο που τόνισε η ελβετική τράπεζα UBS σε μια 
έκθεση που ξεκίνησε στο Νταβός. Σημειώνει ότι θα 
υπάρξει «πόλωση του εργατικού δυναμικού, καθώς 
οι θέσεις χαμηλής ειδίκευσης συνεχίζουν να 
αυτοματοποιούνται και η τάση αυτή εξαπλώνεται 
όλο και περισσότερο στις θέσεις εργασίας της 
μεσαίας τάξης».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας βιομηχανικής 
επανάστασης που βασίζεται στη σύντηξη ψηφιακών 
συστημάτων. Ευκαιρίες και προκλήσεις απορρέουν 
από τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Η ιστορία 
δείχνει ότι συνήθως επωφελούνται τα μέγιστα όσοι 
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και όχι όσοι 
ανησυχούν για τις αλλαγές που αυτές δύνανται να 
επιφέρουν. 

  

Η ιστορία δείχνει ότι συνήθως 

επωφελούνται τα μέγιστα όσοι 

εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και όχι 

όσοι ανησυχούν για τις αλλαγές που αυτές 

δύνανται να επιφέρουν. 
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Όλοι οι επενδυτές ή traders με σκοπό την 
κερδοσκοπία (speculate) προσπαθούν να πετύχουν 
το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με τις ελάχιστες 
δυνατές ζημίες. Για να επιτευχθεί αυτό όμως ο κάθε 
trader ακολουθεί μια σειρά από “εντολές”. Στο 
παρόν άρθρο παρουσιάζονται μια σειρά από 
κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να ακολουθεί ένας 
trader προκειμένου να έχει τις πιθανότητες με το 
μέρος του. Σημειώνεται επίσης πως η σειρά 
παρουσίασης των κανόνων δεν αποτυπώνει κατ’ 
ανάγκη και την σημαντικότητα τους. 

 

 

Προστάτευσε το επενδυτικό σου κεφάλαιο 

 

Το να αποθηκεύσεις χρήματα για να 
χρηματοδοτήσεις τον επενδυτικό σου λογαριασμό 
μπορεί να απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. 
Μπορεί να είναι δύσκολο ή και ακατόρθωτο να γίνει 
σχεδόν άμεσα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να 
σημειωθεί ότι το να προστατεύσεις το αρχικό σου 
επενδυτικό κεφάλαιο δεν είναι συνώνυμο με το να 
μην έχεις καθόλου ζημίες στις συναλλαγές σου. 
Όλοι οι traders έχουν χάσει σε συναλλαγές, είναι 
κομμάτι του trading. Η προστασία του κεφαλαίου 
σου συνεπάγεται στο να μην κάνεις risky trades 
χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερα σημαντικός λόγος και 
να κάνεις τα πάντα για να διατηρείς την επενδυτική 
σου δραστηριότητα. 

 

 

Μην επενδύεις χρηματικά διαθέσιμα τα οποία δεν 
είσαι διατεθειμένος να χάσεις 

 

Στον προηγούμενο κανόνα αναφέραμε ότι η 
χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια του 
επενδυτικού λογαριασμού είναι μια πολύ μακρά 
διαδικασία. Πριν ξεκινήσει ένας trader να 
χρησιμοποιεί αληθινά χρήματα, θεωρείται 
απολύτως απαραίτητο να είναι διατεθειμένος να  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χάσει όλα τα λεφτά στον λογαριασμό του. Σε 
περίπτωση που δεν είναι, θα πρέπει να συνεχίσει να 
μαζεύει το κεφάλαιο έως ότου να είναι. 

Αξίζει να σημειωθεί αν και είναι αυτονόητο ότι ο 
επενδυτικός λογαριασμός δεν θα πρέπει να διαθέτει 
τα λεφτά για πληρωμή διδάκτρων ή δόσεων 
δανείων κτλ. Οι traders δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να 
σκέφτονται ότι απλά “δανείζονται” λίγα λεφτά από 
άλλες σημαντικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να είναι 
έτοιμοι να χάσουν ίσως και όλα τα λεφτά των 
επενδυτικών τους  λογαριασμών. 

 

 

Η τάση είναι η δύναμη σου 

 

Ο χρυσός κανόνας του intraday trade είναι να 
ακολουθείς την τάση. Η αγορά κινείται προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλει. Δεν κάνει 
διακρίσεις. Δεν βλάπτει σκόπιμα κανέναν. Η αγορά 
είναι πάντα σωστή. Η αγορά πιθανώς να τιμωρήσει 
κάποιον που θα πάει κόντρα στην τάση. 
Παρακολούθησε και άνοιξε θέσεις πάνω στην τάση 
της αγοράς. Μην φοβηθείς να αγοράσεις σε υψηλές 
τιμές ή να πουλήσεις σε χαμηλές. Και 
σημαντικότερο: μην αγοράσεις μία μετοχή απλά και 
μόνο επειδή είναι χαμηλή η τιμή της, όπως και μην 
πουλήσεις μία επειδή απλά η τιμή της είναι μεγάλη. 

 

 

Διαφοροποίησε, αλλά όχι υπερβολικά 

 

Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσεις το 
χαρτοφυλάκιο σου, είναι ένας από τους καλύτερους 
τρόπους να είσαι βέβαιος ότι η αξία του 
χαρτοφυλακίου σου αυξάνεται με τους ρυθμούς της 
αγοράς στο πέρασμα του χρόνου. Θα πρέπει όμως 
να διαφοροποιήσεις διαφορετικές κλάσεις 
επενδυτικών προϊόντων. Η υπερβολική 
διαφοροποίηση σε στοιχεία της ίδιας κλάσης 

Αρθρογράφος: Ευάγγελος Καραμήτρος 
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συνήθως είναι κατασταλτικός παράγοντας για την 
επίτευξη σημαντικών κερδών. 

 

 

Πάντα να έχεις ένα όριο stop loss 

 

Ένα όριο stop loss είναι μια προκαθορισμένη 
ποσότητα ρίσκου το οποίο ο trader είναι 
διατεθειμένος να αναλάβει σε κάθε συναλλαγή. Το 
stop loss μπορεί να είναι είτε σε αξία ευρώ 
(δολαρίων κτλ) είτε σε ποσοστό, ωστόσο και οι δύο 
τρόποι καθορίζουν το όριο στο οποίο ο trader είναι 
εκτεθειμένος κατά την διάρκεια της ανοιχτής θέσης. 
Χρησιμοποιώντας όρια stop loss γίνεται πιο 
αντικειμενική η συναλλαγή καθώς ξέρουμε ότι θα 
χάσουμε μόνο ένα Χ ποσό σε κάθε ανοιγμένη θέση. 

Παραβλέποντας τα stop loss ακόμα και αν η θέση 
είναι κερδοφόρα είναι κακή στρατηγική. Κλείνοντας 
μια θέση με stop loss με συνέπεια να έχουμε μια 
συναλλαγή με ζημία, θεωρείται επίσης καλό trading, 
εάν συμβεί εντός του trading plan. Παρόλο που οι 
προτιμήσεις όλων είναι να κλείνουν μια θέση με 
κέρδος αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Η χρήση των 
stop loss μας βοηθάει να διασφαλίσουμε ότι οι 
απώλειες και ο κίνδυνος μας είναι περιορισμένοι.  

 

 

Εστίασε σε θετικό ποσοστό ρίσκου/αμοιβής 

 

Πριν τραβήξετε τη σκανδάλη σε ένα trade set-up, 
μετρήστε το πιθανό κέρδος σε σχέση με το stop loss 
της θέσης. Συνήθως, αυτός είναι ο λόγος κινδύνου / 
ανταμοιβής όπου η πιθανή ζημία συγκρίνεται με το 
δυνητικό κέρδος. Ο σύνηθες τρόπος σκέψης λέει 
πάντα να έχετε τουλάχιστον 2:1 αναλογία κινδύνου 
(ιδανικά, πιο κοντά στο 3:1 ή υψηλότερο). 
Εντούτοις, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που 
μπορεί να έχει πιο σημαντικό αντίκτυπο στον λόγο, 
αυτή είναι η πιθανότητα. 

Ποια είναι η πιθανότητα να πιάσουμε το profit stop 
πριν χτυπήσει το stop loss; Εάν το profit stop είναι 
ίσο με το stop loss αλλά η πιθανότητα να χτυπήσει 
πρώτα την άνω πλευρά είναι πάνω από 80%, τότε οι 
συναλλαγές οδηγούν σε scalper (μεγάλα κέρδη σε 
μικρές αλλαγές της τιμής), με καλή πειθαρχία. 
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει η ανάλογη πειθαρχία, ο 
trader που λαμβάνει αρχικά μικρότερα μπορεί να 
χάσει πολλά. Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε 
την πιθανότητα κέρδους είναι η μείωση του profit 
stop.  

 

Απόφυγε συναλλαγές μεγάλου ρίσκου 

 

Μπορεί να είναι δελεαστικό να κάνετε συναλλαγές 
υψηλότερου κινδύνου παίρνοντας πολύ 
μεγαλύτερες θέσεις σε μετοχές. Συνήθως αυτοί οι 
τύποι συναλλαγών έχουν σαν αποτέλεσμα την 
απογοήτευση και επιφέρουν μεγάλες ζημίες, από τις 
οποίες κάποιες καταλήγουν σε πολύ άσχημη 
κατάσταση για τον trader. Η αγορά έχει την 
εκπληκτική ικανότητα να κερδίζει κατά τη διάρκεια 
συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η αγορά κατανοεί ότι οι συναλλαγές 
αυτές βασίζονται σε συναισθήματα και 
απογοήτευση. Είναι στην ανθρώπινη φύση μετά 
από μια σημαντική ζημία να ξανά επιστρέφει και να 
ανοίγει μεγαλύτερες θέσεις, όχι το αντίστροφο. 

Η κατανόηση αυτής της έννοιας θα σας βοηθήσει να 
εντοπίσετε συναλλαγές υψηλού κινδύνου και να τις 
αποφύγετε. Όταν ένας trader έχει μια σειρά από 
χαμένες συναλλαγές, το σωστό είναι να μειώσει τις 
μετοχές ή / και να εγκαταλείψει ακόμα εάν χτυπήσει 
τα μέγιστα ημερήσια επίπεδα stop loss. Θυμηθείτε, 
και μια μόνο μοχλευμένη θέση με ζημία είναι 
αρκετή για να οδηγήσει ένα λογαριασμό σε 
μηδενικό υπόλοιπο. 

 

 

Κάνε δοκιμές σε λογαριασμό DEMO 

 

Σχεδόν όλες οι πλατφόρμες για trading παρέχουν 
και υπηρεσίες δοκιμαστικού λογαριασμού (demo ή 
stimulated account). Αυτοί οι λογαριασμοί 
επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν 
δοκιμαστικές συναλλαγές χωρίς να χρειάζονται 
πραγματικό κεφάλαιο. Ίσως το πιο σημαντικό με 
αυτούς τους λογαριασμούς είναι ότι ο επενδυτής 
έχει το προνόμιο να εξασκήσει και να γίνει αρκετά 
ικανός σε τεχνικές ανοίγματος θέσης. 

Λίγα πράγματα είναι τόσο επικίνδυνα σε έναν 
πραγματικό λογαριασμό όσο το να πατήσουμε 
λάθος κουμπί στο άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας θέσης. 
Δεν είναι σπάνιο, για παράδειγμα, ένας νέος trader 
μπορεί να ανοίξει μια θέση ζημίας, αντί να κλείσει 
την θέση του. Εκτός από τις καταστροφικές 
οικονομικές συνέπειες, αυτή η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά αγχωτική. H επανάληψη μήτηρ 
μαθήσεως: πειραματιστείτε με εντολές ανοίγματος 
και κλεισίματος θέσης πριν επενδύσετε πραγματικά 
χρήματα σε μια θέση. 
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Κάνε Διαλείμματα 

 

Η αντοχή της ψυχολογίας ενός trader είναι 
σημαντική για να παραμείνει ευέλικτη η ικανότητα 
να αντιμετωπίζει έγκαιρα και σωστά διάφορες 
κρίσεις. Για να παραμείνετε φρέσκοι, είναι καλή 
ιδέα να μοιράσετε τις συναλλαγές εντός της ημέρας 
και να κάνετε τακτικά διαλείμματα μακριά από την 
οθόνη. Όταν κοιτάζετε μια οθόνη όλη την ημέρα 
κάθε μέρα, το μυαλό δεν σταματά να δουλεύει και 
να μην επηρεάζεται. Η ψυχολογική προσέγγιση των 
συναλλαγών μπορεί να βοηθηθεί με την καλή 
φυσική κατάσταση. Αυτό σημαίνει να σταματάτε 
τακτικά, να σηκώνεστε από την καρέκλα σας και να 
πηγαίνετε μια βόλτα οπουδήποτε για ένα διάστημα 
από 10 λεπτά έως αρκετές ώρες. Αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος για να αναπληρώσετε το απόθεμα 
σας σε ψυχικά καύσιμα. 

 

Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι η λήψη 
διαλειμμάτων από τις συναλλαγές και το trading για 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους μπορεί να σας 
βοηθήσει να δώσετε την "ανανέωση" που 
χρειάζεστε. Λαμβάνοντας διαλείμματα, ειδικά μετά 
από μια μεγάλη απώλεια ή νίκη, μπορεί να σας 
βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό σας και να 
επιστρέψετε στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απορροφήστε τα πάντα 

 

Ο Marty Schwartz είχε πει "Ένας σπουδαίος trader 
είναι σαν έναν σπουδαίο αθλητή. Θα πρέπει να έχεις 
τις φυσικές ικανότητες, αλλά θα πρέπει επίσης να 
προπονήσεις τον εαυτό σου στο πως να τις 
χρησιμοποιείς". Οι καλύτεροι traders ποτέ δεν 
απογοητεύονται. Πάντα ψάχνουν την λύση. Αυτό 
σημαίνει, να στραφείτε σε κάθε είδους πόρους 
(βιβλία, blogs, video, tutorials κτλ.) προκειμένου να 
μάθετε. Οι αγορές θα αλλάξουν. Εσείς, Θα αλλάξετε 
μαζί τους; 

 

Να έχετε πίστη στο στρατηγικό σας πλάνο. 

 

Μην συναλλάσσεστε υπό συνθήκες μεγάλου 
συναισθηματικού ή οικονομικού στρες, 

 

καλό trading. 
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Τι θα συμβουλεύατε τους φοιτητές οι οποίοι 
επιθυμούν να διεξάγουν τις σπουδές τους στις 
Η.Π.Α.; Πόσο απαιτητικό είναι; 

 

Αρχικά, να τα πάνε καλά στις σπουδές τους στην 
Ελλάδα. Πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε επενδύσει 
χρόνο και προσπάθεια στις προπτυχιακές σας 
σπουδές και ότι κατέχετε το αντικείμενο σας, το 
οποίο ουσιαστικά σημαίνει να έχετε υψηλούς 
βαθμούς στο πανεπιστήμιό σας. Θα πρέπει επίσης 
να προσπαθήσετε να αποκτήσετε εμπειρία πέρα 
από την πανεπιστημιακή αίθουσα, πάνω στο 
αντικείμενο το οποίο επιθυμείτε να σπουδάσετε 
στις Η.Π.Α. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε μέσα από 
έρευνα ή ανεξάρτητες σπουδές ή με την συμμετοχή 
σας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής. Αυτό 
δε σας βοηθάει μόνο στην προετοιμασία σας για μια 
επιτυχή αίτηση στο πανεπιστήμιο, αλλά θα σας 
βοηθήσει να αποφασίσετε με τι πραγματικά θέλετε 
να ασχοληθείτε στο μέλλον. 

 

Οι νέοι διεθνείς φοιτητές στις Η.Π.Α. 
αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Το ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι διαφορετικό,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρέχοντας ελευθερίες σε όρους επιλογής 
μαθημάτων και επιλογές που μπορούν να κάνουν οι 
φοιτητές, αλλά ένας νέος φοιτητής πρέπει να μάθει 
πως να κινείται μέσα σε αυτό το σύστημα. Υπάρχει 
ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εργασιών που 
απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο 
οποίο φοιτητές από άλλες χώρες θα πρέπει να 
προσαρμοστούν. Το θετικό είναι ότι βαθμός των 
τελικών εξετάσεων μετράει σε μικρότερο ποσοστό 
στο συνολικό βαθμό του μαθήματος, οπότε το 
άγχος σε περιόδους εξετάσεων είναι μειωμένο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Οι διεθνείς φοιτητές που ήταν πιο 

επιτυχημένοι στις σπουδές τους και 

στην μετέπειτα καριέρα τους, ήταν 

αυτοί που είδαν την αλλαγή της 

κουλτούρας ως μία ευκαιρία» 

Ο Μιχάλης Αμοιρίδης είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Σικάγο 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κ. Αμοιρίδης πήρε το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού 

από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το διδακτορικό του στη 
χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin. Έχει διατελέσει καθηγητής, 

ερευνητής και ανώτερος διοικητικός υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Καρολίνας για περισσότερο από δύο δεκαετίες. 

Αποδείξτε ότι έχετε επενδύσει χρόνο και 

προσπάθεια στις προπτυχιακές σας 

σπουδές και ότι κατέχετε το αντικείμενο 

σας 
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Εκτός από το ακαδημαϊκό κομμάτι, η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τους διεθνείς φοιτητές είναι η 
σημαντική αλλαγή κουλτούρας που βιώνουν 
φτάνοντας εδώ. Όλοι εμείς που γεννηθήκαμε και 
μεγαλώσαμε στην Ελλάδα και ήρθαμε για σπουδές 
στις Η.Π.Α., το βιώσαμε αυτό και έχουμε πολλές 
ιστορίες να μοιραστούμε. Δεν μπορείς πραγματικά 
να προετοιμαστείς για αυτό, αλλά πρέπει να είσαι 
ενήμερος για αυτό που έπεται. Από την εμπειρία 
μου, οι διεθνείς φοιτητές που ήταν πιο επιτυχημένοι 
στις σπουδές τους και την μετέπειτα καριέρα τους, 
ήταν αυτοί που είδαν αυτή την αλλαγή της 
κουλτούρας ως μία ευκαιρία και την αγκάλιασαν 
καθώς εξερευνούσαν, μάθαιναν και 
προσαρμοζόντουσαν σε νέα περιβάλλοντα χωρίς να 
εγκαταλείπουν την προσωπική τους πολιτισμική 
ταυτότητα. 

 

 

Υπάρχουν ευκαιρίες για Έλληνες φοιτητές στο 
UIC; Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει 
κάποιος να κάνει; 

 

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για Έλληνες φοιτητές 
στο UIC, και σε όλα τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Για 
να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες οι φοιτητές 
θα πρέπει να κάνουν την έρευνα να τους και να 
ταυτοποιήσουν πως τα ενδιαφέροντά τους 
ευθυγραμμίζονται με τα συγκεκριμένα 
προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα 
πανεπιστήμια που έχουν επιλέξει. Εν συνεχεία θα 
πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη της 
σχολής στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και να 
ζητήσουν πληροφορίες για τη διαδικασία αποδοχής 
τους και τις ευκαιρίες έρευνας. Θα πρέπει να είναι 
επίμονοι, αν δεν λάβουν απάντηση να 
επικοινωνήσουν με άλλο μέλος ή με άλλο 
πανεπιστήμιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί 
και να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες 
γίνεται σχετικά με θέματα οικονομικής 
υποβοήθησης των σπουδών τους. Η πλειοψηφία 
των διδακτορικών προγραμμάτων σε μεγάλα 
πανεπιστήμια των Η.Π.Α., παρέχουν πλήρη 
υποτροφία στους μαθητές τους, σε αντίθεση με τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχουν 
περιορισμένη οικονομική βοήθεια. 

 

 

Σε τι θα έπρεπε κανείς να επικεντρωθεί ώστε να 
ακολουθήσει μία ακαδημαϊκή καριέρα στο UIC ή 
σε άλλα πανεπιστήμια των Η.Π.Α.; Ποιες είναι οι 
προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος; 
Ήταν δύσκολο για εσάς να φύγετε από την 
Ελλάδα; Σκέφτεστε κάποια στιγμή να επιστρέψετε; 

 

Μία ακαδημαϊκή καριέρα, κατά τη γνώμη μου, είναι 
η καλύτερη που θα μπορούσε κανείς να έχει. 
Αλληλεπιδράς με νέους, ευφυείς και αισιόδοξους 
ανθρώπους σε καθημερινή βάση και έχεις την 
μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσεις και να 
διαδώσεις καινούργια γνώση. Για να πετύχει σε μία 
τέτοια καριέρα θα πρέπει κανείς να έχει πάθος για 
την δουλειά του αλλά και την κατάλληλη 
προετοιμασία από άποψη έρευνας και διδασκαλίας. 
Η ακαδημαϊκή επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά, 
καθώς απαιτεί κανείς να καθιερώσει τον εαυτό του 
ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ειδικό στο 
αντικείμενό του. Για μένα - και πιστεύω για την 
πλειοψηφία των Ελλήνων ακαδημαϊκών στις Η.Π.Α.- 
η απόφαση να ακολουθήσουμε ακαδημαϊκή 
καριέρα εδώ, βασίστηκε στις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το ελκυστικό περιβάλλον των 
αμερικανικών πανεπιστημίων. Φυσικά, ήταν μία 
δύσκολη απόφαση καθώς σήμαινε την 
εγκαθίδρυση, σε μόνιμη βάση, μίας μεγάλης 
απόστασης από την οικογένεια και τους φίλους μας 
στην Ελλάδα. 

 

 

Θα επιστρέφατε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο 
ώστε να μεταδώσετε τη γνώση σας στο 
αντικείμενό σας; 

 

Σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, δεν νομίζω 
πως υπάρχει επιλογή για μένα να γυρίσω πλέον 
στην Ελλάδα επαγγελματικά. Φυσικά, λατρεύω να 
επισκέπτομαι την οικογένειά μου και τους φίλους 
μου εκεί και είχαμε την ευκαιρία να χτίσουμε 
συνεργατικά προγράμματα με ελληνικά 

Μία ακαδημαϊκή καριέρα, κατά τη γνώμη 

μου, είναι η καλύτερη που θα μπορούσε 

κανείς να έχει. Αλληλεπιδράς με νέους, 

ευφυείς και αισιόδοξους ανθρώπους σε 

καθημερινή βάση 

Σελίδα 22 



πανεπιστήμια για το κοινό όφελος των φοιτητών 
μας. 

 

 

Αν λάβουμε υπόψιν τα αποτελέσματα ερευνών και 
μελετών σχετικά με την εξέλιξη της χημικής 
μηχανικής στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε ότι 
έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας για να 
ανταγωνιστούμε εταιρείες και αγορές των Η.Π.Α. 
Προσωπικά τι πιστεύετε για το κενό μεταξύ αυτών 
των 2 χωρών στον κλάδο της χημικής μηχανικής; 

 

Είναι κρίσιμο για την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα 
κατανοητό σχέδιο υποστήριξης της καινοτομίας και 
της οικονομικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός και η 
γεωργία είναι οι παραδοσιακές ζωοδόχοι πηγές για 
την ελληνική οικονομία-και θα έπρεπε να 
υποστηριχθούν περαιτέρω-  αλλά δεν επαρκούν 
υπό τις υπάρχουσες συνθήκες για να παρέχουν την 
απαιτούμενη ανάπτυξη. Χωρίς μία αξιοσημείωτη 
προσπάθεια σχετικά με τις ευκαιρίες του μέλλοντος, 
η χώρα δεν έχει ελπίδα να βγει από την 
καταστροφική κρίση τη τελευταίας δεκαετίας. Δεν 
έχω τη γνώση ούτε το υπόβαθρο για να προτείνω 
αν η Ελλάδα θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιοτεχνολογία, 
προηγμένη κατασκευαστική, εξατομικευμένη 
ιατρική, ή κάποια άλλη από τις ενθουσιώδεις 
προοπτικές του εναπομείναντος 21ου αιώνα.  

Υπάρχει εξαίρετο ανθρώπινο κεφάλαιο και 
δυνατότητα-ένα από τα πιο εκπαιδευμένα εργατικά 
δυναμικά παγκοσμίως- που μπορεί να προσφέρει σε 
καθέναν από αυτούς τους κλάδους αν η χώρα 
δράσει κάποια στιγμή όπως πρέπει. Είμαι σίγουρος 
ότι οι Έλληνες χημικοί μηχανικοί θα κάνουν τη 
δουλειά τους για να καλύψουν το κενό από άποψης 
τεχνολογίας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. 
Άλλωστε, οι χημικοί μηχανικοί στην Ελλάδα αυτή 
την στιγμή στην πλειοψηφία τους κάνουν εξαιρετική 
δουλειά  κάτω από αντίξοες, οικονομικά και 
επαγγελματικά, συνθήκες. 

 

 

Ποιες πιστεύετε είναι οι μεγαλύτερες διαφορές 
μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών 
πανεπιστημίων από άποψη λειτουργικότητας; 

 

Η πιο σημαντική διαφορά είναι η πολύ 
περιορισμένη ανεξαρτησία και ο έλεγχος που έχουν 
τα ελληνικά πανεπιστήμια γύρω από τις ίδιες τους 
τις λειτουργίες. Στις Η.Π.Α. τα πανεπιστήμια είναι 
αυτόνομα και έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

και να διεξάγουν τις λειτουργίες τους σε εξαιρετικό 
βαθμό ελευθερίας σε σχέση με άλλους δημόσιους 
φορείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αμερικάνικα 
πανεπιστήμια δεν ακολουθούν κρατικούς 
κανονισμούς ή ότι δεν υπάρχει η κρατική εποπτεία 
ως διοικητικό όργανο. Παρόλα αυτά έχουμε τη 
δυνατότητα και την υποχρέωση να παίρνουμε 
αποφάσεις ως προσωπικό, αποφασίζοντας τι 
προγράμματα να προσφέρουμε, τον αριθμό των 
φοιτητών που μπορούμε να υποστηρίξουμε και τα 
δίδακτρά τους, υπεισέρχοντας σε συμβιβαστικές 
συμφωνίες για να στηρίξουμε τις ανάγκες μας και 
να διαφυλάξουμε το ακαδημαϊκό μας περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια λειτουργούν υπό ένα 
ασφυκτικό νομικό πλαίσιο, που περιορίζει 
σημαντικά τη δυνατότητά τους να προχωρήσουν σε 
αυτές τις ενέργειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
κινηθούν μέσα από μία μοναδική ‘’Ελληνικού στυλ’’ 
κρατική γραφειοκρατία - το πιο αποτελεσματικό 
όπλο ενάντια στην καινοτομία -  και σε ένα ραγδαία 
μεταλλασσόμενο πολιτικό σκηνικό.  

  

Η πιο σημαντική διαφορά είναι η πολύ 

περιορισμένη ανεξαρτησία και ο έλεγχος 

που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια 

γύρω από τις ίδιες τους τις λειτουργίες. 
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Ποιό είναι το μέλλον της χρηματοοικονομικής 
επιστήμης στην Ελλάδα; Είναι εφικτό το 
Χρηματιστήριο Αθηνών να καταφέρει να 
ανταγωνιστεί/φτάσει το επίπεδο άλλων 
Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων; 

 

Το μέλλον της χρηματοοικονομικής επιστήμης στην 
Ελλάδα προσδιορίζεται από το ρυθμό δημιουργίας 
ομαλών οικονομικών και επενδυτικών συνθηκών 
στο εγχώριο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να 
δημιουργηθούν αλλά και να διατηρηθούν σε βάθος 
χρόνου τέτοιες συνθήκες, ώστε να ευνοούνται 
εξελίξεις όπως η ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου, η 
προσέλκυση σημαντικών και μακροχρόνιων 
επενδύσεων, η υλοποίηση εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, καθώς και η σταδιακή εξυγίανση 
του τραπεζικού κλάδου.  

Σε κάθε περίπτωση το σημερινό περιβάλλον 
άσκησης του επαγγέλματος της 
χρηματοοικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκό ή ως 
ελκυστικό. Αυτό ασφαλώς συνδέεται, μεταξύ των  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άλλων, και με την περιορισμένη κινητικότητα που 
επιδεικνύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο όπως σε 
επίπεδο συναλλαγών και προσέλκυσης επενδυτών. 
Ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κανείς ότι μια μικρής 
κεφαλαιοποίησης Αμερικανική ή Ευρωπαϊκή 
μετοχή, πραγματοποιεί ημερήσιες συναλλαγές στο 
αντίστοιχο χρηματιστήριό της, οι οποίες 
υπερβαίνουν σε αξία το σύνολο των ημερήσιων 
συναλλαγών ολόκληρου του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου. Αυτή η κατάσταση δεν αναμένεται 
να αλλάξει προς το καλύτερο για την Ελληνική 
αγορά στα επόμενα τουλάχιστον 2-3 έτη. 

 

 

Ποια είναι η κατάσταση των εταιρικών 
συμφωνιών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα; 
Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές 
εταιρίες; 

 

Κατά τα τελευταία έτη υπήρξε μια αξιοσημείωτη 
εξέλιξη σε επίπεδο εταιρικών πράξεων (εξαγορών 
& συγχωνεύσεων) μέσα στην Ελληνική αγορά, ενώ 

«Ο προσανατολισμός ενός αξιόλογου 

υποψήφιου επιστήμονα θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής» 

Ο Νικόλαος Γεωργιάδης ξεκίνησε τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών το 1987 στο τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών ενώ παράλληλα 

παρακολούθησε και σεμινάρια στο London Metropolitan University το 1990. Έπειτα 
από 2 μεταπτυχιακά στο Harvard Extention School και στο ICMA Center, ο κ. 

Γεωργιάδης εργάστηκε σε πληθώρα εταιριών με μερικές από αυτές την Piraeus 
Securities S.A και Omega Securities, ενώ το 2002 ίδρυσε την VRS (Valuation and 

Research Specialists). Τέλος, το 2014 τελείωσε το διδακτορικό του στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα «Corporate Valuation approaches Weighting 

Methodology». 



αν προστεθούν οι εταιρικές κινήσεις εταιριών με 
έδρα το εξωτερικό, αλλά υπό τον έλεγχο ελληνικών 
συμφερόντων, τότε αυτή η εξέλιξη ισχυροποιήθηκε 
περαιτέρω. Υπήρξαν αρκετές ελληνικές εταιρίες 
που “άλλαξαν χέρια” και εισήλθαν σε αυτές νέα 
επενδυτικά κεφάλαια, κυρίως από επενδυτές του 
εξωτερικού. Συνεπώς, στο μέτωπο των εταιρικών 
συμφωνιών παρατηρήθηκε μια αρκετά 
ικανοποιητική κινητικότητα η οποία συνεχίζεται 
ακόμη και σήμερα. Από την άλλη πλευρά, αν ήταν 
καλύτερες οι συνθήκες στο μακροοικονομικό 
περιβάλλον και στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, 
οι ανωτέρω επιδόσεις θα μπορούσαν να ήταν 
ακόμη πιο ικανοποιητικές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρείτε πως έχουμε ότι χρειάζεται (ή μπορούμε 
να αποκτήσουμε) προκειμένου να προσελκύσουμε 
άμεσες ξένες επενδύσεις;  

 

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σταθερού πολιτικού 
και οικονομικού περιβάλλοντος, την περαιτέρω 
μείωση του ρίσκου της Ελλάδας, καθώς και ένα 
ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη χρονική στιγμή, 
τα ανωτέρω ικανοποιούνται μόνο εν μέρει, 
συνεπώς η προσέγγιση ξένων επενδύσεων είναι 
αντίστοιχα μικρότερη από εκείνη που θα μπορούσε 
να ήταν υπό άλλες, καλύτερες, συνθήκες. 

 

 

Πώς βλέπετε την οικονομία της Ελλάδας στην 
επόμενη 5ετία;  

 

Η Ελληνική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει 
περαιτέρω τάσεις βελτίωσης στο μέλλον, αλλά 
όπως έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων ετών, 

αυτή η διαδικασία θα είναι μάλλον αργή και θα 
απαιτήσει αρκετή υπομονή. Οι παράγοντες για τους 
οποίους η διαδικασία αυτή δεν θα είναι ιδιαίτερα 
επιταχυνόμενη συνδέονται με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της εγχώριας οικονομίας και τη δυσκολία 
λήψης των κρίσιμων αποφάσεων αλλά και κυρίως 
της έγκαιρης υλοποίησής τους. 

 

 

Τέλος, αν μπορούσατε να δώσετε μια συμβουλή σε 
έναν φοιτητή σήμερα, ποιά θα ήταν αυτή;  

 

Με δεδομένες τις ανωτέρω συνθήκες της ελληνικής 
αγοράς καθώς και τις προοπτικές της, ο 
προσανατολισμός ενός αξιόλογου υποψήφιου 
επιστήμονα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
εξωστρεφής και να στοχεύει στο Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον ή ακόμη και την παγκόσμια αγορά. Η 
τυπική εταιρία του 21ου αιώνα στην οποία δύναται 
να απασχολείται ένας επιστήμονας της 
χρηματοοικονομικής, είτε απασχολούμενος καθαρά 
μέσα στο χρηματοοικονομικό τομέα, είτε 
απασχολούμενος σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, δεν 
έχει πλέον γεωγραφικά όρια και αναπτύσσεται σε 
όλο το παγκόσμιο πεδίο και όχι σε μία μόνο εθνική 
αγορά ή σε συγκεκριμένες μόνο εθνικές αγορές.  

 

Αυτό το γεγονός προσφέρει ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες προκλήσεις για τους υποψήφιους 
επιστήμονες και η εξέλιξη των δεξιοτήτων και 
γνώσεων τους γύρω από τη χρηματοοικονομική 
επιστήμη περνάει κυρίως μέσα από την Ευρωπαϊκή 
και τη διεθνή αγορά. 

 

  

Το σημερινό περιβάλλον άσκησης του 

επαγγέλματος της χρηματοοικονομικής 

επιστήμης στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε 

να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκό ή ως 

ελκυστικό. 
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Φαινομενικά οι σπουδές σας φαίνονται ασύνδετες 
μεταξύ τους, Ξεκινήσατε ως μηχανολόγος 
μηχανικός και ασχοληθήκατε με το HR καθώς και 
διαφορετικά Projects. Πώς εξηγείται αυτή την 
πορεία; 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το 
επάγγελμα που σπουδάζουν είναι και το επάγγελμα 
στο οποίο θα βρουν την πρώτη τους δουλειά ή αυτό 
που θα τους καθορίσει ως επαγγελματίες στο 
μέλλον. Το κάθε πρόγραμμα, προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό, σου δίνει έναν ορίζοντα και μία 
κατεύθυνση, δεν σε καθιστά επαγγελματία. Σε 
καθιστά ως επαγγελματία αλλά με τη λογική ότι σου 
καθορίζει μία κατεύθυνση, που σημαίνει ότι και στα 
οικονομικά σπουδάζοντας μαθαίνεις μέχρι και  
δομές του Project Management. Ένας άνθρωπος 
που έχει τελειώσει οικονομικά αν κατευθυνθεί προς 
το Project Management θα είναι ένας πάρα πολύ 
καλός project manager, διότι θα μπορεί να βλέπει 
την τεχνική ανάλυση και να μπορεί να καταλαβαίνει 
και με αριθμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι και  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ειδικά οι νέοι άνθρωποι που αποφοιτούν από το 
πανεπιστήμιο, δυστυχώς, δεν έχουν αυτό το  
mindset  γιατί δεν τους έχει δοθεί η κατεύθυνση ή 
δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος στο δρόμο τους να 
τους πει ότι αυτό που σπουδάζεις δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι είναι αυτό στο οποίο θα εργαστείς.  

 

Εγώ σε προσωπικό επίπεδο όταν σπούδαζα 
μηχανικός αυτό που μου άρεσε και αυτό που 
καταλάβαινα είναι “It's all about the projects”. Όλα 
στη ζωή μας είναι projects, ακόμα και στη δουλειά 
την καθημερινή, οπότε προσπάθησα μέσα από αυτό 
να δομήσω τα πράγματα  και εκεί κατάλαβα ότι μου 
αρέσουν τα projects. Όλα αυτά που διαχειρίζομαι 
τόσα χρόνια είναι projects, δηλαδή, το ότι θέλω να 
κλείσω μία συμφωνία, να βρω το κατάλληλο άτομο, 
να κατανοήσω τις δυσκολίες και να βρω τα 
προαπαιτούμενα είναι project. Επομένως το 
επαγγελματικό κομμάτι δεν συνδυάζεται 
απαραίτητα με το προπτυχιακό ή το μεταπτυχιακό. 
Τα πτυχία είναι εδώ πέρα για να μας δίνουν την 
κατεύθυνση, να μας βοηθούν στο επιστημονικό μας 

“It’s all about the 

projects” 
Ο Βασίλειος Βέλκος κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών ως Μηχανολόγος Μηχανικός 

και ακολούθησε πρώτο μεταπτυχιακό στο Human Resources στο Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεύτερο μεταπτυχιακό στο Economic Crisis, και τρίτο 

μεταπτυχιακό στο Systemic Business modeling using Programming. Διετέλεσε οκτώ 

χρόνια διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικές εταιρίες και περίπου τα 

τελευταία 10 χρόνια ασχολείται κυρίως με το κομμάτι του tech consulting. Είναι 

συνιδρυτής της εταιρίας Code.Hub, η οποία κύριο σκοπό έχει να βοηθήσει φορείς και 

οργανισμούς στη διαδικασία της στελέχωσης, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο άτομο για 

την κατάλληλη θέση. 
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υπόβαθρο και να μας βοηθούν να καταλάβουμε 
περισσότερο και εμείς προς τα πού θέλουμε να 
κατευθυνθούμε.  

 

Δυστυχώς αν είχα και εγώ έναν άνθρωπο με καλή 
προαίρεση να μου το πει αυτό θα ήταν πιο εύκολη η 
πορεία ακόμα και η δική μου. Αυτό που λείπει αυτή 
τη στιγμή είναι η ενημέρωση στους νέους 
ανθρώπους που φοιτούν στα πανεπιστήμια. Το 
επαγγελματικό το ορίζεις εσύ, εσύ ορίζεις το  career 
path σου και δεν αφήνεις η εταιρεία να σου ορίσει 
το career path σου. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι  
η κατεύθυνση που παίρνουν είναι ότι «τελείωσες 
οικονομικά άρα πρέπει να κατευθυνθείς στα 
οικονομικά».  Δεν είναι απαραίτητο. Αν πας να 
κάνεις  μία κατεύθυνση σε project management, θα 
είσαι καλύτερος project manager  από κάποιους 
άλλους που έχουν απλώς project management 
certification  και δεν έχουν την κατεύθυνση των 
οικονομικών.  Εμείς να βάζουμε τους στόχους που 
θέλουμε να κινηθούμε επαγγελματικά και όχι να 
περιμένουμε από την εταιρία μόνο να μας δώσει την 
προαγωγή ή το ερέθισμα να κάνουμε κάτι 
παραπάνω από αυτό που έχουμε κάνει στο 
παρελθόν σαν job role, σαν job task  η γενικότερα 
σαν job description. 

 

 

Τα social media έχουν μπει ενεργά και στην 
επαγγελματική ζωή. Βλέπουμε συνεχώς στο 
LinkedIn: “Jane Doe viewed your profile.”. Τι 
περιμένει να δει ένας HR μπαίνοντας σε ένα 
LinkedIn προφίλ; 

 

Να συμβουλέψουμε τους νέους ανθρώπους να 
ξεκινάνε την εργασιακή τους εμπειρία από τα 
στάδια του πανεπιστημίου. Αν όχι εργασιακή 
εμπειρία υπό την έννοια της έμμισθης 
απασχόλησης,  μπορεί να σημαίνει απασχόληση σε 
διάφορα projects της σχολής, σε φοιτητικές 
οργανώσεις που αφορούν δράσεις σε σχέση με την 
αγορά εργασίας. Υπάρχουν πολλοί φοιτητικοί 
οργανισμοί που διοργανώνουν career fairs,  για την 
απασχόληση των νέων ανθρώπων. Η συμμετοχή 
και η εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία κάνει τους 
φοιτητές πιο επαγγελματίες, διότι σε εμπλέκει και 
σε βάζει σε ένα trip το οποίο δεν έχεις ξανακάνει 
ποτέ στη ζωή σου. Εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα 
career fairs που γίνονται από τα πανεπιστήμια,  
οπότε έχω έρθει σε επαφή με φοιτητές από 
διαφορετικές σχολές.  

Κάθε φορά βλέπουμε διαφορετικό επαγγελματισμό 
από κάθε σχολή, όμως κάθε φορά βλέπεις ότι 
χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται η ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρουν και αυτό δείχνει τον 
επαγγελματισμό ο οποίος αυξάνεται χρονιά με τη 
χρονιά από τους ίδιους τους φοιτητές. Επομένως η 
εμπλοκή σε μία τέτοια διαδικασία ξεκινάει να σε 
βάζει σε έναν επαγγελματισμό. Οι εργοδότες είναι 
άνθρωποι με κρίση και συναίσθημα επί της ουσίας 
όταν μπαίνουν να δουν το προφίλ μας στο LinkedIn 
από πίσω πάντα κρύβεται ένας άνθρωπος. 
Επομένως αυτό που εμείς περιμένουμε να δει ένας 
άνθρωπος όταν είμαστε στα φοιτητικά μας χρόνια ή 
απόφοιτοι είναι ότι καταρχάς δεν περιοριστήκαμε 
μόνο στο κομμάτι του πτυχίου, ότι 
δραστηριοποιούμαστε παράλληλα σε διάφορες 
οργανώσεις. Σε ΜΚΟ για να κάνουμε κάποιες 
δράσεις πάνω στο αντικείμενό μας, ακόμα και 
εθελοντικά στο να έχουμε δραστηριοποιηθεί σε 
meet-ups και forums τα οποία αφορούν το 
αντικείμενό μας.  

 

Eκεί το πρώτο πράγμα που συλλέγει ο recruiter μας 
είναι ότι μιλάμε για μία πιο ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα και όχι για έναν άνθρωπο που 
απλώς επισκεπτόταν τη σχολή του κάθε μέρα, πήρε 
πτυχίο και εκεί τελείωσε το όλο orientation που 
έχει. Επομένως αυτό που περιμένει να δει ένας 
άνθρωπος σε ένα τέτοιο προφίλ στο LinkedIn είναι 
μία συσχέτιση με το βιογραφικό, δηλαδή ότι η 
επαγγελματική του τοποθέτηση και γενικά το career 
path του και η εξειδίκευση που έχει αναφέρει στο 
LinkedIn συσχετίζεται καταρχάς με το βιογραφικό 
του, ότι το ένα συμβαδίζει με το άλλο και δεν 
υπάρχει ασυμφωνία. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο 
είναι πολύ σημαντικό είναι τι add-on values  έχει 
κάνει για τον ίδιο του τον εαυτό πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο έχει σπουδάσει, 
δηλαδή να δει έναν καλύτερο επαγγελματία, έναν 
νέο τον οποίο τον ενδιαφέρει το αντικείμενο του. 

 

 

Το LinkedIn πρέπει να δείχνει την προσωπικότητα 
ενός υποψηφίου ή να είναι καθρέφτης του 
βιογραφικού του; 

 

Το προφίλ μας στο LinkedIn είναι επί της ουσίας το 
advanced βιογραφικό μας. Tο βιογραφικό το οποίο 
μπορεί να δει οποιοσδήποτε, οποτεδήποτε. Το 
LinkedIn επειδή σχετίζεται με τα social media 
αντιλαμβάνεστε ότι όπως όλα τα social media είναι 
public, oπότε σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία 
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επαγγελματική τοποθέτηση σε σχέση με την 
εξειδίκευση η οποία μας αρέσει στο προπτυχιακό ή 
το μεταπτυχιακό μας επίπεδο και με βάση αυτό τι 
παραπάνω εμείς έχουμε κάνει και πόσο μας 
ενδιαφέρει να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο 
αναφορικά με αυτό και συγκριτικά με τη 
δραστηριότητά μας κατά τη διάρκεια της 
παραμονής μας  στην πλατφόρμα του LinkedIn. 
Προφανώς παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο το να δει 
κάποιος  ότι τα post και τα likes τα οποία έχεις κάνει  
συσχετίζονται με το επαγγελματικό σου προφίλ και 
όχι ότι ανεβάζεις άσχετα πράγματα και/ή ότι 
δραστηριοποίησαι όπως σε κάποιο άλλο social 
media. 

 

 

Μήπως μία αίτηση μέσω του Easy Apply του 
LinkedIn, είναι η εύκολη λύση και δεν ξεχωρίζει 
τον εκάστοτε υποψήφιο από τη μάζα των 
αιτήσεων; 

 

Στις περισσότερες θέσεις εργασίας οι οποίες 
ανακοινώνονται από τις εταιρείες ειδικά στο 
LinkedIn υπάρχει referral person. αν πρόκειται για 
μία  θέση εργασίας η οποία μας ενδιαφέρει αρκετά, 
τόσο η θέση όσο και η ίδια η εταιρία, κρίνω σκόπιμο 
για εσάς, για να προβληθείτε ακόμα περισσότερο να 
στείλετε ένα μήνυμα στον άνθρωπο που κάνει την 
επιλογή προσωπικού, να του εξηγήσετε ευγενικά 
ότι ενημερωθήκατε για τη θέση εργασίας,  ότι 
πιστεύετε ότι τα skills σας μέσα από το πτυχίο και 
την εμπειρία σας καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και 
ότι θα χαιρόσασταν να συζητήσετε το ενδεχόμενο 
συνεργασίας σας. Είναι μία καλή προσέγγιση και 
σας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
υπολοίπων, όπως παλαιότερα σε άλλες θέσεις 
εργασίας που γινόταν μέσω της συνοδευτικής 
επιστολής. Kάνεις ένα βήμα παραπάνω από αυτό 
που κάνουν οι περισσότεροι υποψήφιοι, διότι οι 
περισσότεροι διστάζουν, είτε γιατί δεν τους βγαίνει, 
είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί απλά βαριούνται. 

 

 

Το Easy apply  γίνεται μέσω αλγόριθμου για να  
δει ο HR  ότι καλύπτουμε κάποια βασικά προσόντα 
και εν συνεχεία ασχολείται ο ίδιος με το 
βιογραφικό; 

 

Όχι. Yπάρχει μία διαδικασία η οποία λέει στον 
wanna be applicant πόσο τοις εκατό αντιστοιχεί το 
προφίλ σου με το job description. Όταν ανεβαίνει 

μία αγγελία στο LinkedIn, προφανώς ανεβαίνει ένα 
job description, κάποια benefits, κάποια 
prerequisites. Το LinkedIn δίνει μία επιπρόσθετη 
υπηρεσία στους recruiters να βάλουμε τα 
επιθυμητά keywords που θέλουμε να έχει αυτό το 
προφίλ οπότε η αντιστοιχία του προφίλ μας γίνεται 
με βάση τα επιθυμητά keywords που θέτουμε εμείς 
οι recruiters, εκτός της αγγελίας που έχουμε 
ανεβάσει και ορίζουμε επτά keywords πίσω από την 
αγγελία. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να δει ο 
υποψήφιος σε τι ποσοστό βρίσκεται στην 
αντιστοιχία και σε σχέση με τους υπόλοιπους 
υποψήφιους στη συγκεκριμένη θέση οπότε σου 
δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσεις κάποια 
προσόντα για το συγκεκριμένο αντικείμενο που σε 
ενδιαφέρει. 

 

 

Στο παρελθόν στην ομιλία σας είχατε αναφερθεί 
στα ψηφιακά βιογραφικά και στο ότι θεωρείτε ότι 
κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει η 
σημερινή μορφή του βιογραφικού όπως την 
γνωρίζουμε. Πόσο κοντινή είναι αυτή η εξέλιξη 
σύμφωνα με εσάς; Μήπως το LinkedIn είναι ένα 
ακόμη trend των social media; 

 

Το LinkedIn σε προσωπικό επίπεδο το διαχειρίζομαι 
από το 2007. Το 2007 ήταν από την Ελλάδα περίπου 
700 άτομα, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1,5 
εκατομμύριο καθαρά στην αγορά της Ελλάδος. 
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει.  
Είναι πλέον το πιο top professional επαγγελματικό 
δίκτυο. Θα φύγουμε από τη σελίδα του 
βιογραφικού και θα πάμε σε virtual βιογραφικό. 
Εικασίες δείχνουν ότι το virtual βιογραφικό 
πηγαίνει προς τη μορφή του LinkedIn, από εκεί και 
πέρα υπάρχουν κι άλλα πράγματα τα οποία έχουν 
κάνει δυνατά την εμφάνισή τους το οποίο είναι το 
video CV, το βίντεο evaluation και ούτω καθεξής. 
Ένα είναι σίγουρο ότι το βιογραφικό ως βιογραφικό 
θα αρχίσει να εκλείπει, αλλά το αν θα 
αντικατασταθεί αποκλειστικά από ένα social media 
ή αν θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο τρόπο 
αξιολόγησης του προφίλ μας, αυτό δεν είναι κανείς 
φαντάζομαι σε θέση να το απαντήσει. Σίγουρα το 
LinkedIn αυτή τη στιγμή κατέχει το  μεγαλύτερο job 
market της αγοράς. 

 

 

Αν κάποιος κατεβάσει το βιογραφικό από το 
LinkedIn, η μορφή όλων των βιογραφικών θα  
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είναι ίδια. Σε αυτή την περίπτωση δεν λείπει ένα 
κομμάτι της προσωπικότητάς του υποψηφίου; 

 

Το LinkedIn σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσεις 
το προσωπικό βιογραφικό σου. Αντί να στηριχτείς 
στο βιογραφικό σου το οποίο θα παραπέμψει στο 
LinkedIn, είναι το LinkedIn σου το οποίο θα 
παραπέμπει στο βιογραφικό σου. Η κύρια αγορά 
στην οποία στοχεύει είναι κυρίως το LinkedIn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα σε ενδιέφερε ένας οργανισμός ή μία εταιρεία η 
οποία δεν θα είχε μπει καν στη διαδικασία να ξέρει 
από social media ή θα σε ενδιέφερε να πας σε μία 
εταιρία φρέσκια, νέα και επί της ουσίας μέσα στα 
πράγματα και στα trends; Προφανώς το δεύτερο. 
Άρα θα σε ενδιέφερε ο εργοδότης να σε βρει μέσα 
από αυτό, συνεπώς οφείλεις να είσαι και εσύ καλά 
τοποθετημένος μέσα σε αυτό το social media 
επαγγελματικά και πολύ δομημένα. Το LinkedIn 
είναι το κατεξοχήν εργαλείο που μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις και να το κάνεις όσο πιο 
προσωπικό θέλεις για το δικό σου όφελος. Μπορείς 
να ανεβάζεις διάφορα links, από τα project σου, 
αλλά και βίντεο από την προσωπικότητά σου, να 
ανεβάσεις το βιογραφικό σου και δράσεις του 
πανεπιστημίου σου που ίσως δεν θα ανέφερες στο 
βιογραφικό σου διότι δεν έχεις το χώρο να το 
κάνεις. Έχεις διάφορα πράγματα που εκεί ο άλλος 
θα λάβει πολύ περισσότερο feedback από ότι στο 
CV. 

 

 

Έχετε σπουδές προγραμματισμού καθώς και HR, 
και εργάζεστε ως tech-recruiter. Θεωρείτe ότι για 

μία ουσιαστική συνέντευξη μεταξύ HR και 
υποψηφίου θα πρέπει να υπάρχει HR με 
αντίστοιχο background με αυτό του υποψηφίου ή 
θα μπορούσε και ένας HR με αποκλειστικές 
σπουδές στο ανθρώπινο δυναμικό να έχει μια 
πλήρη εικόνα για τις ικανότητες ενός υποψηφίου 
σε εντελώς διαφορετικό κλάδο; 

 

Έγκειται στο χέρι του υποψηφίου να εξηγήσει αυτά 
τα οποία έχει κάνει και για ποιο λόγο του αρέσουν 
και έχει αποφασίσει να τα κάνει στη ζωή του. O HR 
αυτό το οποίο βλέπει δεν είναι το τεχνικό κομμάτι, 
θα κοιτάξει κυρίως την προσωπικότητα του 
ανθρώπου κατά πόσο ταιριάζει με την κουλτούρα 
της εταιρείας, με τον τρόπο που έχουν αποφασίσει 
να δουλεύουν εντός της εταιρείας και της ομάδας 
και πόσο τον ενδιαφέρει το αντικείμενο για το 
οποίο περνάει από διαδικασία αξιολόγησης.  

 

Αν κάποιος έχει σπουδάσει οικονομικά και φτάσει 
σε έναν HR ως απόφοιτος πανεπιστημίου και πει ότι 
‘’εγώ σε αυτή τη σχολή πέρασα, με ενδιαφέρει 
οποιαδήποτε θέση μου δώσετε, αρκεί να ξεκινήσω 
να εργάζομαι”, είναι η πιο λάθος τοποθέτηση που 
μπορείς να κάνεις. Δεν έγκειται στο χέρι του HR 
εκείνη την ώρα να έχει την διάθεση να μας δώσει 
την θέση εργασίας, έγκειται στο ότι εμείς δεν 
τοποθετούμε πιο σωστά επαγγελματικά το προφίλ 
μας. 

 

 

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους ανθρώπους; 

 

Οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν καλύτερα τον 
εαυτό τους, να μη φοβούνται να ρισκάρουν και 
γενικότερα να επενδύουν σε ότι αφορά το μέλλον 
τους. Είναι πολύ σημαντικό διότι, επειδή υπάρχει 
ελλιπής καθοδήγηση, θέλοντας ή και μη υπάρχει 
αυτή τη στιγμή από τους ίδιους τους φορείς που 
εκπαιδεύονται, να μη φοβούνται να ρισκάρουν και 
να κάνουν πράγματα τα οποία τα θεωρούν ίσως και 
εκείνη τη στιγμή εκτός της τροχιάς τους. Κλείνοντας 
θα πω χαρακτηριστικά αυτό που έλεγε ο Steve Jobs 
ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας είναι κουκίδες, 
πότε θα χρειαστεί να ενώσουμε αυτές τις κουκίδες 
για να κάνουμε κάτι άλλο, ποτέ δεν το ξέρουμε, 
εμείς απλά πρέπει να γράφουμε όλο και 
περισσότερες κουκίδες. Οπότε με αυτή τη λογική 
πρέπει εμείς να μαθαίνουμε συνεχώς νέα πράγματα, 
να εξελίσσουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να 
έχουμε ένα καλύτερο αύριο για μας.  

«Εγώ σε αυτή τη σχολή πέρασα, με 

ενδιαφέρει οποιαδήποτε θέση μου 

δώσετε, αρκεί να ξεκινήσω να εργάζομαι», 

είναι η πιο λάθος τοποθέτηση που 

μπορείς να κάνεις. 
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Ποιο θεωρείς πως είναι το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα της δουλειάς σου; 

 

Από την εμπειρία μου, αυτό που πρέπει να ξέρουν 
τα παιδιά που μπαίνουν τώρα στον ευρωπαϊκό 
τομέα είναι ότι, σε αντίθεση με παλαιότερα, πλέον 
έχει μετακινήσεις. Εγώ το 2001, φρέσκος από το 
πανεπιστήμιο, μπήκα αναλυτής κινδύνου αγοράς 
στα πιστωτικά παράγωγα, που ήταν ότι πιο 
καινούριο εκείνη την εποχή, ήμασταν στο σύνολο 
μόνο  7 άτομα σε όλες τις τράπεζες. Στην τριετία 
ήρθαν από πίσω μου οι μετέπειτα πτυχιούχοι που 
ήταν ακόμη πιο φρέσκοι, οπότε μετακινήθηκα στην 
πίστη (credit), πάλι σε τεχνικό κομμάτι αλλά πλέον 
ελαφρώς λιγότερο απαιτητικό από ότι το 
προηγούμενο.  Γιατί είχε πλέον μεταβληθεί με βάση 
την προσφορά της αγοράς.  Όταν πλέον ήρθαν και 
οι διδακτορικοί στο παιχνίδι, η μετακίνηση έγινε 
από εκεί που ήμουν αναλυτής πιστωτικού κινδύνου 
στο τεχνικό κομμάτι σε αναλυτής  πιστωτικού 
κινδύνου με μία πιο γενική έννοια, δηλαδή γράφεις 
ένα credit report για μια εταιρία από εκεί που 
ανέλυες τα δεδομένα της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουσιαστικά η εμπειρία καταλήγει σε εξέλιξη 

 

Στην ουσία, με τον καιρό χάνεις τεχνικές γνώσεις 
και κερδίζεις εμπειρία. Για να μπορέσεις να 
επιβιώσεις σε ένα τέτοιο χώρο, όπου ξέρεις 
εξαρχής ότι ο παλαιότερος θα είναι παρωχημένος 
μετά από 4 χρόνια γιατί θα έχουν έρθει οι 
καινούριοι φοιτητές που θα έχουν αντικαταστήσει 
αυτό που εσύ άφησες.  Όταν εγώ ξεκίνησα, στο 
κομμάτι των υπολογιστών π.χ. τα έκανα όλα σε 
Excel, τώρα που πλέον δεν ασχολούμαι με τα 
τεχνικά, όλα γίνονται σε C++ και MATLAB.  Άρα δεν 
μπορείς ποτέ να λες ότι εγώ μπορώ να στην κάνω 
τη δουλειά, οπότε μετακινείσαι σε θέσεις που πλέον 
δεν είναι τόσο απαιτητικές (τόσο sexy), αλλά όπου 
ελέγχεις αυτό στο οποίο πριν ήσουν. Άρα αποκτάς 
την εμπειρία και την κατάλληλη ώρα μετακινείσαι, 
πριν σε μετακινήσουν.  

 

 

Έξυπνο. Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να 
ακολουθήσεις το συγκεκριμένο επαγγελματικό 
τομέα και όχι κάποιον άλλον; Τι είναι αυτό που σε 
γοήτευσε; (Αρχικά να πούμε για τις τράπεζες) 

 

«Ξεκινώντας σαν φοιτητής θεωρείς 

ότι υπάρχει το κακό σύστημα, αλλά 

δουλεύοντας σε βάθος καταλαβαίνεις 

ότι μάλλον το σύστημα προστατεύει, 

φυσικά με κάποιο όφελος» 

Ο Αλέξανδρος Ουσταμπασίδης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενώ το 2001 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στο πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Έπειτα, εργάστηκε σε μεγάλους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τους οποίους ξεχωρίζουν οι JP Morgan, 

Barclays Capital και Credit Suisse. Τα τελευταία 4 χρόνια εργάζεται στο compliance 
department της UBS. 
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Το καλό με τις τράπεζες είναι ότι είναι ένας 
εργοδότης ο οποίος πληρώνει στην ώρα του -πολύ 
βασικό- κι αυτό ισχύει σε όλες τις τράπεζες ανά τον 
κόσμο, ουσιαστικά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα 
καθυστερήσεις πληρωμών. 

 

 

Άρα το θεωρείς σημαντικό για εσένα 

 

Ναι είναι σημαντικό το να αμείβεσαι γι’ αυτό που 
κάνεις και να πληρώνεσαι στην ώρα σου. Υπάρχουν 
πολλοί άλλοι κλάδοι στους οποίους οι αμοιβές είναι 
λίγο περισσότερες, αλλά εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να 
επηρεάσεις. Το κυριότερο είναι αν θα έχει λεφτά 
εκείνος που σε προσλαμβάνει εκείνη τη στιγμή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τράπεζα είναι έτσι δομημένη ώστε να λειτουργεί 
με το έμμισθο προσωπικό το οποίο μπορεί και να 
αμείβει λίγο λιγότερο από μια συμβουλευτική για 
παράδειγμα, γιατί στην δεύτερη είναι με βάση το 
έργο και υπάρχει μια έμπιστη σχέση. Αλλά από την 
άλλη, οι παροχές στο σύνολό τους, όχι μόνο στο 
χρηματοοικονομικό κομμάτι, είναι τέτοιες που 
επιτρέπουν να χτίσεις μια ρουτίνα στη ζωή σου η 
οποία είναι είτε η οικογένεια, είτε τα hobby σου ή 
μια καθημερινότητα όπου μπορείς να παίζεις 
μουσική και μετά να βλέπεις θέατρο. 

 

 

Την οποία εσύ αναζητούσες 

 

Και η οποία σίγουρα κάποια στιγμή θα σου έρθει. 
Βέβαια δεν μπορείς από την πρώτη μέρα που θα 
πας σε μια τράπεζα να δουλεύεις 9 με 6, αλλά σε 
κάποια φάση ίσως το καταφέρεις. Αν δεν έχεις 
καταφέρει να γίνεις κάτι τρομερά σημαντικό σε 
οτιδήποτε άλλο έχεις επιχειρήσει μόνος σου, όπως 
το να στήσεις μια εταιρία και να παρέχεις την ίδια 
υπηρεσία, όπου φυσικά παίρνεις όλο το κέρδος εσύ 
και το βάζεις στην τσέπη. Αν αυτό δεν το έχεις 

καταφέρει και απλά επιβιώνεις σε αυτό το χώρο. Το 
να μετακινείσαι σε μια τράπεζα η οποία σου παρέχει 
ασφάλεια εργασίας και υγείας, το ωράριο που είναι 
πολύ βασικό, δηλαδή εγώ το σαββατοκύριακο είμαι 
σπίτι μου, ενώ ένας στον ιδιωτικό τομέα που 
ιδιωτεύει δεν έχει καθημερινότητα. 

 

 

Θεωρείς ότι έχεις μια διαφορετική οπτική γωνία 
για την οικονομία σε σχέση να πούμε με έναν 
φοιτητή που μπορεί να μας ακούσει; 

 

Με τον καιρό η οπτική σου γωνία γίνεται όλο και 
λιγότερο ακραία. Ξεκινώντας σαν φοιτητής θεωρείς 
ότι υπάρχει το κακό σύστημα, αλλά δουλεύοντας σε 
βάθος καταλαβαίνεις ότι μάλλον το σύστημα 
προστατεύει, φυσικά με κάποιο όφελος. Δηλαδή το 
σύστημα εξασφαλίζει πως όταν θα βάλεις την 
κάρτα μέσα στο μηχάνημα θα βρεις κάτι, κι αυτό το 
κάτι θα έχει μια αγοραστική αξία. Εάν βγούμε από 
αυτό που ονομάζεται καπιταλιστικό σύστημα και 
εισαχθούμε σε ένα νέο χωρίς σαφείς κανόνες και 
όρια, τότε στον λογαριασμό σου μπορεί να βλέπεις 
από μέσα από χαρτοπετσέτες έως πάρα πολλά 
ευρώ. Αυτή η αβεβαιότητα τσακίζει τις επενδύσεις, 
την καθημερινότητα, την εργασία και την 
εργατικότητα. 

 

Άρα ναι όταν μπήκα κι εγώ στο πανεπιστήμιο είχα 
πολλές διαφορετικές θεωρίες, και σαν φοιτητής 
αντιλαμβανόμουν την οικονομία πολύ διαφορετικά 
από ότι την κατάλαβα ως εργαζόμενος, και το 
κυριότερο που κατάλαβα είναι ότι η τράπεζα δεν 
έχει λεφτά, η τράπεζα παίρνει τα λεφτά τα δικά σου 
και τα δίνει κάπου αλλού, κι έτσι διατηρείται. Άρα 
αυτό που λένε, τα λεφτά τα φάγανε οι τράπεζες ή το 
τραπεζικό σύστημα,  ή θα τα πάρουμε πίσω από τις 
τράπεζες, είναι παραμύθι. Τα λεφτά όταν χάνονται, 
χάνονται. Δηλαδή όταν αγοράζει κάποιος κάτι 100 
και το πουλάει 10 έχει χάσει 90, άρα όταν κάποιος 
κατασπαταλά χρήματα και κάνει μια βίλλα που 
κοστίζει 100 δεν μπορείς να ζητήσεις πίσω 100 όταν 
αυτή η βίλλα κοστίζει πλέον δέκα. Σε αυτό που 
θέλω να καταλήξω είναι ότι η θεωρία πως θα 
βρούμε τα λεφτά από τους κατέχοντες ισχύει μόνο 
αν το περιουσιακό στοιχείο που κατέχουν οι ίδιοι 
παραμένει μεγάλο. Αν έχει γίνει ευτελούς αξίας είναι 
στη θεωρία πάρα πολύ ωραίο, στην πράξη όμως 
δεν υπάρχει. Κι αυτό έχει συμβεί σε μας αυτή τη 
στιγμή, δηλαδή ναι φαγώθηκαν και σπαταλήθηκαν 
αλλά δεν μπορούμε τώρα να τα πάρουμε πίσω. 

 

Αποκτάς την εμπειρία και την κατάλληλη 

ώρα μετακινείσαι, πριν σε μετακινήσουν. 

Σελίδα 31 



 
 

Θεωρείς πως οι νεοκλασικές θεωρίες της αγοράς 
έχουν ρεαλιστική εφαρμογή στο σύγχρονο 
παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα; 

 

Ναι αλλά τροποποιημένες. Δηλαδή το «δώσε χρήμα 
στην αγορά» είναι οκ αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 
καταντήσει να έχουμε ένα πληθωρισμό αρνητικό 
λόγω της τροφοδοσίας του συστήματος, το οποίο 
είναι σαν να λες, γιατί να πάω να αγοράσω τώρα 
όταν μπορώ να το βρω στην ίδια τιμή ή και λίγο 
φθηνότερα στο μέλλον. Η άφθονη τροφοδοσία 
φρέσκου χρήματος ναι μεν μας διέσωσε από την 
κατάρρευση, αλλά τώρα μας έχει δεσμεύσει. Τα 
επιτόκια ας πούμε στην Αγγλία είναι, από το 2008 
μέχρι σήμερα 0,5% αυτό δε βοηθάει πλέον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πληθωρισμός πρέπει να υπάρχει. Γιατί πρέπει να 
υπάρχει λόγος να δώσεις χρήμα σήμερα και όχι 
μετά από 1 μήνα. Αν πιστεύεις ότι μετά από 1 μήνα 
θα είναι στα ίδια επίπεδα, τότε το δίνεις μετά από 1 
μήνα χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση. 

 

 

Η αντίθετη άποψη του Friedman; Ότι χωρίς 
κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να αφήνουμε την 
οικονομία να ισορροπήσει από μόνη της; 

 

Το κράτος δεν πρέπει να επεμβαίνει αλλά πρέπει να 
εποπτεύει. Άρα μονεταριστικές παρεμβάσεις του 
στυλ «ρίχνω χρήμα στην αγορά» πρέπει να 
αποφευχθούνε. Οι εποπτικές παρεμβάσεις όμως 
είναι απαραίτητες, δηλαδή δεν αυτορυθμίζονται οι 
αγορές, τουλάχιστον στο βαθμό που χρειάζεται. Για 
παράδειγμα, η λαχαναγορά ως σύστημα μπορεί να 
αυτορυθμιστεί, όμως το σύστημα παραγωγός-
λαχαναγορά-Μασούτης θέλει κάποιους βασικούς 
ελέγχους του στυλ ας πούμε πόσες μέρες θα είναι το 
προϊόν στο ράφι, αυτό δεν το ρυθμίζει πλέον ο 
Μασούτης. Ενώ ο κανονιστικός έλεγχος δεν μπορεί 

να γίνει από την αγορά την ίδια όπως τουλάχιστον 
δείχνουν τα αποτελέσματα. 

 

 

Φαντάζομαι όμως όχι σε σημείο που έχει φτάσει η 
Ελλάδα 

 

Όχι η Ελλάδα δεν το έχει ξεπεράσει, βασικά ποτέ η 
Ελλάδα δεν ήταν ελεύθερη οικονομία. Στην Ελλάδα 
κάναμε τόσο δύσκολες τις απολύσεις που δεν 
μπορεί να προσλάβει κανένας. Μία πρόσληψη 
γίνεται δύσκολη από την στιγμή που ο εκάστοτε 
εργοδότης σκέφτεται «πως θα τον απολύσω αν δεν 
μου κάνει». Η δική μου άποψη είναι ότι για να 
προσλάβεις κάποιον πρέπει να μπορείς και να τον 
απολύσεις στο επόμενο λεπτό, αλλιώς δε θα τον 
προσλάβεις. Είναι σχεδόν απίθανο να απολύσεις 
κάποιον που σου κάνει την δουλειά.  Όμως όταν θα 
μπεις στο δίλλημα «να τον προσλάβω ή όχι» θα 
πάρεις το ρίσκο είτε να το κάνεις μόνος σου, είτε να 
εξοντώσεις αυτόν που έχεις ήδη, κι όταν φτάσεις 
στο όριο θα τον προσλάβεις ανασφάλιστο για να 
μπορείς να τον απολύσεις. Από όλο αυτό έχουν 
χάσει όλοι. Δυστυχώς, μόνο οι ελεύθερες απολύσεις 
θα φέρουν τις ελεύθερες προσλήψεις. 

 

 

Ποια είναι η εικόνα που έχεις για την απόλυτη 
επιτυχία; Τι πιστεύεις ότι είναι η απόλυτη επιτυχία 
για σένα και μέσα από τη δουλειά σου εσύ 
προσωπικά πως πιστεύεις ότι επιτυγχάνεται; 

 

Η απόλυτη επιτυχία, όσο και αν δε μας αρέσει 
μετριέται με υλικά αγαθά και το κυριότερο υλικό 
αγαθό είναι το να έχεις χρόνο και λεφτά να ξοδέψεις 
εκεί που θες, άρα μπορεί ο χρόνος να μη μετριέται με 
το χρήμα αλλά αυτός είναι που το φτιάχνει. Με άλλα 
λόγια αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, αναγκαστικά 
βρίσκεις μια δεύτερη δουλειά, η οποία ωστόσο σου 
τρώει χρόνο. Άρα η απόλυτη επιτυχία είναι το 
Σαββατοκύριακο σου. Το να μπορείς να 
χρηματοδοτήσεις τα hobby σου στον χρόνο που 
υπάρχει με τα εισοδήματα που βγάζεις από τη 
δουλειά σου. Αυτό είναι το τρίπτυχο. 

 Εάν σε όλα αυτά δεν υπάρχει κάτι είναι η 
αμοιβαιότητα. Δηλαδή αν έχεις χρήματα και δεν 
έχεις χρόνο ή αν έχεις χρόνο και δεν έχεις χρήματα- 
αν δεν έχεις δουλειά, τότε δεν θα έχεις τον 
μηχανισμό που «γεννά» το χρήμα το οποίο και 
χρειάζεσαι για να το ξοδέψεις στον ελεύθερο χρόνο 
που έχεις. Είναι ο συνδυασμός των τριών το 
σημαντικό, ενώ δεν είμαι υπέρ του να λύσεις το 

Στην Ελλάδα κάναμε τόσο δύσκολες τις 

απολύσεις που δεν μπορεί να προσλάβει 

κανένας. 
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οικονομικό σου πρόβλημα. Αυτό είναι φύσει 
αδύνατο, εκτός αν πιάσεις το τζόκερ ή αν είσαι ο 
Ρονάλντο. Άρα καλώς ή κακώς τα 25 - 30 χρόνια 
εργασίας θα τα έχουμε. 

 

Σκοπός είναι να μείνουμε σε αυτά τα 30 χρόνια και 
να μην χρειαστεί να δουλέψουμε άλλα 30 για να 
ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας. Επίσης σημαντικό 
είναι να μη μείνουμε στάσιμοι και επαγγελματικά 
και σαν άνθρωποι. Να κάνεις την οικογένεια σου και 
κυρίως να ξεκινάει η Δευτέρα σου-αν μιλάμε για 
Δευτέρα στην σχέση Δευτέρας Παρασκευής- 
έχοντας γεμίσει όχι μόνο εργασιακά την 
προηγούμενη εβδομάδα αλλά και παραγωγικά, είτε 
αυτό είναι σινεμά είτε είναι βουνό είτε είναι κανόε 
καγιάκ. Επιτυχία είναι να είναι γεμάτη η κάθε 
Δευτέρα σου από τις εικόνες που έχεις πάρει το 
Σαββατοκύριακο αλλά και την προηγούμενη 
εβδομάδα. 

 

 

Και τέλος μια συμβουλή που έχεις να πεις σε 
αυτούς που μας ακούνε 

 

Ότι η δουλειά δεν είναι δουλεία. Σε πρώτη φάση 
πρέπει να βάλετε το κεφάλι κάτω και να αλλάζετε 
όταν χρειάζεται. Να αλλάξετε, να μην 
απογοητεύεστε όταν δεν αμείβεστε στην αρχή και 
να στοχεύετε ψηλά. Να βλέπεις που θέλεις να 
φτάσεις, και να κοιτάς τα βήματα, δεν πρόκειται 
ποτέ να πάρεις ελικόπτερο να φτάσεις εκεί πέρα, θα 
ανεβείς με τις σκάλες. Δυστυχώς που και που θα 
έρχεται ο ανελκυστήρας και όταν μπαίνεις στον 
ανελκυστήρα εκεί είναι που στην πράξη θα βγάζεις 
τα χρήματα. Χρήματα βγάζεις όταν αλλάζεις 
εργοδότη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά βάση μπαίνεις σε έναν εργοδότη, εξελίσσεσαι, 
όμως εκεί που μπορείς μετακινείσαι στον επόμενο. 
Όταν βρεις ταβάνι μετακινείσαι παράλληλα, η 
παράλληλη μετακίνηση κατά βάση είναι πολλή 
δουλειά γιατί παίρνεις τα ίδια, κάνεις κάτι 
καινούριο, μαθαίνεις πάρα πολλά και μπορείς να 
δουλεύεις πολύ περισσότερο, και αυτός ο κύκλος 
συνεχίζεται. Μετακινείσαι κάθετα όταν μπορείς, 
παράλληλα όταν δεν μπορείς. Η κάθετη μετακίνηση 
έχει απολαβές και αρμοδιότητες, η παράλληλη 
μάλλον πολλή δουλειά. 

 

Μην πιστεύεις ότι θα έχεις μόνο κάθετες 
μετακινήσεις, είναι φύση αδύνατον γιατί σε χαλάει η 
εξέλιξη. Αν τα συνδυάσεις όλα όσο το περιβάλλον 
είναι αυτό που ξέρεις, πας κάθετα και  με το που 
αλλάζει, πας παράλληλα. Πριν από 20 χρόνια αυτές 
οι αλλαγές ήταν επταετείς, τώρα είναι πενταετείς, 
όταν βγείτε εσείς στην αγορά θα είναι τριετείς, άρα 
κάθε 3 χρόνια θα κάνεις ένα μικρό reboot. 

  

Το κυριότερο υλικό αγαθό είναι το να 

έχεις χρόνο και λεφτά να ξοδέψεις εκεί 

που θες, άρα μπορεί ο χρόνος να μη 

μετριέται με το χρήμα αλλά αυτός είναι 

που το φτιάχνει. 
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SPECIAL THANKS FOR THE CONTRIBUTION 

 

To Finance Club του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεχίζει τη δυναμική πορεία 

του, εξελίσσοντας και επεκτείνοντας τις δράσεις του, θέτοντας διαρκώς νέους 

στόχους, καθώς όπως συμβαίνει και με την εκπαίδευση, στόχος της δεν είναι η 

γνώση αλλά η δράση. Ομολογουμένως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για 

να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά όλα όσα κάνουμε συνδράμουν για να 

αλλάξουμε το μέλλον. 

 

Κύριο μέλημά μας, είναι η μετάδοση ερεθισμάτων και η διαμόρφωση των 

κατάλληλων προϋποθέσεων, εκείνων που βοηθούν να χαράξουμε την 

επαγγελματική μας σταδιοδρομία, εκείνων που μας κινητοποιούν να 

δημιουργούμε, εκείνων που μας βελτιώνουν σε κάθε τομέα. Δεν αποτελούμε 

μια παθητική οργάνωση. Τα μέλη μας είναι άτομα με στόχους, φιλοδοξίες, 

όνειρα και διάθεση για δημιουργία, κάτι που αποδεικνύεται με την απόφαση 

έκδοσης του δικού μας περιοδικού, το οποίο επιμελήθηκαν και σχεδίασαν τα 

μέλη του Finance Club, υπό την καθοδήγηση του Σταύρου Παπαδόπουλου 

(αντιπροέδρου του συλλόγου).  

 

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το όραμά μας έχει βρει ανταπόκριση από 

σημαντικούς φορείς και εταιρίες, οι οποίοι στέκονται δίπλα μας και στηρίζουν 

την νεανική πρωτοβουλία και αυτενέργεια. Αρωγοί της προσπάθειάς μας είναι 

οι συνεργάτες και οι υποστηρικτές μας, οι οποίοι συμπορεύονται με τον ίδιο 

σκοπό, προάγοντας τη θέληση των νέων για εξέλιξη και βοηθώντας τους να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους. 

 

Ευχαριστούμε, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το American College of Thessaloniki 

(ACT), το CFA Society Greece, την Valuation & Research Specialists (VRS), την 

Ατλαντίς Συμβουλευτική, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ Α.Ε.), την Ελληνική 

Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Χρηματιστηριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, την Lead Compass, τους οργανισμούς ELSA Thessaloniki, AIESEC 

Greece, Infinity Greece και Get Involved αλλά και τους χορηγούς επικοινωνίας 

μας, την Βεργίνα τηλεόραση, το TV100, το ecoΖην, Passengers και το Νέων web 

radio.  

 

Όλγα Παπαδοπούλου 

Πρόεδρος 
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