
AUEB STUDENTS’ INVESTMENT & FINANCE CLUB

Issue #3

BUBBLE
The First Greek Student Finance Magazine



2 BUBBLE • ΜΑΪΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δράσεις του συλλόγου ......................................................................................................................................4-8
Συνεργασία με V.R.S. .................................................................................................................................................9
Η σημασία της πτώσης της τιμής του πετρελαίου ........................................................................... 10-11
TPP, TTIP: Αναλύοντας σε χώρο ν διαστάσεων… ................................................................................12-14
Η Ελλάδα ως εμπορικός κόμβος ............................................................................................................15-16
Η αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου ...................................................................................17-18
Η υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες..................................................19-20
Η ιδιόμορφη περίπτωση του bitcoin ....................................................................................................21-22
Πόσο κοστίζει ένα Brexit; ....................................................................................................................................23
Πώς μπορούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ να επηρεάσουν 
το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιό; ...................................................................................................................24
Επένδυση σε whisky .................................................................................................................................. 25-26
Mphil in Finance στο Cambridge .........................................................................................................27 -29
Μια αστραπή η ζωή μας … μα προλαβαίνουμε ..............................................................................30-31

Συντακτική ομάδα

Αρθρογράφοι: 
Αρβανιτάκης Ηλίας, 

Γεωργίου Δημήτρης, 

Γιαννακόπουλος Λάμπρος, 

Καραβασίλης Θοδωρής, 

Καφφέ Χαρά,

Κυριαζή Όλγα, 

Νικολάου Θάνος, 

Παναγόπουλος Παναγίωτης,  
Πινζάρη Χριστίνα, 

Πολίτης Γιάννης, 

Σύρμος Βασίλης, 

Τσιούρη Χαρά

Υπεύθυνος έκδοσης: 
Πολίτης Γιάννης

Ευχαριστούμε θερμά 
τον Γιώργο Τσαρδανίδη
για τα σκίτσα του περιοδικού.



ΜΑΪΟΣ 2016• BUBBLE 3 

 ριν 4 χρόνια ξεκινήσαμε κυριολεκτικά 
από το μηδέν το πρώτο Investment and Finance Club σε Ελληνικό Πανεπι-
στήμιο. Αν κι επίσημα μετράμε μόλις τρία χρόνια ζωής, φέραμε εις πέρας 
δράσεις που προκαλούν το status quo, όπως η συνεργασία μελών μας με 
επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας. Δε θα απαριθμήσω τα επιτεύγματα μας, 
ούτε θα αναφερθώ στην παρούσα έκδοση. Αυτά θα τα δείτε σε άλλα τμή-
ματα της… Αντιθέτως θα κάνω κάτι που ίσως χρωστώ ακόμα και σε ιδρυ-
τικά μέλη. Θα μιλήσω για το έμβλημα μας, ως σύμβολο της βαθύτερης 
φιλοσοφίας και δημιουργίας του συλλόγου. Στο κέντρο, θα αντικρύσει κά-
ποιος το θρυλικό γοργόνειο, δηλαδή την 
κεφαλή της Μέδουσας ή Γοργούς, που εί-
χε την ιδιότητα να πετρώνει όποιον το κοί-
ταζε στα μάτια. Η επιλογή του γοργόνειου 
είναι ένα είδος αλληγορικής πύλης. Αντι-
κρύζοντας τη Μέδουσα κάποιος κοιτά στα 
μάτια τον ίδιο του τον εαυτό και τα βάζει 
με τους χειρότερους φόβους του. Είτε μέ-
νει εκεί που είναι/οπισθοχωρεί ή προχωρά 
εμπρός πιο έτοιμος. Από κάτω αναγράφε-
ται η φράση «esse est percipi», που σημαίνει «είναι 
ότι πιστεύεις/αντιλαμβάνεσαι ότι είναι». Ωστόσο το 
πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Διατηρώ 
αμφιβολίες αν κάποιος μέλος θα μπορούσε να δε-
χθεί ότι η καρέκλα στην οποία κάθεται είναι απλά μια 
ιδέα και ίσως να μην υπάρχει. Αντίθετα, το λαμβά-
νουμε ως ένδειξη της «πλαστικότητας» του κόσμου 
ή με άλλα λόγια μια βάση που δηλώνει τη δύναμη 
της ιδέας και της σκέψης στη διαμόρφωση του, μέσα 
από εναλλακτικές προοπτικές και οπτικές. Τέλος, το 
background ολοκληρώνεται από τον τρομερό τρο-
χό της τύχης (rota fortunae), το αβέβαιο. Όπως λυ-
ρικά αναφέρεται και στη συλλογή ποιημάτων του 
13ου αιώνα Carmina Burana “Fortune rota volvitur; 
descendo minoratus; alter in altum tollitur; nimis 
exaltatus; rex sedet in vertice; caveat ruinam!” Το για-
τί επιλέχθηκαν/δέθηκαν μεταξύ τους με αυτό το συ-
γκεκριμένο τρόπο προς το παρόν θα το αφήσω στη 

φαντασία του καθενός. Αυτό μου 
πρέπει να μείνει είναι πως στο σύλ-
λογο μας μπαίνουν άτομα τα οποία 
εκτός από ένα έκδηλο ενδιαφέρον 
για τα χρηματοοικονομικά, θέλουν 
να προκαλέσουν τον ίδιο τους τον 
εαυτό και να έχουν ένα αντίκτυπο 
γύρω τους. Παράλληλα, σημαίνει ότι 
γίνονται μέλη τη δυναμικής κοινό-
τητάς μας, που αριθμεί ήδη σχεδόν 
80 μέλη και alumni που βρίσκονται 
σε πανεπιστήμια όπως Cambridge, 
NYU και LBS. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με πως τα χρηματοοικονομικά απο-
κτούν ολοένα και πιο βαρύνουσα 
σημασία στην κοινωνία μας. Σε αυτά 
μπορεί να διακρίνει κάποιος το κα-
θρέφτισμα συμπεριφορών και πρά-
ξεων, μια γλώσσα με δικό της συντα-

κτικό και γραμματική. Είναι σχετικά νέος τομέας και για 
αυτό ενέχει το στοιχείο της πρόκλησης και της ανακάλυ-
ψης. Κάποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει ως μια σειρά 
εξισώσεων που μπορεί να του προσφέρουν υπεραξίες σε 
μια αγορά εξωτικών παραγώγων. Αλλά μπορεί να τα αντι-
μετωπίσει και ως φάρμακο ενός ευρύτερου συστήμα-
τος που εξ ορισμού χαρακτηρίζεται από περιορισμό πό-
ρων και αβεβαιότητα. Είμαστε εδώ για να εξερευνήσουμε 
όλες τις πτυχές… Κλείνω με την προτροπή-ελπίδα, να 
δημιουργηθούν κι άλλοι σύλλογοι στο ΟΠΑ και σε άλ-
λα Πανεπιστήμια. Σύλλογοι που θα είναι οχήματα ώστε 
τα μέλη τους να ασχοληθούν με τα ενδιαφέροντα τους, 
είτε είναι χρηματοοικονομικά, είτε μάρκετινγκ, είτε κά-
τι άσχετο με τις σπουδές και να συνδιαλλαχθούν με like-
minded people. Και οι σπουδές να λάβουν τον πραγμα-
τικό τους ρόλο ως διαδικασία εκπαίδευσης και παιδείας.

Δημήτριος Γεωργίου
Ιδρυτής του Συλλόγου

Non est
vivere 
sed valere vita est
(life is more than merely staying alive)



Ομιλία για τη 
Διαχείριση Κινδύνων 

και την Εποπτεία 
των Τραπεζών

Ο κ. Καρυδιάς ως επικεφαλής 
του Τομέα Λειτουργικών 

Κινδύνων του Ομίλου Eurobank 
μας τίμησε με την παρουσία 

του. Τον ευχαριστούμε θερμά 
για την «out of the box» ομιλία 

του. Σπάνια ακούμε τέτοιου 
είδους insight εμπειρίες και 

συμβουλές από high-rank 
στελέχη του τραπεζικού 

κλάδου.

Παρουσίαση του 
London Business School

Ο AUEB Students’ Investment and 
Finance Club διοργάνωσε για τα μέλη 
του τη παρουσίαση του προγράμματος 
Masters in Management του London 
Business School. Ομιλήτρια ήταν 
η Jamie Wright, senior recruiter 
του London Business School. Η 
κυρία Wright μας ενημέρωσε για 
τη διαδικασία των αιτήσεων, τη 
προετοιμασία ενός σωστά δομημένου 
βιογραφικού καθώς και για την 
διαδικασία της συνέντευξης με το 
recruiter team του LBS.
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Guest Lectures 2013
Ομιλία για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στα πλαίσια μιας σειράς ομιλιών που 
πραγματοποιεί ο σύλλογος είχαμε 
την τιμή και την ευκαιρία να μας 
μιλήσει ο κύριος Νίκος Γιαννής. Μια 
εκ των πολλών ιδιοτήτων του είναι 
αυτή του στελέχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με εμπειρία στο χώρο πάνω 
από 10 έτη. Συζητήθηκαν θέματα 
όπως το παρελθόν και το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προκλήσεις 
που αυτή αντιμετωπίζει και οι 
επαγγελματικές προοπτικές στα όργανα 
της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Guest Lectures 2013



Women, Shipping & 
Entrepreneurship

Στα πλαίσια των συζητήσεων 
που οργανώνει το Finance club, 
είχαμε την τιμή να καλέσουμε για 
συζήτηση την κυρία Μπεζαντάκου 
Δανάη. H κυρία Μπεζαντάκου 
μίλησε στους φοιτητές του 
συλλόγου για το γυναικείο 
επιχειρείν και την εύρεση εργασία 
στο τομέα της ναυτιλίας. Η κυρία 
Μπεζαντάκου είναι Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Navigator Shipping 
Consultants Ltd.

Entrepreneurship - 
Insights 

from someone who 
breathes Start-ups!

Στο πλαίσιο της ομιλίας υπήρξε 
συζήτηση μεταξύ του entrepreneur 

Παναγιώτη Τζέλλου με τους 
φοιτητές για το πως μπορεί ένας 
είτε φοιτητής είτε απόφοιτος να 

περάσει από το πανεπιστήμιο στην 
‘’αρένα’’ των startups, ξεκινώντας 

από την σύλληψη της ιδέας και 
προχωρώντας στην υλοποίηση του 

προϊόντος του.

Workshop 
in Bloomberg Platform

Ο σύλλογος AUEB Students’ Investment 
and Finance Club συμμετείχε σε 

workshop το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στο εργαστήριο υπολογιστών 

των μεταπτυχιακών του Ο.Π.Α. Οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν από κοντά την πλατφόρμα 
του Bloomberg καθώς και να μάθουν 

τις τεχνικές για την χρησιμοποίησή 
του. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής 

θεωρείται απαραίτητο «εργαλείο» 
για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί 
επαγγελματικά με τον τομέα των 

επενδύσεων.
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Guest Lectures 2014Guest Lectures 2014



Παρουσίαση των 
πιστοποιήσεων CFA & ACCA

Μέλη από το CFA Society και το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) 

παρουσίασαν τους αντίστοιχους τίτλους, 
τη δομή της κάθε πιστοποίησης, 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, 

τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
προκύπτουν από την κατοχή των 
συγκεκριμένων τίτλων καθώς και 

ενδεικτικούς τρόπους προετοιμασίας. 
Μετά την ομιλία, ακολουθήσε ανοικτή 

συζήτηση με τους παρευρισκόμενους και 
επίλυση των αποριών τους.

Παρουσίαση της PwC, 
των υποτροφιών της και 
tips για την αγορά εργασίας

Οι κυρίες Ελίζα Τσακανίκα και Ρένια 
Βιέννα (εκπρόσωποι από το τμήμα 
προσωπικού της PwC), παρουσίασαν 
την εταιρεία, τους πιθανούς τομείς που 
μπορεί να εργαστεί κάποιος φοιτητής 
του ΟΠΑ, το πρόγραμμα υποτροφιών 
της εταιρείας και έδωσαν συμβουλές 
για την αγορά εργασίας. Η ομιλία 
ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση 
με τους παρευρισκόμενους.

Career Path 
στα Παράγωγα 
και την Τραπεζική

Στα πλαίσια αυτών των ομιλιών, 
καλέσαμε τον κύριο Γαβριήλ Δημήτριο, 
Head of Derivative Sales of Piraeus 
Securities S.A, ο οποίος μίλησε για το 
Career Path στα Παράγωγα και την 
Τραπεζική καθώς επίσης και για τις 
προκλήσεις του επαγγέλματος. Μετά 
την ομιλία, ακολούθησε ανοικτή 
συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, 
ενώ μοιράστηκε επιπλέον υλικό για 
προσωπική μελέτη.
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Insurance Market in Greece: 
Challenges & Opportunities

Η κυρία Ελένη Βαγουρδή, Agency 
Manager στην NN Hellas μας μίλησε 

για την ασφαλιστική αγορά στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, την ιστορία 
και τα μεγάλα σκάνδαλα του χώρου, 

καθώς επίσης και τη χρησιμότητα, 
τις προοπτικές και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης στον κλάδο. Με το τέλος 
της ομιλίας, ακολούθησε έξοδος με τα 
μέλη του συλλόγου όπου μιλήσαμε σε 

πιο informal περιβάλλον.

Career Path in Asset 
and Wealth Management

Στα πλαίσια ενός διήμερου ομιλιών τον 
Δεκέμβριο 2015, ο Managing Director της 
Attica Wealth Management και Αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, 
κύριος Θεόδωρος Κρίντας, δέχθηκε την 
πρόσκληση του συλλόγου και μίλησε 
ενώπιον του κοινού για τις προοπτικές και 
τις προκλήσεις στον κλάδο του Wealth 
Management καθώς και για τις ευκαιρίες 
και τις δυσκολίες που θα συναντήσουν οι 
μελλοντικοί συμμετέχοντες στην αγορά 
εργασίας. Στη συνέχεια, συζήτησε ανοικτά 
με τους παρευρισκόμενους και απάντησε 
στις ερωτήσεις του κοινού.

How to apply for Investment 
Banking Positions

Ο απόφοιτος του MSc in International 
Finance του HEC Paris, Νίκος Κωνσταντά-
κης, παρουσίασε στα μέλη του συλλόγου 
και στους παρευρισκόμενους αναλυτικά 
όλα τα στάδια των αιτήσεων για internships 
σε investment banking positions, όπως 
application, CV, cover letter, Internet 
tests, assessment center, interviews κ.α. 
O ομιλητής έχει πετύχει internships σε 
Morgan Stanley, ΕΥ και Aberdeen Asset 
Management ενώ πλέον εργάζεται στην 
Exane Investment Company.
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Επίσκεψη στη PWC

Μέλη του συλλόγου επισκέφθηκαν τα 
γραφεία της PricewaterhouseCoopers 

στην Αθήνα και συμμετείχαν στο 
workshop “Aspire to lead” με 

αντικείμενο την ενίσχυση των skills 
των νέων. Ευχαριστούμε την εταιρία 

για την πρόσκλησή της καθώς και 
για τη δυνατότητα που είχαμε να 

παρακολουθήσουμε ζωντανά μέσω 
διαδικτύου την Sheryl Sandberg, COO της 

εταιρίας Facebook.

‘‘Who are we in Europe?”

Μέλη του συλλόγου μας έλαβαν μέρος 
στο 1ο διεθνές Summer School on 
European identity με τίτλο “Who 
are we in Europe?” (Challenges 
and Perspectives of the European 
Community of Values) το οποίο 
διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Konrad 
Adenauer Stiftung στην Ελλάδα. 
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 
Έλληνες και Γερμανοί φοιτητές και νέοι 
εργαζόμενοι διερευνώντας ουσιώδη 
ζητήματα ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
πως αυτά αντιμετωπίζονται στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσκεψη στη Saxobank

Το Greek Desk της Saxobank προσκάλεσε 
τα μέλη του συλλόγου μας στα εξής 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται 
σε υποψήφιους επενδυτές:

• Forex & Τεχνική Ανάλυση
• Μετοχές, CFDs & Θεμελιώδης Ανάλυση
• Options

Η παρουσίαση της πλατφόρμας SaxoTrader 
μας υπενθύμισε πως οι ακαδημαϊκές 
γνώσεις που αποκομίζουμε είναι το βασικό 
θεμέλιο στον κόσμο των επενδύσεων, 
αρκεί να συνοδεύονται από διαρκή 
ενασχόληση με το αντικείμενο και επαφή 
με τα διαθέσιμα εργαλεία.
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συνεργασίες

Η συνεργασία του συλλόγου με την εταιρεία 
“Valuation & Research Specialists”

Η συνεργασία εστιάζει στην ακαδημαϊκή και χρηματοοικονομική έρευνα, 
στην πραγματοποίηση ομιλιών γύρω από τη χρηματοοικονομική και τις επεν-
δύσεις, στη σύνταξη κοινών δημοσιεύσεων και ερευνών, στη συλλογή χρη-
ματοοικονομικών δεδομένων και άλλες συναφείς δράσεις. Οι έρευνες τις 
οποίες πραγματοποιούν μέλη του συλλόγου μας μέσω της συνεργασίας αυτής, δη-
μοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της V.R.S. καθώς επίσης σε άλλες διεθνείς 
βάσεις επιχειρησιακών δεδομένων συγκεντρώνοντας έτσι το ενδιαφέρον επενδυτών.

Cosco in Greece

Τα μέλη του συλλόγου μας Χρήστος 
Αναστασιάδης, Τζένη Κοντογιάννη και 

Χρύσα Δουδέση, συμμετείχαν στην 
έρευνα με θέμα “Cosco in Greece: 
The management of Piraeus Port 

from 1999 to 2012”. Στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής, αναλύθηκαν τόσο 
τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα 

επένδυσης όσο και οι προοπτικές για 
το μέλλον.

Stock Markets 
and Currencies

Τα μέλη του συλλόγου Κατερίνα 
Λιάκου, Θάνος Νικολάου, Χρύσα 
Δουδέση και Τζένη Κοντογιάννη 
συμμετείχαν σε έρευνα με τίτλο 
‘’Stock Markets and Currencies’’. 
Η έρευνα αυτή περιελάβανε την 
ιστορική ανάλυση δεικτών και 
συναλλαγματικών ισοτιμιών από το 
2005 έως και το 2013.

International 
Commodities Prices

Τα μέλη του συλλόγου 
Κωνσταντίνα Διαμάντη, Χρύσα 

Δουδέση, Κατερίνα Λιάκου, 
Διονύσης Μπαντίκας, Ζίνα 

Μυτιλιναίου, Τζένη Κοντογιάννη, 
Jason Ζαβερδινός, Κέλλυ 

Παπανικολάου, Θάνος Νικολάου 
και Λάζαρος Ιωαννίδης 

συμμετείχαν σε έρευνα με θέμα 
“International Commodities 

Prices, Historical Graph Analysis 
Period 2005 – 2014”. Η έρευνα 

αυτή δημοσιεύθηκε από την 
Investment Research & Analysis 

Journal (IRAJ).

FTSE Athex Large Cap

Τα μέλη του συλλόγου Σπύρος 
Πατεράκης και Μαρία Φερεντίνου 
συμμετείχαν στην έρευνα για τη 
δημιουργία ενός οικονομικού 
μοντέλου για την παρουσίαση 
της οικονομικής κατάστασης των 
βασικών μετοχών του FTSE Athex 
Large Cap, από τον Ιανουάριο 
του 2012 έως τον Ιανουάριο του 
2016. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε 
στις αποδόσεις των εν λόγω 
μετοχών πριν και μετά τη επιβολή 
των περιορισμών στις κινήσεις 
κεφαλαίων.
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Η γεωπολιτική και οικονομική ση-
μασία των τιμών του πετρελαί-
ου είναι αδιαμφησβήτητα θε-
μελιώδης για το παγκόσμιο 

γίγνεσθαι του 21ου αιώνα. Συνεπώς, η ανά-
λυση της πρόσφατης πτώσης των τιμών 
του «μαύρου χρυσού» είναι καθοριστική 
για την κατανόηση των εξελίξεων στο πα-
γκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 
Το χρονικό της πτώσης ξεκινά περίπου στα 
μέσα του 2014 οπού η τιμή του βαρελιού 
φαίνεται να είναι σταθεροποιημένη κοντά 
στα $105. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 
η παραπάνω τιμή είχε κατρακυλήσει στα 
περίπου $45, πλησιάζοντας ιστορικά χα-
μηλά της τελευταίας δεκαετίας.

Η δραματική αυτή πτώση είναι αποτέ-
λεσμα της αύξησης προσφοράς (supply 
shock) και της παράλληλης μείωσης της 
ζήτησης για πετρελαϊκά προϊόντα (demand 
shock). Η αύξηση της προσφοράς πηγάζει 
από την εκτεταμένη χρήση της αντισυμβα-
τικής μεθοδολογίας παραγωγής πετρελαί-
ου από σχιστόλιθο (shale oil) στις ΗΠΑ. Στον 
αντίποδα, η ζήτηση κάμφθηκε σημαντικά 
λόγω ενός μεγάλου εύρους παραγόντων, 
με τους πιο αξιοσημείωτους να είναι η οικο-
νομική κρίση στην Ευρώπη, οι εναλλακτι-
κές μορφές ενέργειας και η κατασκευή φι-
λικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Οι απώλειες για τους πετρελαϊκούς 
δείκτες ενισχύθηκαν σε πολύ σημαντι-
κό βαθμό από την απόφαση του OPEC 
(Organization of the Petroleum Exporting 
Countries) να κρατήσει αμετάβλητα τα 
επίπεδα παραγωγής πετρελαίου των χω-
ρών μελών. Η μέχρι πρότινος πολιτική που 
εφάρμοζε ο οργανισμός ήταν η διατήρη-
ση σταθερών τιμών μέσω της ανάλογης 
προσαρμογής της προσφοράς. Συνεπώς, 

Η σημασία της πτώσης
της τιμής του πετρελαίου
Του Βασίλη Σύρμου

Ουσιαστικά, 
έχουμε να 

κάνουμε με 
έναν επανα

καταμερισμό 
του παγκόσμιου 

εισοδήματος από 
τις πετρέλαιο
παραγωγικές 

χώρες σε αυτές 
που βασίζονται 
στην εισαγωγή 

πετρελαίου.
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η απότομη αυτή αλλαγή αιφνιδίασε τόσο 
τις αγορές εμπορευμάτων όσο και αυτές 
των παραγώγων προϊόντων.

Παρόλα αυτά ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 
γίνει στην αγελαία συμπεριφορά που χαρα-
κτηρίζει τις αγορές εμπορευμάτων και πα-
ραγώγων. Πρακτικά, πολλοί από τους παρα-
πάνω παράγοντες ήταν ήδη γνωστοί στους 
επενδυτές αλλά οι θέσεις δεν ρευστοποι-
ούνταν εφόσον η τιμή του πετρελαίου πα-
ρέμενε σταθερή. Όταν αρκετοί επενδυ-
τές ξεκίνησαν να κλείνουν τις θέσεις τους, 
ολοένα και περισσότεροι ακολούθησαν την 
ίδια τακτική προκειμένου να μετριάσουν τις 
απώλειες τους. Το αποτέλεσμα ήταν πολλα-
πλασιαστικό και η τιμή των σχετικών χρη-
ματιστηριακών δεικτών κατέγραψε απώλει-
ες άνω του 50%.

Βέβαια, από την κατάρρευση της τι-
μής του πετρελαίου υπήρχαν τόσο «νικη-
τές» όσο και «ηττημένοι». Οι αρνητικές επι-
πτώσεις αφορούν καταρχήν τις χώρες που 
παράγουν και εξάγουν προϊόντα πετρελαί-
ου. Ειδικά οι χώρες με μεγάλη οικονομική 
εξάρτηση από το πετρέλαιο θα πρέπει να 
ακολουθήσουν έντονα περιοριστική δημο-
σιονομική πολιτική προκειμένου να αντι-
σταθμίσουν τις απώλειες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν ορισμένες χώρες 
του OPEC των οποίων οι εξαγωγές πετρελαί-
ου υπερβαίνουν το 50% του Α.Ε.Π.. Επίσης, 
ο δραστικός περιορισμός δαπανών θα ση-
μάνει ριζικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή 
και στην κοινωνική δομή σε βάθος χρόνου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού, η παραγωγή πετρελαίου στις 
ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από στασι-
μότητα, παρά την μεγάλη ώθηση 

που είχε δοθεί από τη μεθοδολογία εξόρυ-
ξης πετρελαίου από σχιστόλιθο με υδραυ-
λική ρωγμάτωση. Μεγάλες πιέσεις δέχονται 
και οι παραγωγοί πετρελαίου που χρησιμο-
ποιούν αυτή την αντισυμβατική μέθοδο 
εξόρυξης λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κό-
στους παραγωγής σε σχέση με τις συμβα-
τικές μεθόδους.

Στην άλλη πλευρά, νικητές αναδεικνύο-
νται οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, δη-
λαδή Ευρώπη και Ασία. Στις αναπτυγμένες 

οικονομίες, οι χαμηλότερες τιμές του «μαύ-
ρου χρυσού» αντικατοπτρίζονται άμεσα 
στις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων (high 
pass-through). Αντίθετα, σε αναδυόμενες 
χώρες οι μειωμένες τιμές δεν ενσωματώνο-
νται πλήρως και άμεσα στην εθνική οικονο-
μία (low pass-through). Συνεπώς, τα οφέ-
λη από αυτή τη πτωτική πορεία δεν είναι 
ίδια για κάθε χώρα-εισαγωγέα. Ουσιαστικά, 
έχουμε να κάνουμε με έναν επανακαταμε-
ρισμό του παγκόσμιου εισοδήματος από 
τις πετρέλαιο-παραγωγικές χώρες σε αυ-
τές που βασίζονται στην εισαγωγή πετρε-
λαίου. Βέβαια, εστιάζοντας στο σύνολο, οι 
έντονες απώλειες των πετρελαϊκών δεικτών 
ευθύνονται σημαντικά για την αποσταθε-
ροποίηση των παγκόσμιων χρηματιστηρι-
ακών αγορών και την πρόκληση γεωπολιτι-
κών τριβών. Παράλληλα, το μέλλον μοιάζει 
αβέβαιο τόσο για την παγκόσμια ανάπτυ-
ξη όσο και για την τιμή του πετρελαίου. Η 
εξελισσόμενη τεχνολογία, οι γεωπολιτικές 
εντάσεις, η μεταβαλλόμενη ελαστικότη-
τα προσφοράς και ζήτησης αλλά και οι γε-
ωλογικές συνθήκες είναι παράγοντες που 
εντείνουν την δυσκολία σχηματισμού αξιό-
πιστης εκτίμησης για τη μελλοντική πορεία 
της τιμής του «μαύρου χρυσού».

Κλείνοντας, όλα αυτά θα πρέπει να απο-
τελέσουν τροφή για την αλλαγή του οικονο-
μικού και πολιτικού σκηνικού προς όφελος 
της σταθεροποίησης του γεμάτου προκλή-
σεις παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Όλα αυτά 
θα πρέπει να 
αποτελέσουν 
τροφή για την 

αλλαγή του 
οικονομικού 
και πολιτικού 

σκηνικού προς 
όφελος της 

σταθεροποίησης 
του γεμάτου 
προκλήσεις 
παγκοσμιο
ποιημένου 

περιβάλλοντος.
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Η πρώτη, η TPP (Trans-Pacific 
Partnership) είναι μια εμπορι-
κή συμφωνία μεταξύ 12 χωρών 
(Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, 

Μαλαισία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Μεξικό, 
Χιλή, Περού). Η συμφωνία υπογράφηκε και 
δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2016 και 
για να τεθεί σε εφαρμογή εκκρεμεί η επικύ-
ρωση της από τις κυβερνήσεις των δώδεκα 
κρατών σε διάστημα δύο χρόνων.

Η δεύτερη, η TTIP (Transatlantic Trade & 
Investment Partnership) αποτελεί μια συμ-
φωνία της οποίας οι διαπραγματεύσεις μετα-
ξύ ΗΠΑ και Ευρώπης διαρκούν από τον Ιού-
λιου του 2013 μέχρι σήμερα.

Σκοπός των δύο συμφωνιών είναι να προ-
σφέρουν μια τονωτική ένεση στο εμπόριο 
μέσω της μείωσης των τελωνειακών δασμών 
σε ορισμένα αγαθά και της εγκαθίδρυσης 
ενός ενιαίου, εναρμονισμένου και διαφανούς 
συστήματος εμπορικών κανονισμών. Επιδι-
ώκουν να τηρήσουν συγκεκριμένες κοινω-
νικές προδιαγραφές (προστασία περιβάλλο-
ντος, τροφής και εργασιακών δικαιωμάτων) 
και να συμπεριλάβουν πεδία που η WTO 
(World Trade Organization) δεν καλύπτει.

Ποιες συγκυρίες όμως ιχνηλάτησαν τις 
διαπραγματεύσεις; Πρώτον, η ύφεση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων των τελευταί-
ων ετών, υπενθύμισε την οικονομική αξία 
του εμπορίου. Από την πλευρά του, ο Barack 
Obama επεδίωκε προσφέροντας μια εναλ-
λακτική λύση στο πρόβλημα των εξαγωγών 
προς την Κίνα, να ενισχύσει την αυτοκινη-
τοβιομηχανία, ενώ επίσης, η υπογραφή της 
συμφωνίας από το Κογκρέσο θα αποτελέσει 
για αυτόν καθοριστικό επίτευγμα πολιτικής 
κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουρ-
γός της Ιαπωνίας, Shinzo Abe, αξιοποιεί τη 

Αναλύοντας
σε χώρο ν διαστάσεων…
Της Όλγας Κυριαζή

Σκοπός των δύο 
συμφωνιών είναι 
να προσφέρουν 

μείωση των 
τελωνειακών 
δασμών σε 

ορισμένα αγαθά 
και εγκαθίδρυση 

ενός ενιαίου, 
εναρμονισμένου 

και διαφανούς 
συστήματος 
εμπορικών 

κανονισμών.

TPP, TTIP

Γρίφος: Κατά τη 
διάρκεια των πε-
νταετών διαπραγ-
ματεύσεων της 
πρώτης, το περιε-
χόμενό της εσκεμ-
μένα δεν αποκα-
λύφθηκε στο ευρύ 
κοινό. Η δεύτερη 
συμφωνία τελεί 
υπό διαπραγμά-
τευση και η περί-
ληψή της αναρτά-
ται στο διαδίκτυο 
με ενεργοποιημέ-
νη την προσθήκη 
σχολίων των πολι-
τών. Ποιες είναι;
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Σύμφωνα με τους 
εκπροσώπους 

των κυβερνήσεων, 
απόρροια των 

συμφωνιών 
θα είναι η 

ενδυνάμωση της 
μεσαίας τάξης 
κάθε χώρας. 

Συγκεκριμένα, 
η μείωση των 

φόρων θα μειώσει 
τις τιμές των 

αγαθών και θα 
παραχωρήσει 

συνεπώς το 
περιθώριο στους 

εργοδότες για 
αύξηση των 

μισθών.

συνεργασία σε μια περίοδο που το ιαπωνικό 
νόμισμα είναι αδύναμο. Όσον αφο-
ρά τη συμφωνία TTIP, αξίζει να λά-
βουμε υπόψη ότι τα επαγγέλματα 
πάνω από δέκα εκατομμυρί-
ων Ευρωπαίων εξαρτώνται 
από εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 
ενώ ΗΠΑ και Ευρώπη ελέγ-
χουν περισσότερο από το 
40% του παγκόσμιου εμπο-
ρίου. Εξάλλου, με την κρίση 
στην Ουκρανία να συνεχίζε-
ται, η ΕΕ αναζητά μια εναλλακτική 
πηγή πετρελαίου και αερίου εκτός 
από τη Ρωσία.

Οι αναμενόμενες συνέπειες 
και η νέα κοινωνία αξιών

Αν εφαρμοστεί η συμφωνία, οι συναλ-
λαγές, απαλλαγμένες από το στάδιο 
του εκτελωνισμού, θα επιταχυνθούν. 

Η τοπική εφοδιαστική αλυσίδα θα ισχυρο-
ποιηθεί με τα εγχώρια προϊόντα να απο-
κτούν σαφή ονομασία προέλευσης (Made 
in USA). Χώρες με μεταποιητική οικονομία 
θα αυξάνουν τις εισαγωγές τους από χώρες 
με πλούσια παραγωγή πρώτων υλών κι έτσι 
και οι δύο θα ωφελούνται. Μήπως όμως κά-
ποια ωφελείται περισσότερο;

Αυτή η εμπορική αλληλεπίδραση προω-
θεί τον πολιτισμικό συγκρητισμό και ενδυ-
ναμώνει έτσι τον ιδεολογικό πυρήνα των ει-
ρηνικών διαπολιτισμικών σχέσεων. Ο μοχλός 
αυτών των εμπορικών σχέσεων παγκόσμιου 
βεληνεκούς είναι η πληροφορία. Με όπλο το 
περιεχόμενο της συμφωνίας, εξαπλώνεται η 
χρήση του Διαδικτύου, ως εργαλείου ταχεί-
ας, φτηνής και αμφίδρομης ροής της πληρο-
φορίας. Σε συνδυασμό με την καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας, οι συμφωνίες επανδρώ-
νουν έτσι τη διαφάνεια και τον υγιή δημό-
σιο διάλογο.

Το περιβάλλον, η διατροφική και η χημι-
κή ασφάλεια επιβαρύνονται; Η συμφωνία 
είναι εμπλουτισμένη με πλήρως επιτακτικές 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που – τουλά-
χιστον φαινομενικά – αντικατοπτρίζουν την 
αντικειμενική και ηθική ανάγκη για βιώσιμη 
ανάπτυξη. Οι κανόνες μεριμνούν για επιστη-

μονικά τεκμηριωμένους κανόνες προστασί-
ας της τροφής, αν και ελλοχεύει ο κίν-

δυνος της επικράτησης ελαστικών 
κανόνων έναντι αυστηρών χάριν 

ταχύτητας.
Σύμφωνα με τους εκπρο-

σώπους των κυβερνήσεων, 
απόρροια των συμφωνιών θα 

είναι η ενδυνάμωση της μεσαί-
ας τάξης κάθε χώρας. Συγκε-
κριμένα, η μείωση των φό-

ρων θα μειώσει τις τιμές των 
αγαθών και θα παραχωρήσει συνε-
πώς το περιθώριο στους εργοδότες 

για αύξηση των μισθών. Παράλλη-
λα, οι κανόνες προστασίας των εργαζομέ-
νων προσδίδουν ανθρωπιστική διάσταση 
στη συμφωνία και αποτυπώνουν τη νέα τά-
ση αντιμετώπισης του ανθρώπου ως του πιο 
σημαντικού παραγωγικού συντελεστή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ενσωμάτωση 
κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες θα ξεδιαλύνει την αβεβαιότητα των 
επενδυτικών ευκαιριών και θα προσελκύσει 
περισσότερους επενδυτές. Αυτό όμως δεν 
εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
χρηματοοικονομικών αναγκών μίας οικονο-
μίας και των πολιτών…

Είναι βιώσιμες 
οι συμφωνίες;

Η δυνατότητα μελλοντικής ένταξης 
νέων μελών στη συμφωνία, άρα 
και νέων ιδεολογικών συνιστω-

σών, διακυβεύει την ισορροπία της συνερ-
γασίας. Βέβαια, όσα κράτη δεν ανταποκρί-
νονται στους θεσπισμένους κανόνες της 
TPP εκδικάζονται με το μηχανισμό επίλυ-
σης διαφορών. Ας μη λησμονούμε τη χρο-
νική συγκυρία (περίοδος εξόδου από διε-
θνή οικονομική κρίση). Σύμφωνα με έρευνα 
του IMF, σε χώρες με πολύ μεγάλους χρη-
ματοπιστωτικούς τομείς (ΗΠΑ και χώρες ΕΕ) 
η χρηματοοικονομική ανάπτυξη της χώρας 
(τράπεζες και αγορές) δε συνοδεύεται από 
μια οικονομική ανάπτυξη (εμπόριο). Εντύ-
πωση προκαλεί η προθυμία αξιωματούχων 
των ΗΠΑ να εξελιχθεί η TTIP σε «οικονομικό 
ισοδύναμο του ΝΑΤΟ», απομονώνοντας τη 
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Ρωσία και αμυνόμενη στις αναπτυσσόμε-
νες Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. Αυτή η φανερή εκ-
δήλωση ανταγωνισμού όμως δεν είναι επί-
φοβη για τη βιωσιμότητα των συμφωνιών;

Τα δύο σύγχρονα φλέγοντα ζη-
τήματα: Εκλογές ΗΠΑ & Brexit

Μεταξύ των πέντε υποψηφίων των 
ΗΠΑ, ο μόνος που τάσσεται ξεκά-
θαρα υπέρ της επικύρωσης της 

TPP είναι ο John Kasich. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η ακροβασία της κοινής γνώμης 
της Αγγλίας σχετικά με το Brexit κατευθυ-
νόμενη από την πιθανότητα υπογραφής 
της συμφωνία TTIP. Ο David Owen, πρώην 
Γραμματέας Υγείας, και ο Joseph Stiglitz, 
πρώην οικονομικός σύμβουλος του κόμ-
ματος των Εργατικών αντιμετωπίζουν το 
Brexit ως ευκαιρία να απαλλαγεί η Αγγλία 
από τις επιπτώσεις της συμφωνίας, παρόλο 
που σύμφωνα με τον Gabriel Siles-Brügge, 
λέκτορα του LSE, το Brexit δε θα απαλλά-
ξει την Αγγλία από τις αρνητικές συνέπειες 
του TTIP. Ο David Cameron υποστηρίζει τη 
συμφωνία, ενώ ο Barack Obama πρόσφα-
τα δήλωσε ότι σε περίπτωση Brexit, οι ΗΠΑ 
δε θα συνάψουν νέα, προνομιακή συμφω-
νία με την Αγγλία.

Και η δημοκρατία;

Με τόξο στη φαρέτρα τους τη συμ-
φωνία TTIP, οι κρατικές επιχειρή-
σεις μπορούν να ανταγωνίζονται 

σε εμπορική βάση με εγγυήσεις που ρυθ-
μίζουν βασικές εκφάνσεις της λειτουργί-
ας τους. Αυτό φυσικά δεν περιορίζει τις κυ-
βερνήσεις να καθορίζουν τη διαχείριση τους 
(δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας), ρύθμιση που 
αντανακλά τη διάθεση των εμπορικών συμ-

φωνιών να διατηρήσουν τη σχέση υπακο-
ής του επιχειρησιακού κλάδου στο κράτος.

Ο μηχανισμός προστασίας των επεν-
δυτών, που συμπεριλαμβάνεται στην TTIP, 
μέσω του ISDS (Investor – State Dispute 
Settlement), έχει κατηγορηθεί ως αντιδη-
μοκρατικός αφού επιτρέπει σε χρηματο-
πιστωτικές επιχειρήσεις να μηνύουν τις 
κυβερνήσεις για την καθιέρωση μέτρων 
– προερχόμενων από δημοκρατικούς θε-
σμούς – που τις ζημιώνουν. Σε περίπτω-
ση που ο επενδυτής δικαιωθεί σε ένα ιδι-
ωτικής μορφής arbitration, το εναγόμενο 
κράτος θα αναγκαστεί να πληρώσει χρημα-
τική αποζημίωση δισεκατομμυρίων σε βά-
ρος των φορολογουμένων. Κανείς όμως δεν 
μπορεί να υποχρεώσει το κράτος σε αλλα-
γή ή κατάργηση νόμου που έχει θεσπίσει.

Με κατευθυντήρια γραμμή τις δεδομέ-
νες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ως 
μιας παρόμοιας κλίμακας παγκόσμιας και-
νοτομίας, ποιες είναι οι προβλέψεις για τα 
αποτελέσματα των δύο προοδευτικών συμ-
φωνιών; Είναι κοινώς αποδεκτό δεν αυξά-
νεται ο μισθός όλων. Μεταξύ 1988 και 2008 
η ανισότητα παγκοσμίως έχει μειωθεί σύμ-
φωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση είχε ως 
αποτέλεσμα τη διεύρυνση της ανισότητας 
στο εσωτερικό πολλών φτωχών χωρών. Η 
ποιότητα της διακυβέρνησης και οι μεταρ-
ρυθμίσεις υπήρξαν καθοριστικοί παράγο-
ντες για την απόδοση ορισμένων χωρών, 
αλλά τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσε το πα-
γκόσμιο εμπόριο (1994 - 2007).

Τελικά, δοκιμάζεται η δημοκρατία με αυ-
τές τις διεθνείς συμβάσεις; Οι απόψεις διαρ-
κώς θα διίστανται. Επηρεαζόμενος από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της ιδεοληψίας 
και της επιπολαιότητας, εύκολα απαντά κά-
ποιος «Προφανώς!». Η ανάδυση όμως των 
μεσαίων τάξεων ως αποτέλεσμα δύο δεκα-
ετιών ταχείας παγκόσμιας οικονομικής ανά-
πτυξης ήταν θετικό όχι μόνο για τις εθνικές 
οικονομίες, αλλά και για τη διακυβέρνηση. 
Εξάλλου, η ιστορία υποδεικνύει ότι μια με-
γάλη και ασφαλής μεσαία τάξη αποτελεί 
στέρεο θεμέλιο για ένα αποτελεσματικά 
δημοκρατικό κράτος.
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Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να 
εκμεταλλευτεί τόσο τις οικονο-
μικές όσο και τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιο-

χή της Μεσογείου και να μετατραπεί σε ένα 
σημαντικό εμπορικό κόμβο της Ευρώπης. 
Πρώτα απ’ όλα η γεωγραφική θέση της Ελ-
λάδας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευ-
ρώπη, Ασία και Αφρική) της έδωσε από την 
αρχαιότητα την δυνατότητα να αναπτύξει 
την ναυτιλία της και να μετατραπεί σε ση-
μαντικό εμπορικό κέντρο. Ωστόσο, η γεω-
πολιτική θέση της χώρας ενισχύεται ακό-
μα περισσότερο στις μέρες μας. Αυτό γιατί 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 
επικρατεί χαοτική κατάσταση που αποθαρ-
ρύνει οποιονδήποτε θέλει να δραστηριο-
ποιηθεί σε αυτές τις περιοχές. Αυτό σε συν-
δυασμό με την δια πλάτυνση της διώρυγας 
του Σουέζ δίνει την δυνατότητα στην Ελλά-
δα να αναβαθμίσει την γεωπολιτική της θέ-
ση στην περιοχή της Μεσογείου, μιας και 
ο Πειραιάς είναι το κοντινότερο σημαντι-
κό λιμάνι της Ευρωζώνης στην διώρυγα του 
Σουέζ.

Όμως, εκτός από τα παραπάνω, τα τε-

λευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές 
ενέργειες σε οικονομικό επίπεδο ώστε η Ελ-
λάδα να βελτιώσει την θέση της ως εμπορι-
κός κόμβος. Το σημαντικότερο βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να πούμε 
ότι έγινε με την ιδιωτικοποίηση του Οργανι-
σμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Στο τέλος του 
2008 υπογράφθηκε σύμβαση μεταξύ του 
Ελληνικού δημοσίου και της Κινεζικής εται-
ρείας Cosco Pacific Limited για την παρα-
χώρηση της διαχείρισης σε αυτήν των προ-
βλητών ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ, ενώ τον Ιανουάριο 
του 2016 η Cosco Pacific Limited απέκτη-
σε το 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ προσφέ-
ροντας 22 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 368,5 
εκατομμύρια για το ποσοστό του 67%.

Την περίοδο δραστηριοποίησης της 
Cosco Pacific Limited στο λιμάνι του Πει-
ραιά η διακίνηση εμπορευματοκιβωτί-
ων αυξήθηκε από 665000 TEUs το 2007 σε 
3287000 TEUs το 2015. Αυτή η τεράστια αύ-
ξηση οφείλεται αφενός στις επενδύσεις που 
έκανε η Cosco στις προβλήτες και στον μη-
χανολογικό εξοπλισμό και αφετέρου στις 
πολιτικές προσέλκυσης πλοίων που εφάρ-
μοσε. Έτσι ο Πειραιάς ήταν το 2015 το 8ο 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης βάσει δια-
κίνησης containers. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
το 2013 ο Πειραιάς ανακηρύχθηκε το ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενο λιμάνι του πλανήτη.

Αποτέλεσμα των επενδύσεων της Cosco 
είναι αρκετές πολυεθνικές εταιρείες να 
έχουν επιλέξει τον Πειραιά ως διεθνή διαμε-
τακομιστικό κόμβο (International Logistic 
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Του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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Hub). Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι αυτό της British American Tobacco 
η οποία προχώρησε στην δημιουργία εμπο-
ρικού κόμβου στον Πειραιά με προοπτική 
την εξυπηρέτηση έως και 10 αγορών μέσω 
του συγκεκριμένου κέντρου. Επιπλέον, πολ-
λές σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως 
η Hewlett-Packard, η ZTE και η HUAWEI, εκ-
μεταλλεύονται την στρατηγικής σημασίας 
γεωγραφική θέση της Ελλάδας για να δια-
νείμουν τα προϊόντα τους στην ευρύτερη 
περιοχή. Για παράδειγμα, η HP αποφάσισε 
την εγκατάσταση στον Πειραιά του κεντρι-
κού κόμβου μεταφοράς των προϊόντων της 
για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την 
Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και τις 
χώρες της Μεσογείου. Κατά αυτόν τον τρό-
πο, τα προϊόντα της Αμερικανικής εταιρεί-
ας μεταφέρονται από τον Πειραιά στις υπό-
λοιπες χώρες μέσω του terminal της Cosco 
για τις θαλάσσιες διαδρομές, ενώ σιδηρο-
δρομικά μέσω της Τραινοσε.

Τον δρόμο της επιτυχημένης μέχρι 
στιγμής ιδιωτικοποίησης του Οργανι-
σμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) θα πρέπει να 
ακολουθήσει και ο Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) προκειμένου να ανα-
πτυχθεί και να αυξήσει την δυναμικότητά 
του. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει ση-
μαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα 
στον κλάδο της διαχείρισης των εμπορευ-
ματοκιβωτίων, αφού έχει ήδη επαρκή εξει-
δίκευση στον τομέα αυτό, έχει μεγάλη επι-
φάνεια για την αποθήκευση φορτίων αλλά 
και λόγω της κομβικής γεωγραφικής θέσης 
που έχει. Η ανάπτυξη του λιμανιού, όμως, 
δεν μπορεί έρθει αν δεν γίνουν σημαντι-
κά έργα υποδομής. Σήμερα, η ικανότητα 
εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων εί-
ναι μόλις στα 400000 TEUs, ενώ το μέγιστο 
βύθισμα περιορίζεται στα 12 μέτρα. Για να 
αποκτήσει χαρακτηριστικά μεγάλου λιμα-
νιού, όπως είναι αυτό του Πειραιά, θα πρέ-
πει να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις, μιας και 
όπως ξέρουμε όλοι το ελληνικό δημόσιο 
δεν μπορεί να τις κάνει.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) διενεργεί 
διαγωνισμό για την πώληση του πλειοψη-

φικού πακέτου του ΟΛΘ όπου στην δεύτε-
ρη φάση του διαγωνισμού πέρασαν οχτώ 
όμιλοι, ανάμεσα τους η Mitsui, η Deutsche 
Invest και η Duferco. Το εκδηλωθέν ενδια-
φέρον είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό 
του ΟΛΠ, γεγονός που δείχνει τις μεγάλες 
δυνατότητες του λιμανιού της Θεσσαλονί-
κης να μετατραπεί σε σπουδαίος διαμετα-
κομιστικός κόμβος. Αυτό που μένει τώρα 
είναι να προχωρήσει η διαδικασία και να 
ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση.

Εκτός όμως από την επιτυχή ιδιωτικο-
ποίηση του ΟΛΘ, θα πρέπει να γίνουν και 
άλλες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να μετα-
τραπεί σε σημαντικό εμπορικό κόμβο. Απα-
ραίτητη είναι η συνεχής βελτίωση των υπο-
δομών του σιδηροδρομικού και οδικού 
δικτύου της χώρας. Όσον αφορά το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει αξιοσημείωτες ενέργειες 
ώστε να βελτιωθεί και ήδη συνδέεται με τα 
λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο απαιτείται να προχωρήσει γρήγο-
ρα η προγραμματισμένη ιδιωτικοποίηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ώστε να ενισχυθεί το εμπο-
ρευματικό της έργο και να γίνει πύλη εισό-
δου εμπορευμάτων στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Εκτός όμως από την βελτίωση του 
δικτύου μεταφοράς, απαραίτητη είναι και η 
ανάπτυξη των περιφερειακών λιμένων της 
χώρας, όπως είναι αυτό της Ηγουμενίτσας, 
του Ηρακλείου, της Πάτρας και της Αλε-
ξανδρούπολης. Τα λιμάνια αυτά μπορούν 
να λειτουργήσουν ως πύλες εισόδου εμπο-
ρευμάτων από την Ασία προς την Ευρώπη 
και το αντίθετο καθώς το κάθε ένα έχει ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά που τους δίνουν 
αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, πρέπει να γί-
νουν ενέργειες ώστε να μειωθεί το κόστος 
μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμά-
των στην χώρα μας. Το κόστος αυτό υπολο-
γίζεται στο 25%, ενώ ιδανικά θα μπορούσε 
να μειωθεί στο 9%. Τέλος, θα πρέπει να δο-
θούν κίνητρα ώστε να γίνουν επενδύσεις 
στην Ελλάδα στον τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας αλλά και να προσελκυσθούν με-
γάλοι κατασκευαστές και να χρησιμοποιή-
σουν την χώρα ως κέντρο εφοδιασμού και 
συναρμολόγησης των προϊόντων τους.
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Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο και 
χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας κυρίως για 
οικιακές χρήσεις και την παραγωγή ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Βασικό συστατικό του είναι το 

μεθάνιο, γεγονός το οποίο κάνει τη χρήση του ιδιαιτέ-
ρως οικολογική. Το φυσικό αέριο, υπό ορισμένες συνθή-
κες*, μπορεί να αποκτήσει υγρή μορφή (liquefied natural 
gas ή LNG) και ο όγκος του να μειωθεί μέχρι και κατά 
600 φορές. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να γίνει η μετα-
φορά του ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Η με-
ταφορά του LNG πραγματοποιείται κυρίως μέσω θα-
λάσσης, όπου απαιτείται η ύπαρξη εξειδικευμένων 
πλοίων τα οποία το διατηρούν στην υγροποι-
ημένη του μορφή. Μάλιστα, ο κλάδος αυ-
τός της ναυτιλίας αναπτύσσεται με τα-
χύτατους ρυθμούς ώστε να καλύψει 
την αυξανόμενη ζήτηση για αυτή τη 
μορφή ενέργειας.

Το φυσικό αέριο αποτελεί ουσιαστικά μία 
υποκατάστατη πηγή ενέργειας για προϊόντα όπως 
το πετρέλαιο και το κάρβουνο. Την τελευταία δεκαετία, 
κυρίως λόγω του υψηλού κόστους του πετρελαίου, το 
φυσικό αέριο αποτέλεσε μία χαμηλού κόστους εναλ-
λακτική πηγή ενέργειας. Σήμερα, λόγω του ότι η αξία 
του πετρελαίου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά (περίπου 
45$ το βαρέλι), το κίνητρο για την υιοθέτηση εναλλακτι-
κών μορφών ενέργειας έχει εξασθενήσει. Παρόλ’ αυτά, 
εξαιτίας της τάσης παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων 
νομοθετικών παρεμβάσεων) για χρήση λιγότερο ρυπο-
γόνων μορφών ενέργειας, η κατανάλωση του φυσικού 
αερίου συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Παράλληλα, η διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να δημιουργήσει μία 
υπερβάλλουσα ζήτηση, η οποία θα μπορούσε να καλυ-
φθεί από τη χρήση του φυσικού αερίου. Οι σημερινοί 
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πλειο-
ψηφία τους χρησιμοποιούν το κάρβουνο ως πηγή ενέρ-
γειας. Παρόλ’ αυτα, στο μέλλον προβλέπεται να δημι-
ουργηθεί η τάση για αντικατάστασή του κυρίως λόγω 
των δυσμενών περιβαλλοντολογικών συνεπειών που 
έχει η καύση του. Το φυσικό αέριο, λοιπόν, θα μπορού-
σε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση 
αυτή.

Σύμφωνα με την έκθεση της BP για το 2035, 
αναμένεται η κατανάλωση του φυσικού αερί-

ου να αυξάνεται ταχύτερα από τις υπόλοι-
πες μορφές ενέργειας (κατά 1.9% ανά 
έτος). Αντιθέτως, η κατανάλωση πε-

τρελαίου αναμένεται να αυξάνεται με 
ρυθμό μικρότερο του 1% ανά έτος, ενώ η 

κατανάλωση κάρβουνου αναμένεται να κατα-
γράφει ρυθμό αύξησης της τάξεως του 1% ετησίως.
Επίσης, η έκθεση της BP προβλέπει ότι, λόγω της 

τάσης αυτής, η αύξηση της ζήτησης του υγροποιημέ-
νου αερίου θα είναι διπλάσια της αντίστοιχης αύξη-
σης του φυσικού αερίου. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω 
των διαρκών επενδύσεων σε σταθμούς υγροποίησης 
(liquefaction plants) και σε σταθμούς αεριοποίησης 
(regasification terminals). Χαρακτηριστικό είναι ότι βρί-
σκονται παγκοσμίως υπό κατασκευή 26 σταθμοί υγρο-
ποίησης συνολικής δυνατότητας 125 εκ. τόνων ανά έτος. 
Παράλληλα, η εταιρεία Ernst & Young προβλέπει ότι την 
επόμενη δεκαετία, η ετήσια υγροποίηση φυσικού αερίου 
σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί κατά 50%.

Η αγορά
του υγροποιημένου

φυσικού αερίου
Του Γιάννη Πολίτη
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Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέμα-
τα φυσικού αερίου είναι κυρίως χώρες στις 
οποίες παρατηρούνται τα υψηλότερα απο-
θέματα πετρελαίου. Το γεγονός αυτό είναι 
καθοριστικής σημασίας τόσο σε εμπορικό 
όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, 
στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρωσία, 
το Ιράν, το Κατάρ και ακολουθούν οι Η.Π.Α. 
και η Σαουδική Αραβία. Παρόλ’ αυτά, οι χώ-
ρες αυτές δεν ταυτίζονται με αυτές με τη με-
γαλύτερη δυνατότητα εξαγωγής LNG. Αυτό 
το γεγονός καθορίζεται από πολλούς παρά-
γοντες αλλά ο βασικότερος είναι η γεωγρα-
φική θέση των χωρών αυτών, η οποία ευνο-
εί είτε τη δια θαλάσσης είτε τη μέσω αγωγών 
μεταφορά του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του International Gas Union 
(World LNG Report 2015), το Κατάρ είναι πρώτο σε εξα-
γωγές LNG με 76.8 εκ. τόνους ανά έτος. Στη συνέχεια 
ακολουθούν η Μαλαισία και η Αυστραλία με 25.1 και 
23.3 εκ. τόνους ετησίως αντίστοιχα. Μάλιστα, για την 
Αυστραλία αναμένεται αύξηση της ετήσιας δυνατότη-
τας της σε 60 εκ τόνους ετησίως μέχρι το 2018, λόγω της 
ραγδαίας ανάπτυξης εγκαταστάσεων υγροποίησης του 
φυσικού αερίου (liquefaction plants). Αντίθετα, η Ρωσία 
εξάγει κάθε έτος 10.6 εκ. τόνους. Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται στο ότι τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου 
που παράγει, τις διοχετεύει στην Ευρώπη μέσω αγωγών. 
Τέλος, οι Η.Π.Α. εξάγουν ετησίως μόλις 0.3 εκ. τόνους 
LNG. Παρόλ’ αυτά, λόγω της ανάπτυξης του σχιστολιθι-
κού αέριου (δηλαδή της παραγωγής μέσω κοιτασμάτων 
αερίου που βρίσκονται στο υπέδαφος σε στρώματα σχι-
στόλιθου) έχουν αλλάξει οι συνθήκες και αναμένεται ότι 
οι Η.Π.Α. θα διαδραματίσουν, στο άμεσο μέλλον, καθο-
ριστικό ρόλο στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου. Μάλιστα, η πρώτη μεταφορά σχιστολιθικού αε-
ρίου (shale gas) σε υγροποιημένη μορφή από τις ΗΠΑ 
στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε μόλις τον Απρίλιο του 
2016. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ιδαιτέρως σημαντι-
κή σε γεωπολιτικό επίπεδο καθώς δημιουργεί εναλλακτι-
κές πηγές τροφοδότησης της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Σε συνέχεια της έκθεσης της IGU, οι χώρες με τη με-
γαλύτερη ζήτηση LNG έχουν το γνώρισμα ότι δεν έχουν 
υψηλά αποθέματα φυσικού αερίου και ότι η γεωγραφική 
τους θέση, τους επιβάλλει να το προμηθευτούν μέσω θα-
λάσσης. Έτσι, πρώτη στη λίστα αυτή βρίσκεται η Ιαπω-
νία η οποία προμηθεύεται ετησίως 88.9 εκ τόνους LNG. 
Ακολουθούν η Νότιος Κορέα και η Κίνα με 38 και 20 εκ. 
τόνους αντίστοιχα. Παγκοσμίως, η ζήτηση για LNG πρό-
κειται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια δεδομέ-

νου ότι κατασκευάζονται 24 σταθμοί αεριο-
ποίησης (regasification terminals) συνολικής 
δυναμικότητας 70 εκ. τόνων ετησίως.

Στη χώρα μας υπάρχει ένας σταθμός αε-
ριοποίησης, στη Ρεβυθούσα, ο οποίος κατα-
σκευάστηκε το 2000 και έχει συνολική ετή-
σια δυνατότητα αεριοποίησης περίπου 5 εκ. 
τόνων. Επίσης, υπάρχουν σχέδια για τη δημι-
ουργία ενός νέου τερματικού σταθμού στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η μονάδα 
αυτή πρόκειται να αποτελείται από ένα ει-
δικά κατασκευασμένο πλοίο LNG χωρητικό-
τητας 170.000 κυβικών μέτρων, το οποίο θα 
διαθέτει δικό του σταθμό αεριοποίησης. Η 
πλωτή αυτή μονάδα θα συνδέεται με υπο-
θαλάσσιο αγωγό με το εθνικό σύστημα αε-

ρίου. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να φτάνει στη Βουλ-
γαρία μέσω του διασυνδετήριου αγωγού IGB και στη 
συνέχεια σε όλες τις χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων, 
με προοπτική να συνδεθεί και με την Ουκρανία. Η κα-
τασκευή αυτή είναι σπουδαίας γεωπολιτικής σημασίας 
αφού σε συνδυασμό με τον αγωγό ΤΑΡ* (Trans Adriatic 
Pipeline), θα συμβάλει στη δυνατότητα προμήθειας της 
Ευρώπης με φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές. Με 
τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η Ευρώπη θα επιδιώξει να 
μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία. Μά-
λιστα, η περιοχή της Βορείου Ελλάδας πληροί τις προ-
ϋποθέσεις να γίνει ένα περιφερειακό Gas Trading Hub, 
στο οποίο θα μπορεί μελλοντικά να φτάνει αέριο από 
τα κοιτάσματα χωρών όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η 
Αίγυπτος.

Διαπιστώνουμε ότι όσο η αγορά του φυσικού αερίου 
αναπτύσσεται, η μεταφορά του LNG θα τείνει να διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο σε εμπορικό όσο και σε 
γεωπολιτικό επίπεδο παγκοσμίως. Μάλιστα προβλέπε-
ται, ότι κυρίως λόγω των αυξανόμενων επενδύσεων σε 
όλους τους τομείς της αλυσίδας μεταφοράς του φυσικού 
αερίου, θα υπάρξει γεωμετρική ανάπτυξη του κλάδου 
αυτού τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει 
εφικτή η τροφοδότηση με φυσικό αέριο χωρών με περι-
ορισμένη πρόσβαση σε αυτό. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα 
είναι η αγορά του υγροποιημένου αερίου να αποκτήσει 
μεγαλύτερο «βάθος» και «ρευστότητα», ενισχύοντας τις 
προοπτικές για να αποτελέσει τη κυρίαρχη πηγή ενέρ-
γειας του μέλλοντος.

* (1) αν ψυχθεί σε θερμοκρασία που αντιστοιχεί στους 160 °C ή συμπι
εστεί σε πιέσεις 200260 bar
* (2) Ο ΤΑΡ είναι ένας υπό σχεδιασμό αγωγός με σκοπό τη μεταφορά 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν 
στην Κασπία Θάλασσα.

Όσο η αγορά του 
φυσικού αερίου 
αναπτύσσεται, 

η μεταφορά του 
LNG θα τείνει να 
διαδραματίζει 
καθοριστικό 
ρόλο τόσο σε 

εμπορικό όσο και 
σε γεωπολιτικό 

επίπεδο 
παγκοσμίως.
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Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε πως 
δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη περίπτω-
ση αρνητικών πραγματικών επιτοκίων, αλλά 
για αποταμίευση με ονομαστικά επιτόκια κά-
τω από το όριο του μηδέν. Το πραγματικό επι-
τόκιο αναφέρεται στην πραγματική αύξηση 
του κεφαλαίου, στην οποία λαμβάνεται υπό-
ψιν και ο πληθωρισμός. Έτσι, για παράδειγμα, 
ένα ονομαστικό επιτόκιο 2% σε περίοδο πλη-
θωρισμού 3% αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ένα 
αρνητικό πραγματικό επιτόκιο -1%. Δηλαδή, 
ένας επενδυτής που καταθέτει 1 ευρώ, μέσα 
σε ένα χρόνο θα δει την αγοραστική του δύ-
ναμη να μειώνεται, παρόλο που έχει ονομαστι-
κή απόδοση 2%. Αυτό το σενάριο δεν είναι και 
πολύ σπάνιο, καθώς πολλές φορές ο πληθω-
ρισμός υπερκαλύπτει το ονομαστικό επιτόκιο. 
Σήμερα, όμως, μιλάμε για κάτι καθόλου συνη-
θισμένο, που δεν είχε συμβεί ούτε στην εποχή 
της Μεγάλης Ύφεσης στη δεκαετία του 1930. Κι 
όμως, αποτελεί στοχευμένη και μάλλον απελ-
πισμένη πολιτική πολλών κεντρικών τραπεζών.

Για ποιο λόγο, λοιπόν, μια κεντρική τράπεζα 
να προβεί σε μία τέτοια κίνηση; Οι βασικοί στό-
χοι είναι η αύξηση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, της απασχόλησης, του πληθωρισμού, 
καθώς και η τόνωση των αγορών μετοχών. Οι 
τράπεζες έχοντας ως εναλλακτική την αποτα-
μίευση με αρνητικό επιτόκιο, θα παράσχουν 
δάνεια πιο εύκολα σε επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα και με τη σειρά τους οι ιδιώτες απο-

ταμιευτές θα προτιμήσουν να ξοδέψουν το 
εισόδημα παρά να το αποταμιεύσουν με μη-
δαμινά ή αρνητικά επιτόκια. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, στόχος είναι να αποφευχθεί η περαι-
τέρω ενδυνάμωση του εγχωρίου νομίσματος, 
αφού οι επενδυτές προφανώς θα αποθαρρυν-
θούν από το να επενδύσουν σε ένα νόμισμα 
που δεν προσφέρει αποδόσεις. Χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα αποτελούν η Ελβετία και η 
Δανία των οποίων οι κεντρικές τράπεζες απο-
φάσισαν να μειώσουν εκ νέου τα ήδη χαμηλά 
επιτόκια για να ρίξουν την αξία των νομισμά-
των τους με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη μέ-
σω της τόνωσης των εξαγωγών.

Με ποιόν μηχανισμό όμως φτά-
νουμε από την κεντρική τράπεζα 
στους καταθέτες; Ας τα πάρουμε 

από την αρχή. Οι εμπορικές τράπεζες ως 
γνωστόν κρατούν ρευστά διαθέσιμα στην 
εκάστοτε κεντρική τράπεζα (έναντι κάποιου 
επιτοκίου) είτε για λόγους τήρησης ελαχί-
στων αποθεματικών, είτε για εκκαθάριση 
συναλλαγών. Αυτά τα ποσά είναι συνήθως 
μόνο όσα κρίνονται απαραίτητα από τη νο-
μοθεσία για τους εν λόγω σκοπούς, καθώς, 
σε φυσιολογικές συνθήκες οι τράπεζες μπο-

Η υιοθέτηση
αρνητικών επιτοκίων
από τις κεντρικές
τράπεζες
Του Θοδωρή Καραβασίλη

Σε πολλές χώρες, τον τελευταίο καιρό έχει επικρατήσει 
ένα νέο σκηνικό: οι ιδιωτικές τράπεζες «παρκάρουν» τα 
χρηματικά τους αποθέματα στις αντίστοιχες κεντρικές 
τράπεζες έναντι αρνητικού επιτοκίου! Όσο παράξενο κι 

αν ακούγεται το να πρέπει ουσιαστικά να πληρώσεις για να απο-
ταμιεύσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι και σημαντικοί λόγοι για την 
υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων.
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ρούν να βρουν πολύ καλύτερες αποδόσεις στις αγορές 
χρήματος. Όμως, σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου 
οι αποδόσεις στην αγορά χρήματος είναι πολύ μικρές 
και η οικονομική δραστηριότητα είναι στάσιμη, οι εμπο-
ρικές τράπεζες προτιμούν να μη δανείζουν, και να κρα-
τούν διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες λόγω αποστρο-
φής προς τον κίνδυνο και χαμηλού κόστους ευκαιρίας. 
Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που συρρικνώ-
νει τις επιδόσεις των εγχώριων οικονομιών, οι κεντρι-
κές τράπεζες στη Σουηδία, στην Ελβετία, στη Δανία, 
στην Ευρωζώνη και προσφάτως στην Ιαπωνία, 
αποφάσισαν να αναγκάσουν τις εμπορικές 
τράπεζες να δανείζουν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, μέσω υιοθέτησης αρνητι-
κών επιτοκίων. Αυτές με τη σειρά τους, 
αφού το «παρκάρισμα» διαθεσίμων 
στην εκάστοτε κεντρική τράπε-
ζα είναι κοστοβόρο, αναγκαστικά 
θα αυξήσουν της χορηγήσεις δα-
νείων. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, 
είναι τί θα κάνει η κάθε τράπεζα 
με τα επιτόκια καταθέσεων. Πολλές 
τράπεζες θα αποφύγουν να περάσουν 
τα αρνητικά επιτόκια στους καταθέτες για να 
μη χάσουν την πελατειακή τους βάση, ακόμα κι αν 
αυτό συνεπάγεται περαιτέρω μείωση κερδοφορίας. 
Άλλες, μην αντέχοντας ζημιές, θα αναγκαστούν να επι-
βάλουν και στους απλούς καταθέτες τόκους επί των χρη-
μάτων που έχουν στους λογαριασμούς τους.

Οι επιπτώσεις, όμως, δεν είναι ίδιες σε όλες τις οικο-
νομίες. Οι Ελβετοί διακρατούν μεγάλο ποσό των 
διαθεσίμων τους σε μετρητά, αμβλύνοντας, έτσι, 

τις επιπτώσεις που έχει η υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων 
από την κεντρική τράπεζα στα νοικοκυριά. Αντιθέτως, οι 
Σουηδοί, οι οποίοι δεν διατηρούν μεγάλο ποσοστό μετρη-
τών κατά κεφαλήν και εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό 
από τα τραπεζικά επιτόκια, θα αναγκαστούν να στραφούν 
σε περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν τουλάχιστον την 
αρχική τους αξία, αυξάνοντας τελικά την εγχώρια ζήτηση 
και προωθώντας τις πολυπόθητες πληθωριστικές τάσεις.

Μία άλλη πτυχή των αρνητικών επιτοκίων αφορά τα 
κρατικά ομόλογα. Προσφάτως, παρατηρήθηκαν αρνητικές 
αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα χωρών όπως η Αυστρία, η 
Γερμανία, η Δανία και η Ιαπωνία. Πρόκειται κυρίως για ομό-
λογα με κοντινές λήξεις έως 2 χρόνια, αλλά και κάποια μα-
κροπρόθεσμα. Η λογική πίσω από τις αρνητικές αποδόσεις 
αυτών των ομολόγων βρίσκεται στο ότι η ζήτηση και συνε-
πώς η τιμή τους, αυξήθηκε λόγω του μηδαμινού πληθωρι-

σμού και τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλείς επεν-
δύσεις χαμηλού ρίσκου. Επίσης, η ίδια η πολιτική ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ και των άλλων κεντρικών τραπεζών έχει 
συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αποδόσεων 
τους. Παράλληλα, οι επενδυτές διακρατούν κρατικά ομόλο-
γα για τους δικούς τους λόγους, παρά τις αρνητικές αποδό-
σεις. Πέρα από την προαναφερθείσα στροφή σε ασφαλείς 
επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, οι ιδιώτες επενδυτές βρίσκουν 
μάλλον προτιμότερη μια επένδυση σε ομόλογα με αρνητική 
απόδοση, παρά σε μετρητά που συνεπάγονται κόστη συ-

ναλλαγών και ασφαλείας. Επιπλέον, είναι πιθανό να 
περιμένουν νέα προγράμματα αγοράς ομολό-

γων από κεντρικές τράπεζες, τα οποία θα αυ-
ξήσουν κι άλλο την τιμή των ομολογιακών 
χαρτοφυλακίων, ή και να ελπίζουν σε ανα-
τίμηση του νομίσματος στο οποίο έχουν 
επενδύσει. Όσον αφορά τους χρηματο-
πιστωτικούς οργανισμούς, η διακράτηση 
ομολόγων μπορεί να οφείλεται σε πολλές 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις στο παθη-
τικό τους που να καθιστούν αναγκαίες 
σταθερές χρηματοροές, είτε στο ότι 

υποχρεούνται από το νόμο ή τους 
μετόχους να επενδύουν συγκεκρι-
μένα ποσοστά των χαρτοφυλακίων 

τους σε τίτλους χαμηλού κινδύνου.
Επομένως, οι βασικοί επιτεύξιμοι στόχοι των κεντρικών 

τραπεζών που υιοθετούν αρνητικά επιτόκια είναι η τόνω-
ση των επενδύσεων και της κατανάλωσης, η αύξηση του 
δανεισμού και η υποτίμηση των νομισμάτων. Παράλληλα, 
μία σειρά από ανεπιθύμητες συνέπειες μπορούν να προκύ-
ψουν: συρρίκνωση των τραπεζικών κερδών παρά τα πιθα-
νά έσοδα από πωλήσεις τίτλων (κυρίως λόγω της μείωσης 
του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου), δυσκολία των ασφα-
λιστικών εταιριών να εκπληρώσουν τις μακροχρόνιες υπο-
χρεώσεις που έχουν αναλάβει σε ονομαστικά ποσά, ξαφνική 
μεταστροφή επενδυτών προς πιο «επικίνδυνες» τοποθετή-
σεις προς εύρεση θετικών αποδόσεων και προβλήματα σε 
συναλλαγές και διακανονισμούς λόγω της προφανούς δυ-
σκολίας υπολογισμού παρουσών αξιών περιουσιακών στοι-
χείων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εκ νέου ανα-
θεώρηση βασικών κανόνων συναλλαγών και λειτουργίας 
των αγορών.

Ακόμη, εάν η υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων διαρκέσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί κλάδοι θα αναζητήσουν 
άλλες μορφές αποταμίευσης. Μένει να δούμε εάν ο κίνδυ-
νος που προκύπτει από αυτό το νέο χρηματοπιστωτικό σκη-
νικό θα αποφευχθεί, ή τουλάχιστον θα επικαλυφθεί από την 
επίτευξη των στόχων των κεντρικών τραπεζών.



ΜΑΪΟΣ 2016• BUBBLE 21 

Το φθινόπωρο του 2008, λίγο καιρό 
μετά την χρεοκοπία της Lehmann 
Brothers, στη μέση της ύφεσης και 
της κρίσης των ακινήτων και στην 

αρχή της μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής 
κρίσης από το 1929 στις Η.Π.Α., ένα αρχείο 
ανέβηκε σε ένα από τα πιο γνωστά blogs 
προγραμματισμού. Το αρχείο αυτό το είχε την 
υπογραφή ενός μυστηριώδους ανθρώπου, η 
ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί 
μέχρι τις μέρες μας, του Shatoshi Nakamoto, 
ο οποίος πρότεινε την δημιουργία ενός και-
νοτόμου τρόπου τέλεσης συναλλαγών, στον 
οποίο δεν εμπλέκονται μεσάζοντες και επιμέ-
ρους οργανισμοί, όπως τράπεζες, κεντρικές 
τράπεζες και πάσης φύσης χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα. Υποστήριζε επίσης ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα σταματούσε η απάτη των πα-
ραπάνω απέναντι στους πολίτες, κλέβοντας 
τους χρήματα με διαφορές ακατανόητες τε-
χνικές και χρεώσεις με σκοπό την μεγιστοποί-
ηση των κερδών τους. Την ίδια στιγμή κάθε 
πολίτης θα είχε διασφαλισμένα τα χρήματα 
του. Ο τρόπος που πρότεινε δεν είναι άλλος 

από το πασίγνωστο πλέον bitcoin.
Σε αυτό το σημείο δημιουργείται η απορία, 

σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό το σύστη-
μα. O Satoshi στο αρχείο του έδωσε αναλυτι-
κή περιγραφή. Αρχικά, αναγκαία είναι τερά-
στια υπολογιστική δύναμη η οποία από την 
αρχή προσφέρονταν σε τεράστιες ποσότη-
τες από θερμούς υποστηρικτές του bitcoin. 
Έπειτα, το δεύτερο αναγκαίο στοιχείο είναι 
ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο οποίο ο κά-
θε χρήστης αγοράζει με πραγματικά χρήμα-
τα bitcoins, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί. 
Αυτά τα bitcoins, ο κάθε χρήστης μπορεί μετά 
να τα ξοδέψει οπουδήποτε θέλει, αρκεί βέβαια 
και ο άλλος συναλλασσόμενος να είναι διατε-
θειμένος να τα δεχτεί. Η πληρωμή είναι πολύ 
απλή στη διεξαγωγή της, απλά πληκτρολογού-
με στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι το ποσό που 
θέλουμε να ξοδέψουμε και ένας μοναδικός κω-
δικός εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή 
μαζί με ένα qr code και ύστερα τον κωδικό αυ-
τόν τον στέλνουμε στον λήπτη τον χρημάτων 
οπουδήποτε και αν είναι αυτός. Έτσι, με αυ-
τόν τον απλό τρόπο δεν χρειάζεται η εμπλοκή 
κανενός οργανισμού για τη πραγματοποίηση 
της συναλλαγής.

Η παραπάνω περιγραφή ακούγεται και εί-
ναι και στην πραγματικότητα πολύ απλή, αλ-
λά από πίσω κρύβονται πολύ δύσκολες διεργα-
σίες. Αρχικά, για κάθε συναλλαγή που γίνεται 
πρέπει να υπάρχει η διασφάλιση ότι το πορ-

Η ιδιόμορφη περίπτωση 
του bitcoin
Του Ηλία Αρβανιτάκη

To bitcoin 
αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια 
από τότε που 

δημιουργήθηκε 
το διαδίκτυο, για 

τη δημιουργία 
ενός ηλεκτρονικού 

συναλλάγματος.
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τοφόλι έχει αρκετούς πόρους μέ-
σα του. Κάθε στιγμή λοιπόν, σε όλο 
το δίκτυο των bitcoins καταγράφο-
νται όλες οι συναλλαγές, οι οποί-
ες είναι εκφρασμένες στην μορ-
φή των εισροών και εκροών για το 
κάθε πορτοφόλι ξεχωριστά. Ύστε-
ρα, το κάθε πορτοφόλι αθροίζει 
συνεχώς τις εισροές που είχε και 
αφαιρεί τις εκροές, δίνοντας κάθε 
στιγμή το υπόλοιπο που έχει ο εκά-
στοτε χρήστης. Το δεύτερο ζήτημα 
που προκύπτει είναι η διασφάλιση ότι δεν διπλοξοδεύω τα 
χρήματά μου. Για παραδείγματα αν το πορτοφόλι έχει υπό-
λοιπο 1 bitcoin, πως θα σιγουρέψουμε ότι δεν θα βρεθεί 
ένας τρόπος να δοθεί αυτό το bitcoin σε περισσότερα από 
ένα άτομα σε ταχύτερο χρόνο από ότι το σύστημα κατα-
γράφει συναλλαγές. Ο τρόπος είναι ο εξής, κάθε συναλλα-
γή μπαίνει σε ένα μεγάλο πακέτο με πολλές συναλλαγές 
(block) και κάθε πακέτο δεν γίνεται να έχει ποτέ περισσό-
τερες από μια συναλλαγές από το ίδιο πορτοφόλι. Στη συ-
νέχεα αυτά τα πακέτα αποκτούν ένα αριθμό προτεραιότη-
τας και μπαίνουν σε κάτι που ονομάζεται αλυσίδα (chain). 
Για να πραγματοποιηθεί τελικά η συναλλαγή πρέπει το πα-
κέτο να φτάσει στην πρώτη θέση της αλυσίδας και να λυθεί 
από το δίκτυο των bitcoins ένα πολύ σύνθετο μαθηματι-
κό πρόβλημα. Όταν αυτό το πρόβλημα λυθεί η συναλλα-
γή πραγματοποιείται και αφαιρούνται από το πορτοφόλι 
οι εκροές. Αν λοιπόν ο χρήστης έχει δώσει πολλές εντολές 
εκροών από το πορτοφόλι του, ενώ δεν υπάρχουν τα κα-
τάλληλα διαθέσιμα, τότε για όσες εντολές δεν υπάρχει το 
κατάλληλο υπόλοιπο, καταργείται σε πρώτη φάση το με-
γάλο πακέτο με τις συναλλαγές και ύστερα καταργείται η 
συγκεκριμένη εντολή. Με τον παραπάνω τρόπο λοιπόν λύ-
θηκε και το πρόβλημα του διπλοξοδέματος.

Πιο πάνω είδαμε ότι το δίκτυο των χρηστών των 
bitcoins επιλύει σύνθετα προβλήματα με σκοπό τη διεξα-
γωγή της κάθε συναλλαγής. Έφτασε λοιπόν η ώρα να δού-
με πως διαπραγματεύεται και διαμορφώνεται η τιμή του. 
Αρχικά το κίνητρο των χρηστών για να λύνουν τα συγκεκρι-
μένα προβλήματα είναι η αμοιβή σε bitcoins που δίνει το 
σύστημα σε εκείνους που τα επιλύουν (αυτή τη στιγμή 25 
για κάθε πρόβλημα). Συνεπώς με αυτό τον τρόπο καθορίζε-
ται η προσφορά. Από την άλλη, η ζήτηση καθορίζεται από 
τους χρήστες οι οποίοι μετατρέπουν πραγματικά συναλ-
λάγματα σε bitcoins. Άρα η τιμή καθορίζεται από την προ-
σφορά και τη ζήτηση που υπάρχει για bitcoins. Η διαπραγ-
μάτευση γίνεται μέσω του πορτοφολιού και άλλων trading 
platforms, στις οποίες βάζουμε στο συνάλλαγμα της αρε-
σκείας μας, το ποσό σε bitcoins που θέλουμε να αγοράσου-
με και την ίδια στιγμή κάποιος από το δίκτυο είναι διατε-

θειμένος να πουλήσει. Άρα λοιπόν 
η διαπραγμάτευση δεν διαφέρει σε 
τίποτα από μια μετοχή.

Οι υποστηρικτές του bitcoin, 
μάχονται καθημερινά για την δι-
άδοσή του και πιστεύουν βαθιά 
στο όραμα του εμπνευστή Satoshi 
Nakamoto. Όμως το bitcoin έχει 
συναντήσει και πολλές αντιδρά-
σεις. Η κυριότερη αντίδραση από 
τους χρήστες είναι η μεταβλητότη-
τα που παρουσιάζει. Τα συνηθισμέ-

να χρήματα παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα, κυρίως 
γιατί υποστηρίζονται από ισχυρές χώρες ή ομάδες χωρών 
και υπάρχει η κεντρική τράπεζα η οποία καθορίζει με δια-
φόρους τρόπους την προσφορά με στόχο να μην παρου-
σιάζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεγάλες διακυ-
μάνσεις. Από την άλλη το bitcoin έχει σταθερή προσφορά 
και μεταβαλλόμενη ζήτηση, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται ακραίες διακυμάνσεις στην τιμή του. Έτσι λοιπόν 
το πιο συνηθισμένο πρόβλημα των χρηστών είναι έλλει-
ψη σιγουριάς για την συναλλαγματική του αξία κάθε στιγ-
μή. Η επομένη μεγάλη αντίδραση, η οποία έχει αναδειχτεί 
από πολλούς οικονομολόγους, βρίσκεται σε γεγονός ότι το 
bitcoin βρίσκεται στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού πορτο-
φολιού και παραμένει εκεί. Αυτό έχει ως συνέπεια την κα-
τάργηση ενός από τους βασικότερους πυλώνες της σύγ-
χρονης οικονομίας, των τραπεζών. Με πολύ απλά λόγια, 
δίχως καταθέσεις στις τράπεζες δεν μπορούν να δοθούν 
δάνεια με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις, τόσο οι νέες όσο 
και αυτές που ήδη λειτουργούν, να μην μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε κεφάλαιο. Δίχως πρόσβαση σε κεφάλαιο οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να επεκταθούν με αποτέλεσμα 
η οικονομία να μην αναπτύσσεται. Μια ακόμα επίπτωση 
από τη χρήση του είναι η ευκολία και η ανωνυμία που πα-
ρέχει στις συναλλαγές. Έτσι μπορούν να γίνουν (και γίνο-
νται) με πολύ απλό τρόπο παράνομες συναλλαγές για πα-
ράνομα προϊόντα, όπως όπλα και ναρκωτικά.

Καταλήγοντας, το bitcoin είναι μια πολλά υποσχό-
μενη μορφή τέλεσης συναλλαγών, η οποία όμως 
έχει ακόμα αρκετά δομικά προβλήματα που πρέ-

πει να λυθούν. Ας μην ξεχνάμε, ότι αυτό αποτελεί την πρώ-
τη προσπάθεια από τότε που δημιουργήθηκε το διαδίκτυο, 
για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συναλλάγματος. Την 
ίδια στιγμή αναλυτές προεξοφλούν την μελλοντική δημι-
ουργία ενός νέου ηλεκτρονικού συναλλάγματος, το οποίο 
θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το bitcoin. Άλλωστε 
για να καταλήξουμε στις τεράστιες επιτυχίες του Facebook, 
της Apple και του Skype, έχουν υπάρξει πολλές αποτυχη-
μένες προσπάθειες.
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμε-
ρον τάσσεται υπέρ της παραμονής της Μ. Βρε-
τανίας στην Ε.Ε. υπό ορισμένες συνθήκες. Οι 
συνθήκες αυτές περιλαμβάνουν την εξαίρεση 
της Βρετανίας από την «ολοκλήρωση» της Ε.Ε. 
καθώς και από την ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
των κρατών-μελών, όσον αφορά το χρηματο-
πιστωτικό τους σύστημα και την τραπεζική, 
ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στην Ευρωζώ-
νη. Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετανία θα εποπτεύει 
τέτοιου είδους δεσμούς έτσι ώστε να εγγυάται 
την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ταυτό-
χρονα, θα έχει το δικαίωμα να μην καταβάλ-
λει επίδομα σε νεοαφιχθέντες εργαζομένους 
από άλλα κράτη της Ε.Ε. τα πρώτα τέσσερα 
χρόνια της παραμονής τους στη χώρα. 
Τέλος, οι κυβερνήσεις θα αποφασίζουν 
το μέγεθος των επιδομάτων παιδιού (ή 
παιδιών) για τους μετανάστες από άλ-
λο κράτος της Ε.Ε.

Η ίδια η Ευρώπη λαμβάνει θέση επί 
του ζητήματος. Χώρες όπως η Γερμανία, η Σου-
ηδία, η Πολωνία επιθυμούν την παραμονή της 
Βρετανίας. Ωστόσο, φαίνεται να διαφωνούν σε 
κάποια από τα αιτήματα τα οποία έθεσε. Αιτή-
ματα που αφορούν τόσο τη μεταναστευτική 
πολιτική όσο και τα επιδόματα παιδιών και ερ-
γαζομένων.

Εάν όμως τα αποτελέσματα του δημοψη-
φίσματος της 23ης Ιουνίου δείξουν την έξοδο, 
τότε οι επιπτώσεις δεν θα αργήσουν να φα-
νούν. Σύμφωνα με έκθεση της Βρετανικής κυ-
βέρνησης θα υπάρξει μία περίοδος οικονομι-
κής αστάθειας για την Βρετανική οικονομία η 
οποία θα θέσει σε κίνδυνο εμπορικές συμφω-
νίες όπως εξαγωγές αυτοκινήτων, επενδύσεις 
και υπηρεσίες. Πλέον η πρόσβαση στην ευρω-
παϊκή οικονομία θα δυσχεραίνεται.

Αναμφισβήτητα, το Σίτυ του Λονδίνου εί-
ναι κορυφαίο χρηματοοικονομικό κέντρο πα-
γκοσμίως. Περίπου διακόσιες πενήντα τράπε-
ζες βρίσκονται στο Σίτυ έχοντας πρόσβαση 

στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. Αξιοσημείω-
το είναι το γεγονός πως αυτή την στιγμή εξά-
γουν κεφάλαια και υπηρεσίες χωρίς επιπλέον 
φόρους σε 27 κράτη-μέλη. Άρα, πιθανή έξοδος 

δεν θα σημαίνει μόνο δυσκο-
λία πρόσβασης στην ευρωπα-
ϊκή αγορά αλλά κατ’ επέκτα-
ση αποχώρηση ή μεταφορά 
ξένων τραπεζών σε πρωτεύ-
ουσες οικονομικά ισχυρές 
εντός της Ε.Ε. όπως το Παρί-
σι ή το Δουβλίνο. Άρα κρίνε-
ται απαραίτητη η πρόσβαση 
στην ευρωπαϊκή αγορά έτσι 

ώστε οι τράπεζες να συνεχίσουν να αναπτύσ-
σονται, να επενδύουν και να δημιουργούν νέ-

ες θέσεις εργασίας.
Άλλωστε η πιθανή έξοδος της Βρε-

τανίας δεν θα είναι μία εύκολη μετά-
βαση. Ακόμα και να βγει από την Ε.Ε. 

θα πρέπει να διατηρήσει κάποιους κα-
νονισμούς της προκειμένου να παραμεί-

νει συνδεδεμένη στην ευρωπαϊκή αγορά.
Την ίδια στιγμή, οικονομολόγοι και αναλυ-

τές προειδοποιούν για σημαντική πτώση της 
στερλίνας (έως και σε επίπεδα του 1985). Ήδη 
φαίνεται να έχει αρχίσει να μειώνεται η αξία 
της κατά 2%, σε σχέση με τα άλλα νομίσματα, 
μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος.

Μολονότι οι συνέπειες ενός Brexit είναι ση-
μαντικές, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν 
μικρό προβάδισμα υπέρ των υποστηρικτών 
του. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά 
της Ευρώπης κρούουν το κώδωνα για μια όχι 
και τόσο ασφαλή Ε.Ε., σύμφωνα με τους Βρε-
τανούς που επιθυμούν την έξοδο. Παράλληλα, 
οι μεγάλες ροές προσφύγων προς τις ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες δεν θα αφήσουν ανεπηρέα-
στη την ψήφο τους.

Στο πλευρό του «στρατοπέδου» υπέρ του 
Brexit τάσσεται ο δήμαρχος του Λονδίνου 
Μπόρις Τζόνσον ο οποίος υποστηρίζει πως η 
έξοδος της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. είναι η 
ευκαιρία της να προχωρήσει στην υπογραφή 
δικών της εμπορικών συμφωνιών με τον υπό-
λοιπο κόσμο.

Πόσο κοστίζει ένα
Της Χαράς Τσιούρη

Στην κορυφή της επικαιρότητας φαίνεται να βρίσκεται το εν-
δεχόμενο ενός Brexit. Αυτό συμβαίνει γιατί η έξοδος της Βρε-
τανίας από την Ε.Ε. είναι ένα ζήτημα που θα έπληττε ολόκλη-
ρη την Ε.Ε. αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Θα τολμήσουν 
οι Βρετανοί ένα 
βήμα προς την 

έξοδο 
ή θα αναλογιστούν 

περισσότερο τον 
κίνδυνο μιας τέτοιας 

απόφασης;

;
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Πώς μπορούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ 
να επηρεάσουν το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιό;
Της Χριστίνας Πινζάρη

Με ετήσιο ΑΕΠ 17.419δις δολάρια (28,10% παγκοσμίου ΑΕΠ), με πάνω από 320.090.857 κατοίκους, με μία 
πολύ ισχυρή επιχειρηματική σκηνή και με τις μεγαλύτερες αμερικάνικες επιχειρήσεις να είναι και οι κο-
ρυφαίες στον κόσμο, είναι προφανές γιατί οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πα-
γκόσμια σκηνή. Εν όψει λοιπόν των επερχόμενων προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2016, θα 

ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία και γιατί μας 
αφορούν ως επενδυτές.

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
που καλείται να ξεπεράσει η παγκόσμια κοινότητα σή-
μερα είναι η προσφυγική κρίση, η εύθραυστη οικονομία 
η οποία δεν έχει αναρρώσει από την κρίση του 2008, η 
έντονη πτώση της τιμής του πετρελαίου και η κλιματι-
κή αλλαγή. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ρόλο των ΗΠΑ σε 
αυτά τα γεγονότα, είναι πο-
λύ σημαντικό να δοθεί έμ-
φαση στις θέσεις των υπο-
ψηφίων πάνω στα θέματα 
αυτά, καθώς οι αποφάσεις 
τους θα έχουν αντίκτυπο δι-
εθνούς κλίμακας.

Για παράδειγμα, ένας 
πόλεμος κατά του ISIS πιθα-
νότατα θα οδηγούσε στην 
αύξηση των προσφυγικών ροών και πιθανώς στην επέ-
κταση του πολέμου και σε άλλες χώρες. Επίσης, η αποδο-
χή ή μη Σύριων προσφυγών θα σήμαινε επιπλέον φόρτο 
και συγκρούσεις στην Ευρώπη λόγω των διφορούμενων 
απόψεων σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρί-
σης και την άνοδο των εξτρεμιστικών οργανώσεων.

Επιπλέον, η πρόσφατη μείωση της τιμής του πετρελαί-
ου δημιούργησε μεγάλες ζημιές στις εταιρίες ενέργειας, 
οι οποίες παραδοσιακά υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλι-
κάνους με αντάλλαγμα ευνοϊκά κανονιστικά πλαίσια και 
στόχο την αύξηση των κερδών τους. Επομένως, ποια θα 
είναι άραγε το επόμενο βήμα μιας ενδεχόμενης ρεπου-
μπλικανικής κυβέρνησης; Θα είναι μήπως η ενίσχυση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας και μία πιο βιώσιμη λύ-
ση για το περιβάλλον ή μήπως ευνοϊκές ρυθμίσεις του 
κανονιστικού πλαισίου με στόχο την αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου; Επομένως, ποια στρατηγική θα πρέπει 
να ακολουθήσουμε για τη βελτιστοποίηση των αποδό-
σεων του χαρτοφυλακίου μας αλλά και για την προστα-
σία από ενδεχόμενο πολιτικό κίνδυνο, αν για παράδειγμα 
επενδύουμε σε τομείς που επηρεάζονται από τη τιμή του 
πετρελαίου; Επιπρόσθετα, πώς μας επηρεάζει η συνέχιση 
ή μη του προγράμματος Obama Care, αν το χαρτοφυλά-
κιό μας περιέχει μετοχές αμερικάνικων εταιριών υγείας;

Μία ενδιαφέρουσα πρώτη προσέγγιση είναι αυτή του 
Nickels (2004), που υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις τεί-
νουν να επηρεάζουν τη δημοσιονομική πολιτική με τέτοιο 
τρόπο ώστε να υπάρχει ανοδικός οικονομικός κύκλος σε 
περίοδο εκλογών, καθώς αυτό επηρεάζει θετικά την ψυ-

χολογία των ψηφοφόρων 
και επενδυτών. Έτσι, απο-
δεικνύει την ύπαρξη ενός 
πλήρους οικονομικού κύ-
κλου, ο οποίος διαρκεί κα-
τά μέσο όρο όσο μια προε-
δρική θητεία (4 χρόνια), με 
ανώτατα επίπεδα τις προε-
κλογικές περιόδους και κα-
τώτατα 2 χρόνια πριν τις 
εκλογές και προτείνει τη 
λήψη θέσης αγοράς στα κα-

τώτατα επίπεδα της αγοράς και πώλησης σε προεκλογι-
κή περίοδο, όπου οι τιμές είναι υψηλές. Έτσι, αποδεικνύει 
ότι μπορούν να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις. Ωστόσο, 
η στρατηγική του Nickels αφορά κυρίως κύκλους όπου 
έχουμε ξανά υποψηφιότητα του τρέχοντος προέδρου, κά-
τι που δεν ισχύει στην περίπτωση του Μπάρακ Ομπάμα.

Συνεχίζοντας, υπάρχουν αρκετές πιθανές στρατηγικές 
που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας επενδυτής, ανά-
λογα με τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, καθώς στην 
αγορά υπάρχει έντονη αβεβαιότητα, τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσμα, μια στρατηγική ουδέτερη προς την αγορά με 
υψηλή διαφοροποίηση σε διαφορετικούς κλάδους, πιθα-
νότατα θα μείωνε αρκετά τον πολιτικό κίνδυνο λόγω των 
εκλογών στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, μία event based στρατη-
γική θα μπορούσε να αποβεί πολύ κερδοφόρα, σε περί-
πτωση που εκτιμούσαμε σωστά το νικητή των επερχό-
μενων εκλογών.

Συνοψίζοντας, παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι χειρισμού του χαρτοφυλακίου μας ανάλογα με τις 
εκτιμήσεις μας για το αποτέλεσμα των φετινών εκλογών 
στις ΗΠΑ, το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα αυ-
τό δεν είναι αμελητέο και πρέπει να το λάβουμε υπόψη 
μας στη δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής για το 
χαρτοφυλάκιό μας.
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χείων (μετοχές, ομόλογα, μετρητά). 
Μπορούν να ομαδοποιηθούν σε real assets, 
hedge funds, commodities, private equity 
(περιλαμβανόμενων των mezzanine και 
distressed debt) και structured products 
(καθώς και credit derivatives).

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των 
επενδύσεων σε whisky ως εναλλακτική 
επένδυση αποτελεί η δημιουργία δημοπρα-
σιών, χρηματιστηριακών δεικτών αλλά και 
το γεγονός ότι οι τιμές των single malts στις 
δημοπρασίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Μάλιστα, η Rare Whisky 101, εται-
ρεία που παράγει δεδομένα για τους συλλέ-
κτες και τους επενδυτές, έχει δημιουργήσει 
σχετικό δείκτη (Δεκέμβριος 2008) ο οποί-
ος καταγράφει το κόστος των 1000 καλύτε-
ρων αποδόσεων των ετικετών whisky. Πιο 
συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός εμφανίζει 
τριπλασιασμό της τιμής σε σύγκριση με το 

2008 αγγίζοντας τις 350 μονάδες τον Απρί-
λιο του 2016 (Διάγραμμα 1) το οποίο οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη προ-
σφοράς και στην αυξημένη ζήτηση στην 
Ασία και συγκεκριμένα στην Taiwan.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η δη-
μιουργία fund με αντικείμενο την συγκε-
κριμένη επένδυση. Ειδικότερα, ο CEO της 
«Platinum Wines», με έδρα στο Hong Kong, 
Rickesh Kishnani δημιούργησε το «Platinum 
Whisky Investment Fund» τον Ιούνιο του 
2014 με έδρα τα Cayman Islands. Το συγκε-
κριμένο fund (το πρώτο στο είδος του) έχει 
εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους 9 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων μέχρι σήμερα χρεώνοντας 
σε ετήσια βάση 1.5% management fee, επι-
πλέον 1% για την κάλυψη του κόστους απο-
θήκευσης και 20% performance fee από τα 
annual returns.

Λόγοι επένδυσης

1. Περιορισμένη προσφορά και 
αναπτυσσόμενη ζήτηση

Ο αριθμός των παλαιωμένων Σκοτσέζι-
κων μπουκαλιών είναι περιορισμένος 

ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση αυξάνεται κάθε 
χρόνο. Επιπλέον, τα αποθέματα παλαιωμέ-
νων βαρελιών στα distilleries μειώνονται. 
Συχνά επίσης, η παραγωγή δεν είναι δυνατό 
να συνεχιστεί καθώς πολλά distilleries έχουν 
παύσει να λειτουργούν αρκετά χρόνια πριν, 
το οποίο μεταφράζεται με αυξανόμενη αξία 
για τα σπάνια παλαιωμένα whisky.

	  

Επένδυση σε whisky
Του Θάνου Νικολάου

Στις σημερινές αβέβαιες οικονομικές συν-
θήκες, καθώς οι επενδυτές αναζητούν δι-
αφορετικά επενδυτικά οχήματα, οι 
επενδύσεις σε whisky ευη-

μερούν και αναπτύσσονται στην 
κατηγορία των εναλλακτικών επεν-
δύσεων ως επιλογή για τα funds και 
τους ιδιώτες επενδυτές.

Εναλλακτικές επενδύσεις λογί-
ζονται αυτές, οι οποίες δεν είναι ένα 
από τα τρία είδη περιουσιακών στοι-

Διάγραμμα 1: Ιστορικές αποδόσεις του Rare Whisky 101
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2. Ασφάλεια και υψηλές ευκαιρίες 
κέρδους

Είναι μια επένδυση σε σπάνιο, φυσικό, 
πολυτελές αγαθό το οποίο σύμφωνα 

με τα ιστορικά δεδομένα δύναται να επι-
φέρει σημαντική αύξηση στην αξία της. 
Τις περασμένες δεκαετίες, η αγορά whisky 
έχει αποδείξει ότι είναι ανεξάρτητη από τις 
αναταραχές στις χρηματιστηριακές αγορές. 
Επομένως, προσφέρει διαφοροποίηση λό-
γω της χαμηλής συσχέτισης με τα υπόλοιπα 
περιουσιακά στοιχεία όπως παραδείγματος 
χάριν τα ομόλογα και τα ακίνητα.

Ιδιαιτερότητες & κίνδυνοι 
της επένδυσης

Στην αγορά whisky, όπως και στις 
υπόλοιπες λιγότερο γνωστές εναλ-
λακτικές επενδύσεις, μπορεί να 

υπάρχουν δυσκολίες με την διάθεση του 
περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα 
μιας μη ρευστής αγοράς. Σαν στοιχείο, το 
whisky ενέχει υψηλότερη δυσκολία διάθε-
σης συγκριτικά με άλλα στοιχεία, όπως για 
παράδειγμα ο χρυσός. Ωστόσο, τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενος 
αριθμός δημοπρατών οι οποίοι διοργα-
νώνουν τακτικές αγοραπωλησίες whisky. 
Αν και υπάρχουν οι συνηθισμένες χρεώ-
σεις στις αγοραπωλησίες σε δημοπρασί-
ες, αγοράζοντας τα σωστά «μπουκάλια» 
μπορεί να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις 
που θα υπερ-καλύψουν τις οποιοδήποτε 
χρεώσεις που υπάρχουν στις συναλλαγές.

Σε αντίθεση με άλλα ποτά, το whisky 
χρειάζεται να αποθηκευτεί σε κατάλληλο πε-
ριβάλλον και σε σωστή τοποθέτηση καθώς 
ο βαθμός του αλκοόλ μπορεί να διαβρώσει 
τον φελλό προκαλώντας εξάτμιση του πε-
ριεχομένου και δραματική μείωση της αξί-
ας. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό της συγκε-
κριμένης επένδυσης αποτελεί η μεταβολή 
της στάθμης του περιεχομένου του μπου-
καλιού. Εάν για παράδειγμα η στάθμη ενός 
μπουκαλιού έχει μειωθεί εξαιτίας της εξάτμι-
σης, τότε η αξία του μπουκαλιού θα περιορι-
στεί σημαντικά. Οι ιδανικές συνθήκες είναι η 
φύλαξη των μπουκαλιών να γίνεται σε θερ-
μοκρασίες δωματίου, μακριά από την έκθε-

ση στον ήλιο και σε ξηρό περιβάλλον.

Παράγοντες προσδιορισμού 
της αξίας

Ένας αριθμός παραγόντων προσ-
διορίζει την αξία του μπουκαλιού. 
Πρώτα απ’ όλα, η ποιότητα του 

ποτού είναι καθοριστικός παράγοντας 
αφού προορίζεται για κατανάλωση. Επι-
πλέον στοιχεία είναι, η φήμη του distillery, 
(Macallan, Bowmore, Dalmore, Talisker) 
και η παύση παραγωγής (silent distilleries) 
όπως για παράδειγμα το Port Ellen, 

Brora και 
R o s e b a n k . 
Άλλος ένας 
παράγοντας 
αποτελεί η 
περιορισμέ-
νη έκδοση 
συνήθως λι-
γότερη από 
3.000 μπου-
κάλια. Τέλος, 
η σπανιότη-

τα και η παλαίωση των μπουκαλιών που 
έχουν παραχθεί πριν τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο πόλεμο καθώς επίσης και αυτά με πα-
λαίωση 25, 30, 35, 40, 45, 50 χρόνων, είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλή.

Σπανιότητα vs Ποιότητα

Σύμφωνα με τον David Robertson, 
Master Distiller (στην Macallan και 
στην Dalmore) και οι δύο παράγο-

ντες είναι σημαντικοί καθώς υψηλή ποι-
ότητα χωρίς σπανιότητα συνεπάγεται με 
εξαιρετική επιλογή για κατανάλωση. Ταυ-
τόχρονα, υψηλή σπανιότητα χωρίς ποι-
ότητα μετατρέπει το μπουκάλι σε «υγρή 
τέχνη». Συνδυασμός απαράμιλλης ποιό-
τητας και απόλυτης σπανιότητας τότε η 
υπερτίμηση είναι σίγουρη!

Ωστόσο, οι αγοραστές θα πρέπει να 
γνωρίζουν το γεγονός ότι όπως όλες οι 
επενδύσεις έτσι και αυτή ενέχει κινδύνους 
για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα καλή γνώση 
του whisky και της αγοράς του.

H σπανιότητα και 
η παλαίωση των 
μπουκαλιών που 
έχουν παραχθεί 

πριν τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο 

πόλεμο καθώς 
επίσης και αυτά 

με παλαίωση 
25, 30, 35, 40, 

45, 50 χρόνων, 
είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλή.
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Δημήτρης: Θυμάμαι, ήταν περισσότερο 
από δύο χρόνια πριν, όταν είχαμε συναντη-
θεί για το σύλλογο και ανακαλύψαμε ότι είχαμε 
κάνει αίτηση και οι δυο στο Cambridge, για το 
MPhil in Finance. Δυο μήνες μετά από αυτή τη 
συνάντηση επικοινωνήσαμε ξανά για να συγχα-
ρούμε ο ένας τον άλλον για την αποδοχή μας. 
Πρέπει να παραδεχθώ, από τη μεριά μου είχε 
προηγηθεί έρευνα και είχα καταβάλει προσπά-
θεια για την αίτηση.

Χαρά: Εγώ ξεκίνησα να σκέφτομαι τη διαδι-
κασία των αιτήσεων από το προηγούμενο καλο-
καίρι, μετά από συζητήσεις μου με παιδιά που 
ήταν ήδη στο εξωτερικό. Η προεργασία περι-
λάμβανε προετοιμασία για εξετάσεις GRE και 
IELTS, τα οποία ζητούσε η πλειοψηφία των πα-
νεπιστημίων.

Δημήτρης: Ωστόσο πρέπει να τονίσου-
με ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του 
Cambridge, το GRE δεν ήταν προαπαιτούμε-
νο, καθώς τη μεγαλύτερη βαρύτητα είχε ο βαθ-
μός πτυχίου. Anyway, ξανασυναντηθήκαμε με-
τά -σε επίσημο πλέον περιβάλλον- στην έναρξη 
του προγράμματος στα μέσα του Σεπτεμβρί-
ου. Τότε έλαβαν χώρα και τα προπαρασκευα-
στικά quantitative μαθήματα, 8 ωρών την ημέ-
ρα για δύο εβδομάδες. Αυτό που μου άρεσε πιο 
πολύ, όμως, ήταν τα κολλέγια και η γενικότερη 
ατμόσφαιρα.

Χαρά: Το Cambridge είναι οργανωμένο σε 
31 κολλέγια, και ο κάθε φοιτητής πρέπει να ανή-
κει σε ένα. Κάθε κολλέγιο είναι μοναδικό. Το δι-
κό μου είναι το Murray Edwards, το οποίο είναι 
θηλέων και έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθε-
ση γυναικείας τέχνης στον κόσμο.

Δημήτρης: Το δικό μου είναι το νεότερο 
από τα παλιά κολλέγια, ιδρύθηκε την ημέρα του 
Αγ. Βαλεντίνου το 1382 και ονομάζεται Sidney 

Sussex. Από την αρχή ακόμα, αυτό που μου εί-
χε κάνει εντύπωση δεν ήταν τόσο το μεσαιω-
νικό Harry Potter στιλ των χώρων, αλλά ότι μέ-
σα  σε αυτούς τους χώρους τρώμε και κάνουμε 
πολλές άλλες δράσεις. Συνεπώς το κολλέγιο γί-
νεται η δεύτερη οικογένειά σου.

Χαρά: Συμφωνώ. Το matriculation ήταν μια 
τελετή στην αρχή της χρονιάς που οργανώ-
νεται από το κολλέγιο, στην οποία γινόμαστε 
επίσημα μέλη του πανεπιστημίου. Το δικό μου 
ήταν στους κήπους του κολλεγίου και φορού-
σαμε του μανδύες μας οι οποίοι είναι υποχρεω-
τικοί για τις τελετές και διαφέρουν ανάλογα με 
την ηλικία και το επίπεδο σπουδών. Πώς ήταν 
το δικό σου;

Δημήτρης: Εμάς έγινε στην εκκλησία 
του Sidney Sussex, με αναμμένα κεριά και 
υπό τις μελωδίες του εκκλησιαστικού οργά-
νου. Μετά ξεκινήσαμε επισήμως τα μαθήμα-
τα και τα «κόλπα» με τις ημέρες καριέρας. Ξε-
κινάμε με Corporate Finance, Fundamentals of 
Competitive Markets και Econometrics. Πώς 
σου είχαν φανεί οι πρώτες μέρες των μαθημά-
των;

Mphil in Finance
στο Cambridge

Των Δημήτρη Γεωργίου και Χαράς Καφφέ
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Χαρά: Πριν ξεκινήσουμε, νόμιζα ότι θα ήταν 
δύσκολο να προσαρμοστούμε στο αγγλόφω-
νο περιβάλλον. Τελικά, προσαρμόστηκα γρή-
γορα. Το επίπεδο των μαθημάτων ήταν υψηλό 
και το σύστημα διδασκαλίας ήταν αρκετά δι-
αφορετικό από το ελληνικό πανεπιστήμιο. Τα 
μαθήματα απαιτούσαν συνεχή ενασχόληση με 
εργασίες και προόδους. Για παράδειγμα, το μά-
θημα Fundamentals of Competitive Markets εί-
χε εβδομαδιαίες εργασίες, το Econometrics είχε 
πρόοδο κάθε 2 εβδομάδες και σε κάποια μαθή-
ματα οι καθηγητές έπαιρναν παρουσίες.

Δημήτρης: Για εμένα η αρχή ήταν ένα πολύ 
critical point. Καταρχήν να πω ότι εγώ πήγαινα 
με την προοπτική του διδακτορικού. Δυστυχώς 
τα πρώτα μαθήματα και ειδικά το Corporate 
Finance το οποίο ήταν πιο θεωρητικό από ότι 
πιστεύω έπρεπε, αποτέλεσαν την ταφόπλα-
κα αυτού του πλάνου. Αντί να με εμπνεύσει με 
αποθάρρυνε εντελώς! Αρχίζοντας από νωρίς 
τον Οκτώβριο είχαμε καθημερινά και επί τρεις 
περίπου εβδομάδες events με εταιρείες στον 
τομέα του Investment Banking και Consulting, 
ενώ το γραφείο διασύνδεσης το οποίο ήταν πο-
λύ οργανωμένο είχε ειδικά sessions για mock 
interviews, έντυπο υλικό που ανανεωνόταν δι-
αρκώς και πολλές άλλες υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες. Ομολογώ ότι πήγα σε αρκετά events, 
ωστόσο –παρακινδυνευμένα ομολογουμέ-
νως- δεν προχώρησα σε αιτήσεις στην αρ-
χή της χρονιάς, διότι αποφάσισα ότι ήθελα να 
δώσω χρόνο στον εαυτό μου για να ανακαλύ-
ψω τι πραγματικά θέλω. Άλλωστε, ένας φοι-
τητής του Cambridge έχει lifetime πρόσβαση 
στο Careers Service τους, το οποίο πέρα από τα 
προαναφερόμενα έχει και πολλές άλλες δυνα-
τότητες όπως επίσημο δίαυλο επικοινωνίας με 
alumni και τις εταιρίες στις οποίες εργάζονται, 
το οποίο καλό θα ήταν να εφαρμοστεί και στα 
ελληνικά πανεπιστήμια!

Χαρά: Εγώ δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με 
τις ημέρες καριέρας γιατί ήθελα να συνεχίσω 
για PhD, η αίτηση για το οποίο απαιτούσε μια 
ερευνητική πρόταση το Δεκέμβριο και μια συ-
νέντευξη από panel που αποτελούνταν από 
όλους τους καθηγητές του τμήματος τον Ια-
νουάριο. Όταν έγινα δεκτή, μου όρισαν ένα 
condition να βγάλω βαθμολογία πάνω από 
70%, το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό για 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις για 
τα PhD, καθώς έκανα και κάποιες εκτός του 
Cambridge σε περίπτωση που δεν γινόμουν δε-
κτή, ήταν μια πολύωρη διαδικασία. Τα περισ-
σότερα πανεπιστήμια όπως LSE, LBS κλπ ζη-
τούσαν εκτός από τις συστατικές επιστολές το 
GRE, personal statements, research experience 
καθώς και δείγμα δουλειάς από τους φοιτητές. 
Για τα αμερικάνικα πανεπιστήμια οι αιτήσεις 
έκλειναν το Δεκέμβριο, και για τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά τον Ιανουάριο. Για όποιον ενδιαφέ-
ρεται για PhD, η όλη διαδικασία των αιτήσεων 
πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο ως το Νοέμ-
βριο, για admission το Σεπτέμβριο του επόμε-
νου έτους.

Δημήτρης: Εμένα, από την άλλη, η στρατη-
γική μου εστιάστηκε στο να αποκτήσω πολλές 
παραστάσεις και εμπειρίες και να εστιάσω ταυ-
τόχρονα και σε μαθήματα τα οποία έχουν ένα 
ουσιαστικό added value. Για παράδειγμα, μα-
θήματα όπως to Econometrics ήταν πολύ εν-
διαφέροντα καθώς διδάσκονταν με χρήση του 
οικονομετρικού προγράμματος R ή το Fixed 
Income, του οποίου ο καθηγητής είχε τρομε-
ρή εμπειρία και μας έκανε μέχρι και προσομοί-
ωση trading, ή το Strategic Valuation που χρη-
σιμοποιούσε το @RISK του Excel και κάναμε 
Monte Carlo Simulation πάνω σε παραδοσια-
κά Discounted Cash Flow μοντέλα.

Χαρά: Το πρόγραμμα αυτό είναι προσανα-
τολισμένο στην έρευνα, καθώς είναι MPhil και 
όχι MSc. Για ένα φοιτητή που θέλει να συνεχίσει 
σε PhD θεωρώ ότι είναι ιδανικό. Η διδασκαλία 
πολλών μαθημάτων γίνεται επίσης μέσω paper, 
κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.

Δημήτρης: Πιστεύω πως μεγάλο μέρος της 
εμπειρίας του Cambridge ήταν τα societies. 
Για παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω ότι αρχι-
κά έγινα εκπρόσωπος του Κολλεγίου μου για 
το Investment and Finance Society, ενώ λίγο 
αργότερα επιλέχθηκα για να πάρω μέρος στο 
Relative Return Fund του συγκεκριμένου συλ-
λόγου, ο οποίος επενδύει αληθινά χρήματα 
βάσει της έρευνας των φοιτητών και την αξιο-
λόγηση της από επαγγελματίες μεγάλων επεν-
δυτικών οίκων. Το ενδιαφέρον σε αυτό ήταν ότι 
πήρα μέρος ως ο μόνος μη Ασιάτης στο νεοσύ-
στατο Asian Equities team. Εκεί εκτός από τα 
research skills, είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω 
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Νοέμβριο, για 
admission το 

Σεπτέμβριο του 
επόμενου έτους.
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τα dynamics της Ασιατικής Αγοράς, αλλά και να 
συνεργαστώ με άτομα των οποίων η κουλτού-
ρα είναι αρκετά διαφορετική από τη δική μας. 
Από εκεί και πέρα κατόπιν συνέντευξης ορί-
στηκα Director of Publicity του Real Estate and 
Finance Club που μεταξύ άλλων οργανώσαμε 
το πρώτο Real Estate Debate στο Cambridge 
και βοήθησα στον επανασχεδιασμό της πολι-
τικής του συλλόγου σε θέματα δημοσιότητας. 
Η δραστηριότητα που με εντυπωσίασε όμως 
πιο πολύ ήταν η συμμετοχή μου στο iteams. 
Ήταν η πιο hardcore εμπειρία σε επίπεδο team 
experience. Ο σκοπός του project ήταν το 
commercialisation μιας εφεύρεσης του τμήμα-
τος Φυσικής και συγκεκριμένα ενός καινοτόμου 
ultra compact cooler. Εννοείται στην αρχή δεν 
ήξερα καν τι σημαίνει αυτό όποτε έπρεπε να 
μελετήσω για cryogenics και άλλες έννοιες της 
Φυσικής. Επίσης, ήμουν το μόνο finance person 
στην ομάδα μιας και εκτός και από ένα μετα-
πτυχιακό στα οικονομικά, οι υπόλοιποι προέρ-
χονταν από τον χώρο των θετικών επιστημών. 
Για παράδειγμα ο Μάρκους που είναι μεταδι-
δακτορικός στη Φυσική ή ο Άλεξ διδακτορικός 
στις Επιστήμες Υλικών. Ήταν η τέλεια συνερ-
γασία γιατί είχαμε τόσο diverse ικανότητες και 
γνώσεις που για να προχωρήσει το έργο έπρε-
πε να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο. Για πα-
ράδειγμα, πριν την έναρξη της έρευνας έφτια-
ξα για τα υπόλοιπα μέλη ένα πλαίσιο με ρίζες 
στη συμβουλευτική για το πως γίνεται η έρευνα 
αγοράς, η ανάλυση ανταγωνισμού, ο καθορι-
σμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κλπ. 
Ακόμα, όταν κατάφερα να κάνω μια επαφή με 
εταιρεία στο Πάλο Άλτο και θα συζητούσα με 
τον αντιπρόεδρο σχετικά με την εφεύρεση, πα-
ρόντες ήταν και άλλα δυο μέλη της ομάδας με 
τεχνική κατάρτιση σε θέματα κρυογονικής και 
φυσικής, σε περίπτωση που η συζήτηση ξέφευ-
γε από το πεδίο γνώσης μου.

Χαρά: Η δική μου εμπειρία από δραστηρι-
ότητες ήταν κυρίως ακαδημαϊκού περιεχομέ-
νου. Στο Cambridge Judge Business School το 
διδακτικό προσωπικό καλούσε κάθε εβδομά-
δα διάφορους καθηγητές από πανεπιστήμια 
της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής για να μι-
λήσουν για τα working paper και την έρευνά 
τους. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι στο 
τέλος του σεμιναρίου δινόταν η δυνατότητα 

στους PhD φοιτητές κα-
θώς και σε αυτούς που θα 
συνεχίσουν στο PhD την 
επόμενη χρονιά να μιλή-
σουν επί προσωπικής βά-
σης με τους καθηγητές για 
τα ερευνητικά τους ενδι-
αφέροντα και να κρατή-
σουν επαφές που θα μπο-
ρούσαν να είναι χρήσιμες 
και στο Job Market των πα-
νεπιστημίων μετά το PhD. 
Επίσης σημαντικές ήταν οι 

κοινωνικές δραστηριότητες στις οποίες μας δό-
θηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε, όπως τα 
formal dinners και οι συναυλίες.

Δημήτρης: Ναι η μουσική είναι ένα ενδια-
φέρον κομμάτι του Cambridge life. Από εκεί και 
πέρα συμμετείχα ή παρακολούθησα δραστηρι-
ότητες συλλόγων σχετικές με τα ενδιαφέροντά 
μου όπως το History Society, το πρώτο Fashion 
Charity show ή το Apotheosis το νεοσύστατο 
σύλλογο Φιλοσοφίας του Trinity College. Δυ-
στυχώς, λόγω ενός ατυχήματος στο χέρι μου 
δεν συμμετείχα στην ομάδα rowing, αλλά έκα-
να σταθερά κολύμβηση. Όσο για τα formals, 
ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία τόσο για την 
ξεχωριστή αισθητική και προσωπικότητα του 
κάθε κολλεγίου όσο και για τη φιλική ατμό-
σφαιρα που δημιουργούταν από το γεγονός 
της πρόσκλησης. Ποια formals σου άρεσαν πε-
ρισσότερο;

Χαρά: Ένα από τα αγαπημένα μου ήταν το 
Peterhouse, όπου οργάνωσαν το Harry Potter 
μασκέ formal, καθώς και το Χριστουγεννιάτικο 
στο Old Hall του Queens’. Τα formal είναι μια 
καλή ευκαιρία να επισκεφτούμε άλλα κολλέ-
για αλλά και να κρατήσουμε επαφή με τους φί-
λους μας.

Δημήτρης: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ 
το formal στο King’s College, και το Halloween 
formal. Επίσης, ενδιαφέρον είχε το formal με 
το Bridgemas και τις κορώνες που φοράγαμε. 
Ωραία ήταν και τα party που κάναμε ως τάξη 
όπως το Πρωτοχρονιάτικο όπου ανταλλάξαμε 
και δώρα! Γενικά, αν έπρεπε να συνοψίσουμε, η 
εμπειρία μου ήταν τέτοια που αν μπορούσα να 
πάω πίσω το χρόνο θα επαναλάμβανα και πάλι 
αυτό το πρόγραμμα.

Πιστεύω πως 
μεγάλο μέρος 

της εμπειρίας του 
Cambridge 

ήταν τα societies. 
Αρχικά έγινα 
εκπρόσωπος 

του Κολλεγίου μου 
για το Investment 

and Finance Society
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Η εμπειρία του Εράσμους δεν είναι εύκολο να περιγραφεί με λίγα λόγια ούτε είναι εύκολο μία τόσο ξεχω-
ριστή εμπειρία που είναι ικανή να ανατρέψει την μέχρι τώρα κοσμοθεωρία σου, να αποτυπωθεί σε ένα 
άρθρο μικρής έκτασης. Αρχικά, να αναφέρω πως μεγαλώνοντας σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ακόμη 
και η μετακόμιση μου στην Αθήνα για να σπουδάσω στο ΟΠΑ φαινόταν δύσκολη, πόσο μάλλον σε μια 

ξένη χώρα, την Ελβετία, που δεν γνώριζα καμία από τις τρείς επίσημες γλώσσες της. Η επιλογή της Γενεύης έγι-
νε αν μη τι άλλο με κριτήρια την καλή φήμη του πανεπιστημίου, έχοντας πρόγραμμα bachelor διδασκόμενο εξ’ 
ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, καθώς και για το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον της Γενεύης που θεωρείται 
η βασίλισσα του private banking, κάτι που την καθιστούσε εξαιρετικό προορισμό για επαγγελματική απασχόλη-
ση στο μέλλον.

Η δικιά μου περιπέτεια, λοιπόν, ξεκίνησε 
λίγες ώρες μετά την εξέταση της λογιστικής 
κόστους στο ΟΠΑ, κάνοντας την συνηθισμέ-
νη συζήτηση των θεμάτων με τους φίλους 
μου από το τηλέφωνο μέσα στο ταξί κατευ-
θυνόμενος προς το αεροδρόμιο, ζητώντας 
από τον οδηγό να βιαστεί για να προλάβω 
την πτήση. Οι πρώτες μου εικόνες από την 
Γενεύη ήταν μαγικές, μια παραλίμνια πόλη 
περιτριγυρισμένη από τις χιονισμένες Ελ-
βετικές και Γαλλικές Άλπεις και στη μέση το 
στολίδι της πόλης το σιντριβάνι Jet d’ Eau 
ικανό να εκτοξεύσει νερό σε ύψος 140 μέ-
τρων. Ακολούθησε μια ευχάριστη έκπλη-
ξη την επόμενη μέρα επισκεπτόμενος το 
Carouge, όπου βρισκόταν το πανεπιστήμιο 
με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, κτίριο 
κατασκευασμένο το 2015, άψογες υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες και φιλικό προσωπικό, 
δικαιώνοντας την επιλογή μου για σπουδές 
στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο συνεχώς. 
Οι γνωριμίες με άλλους φοιτητές έγιναν πο-
λύ γρήγορα, γνωρίζοντας άτομα πολύ ανοι-
χτά από όλες τις γωνιές του κόσμου, από το 
μακρινό Ελ Σαλβαδόρ μέχρι την Ταϊλάνδη, 
έχοντας τις ίδιες επιθυμίες να κάνουμε πολ-
λά ταξίδια και να γνωρίσουμε τις κουλτούρες 
των άλλων χωρών. Ο πρώτος μήνας είχε αμέ-
τρητα χιλιόμετρα περπατήματος, γαστρονο-
μικές συναντήσεις δοκιμάζοντας τις συντα-
γές που κουβαλούσαν μαζί τους οι φοιτητές 
εράσμους και φυσικά ένα από τα πιο παρα-
δοσιακά πιάτα των Ελβετών το fondue. Στη 
γαλλόφωνη Γενεύη υπήρχαν πολλές ευκαι-
ρίες να απολαύσω διάφορα έργα του γαλλι-
κού κινηματογράφου και να μυηθώ σε άλλες 

μορφές τέχνης επισκε-
πτόμενος διάφορες 
γκαλερί με μοντέρ-
νους και κλασσικούς 
πίνακες. Φυσικά δεν 
έλειπαν και τα πάρτυ 
είτε σε σπίτια φίλων εί-
τε στα διάφορα νυχτε-
ρινά μαγαζιά στην πα-
λιά πόλη, που σε όλα, 
ως φοιτητές εράσμους, 
ήμασταν καλοδεχού-
μενοι και αυτομά-
τως προσκεκλημένοι. 
Όσον αφορά τις παρα-
κολουθήσεις μου στο 
πανεπιστήμιο, αποτε-
λούσαν μεγάλο μέρος 
της καθημερινότητας 
μου με ένα τελείως δι-

αφορετικό τρόπο διδασκαλίας για έναν φοι-
τητή του ΟΠΑ με συνεχείς παρουσιάσεις και 
διαλέξεις που απαιτούσαν την συνεχή συμ-
μετοχή των φοιτητών. Βέβαια, το γεγονός 
ότι στα μαθήματα ήμουν σχεδόν σε όλα με 
τους καινούριους μου φίλους καθιστούσε 
την κάθε μέρα ξεχωριστή στο πανεπιστή-
μιο κάνοντας τις ώρες να περνάνε γρήγορα 
και ευχάριστα.

Καθώς η άνοιξη έκανε δειλά δειλά τα 
πρώτα της βήματα στο κρύο κλίμα της Γε-
νεύης, αγόρασα ένα ποδήλατο που με εξυ-
πηρετούσε σε όλες μου τις μετακινήσεις μέ-
σα στη πόλη αλλά και διανύοντας μεγάλες 
αποστάσεις με την υπόλοιπη παρέα ικανο-
ποιούσαμε τη δίψα μας να εξερευνήσουμε 

Μια αστραπή η ζωή μας … μα προλαβαίνουμε
Toυ Λάμπρου Γιαννακόπουλου

Αυτός που θέλει 
να είναι σταθερά 

ευτυχισμένος, 
πρέπει να αλλάζει 

συχνά.
 Κομφούκιος
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τις γύρω περιοχές, με την πιο χαρακτηριστι-
κή τη διαδρομή για τη Λωζάνη που έπειτα 
από 50 περίπου χιλιόμετρα παράλληλα με τη 
λίμνη φτάσαμε στο Cully Jazz Festival, απο-
λαμβάνοντας τη θέα της λίμνης από την απέ-
ναντι πλευρά πλέον. Αξίζει να σημειωθεί πως 
παρόλο που κανείς από την παρέα δεν ήταν 
συνηθισμένος στη ποδηλασία για τόσο με-
γάλες αποστάσεις, πολλοί το δοκιμάσαμε 
με μόνο μας κίνητρο την περιέργειά μας να 
ζήσουμε αύτη την εμπειρία που σίγουρα θα 
είναι για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας. 
Κάπου εκεί ξεκίνησαν και οι εξορμήσεις σε 
γειτονικές χώρες με την πιο χαρακτηριστική 
αυτής του Tour du Mont Blanc που κατά κοι-
νή ομολογία είναι μια από τις πιο όμορφες 
στην Ευρώπη και όχι άδικα αφού διασχίζεις 
τις Ελβετικές, Γαλλικές και Ιταλικές Άλπεις μέ-
σα από ένα μαγευτικό τοπίο συνδυασμένο 
με την ανεμελιά που προσφέρει η παρέα του 
εράσμους. Έπειτα από μια γρήγορη περιή-
γηση στα γραφικά χωριουδάκια της βόρει-
ας Ιταλίας φτάσαμε στο Μιλάνο, όπου μεί-
ναμε μαγεμένοι από το επιβλητικό Duomo 
καθώς και από την επίσκεψή μας στην πινα-
κοθήκη Μπρέρα στην ομώνυμη γειτονιά, με 
θαυμαστά έργα του Καραβάτζιο, Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι, Ελ Γκρέκο κα.

Καθώς ο χρόνος περνούσε στην καλοκαι-
ρινή πλέον Γενεύη και η επιστροφή στην Ελ-
λάδα πλησίαζε μαζί με την επιστροφή στη 
πραγματικότητα, προσπάθησα να πάρω μια 
γεύση από τις ευκαιρίες καριέρας στην Ελβε-
τία. Στην προσπάθεια μου αυτή με βοήθησε 
η συζήτηση που είχα με μια από τις καθηγή-
τριες μου την Caroline, με 7 χρόνια προϋπη-
ρεσία στο private banking στην UBS και άλλα 
5 στη Βρετανική LLOYDS. Η συζήτηση αυτή 
με βοήθησε να καταλάβω την θεώρηση της 
Ελβετίας ως ένα μικροπεριβάλλον που με δι-
άφορους μηχανισμούς άμυνας όπως ακριβά 
ενοίκια σπιτιών καθώς και με ένα αυστηρό 
νομοθετικό πλαίσιο προστατεύει πολύ καλά 
την αγορά εργασίας της. Τα τελευταία χρό-
νια η ίδια ασχολείται ως talent spotter και 
recruiter για διάφορες εταιρίες μέσα από τη 
δική της εταιρία την ΗeadToHead που έχει 
σκοπό τη δημιουργία γεφυρών με την Ελβε-
τία τόσο για ανθρώπους όσο και για ιδέες, 

χτίζοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργα-
τών. Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να 
υπάρχουν για την εύρεση εργασίας στην Ελ-
βετία, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα νέων 
που έχουν καταφέρει και έχουν βρει εργασία. 
Ένα τέτοιο είναι του φίλου μου του Massimo 
από την Ισπανία όπου ήταν εράσμους στη 
Γενεύη προερχόμενος από το πανεπιστήμιο 
της Μαδρίτης, σπουδάζοντας χρηματοοικο-
νομικά. Ο Massimo γυρνώντας πίσω στη Μα-
δρίτη δεν πρόλαβε τις προθεσμίες για μετα-
πτυχιακό και έτσι δοκίμασε να κάνει αίτηση 
στην UBS για πρακτική επιτυχώς και πλέον 
είναι μόνιμος υπάλληλος σε μια από τις 20 
μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Επίσης 
χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι το 
παραδοσιακό τραπέζι της τσικνοπέμπτης το 
πέρασα με ακόμη 20 Έλληνες, προερχόμε-
νοι η πλειοψηφία εξ’ αυτών από το ΟΠΑ, που 
πλέον δουλεύουν στην Procter and Gamble 
στη Γενεύη (όπου βρίσκονται τα κεντρικά 
γραφεία της εταιρίας για την Ευρώπη, Αφρι-
κή και τη Μέση Ανατολή) μαζί με άλλους 100 
Έλληνες.

Συνοψίζοντας, οφείλω να σας επεξηγή-
σω την αλλαγή κοσμοθεωρίας που ανέφε-
ρα στην αρχή του άρθρου μου, ότι δηλαδή 
πέρα από την επίτευξη των στόχων της σχο-
λής, συνειδητοποιώ πλέον, πως η ολοκλήρω-
ση της προσωπικότητάς μου επέρχεται και 
από την εξερεύνηση της φύσης, την αλληλε-
πίδραση με άλλες κουλτούρες και μέσα από 
μια ταυτόχρονη νοητική σύγκριση με τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της δικιάς μας κουλ-
τούρας. Άλλωστε δεν είναι κακό να αναθε-
ωρούμε απόψεις, αρκεί να παραμένουμε 
σταθεροί στις αρχές μας.

Πέρα από την 
επίτευξη των 

στόχων της σχολής, 
συνειδητοποιώ 

πλέον, πως η 
ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς 
μου επέρχεται και 

από την εξερεύνηση 
της φύσης, την 

αλληλεπίδραση με 
άλλες κουλτούρες 

και μέσα από 
μια ταυτόχρονη 

νοητική σύγκριση 
με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 
της δικιάς μας 
κουλτούρας.
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