
 

Financial Literacy Masterclass 

Κατανοώντας την σύγχρονη και μελλοντική οικονομική εγχώρια και παγκόσμια   
πραγματικότητα 

Ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού 

Το Financial Literacy Masterclass powered by Financial Literacy Institute πρόκειται για ένα 
εντατικό πρόγραμμα ολιστικής χρηματοοικονομικής γνώσης και ενδυνάμωσης όπου οι 
συμμετέχοντες θα εκτεθούν στις βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
συνολικής διάρκειας 2.5 ωρών. 

Στους συμμετέχοντες θα  δοθεί υποστηρικτικό υλικό . 
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Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου του Πειραιά 

Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού  

 

Σκοπός της διάλεξης  

Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007/8  τόσο η παγκόσμια, όσο και η εγχώρια  
οικονομία έχουν εισέλθει σε μία κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας ( volatility) και 
πρωτόγνωρης χρηματοοικονομικής ευαλωτότητας (financial fragility) . 

H έλευση της πανδημίας επέτεινε τα σωρευτικά διαχρονικά προβλήματα των αγορών  και η 
υπερχρέωση επηρεάζει πλέον σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των πολιτών (wellbeing)  

Την ίδια στιγμή η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται κάθε  12 ώρες, ,με αποτέλεσμα οι 
εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα να είναι εκθετικές (exponential). 

Νέες προκλήσεις προβάλουν στην τεχνολογία (Artificial Intelligence , machine learning), στο 
περιβάλλον (κλιματική αλλαγή), στην αύξηση του πληθυσμού (πλησιάζει τα 8 δις 
κατοίκους), αλλά και άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως η υπερχρέωση, η κοινωνική 
ανισότητα και η  αυξανόμενη φτώχεια  . 

Ο συνδυασμός των παραπάνω δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον το οποίο κρύβει 
πολλές κινδύνους  για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη, αλλά ταυτόχρονα 

δημιουργεί και σημαντικές ευκαιρίες. 

Σε ένα τέτοιο πολύπλοκο περιβάλλον η χρηματοοικονομική γνώση αποκτά 
πολλαπλασιαστική δύναμη. 

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής διάλεξης είναι η κατανόηση της λειτουργίας ενός 
πολύπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η προστασία από τους κινδύνους που 

εμπεριέχει και η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των  ευκαιριών που δημιουργεί . 

Mε την έννοια αυτή θα παρουσιασθούν πρωτότυπα δεδομένα τόσο για την Ελληνική όσο 
και την παγκόσμια οικονομία.  

 



Keywords : Financial Literacy, Wellbeing, Longevity, Over debt, Central Banks, Commercial 
and Investment Banks, Institutional Investors, Mutual Funds, Hedge Funds, ETF,  Asymmetric 
information, Noise Traders, Risk, Risk Return  relationship, Risk Illiteracy, Spreads, Risk 
Premium, Passive versus Active management, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Financial 
Τechnology), Fiat money versus Digital money, Cryptocurrencies, Bitcoin ,ESG .  

Tο Financial Literacy Masterclass powered by Financial Literacy Institute Θα περιλαμβάνει 
τις εξής ενότητες: 

α. την  μεγάλη εικόνα  την ευημερία  δηλαδή των πολιτών ( wellbeing)  

β. Τις προκλήσεις της νέας εποχής (Longevity- AI -Robots -Over debt- climate change -
overpopulation-)  

 

γ.  την κατανόηση της λειτουργίας του παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και ο  
ρόλος του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (ποιοι    συμμετέχουν στις αγορές-Central 
Banks, Commercial and Investment Banks, Institutional Investors, Mutual Funds, Hedge 

Funds, ETF, asymmetric information -noise). 

Η χρηματοπιστωτικές κρίση του 2007-8-διδάγματα 

Αδυναμίες του συστήματος /προτάσεις βελτίωσης  

 

δ. τον ορισμό και τους παράγοντες  που επηρεάζουν την αποταμίευση και την  επένδυση  

Ορισμός των εννοιών αποταμίευσης και  επένδυσης, παράγοντες που τις επηρεάζουν, ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων,  τα είδη  των επενδύσεων,  η σχέση risk return 
relationship, risk illiteracy, spreads, risk premium, passive versus  active management . 

 

ε. τις νέες τάσεις στην Χρηματοοικονομική  

Αρχές Χρηματοοικονομικής Συμπεριφορικής (Behavioral Finance), Βασικές έννοιες 
Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Financial technology), Fiat money versus digital money, 
Bitcoin – other cryptocurrencies,ESG . 

 

 


