ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν
για βραβεία φψουσ 200.000 δολαρίων
Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία απονζμονται ςε εξζχοντα μζλθ
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, διεκνοφσ εμβζλειασ και επιςτθμονικισ
αναγνϊριςθσ για το ςφνολο του ακαδθμαϊκοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου ςτουσ
τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν, κα ανακοινωκοφν
ςιμερα Τρίτθ 8 Μαΐου 2012 ςτο Mansion House του Λονδίνου.
Τα υψθλοφ κφρουσ βραβεία, αξίασ 200.000 δολαρίων το κακζνα, είναι χορθγία του
Ιδρφματοσ Ωνάςθ και απονζμονται κάκε τρία χρόνια από το Cass Business School,
τμιμα του Πανεπιςτθμίου City του Λονδίνου, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Ωνάςθ.
Στθν επιτροπι απονομισ των βραβείων ςυμμετζχουν διακεκριμζνοι ακαδθμαϊκοί,
ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και δφο κάτοχοι βραβείου Νόμπελ. Σκοπόσ των βραβείων
είναι θ αναγνϊριςθ ακαδθμαϊκϊν επιτευγμάτων διεκνϊσ διακεκριμζνων
ακαδθμαϊκϊν ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των
χρθματοοικονομικϊν, για το οποία δεν είχε υπάρξει ουςιαςτικι προθγοφμενθ
διεκνισ επιβράβευςθ ενϊ αναμζνεται, με τον καιρό, να αποκτιςουν το ίδιο κφροσ
με τα βραβεία Νόμπελ.
Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά
Το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για τα Χρθματοοικονομικά απονζμεται ςτον κακθγθτι
Stephen Ross από το Sloan School of Management του Τεχνολογικοφ Ινςτιτοφτου
τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ). Ο κακθγθτισ Ross είναι κυρίωσ γνωςτόσ για τθν επινόθςθ
τθσ «κεωρίασ αντιςτακμιςτικισ τιμολόγθςθσ» (Arbitrage Pricing Theory) και τθσ
«κεωρίασ τθσ αντιπροςϊπευςθσ» (Agency Theory). Η φιμθ του οφείλεται επίςθσ
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ςτο ότι ζχει ςυμβάλει ςτθν ανακάλυψθ τθσ «τιμολόγθςθσ ουδζτερου ρίςκου » και
του «διωνυμικοφ μοντζλου» για τθν τιμολόγθςθ παραγϊγων.
Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για το Εμπόριο
Ο κακθγθτισ Elhanan Helpman από το Πανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ ζλαβε το
Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για το Εμπόριο. Ο κακθγθτισ Helpman είναι ευρζωσ
αναγνωριςμζνοσ για το ρόλο του ςτθν εδραίωςθ των κεωριϊν του «νζου εμπορίου»
και τθσ «νζασ ανάπτυξθσ», κεωρίεσ που δίνουν ζμφαςθ ςτο ρόλο των οικονομιϊν
κλίμακασ και του ατελοφσ ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και για το ζργο του ςε πολιτικζσ
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ.
Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τη Ναυτιλία
Τρεισ ομότιμοι πανεπιςτθμιακοί – οι κακθγθτζσ Ernst Frankel, Richard Goss και
Arnljot Stromme Svendesn– μοιράηονται το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για τθ Ναυτιλία.
Ο Ernst Frankel, κακθγθτισ Μθχανολογίασ και Μθχανικισ Ωκεανϊν ςτο Τεχνολογικό
Ινςτιτοφτο τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ), είναι εξζχουςα φυςιογνωμία τόςο ςτθ
ναυτιλία όςο και ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα με μια καριζρα ςχεδόν 70 ετϊν. Σε
αυτό το διάςτθμα ζχει εκδϊςει 23 βιβλία, ζχει εκατοντάδεσ ακαδθμαϊκζσ
δθμοςιεφςεισ και ζχει διατελζςει πρόεδροσ ςτθ Διεκνι Ζνωςθ Ναυτιλιακϊν
Οικονομολόγων.
Ο κακθγθτισ Richard Goss του Πανεπιςτθμίου του Κάρντιφ (Ουαλία) ζχει κάνει
εκτεταμζνθ ζρευνα ςτον τομζα του ναυτιλιακοφ ανταγωνιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ
λιμανιϊν, θ οποία εξακολουκεί να αςκεί μεγάλθ επιρροι μζχρι και ςιμερα. Σε μια
ζρευνα για τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτοχαςτζσ του περαςμζνου αιϊνα ςτο χϊρο των
ναυτιλιακϊν, ο κακθγθτισ Goss αναγνωρίςτθκε ωσ ο πιο παραγωγικόσ ερευνθτισ
ςτον τομζα των λιμανιϊν. Κακοριςτικόσ ιταν επίςθσ ο ρόλοσ του ςτθν ίδρυςθ τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων το 1992.
Ο κακθγθτισ Arnljot Stromme Svendesn είναι ςτθ Νορβθγικι Σχολι Οικονομικϊν
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από τθν αρχι τθσ καριζρασ του, το 1948. Ζχει
αποκτιςει το όνομα ενόσ από τουσ πιο αξιοςζβαςτουσ ακαδθμαϊκοφσ ναυτιλίασ και
είναι επίτιμοσ πρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων.
****
Ο δρ Αντϊνθσ Παπαδθμθτρίου, Πρόεδροσ του Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ Αλζξανδροσ
Σ. Ωνάςθσ και επικεφαλισ τθσ κριτικισ επιτροπισ για τα βραβεία, είπε:
«Ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ αναδείχκθκε ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ
επιχειρθματίεσ παγκοςμίωσ, πρωτοπόροσ ςτθν ναυτιλία, το εμπόριο και τα
χρθματοοικονομικά. To Κδρυμα Ωνάςθ είναι περιφανο που ςυνδζει για μια ακόμα
φορά το όνομα του ιδρυτι του με τθν Πόλθ του Λονδίνου και το Διεκνζσ Κζντρο για
2

τθ Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά ςτο Cass Business School του
Πανεπιςτθμίου City του Λονδίνου, που αποτελοφν διεκνι κζντρα για τθν πρακτικι
εφαρμογι και τθν ακαδθμαϊκι μελζτθ, αντίςτοιχα, αυτϊν των τριϊν
επιχειρθματικϊν τομζων. Η δεφτερθ αυτι εκδοχι των Βραβείων είναι ςε
απαράμιλλο επίπεδο.»
Αναφερόμενοσ ςτουσ νικθτζσ, ο κακθγθτισ Κϊςτασ Γραμμζνοσ, ιδρυτισ του
Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά ςτο Cass
Business School και ο οποίοσ ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθν κακιζρωςθ του κεςμοφ
των βραβείων, είπε:
«Τα Βραβεία Ωνάςθ αναγνωρίηουν τθν μακροχρόνια ςυμβολι κάποιων από τουσ
πιο αξιότιμουσ ακαδθμαϊκοφσ του κόςμου, ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του
εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν. Συγχαίρω κερμά τουσ νικθτζσ, των οποίων
τα επιτεφγματα ζχουν επθρεάςει βακιά τουσ αντίςτοιχουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ
τουσ και ςυνεχίηουν να ζχουν αντίκτυπο ςτθν ακαδθμαϊκι ςκζψθ και τθ διεκνι
επιχειρθματικι ςυμπεριφορά.»
Τα βραβεία κα ανακοινωκοφν από το Λόρδο Διμαρχο τθσ Πόλθσ του Λονδίνου,
Alderman David Wootton, ςε τελετι ςτο Mansion House. Ο ίδιοσ διλωςε:
«Τα Βραβεία Ωνάςθ τιμοφν τισ βαςικζσ αξίεσ τθσ Πόλθσ του Λονδίνου,
αναγνωρίηοντασ τισ προςπάκειεσ όςων αφιζρωςαν τθ ςταδιοδρομία τουσ ςτθν
προαγωγι του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου τουσ, με επιμονι, ακεραιότθτα και
καινοτομία. Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ νικθτζσ, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ
αποτελεί μια παγκόςμια κορυφι ςτον τομζα του. Η εξαιρετικι και εμπνευςμζνθ
τουσ δουλειά είχε επίδραςθ ςτον παγκόςμιο επιχειρθματικό κόςμο και μασ
κατζςτθςε κλθρονόμουσ τθσ επιτυχίασ τουσ.»
Είναι θ πρϊτθ φορά που το Βραβείο Ωνάςθ διαχωρίηεται ςτισ κατθγορίεσ τθσ
ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν. Παλαιότερα, απονομι του
βραβείου γινόταν ςε ζναν και μόνο ακαδθμαϊκό, διαδοχικά ςε κάκε τομζα.
Το πρϊτο Βραβείο Ωνάςθ για τα Χρθματοοικονομικά απονεμικθκε το 2008 ςτον
κακθγθτι Eugene Fama του Πανεπιςτθμίου του Σικάγου, ςτον οποίο οφείλεται θ
επινόθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ αποτελεςματικισ αγοράσ.
Ο κακζνασ από τουσ πζντε νικθτζσ κα δϊςει μια διάλεξθ ςτο Cass Business School
τθν Τετάρτθ 12 Σεπτεμβρίου 2012, ενϊ κα ακολουκιςει θ απονομι των Βραβείων
κατά τθ διάρκεια επίςθμου δείπνου ςτο London’s Guildhall με τθν παρουςία πάνω
από 700 διεκνϊν επιχειρθματικϊν θγζετϊν, κορυφαίων ακαδθμαϊκϊν και
κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν.
Μζλθ τθσ επιτροπισ απονομισ των Βραβείων είναι οι:
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-

Αντϊνθσ Παπαδθμθτρίου,
Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ

Πρόεδροσ

του

Κοινωφελοφσ

Ιδρφματοσ

-

Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ, Κακθγθτισ Χρθματοοικονομικϊν ςτθν ζδρα Leo
Melamed, του Πανεπιςτθμίου του ΣικάγουCharles Goodhart,

-

Charles Goodhart, Ομότιμοσ κακθγθτισ, London School of Economics

-

Κϊςτασ Θ. Γραμμζνοσ, επικεφαλισ του Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Ναυτιλία, το
Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά, Cass Business School, Λονδίνο

-

Robert
Merton,
(Νομπελίςτασ),
διακεκριμζνοσ
κακθγθτισ
Χρθματοοικονομικϊν, Τεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ) και

-

Myron Scholes, (Νομπελίςτασ), ομότιμοσ κακθγθτισ Χρθματοοικονομικϊν
ςτθν ζδρα Frank E. Buck, Stanford Graduate School of Business

Δηλώςεισ των βραβευθζντων
Καθηγητήσ Stephen Ross
«Είναι τιμι μου να λαμβάνω το Βραβείο Ωνάςθ 2012. Νιϊκω ταπεινόσ μπροςτά ςτο
κφροσ του βραβείου και τθσ επιτροπισ που με εξζλεξε νικθτι.»
Καθηγητήσ Elhanan Helpman
«Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ που λαμβάνω το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για το
Εμπόριο και ευγνϊμων προσ τθν επιτροπι των βραβείων που με επζλεξε ανάμεςα
από μια ομάδα διακεκριμζνων επιςτθμόνων. Το διεκνζσ εμπόριο είναι το πάκοσ
μου εδϊ και χρόνια. Είναι ζνασ τομζασ που παίηει όλο και πιο ςθμαντικό ρόλο ςε
παγκόςμια ηθτιματα και αυτι θ βράβευςθ κα ςυμβάλει ςτθν ευρφτερθ κατανόθςθ
του ρόλου του ςτθν αλλθλεξάρτθςθ των εκνϊν.»
Καθηγητήσ Ernst Frankel
«Μετά από ςχεδόν 70 χρόνια ςτθ ναυτιλιακι βιομθχανία, αυτι είναι αλθκινι
αναγνϊριςθ από τουσ ςυνεργάτεσ μου για τθ ςυνειςφορά μου ςτον τομζα. Ο ίδιοσ ο
Ωνάςθσ ιταν ζνασ πρωτοπόροσ που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίασ τθσ βιομθχανίασ
και οι απόψεισ του ιταν επιδραςτικζσ και ςεβαςτζσ. Εκτιμϊ βακιά αυτιν τθν
αναγνϊριςθ από τουσ ςυναδζλφουσ μου και τθν αφοςίωςθ ςτθ ναυτιλιακι
βιομθχανία.»
Καθηγητήσ Richard Goss
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«Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ που λαμβάνω το βραβείο και χαροφμενοσ που το
μοιράηομαι με τουσ φίλουσ και ςυνεργάτεσ μου Stromme Svendsen και Ernst
Frankel. Ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ υπιρξε εξαιρετικόσ επιχειρθματίασ ςτθ ναυτιλία. Το
τελευταίο μου άρκρο, με τίτλο ”Strategies in British Shipping, 1945-70” που
δθμοςιεφτθκε ςτο ”The Mariner’s Mirror”, τονίηει αυτι τθ ςθμαςία, όπωσ πολλά
άρκρα του Stromme Svendsen, κακϊσ και τθν απουςία επιχειρθματικότθτασ που
ζχει ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του βρετανικοφ εμπορικοφ ςτόλου.»
Καθηγητήσ Arnljot Stromme Svendsen
«Είναι πραγματικι ζμπνευςθ για μζνα να λαμβάνω βραβείο που φζρει το όνομα
του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ. Γιατί και ο ίδιοσ ο Ωνάςθσ όταν ιταν νζοσ αναηιτθςε
ζμπνευςθ ςτθ Νορβθγία, επιςκεπτόμενοσ τθ ναυτιλιακι και φαλαινοκθρικι πόλθ
Sandefjord – γενζτειρα του Anders Jahre.»

Helen
Merrills,
Press
Assistant,
Tel: +44 (0)20 7040 4191
E-mail: helen.merrills.1@city.ac.uk
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Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Ωνάςη
Το Κδρυμα Ωνάςθ ιδρφκθκε ε το Δεκζμβριο του 1975 ςφμφωνα με τθν επικυμία του
Αριςτοτζλθ Ωνάςθ να τιμιςει τθ μνιμθ του γιου του, Αλζξανδρου Ωνάςθ ο οποίοσ
ςκοτϊκθκε ςε αεροπορικό δυςτφχθμα, ςε θλικία μόλισ 25 ετϊν. Ο πολιτιςμόσ, θ
εκπαίδευςθ, το περιβάλλον, θ υγεία και θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ είναι οι βαςικζσ
προτεραιότθτεσ του Ιδρφματοσ ενϊ όλεσ οι δραςτθριότθτζσ του ςχετίηονται με τθν
Ελλάδα και τον ελλθνικό πολιτιςμό. Στον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ
ενιςχφονται ζργα με κοινωφελι χαρακτιρα ενϊ με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ του
Ιδρφματοσ και τθ βοφλθςθ του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ αποκλείεται θ ατομικι
φιλανκρωπία.
Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ χρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από τα
κζρδθ του αυτοτελοφσ και κεςμικά ανεξάρτθτου Επιχειρθματικοφ Ιδρφματοσ που
φζρει το όνομα Κδρυμα Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ και το οποίο δραςτθριοποιείται
κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, των επενδφςεων ςε ακίνθτα και
χρθματοοικονομικά
προϊόντα.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: www.onassis.gr
Λίγα λόγια για το Cass Business School
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Το Cass Business School του Πανεπιςτθμίου City, προςφζρει καινοτόμο, ςφγχρονθ
και ρθξικζλευκθ εκπαίδευςθ ςτα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά του,
ςεμινάρια ακαδθμαϊκισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, παροχι ςυμβουλϊν και
ζρευνα. Χάρθ ςτθ κζςθ του, μζςα ςτθν καρδιά ενόσ από τα μεγαλφτερα
χρθματοπιςτωτικά κζντρα του κόςμου, το Cass Business School είναι θ απόλυτθ
οικονομικι ςχολι ςτο City του Λονδίνου. Τα προγράμματα ςπουδϊν όλων των
βακμίδων (πτυχίο, μεταπτυχιακά και MBA) φθμίηονται για τθν υψθλι ποιότθτα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ενϊ θ ςχολι ζχει περίπου 100 φοιτθτζσ υποψιφιουσ
για διδακτορικό (PhD).
Το Cass προςφζρει το μεγαλφτεροσ εφροσ αντικειμζνων ςτθν Ευρϊπθ ςε ειδικά
μεταπτυχιακά προγράμματα . Ζχει επίςθσ το μεγαλφτερο πανεπιςτθμιακό δυναμικό
ςτθν Ευρϊπθ ςτουσ χρθματοπιςτωτικοφσ, αναλογιςτικοφσ και αςφαλιςτικοφσ
κλάδουσ. Αξιολογείται ωσ ζνα από τα 10 κορυφαία business schools ςτο Ηνωμζνο
Βαςίλειο για τθν ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ, τθ διοίκθςθ και τα χρθματοοικονομικά
και το 90% των αποτελεςμάτων των ερευνϊν εκτιμάται διεκνϊσ ωσ ιδιαίτερα
ςθμαντικό.
To Cass αποτελεί ζνα χϊρο όπου φοιτθτζσ, πανεπιςτθμιακοί, εμπειρογνϊμονεσ και
θγετικά ςτελζχθ επιχειριςεων, κακϊσ και πολιτικοί, μποροφν να εμπλουτίςουν
αμοιβαία τθ ςκζψθσουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν
ιςτοςελίδα: www.cass.city.ac.uk
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