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Περίληψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής κ. Τζιραλή Γεώργιου, µε θέµα: 
«Η Αγορά ως Εργαλει ́ο Πρόβλεψης: Υπο ́βαθρο, Θεωρία & Πράξη» 

Η παρου ́σα διδακτορικη ́ διατριβη ́ εστια ́ζει σε προβλη ́µατα προ ́βλεψης. Στον πυρη ́να 
τους, τα προβλη ́µατα αυτα ́ αναφε ́ρονται στην εκτιµ́ηση της µελλοντικη ́ς τιµη ́ς µι ́ας 
µεταβλητη ́ς, η οποι ́α δυνητικά συσχετι ́ζεται µε συ ́νολο α ́λλων µεταβλητω ́ν, ή και 
ακολουθει ́ συγκεκριµένο µοτίβο. Πληθω ́ρα στατιστικω ́ν προσεγγίσεων υπάρχουν 
διαθε ́σιµες, εκτεινο ́µενες απο ́ κλασσικές τεχνικε ́ς οικονοµετρι ́ας ε ́ως προ ́σφατους 
αλγορι ́θµους εξο ́ρυξης δεδοµε ́νων. Στην πρα ́ξη, ωστο ́σο, οι αναζητου ́µενες συσχετι ́σεις 
ει ́ναι ισχυρα ́ δυναµικε ́ς και τα πιθανά µοτι ́βα, εα ́ν υπα ́ρχουν, µεταβα ́λλονται µε χαοτικο ́ 
τρο ́πο. Κατα ́ συνέπεια, το συ ́νολο των µεθο ́δων αυτω ́ν συχνά αποτυγχα ́νουν, 
δεδοµε ́νων των σύµφυτω ́ν τους περιορισµών. 
 
Οι ειδικοι ́, στο α ́λλο άκρο του φα ́σµατος επιλογω ́ν, µοιάζουν συχνά περισσότερο 
κατα ́λληλοι για την αντιµετω ́πιση του προβλη ́µατος προ ́βλεψης. Ε ́νας ειδικο ́ς δυ ́ναται να 
επεξεργαστει ́ µεγα ́λο αριθµο ́ µεταβλητω ́ν και να προσαρµο ́σει ταχε ́ως τις εκτιµη ́σεις του 
σε µεταβλητα ́ περιβα ́λλοντα. Ωστο ́σο, προβλη ́µατα ο ́πως η µεροληψι ́α υποβιβα ́ζουν την 
αξία τε ́τοιων εκτιµήσεων. Κατα ́ συνέπεια, αναδεικνύεται η ανάγκη και συνάµα η ευκαιρι ́α 
κατασκευη ́ς µηχανισµου ́ που θα µπορει ́ να επιδει ́ξει ικανότητα α ́θροισης πληροφορι ́ας 
απο ́ ειδικου ́ς µε δυναµικό και αποδοτικο ́ τρο ́πο, αναιρώντας ταυτόχρονα τα 
µειονεκτη ́µατα των εκτιµήσεων αυτω ́ν. 
 
Οι αγορε ́ς αναδεικνύονται ως αναδυόµενο υπο ́δειγµα απο ́κρισης στην εν λόγω ανάγκη. 
Οι καθιερωµε ́νες αγορε ́ς εστια ́ζουν στην υποστη ́ριξη των θεµελιωδω ́ν λειτουργιω ́ν 
επε ́νδυσης, αντιστάθµισης κινδυ ́νου και κερδοσκοπι ́ας, ενώ η εξι ́σου θεµελιω ́δης 
λειτουργια ́ α ́θροισης πληροφορι ́ας παραµε ́νει σε λανθα ́νουσα κατάσταση. Οι 
νεοσύστατες –και ως σήµερα περιορισµε ́νης έκτασης– αγορε ́ς προβλε ́ψεων επιχειρου ́ν 
να αξιοποιη ́σουν την κατα ́σταση αυτη ́. Η παρου ́σα διατριβη ́ εστια ́ζει στη µελε ́τη τους. 
Αρχικα ́, επιχειρει ́ται η εξαντλητικη ́ βιβλιογραφικη ́ ανασκο ́πηση του πεδι ́ου ε ́ρευνας και 
παρε ́χεται λεπτοµερε ́ς σχη ́µα ταξινόµησης της υφιστα ́µενης βιβλιογραφι ́ας, αµφο ́τερες 
συνεισφορε ́ς εµφανιζο ́µενες για πρω ́τη φορά στη διεθνη ́ βιβλιογραφι ́α. 
 
Στη συνέχεια, η διατριβη ́ εστιάζει στην αναγνώριση των χαρακτηριστικω ́ν εκει ́νων που 
καθιστούν τους ευρυ ́τερα χρησιµοποιου ́µενους µηχανισµούς αγορα ́ς ως ακατα ́λληλους 
για την περι ́πτωση αγορα ́ς προβλε ́ψεων. Αξιοποιω ́ντας την προ ́σφατη ανα ́δειξη ζευ ́γους 
κατα ́λληλων µηχανισµών αγορα ́ς, συγκεκριµένα των κανόνων βαθµολόγησης αγορα ́ς 
και της αγορα ́ς δυναµικου ́ αµοιβαι ́ου στοιχη ́µατος,  προτει ́νεται πλαισ ́ιο ιδιοτη ́των για την 
κατασκευη ́ συναφου ́ς συνάρτησης τιµη ́ς για τον δευ ́τερο εκ των µηχανισµών.  
 
Στη συνέχεια, παρουσια ́ζεται ζευ ́γος συναρτη ́σεων που ικανοποιου ́ν το προτεινο ́µενο 
πλαι ́σιο συνάφειας. Η δευ ́τερη προτεινόµενη συνάρτηση προσοµοια ́ζει τη λειτουργι ́α των 
κανόνων βαθµολόγησης αγορα ́ς, συνεισφε ́ροντας εν τε ́λει ε ́να συνεκτικό υβρι ́διο µεταξυ ́ 
των µηχανισµών αγοράς προβλε ́ψεων. 
 
Επιπρο ́σθετα επιχειρει ́ται η θεωρητικη ́ αποτίµηση της απο ́δοσης του προτεινο ́µενου 
µηχανισµου ́, διαµορφω ́νοντας ένα δυναµικο ́ µοντέλο αγορα ́ς και προσωµοιω ́νοντας 



συµπεριφορε ́ς και στρατηγικε ́ς πρακτο ́ρων. Μεταξυ ́ α ́λλων, µελετω ́νται οι ιδιο ́τητες 
συ ́γκλισης, αφοµοιω ́σης προ ́σφατων πληροφοριω ́ν και εξισορρο ́πησης. 
 
Στη συνέχεια, η θεωρι ́α και τα µοντε ́λα λειτουργι ́ας παραχωρου ́ν τη θε ́ση τους στις 
εφαρµογε ́ς. Η ανάγκη εξε ́τασης του προτεινόµενου µηχανισµού στην πρα ́ξη, οδη ́γησε 
στην κατασκευη ́ ολοκληρωµε ́νης διαδικτυακη ́ς πλατφο ́ρµας µε την ονοµασία 
askmarkets. Αξιοποιω ́ντας την πλατφο ́ρµα αυτη ́, σειρα ́ πειραµα ́των σε ακαδηµαι ̈κο ́, 
επιχειρηµατικο ́ και ανοικτο ́ διαδικτυακο ́ περιβάλλον περιγρα ́φονται και τα αποτελε ́σµατα 
αυτών αναλυ ́ονται µε στόχο την εµπειρικη ́ επαλη ́θευση των θεωρητικών ευρηµα ́των. Με 
βα ́ση τα πειρα ́µατα αυτα ́ και την εµπειρι ́α διεξαγωγής τους, παρε ́χεται επι ́σης πρακτικο ́ς 
οδηγο ́ς υλοποι ́ησης σχετικω ́ν εφαρµογω ́ν. 
 
Αναπτυ ́σσονται επι ́σης προχωρηµε ́νες έννοιες, ο ́πως η δυνατο ́τητα ανίχνευσης 
γεγονότων µε ́σω αγορω ́ν προβλέψεων. Η απα ́ντηση προσεγγι ́ζεται µέσα απο ́ την 
περιε ́λιξη της χρονοσειρα ́ς των τιµών µε την ροη ́ σχετικω ́ν γεγονότων. Η προσε ́γγιση 
επαληθευ ́εται θεωρητικα ́ µε χρη ́ση του µάλλον περισσότερου εκτενούς συνόλου 
δεδοµε ́νων αγορω ́ν προβλε ́ψεων που έχει µε ́χρι ση ́µερα αναλυθεί. 
 
Εν τέλει, η παρου ́σα διατριβη ́ φιλοδοξει ́ να αποτελε ́σει µοναδικη ́ συνεισφορα ́ στο 
ερευνητικο ́ πεδι ́ο των αγορω ́ν προβλε ́ψεων και της προ ́βλεψης γενικο ́τερα, µελετω ́ντας 
τον εν λο ́γω µηχανισµό σε ευ ́ρος και βα ́θος, καλυ ́πτοντας ζητήµατα απο ́ την εξαντλητικη ́ 
βιβλιογραφικη ́ ανασκόπηση ως ε ́να νέο συνεκτικο ́ µηχανισµό λειτουργι ́ας, επίσης απο ́ τη 
µοντελοποιη ́ση ως τις προσοµοιω ́σεις, τις εκτενει ́ς µελε ́τες περι ́πτωσης και προχωρηµένα 
θε ́µατα. 
 
∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές 
 
- Tziralis G. and Tatsiopoulos I., ‘Prediction Markets: An Extended Literature Review’, The 
Journal of Prediction Markets (2007), Vol. 1, pp. 7591 
- Tziralis G., Vagenas G. and Ponis S. ‘Prediction Markets, an Emerging Web 2.0 Business 
Model: Towards the Competitive Intelligent Enterprise’ in ‘Web 2.0, The Damiani and P. 
Ordóñez de Pablos (Eds), (2008) Springer US 
- Tziralis G. and Tatsiopoulos I., ‘Prediction Markets: An Information Aggregation 
Perspective to the Forecasting Problem’, World Review of Entrepreneurship, 
Management and Sustainable Development, Vol. 3, No.3-4, pp. 251-259 
- Τζιραλής Γ & Τατσιόπουλος Η., 'Περί Προγνωστικών Αγορών", Επιχειρησιακή 
Έρευνα/Operational Research, An International Journal, Vol.4, No.1, pp.5-16 (2004) 
- Tziralis G., Kirytopoulos K., Rentizelas A. and Tatsiopoulos I. (2009), ‘Holistic Investment 
Assessment: Optimization, Risk Appraisal and Decision Making’, Managerial and 
Decision Economics, Vol. 30, pp. 393-403 
∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια µε κριτές 
 
- Tziralis G. and Tatsiopoulos I., ‘Market-Driven Innovation Management, From the Inside 
In’, Proceedings of APMS 2008, Innovations in Networks, Helsinki University of Technology 
TKK, Espoo, Finland, September 14-17, 2008 
- Tziralis G. and Ipeirotis P., ‘Detecting Important Events Using Prediction Markets, Text 
Mining, and Volatility Modeling’, in Third Workshop on Prediction Markets, 2008 



- Tziralis G. and Tatsiopoulos I., ‘Prediction Markets: Aspects on Transforming a Business 
Game into a Valuable Information Aggregation Tool’, Proceedings of the 3rd Future 
Business Technology Conference, 17-19 April 2006, Athens, Greece, pp. 35-39. 
- Rentizelas A., Tziralis G., Kirytopoulos K., Leopoulos V. and Tatsiopoulos I., ‘A Hybrid 
Approach to Investment Decisions through Genetic Algorithm Optimization & Monte 
Carlo Simulation’, Proceedings of the 14th International Working Seminar on Production 
Economics, Innsbruck, Austria, 20-24 February 2006, Vol.2, pp. 397-406  


