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ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ   

Ενώ τα στελέχη που κάνουν διεθνή καριέρα μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές 
επαγγελματικές ευκαιρίες, όσοι επιλέγουν τη Ζυρίχη είναι πιο πιθανό να αυξήσουν το 

διαθέσιμο εισόδημά τους 

 Το Σαν Φρανσίσκο αποτελεί την καλύτερη πόλη στον κόσμο ως προς τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες που προσφέρει  

 Η Βομβάη είναι ο καλύτερος προορισμός για να αποκτήσει κανείς υψηλό εισόδημα 

 Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για όσους ενδιαφέρονται να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημά τους  

 

 
Οι πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ παρέχουν τις 
περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες για διεθνή καριέρα, 
σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας Expat 
Explorer της HSBC. Η Expat Explorer αποτελεί τη μεγαλύτερη 
και μακροβιότερη έρευνα για τη ζωή των ατόμων που 
επιλέγουν να κάνουν καριέρα εκτός της χώρας τους. 
 
Στην έρευνα, η οποία μελετά διάφορες παραμέτρους που 
εξετάζουν τα στελέχη πριν αποφασίσουν τη μετακίνησή τους 
στο εξωτερικό, αποτυπώνεται ότι όσοι μετακομίζουν στο Σαν 
Φρανσίσκο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν 
εξαιρετικές ευκαιρίες καριέρας. Ακολουθούν το Λονδίνο, η Νέα 
Υόρκη, το Δουβλίνο, και το Μπέρμιγχαμ.   
 
 

1. Σαν Φρανσίσκο 
Με την τοπική οικονομία να ανθεί και ηγετική θέση στον κόσμο της τεχνολογίας, το Σαν 
Φρανσίσκο, το σπίτι της Silicon Valley, συγκεντρώνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 
εκπατρισμένων εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στην έρευνα της HSBC 
(μετά το Δουβλίνο). Η πλειοψηφία (57%) των ατόμων που έχουν μετακινηθεί στο Σαν 
Φρανσίσκο θεωρεί ότι έχει εξαιρετικές ευκαιρίες απασχόλησης - πολύ πάνω από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο του 25%, δίνοντας στην πόλη την υψηλότερη βαθμολογία στην 

έρευνα. 
 
Το Σαν Φρανσίσκο είναι μια ακριβή πόλη και οι ερωτώμενοι δεν την χαρακτήρισαν 
προσιτή. Προσφέρει, όμως, το δεύτερο υψηλότερο μέσο εισόδημα στον κόσμο (στα 
207.227 δολάρια ΗΠΑ), το οποίο επιτρέπει σε όσους κάνουν διεθνή καριέρα να 
απολαμβάνουν έναν άνετο τρόπο ζωής. Πράγματι, οι μισοί (50%) από όσους έχουν 
μετακινηθεί στο Σαν Φρανσίσκο ζουν πλέον σε καλύτερο σπίτι και το 42% οδηγούν ένα 
καλύτερο αυτοκίνητο απ’ ότι στην πατρίδα τους. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα 
από τις υπόλοιπες κορυφαίες πέντε πόλεις της κατάταξης. 

 
2. Λονδίνο 

Το Λονδίνο ακολουθεί το Σαν Φρανσίσκο σε μικρή απόσταση ως πόλη-μαγνήτης για 
τα «διεθνή ταλέντα». Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) αναφέρουν τις εξαιρετικές 
ευκαιρίες καριέρας στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ως ένα από τα τρία 
κορυφαία πράγματα που προσφέρει η πόλη. Παρά το γεγονός ότι το κόστος ζωής στο 
Λονδίνο είναι υψηλό, με μόνο το 1% των ατόμων που έχουν μετακινηθεί να το 
χαρακτηρίζουν ως προσιτό, οι μισθοί των εκπατρισμένων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο 
μέσο όρο (99.903 δολάρια) φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 107.863 δολάρια.   
 
Ο μέσος μισθός των στελεχών που κάνουν διεθνή καριέρα στο Λονδίνο είναι ακόμα 
πιο εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πόλη έχει τη δεύτερη υψηλότερη 
αναλογία εκπατρισμένων, οι οποίοι ανήκουν στη γενιά των millennials (18-35 ετών) 
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στην έρευνά μας. Ωστόσο, οι μισθοί του Λονδίνου δεν επιτρέπουν σε άτομα που έχουν 
μετακινηθεί εκεί να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία. Μόνο το 24% των εκπατρισμένων 
στο Λονδίνο κατέχει περιουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε σύγκριση με τον παγκόσμιο 
μέσο όρο που φτάνει το 37%). 

 
3. Νέα Υόρκη 

Η Νέα Υόρκη, το σπίτι της Wall Street, προσελκύει τα ταλέντα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Ένα τρίτο (32%) των ατόμων που έχουν μετακινηθεί στη Νέα Υόρκη 
εργάζεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το τρίτο υψηλότερο 
ποσοστό παγκοσμίως. 
Παρά τις σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και το μέσο εισόδημα των 182.240 
δολαρίων, οι έντονοι επαγγελματικοί ρυθμοί έχουν και τις συνέπειές τους. Μόνο το 40% 
των εκπατρισμένων είναι σωματικά πιο ενεργοί σε σχέση με την πατρίδα τους, έναντι 
του 55% στο Σαν Φρανσίσκο. Επιπλέον, μόνο 30% δηλώνουν ότι η υγεία τους 
βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο, από εκείνο που θα είχαν στην πατρίδα τους. 

 
4. Δουβλίνο  

Το Δουβλίνο έρχεται στην τέταρτη θέση ως προς τις ευκαιρίες απασχόλησης των 
ατόμων που κάνουν διεθνή καριέρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευρωπαϊκή έδρα 
διεθνών τεχνολογικών κολοσσών όπως Google, Facebook και Amazon προσελκύει 
μερικά από τα πιο λαμπρά ταλέντα του κόσμου. Στην πραγματικότητα, το 39% των 
ερωτηθέντων από το Δουβλίνο εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας, που αποτελεί 
το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. 
Παρά το κύρος των τεχνολογικών εταιρειών που έχουν έδρα στο Δουβλίνο, οι μισθοί 
των στελεχών που έχουν μετακινηθεί εκεί είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο, με τους εκπατρισμένους στο Δουβλίνο να κερδίζουν, κατά μέσο 
όρο, 91.419 δολάρια. Πράγματι, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ατόμων που κάνουν 
διεθνή καριέρα στο Δουβλίνο έχει μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα από ότι θα 
απολάμβανε στην πατρίδα του. Ωστόσο, αυτό ισοφαρίζεται από την κοινωνική ζωή που 
προσφέρει η πόλη. Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) όσων κάνουν διεθνή καριέρα στην 
πρωτεύουσα της Ιρλανδίας αναφέρουν ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής έχει βελτιωθεί από τότε που μετακόμισαν εκεί και η πόλη βρίσκεται 
στις 10 κορυφαίες ως προς την πολιτιστική ζωή που προσφέρει. 
 

5. Μπέρμιγχαμ 
Το Μπέρμιγχαμ αποτελεί την τελευταία από τις κορυφαίες πέντε πόλεις ως προς τις 
ευκαιρίες καριέρας που προσφέρει σε άτομα που ενδιαφέρονται για διεθνή καριέρα. 
Όσοι έχουν μετακομίσει εκεί υποστηρίζουν όχι μόνο ότι είναι καλό για την καριέρα τους, 
αλλά και ότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο. Παρά το γεγονός ότι κατά μέσο όρο όσοι 
έχουν μετακινηθεί στο Μπέρμιγχαμ κερδίζουν 61.950 δολάρια ΗΠΑ (37.953 δολάρια 
κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο), περισσότεροι από τους μισούς (51%) 
εγκωμιάζουν το προσιτό κόστος ζωής. Έτσι, το 57% των μεταναστών στην πόλη 
απολαμβάνουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα από ότι στην πατρίδα τους. 

 
 

Άλλες πόλεις για επαγγελματίες που αναζητούν διεθνή καριέρα: 

Όσοι ψάχνουν για μεγαλύτερα εισοδήματα, θα πρέπει να ταξιδέψουν στην Ανατολή, αφού 
τέσσερις Ασιατικές πόλεις βρίσκονται στις κορυφαίες δέκα ως προς τα εισοδήματα των 
εκπατρισμένων. Το εμπορικό κέντρο της Ινδίας, η Βομβάη, φιλοξενεί τα πιο καλοπληρωμένα 
στελέχη της έρευνας, με μέσο ετήσιο εισόδημα 217.165, δολάρια, ενώ ο παγκόσμιος μέσος 
όρος είναι 99.903. Η Σαγκάη έρχεται στην τέταρτη θέση με μέσο εισόδημα 202.211 δολάρια, η 
Τζακάρτα στην όγδοη θέση με 152.589 και το Χονγκ Κονγκ στην ένατη με 148.410. 
 
Ωστόσο, οι πόλεις που προσφέρουν καλούς μισθούς συχνά έχουν υψηλό κόστος διαβίωσης. 
Μάλιστα, μόνο το 17% όσων έχουν μετακινηθεί χαρακτηρίζουν την πόλη τους ως προσιτό 
προορισμό. Η Ζυρίχη προσφέρει το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα με το 77% των 
μεταναστών να δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους έχει αυξηθεί από τότε που 
μετακινήθηκαν. 
 
Το επιπλέον εισόδημα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί όσοι μετακινήθηκαν στη Ζυρίχη είναι 
από τους πιο θετικούς σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τη διαμονή τους. Πράγματι, πάνω 



 

 

από τους μισούς (55%) από όσους έχουν μετακινηθεί εκεί ζουν σε καλύτερα καταλύματα από 
ότι στην πατρίδα τους, παρά τη σχετικά ακριβή και πολυτελή αγορά ακινήτων της πόλης. 
 
Για όσους θέλουν απλώς τα χρήματά τους να έχουν μεγαλύτερη αξία, η Μπανγκόκ, το Βερολίνο 
και η Πράγα ξεχωρίζουν, με 69%, 61% και 58% των ερωτώμενων αντιστοίχως, να 
υποστηρίζουν ότι οι πόλεις έχουν προσιτό κόστος διαβίωσης. Τα χρήματα ξοδεύονται σε 
ευχάριστους σκοπούς, με την πλειοψηφία των εκπατρισμένων και στις τρεις πόλεις να έχουν 
περισσότερες διακοπές, δηλαδή 63% στο Βερολίνο, 61% στην Μπανγκόκ και 52% στην Πράγα 
 
Ο κ. Dean Blackburn, επικεφαλής του HSBC Expat, σχολίασε: «Δεν είναι μυστικό ότι οι πόλεις- 
παγκόσμιοι προορισμοί βασίζουν τις οικονομίες τους στα εκπατρισμένα σταλέχη. Οι οικονομικοί 
και τεχνολογικοί κόμβοι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι πιο ελκυστικοί για 
φιλόδοξα άτομα που επιθυμούν να εξελίξουν την καριέρα τους. Πάντως, υπάρχει η κατάλληλη 
πόλη για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Πολλοί αξιολογούν την 
εμπειρία στο εξωτερικό βάσει των αποταμιεύσεων που τους εξασφαλίζει, ενώ άλλοι το βλέπουν 
ως ένα βήμα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ορισμένες πόλεις είναι ένας “θησαυρός” νέων 
εμπειριών και άλλες αποτελούν κομβικά σημεία για εκείνους που επιθυμούν να εξερευνήσουν 
τις γύρω περιοχές. 
Οποιεσδήποτε και αν είναι οι προτεραιότητές τους, θα πρέπει να κάνουν τον κατάλληλο 
προγραμματισμό για το μέλλον, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους και 
θα αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία τους στο εξωτερικό». 
 
Ο κ. Στέλιος Πιρπινιας, επικεφαλής Retail Banking & Wealth Management και Μarketing της 
HSBC Ελλάδας τόνισε: «Διαφορετικοί άνθρωποι επιλέγουν διαφορετικούς προορισμούς 
καριέρας στο εξωτερικό για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Άλλοι ψάχνουν για εργασία, 
άλλοι για ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, κάποιοι για καλύτερες αποδοχές και άλλοι 
μετακινούνται γιατί τους συναρπάζει το να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. Οποιαδήποτε 
ανάγκη έρχεται να καλύψει η μετακίνηση στο εξωτερικό, αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο 
σωστός προγραμματισμός. Με δραστηριοποίηση στο χώρο της λιανικής τραπεζικής σε 36 χώρες 
σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε με τους πελάτες μας που, είτε έχουν 
μετακινηθε, είτε το σκέφτονται, για το πως θα μπορούσαν να χειριστούν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους». 

 
 
Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
 
 
Σχετικά με την έρευνα Expat Explorer 
Στην έρευνα συμμετείχαν ενήλικοι άνω των 18 ετών που μένουν μακριά από την πατρίδα τους. 
Συμμετείχαν συνολικά 27.587 από 159 χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017, από το YouGov για 
λογαριασμό της HSBC Expat. Το ελάχιστο δείγμα ανά χώρα ήταν 90 ερωτώμενοι και έγινε 
ανάλυση δεδομένων για 52 χώρες.  
 
 
Σχετικά με την HSBC Expat 

Η HSBC Expat είναι ένα εμπορικό όνομα για την HSBC Bank International Limited. Η HSBC 
Expat είναι ένας βραβευμένος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για εκπατρισμένα 
άτομα, η οποία έχει έδρα στο Τζέρσεϋ στα Νησιά της Μάγχης (Channel Islands). 
Εκπροσωπείται, επίσης, στο Ντουμπάι και στο Χονγκ Κονγκ. Ως μέρος της HSBC Holdings 
plc, η HSBC Expat παρέχει εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις σε άτομα που ζουν 
και εργάζονται στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: 
www.expat.hsbc.com. 

 
Ο Όμιλος HSBC 

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. 
Ο Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.900 γραφεία σε 67 χώρες 
και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.522δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 
Δεκεμβρίου 2017, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως. 

http://www.expat.hsbc.com/


 

 

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 
θεσμικούς πελάτες.  

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή 
ή συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 
επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 
Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην 
ενημέρωση αυτή. 

 
 

 


