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Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός.  
Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα 
τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να παρέχει 
αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη 
διαμόρφωση πολιτικής. Ως ένας ανεξάρτητος οργανισμός, το ΙΟΒΕ έχει βασική επιδίωξη 
να παρεμβαίνει έγκαιρα, επισημαίνοντας με βάση το ερευνητικό του έργο, τα εκάστοτε 
κρίσιμα ζητήματα.

Το ΙΟΒΕ δεν έχει σταθερή χρηματοδότηση από κάποια δημόσια ή ιδιωτική πηγή.  
Την ανεξαρτησία του υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ακριβώς και το γεγονός ότι αντλεί 
χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές, μέσω χορηγιών και υποστήριξης 
ερευνητικών έργων. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς και δωρητές μας, τα μέλη του 
Σωματείου Υποστηρικτών του ΙΟΒΕ και όλους του φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε 
για την υλοποίηση του έργου του Ιδρύματος το 2014, για την έμπρακτη συμπαράσταση 
που μας παρείχαν.

Το Ίδρυμα, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημόσιου συμφέροντος, διοικείται από 
εξηνταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν κυρίως  
τον επιχειρηματικό, τραπεζικό και ακαδημαϊκό κόσμο, όπως επίσης και οργανισμούς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Εκτελεστική 
Επιτροπή, η οποία διοικεί το Ίδρυμα και κατευθύνει τις δραστηριότητές του.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εξελέγη τον Μάιο του 2014  
ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, διαδεχόμενος  
τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της S&B Βιομηχανικά 
Ορυκτά.

Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ είναι ο κ. Νίκος Βέττας, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Αγαπητοί φίλοι του ΙΟΒΕ,

Με το κλείσιμο αυτού του χρόνου το ΙΟΒΕ έχει εισέλθει στο 39ο 
έτος αταλάντευτης δράσης, στα πλαίσια των σκοπών του ιδρυτικού 
του καταστατικού.

Το ΙΟΒΕ αποτελεί κοινό τόπο συνάντησης της επιχειρηματικής 
δημιουργίας με την επιστημονική οικονομική σκέψη. Με το 
ερευνητικό έργο και τις παρεμβάσεις του, στηρίζει ένθερμα 
και έμπρακτα τη θέση της χώρας μας στο κοινοτικό ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι. Το έργο του επικεντρώνεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, στη μείωση της διαφθοράς και στη δημιουργία εύφορου 
επιχειρηματικού κλίματος, που θα καταστήσει τη χώρα μας πόλο έλξης επενδύσεων και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για οικονομική ανάπτυξη με υψηλό βιοτικό επίπεδο, 
αντίστοιχο των καλύτερων οικονομιών της Ευρώπης.

Με πλήρη επίγνωση των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στη παγκόσμια οικονομία και 
κρατώντας σταθερά τις αξίες που μας εγχείρισαν οι ιδρυτές του ΙΟΒΕ, προσεγγίζουμε με το 
διάλογο και το επιστημονικό έργο τις ανάγκες της χώρας μας όπως αυτές διαμορφώνονται 
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον.

Το 2014, μια ακόμα χρονιά κρίσης για την οικονομία και την κοινωνία μας, δεν μας πτόησε. 
Τουναντίον, αποτέλεσε το ερέθισμα για περισσότερη προσπάθεια για παραγωγή χρήσιμων 
μελετών για την οικονομία και γόνιμων παρεμβάσεων για την κοινωνία.

Εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος, σας εύχομαι για το 2015 υγεία, ευτυχία και 
επαγγελματική επιτυχία.

Τάκης Αθανασόπουλος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΒΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΓΕΤ Ηρακλής



Το 2014 ήταν μια ακόμη κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία. 
Καταγράφηκαν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μετά από έξι χρόνια  
ύφεσης, και ισορροπία στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και στο  
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, Το μείζον ζητούμενο όμως,  
η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης από την επόμενη χρονιά, 
θα εξαρτηθεί από την επίτευξη δυναμικής στις επενδύσεις και 
τις εξαγωγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρική δραστηριότητά του ΙΟΒΕ είναι  
η εκπόνηση μελετών με σκοπό την σε βάθος, αντικειμενική ανάλυση και πληροφόρηση 
για πλευρές της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής. Εκτός από την τριμηνιαία 
έκθεση για την ελληνική οικονομία, που λαμβάνει σημαντική δημοσιότητα και τη μηνιαία 
ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας, το 2014 εκπονήθηκαν περίπου 35 ερευνητικά έργα. 
Ενδεικτικά, αυτά αφορούν στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, στις επενδύσεις 
στους εξωστρεφείς κλάδους, στην επίδραση των μεταρρυθμίσεων, στην αξιολόγηση των 
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στο οικονομικό αποτύπωμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αθήνας, στην πολιτική έρευνας και καινοτομίας, στη υποστήριξη του 
δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε άλλα σημαντικά θέματα. Για την εκπόνηση 
των μελετών υπήρξε συνεργασία ή ανάθεση από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  
η Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Εργασίας, η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,  
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  
ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και άλλοι.

Το ΙΟΒΕ επίσης συστηματικά οργανώνει δημόσιες παρεμβάσεις: παρουσιάσεις μελετών, 
συνέδρια, συζητήσεις και συνεντεύξεις τύπου. Για αυτές συνεργάστηκε στη διάρκεια του 
έτους με σειρά οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πρεσβεία της Αυστραλίας,  
το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Center for Economic Policy 
Research, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Κίνηση Πολιτών για μία Ανοικτή 
Κοινωνία, το Konrad Adenauer Stiftung, και το Centre for International Governance 
Innovation (CIGI).

Την άνοιξη, σε σειρά ομιλιών, οι κορυφαίοι οικονομολόγοι Luigi Zingales, Martin 
Hellwing και Philippe Aghion ανέλυσαν τους όρους για ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ 
οργανώθηκε σειρά δημοσίων συζητήσεων για προβλήματα όπως το δημόσιο χρέος,  
το ενεργειακό και το αναπτυξιακό πρότυπο. Επίσης, το ΙΟΒΕ συμμετείχε στην οργάνωση 
δύο διεθνών επιστημονικών συνεδρίων - στο συνέδριο του CEPR κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο Jean Tirole, στον οποίο απονεμήθηκε αργότερα το βραβείο Nobel για την ανάλυση της 
ρύθμισης στις αγορές, ενώ ανάμεσα στους σημαντικούς ομιλητές του συνεδρίου CRETE 
ξεχωρίζει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, επίσης βραβευμένος με Nobel, με την ομιλία του για  
την οικονομική πολιτική στην Ευρώπη. 

Για τα έργα και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για το 2015, ευελπιστούμε στη στήριξη 
από τους συνεργάτες και χορηγούς μας. Ας ελπίσουμε επίσης ότι αυτή θα είναι μια χρονιά 
ωριμότητας και ανάπτυξης της οικονομίας μας, ως αποτέλεσμα της άμβλυνσης των 
στρεβλώσεων που την χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια.

Νίκος Βέττας, 
Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ο πρόλογος της έκθεσης του Ιανουαρίου 
«Η οικονομία και η πολιτική σε στάση 
αναμονής: ευθύνες, ευκαιρίες και 
κίνδυνοι» επισήμαινε ότι «…το 2013 ήταν 
ένα έτος καμπής, κατά το οποίο σταδιακά 
η Ελληνική οικονομία πλησίασε σε 
σημείο σταθεροποίησης δημιουργώντας 
έτσι τις προϋποθέσεις για λήξη της 
παρατεταμένης ύφεσης κατά το επόμενο 
έτος. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η 
συνεχιζόμενη τάση αποκατάστασης της 
ισορροπίας στα «δίδυμα ελλείμματα», 
το δημοσιονομικό έλλειμμα και αυτό του 
εξωτερικού ισοζυγίου, όπως και η σαφής 
πλέον τάση αποπληθωρισμού σε πολλούς 
και σημαντικούς τομείς». Ταυτόχρονα 
σημείωνε πως οι διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα καθυστερούν, ενώ η συζήτηση για τη 
διευθέτηση του δημοσίου χρέους κυριαρχεί 
συχνά, υποκαθιστώντας την εφαρμογή 
των πολιτικών που θα επιτρέψουν την 
ανάπτυξη. «Ειδικότερα ως προς το δημόσιο 
χρέος, που πλέον εκφράζεται κυρίως μέσω 
διμερών δανείων με τους εταίρους, η 
μελλοντική μείωση του σημαντικού βάρους 
του μπορεί και πρέπει να γίνει. Όμως 
αυτή πρέπει να συμβεί στο πλαίσιο μιας 
μεγαλύτερης εμβάθυνσης των σχετικών 
ευρωπαϊκών θεσμών και μηχανισμών 
και όχι ως τρόπος υποκατάστασής τους ή 
απομάκρυνσης από αυτούς.»

Στην έκθεση του Απριλίου «Προϋποθέσεις 
για την Ανάπτυξη» αναφέρεται πως 
ήταν σημαντικό ότι το πρωτογενές 
πλεόνασμα επετεύχθη νωρίτερα και 
ήταν υψηλότερο, σε σχέση με τον αρχικό 
σχεδιασμό. Παράλληλα, σημειώνεται ότι  
«…η λανθασμένη εκτίμηση ότι  
οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι πλέον 
απαραίτητες θα μπορούσε δυνητικά να 
υιοθετηθεί είτε από όσους αντιμάχονται 
συνολικά και από θέση αρχής το ελληνικό 
πρόγραμμα προσαρμογής είτε και 
από όσους το αντιλαμβάνονται ως ένα 
πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτύχει 
χωρίς να αλλάξει τη δομή της οικονομίας. 
Η ανάγνωση των δεδομένων, όμως, 
οδηγεί σε ένα σαφές συμπέρασμα. [...] 
Το δίλημμα που ουσιαστικά τέθηκε ήταν 
το πώς θα κλείσει η ανισορροπία ανάμεσα 
στο επίπεδο κατανάλωσης και στη χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
Όσο η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
καθυστερεί, η παραγωγή, η απασχόληση 
και η κατανάλωση αναγκαστικά θα 
παραμένουν καθηλωμένες στα σημερινά 
τους επίπεδα. Συνεπώς, το καίριο ζήτημα 
των δομικών μεταρρυθμίσεων όχι μόνο 
δεν είναι λήξαν ή δευτερεύον αλλά 
είναι απολύτως επείγον και αποτελεί 
πλέον το μόνο δρόμο για τη δημιουργία 
εισοδημάτων με διατηρήσιμο τρόπο».  

Η Τριμηνιαία Έκθεση  
για την Ελληνική Οικονομία

Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική 
Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των οικονομικών 
εξελίξεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας μεσοπρόθεσμα. Η έκθεση γίνεται συχνά αντικείμενο δημόσιου 
διαλόγου, καθώς λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και χρησιμοποιείται ως 
σημείο αναφοράς από δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και πολιτικούς.
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Απαιτείται: «…αποφασιστικότητα για ρήξεις 
με όσες ομάδες κερδίζουν βραχυπρόθεσμα 
από προνομιακές ρυθμίσεις ή από την 
ύπαρξη τεχνητών εμποδίων προς τρίτους, 
επιζητώντας την παρατεταμένη προστασία 
των όσων λαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής 
και μεταθέτοντας το κόστος στο κοινωνικό 
σύνολο. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, 
τη δημιουργία των ευρύτερων δυνατών 
πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων – 
στοιχείο απαραίτητο όχι μόνο γιατί εντέλει 
οι μεταρρυθμίσεις γίνονται για το κοινωνικό 
σύνολο και ευνοούν αυτό, αλλά και για τη 
διαχρονική αξιοπιστία του εγχειρήματος». 

Η έκθεση του Ιουλίου «Θετικές προοπτικές 

και ο κίνδυνος της αδράνειας και του 
συμβιβασμού» επισήμανε ότι «η κεντρική 
πρόβλεψη της οικονομικής πολιτικής για 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το τρέχον 
έτος είναι επιτεύξιμη», ενώ τονιζόταν πως 
η προσαρμογή που είχε επιτευχθεί στην 
οικονομία αντανακλά κυρίως «βούληση 
των ελλήνων πολιτών να πληρώσουν 
το απαραίτητο κόστος, ελπίζοντας ότι 
η συμμετοχή στο κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα θα έχει μεσοπρόθεσμα οφέλη». 
Επισημαινόταν, πως η θετική δυναμική 
έχει προέλθει από τη σημαντική αύξηση 
της εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες 
όπως και από την εξασθένηση της 
μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΙΟΒΕ.
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Οι έρευνες αυτές αποτελούν μέρος του 
κοινού εναρμονισμένου προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και 
τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του δείκτη 
οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και 

στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις 
εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε 
μήνα στηρίζονται στα πρωτογενή, 

«Βεβαίως, η πιο σημαντική προϋπόθεση 
για την είσοδο σε ένα κύκλο ανάκαμψης 
είναι να υπάρξει πέρα από κάθε 
αμφιβολία μια αποφασιστική στήριξη 
των μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα μια 
τομή στη σχέση του δημόσιου τομέα και 
της επιχειρηματικότητας. Αντί λοιπόν 
οικονομικές ομάδες να ελπίζουν αφελώς 
και μονομερώς ότι η παλαιά ισορροπία 
είναι συνολικά διατηρήσιμη, θα ήταν ίσως 
προσφορότερο να γίνουν κοινή συνείδηση 
οι υψηλές παραγωγικές δυνατότητες της 
ελληνικής οικονομίας υπό τον όρο ενός 
μεταρρυθμιστικού μετασχηματισμού και 
να υποστηριχθεί συνολικά μια τέτοια 
προσπάθεια».

Το ΙΟΒΕ στον πρόλογο της έκθεσης του 
Οκτωβρίου με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις!», 
επέμεινε πως η εξισορρόπηση της 
οικονομίας, ιδίως όπως αυτή εκφράζεται 
στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και σε 
αυτό των τρεχουσών συναλλαγών, είναι 
εξαιρετικά σημαντική και η βάση για κάθε 
περαιτέρω βελτίωση. Επίσης είχε τονισθεί 
ότι όσο υπάρχουν αναποφασιστικότητα, 

αμφιθυμία, έλλειψη συναίνεσης και 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
απαραίτητων δομικών μεταρρυθμίσεων, 
τόσο θα υπάρχει αδυναμία προσέλκυσης 
επενδύσεων και αύξησης των εξαγωγών 
και φυσικά θα υπάρχει αδυναμία επίτευξης 
σημαντικά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη μείωση 
της ανεργίας. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι 
«μια πολιτική ανάπτυξης μέσω στροφής σε 
δημοσιονομική χαλάρωση και ελλείμματα 
δεν είναι εφικτή και ότι αυτό δεν οφείλεται 
στην τρέχουσα συμφωνία με τους εταίρους. 
Η δημοσιονομική πειθαρχία απαιτείται για 
την παραμονή στο κοινό νόμισμα σε κάθε 
περίπτωση […]. 

Η συνολική βιωσιμότητα του δημόσιου 
χρέους συναρτάται στενά με την επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και δεν μπορεί 
να εξετάζεται σε κανένα άλλο πλαίσιο. 
Ακόμη και αν επιτυγχανόταν μια πολύ 
σημαντική εφάπαξ μείωσή του, το χρέος 
δεν θα ήταν βιώσιμο εάν δεν υπήρχε 
εμπιστοσύνη για τη χώρα και υψηλά 
επίπεδα επενδύσεων».

Έρευνες 
Οικονομικής Συγκυρίας

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 τις Έρευνες Οικονομικής 
Συγκυρίας (Business and Consumer Surveys) στις επιχειρήσεις σε 
τέσσερις κύριους τομείς της οικονομίας (Βιομηχανία, Κατασκευές, 
Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες), καθώς και την εξαμηνιαία Έρευνα 
Επενδύσεων στη Βιομηχανία, ενώ από τον Μάιο του 2008, διεξάγει 
και την έρευνα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές.
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αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1.000 
επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 
1.500 καταναλωτών. Οι έρευνες αυτές 
προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση για 
τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο από την 
πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και από 
την πλευρά της τελικής ζήτησης, δηλαδή 
των καταναλωτών.

Πρόκειται για τη μοναδική πανευρωπαϊκή 
εναρμονισμένη έρευνα προσδοκιών που 
διεξάγεται με το ίδιο εμπειρικό εργαλείο 
σε 28 χώρες και τα αποτελέσματά της 
μνημονεύονται και αξιοποιούνται στα 
περισσότερα κείμενα και εκθέσεις 
μακροοικονομικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει 
γιατί βασικοί δείκτες που προκύπτουν 
από αυτές αποτελούν πρόδρομους 
δείκτες (leading indicators) για διάφορα 
μεγέθη της οικονομίας και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με επάρκεια για την 
πρόβλεψη των άμεσων εξελίξεων, ακόμα 
και στην πορεία του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα 
δημοσιοποιούνται από το ΙΟΒΕ κάθε μήνα, 
με αναλυτικό, εκτενές δελτίο συγκυρίας το 

οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ.

Με βάση τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα 
προκύπτει ότι: Κατά τη διάρκεια του 2014 
ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη, περί το μακροχρόνιο 
μέσο όρο του, στις 99 περίπου μονάδες. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει σταθερή 
βελτίωση των προσδοκιών και συνάδει με τη 
σταδιακή αποκλιμάκωση της ύφεσης και το 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται το 
2014. Σε όλους τους τομείς έχει σημειωθεί 
σημαντική άμβλυνση της απαισιοδοξίας, 
εντονότερα όμως στο Λιανικό Εμπόριο 
και τις Υπηρεσίες και λιγότερο στη 
Βιομηχανία και τις Κατασκευές. Αλλά και η 
καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει βελτιωθεί, 
αν και το ποσοστό των απαισιόδοξων για 
την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού 
τους το επόμενο 12μηνο παραμένει 
σταθερά πάνω από 55% (έναντι όμως 
75% πέρυσι), ενώ 60% εξακολουθούν 
να διατυπώνουν δυσοίωνες προβλέψεις 
σχετικά με την οικονομική κατάσταση της 
χώρας, (έναντι 80% πέρυσι).

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης  
Ε.Ε-28 και Ελλάδα (1990-2013=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)
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Τα μηνιαία αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΙΟΒΕ.
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Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: 
Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές 
παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-2020

Η μελέτη εξετάζει τα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας πριν την κρίση, ενώ 
παρουσιάζει τις σημαντικές ευκαιρίες για 
επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά που 
έγκεινται σε ένα νέο εξωστρεφές υπόδειγμα 
το οποίο εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. 
Το νέο αυτό αναπτυξιακό υπόδειγμα 
πρέπει να στηριχθεί στην καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, στην ανάπτυξη 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην 
αποδοτική εκμετάλλευση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών. Η μελέτη 
αναγνωρίζει τους κλάδους με τη μεγαλύτερη 
δυνητική συνεισφορά στην ανάπτυξη 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ενώ 
παραθέτει σειρά προτάσεων πολιτικής 
που θα διευκολύνουν τη μετάβαση στο νέο 
αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Χαρακτηριστικά των νέων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση 
των παραμέτρων που επηρεάζουν 
την είσοδο, έξοδο και επιβίωση των 
ελληνικών νέων επιχειρήσεων, ώστε 
να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις 
αναδιοργάνωσης των κλάδων και στροφής 
των νέων επιχειρήσεων προς περισσότερο 
εξωστρεφείς και παραγωγικούς τομείς/
δραστηριότητες, και να διατυπωθούν 
προτάσεις πολιτικής με στόχο την ενίσχυση 
του διεθνώς εμπορεύσιμου τομέα της 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της.

Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρό-
βλεψη των μεταβολών στα περιφερεια-
κά παραγωγικά συστήματα και τοπικές 
αγορές εργασίας

Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης εικόνας των τάσεων 
και εξελίξεων στην ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και στο ανθρώπινο 
δυναμικό. Η μελέτη διερευνά τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των βασικών 
οικοσυστημάτων της ελληνικής οικονομίας, 
τους ερμηνευτικούς παράγοντες για τις 
σημαντικότερες αδυναμίες καθώς και 
κλάδους και περιοχές που μπορούν να 
δημιουργήσουν ευκαιρίες για ταχύτερη 
ανάπτυξη.

Αναχρηματοδότηση δανείων μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων με κοινοτικούς 
πόρους

Στη μελέτη αναζητούνται μέθοδοι για την 
αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής (ΜΧΤ) των Διαρθρωτικών Ταμείων 
για τη διευκόλυνση υγιών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην εξυπηρέτηση των 
δανείων τους από τις τράπεζες.

Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινω-
φελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτού-
νται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ

H μελέτη αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση 
για τα προγράμματα κοινωφελούς 
χαρακτήρα. Σκοπός της μελέτης 
είναι η αξιολόγηση του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης του β’ κύκλου 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
τα οποία έλαβαν χώρα στο πρώτο εξάμηνο 

Ενδεικτική Ερευνητική 
Δραστηριότητα/Μελέτες

Στη διάρκεια του 2014 εκπονήθηκαν στο ΙΟΒΕ περίπου 35 ερευνητικά 
έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ζητημάτων και κλάδων 
της οικονομίας. Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.
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του 2014, καθώς και η συγκριτική 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας του β΄κύκλου 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και 
του α΄κύκλου αυτών των προγραμμάτων, ο 
οποίος υλοποιήθηκε από τα μέσα του 2012 
έως τα μέσα του 2013. Η μελέτη αποσκοπεί 
στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών των 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
στα οποία πιθανώς απαιτούνται 
βελτιώσεις σε νέο κύκλο προσκλήσεων 
αντίστοιχων προγραμμάτων, προκειμένου 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια 
με τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες 
υπηρετούν και γενικότερα, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.

Το αποτύπωμα της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην 
ελληνική οικονομία

Η μελέτη αναδεικνύει το χρηματοοικονομικό 
απολογισμό της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ενώ εξετάζει 
τον ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπό της 
στην ελληνική οικονομία. Η αποτίμηση του 
αντίκτυπου αφορά τόσο στις επιδράσεις 
από τη διεξαγωγή των επενδύσεων κατά 
την προετοιμασία και από την προσέλκυση 
επισκεπτών κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 
όσο και σε ευρύτερες επιδράσεις σε 
δημοσιονομικά μεγέθη και στον τουρισμό 
μετά το πέρας των Αγώνων.

Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος των 
μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία 
και στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος

Για τους σκοπούς της έρευνας 
δημιουργήθηκαν τέσσερα σενάρια 
που εκτιμούν τον αντίκτυπο ισάριθμων 
παρεμβάσεων: α) βελτίωση της 
λειτουργικότητας του συστήματος 
δημοσίων συμβάσεων, β) ενδυνάμωση της 
επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών 
επενδύσεων, γ) ενδυνάμωση του 
ανταγωνισμού στους εμπορεύσιμους και μη 
τομείς και δ) βελτίωση της παραγωγικότητας 
εργασίας. Οι μελέτες κατέδειξαν πως η 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας, μειώνοντας 
ταυτόχρονα ανισορροπίες στο εθνικό προϊόν 
και στην αγορά εργασίας.

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-
13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής 
επιχειρηματικότητας

Στην μελέτη αυτή αναλύονται οι βασικοί 
δείκτες επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 
για το έτος 2012. Επιπλέον, δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της 
εξέλιξης επιμέρους δεικτών γυναικείας 
επιχειρηματικότητας πριν και μετά την 
έναρξη της κρίσης.

Η μικροοικονομική επίδραση των 
μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ποσοτικο-
ποίηση της οικονομικής επίδρασης από 
τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οποίες 
συσχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, 

... vα διαπιστωθεί εάν υπάρχουν 
ενδείξεις αναδιοργάνωσης  
των κλάδων και στροφής  
των νέων επιχειρήσεων προς 
περισσότερο εξωστρεφείς  
και παραγωγικούς τομείς...
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επενδύσεις, ανταγωνισμό, με τη βοήθεια 
οικονομετρικών τεχνικών. Η μελέτη 
αναζητά σφάλματα στις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές καθώς και εμπόδια στην 
επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Ενίσχυση της απασχόλησης κατοίκων 
Ελλάδας στην ποντοπόρο ναυτιλία

Η έρευνα εξετάζει στρατηγικές για την 
αύξηση της απασχόλησης των ελλήνων 
κατοίκων στον ελληνόκτητο στόλο 
ποντοπόρου ναυτιλίας. Μια τέτοια κίνηση 
θα περιορίσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στον 
επαναπατρισμό εισοδημάτων από εργασία 
στη ναυτιλία που σήμερα δαπανώνται εκτός 
ελληνικής οικονομίας.

Η επίδραση των προτεινόμενων 
ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα 
πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των 
κατόχων καρτών στην Ελλάδα

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των 
απόψεων των κατόχων καρτών σχετικά με 
τις επικείμενες αλλαγές που σχεδιάζονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα συστήματα 
πληρωμών με κάρτες και οι δυνητικές 
αντιδράσεις τους σε αυτές. Παράλληλα, 
παρουσιάζεται το προφίλ των κατόχων 
καρτών και τα χαρακτηριστικά της χρήσης 
καρτών.

O ρόλος των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και οι προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας

Ο σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή 
της προόδου στις μεταρρυθμίσεις σε 
εννέα περιοχές διοικητικής παρέμβασης 
κατά την περίοδο 2010-2013 (δικαστικές 
διαδικασίες, φορολογικό σύστημα, δημόσιο 
σύστημα ασφάλισης, περιορισμός της 
ανεργίας στους νέους, εκπαιδευτικό 
σύστημα, έρευνα και ανάπτυξη, διαφθορά, 
γραφειοκρατία και πολυνομία, διαδικασίες 
για δημόσιες συμβάσεις, εξαγωγές). 
Παράλληλα η μελέτη αναδεικνύει τις 
προτεραιότητες και τις μελλοντικές ανάγκες 
για μεταρρυθμίσεις στις συγκεκριμένες 
περιοχές.

Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική 
οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η μελέτη προσδιορίζει τη συμβολή της 
ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις καταλυτικές 
επιδράσεις που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του τουρισμού, του πρωτογενή 
τομέα και της μεταποίησης στα ελληνικά 
νησιά. Επιπλέον, εξετάζει τους κύριους 
παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη 
του κλάδου ενώ εκτιμά την επίδραση 
πιθανών μεταρρυθμίσεων στην τιμολόγηση 
και στη ζήτηση των μεταφορικών 
υπηρεσιών μεσοπρόθεσμα.

Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή 
άνθρακα» στην Ελλάδα

O σκοπός της έρευνας είναι η 
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
της διαρροής άνθρακα στην ελληνική 

... ανάδειξη  
των χαρακτηριστικών  

των προγραμμάτων  
κοινωφελούς χαρακτήρα  

στα οποία πιθανώς  
απαιτούνται βελτιώσεις  

σε νέο κύκλο προσκλήσεων  
αντίστοιχων προγραμμάτων...
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οικονομία, από την εφαρμογή της 
τρίτης φάσης του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EU-ETS), για την περίοδο 2013-
2020. Εξετάζεται ο άμεσος και ο έμμεσος 
αντίκτυπος του κόστους που προκαλείται 
από την εφαρμογή του συστήματος στην 
ελληνική οικονομία ώστε οι φορείς χάραξης 
πολιτικής και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 
να αποκτήσουν μια εικόνα του κινδύνου 
της διαρροής άνθρακα για την ελληνική 
οικονομία.

Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας το 2012-13

Στη μελέτη αναλύονται οι βασικές τάσεις 
στον τομέα ηλεκτρισμού: παραγωγή, 
διεθνές εμπόριο, χονδρική και λιανική 
αγορά. Παράλληλα ενσωματώνεται 
χρηματοοικονομική ανάλυση, επισκόπηση 
των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, έρευνα 
τεχνολογικών εξελίξεων και τέλος μια 
βραχυπρόθεσμη εκτίμηση της ζήτησης για 
ηλεκτρικό ρεύμα.

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της 
φαρμακοβιομηχανίας

Σκοπός της μελέτης είναι η εκπόνηση 
ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για 
την αξιοποίηση των μεσοπρόθεσμων 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του 
φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα. Η 
μελέτη εκτιμά τη δυνητική συνεισφορά 
της φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία, 
καταγράφοντας παράλληλα τις αδυναμίες 
του κλάδου.

Η απελευθέρωση και τα υφιστάμενα 
εμπόδια επαγγελμάτων και υπηρεσιών 
στους μηχανικούς και σε συναφείς 
κλάδους στην Ελλάδα

Η μελέτη καταγράφει την πορεία 
υλοποίησης των πρόσφατων θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων που αφορούν σε 
συγκεκριμένα επαγγέλματα (μηχανικοί, 
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και ορκωτοί 
λογιστές). Τα ευρήματα της μελέτης 
υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές στην 
προετοιμασία και στον σχεδιασμό μιας νέας 

αναπτυξιακής στρατηγικής, λαμβάνοντας 
υπόψη το δυναμικό του μη εμπορεύσιμου 
τομέα.

Η αξιοποίηση της περιοχής του 
Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για 
την ελληνική οικονομία: αποτίμηση των 
μακροοικονομικών επιδράσεων της 
προγραμματιζόμενης επένδυσης

Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην 
αποτίμηση των αναπτυξιακών και 
δημοσιονομικών επιδράσεων στην ελληνική 
οικονομία από την παραχώρηση και την 
προτεινόμενη αξιοποίηση της περιοχής 
του Ελληνικού. Από την ανάλυση προκύπτει 
ότι η αξιοποίηση της περιοχής του πρώην 
αεροδρομίου θα έχει πολλαπλές επιδράσεις 
στην εγχώρια οικονομία: Αναπτυξιακές, 
δημοσιονομικές αλλά και ευρύτερες 
κοινωνικές και πολιτιστικές που θα 
συμβάλλουν στην γενικότερη αναβάθμιση 
της αστικής περιοχής της Αττικής, δίνοντας 
παράλληλα μια σημαντική αναπτυξιακή 
ώθηση στην ελληνική οικονομία.

ICT adoption and digital growth in Greece

Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η 
παροχή ποσοτικής ανάλυσης για τις 
πιθανές οικονομικές επιδράσεις που 
μπορούν να προέλθουν από την υλοποίηση 
τεσσάρων συγκεκριμένων ψηφιακών 
έργων (Ψηφιακές υπογραφές στο δημόσιο 
τομέα, ανοιχτά δεδομένα, βελτίωση 
των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων e-skills, 
ενδυνάμωση του επιχειρηματικού και 
καινοτόμου οικοσυστήματος).

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, facts & 
figures

Η έκθεση αυτή συνεισφέρει στη 
συστηματική παρακολούθηση της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η 
οποία αποτελεί ίσως τον βασικότερο 
πυλώνα της ελληνικής μεταποίησης, σε 
όρους απασχόλησης και προστιθέμενης 
αξίας. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα 
διαρθρωτικά μεγέθη, οι εξελίξεις και οι 
προοπτικές της ευρωπαϊκής, αλλά κυρίως 
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της ελληνικής βιομηχανίας Τροφίμων-
Ποτών, τόσο στο σύνολό της, όσο και στους 
επιμέρους υποκλάδους της.

Η κρίση και οι προοπτικές για την αιολική 
ενέργεια

Ο στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή 
των παραγόντων της επιβράδυνσης της 
διείσδυσης της αιολικής ενέργειας το 
2012. Παράλληλα εξετάζεται ο αντίκτυπος 
της οικονομικής κρίσης στις σχετικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα.

Εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες στις 
απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας

Η απελευθέρωση της αγοράς και η 
εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου 
ανταγωνισμού αποσκοπούν μεταξύ  
άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας  
των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές 
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, στη 
μελέτη εξετάζονται, με βάση κυρίως την 
ευρωπαϊκή εμπειρία, τα αποτελέσματα από 
την απελευθέρωση της αγοράς σε σχέση με 
την εμπορική πολιτική των επιχειρήσεων 
ηλεκτρισμού και τις νέες υπηρεσίες που 
λαμβάνουν οι τελικοί καταναλωτές.

Ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου 
φορολόγησης των καπνικών προϊόντων 
στην Ελλάδα

Η έρευνα αποσκοπεί στην εξέταση της 
δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας 
του υφιστάμενου πλαισίου φορολόγησης 
των καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση 
των φορολογικών αλλαγών στις 
τιμές, στη ζήτηση των επιμέρους 
κατηγοριών καπνικών προϊόντων και 
στο μέγεθος της μη νόμιμης αγοράς.  
Παράλληλα εκτιμάται η πορεία των 
φορολογικών εσόδων από τα καπνικά 
προϊόντα για την περίοδο 2014-2016, 
τόσο υπό την υπόθεση διατήρησης του 
υφιστάμενου φορολογικού καθεστώτος, όσο 
και υπό εναλλακτικά σενάρια φορολόγησης 
των καπνικών προϊόντων.

Χρηματοοικονομική ανάλυση τομέα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα

Στη μελέτη αναλύονται τα οικονομικά 
στοιχεία των επιχειρήσεων συμβατικής 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα ενώ ειδικότερα εξετάζεται η 
χρηματοοικονομική διάρθρωσή τους. Η 
ανάλυση περιλαμβάνει διαστρωματική 
(μεταξύ επιχειρήσεων) και διαχρονική 
σύγκριση των οικονομικών μεγεθών 
και ειδικών χρηματοοικονομικών 
αριθμοδεικτών.

Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου στην 
Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία και 
προοπτικές

Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση 
της συνεισφοράς του κλάδου διύλισης 
πετρελαίου στην ελληνική οικονομία 
και η εκτίμηση των προοπτικών του. 
Επιπλέον, αξιολογείται ο τρόπος με τον 
οποίο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον 
κλάδο επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά 
του, ενώ διατυπώνονται προτάσεις 
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων του κλάδου στο 
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των 
ενεργειακών αγορών.

Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: 
Συγκριτική ανάλυση

Στόχος της έρευνας είναι η συγκριτική 
ανάλυση του κατά κεφαλήν κόστους 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στα δημόσια και στα ιδιωτικά 
σχολεία, ώστε να διερευνηθεί η σημασία 
του ύψους και των διαφοροποιήσεων 
του κόστους στο σχεδιασμό της 
χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Παράλληλα μελετάται η παροχή 
εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) 
βάσει των σχετικών διεθνών αναφορών.

Στρατηγικές επιλογές για τη μεταφορά 
καυσίμων στους νησιωτικούς σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη 
συμβουλευτική υποστήριξη της άμεσης 
πρόσβασης της ΔΕΗ στις ναυτιλιακές 
αγορές με στόχο τη μείωση του κόστους 
μεταφοράς μαζούτ στα νησιά.

Οικονομικός αντίκτυπος της δραστη-
ριότητας της Coca-Cola 3E στην ελληνική 
οικονομία

Στη μελέτη προσδιορίζεται ο οικονομικός 
αντίκτυπος της δραστηριότητας της 
εταιρείας Coca-Cola 3E στην ελληνική 
οικονομία κατά την περίοδο 2012-2013, 
με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων 
υποδειγμάτων.

Αριθμοδείκτες του κλάδου εμπορίας 
πετρελαιοειδών

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αποτιμήσει 
και να αξιολογήσει την τάση που 
επικρατεί στον κλάδο το 2013 με βάση τα 
διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
των επιχειρήσεων του ΣΕΕΠΕ. Εκτός 
από τα βασικά στοιχεία, αναλύονται και 
οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο στο 
σύνολο του κλάδου όσο και ατομικά 
για κάθε επιχείρηση του δείγματος. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται απολογιστικά 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για 
την περίοδο 2000-2013 και οι δείκτες 
αποδοτικότητας για την εξεταζόμενη 
περίοδο.

Η επίπτωση της αύξησης της ελάχιστης 
ποσότητας ανά συσκευασία στη ζήτηση 
λεπτοκομμένου καπνού στην Ελλάδα

Στη μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις 
από την εφαρμογή της νέας Οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καπνικά 
προϊόντα, η οποία, μεταξύ άλλων προβλέπει 
την κατάργηση των μικρών συσκευασιών 
για ορισμένα προϊόντα καπνού από το 2017. 
Ειδικότερα, στη μελέτη αναλύεται η ζήτηση 
λεπτοκομμένου καπνού στην Ελλάδα και 
πραγματοποιούνται προβλέψεις για την 
πορεία της σχετικής αγοράς, λαμβάνοντας 
υπόψη τις δυνατότητες υποκατάστασης με 
άλλες κατηγορίες καπνικών προϊόντων, 
καθώς και την πιθανότητα οι καπνιστές 
στριφτών τσιγάρων να θεωρήσουν την 
αύξηση του ελάχιστου μεγέθους της 
συσκευασίας ως αύξηση της τιμής.

Μελέτη βιωσιμότητας για το Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στην εν λόγω μελέτη επιχειρείται η 
χαρτογράφηση της προσφοράς και της 
ζήτησης καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων 
στην Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή του 
Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την αποτύπωση 
της αναγκαιότητας λειτουργίας της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. 
Περιγράφονται η ζήτηση και η προσφορά 
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στην 
Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, 
εκτιμάται το κόστος λειτουργίας της 
Κλινικής, καθώς και τα έσοδά της τόσο με 
την τρέχουσα δομή όσο και με μία σύνθεση 
ανθρώπινου δυναμικού που θα επιτρέπει 
την πλήρη αξιοποίησή της Κλινικής και την 
κάλυψη μεγαλύτερου μέρους της τοπικής 
ζήτησης.
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Εκδηλώσεις - Παρουσιάσεις
Παρεμβάσεις

Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον,  
σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Kantor, την Κίνηση 
Πολιτών και τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών

“Το Ενεργειακό Δίλημμα της Χώρας - Αναπτυξιακό  
και Γεωπολιτικό”, 30 Ιανουαρίου 2014

“Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη”,  
20 Μαρτίου 2014

Σειρά Εκδηλώσεων « Ευρώπη, Οικονομία και Ανάπτυ-
ξη» στο πλαίσιο του Megaron Plus σε συνεργασία με  
το ΥΠΕΞ και το γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ

“Πού βαδίζει η Ευρώπη;”, με κεντρικό ομιλητή τον Luigi 
Zingales, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Chicago και  
σχολιαστή τον Δημήτρη Βαγιανό, καθηγητή στο LSE,  
14 Απριλίου 2014

“Τράπεζες, Κυβερνήσεις και Νομισματική Ένωση σε 
καιρό κρίσης”, με κεντρικό ομιλητή τον Martin Hellwig, 
γενικό διευθυντή στο Ινστιτούτο Max Planck και σχολιαστή 
τον Γκίκα Χαρδούβελη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο  
Πειραιώς, νυν Υπουργό Οικονομικών, 6 Μαΐου 2014

“Ανάπτυξη, Καινοτομία και το Ευφυές Κράτος”,  
με κεντρικό ομιλητή τον Philippe Aghion, καθηγητή στο  
Πανεπιστήμιο Harvard και σχολιαστή τον Κώστα Αζαριάδη, 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Washington, St. Louis.  
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος,  
24 Ιουνίου 2014
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Δημόσια Διοίκηση: Ο ρόλος της  
στην Επιχειρηματικότητα, το Εμπόριο  
και την Ανάπτυξη, 3 Ιουλίου 2014  
σε συνεργασία με την πρεσβεία  
της Αυστραλίας, στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.

Δημόσιο χρέος, Μεταρρυθμίσεις και 
Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής 
Οικονομίας, 8 Δεκεμβρίου 2014  
σε συνεργασία με το CIGI και το KAS,  
στο Μέγαρο Καρατζά της ΕΤΕ.

3ο Ελληνο - Κινεζικό Επιχειρηματικό  
Συνέδριο, 28 Απριλίου 2014,  
σε συνεργασία με το Οικονομικό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ/BCI)  
στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

CEO SUMMIT 2014, 11 Δεκεμβρίου 2014, 
σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών
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Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Ευκαιρίες και προοπτικές, 26 Μαρτίου 
2014, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο

Οι οικονομικές επιδράσεις των διαρθρωτικών αλλαγών, 8 Απριλίου 2014, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Task Force for Greece], στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σχεδιασμός για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στη Μεσσηνία, 16 Μάιου 2014, σε συνεργασία 
με το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, στην Καλαμάτα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
20 Μαΐου 2014, από κοινού με την Boston Consulting Group και τα επτά μεγάλα διμερή 
επιμελητήρια, στη Μεγάλη Βρετανία

Η φορολόγηση των καπνικών προϊόντων και τα έσοδα του κράτους, 25 Σεπτεμβρίου 2014 
στο Athens Hilton

Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία, 4 Νοεμβρίου 2014, με ομιλία και από 
τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιά

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών: Επιδράσεις στην Οικονομία, 2 Δεκεμβρίου 2014,  
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Παρουσιάσεις 
Μελετών

Επιστημονικά
Συνέδρια

15th Conference on Applied Industrial Organization,  
21 Μαΐου 2014, με κεντρικούς ομιλητές τον Jean Tirole 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Toulouse στον οποίο 
απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 
2014 και τον Aviv Nevo (Northwestern University και Chief 
Competition Economist U.S. Department of Justice).

13th Conference on Research on Economic Theory  
& Econometrics, 13-17 Ιουλίου 2014, σε συνεργασία  
με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Μήλο.
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