20 %
24 %

Απολογισµός
2016

21 %
18 %
17 %

14 %
16 %
25 %

Ερευνητικά Έργα
& ∆ραστηριότητες

26 %
19 %
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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 τους φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε για
την υλοποίηση του έργου του Ιδρύματος το 2016, 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 είναι ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος,
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. 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,
Η έναρξη της πέμπτης δεκαετίας του ΙΟΒΕ συμπίπτει με την έναρξη της έβδομης χρονιάς από τότε που επίσημα ξεκίνησε η έβδομη
“πτώχευση” της χώρας μας από τη σύστασή της.
Έντονα συναισθήματα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας επικρατούν καθώς πέραν κάποιων σημαντικών επιτυχιών, όπως π.χ. να
μπουν τα δημοσιονομικά μας σε τάξη, δεν καταφέραμε ως χώρα
να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να μειώσουμε τη
διαφθορά. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον που
θα προσελκύει ελληνικές και ξένες επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Παρακολουθούμε με πικρία τη μεγάλη καταστροφή αξίας και αξιών που συντελείται
στη χώρα μας. Ένα σημαντικό μέρος άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και
δραστήριων επιχειρήσεων εκπατρίζονται ή σκέπτονται να εκπατριστούν σε χώρες που
μπορούν να τους προσφέρουν αυτά που αδυνατεί να τους προσφέρει η χώρα μας. Αντίθετα
προβάλλουμε σθεναρή αντίδραση στις δομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα καθιστούσαν τη χώρα μας πόλο έλξης οικονομικής δραστηριότητας με υψηλό βιοτικό επίπεδο.
Στο ΙΟΒΕ αναγνωρίζουμε ότι η επτάχρονη δυστοκία οφείλεται στην αδυναμία εκ μέρους
της πολιτικής, επιχειρηματικής και πνευματικής ηγεσίας να διαγνώσει προβλήματα και
να αποδεχθεί οδυνηρές μεν αλλά ενδεδειγμένες λύσεις. Η αδυναμία της ηγεσίας της
χώρας να ενημερώσει και να καθοδηγήσει την κοινωνία σε νέα επίπεδα δημιουργικότητας και προσαρμοστικότητας παρεμποδίζει τη διέξοδο της χώρας από την κρίση και την
εναρμόνισή της στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο.
Η ενεργή συμμετοχή όλης της κοινωνίας στη θεμελίωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος προσέλκυσης νέων επενδύσεων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
των εξαγωγών είναι επιτακτική. Η προσέγγιση του προβλήματος από αυτή τη σκοπιά είναι
αναγκαία, έστω και με κίνδυνο να δυσαρεστήσει ή και να μη γίνεται αποδεκτή.

Τάκης Αθανασόπουλος,
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΒΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΓΕΤ Ηρακλής
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Χωρίς αμφιβολία, το 2016 ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων
που απαιτούν προσεκτική ανάγνωση. Στη χώρα μας, την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, και όσο απομακρυνόμασταν από τις
δραματικές εξελίξεις του καλοκαιριού του 2015, ακολούθησε
άμβλυνση της ύφεσης και σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας, με εξισορρόπηση και του δημοσιονομικού ισοζυγίου. Όμως,
η βελτίωση στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας εκκρεμεί. Επίσης το πώς και πότε θα έρθει η ουσιαστική ανάπτυξη,
και ειδικότερα οι απαραίτητες επενδύσεις, παραμένει ερώτημα.
Στο περιβάλλον της Ευρωζώνης καταγράφεται μικρή μακροοικονομική βελτίωση, αλλά
η αβεβαιότητα βαθαίνει σχετικά με την κατεύθυνση που θα επικρατήσει. Ευρύτερα, σε
κύκλο γενικότερης απομόχλευσης, οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις εμπλέκονται με την
αμφισβήτηση σταθερών παραμέτρων όπως η ελευθερία του εμπορίου.
Αναπόφευκτα, το 2017 θα είναι ένα ακόμη έτος διακυμάνσεων και κρίσιμων αποφάσεων.
Όσο δεν διαφαίνεται ένα καθαρό μονοπάτι εξόδου από την κρίση, κάτι που θα απαιτούσε
μια σταδιακή πορεία βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ανησυχία
ενισχύεται και τα μεγέθη γίνονται κρίσιμα. Το ΙΟΒΕ επιδιώκει να παρακολουθεί και να
ερμηνεύει τις σχετικές εξελίξεις με αντικειμενικότητα και νηφαλιότητα, όπως και να παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις για μέτρα οικονομικής πολιτικής που μπορούν να
ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. Η τριμηνιαία έκθεση, η καταγραφή του οικονομικού
κλίματος (συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η έκθεση επιχειρηματικότητας
(στο πλαίσιο του Global Entrepreneurship Monitor) είναι κεντρικές ερευνητικές παρεμβάσεις, χρήσιμες θεωρούμε συνολικά για τη χάραξη πολιτικών και για το δημόσιο διάλογο.
Το εύρος των μελετητικών έργων του Ιδρύματος εκτείνεται από τα μακροοικονομικά, στη
φορολογία και τις επιπτώσεις της, την παρακολούθηση ειδικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς
προϊόντων και υπηρεσιών, στην εκτίμηση αναμενόμενων επιδράσεων από επενδύσεις,
και μελέτες σημαντικών και διαφορετικών μεταξύ τους κλάδων, όπως η ασφάλιση, η
υγεία, τομείς λιανικού εμπορίου, η ενέργεια, τα τρόφιμα, η μεταποίηση και η εξόρυξη. Ο
απολογισμός του έτους περιλαμβάνει πάνω από 35 τέτοιες μελέτες. Ανάμεσα σε αυτές
θα υπογράμμιζα και δύο ειδικότερες: τη συγκριτική καταγραφή του πώς εξελίχθηκε η
κρίση στις άλλες χώρες της Ευρώπης, που στήριξε και τη σχετική δημόσια εκδήλωση «οι
κρίσεις των άλλων» και τη μελέτη για τη συσχέτιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την
οικονομία, που βαίνει προς ολοκλήρωση. Σε συνδυασμό, οι δύο τους υπογραμμίζουν την
έμφαση που πρέπει να δοθεί στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη θεσμική λειτουργία, αν το
ζητούμενο είναι μια βιώσιμη και όχι ευκαιριακή άνοδος των εισοδημάτων.
Ο απολογισμός του Ιδρύματος περιλαμβάνει επίσης σειρά εκδηλώσεων, και παρουσιάσεων. Στην ιστοσελίδα μας συγκεντρώνεται επίσης μια επιλογή από επίκαιρα άρθρα,
συνεντεύξεις και άλλες δημόσιες παρεμβάσεις.
Καθώς το ΙΟΒΕ είναι ένας απόλυτα ανεξάρτητος οργανισμός, θεσμικά και οικονομικά,
η λειτουργία του δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη γενναιοδωρία και την υποστήριξη προσώπων, επιχειρήσεων, τραπεζών, ενώσεων και οργανισμών που αναγνωρίζουν την αξία της
αντικειμενικής πληροφόρησης και της ειδικής γνώσης για την οικονομία. Οι ευχαριστίες
προς όλους αυτούς είναι θερμές και εγκάρδιες, όπως και υψηλό το αίσθημα ευθύνης για
το μελλοντικό μας έργο.

Νίκος Βέττας,
Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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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 αντικείμενο δημόσιου
διαλόγου, καθώς λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και χρησιμοποιείται ως
σημείο αναφοράς από δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και πολιτικούς.
Ακολουθώντας μια ιδιαίτερα δραματική
χρονιά με πρωτοφανή χαρακτηριστικά και
κορύφωση την επιβολή ελέγχου κεφαλαίων, και με τη διάρκεια της ελληνικής
κρίσης να επιμηκύνεται, η διάγνωση της
πορείας της οικονομίας κατά το 2016, και
η εκτέλεση του τρίτου μνημονίου, έθετε
ιδιαίτερες προκλήσεις. Στoν προλόγο της
έκθεσης του Ιανουαρίου «Προκλήσεις και
Προσδοκίες» σχολιαζόταν για το έτος που
μόλις είχε ολοκληρωθεί πως «...η θετική
επίδραση ορισμένων από τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στις αγορές στην
τελευταία τριετία, φαίνεται ότι συνεισφέρει προς τη θετική κατεύθυνση […] ακόμη
και αν δεν είναι επαρκής για να οδηγήσει
συνολικά σε μια αναπτυξιακή δυναμική».
Κατόπιν, επισημαινόταν ότι «…η τραπεζική αργία και η επιβολή ελέγχων κίνησης
κεφαλαίων δεν αποτέλεσαν έκπληξη αλλά
είχαν, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, προεξοφληθεί στην οικονομία ως το επακόλουθο
μιας επί μηνών εντεινόμενης αβεβαιότητας…». Σε ό,τι αφορά το έτος που ξεκινούσε, σημειωνόταν πως «η είσοδος […]
γίνεται από σημαντικά επίπεδα ύφεσης στο
τέλος του 2015 και η δυναμική της αναμένεται να διατηρηθεί περίπου έως τα μέσα
του έτους…». Αναλυτικότερα, «Η οικονομία
βρίσκεται, για μια ακόμη χρονιά, σε αναζήτηση κατεύθυνσης. Η έλλειψη αξιόπιστης πυξίδας είναι αυτή που απομακρύνει
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τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
επενδύσεις, αποθαρρύνει την καινοτομία
και δυσχεραίνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες […] που είναι ο μόνος τρόπος για
βιώσιμη και διατηρήσιμη αύξηση των εισοδημάτων». Από την άλλη πλευρά «μέσα
από τις δραματικές εξελίξεις της περασμένης χρονιάς, επέρχεται μια σταδιακή αλλά
καίριας σημασίας συνειδητοποίηση […]
ότι η αύξηση των εισοδημάτων διέρχεται
υποχρεωτικά από την ουσιαστική σύγκλιση
της παραγωγικής δομής της οικονομίας με
τις περισσότερο προηγμένες ευρωπαϊκές
χώρες». Ολοκληρώνοντας, τονιζόταν πως
«Όταν γίνει σαφές ποια είναι τα χαρακτηριστικά της οικονομίας που πρέπει να έχουμε
σε μια δεκαετία από τώρα, και ότι το σχετικό αναπτυξιακό σχέδιο έχει ευρεία και σταθερή πολιτική και κοινωνική στήριξη τότε
- και μόνο τότε - θα υπάρξει έξοδος από την
κρίση. Η διαχείριση όλων των επιμέρους
αποφάσεων πρέπει συνεπώς να συντείνει
σε αυτό το σκοπό».
Η έκθεση του Απριλίου, ξεκινούσε με τη
διαπίστωση ότι «Ως συνέχεια, σωρευτικά
προηγούμενων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα δεν θεωρείται
ότι αποτελεί αξιόλογο συστημικό κίνδυνο και έτσι η απόφαση και η ευθύνη για
την κατεύθυνση της χώρας θα πρέπει
να αναζητηθεί σχεδόν αποκλειστικά στο

εσωτερικό». Σχετικά με την παρατεταμένη πρώτη αξιολόγηση, επισημαινόταν πως
«σε μια οικονομία που ουσιαστικά αναζητά κατεύθυνση ήδη για επτά χρόνια […] η
ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης
δεν μπορεί παρά να είναι μόνο η αρχή μιας
συνολικής, συστηματικής, συνεπούς και
έντονής προσπάθειας για την έξοδο από
την κρίση…». «Με την επιμήκυνση, πάντως, της περιόδου ακραίας αβεβαιότητας
και όσο δεν δρομολογείται η επιστροφή σε
μια ομαλή οικονομική εξέλιξη, δυσχεραίνεται και η δυνατότητα εστίασης στα δομικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που
ήδη υπήρχαν πριν την κρίση…». «Η παρανόηση ότι η οικονομία μπορεί, δήθεν,
να αναπτυχθεί όσο δεν μεταρρυθμίζεται
και όσο προφυλάσσει τα εισοδήματα των
ομάδων που τα απέκτησαν στο παρελθόν,
και ενίοτε πετυχαίνουν να τα διατηρήσουν
ακόμη και σήμερα, μέσω πολιτικής πίεσης
και όχι λόγω της πραγματικής συνεισφοράς τους στην οικονομία, απομακρύνει την
ημερομηνία λήξης της ελληνικής κρίσης».
«Είναι αλήθεια ότι από όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής περιφέρειας που βρέθηκαν
σε ανάγκη προγράμματος προσαρμογής
κατά την πρόσφατη και τρέχουσα κρίση,
η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει τον πλέον
ανηφορικό και περίπλοκο δρόμο». «Ενώ,
λοιπόν, έχει γίνει αξιοσημείωτη πρόοδος
σε μια σειρά από τομείς, η συνολική έλλειψη συναίνεσης και η μη ορατότητα ενός
αξιόπιστου στόχου, αύξησε το βαθμό δυσκολίας, βαθαίνοντας και επιμηκύνοντας
την κρίση υπέρμετρα». Συνεπώς, «Η πορεία αντιστροφής θα αρχίσει […] μόνο όταν
αποκτήσει χαρακτηριστικά αξιοπιστίας η
εφαρμοζόμενη πολιτική…».
Στον πρόλογο της έκθεσης του Ιουλίου
(«H έλευση της ανάπτυξης δεν θα γίνει
αυτόματα και δεν θα είναι αυτονόητη») ως
σημαντικότερη θετική εξέλιξη κατά την
περίοδο που καλύπτει η δημοσίευσή της
αξιολογούνταν η ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης του προγράμματος. Σχετικά
με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την ελληνική

οικονομία ανακύπτουν τρία ζητήματα: «…
περαιτέρω επιβάρυνση της ανάπτυξης
διεθνώς, γεγονός που θα μειώσει τη ζήτηση για εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών […] όσον αφορά την προσέλκυση και
χρηματοδότηση επενδύσεων, οι εξελίξεις
θα είναι αρνητικές μεσοπρόθεσμα καθώς
υπάρχει αύξηση των σχετικών κινδύνων,
όπως τους βλέπουν οι επενδυτές […] και
αναμένονται θεσμικές ανακατατάξεις και
κλυδωνισμοί στην Ε.Ε.». «Είναι πιθανό ότι
η Ευρωζώνη θα προχωρήσει σε περαιτέρω
εμβάθυνση και ίσως να δημιουργηθεί μια
στενότερη ένωση μόνο όσων οικονομιών
μπορούν και θέλουν να ακολουθήσουν
στο εγχείρημα, εξέλιξη που δεν πρέπει να
βρει την ελληνική οικονομία απροετοίμαστη». Πάρα ταύτα, «Όσο επιβαρυντικές και
επικίνδυνες και να είναι οι εξελίξεις στην
Ε.Ε., οι κύριοι κίνδυνοι πηγάζουν από την
οικονομική πολιτική στο εσωτερικό της
χώρας». «Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε
μια απολύτως κρίσιμη καμπή». Συνεπώς,
«Καθώς η οικονομία δεν έχει την πολυτέλεια να μην τρέξει με θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης ήδη από τώρα αμέσως, πρέπει
να υπάρξει έμφαση και επιμονή τόσο στην
εφαρμογή όσο και στη μελέτη των απαραίτητων προσαρμογών…».
Στην έκθεση του Οκτωβρίου, («Από τον
βραχυπρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα»), αρχικά τονίζεται ότι «Αν και η
ακριβής τιμή που θα λάβει τελικά η μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης το τρέχον έτος
έχει γίνει πρόσφατα αντικείμενο σημαντικού ενδιαφέροντος, η πραγματική σχετική
της σημασία είναι περιορισμένη. Αυτό που
έχει σχετικά μεγαλύτερη σημασία είναι
να δημιουργούνται σταδιακά οι συνθήκες
για βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα». «Μια πυξίδα που θα
μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει για
να ελέγξει αν η οικονομία κινείται γενικά
προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αν η οικονομική δραστηριότητα γίνεται περισσότερο
διεθνώς ανταγωνιστική και μη εξαρτώμενη
από τη λειτουργία του δημοσίου. […] ορι7

σμένοι κλάδοι και μεμονωμένες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην αλλαγή των
σχετικών τιμών […] ενώ και ορισμένες
δράσεις του δημοσίου έχουν αναγκαστικά περιοριστεί λόγω της δημοσιονομικής
στενότητας. Συνολικά όμως, παρατηρούμε
ότι μέσω της κρίσης δεν έχει επέλθει η
αναγκαία θετική στροφή». Σχετικά με το
ζήτημα του εξωτερικού χρέους, τονίζεται
ότι «Η άμεση πίεση που δημιουργεί στον
προϋπολογισμό για τα επόμενα λίγα χρόνια
είναι μικρή σχετικά [...] Όμως η αβεβαιότητα που δημιουργεί το συνολικό βάρος του,
ιδίως καθώς μια αύξηση των μελλοντικών
επιτοκίων σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για
την οικονομική δραστηριότητα». Ένα άλλο

ζήτημα που προσελκύει προσοχή είναι αυτό
της λειτουργίας των θεσμών στη χώρα. «Η
διεθνής εμπειρία και σύγχρονη οικονομική
ανάλυση οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ιδίως για οικονομίες που φιλοδοξούν να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο εισοδημάτων,
οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεσοπρόθεσμα
άμεση συνάρτηση της καλής λειτουργίας
των θεσμών». «…αυτή η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών προστατεύει φυσικά και
νομικά πρόσωπα από ενδεχόμενές μελλοντικές αυθαιρεσίες της κεντρικής εξουσίας, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο όσους
πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν στην
οικονομία και δεν σκοπεύουν να επωφεληθούν από το να την απομυζούν».

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.
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, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1.000
8

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 των καταναλωτών.
Πρόκειται για τη μοναδική πανευρωπαϊκή εναρμονισμένη έρευνα προσδοκιών
που διεξάγεται με το ίδιο εμπειρικό εργαλείο σε 28 χώρες και τα αποτελέσμα-

Δείκτες Οικονοµικού Κλίµατος 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.

τά 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 Ιδρύματος.
Με βάση τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα
προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του 2016
ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται
σταδιακά προς υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, απέχοντας ακόμη σημαντικά από το μακροχρόνιο μέσο όρο του. Ειδικότερα, ο δείκτης
κλίματος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο
το 2016 στις 91,3 μονάδες, όταν το 2015
κινήθηκε στις 89,4 μονάδες. Ο δείκτης
έχει σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα

το τελευταίο έτος, χωρίς να παρουσιάζει
σημαντικές ενδείξεις περαιτέρω βελτίωσης. Σε κλαδικό επίπεδο, καταγράφονται επίσης μεταβολές σε σύγκριση με το
2015: στη Βιομηχανία η τάση του δείκτη
είναι θετική, αλλά η βελτίωση υποτονική,
ενώ στις Υπηρεσίες καταγράφεται επίσης
άνοδος του κλίματος, αν και περιορισμένη. Στο Λιανεμπόριο όμως, το οποίο είχε
δεχθεί ισχυρό πλήγμα το 2015 μετά την
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, καταγράφονται αξιόλογες θετικές μεταβολές
κατά μέσο όρο στο σχετικό δείκτη. Από
την πλευρά της ζήτησης, τα νοικοκυριά
παραμένουν έντονα δυσαρεστημένα, παρουσιάζοντας για έναν ακόμη χρόνο μακράν την πιο απαισιόδοξη εικόνα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει απωλέσει σημαντικό τμήμα της ανόδου που
κατέγραψε τους πρώτους μήνες του 2015,
βρισκόμενος κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερα το 2016, τόσο σε σχέση με το 2015
όσο και με το 2014.
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Ενδεικτική Ερευνητική
Δραστηριότητα/Μελέτες
Τριμηνιαία έκθεση ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία
Η έκθεση για την Ελληνική Οικονομία
εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο. Είναι η σημαντικότερη, διαχρονικά, έκδοση του Ιδρύματος για τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία. Βασικοί σκοποί της
είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η
διατύπωση προβλέψεων για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. Περισσότερα…
Έρευνες οικονομικής συγκυρίας στις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Η μονάδα οικονομικής συγκυρίας του
ΙΟΒΕ είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών, την ανάλυση
των συλλεγόμενων στοιχείων και τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους.
Οι έρευνες αυτές, τις οποίες πραγματοποιεί ανελλιπώς το ΙΟΒΕ από το 1981,
αποτελούν μέρος του Εναρμονισμένου
Προγράμματος Επιχειρηματικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έργο
που έχει αναπτυχθεί σταδιακά από το
1962. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του
2008, το ΙΟΒΕ είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που διεξάγει και την
Έρευνα των Καταναλωτών (καταναλωτική εμπιστοσύνη) για την DG-ECFIN.
Περισσότερα…
Η Επιχειρηματικότητα 2014-2015 : Η
Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης
Αναλύονται οι βασικοί δείκτες επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και η διαχρονική τους εξέλιξη πριν και μετά την έναρξη
της κρίσης. Επιπλέον, δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση στη διερεύνηση της νεανικής
επιχειρηματικότητας και της δυναμικής
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της. Η μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship
Monitor – GEM). Περισσότερα…
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
2015-16: Κρίσιμη καμπή για την
αναπτυξιακή δυναμική
του επιχειρηματικού συστήματος
Το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του
στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), αναλύει διάφορες πτυχές και διαστάσεις της
επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας
έτσι στην θεωρητική και εμπειρική έρευνα για την υποστήριξη και την προώθηση
της επιχειρηματικότητας. Περισσότερα…
Μελέτη για τη δημοσιονομική προσαρμογή και μακροοικονομικές προβλέψεις στο πλαίσιο των δύο πρώτων
προγραμμάτων για την οικονομική
προσαρμογή στην Ελλάδα
Η μελέτη στοχεύει στην αποτίμηση των
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων στην
Ελλάδα, παράλληλα με εκτιμήσεις για το
μακροοικονομικό περιβάλλον.
Οι κρίσεις των άλλων: η Ελλάδα και η
περιφέρεια της Ευρωζώνης
Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση
και η σύγκριση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην Ιρλανδία, Κύπρο,
Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Η μελέτη
εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Οικογένειας Michael Dacolias. Περισσότερα…
Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα
Αναλύονται οι εξελίξεις στον τραπεζικό
τομέα το 2016, όσον αφορά τους ελέγχους
στην κίνηση κεφαλαίου, τις καταθέσεις,
τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το ΙΟΒΕ συλλέγει τα στοιχεία
κάθε μήνα, τα επεξεργάζεται
και ενημερώνει για τα
συνολικά αποτελέσματα
αμέσως μόλις λάβει επαρκή
στοιχεία για την εξαγωγή
αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα

τισμένη αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ
στα προϊόντα καπνού. Περισσότερα…

Εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για την
ανώτατη εκπαίδευση και τα κύρια θεσμικά
χαρακτηριστικά και μοντέλα διακυβέρνησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε συγκριτική προοπτική και διαμορφώνει προτάσεις
πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

Η επίδραση από τη μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό
αέριο στην ελληνική οικονομία

Η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και προτάσεις
αναμόρφωσης
Στόχος της μελέτης είναι η οικονομική
ανάλυση του συστήματος άμεσης φορολογίας στην Ελλάδα και η διατύπωση
ποσοτικοποιημένων προτάσεων για την
αναμόρφωσή του.
Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της
φορολογίας καυσίμων στη λειτουργία
του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών
και στην ελληνική οικονομία
Εκτιμώνται οι επιπτώσεις για τον κλάδο,
τα δημόσια έσοδα, αλλά και την ελληνική
οικονομία από την αύξηση των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) για τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της
φορολογίας των προϊόντων καπνού
Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις για τα
δημόσια έσοδα, τον κλάδο παραγωγής και
διανομής προϊόντων καπνού, αλλά και την
ελληνική οικονομία, από την προγραμμα-

Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση της
επίδρασης στην Ελληνική οικονομία από
τη μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα ελάχιστα δυνατά επιτρεπτά όρια. Περισσότερα…
Οικονομικές επιπτώσεις από την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε συγκεκριμένες κατηγορίες
προϊόντων έχει αποτελέσει, αρκετές φορές,
αντικείμενο συζήτησης ως μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής. Στη μελέτη εξετάζονται
οι οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη επιβολή ΕΦΚ στα αναψυκτικά και
σε άλλα μη αλκοολούχα ποτά, τόσο για τον
κλάδο παραγωγής και την αλυσίδα διανομής μη αλκοολούχων ποτών, όσο και για το
σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς
Προσδιορίζονται οι οικονομικές επιδράσεις
από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και συγκεκριμένα, οι επιδράσεις στα δημοσιονομικά
έσοδα, στην επενδυτική δραστηριότητα και
στο επίπεδο δραστηριότητας του ΟΛΠ που
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... vα διαπιστωθεί εάν υπάρχουν
ενδείξεις αναδιοργάνωσης των κλάδων
και στροφής των νέων επιχειρήσεων
προς περισσότερο εξωστρεφείς και
παραγωγικούς τομείς...

αναμένεται να προκύψουν με την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, αναδεικνύονται
οι καταλυτικές επιδράσεις σε συνδεδεμένες δραστηριότητες, όπως οι χερσαίες
μεταφορές, ο τουρισμός και ο κλάδος των
logistics. Τέλος, ποσοτικοποιούνται οι πολλαπλασιαστικές μακροοικονομικές επιδράσεις, με τη χρήση των υποδειγμάτων για την
ελληνική οικονομία που διαθέτει το ΙΟΒΕ.
Εκπονήθηκε με τη συνεργασία και την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ. Περισσότερα…
Οικονομικές επιδράσεις από την ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση των επιδράσεων που αναμένεται να έχει
η αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού
στην ελληνική οικονομία. Περισσότερα…
Επιδράσεις μεταρρυθμίσεων στους τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθώνυπηρεσιών
Αποτιμώνται οι επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα σε κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών σε σχετικά πρόσφατα έτη, στο επίπεδο
της τεχνικής αποτελεσματικότητας που
επιτυγχάνουν. Η μελέτη εκπονήθηκε με
την υποστήριξη της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων
των Καλλικρατικών Δήμων
Στόχοι της μελέτης είναι η διερεύνηση της
μετάβασης των δήμων προς τα πρότυπα
του δεδουλευμένου λογιστικού συστήματος και η εξέταση της επίδρασης της
κρίσης στα οικονομικά των δήμων μέσω
ανάλυσης των λογιστικών τους καταστάσεων. Εκπονείται με την υποστήριξη της
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Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Ο κλάδος ιδιωτικών ασφαλίσεων:
Τάσεις και προοπτικές
Στη μελέτη εξετάζονται οι τάσεις και οι
προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης στην
Ελλάδα και αναλύονται οι παράγοντες που
διαμορφώνουν το περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται η συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης
στην ελληνική οικονομία και παρουσιάζονται σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που
επηρεάζουν σε διεθνές επίπεδο τον ασφαλιστικό κλάδο. Τέλος, σκιαγραφούνται οι βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς, υπό το πρίσμα της
μεγιστοποίησης της ασφαλιστικής προστασίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα και της σύγκλισής της με τις
αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.
Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα:
Τάσεις και προοπτικές
Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία που μπορεί να διαδραματίσει η μεταποιητική βιομηχανία στην ταχύτερη μεγέθυνση της εγχώριας οικονομίας, στην ανάκτηση διεθνούς
ανταγωνιστικότητας με διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και σε μία πιο βιώσιμη
αποκατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου.
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.
Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση
της ευρύτερης οικονομικής σημασίας
της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και η εξέταση των προϋποθέσεων

που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα,
την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω
ανάπτυξή της. Περισσότερα…
Ο δείκτης τιμών υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
και το κόστος της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Υγείας
Σκοπός της μελέτης είναι η αναλυτική
παρουσίαση της μεθοδολογίας του δείκτη
τιμών υγείας στην Ελλάδα, και ειδικότερα των ιδιαιτεροτήτων και, ενδεχομένως,
των αδυναμιών στον τρόπο υπολογισμού
του σήμερα, αναφορικά με τον κλάδο
των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας στην
Ελλάδα.
Παρατηρητήριο κλινικών μελετών
Ιδρύεται το 2016 ειδικό Παρατηρητήριο
που στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα
των κλινικών μελετών στην Ελλάδα και
στην ανάδειξή του ως μέσο βιώσιμης
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης
για τη χώρα. Περισσότερα…
Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής
και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία (2016)
Εκτιμάται η συνολική επίδραση της παραγωγής και της εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία,
σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας, απασχόλησης και φορολογικών
εσόδων. Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Τα οικονομικά οφέλη από την αυτοφροντίδα στο Ελληνικό σύστημα υγείας
Στους σκοπούς της μελέτης περιλαμβάνονται η ανάδειξη της θέσης και του
ρόλου της αυτοθεραπείας, ειδικότερα
σε συνάρτηση με την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, η περιγραφή και ανάλυση της Ευρωπαϊκής αγοράς των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.
ΣΥ.ΦΑ.), η καταγραφή της Ελληνικής
αγοράς των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., η ποσοτική
εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από
την ορθή ανάπτυξή τους, η ποσοτική

ανάλυση για την αντίληψη και τον βαθμό
ενημέρωσης των πολιτών και των φαρμακοποιών σχετικά με την αυτοφροντίδα και τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και η διατύπωση
προτάσεων πολιτικής για ενισχυμένη
ανάπτυξη της αυτοθεραπείας με ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων.
Η μελέτη εκπονείται σε συνεργασία με
την Ενωση Παρασκευαστών Φαρμάκων
Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ).
Δελτίο οικονομικών στοιχείων της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Πρόκειται για ένα τριμηνιαίο δελτίο
οικονομικών-κοινωνικών δεικτών που
περιλαμβάνει μακροοικονομικούς, βραχυχρόνιους, κοινωνικούς δείκτες και
μεγέθη που εκδίδονται σε περιοδική
βάση και αποδίδουν το περιβάλλον στο
οποίο δραστηριοποιείται ο κλάδος του
φαρμάκου. Η μελέτη εκπονείται από το
Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας
του ΙΟΒΕ.
Η φαρμακευτική αγορά στη Ελλάδα:
Γεγονότα & Στοιχεία για το 2015-16
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή
και η ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο του φαρμάκου, δίνοντας βαρύτητα στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη
λειτουργία και τη δομή του κλάδου.
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Facts & figures
Η Ετήσια έκθεση «Τρόφιμα και Ποτά» εκπονείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
και αποτελεί μέρος των περιοδικών εκθέσεων που συντάσσονται από το ΙΟΒΕ. Η
έκθεση συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση του κλάδου των τροφίμων και
ποτών, έναν από τους πλέον σημαντικούς
πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης, σε
όρους απασχόλησης και προστιθέμενης
αξίας. Η έκθεση παρουσιάζει τα διαρθρωτικά μεγέθη, τις εξελίξεις και προοπτικές
για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο
σύνολό της, αλλά και σε σχέση με τους
επιμέρους τομείς της. Περισσότερα…
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Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών
και άλλων μη αλκοολούχων ποτών
στην ελληνική οικονομία

Η κοινωνικό-οικονομική συνεισφορά
των μουσείων του ΠΙΟΠ σε τοπικό
επίπεδο

Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της
συνολικής οικονομικής επίδρασης από
την παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών (εκτός από το εμφιαλωμένο
νερό) στην Ελλάδα. Περισσότερα…

Για κάθε ένα από τα οκτώ μουσεία που ανήκουν στο δίκτυο του Πολιτιστικού Ιδρύματος
του Ομίλου Πειραιώς, η μελέτη εξετάζει
τις άμεσες, έμμεσες, προκαλούμενες και
καταλυτικές επιδράσεις από τη λειτουργία
τους σε όρους προστιθέμενης αξίας και
απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.

Ανάλυση κινδύνου του συστήματος
συναλλαγών στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων
Νήσων (ΜΔΝ)
Η μελέτη εξετάζει το σύστημα ταμειακών
ροών που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως αρμόδιος για τη
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ, ώστε να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές ταμειακών ελλειμμάτων, να
εκτιμηθεί ο κίνδυνος δημιουργίας τέτοιων
ελλειμμάτων και να διερευνηθούν πιθανές ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να
προβεί ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελαχιστοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο. Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ.
Σενάρια εξέλιξης της αγοράς καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα την
περίοδο 2016-2019
Αναλύεται η εξέλιξη της αγοράς λεπτοκομμένου καπνού και τσιγάρων, καθώς και των
εσόδων του κράτους από καπνικά προϊόντα
για την περίοδο 2016-2019, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τις αλλαγές στις οικονομικές
συνθήκες, στη φορολογική πολιτική και
στην ελάχιστη ποσότητα ανά συσκευασία
καπνού. Περαιτέρω, εξετάζεται η επίπτωση
στην αγορά καπνικών προϊόντων και στα
έσοδα από την εφαρμογή εναλλακτικών
σεναρίων φορολογικής πολιτικής.
Η οικονομική και κοινωνική συμβολή της
αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα
Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση της
ευρύτερης οικονομικής συμβολής της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση που έχει σε
συνδεδεμένους κλάδους της οικονομίας.
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Η Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας
στην Ελλάδα
Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της Τράπεζας Τροφίμων στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ένδειας και
στον περιορισμό της σπατάλης πόρων καθώς και στην εξέταση των δυνατοτήτων
για περαιτέρω ενίσχυση αυτού του ρόλου.
Η συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελληνική οικονομία: μια ποσοτική διερεύνηση
Περιλαμβάνεται χαρτογράφηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναλύοντας στοιχεία σχετικά με το πλήθος των μαθητών
και των εκπαιδευτικών, των σχολικών
μονάδων, αλλά και των περιφερειακών
δομών του συστήματος.
Συγκεντρωτικά στοιχεία και αριθμοδείκτες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών
Αποτιμάται και αξιολογείται η χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου κατά το
φορολογικό έτος 2015 με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμού των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος
(ΣΕΕΠΕ). Εκτός από τα βασικά στοιχεία,
αναλύονται και οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο για το σύνολο του κλάδου όσο
και ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση του
δείγματος, ενώ η ανάλυση περιλαμβάνει
και απολογιστικά συνολικά στοιχεία για
την περίοδο 2000-2015.

… η μελέτη αναδεικνύει
τη σημασία που μπορεί να
διαδραματίσει η μεταποιητική
βιομηχανία στην ταχύτερη
μεγέθυνση της εγχώριας
οικονομίας, στην ανάκτηση
διεθνούς ανταγωνιστικότητας…

Δείκτης αξίας οικιστικών ακινήτων
Για την κατασκευή του συγκεκριμένου δείκτη συλλέγονται εκτιμήσεις από τις εγχώριες τράπεζες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί
ένας δείκτης αξίας οικιστικών ακινήτων
για το σύνολο της Ελλάδας αλλά και για 34
επιμέρους περιοχές. Τα στοιχεία αναλύονται μέχρι και σε επίπεδο ταχυδρομικού
κωδικού (Τ.Κ.) και αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε κάθε τράπεζα μαζί με περιγραφικά
στοιχεία και αναλύσεις ανά ηλικιακή κατηγορία ακινήτων, μέγεθος κ.ά. Σε δεύτερο
επίπεδο, γίνεται επεξεργασία των στοιχείων ώστε να εντοπιστούν οι «ακραίες τιμές»,
που αφορούν στις εκτιμήσεις οικιστικών
ακινήτων για κάθε Τράπεζα.
Έρευνα για τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στο δίκτυο του κλάδου
του Αυτοκινήτου
Η έρευνα διεξάγεται με ερωτηματολόγια
σε εξαμηνιαία βάση (Μάιος 2016 & Νοέμβριος 2016), συλλέγοντας από τις εταιρείες,
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του
δικτύου καταστημάτων και της απασχόλησης του κλάδου. Το σχετικό δελτίο με τα
βασικά στοιχεία της έρευνας αποστέλλεται
στον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Μηνιαία έρευνα για την εξέλιξη των
διελεύσεων και των προπωλήσεων
του κλάδου των Επιβατικών
Συλλέγεται μηνιαίως, μέσω ερωτηματολογίων, πληροφόρηση για τρία βασικά μεγέθη:
την εξέλιξη της επισκεψιμότητας (διελεύσεων) από τα καταστήματα του δικτύου, την

εξέλιξη των προπωλήσεων και το ρυθμό
που οι διελεύσεις μεταφράζονται τελικά σε
προπωλήσεις. Το ΙΟΒΕ επεξεργάζεται και
ενημερώνει για τα συνολικά αποτελέσματα
τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη συγκριτική επίδοση κάθε
εταιρείας με το σύνολο της αγοράς.
Μηνιαία έρευνα για την εξέλιξη του
δείκτη μηνιαίων πωλήσεων χονδρικής
ανταλλακτικών
Στην έρευνα αυτή συλλέγεται, σε μηνιαία
βάση μέσω ερωτηματολογίων, πληροφόρηση για την εξέλιξη των πωλήσεων χονδρικής ανταλλακτικών από τις εισαγωγικές
εταιρείες του ΣΕΑΑ. Το σχετικό δελτίο περιλαμβάνει τα συνολικά αποτελέσματα και
αποστέλλεται στον ΣΕΑΑ, ενώ κάθε εταιρεία
που συμμετέχει στην έρευνα λαμβάνει ένα
«εξειδικευμένο» δελτίο, με το αντίστοιχο
παράρτημα που την αφορά και τα στοιχεία
που εμπιστευτικά έχει διαθέσει.
Μηνιαία έρευνα για την εξέλιξη των
διελεύσεων και των προπωλήσεων
του κλάδου των Ελαφρών Φορτηγών
Μέσω ερωτηματολογίων και σε μηνιαία
βάση αντλούμε πληροφόρηση για την
εξέλιξη της επισκεψιμότητας (διελεύσεων) από τα καταστήματα του δικτύου, την
εξέλιξη των προπωλήσεων και το ρυθμό
που οι διελεύσεις μεταφράζονται τελικά σε
προπωλήσεις. Το ΙΟΒΕ επεξεργάζεται και
ενημερώνει για τα συνολικά αποτελέσματα
τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη συγκριτική επίδοση κάθε
εταιρείας με το σύνολο της αγοράς.
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Εκδηλώσεις
Παρουσιάσεις
Reaching our potential:
Competitiveness in the EU
27 Ιανουαρίου 2016
Οικεία Βρετανού Πρέσβη

Επιχειρείν με αξία σε καιρό
κρίσης - γυναίκεια & νεανική
επιχειρηματικότητα
Σε συνεργασία με τον Τομέα
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
της ΕΕΔΕ
3 Μαρτίου 2016
Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας

The crises of others: Greece and the
Eurozone periphery
21 Απριλίου 2016
Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών
Σπουδών Cotsen Hall

Productivity slowdown: what do we
know and what can we do?
Διάλεξη Dr. Giuseppe Nicoletti,
Head of the Structural Policy
Analysis Division - ΟΟΣΑ
Σε συνεργασία με την
Τράπεζα της Ελλάδος
25 Απριλίου 2016

16

Value Investing:
Who, What and Why?
Διάλεξη Dr. George Athanassakos,
Professor of Finance, Ben Graham
Chair in Value Investing and Director,
Ben Graham Centre of Value
Investing - Ivey Business School at
Western University, Canada
Σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(MBA - ΟΠΑ)
30 Μαΐου 2016

Eλληνό-Κορεατικό Forum
ναυτιλιακής συνεργασίας
στο πλαίσιο της έκθεσης Ποσειδώνια
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Δημοκρατίας της Κορέας
8 Ιουνίου 2016, Αθήνα

European Union as an external
anchor
Διάλεξη Ashoka Mody, Charles and
Marie Robertson Visiting Professor
in International Economic Policy,
Windrow Wilson School, Princeton
University and f. Deputy Director,
IMF’s Research and European
Departments,
4 Ιουλίου 2016, IOBE

Η Δύναμη του Ενός στο Μαζί
Είναι η Συν-Εργασία λέξη ελληνική;
10o CEO Summit
Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, τον ΣΕΒ
και τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας
7 Δεκεμβρίου 2016
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Παρουσιάσεις
Μελετών
Επιχειρηματικότητα 2014-2015 : Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην
Ελλάδα της Κρίσης, 18 Φεβρουαρίου 2016, IOBE
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική βιομηχανία,
31 Μαρτίου 2016, Divani Caravel hotel
Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του
Επιχειρηματικού Συστήματος, 1 Δεκεμβρίου 2016, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
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Δημοσιότητα
Δημόσιες Παρεμβάσεις
Η ενότητα“Δημοσιότητα”στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ, περιλαμβάνει επιλογή από παρουσιάσεις, άρθρα, συνεντεύξεις και άλλες επίκαιρες δράσεις
του Ιδρύματος.

18

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE)
Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα
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