
ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Στο πλαίσιο της  

Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 

Σε συνεργασία με το  

Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας και το  

MEGARON PLUS 

Η Ευρώπη ύστερα από μια βαθιά κρίση βρίσκεται σε σημείο καμπής, με σημάδια 
οικονομικής ανάκαμψης ήδη να διαφαίνονται. Ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί αποκλίσεις 
ανάμεσα στην ευρωπαϊκή «περιφέρεια» και στο κέντρο, ενώ εντείνεται και ο ανταγωνισμός 
με άλλες περιοχές του πλανήτη. Τα μαθήματα από την πρόσφατη οικονομική κρίση μπορεί 
να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον. 
Πολλά από τα προβληματικά σημεία της οικονομικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έχουν πλέον εντοπιστεί. Οι λύσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται είναι 
πρωτόγνωρες, όπως η τραπεζική ενοποίηση και η παροχή οικονομικής υποστήριξης σε 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα υπό την προϋπόθεση 
εφαρμογής μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Megaron 
Plus και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει σειρά διαλέξεων με θέμα 
«Ευρώπη, οικονομία και ανάπτυξη» καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας να συνδέονται άρρηκτα με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις νέες 
ευκαιρίες και προκλήσεις. 
 

Διάλεξη του  

LUIGI ZINGALES, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Chicago Booth School of Business 

«Πού βαδίζει η Ευρώπη;»  
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας 

Ο Luigi Zingales είναι Καθηγητής στο Booth School of Business του Πανεπιστημίου του 
Σικάγου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, της Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης, της Πολιτικής Οικονομίας και των 
Οικονομικών Επιδράσεων του Πολιτισμού. Είναι Ερευνητικός Εταίρος στο National Bureau 
of Economic Research (NBER), στο Center for Economic Policy Research (CEPR) και μέλος του 
European Government Institute. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του American Finance 
Association και έχει υπηρετήσει ως μέλος στην Committee on Capital Markets Regulation. 
Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί στο American Economic Review, Journal of 
Finance, Quarterly Journal of Economics, Rand Journal of Economics, Journal of Financial 
Economics και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά. Ανάμεσα στα βιβλία του περιλαμβάνονται 
τα «Saving Capitalism from Capitalists» και «A Capitalism for the People: Recapturing the 
Lost Genius of American Prosperity». 

http://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/z/luigi-zingales 

Σχολιαστής 

Δημήτρης Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο London School of Economics 

Συντονιστής 

Νίκος Βέττας, Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός 
Διευθυντής του ΙΟΒΕ. 

http://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/z/luigi-zingales


 
 
 


