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Στόχοι της Εταιρίας Εφαρµοσµένης Οικονοµετρίας
Μια Επιστηµονική Εταιρία …,
Η Εταιρίας Εφαρµοσµένης Οικονοµετρίας, ΕΕΟ, ιδρύθηκε µε καθαρά επιστηµονικούς στόχους, οι οποίοι συγκλίνουν στις
ερευνητικές περιοχές που ασχολείται, τις δραστηριότητές της και τα µέλη της.

που ιδρύθηκε το 1974,
Η ΕΕΟ ιδρύθηκε το 1974 από τέσσερις οικονοµολόγους, οι οποίοι ασχολούνται µε την εφαρµοσµένη οικονοµετρία.
Θεσµοθετήθηκε σε Εταιρία το 1977 από τους Henri Guitton, Μέλος του «Ινστιτούτου της Γαλλίας» και Καθηγητής των
Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού 1, Christian Labrousse, Καθηγητής των Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του
Παρισιού 2, Henri Serbat, Μηχανικός-Οικονοµολόγος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου στο Παρίσι και,
Raymond Courbis, Καθηγητής των Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού 10.

είναι αφιερωµένη στην εφαρµοσµένη οικονοµετρία,
Έχει σα σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των οικονοµετρικών εφαρµογών. Η ΕΕΟ στηρίζει τη δράση της στον
ορισµό της οικονοµετρίας σαν: «µια επιστηµονική διαδικασία που σκοπό έχει την ταυτοποίηση, ερµηνεία και πρόβλεψη των
οικονοµικών φαινοµένων, χρησιµοποιώντας επιστηµονικά εργαλεία για τη µέτρηση, τη δοµή και την υποδειγµατοποίηση της
πληροφορίας.».

καλύπτει ένα µεγάλο ερευνητικό πεδίο,
Σκοπός της ΕΕΟ είναι η ανάπτυξη ενός ανοικτού επιστηµονικού πνεύµατος, που έχει άµεσες επιπτώσεις στις
δραστηριότητες και τις ερευνητικές της αναζητήσεις. Η θεµατολογία της ΕΕΟ καλύπτει, µεταξύ άλλων, τα οικονοµικά της
εργασίας, τη χρηµατοοικονοµική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κλαδική ανάλυση, την οικονοµική της υγείας, τα οικονοµικά
του τουρισµού, την αγορά αγροτικών προϊόντων, την ενέργεια, µικρο- και µακρο- οικονοµική, περιβάλλον, διοίκηση
επιχειρήσεων, εκπαίδευση κλπ …
Φιλοδοξία της ΕΕΟ είναι να µπορεί να συνεισφέρει στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη δηµόσια πολιτική, την επιχείρηση, …

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων και ερευνητικών
ενδιαφερόντων,
Κάθε επιστήµονας που ενδιαφέρεται για την οικονοµετρία µπορεί να είναι υποψήφιο µέλος της ΕΕΟ: οικονοµολόγοι,
οικονοµέτρες, µαθηµατικοί, χρηµατοοικονοµολόγοι, µάνατζερ, δηµογράφοι, περιβαλλοντολόγοι, βιοτεχνολόγοι, ειδικοί σε θέµατα
εργασίας, καινοτοµίας, ενέργειας, υγείας, µεταφορών, τουρισµού, εκπαίδευσης, τέχνης, πολιτισµού, ΜΜΕ κ.ά.

και είναι διεθνώς αναγνωρισµένη,
Σαν µια δυναµική επιστηµονική εταιρία µε 25 χρόνια συνεχούς και ενεργούς παρουσίας στην ανταλλαγή
επιστηµονικής γνώσης, η ΕΕΟ έχει, σήµερα, ένα µεγάλο και παγιωµένο Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο.

Η δοµή και η οργάνωση της ΕΕΟ
τα µέλη της ΕΕΟ,
Η εταιρία στηρίζεται στα µέλη της, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Περισσότερα από 500 άτοµα από 20 χώρες και
πλέον ετησίως µοιράζονται τη συλλογική εµπειρία τους, τα αποτελέσµατα των ερευνών τους και, την αντίληψή τους για τα
σύγχρονα οικονοµικά φαινόµενα.
Η διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και των συνεδρίων που οργανώνει στην Ευρώπη και διεθνώς, εκτελούνται από το
συµβούλιο της εταιρίας, τους υπεύθυνους των θεµατικών ενοτήτων, τους οργανωτές των συνεδρίων και τους αντιπροσώπους
σε κάθε χώρα.

το συµβούλιο της ΕΕΟ,
Το συµβούλιο της εταιρίας προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕΟ και παρακολουθεί την προσαρµογή των
θεµατικών ενοτήτων, των µεθόδων και των στόχων της ΕΕΟ, που έχουν επιλεγεί. Το συµβούλιο εγγυάται τον επαγγελµατισµό
και την επιστηµονική αξία των δραστηριοτήτων, των συνεδρίων και των δηµοσιεύσεων της ΕΕΟ. Οι δύο επίτιµοι Πρόεδροι της
ΕΕΟ: ο Robert Guesnerie, Καθηγητής στο “College de France” και ο Jean H.P.Paelinck, Οµότιµος Καθηγητής στο Erasmus
University του Ρότερνταµ, έχουν, επίσης, ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της ΕΕΟ και συµµετέχουν στις εργασίες της.

οι οµάδες εργασίας των θεµατικών ενοτήτων της ΕΕΟ,
Με την ΕΕΟ συνδέονται έξι οµάδες εργασίας θεµατικών ενοτήτων: Χρηµατοοικονοικά, Οικονοµικά της Εργασίας,
Οικονοµικά της Υγείας, Περιφερειακή Οικονοµική, Αγορές Εµπορευµάτων, ∆ιεθνή Οικονοµικά. Οι υπεύθυνοι των οµάδων
εργασίας είναι αρµόδιοι για την επιλογή των σχετικών συνεδρίων της ΕΕΟ.

και οι αντιπρόσωποι της ΕΕΟ,
Οι αντιπρόσωποι της ΕΕΟ διευκολύνουν τη διάχυση της ΕΕΟ και των δραστηριοτήτων της στην περιοχή τους ή τη
χώρα τους. Σήµερα, η ΕΕΟ έχει περίπου 50 αντιπροσώπους, τόσο Πανεπιστηµιακούς όσο και από ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτοί αντιπροσωπεύουν πλέον των 20 χωρών. Κάθε Ευρωπαϊκό κράτος έχει έναν
αντιπρόσωπο της ΕΕΟ και κάθε ήπειρος έχει έναν υπεύθυνο.

Οι δραστηριότητες της ΕΕΟ
Η ΕΕΟ έχει τρεις κύριες δραστηριότητες:
Επικοινωνία και ανταλλαγή
των ερευνών επιστηµόνων διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων της εφαρµοσµένης οικονοµετρίας και, διαφορετικών χωρών.

∆ιοργάνωση συχνών συναντήσεων και συνεδρίων.
Πλέον των 100 διήµερων συνεδρίων έχουν οργανωθεί µέχρι σήµερα από την ΕΕΟ, σε καθένα από τα οποία συµµετέχουν
περίπου 100 επιστήµονες από όλο τον κόσµο και γνωστικά πεδία.

∆ηµοσιεύσεις και βιβλία.
Αυτές αφορούν σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλία που εκδίδονται από διεθνείς εκδοτικούς οίκους ή άρθρα σε περιοδικά.

