
CIRCLES WITH BUSINESS LEADERS

LCI circles are round table events which facilitate leadership development, peer-to-peer learning and a diverse experience, 
opinion and expertise for future policies and strategies. They involve a presentation by a world-class speaker, followed by a 
curated and focused discussion with business leaders and policy makers.

HELLENIC BANK IN ASSOCIATION
WITH GLOBALTRAINING AND
THE UNIVERSITY OF NICOSIA PRESENT

“CIRCLE” EVENTS INVITE          
WORLD-CLASS KEYNOTE SPEAKERS 
WITH A DEMONSTRATED EXPERTISE 

ON THE TOPIC

“CIRCLE” MODERATORS WILL BE 
EXPERTS ON THE CYPRUS SIDE FROM 
THE BUSINESS OR POLICY-MAKING 

LANDSCAPE, AIMING TO STEER 
THE DISCUSSION IN THE RIGHT 

DIRECTION

“CIRCLE” ATTENDEES AND 
SPONSORS CAN EXPECT 
A CONCLUSIONS PAPER, 

HIGHLIGHTING THE DISCUSSION



21 Ιανουαρίου, 2021 | 14:00-15:30 | Διαδικτυακή Συζήτηση Στρογγυλής 
Τραπέζης
Πλατφόρμα Zoom|Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά

Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Εγγραφές, εισιτήρια και πληροφορίες στο Ftelleha.m@globaltraining.org

Ο Μιχάλης Αργυρού ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) στο 
υπουργείο Οικονομικών, τον Ιούλιο του 2019. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας (Euro 
Working Group.)

Η ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜIΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Μιχάλης Αργυρού
Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)
Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Euro Working Group.

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο

Χάρης Γεωργιάδης
Τέως Υπουργός Οικονομικών



Ο κ. Αργυρού έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας και 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως εξέχων αναλυτής της ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους.  Είναι συχνά προσκεκλημένος για 
σχόλια και συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή και ελληνικά μέσα ενημέρωσης. 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου (Queen Mary). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στην Εμπορική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ 
(Cardiff Business School, Cardiff University) και πρόσφατα εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Εύθραυστη Ανάκαμψη των Οικονομιών της Πανδημίας

Εκτός από την υγειονομική της διάσταση, η πανδημία αποτελεί μια νέα, μεγάλη πρόκληση για την οικονομική πολιτική. Πως 
μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πεδίο της οικονομίας; 

Μια άκρως ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Μιχάλη Αργυρού, ο οποίος θα δώσει το δικό 
του στίγμα για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και για την προετοιμασία του great reset για να χρησιμοποιήσω την 
φρασεολογία του World Economic Forum.
Μια εποικοδομητική ανάλυση των γεγονότων με εξαιρετικές παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων από τους 30 
συμμετέχοντες, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και φορέων χάραξης πολιτικής.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:



Organisers Prime Sponsor Champion Sponsors Digital Media Partner Supporters

Το πρόγραμμα Next Generation EU, και ειδικά το βασικό 
του υποπρόγραμμα Recovery and Resilience Facility (RRF) 
είναι κάτι νέο και διαφορετικό σε σχέση με τα μέχρι τώρα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), π.χ. Ταμείο Συνοχής. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία 
του RRF, και ποιες οι βασικές του διαφορές σε σχέση με τα 
άλλα προγράμματα;

Το RRF περιλαμβάνει επιχορηγήσεις (grants) και δάνεια 
(loans). Ποιες είναι οι βασικές πτυχές αυτής της διάκρισης 
και πως μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή 
ισορροπία στην χρήση τους;

Ποια είναι επόμενη μέρα, μετά την πανδημία; Πως θα 
περάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα στην 
ανάκαμψη και ένα νέο οικονομικό μοντέλο;

Με βάση τα παραπάνω, ποιες είναι κατά τη γνώμη σας 
οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την κατάρτιση 
των εθνικών Recovery and Resilience Plans (RRP), σε 
ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και την 
αποτελεσματικότητα της απορρόφησης των πόρων από το 
RRF; 

Ιδιαίτερα, ποιος είναι ο ρόλος της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης στο νέο οικονομικό μοντέλο;

Σε σχέση με τα παραπάνω, ποια είναι η εμπειρία από την 
Ελλάδα μέχρι τώρα;

Σε όλα τα παραπάνω, ποιος είναι ο ρόλος για κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις και business leaders;


