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Το πλαίσιο

(3) Τα προβλήματα 
στις αλυσίδες 
εφοδιασμού 
παγκοσμίως 

προκλήθηκαν λόγω 
της απότομης και 
ισχυρής αύξηση 

της ζήτησης.

(2) Οι πρώτες εκτιμήσεις 
για την αναζωπύρωση 
του πληθωρισμού το  
2021 θεωρούσαν το 
φαινόμενο συγκυριακό, 
αποτέλεσμα κυρίως 
των προβλημάτων στις 
αλυσίδες εφοδιασμού 
παγκοσμίως 
(bottlenecks). 

(4) Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση 
επέτεινε το φαινόμενο του 

πληθωρισμού το οποίο δείχνει 
επιμονή χωρίς να διαφαίνεται 

σύντομα σημαντική 
αποκλιμάκωση. Σημαντικά 

ερωτήματα εγείρονται και για την 
σχέση της ενεργειακής κρίσης 
με την κλιματική κρίση και την 

ενεργειακή μετάβαση. 

(5) Ως βασικός 
τρόπος 

αντιμετώπισης του 
πληθωρισμού 
προκρίθηκε η 

αυστηροποίηση της 
νομισματικής 

πολιτικής.

(1) Το 2021 μπορεί να 
χαρακτηρισθεί έτος ελέγχου 
της πανδημίας, αλλά και 
έτος αναζωπύρωσης του 
πληθωρισμού για τις 
περισσότερες αναπτυγμένες 
οικονομίες.

(6) Η στρατηγική αυτή 
μπορεί μεν να οδηγήσει σε 
μερική αποκλιμάκωση του 

ρυθμού πληθωρισμού, 
ωστόσο πιθανώς να έχει 

σημαντικές παρενέργειες 
στην οικονομική 
δραστηριότητα. 



Ομιλητές

Ανδρέας Παπανδρέου
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αναστάσιος Παππάς
Δόκτωρ

Μέλος της 
Ακαδημαϊκής Επιτροπής του 
University of Athens MBA

Διδάσκων στο University of 
Athens MBA και επικεφαλής 
του Τμήματος Μελετών στο 

Ελληνικό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο

Νικόλαος Βέττας
Καθηγητής ΟΠΑ

Γενικός Διευθυντής του IOBE 
- Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών



Θέματα που θα 
συζητηθούν Η επόμενη ημέρα για τις επιχειρήσεις και την 

οικονομία5
Συντονιστής

Δημήτρης Μπάλιος
Διευθυντής 
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Η εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη1
Ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός και ελληνική 
οικονομία2

Κλιματική κρίση και ενεργειακή μετάβαση3
Επιπτώσεις της ενεργειακής - κλιματικής 
κρίσης και του πληθωρισμού στις επιχειρήσεις 4



“The first panacea for a mismanaged nation 
is inflation of the currency; the second is war. 
Both bring a temporary prosperity; both bring 
a permanent ruin. But both are the refuge of 
political and economic opportunists.”

Ernest Hemingway

https://www.brainyquote.com/authors/ernest-hemingway-quotes
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Διαδικτυακή εκδήλωση Δήλωση συμμετοχής Βεβαίωση παρακολούθησης Βεβαίωση παρακολούθησης

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 Για να δηλώσετε συμμετοχή 
κάνετε κλικ Το University of Athens MBA www.mba.econ.uoa.gr

Στις 19.00 εδώ θα αποστείλει βεβαίωση 
παρακολούθησης 2103689493 – 2103689494

Εξ αποστάσεως στους συμμετέχοντες στο 
σύνολο της εκδήλωσης mba@econ.uoa.gr 

Με τη χρήση του 
Microsoft Teams https://www.linkedin.com/compan

y/universityofathensmba/

http://www.mba.econ.uoa.gr/
https://forms.gle/75zP4oK9jsug1wJd7
https://www.linkedin.com/company/universityofathensmba/
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