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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Δρ. Δημήτρης Κατσίκας, υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος», ξεκίνησε να εργάζεται στο 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) την 1η Οκτωβρίου 2011. 

Προηγουμένως, τον Φεβρουάριο του 2010, είχε εκλεγεί Λέκτορας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Οικονομίας, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστήμιου 

Αθηνών. Ο Δρ. Κατσίκας σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στα χρηματοοικονομικά και στην 

διεθνή πολιτική οικονομία στο London School of Economics. Στην συνέχεια εργάστηκε ως 

Management Associate στο τμήμα Corporate Banking του Global Corporate and Investment 

Group (GCIG), της Citigroup στην Ελλάδα. Κατόπιν, επέστρεψε στο London School of Economics, 

όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων, με θέμα την διακρατική 

ρυθμιστική εξουσία στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία, την 

παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, με έμφαση στον ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, και τον ρόλο των μη-κρατικών παραγόντων στην διεθνή οικονομική 

διακυβέρνηση. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Οι πρόσφατες 

δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα ‘Non-state Authority and Global Governance’, Review of 

International Studies (Οκτώβριος 2010), και “Global Regulation and Institutional Change in 

European Governance”, West European Politics (Ιούλιος 2011). 

 

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Δρ. Κατσίκας υλοποίησε τις εξής 

δραστηριότητες: 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

 “Lessons (Not) Learned: A Critical Review of the “Blame-it-on-the-State” Account 

of the Financial Crisis and its Implications for the Reform of Financial Regulation”, 

ELIAMEP Thesis, January 2011, 1/2011 

 

Στο κείμενο αυτό ο Δρ. Κατσίκας επισημαίνει ότι από την κορύφωση της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διεθνής προσπάθεια 

για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων, υποβλήθηκαν αρχικά προτάσεις για λήψη ριζικών μέτρων και θεμελιωδών 

μεταρρυθμίσεων, οι οποίες όμως σταδιακά αντικαταστάθηκαν από πιο μετριοπαθείς και 
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περιορισμένες ρυθμιστικές προτάσεις. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στην ανάδειξη μιας ερμηνείας της 

κρίσης, η οποία αποδίδει την κύρια ευθύνη για την κρίση σε λανθασμένες επιλογές κρατικών 

πολιτικών, και όχι στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεδομένης της σημασίας που μπορεί να έχει 

μια τέτοιου είδους ερμηνεία για την εξέλιξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, η παρούσα μελέτη εξετάζει κριτικά αυτή τη θέση και καταδεικνύει την 

αδυναμία της να προσφέρει έναν ολοκληρωμένο απολογισμό των αιτιών που οδήγησαν στην 

κρίση. Ως εκ τούτου, και χωρίς να παραγνωρίζεται η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί, ο 

συγγραφέας τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της προσπάθειας κανονιστικής μεταρρύθμισης και τον 

επαναπροσδιορισμό της προς μια πιο θεμελιώδη αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, με σκοπό την αποκατάσταση της σχέσης του με την πραγματική οικονομία. 

 

 “An Assessment of the European Financial Reform Process: Accomplishments, 

Failures and Future Challenges”, ELIAMEP Thesis, July 2011, 2/2011 

 

Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2011 ο Δημήτριος Κατσίκας επισημαίνει ότι από την στιγμή που ξέσπασε 

η χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει επιδοθεί στην εφαρμογή ενός 

φιλόδοξου νομοθετικού προγράμματος, με στόχο την συνολική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Με το παρόν κείμενο, επιχειρεί μια κριτική αποτίμηση 

των επιτευγμάτων, αποτυχιών και μελλοντικών προκλήσεων του Ευρωπαϊκού αυτού 

προγράμματος μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο της αποτίμησης αυτής αναγνωρίζεται η σημαντική 

πρόοδος που έχει συντελεστεί με μια σειρά από ρυθμιστικές και θεσμικές αλλαγές, κάποιες εκ των 

οποίων έχουν μάλιστα ήδη εφαρμοστεί, ωστόσο επισημαίνεται ότι στο σύνολό της η 

μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει ανταποκριθεί στις αρχικές προσδοκίες. Παράγοντες όπως οι πιέσεις 

του χρηματοπιστωτικού τομέα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο προβληματισμός για τις 

επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στην διεθνή ανταγωνιστικότητα των εθνικών χρηματοπιστωτικών 

αγορών και εταιριών, και η αμφιταλαντευόμενη στάση των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι 

στην προοπτική περαιτέρω μεταφοράς εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών εξουσιών στο 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν επιβραδύνει την πρόοδο των εργασιών και έχουν υπονομεύσει την 

αποτελεσματικότητα των ήδη συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων. Ασκώντας κριτική σε αυτή την 

εξέλιξη, ο συγγραφέας υποστηρίζει πως οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν 

αυτά τα εμπόδια και να δημιουργήσουν ένα πραγματικά ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η σταθερότητα μιας ολοένα και πιο ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής 

αγοράς. 

 

http://www.eliamep.gr/european-integration/eliamep-thesis-12011-lessons-not-learned-a-critical-review-of-the-blame-it-on-the-state-account-of-the-financial-crisis-and-its-implications-for-the-reform-of-the-financial-regulation/%3ca%20href=%22http:/www.eliamep.gr/eliamep-thesis/%22%3eΘέσεις%20ΕΛΙΑΜΕΠ%3c/a%3e
http://www.eliamep.gr/dimitrios-katsikas-erevnitis/
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 “EU and the Financial Sector Reform: Ensuring Global Harmonization”, κεφάλαιο 

στον  συλλογικό τόμο: Think Global Act European III” (TGAE): The contribution of 

16 European think tanks to the Polish, Danish and Cypriot Trio presidency of the 

European Union, 15 June 2011 

 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος του τρίτου συλλογικού τόμου της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

TGAE (Think Global Act European), που φέτος υποστηρίχθηκε από δεκαέξι ευρωπαϊκά think 

tanks, και έχει ως στόχο την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων και την πρόταση λύσεων στις 

εκάστοτε 18μηνες προεδρίες της Ε.Ε. (αποτελούμενες από τρείς διαδοχικές εθνικές κυβερνήσεις). 

Ο τρίτος τόμος απευθύνεται στις προεδρίες της Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου. Το κεφάλαιο του 

Δρ. Κατσίκα στο τόμο αυτό (εκπροσωπώντας το ΕΛΙΑΜΕΠ) επικεντρώνεται στο πρόβλημα της 

διαφορετικής, εν μέρει, αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής μεταρρύθμισης από διαφορετικές 

χώρες του G20. Ήδη από τις πρώτες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες διαφαίνεται μια τάση 

διαφοροποίησης των εθνικών και περιφερειακών μεταρρυθμίσεων, γεγονός το οποίο θα 

υπονομεύσει την συνέπεια και αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο Δρ. Κατσίκας αφού επισημαίνει τα σημαντικότερα προβλήματα στην 

προσπάθεια εναρμόνισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου, υποβάλει 

προτάσεις στις επόμενες προεδρίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, 

καθώς και για την ανάδειξη της Ε.Ε. ως μια από τις κινητήριες δυνάμεις και πρωταγωνιστές της 

αναθεώρησης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου. 

 

 “The European Financial Reform Programme as a Catalyst for European 

Integration”, Εργασία που παρουσιάστηκε στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του 

ΕΛΙΑΜΕΠ στον Πόρο 7-10 Ιουλίου 2011 

 

Η σοβαρότητα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-09 και οι άνευ προηγουμένου οικονομικές 

και δημοσιονομικές συνέπειες της έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο το θέμα της μεταρρύθμισης 

του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, στο πλαίσιο της ομάδας G20, η θεμελιώδη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος ανακηρύχτηκε ως μία πολιτική δέσμευση ύψιστης 

προτεραιότητας. Ως αποτέλεσμα, από το 2008, ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν 

εμπλακεί σε μια δύσκολη και φιλόδοξη προσπάθεια μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι πρώτες πρωτοβουλίες για μεταρρύθμιση ξεκίνησαν ήδη 

από τον Οκτώβριο του 2008, στο απόγειο της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά 

προτάσεων μεταρρύθμισης που αφορούσαν τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης (CRAs), το 

καθεστώς εγγυήσεως καταθέσεων, και μια πρώτη αναθεώρηση της οδηγίας για τα εποπτικά 
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κεφάλαια των τραπεζών. Έκτοτε η Επιτροπή έχει συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα 

με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, εκπονώντας ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρύθμισης το οποίο 

συμπεριλαμβάνει πάνω από τριάντα νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πολλές από τις προτεινόμενες 

αλλαγές έχουν ήδη συμφωνηθεί, ορισμένες έχουν εφαρμοστεί, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη υπό 

συζήτηση. Το κείμενο που παρουσιάστηκε στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ, εξετάζει τις 

επιπτώσεις του παρόντος προγράμματος ευρείας χρηματοπιστωτικής μεταρρύθμισης στην πορεία 

ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

 

 «Ανταγωνισμός, σταθερότητα και ρύθμιση στον Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 

τομέα», Κείμενο Εργασίας ΕΛΙΑΜΕΠ (Η δημοσίευση έχει προγραμματιστεί για τον 

Οκτώβριο του 2011) 

 

Σε αυτό το κείμενο εργασίας, o Δρ. Κατσίκας περιγράφει και αναλύει τους διαφορετικούς 

πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει το χρηματοπιστωτικό 

ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το κείμενο αναλύει τις κυριότερες 

προκλήσεις/ προβλήματα με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ρυθμιστικές αρχές, 

επικεντρώνοντας στον τραπεζικό τομέα, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανάλυση 

αυτή στην συνέχεια συνδέεται με μια ιστορική αναδρομή της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού πλαισίου, η οποία αποκαλύπτει πως το  ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές διαμορφώθηκε διαδοχικά μέσα από τρείς σημαντικές μεταρρυθμιστικές 

πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας προσπάθειας αναμόρφωσης του 

Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το κείμενο εργασίας καταδεικνύει πως τα 

χαρακτηριστικά αυτής της πορείας μπορούν να γίνουν κατανοητά στο πλαίσιο μιας ανάλυσης που 

αναδεικνύει την συνεχή διαπάλη ανάμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες της επέκτασης και 

ενδυνάμωσης του ανταγωνισμού στις Ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και της διασφάλισης 

της σταθερότητας τους. Οι δύο πρώτες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες διέπονταν από μια 

προσπάθεια ανοίγματος των Ευρωπαϊκών αγορών και επέκτασης του ανταγωνισμού, χωρίς όμως 

να δίνεται η αντίστοιχη προσοχή στην διασφάλιση της σταθερότητας των ανοιχτών, 

ανταγωνιστικών αγορών. Το γεγονός αυτό είχε οδυνηρές συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές αγορές 

κατά την πρόσφατη κρίση, συνέπειες τις οποίες βιώνουμε ακόμα. Η τρέχουσα μεταρρυθμιστική 

πρωτοβουλία φαίνεται να έχει σκοπό την διόρθωση των προηγούμενων λαθών, ωστόσο ισχυρές 

πιέσεις από τον τραπεζικό κλάδο, και η αμφιθυμία των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έναντι της 

προοπτικής ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου σε βάρος των αντίστοιχων 

εθνικών, έχει αποδυναμώσει αρκετά το βάθος και εύρος των αλλαγών που έχουν τελικά 

υιοθετηθεί, δημιουργώντας έτσι αμφιβολίες για την ικανότητα των Ευρωπαϊκών αγορών να 

αντιμετωπίσουν μια μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση.   
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 «Έξοδος από το ευρώ: εναλλακτική λύση ή επιλογή υψηλού κινδύνου;», Κείμενο 

Blog ΕΛΙΑΜΕΠ, 4 Απριλίου 2011 (το κείμενο αυτό ανατυπώθηκε στην συνέχεια στα 

περιοδικά «Odyssey» και «Δημόσια Διοίκηση», και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

«Τα ΝΕΑ online» στο τμήμα των blogs) 

 

Στο κείμενο αυτό ο Δρ. Κατσίκας εξετάζει τις συνέπειες μιας εξόδου της Ελλάδας από την 

Ευρωζώνη, ένα σενάριο που έχει ακουστεί συχνά κατά την διάρκεια της κρίσης, και έχει προταθεί 

ακόμα και σαν διέξοδο για την Ελλάδα από επιφανείς ξένους οικονομολόγους. Ωστόσο, στο 

κείμενο αυτό αποδεικνύεται ότι τα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα από μια τέτοια κίνηση είναι 

περιορισμένα και αμφίβολα, ενώ αντίθετα οι αρνητικές επιπτώσεις είναι πολλές και σημαντικές σε 

σημείο μάλιστα που να απειλούν και την ίδια την κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα της 

χώρας. 

 

 «Η “Μεταρρύθμιση” της στεγαστικής αγοράς της Αμερικής», Κείμενο Blog 

ΕΛΙΑΜΕΠ, 16 Μαΐου 2011 

 

Το κείμενο αυτό εξετάζει και αναλύει τις συνέπειες των τελευταίων αποφάσεων της Αμερικανικής 

κυβέρνησης για την αναμόρφωση της στεγαστικής αγοράς της Αμερικής, από όπου ξεκίνησε η 

διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Global Politics Winter School, Center for Global Politics (CGP) at the Free 

University Berlin and ELIAMEP, December 4-14, 2010, Athens  

 

Ο Δρ. Κατσίκας συμμετείχε στο Winter School που διοργάνωσαν από κοινού το ΕΛΙΑΜΕΠ και 

το  Center for Global Politics (CGP) tτου Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Ο Δρ. 

Κατσίκας ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία και διδασκαλία του module: “Developments 

in Financial and Capital Markets - IPE and Global Aspects”, το οποίο διήρκεσε μια ημέρα. 

Επίσης συμμετείχε και στην αξιολόγηση των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

Ο Δρ. Κατσίκας έδωσε επίσης μια διάλεξη για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα σε ομάδα 

φοιτητών του πανεπιστημίου του Pittsburg στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης τους στην 

Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 19 Μαΐου 

2011. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΙΑΜΕΠ 2011 

 

Ο Δρ. Κατσίκας ήταν ο project coordinator για το 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τίτλο 

«Adjusting to the Crisis: Policy Choices and Politics in Europe», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον 

Πόρο μεταξύ 7-10 Ιουλίου του 2011. Το συνέδριο το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αποτελεί (μαζί με τα Διεθνή Σεμινάρια της Χάλκης) τη σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση 

του ΕΛΙΑΜΕΠ, και μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα για 

θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το 2011 δόθηκε έμφαση στις ευρύτερες συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης και τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες 

τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά, όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολό της. Η συζήτηση ξεκίνησε με μια εισαγωγή για τις παγκόσμιες αλλά και ευρωπαϊκές πτυχές 

της κρίσης, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η κρίση εκδηλώνεται στα κράτη-μέλη 

και τα μέτρα αντιμετώπισής της στο πλαίσιο μιας συνεχώς διευρυνόμενης οικονομικής απόκλισης 

που παρατηρείται στην Ευρώπη. Επίσης, συζητήθηκαν τα μέτρα προσαρμογής που έχουν 

υιοθετηθεί εστιάζοντας στις εσωτερικές ανισότητες και στη δημιουργία χαμένων και κερδισμένων 

στις διάφορες χώρες που αυτά έχουν εφαρμοστεί. Η άνοδος του λαϊκισμού και η επίδραση της 

κρίσης στο παλιό διαχωρισμό μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς ήταν το θέμα της πρώτης συζήτησης 

την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, και συνέχισε με το ρόλο της τραπεζικής και οικονομικής κρίσης 

ως καταλύτη για την περαιτέρω πορεία ενοποίησης της Ευρώπης.  

 

Μεταξύ των 41 κορυφαίων πανεπιστημιακών, ερευνητών, στελεχών και διαμορφωτών πολιτικής 

που συμμετείχαν ήταν ο κ. Ansgar Belke, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen και 

Διευθυντής του τμήματος μακροοικονομικής έρευνας του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών 

Ερευνών, ο κ. Jorge Braga de Macedo, Καθηγητής του Νέου Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας και 

πρώην υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του τμήματος ερευνών του Eurobank EFG Group, ο κ. 

Paul Johnson, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών του Λονδίνου, ο κ. José 

Leandro, μέλος του γραφείου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Roger Liddle, 

μέλος της Βρετανικής Βουλής των Λόρδων και Πρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Policy Network, ο 

κ. Fritz Scharpf, Επίτιμος Διευθυντής του Max Planck Institute for the Study of Societies, ο κ. 

Αθανάσιος Βαμβακίδης, Επικεφαλής Συναλλαγματικής Στρατηγικής για τις χώρες του G-10 στην 

Bank of America Merrill Lynch, και ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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Επίσημος Ομιλητής ήταν ο κ. Lorenzo Bini Smaghi, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ για την ενημέρωση του ελληνικού 

κοινού για θέματα διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και την προώθηση του δημοσίου διαλόγου 

επ’ αυτών, ο Δρ. Κατσίκας: 

 

(1) συμμετείχε σε συζήτηση μεταξύ του ΕΛΙΑΜΕΠ και στελεχών της Γερμανικής Πρεσβείας που 

έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2011. 

 

(2) συμμετείχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συνέταξε σχετική έκθεση, στο κλειστό workshop του 

Bruegel με θέμα: “How promising are contingent capital instruments and bail-ins to 

strengthen financial stability?”, στις 11 Φεβρουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες. 

 

(3) συμμετείχε στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντιπροσωπεία του Chinese People’s 

Political Consultative Conference (CPPCC) στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, στις 11 Μαΐου 

2011. 

 

(4) συμμετείχε στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους της Κινεζικής Ακαδημίας 

Επιστημών στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, στις 26 Μαΐου 2011. 

 

(5) συμμετείχε στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με μέλη του τμήματος πολιτικού 

σχεδιασμού του υπουργείου εξωτερικών της Κίνας στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, στις 6 

Σεπτεμβρίου 2011.  

 

(6) συμμετείχε στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με μέλη του Ιρλανδικού Ινστιτούτου 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, στις 6 Σεπτεμβρίου 

2011. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

 

Ο Δρ. Κατσίκας ενημέρωσε μέλη της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για την οικονομική κρίση 

στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 2 Μαρτίου 

2011.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΜΕ 

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στο ΕΛΙΑΜΕΠ ο Δρ. Κατσίκας ενημέρωσε εκπροσώπους 

των μέσων μαζικής επικοινωνίας (κυρίως ξένων) για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη. Ακολουθεί σχετική λίστα. 

 

(1) Συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα La Croix, 21 Οκτωβρίου 2010. 

(2) Παρουσίαση σε ομάδα σουηδών δημοσιογράφων, 20 Ιανουαρίου 2011. 

(3) Συνέντευξη στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι TVI, 31 Μαρτίου 2011. 

(4) Συνέντευξη στην βουλγαρική οικονομική εφημερίδα Capital, 2 Ιουνίου 2011. 

(5) Συνέντευξη στην Γερμανική Κρατική Ραδιοφωνία, 27 Ιουνίου 2011. 

(6) Συνέντευξη στην εφημερίδα The Korea Economic Daily, 15 Ιουλίου 2011. 

(7) Συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι Russia Today, 29 Ιουνίου 2011. 

(8) Συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα ARA, 29 Ιουνίου 2011. 

(9) Συνέντευξη στο βελγικό τηλεοπτικό κανάλι RTL TVi, 12 Σεπτεμβρίου 2011. 

(10) Συνέντευξη σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC World Service, 14 Σεπτεμβρίου 2011. 

(Επίσης δόθηκε μια σειρά συνεντεύξεων και σε άλλα μέσα όπως το κορεατικό πρακτορείο 

ειδήσεων YONHAP News Agency, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, η Ιαπωνική εφημερίδα The 

Asahi Shimbun, το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ADN KRONOS International, η αγγλική έκδοση 

της Καθημερινής για λογαριασμό του περιοδικού TIME, κοκ.) 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

(1) Ο Δρ. Κατσίκας συμμετείχε με άρθρο του με τίτλο: «Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Πεδίο» στο πρώτο Newsletter του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα μέλη του. 

 

(2) Ο Δρ. Κατσίκας ετοίμασε ένα συνοπτικό Economic Factsheet για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 

δημιουργίας ενός νέου συνδέσμου στον ιστότοπο του ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο θα παρέχει 

πρόσβαση σε υλικό σχετικά με την ελληνική οικονομική κρίση. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Κατά την χρονική διάρκεια στην οποία απασχολούνταν στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Δρ. Κατσίκας δημοσίευσε 

σειρά κειμένων και συμμετείχε σε ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 
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Δημοσιεύσεις 

 

“Non-state Authority and Global Governance”, October 2010, Review of International Studies 

 

“Global Regulation and Institutional Change in European Governance”, July 2011, West European 

Politics 

 

“The International Conference on Harmonization”, in Thomas Hale and David Held (eds.), 

Handbook of Innovations in Transnational Governance, Polity Press, March 2011. 

 

“Private Transnational Governance as Strategy: The Case of International Accounting 

Harmonization”, (3rd AGORA International Workshop, August 31- September 1, Oslo, Norway). 

 

«Η Μεταρρύθμιση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος», άρθρο στην Ημερησία, 12 Ιανουαρίου 

2011. 

 

«Η Σύνθετη Πρόκληση της Ελληνικής Κρίσης», άρθρο στο Χρηματιστήριο, 27 Ιουνίου 2011. 

 

Διδασκαλία 

 

Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και (συν) διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Διεθνή 

Πολιτική Οικονομία», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011). 

 

Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» στο προπτυχιακό πρόγραμμα του 

τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011). 

 

Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Οικονομία ΙΙ» στο προπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011). 

 

 


