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Χρηματιστικοποίηση, Οικονομία, Κοινωνία και Διατηρήσιμη Ανάπτυξη 

Για ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που θα εξυπηρετεί την κοινωνία, την 

οικονομία και το περιβάλλον 

 

Η Χρηματιστικοποίηση, Οικονομία, Κοινωνία και Διατηρήσιμη Ανάπτυξη 

(FESSUD στο εξής) είναι ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως βασικό 

στόχο τη μελέτη των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η 

διαχείριση του προγράμματος είναι στην ευθύνη του Πανεπιστημίου του Leeds (ΗΒ) 

και συμμετέχουν 13 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τη Νότια Αφρική και μια μη 

κυβερνητική οργάνωση.  Το FESSUD χρηματοδοτείται με περίπου 8 εκ. ευρώ από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος 7. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα FESSUD αποτελεί μια συλλογική ερευνητική προσπάθεια 

οικονομολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων που έχουν ως σκοπό τους να 

μελετήσουν πως η χρηματιστικοποίηση, ως μια διαδικασία αυξανόμενης κυριαρχίας 

των αγορών χρήματος και κεφαλαίου πάνω στις σύγχρονες οικονομίες, έχει 

επηρεάσει τις βιομηχανικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δομές και τη 

μακροοικονομική επίδοση των εθνικών οικονομιών, αλλά και της παγκόσμιας 

οικονομίας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Το θεμελιακό στοιχείο του συγκεκριμένου 

ερευνητικού προγράμματος είναι ότι θα συνδυάσει διαφορετικές ερευνητικές 

μεθόδους και θεωρητικές προσεγγίσεις, ώστε να διερευνήσει τη δυνατότητα 

μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού των αγορών χρήματος και κεφαλαίου με στόχο 

αυτές να εξυπηρετούν βασικούς στόχους της οικονομίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος.     

Το ερευνητικό πρόγραμμα FESSUD, τόσο ως προς τη θεωρητική συνεισφορά του, 

όσο και ως προς τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής διεγείρει το ενδιαφέρον 

ακαδημαϊκών,  ατόμων που ασκούν οικονομική πολιτική και συνδικαλιστών.  

Ο επίκουρος καθηγητής του οικονομικού τμήματος του ΕΚΠΑ, Γιώργος Αργείτης 

είναι διαθέσιμος να προσφέρει την όποια πληροφορία σχετικά με το ερευνητικό 

πρόγραμμα FESSUD, στο τηλ: 210-3246790 και στο e-mail:gargeitis@econ.uoa.gr 
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Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι δομημένο στα ακόλουθα ερευνητικά πακέτα: 

1 Management 

2 Comparative Perspectives on Financial Systems in the EU 

3 Causes and consequences of the financial crisis 

4 Regulation of the financial sector 

5 Finance and well-being 

6 Finance, development and global governance 

7 Finance, environment and sustainability 

8 Finance, real economy and the State 

9 Financial stability and macroeconomic policies 

10 Dissemination and impact 

11 Foresight 

12 Synthesis and conclusions 

 

 

 


