Αντώνης Μπαρτζώκας
Σύντομο Βιογραφικό
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practise
στο London School of Economics and Political Science. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στις
αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική
διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την ΕΕ. Είναι πρώην μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της EBRD και διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου,
πρόεδρος της ομάδας συντονισμού της ΕΕ και μέλος της επιτροπής επενδύσεων για σχέδια
συνταξιοδότησης. Για 9 χρόνια, συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
υψηλού επιπέδου στην EBRD, από στρατηγικές ανά χώρα έως εγκρίσεις επενδυτικών
σχεδίων. Εχει συντονίσει διεθνείς ερευνητικές ομάδες και έχει συνεργαστεί με υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής αναπτυξιακών πολιτικών και με την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά
όταν πρόκειται για τη διάρθρωση των έργων και την εξελισσόμενη δυναμική των
κεφαλαιαγορών και της καινοτομίας.
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Associate Professor at the University of Athens and Visiting Professor in Practice at the London
School of Economics and Political Science with extensive experience in academia and policy
relevant research. He has worked for 27 years on financial systems, corporate investment,
and innovation dynamics with financial support from international institutions and
continuous interaction with Multilateral Development Banks, the EU and UN agencies. In his
role as knowledge manager, he coordinated international research teams and benefitted
from the interaction with policy makers and the business community, especially when it
comes to project structuring and the evolving dynamics of capital markets and innovation. He
is a former EBRD Board Member and served as Chair of the Audit Committee, Chair of the EU
coordination group and member of the Retirement Plan Investment Committee. For 9 years,
he was involved in all high-level decision-making processes in the EBRD, from country
strategies to project approvals. His current research focus is on global public goods, business
model analytics and financial innovation.

