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Email: Lnt@uom.edu.gr 

Lefteris Tsoulfidis 

He holds a PhD and an M.A. in economics from the New School for Social Research 

in New York, and a B.A. in Economics from the University of Macedonia. He has 

worked for many years in Universities in New York before he comes at the 

Department of Economics of University of Macedonia in Thessaloniki, where he 

teaches courses in the History of Economic Thought, Economic History, Political 

Economy, Mathematical Economics and Macroeconomics.  

 

He is the author of Competing Schools of Economic Thought (2010) 

https://www.springer.com/gp/book/9783030179663 and co-author of the Classical 

Political Economics and Modern Capitalism: Theories of Value, Competition, Trade 

and Long Cycles (2019) http://www.springer.com/us/book/9783540926924 both 

published by Springer International. Currently he is working on a book titled:  Recent 

Developments in Capital Theory.   

He is the Editor (since 2007) of the international journal Bulletin of Political Economy 

and director of the Laboratory of the Economic and Social Research of the 

Department of Economics.  

 

His research has been published in many scientific journals on theoretical and 

empirical issues related to actual competition, the theory of value and distribution, 

https://www.springer.com/gp/book/9783030179663
http://www.springer.com/us/book/9783540926924
http://econpapers.repec.org/RAS/pts50.htm
mailto:jamiea.morgan@hotmail.co.uk
https://www.springer.com/gp/book/9783030179663
http://www.springer.com/us/book/9783540926924


international economics and economic growth and crises 

http://econpapers.repec.org/RAS/pts50.htm  

Email: Lnt@uom.edu.gr 

http://econpapers.repec.org/RAS/pts50.htm
mailto:jamiea.morgan@hotmail.co.uk

