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Σκοπός του μαθήματος :

Η ανάλυση οικονομικών θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ένωση
ως μέσου διευκόλυνσης εμπορίου και ως μέσου ανάπτυξης και οικονομικής
σταθερότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ανάλυση αφού παρακολουθήσει την
διαχρονική εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής επί των συγκεκριμένων θεμάτων
με σκοπό να διαφωτίσει τις εκάστοτε αλλαγές οπτικής στην διαμόρφωση των
Ευρωπαϊκών πολιτικών επιλογών, θα σταθεί στις τρέχουσες πολιτικές. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις πολιτικές με άμεση και σημαντική επίδραση στην Ελληνική
οικονομία και την Ελληνική επιχείρηση.
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Μέθοδος διδασκαλίας :

Θα γίνουν 8 παραδόσεις ενώ 4 μαθήματα θα αφιερωθούν σε παρουσιάσεις των εργασιών των
φοιτητών. Κάθε παρουσίαση θα ακολουθείται και από ένα μικρό debate το οποίο θα
διευθύνει ο φοιτητής που έχει αναλάβει το σχολιασμό της εργασίας (εκτός του κύριου
παρουσιαστή).

Αξιολόγηση :

Η απόδοση των φοιτητών θα αξιολογηθεί με
Α) μία γραπτή εξέταση που θα αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού,
Β) μια εργασία και την παρουσίασή της που θα αντιστοιχούν στο 40% του τελικού βαθμού
και τέλος
Γ) ένα 20% που θα αντιστοιχεί στο σχολιασμό άλλης εργασίας και την εν γένει παρουσία
τους στα debate.

Εργασία και παρουσίαση :

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα θέμα στην αρχή του μαθήματος (3η εβδομάδα) το
οποίο θα τύχει της έγκρισης του διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαλέξεων θα
πρέπει να παρουσιάσουν την πρόοδο της εργασίας τους. Η παρουσίαση θα είναι διαρκείας 20
λεπτών και θα συνοδεύεται από μικρό debate, το οποίο θα ξεκινά με τις παρατηρήσεις του
φοιτητή που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Η τελική μορφή της εργασίας θα παραδοθεί από
όλους τους φοιτητές στο τέλος του μαθήματος, σε συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα
ορισθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την εργασία
τους ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων.

Η ύλη που θα διδαχθεί :
1. Ελεύθερο εμπόριο και προστασία
a. Η σημασία του ελεύθερου εμπορίου
b. Μέσα προστασίας και εμπορική πολιτική (δασμοί, ποσοστώσεις, κλπ)
c. Φιλελευθεροποίηση του εμπορίου
d. Προτιμησιακά σύμφωνα
2. Βαθμίδες Οικονομικής Ολοκλήρωσης
a. Τελωνιακές ενώσεις (δημιουργία και εκτροπή εμπορίου)
b. Κοινή Αγορά
c. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Περιφερειακή Πολιτική
a. Ανάπτυξη στο χώρο
b. Περιφερειακές συνέπειες της δημιουργίας τελωνιακών ενώσεων
c. Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε.
4. Πολιτική Ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα (2 παραδόσεις)
a. Έννοια του Ανταγωνισμού και Μεθοδολογία εξέτασης των προβληματικών
περιπτώσεων.
b. Καρτέλ και εναρμονισμένες πρακτικές.
c. Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης : Πρακτικές
καταστρατήγησης του Ανταγωνισμού.
d. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
5. Κοινή αγροτική πολιτική
6. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
a. Περιβαλλοντική Πολιτική
b. Πολιτικές Ενέργειας και Δίκτυα
7. Νομισματική ενοποίηση (2 παραδόσεις)
a. Γενικά περί νομισματικής ενοποίησης
b. Μακροοικονομική πολιτική με και χωρίς ανεξάρτητη νομισματική πολιτική
c. Άριστες Νομισματικές ζώνες και η ζώνη του ευρώ.
d. Το υπόβαθρο της σημερινής κρίσης

