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Α. Θεματικές ενότητες
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετηθούν σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Η Ευρώπη την επαύριον του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: πολιτική και οικονομική κατάσταση
(χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, προκλήσεις, προτεραιότητες)
2. Το μεταπολεμικό περιβάλλον ως κίνητρο για τα πρώτα βήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης /
ενοποίησης της Δυτικής Ευρώπης
3. Διαφοροποίηση και δυναμικές των κύριων ευρωπαϊκών οικονομιών: μοντέλα καπιταλισμού (σε
σύγκριση μεταξύ τους, αλλά και σε αντιδιαστολή με τις κομμουνιστικές οικονομίες του
κεντρικού σχεδιασμού)
4. Ρόλος Γερμανίας και γερμανικό μάρκο
5. Η Συνθήκη της Ρώμης και το «οικονομικό σύνταγμα» της ΕΟΚ: ιδεολογικές, πολιτικές και
διεθνοπολιτικές πηγές των καταστατικών κανόνων της Κοινής Αγοράς
6. Εξέλιξη και κύριες πολιτικές της ΕΟΚ
7. Η Ευρώπη μετά την κατάρρευση του Bretton Woods: το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον
και η επιρροή του στην πορεία της ενοποίησης
8. Η ιδιαιτερότητα της Μεγάλης Βρετανίας ως κράτους μέλους: από την πρώτη απόπειρα ένταξης
έως το Brexit
9. Απελευθέρωση της κινήσεως κεφαλαίων και το πρόγραμμα της Επιτροπής Ντελόρ για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
10. Κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και εγκατάλειψη του κεντρικού σχεδιασμού: οι «οικονομίες
της μετάβασης» πριν και μετά την ένταξη στην ΕΕ
11. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως σημείο καμπής: οι αντιδράσεις στα σχέδια νομισματικής και
πολιτικής ενοποίησης
12. Η διευρυμένη Ευρώπη και η ένταξη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης: προκλήσεις και νέες
διαιρετικές τομές
13. Εργασία, κράτος, αγορές, επιχειρήσεις, οργανωμένα συμφέροντα
14. Εξευρωπαϊσμός, παγκοσμιοποίηση, οικονομικές κρίσεις
15. Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση και Κρίση της Ευρωζώνης: συνέπειες για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση
16. Η Ευρώπη ενώπιον νέων προκλήσεων: ασθενής ανάπτυξη, μεταναστευτικό, διεθνείς
προκλήσεις
17. Πολιτική αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως
σήμερα, και το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της Ένωσης

B. Συγγράμματα
Οι φοιτητές καλούνται να προετοιμαστούν κυρίως με βάση τα διανεμηθέντα συγγράμματα:



Barry Eichengreen, Η Ευρωπαϊκή Οικονομία μετά το 1945 (ολόκληρο)
Richard Baldwin & Charles Wyplosz, Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (κεφ. 1–12)
Οι διδάσκοντες καθηγητές
Φωτεινή Ασδεράκη & Χρήστος Χατζηεμμανουήλ

