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Η ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Μαρία Μενδρινού 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 

 
 

Σύντομη Περιγραφή 
Το μάθημα πραγματεύεται το ρόλο και τη σημασία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία. Εξετάζει την επιρροή και 

το ρόλο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική 

στον κόσμο όπως και τη σημασία των θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων στην ΕΕ 

για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Επίσης εξετάζει τις 

εξωτερικές διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ και ειδικότερα την εμπορική 

πολιτική, την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας και εκείνη των εξωτερικών 

σχέσεων καθώς και το ρόλο της ΕΕ στα διάφορα φόρα της διεθνούς πολιτικής και 

οικονομικής διπλωματίας. Η ανάλυση της διεθνούς διάστασης της Ένωσης 

περνάει μέσα από τη συστηματική εξέταση των σχέσεων και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εθνικού, του υπερεθνικού και του διεθνούς 

επιπέδου.  

 

Δομή Μαθήματος:  

1. Εισαγωγικά: Σκοπός, αντικείμενο, δομή και διαδικαστικά μαθήματος 

2. Η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη της ΕΕ σε 

διεθνή παράγοντα στην πολιτική και την οικονομία.  

3. Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η σημασίας τους για την 

ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών εξωτερικών σχέσεων 

4. Η Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτικής. 

5. Η αναπτυξιακή πολιτική βοήθειας της ΕΕ 

6. Οι διευρύνσεις της ΕΕ και η ανάπτυξη της πολιτικής της διεύρυνσης 

7. Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και η πολιτική καλής γειτονίας 

8. Η ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική. Οι σχέσεις της ΕΕ με τους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς και τις διακρατικές περιφερειακές ενώσεις και ο 

ρόλος της 

9. Η ΕΕ και η Ευρωζώνη στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον 
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Διδακτικά Βοηθήματα: 
Ιστότοπος της ΕΕ http://www.europa.eu 

1η επιλογή: Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.) 2016. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αθήνα: 

Κριτική 

2η επιλογή: Μούσης. 2015. Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 
Αθήνα: Παπαζήσης. Βλέπε και http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/ 

 
Τρόπος Αξιολόγησης 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Παρουσιάσεις και συμμετοχή στο 

μάθημα συνυπολογίζονται.  

Η συμμετοχή στο μάθημα συνίσταται, καθώς το μάθημα συνδυάζει παραδόσεις 

με σεμιναρικού χαρακτήρα συζητήσεις και ανάλυση υλικού.  

http://www.europa.eu/
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/

