
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY253/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει το φοιτητή/τρια σε επαφή με τους όρους, τις 

πληροφορίες, τα γραφήματα και τα δεδομένα που σχετίζονται με θέματα διεθνούς 

εμπορίου.  

 Το μάθημα προσπαθεί να εξοικειώσει το φοιτητή με τη δυνατότητα ανάλυσης, 

χρήσης όρων, πληροφοριών, γραφημάτων και δεδομένων για την ανάπτυξη 

επιχειρημάτων και εργασιών περί το διεθνές εμπόριο και το ρόλο του στη 

διαμόρφωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων και των όρων ανάπτυξης των 

εμπορευόμενων οικονομιών. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Λήψη αποφάσεων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες: 
 

• Κίνητρα για διεθνές εμπόριο 

• Κλασικές & σύγχρονες θεωρίες διεθνούς εμπορίου  

• Βασικά επιχειρήματα υπέρ και κατά της κρατικής παρέμβασης  

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βιομηχανικής πολιτικής 

• Ρόλος της εγχώριας πολιτικής στην διαμόρφωση της πολιτικής διεθνούς   

εμπορίου της χώρας 

• Πολιτικές περιορισμού & προώθησης του εμπορίου 

• Ό ρόλος της  GATT και του  WTO στις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 

• Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και ευρωπαϊκή ενοποίηση 

• Ο ρόλος του διεθνούς νομισματικού συστήματος στο διεθνές εμπόριο και 

στις διεθνείς επενδύσεις 

• Ο ρόλος της Διεθνούς Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

• Εξέλιξη του συστήματος των ελεύθερων ισοτιμιών 

• Λειτουργία και διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών 

• Ζήτηση, προσφορά συναλλάγματος και ισοτιμία ισορροπίας 

• Ρόλος των διεθνών τραπεζών στην αγορά συναλλάγματος 

• Eίδη ξένης επένδυσης 

 
 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  Πρόσωπο με πρόσωπο, φυσική παρουσία στην 

αίθουσα διδασκαλίας και χρήση e-class πλατφόρμας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Διαλέξεις 

 Πρακτικές Ασκήσεις 

 Επεξεργασία Δεδομένων 

 Προβολή Οπτικού Υλικού 

 E-Learning Πλατφόρμες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39  

Προετοιμασία Διαλέξεων 40  

Σεμινάρια 16  

Μελέτη Περίπτωσης 10  

Εκπόνηση Εργασίας  20  

  

  

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 



  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
Εργασία + Τελική Εξέταση (1): 100% 
 
Κριτήρια αξιολόγησης:   
Ορθές απαντήσεις σε θεωρητικές + εμπειρικές 
ασκήσεις/προβλήματα  
 
Περαιτέρω πληροφορίες στην περιγραφή μαθήματος 
στην e-class πλατφόρμα. 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

 Σιούσιουρας Π.& Χρυσοχού Γ. (2017), «Γεωγραφία της Ενέργειας: Ενεργειακοί 

Ανταγωνισμοί και ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα.  

 ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ ΠΟΛ, ΟΜΠΣΤΦΕΛΝΤ ΜΟΡΙΣ, ΜΕΛΙΤΖ ΜΑΡΚ. (2016), «Διεθνής 

Οικονομική: Θεωρεία & Πολιτική», Εκδόσεις Κριτική. 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

  

Στη βιβλιοθήκη της Σχολής είναι διαθέσιμα επίσης σημαντικός αριθμός άλλων ελληνικών και 
ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών, που συστήνονται ως συμπληρωματική βιβλιογραφία 
για όσους/όσες ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο θέμα. 

 


