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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τα κάτωθι κεφάλαια του διδακτικού εγχειριδίου και τις 
αναρτημένες διαφάνειες: 
 

➢ Διδακτικό εγχειρίδιο: O’Brien R. & Williams M. (2011) Παγκόσμια Πολιτική 
Οικονομία: Εξέλιξη και Δυναμικές. Αθήνα, Παπαζήση  
Κεφ.1 (σελ.31-50), κεφ. 6 (σελ.201-211, 213-243), κεφ. 7(σελ.244-262, 267-281), 
κεφ. 11 (σελ. 429-433). 

 
➢ Αναρτημένες διαφάνειες 

 
 
Κεφ.1 

1. Πώς και γιατί προέκυψε η ανάγκη μελέτης της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας;  
(σελ. 34-42) 

2. Αναλύστε την προοπτική του οικονομικού εθνικισμού (βασικοί δρώντες, δυναμικές 
κλειδιά, σύγκρουση και συνεργασία) (σελ.42-46) 

3. Αναλύστε τη φιλελεύθερη προοπτική (δρώντες-κλειδιά, δυναμικές-κλειδιά, 
σύγκρουση και συνεργασία) (σελ.46-50) 

 
Κεφ.6 

1. Πώς ορίζεται το διεθνές εμπόριο; (σελ. 201-204) 
2. Το εμπόριο είναι ευεργετικό ή επιζήμιο; (αναλύστε βάσει των θεωρητικών 

προσεγγίσεων του ελεύθερου εμπορίου και του προστατευτισμού) (σελ.204-213) 
3. Πού εστιάζει η φιλελεύθερη θεωρία του εμπορίου; (σελ.207-208) 
4. Πού εστιάζει η θεωρία του προστατευτισμού; (σελ. 209-211) 
5. Πού οφείλετε η αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών; (απαντήστε βάσει 

της οικονομικής μεγέθυνσης) (σελ.213-215) 
6. Εξηγείστε την εξέλιξη του διεθνούς εμπορικού συστήματος (απαντήστε βάσει της 

εξέλιξης της ΓΣΔΕ στον ΠΟΕ και των γύρων διαπραγματεύσεων) (σελ. 220-224) 
7. Ποια χαρακτηριστικά φιλελευθεροποίησης του εμπορίου έγιναν ορατά την περίοδο 

της ΓΣΔΕ; (σελ.222-224) 
8. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ ΓΣΔΕ και ΠΟΕ; (σελ. 225-226) 

 
Κεφ.7 

1. Αναλύστε την αλληλεπίδραση κράτους-επιχείρησης στην οικονομική διπλωματία 
(σελ.273-279) 

2. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις εθνικές κοινωνίες; 
(σελ.253 & 267-273) 

3. Πού οφείλεται η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής (σελ.255-262) 
 
Κεφ.11 

1. Αναλύστε τη διαμάχη Βορρά-Νότου (σελ.430-433) 



Διαφάνειες:  
 

1. Αναλύστε επιγραμματικά τις διαφοροποιήσεις στη Ρεαλιστική Θεωρία 
2. Αναφέρετε και αναλύστε επιγραμματικά τις διαφοροποιήσεις στη Θεωρία του 

Φιλελευθερισμού.  
3. Ποιο είναι το περιεχόμενο και οι στόχοι της οικονομικής διπλωματίας. 
4. Αναλύστε τους στόχους της οικονομικής διπλωματίας ως μέσο παραδοσιακής 

εξωτερικής πολιτικής, ως μέσο αναπτυξιακής πολιτικής και ως μέσο διεθνούς 
επιχειρηματικής διπλωματίας. 

5. Αναλύστε τα αρνητικά πολιτικά και οικονομικά μέσα της οικονομικής διπλωματίας. 
Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους τα αρνητικά οικονομικά μέσα δεν είναι 
πάντα επιτυχημένα. Αναφέρετε παραδείγματα. 

6. Αναλύστε επιγραμματικά τους τρεις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης. 

7. Γιατί το διεθνές εμπόριο είναι προσδιοριστικός παράγοντας της οικονομικής 
διπλωματίας;  

8. Αναλύστε τους λόγους για τους οποίους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι 
προσδιοριστικός παράγοντας της οικονομικής διπλωματίας. 

9. Σύμφωνα με τον Gilpin, οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕ) εξακολουθούν να είναι 
εθνικές εταιρείες που αναπτύσσουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Αναλύστε επιγραμματικά τους λόγους. 

10. Με ποιο τρόπο οι πολυεθνικές επηρεάζουν τη δομή και τη μορφή των εμπορικών 
σχέσεων μεταξύ του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου; (απαντήστε 
δίνοντας έμφαση στη σχέση πολυεθνικών εταιρειών με το κράτος προέλευσής τους, 
στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας) (+κεφ.7) 

11. Τι είναι η Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και γιατί είναι προσδιοριστικός 
παράγοντας της οικονομικής διπλωματίας; 

12. Εξηγείστε τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών. (+κεφ.11) 


