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Αντικείμενο του Μαθήματος :
Μεταξύ του διεθνούς εμπορίου και των υπηρεσιών μεταφορών και Logistics υπάρχει έντονη
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Το διεθνές εμπόριο είναι το σημαντικότερο αντικείμενο
των κλάδων μεταφορών και Logistics. Η πορεία αυτών των δύο κλάδων εξαρτάται από την
εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου. Από την άλλη, η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου
επηρεάζεται καθοριστικά από την εξέλιξη των διεθνών μεταφορών και από τις υπηρεσίες
Logistics.
Κεντρικό αντικείμενο του μαθήματος είναι το διεθνές εμπόριο και η διαχείρισή του.
Ειδικότερα, πέρα των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων και των χαρακτηριστικών του
σύγχρονου εμπορίου, το μάθημα εστιάζει σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής, διεθνούς
εμπορικού συστήματος, καθώς και στις διαδικασίες, τεχνικές και πρακτικές των διεθνών
συναλλαγών. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η έντονη συσχέτιση μεταξύ διεθνούς εμπορίου,
διεθνών μεταφορών και Logistics.

Στόχοι του Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές το γνωστικό υπόβαθρο,
που θα τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και αναλύουν τα σύγχρονα ζητήματα του
διεθνούς εμπορίου, της διεθνούς εμπορικής πολιτικής, της πρακτικής των διεθνών
συναλλαγών, καθώς και της διεθνούς διαμετακόμισης. Μετά το πέρας του μαθήματος οι
φοιτητές θα κατανοούν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου, τους παράγοντες που το
επηρεάζουν, καθώς και τις τεχνικές και διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των διεθνών
εμπορικών συναλλαγών.
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Περιεχόμενα του Μαθήματος:


Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου διεθνούς εμπορίου και των διεθνών αλυσίδων
παραγωγής και εμπορίας



Εμπορική πολιτική και διεθνές εμπορικό σύστημα – Τάσεις μετεξέλιξης του διεθνούς
εμπορίου
Η πρακτική του διεθνούς εμπορίου: νομοθεσία, διαδικασίες και τεχνικές εισαγωγώνεξαγωγών





Διεθνή συστήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και διαμετακόμισης
Διαχείριση διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

1.
2.
3.
4.

Βασικά Εγχειρίδια:
Krugman, Paul, Maurice Obstfeld and Marc Melitz: Διεθνής Οικονομική Θεωρία και
πολιτική - 4η βελτιωμένη έκδοση. Αθήνα 2016: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
Πουρναράκης Ευθύμιος: Διεθνής Οικονομική. Αθήνα 2010 (Ιδιωτική έκδοση)
Helpman Elhanan: Understanding Global Trade. MA: Harvard University Press, 2011
David Pierre: Διεθνή Logistics. Η Διαχείριση των Λειτουργιών του Διεθνούς Εμπορίου.
Αθήνα 2015: ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

Σε κάθε ενότητα του μαθήματος θα διανέμεται στους φοιτητές ειδική βιβλιογραφία και
ενημερωτικό υλικό.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Τα βασικά αντικείμενα κάθε ενότητας παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα με διάλεξη
υποστηριζόμενη από διδακτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ενθαρρύνεται η
ενεργός συμμετοχή των φοιτητών. Πριν από κάθε μάθημα διατίθεται στους φοιτητές ειδική
βιβλιογραφία για ανάγνωση. Η ανάληψη εργασίας είναι προαιρετική. Σε όσους φοιτητές
αναλάβουν εργασία θα υπάρξει επίβλεψη και πριμοδότηση. Σε ορισμένες ενότητες του
μαθήματος θα προσκληθούν να μιλήσουν ειδικοί από τους τομείς της δημόσιας διοίκησης και
των επιχειρήσεων. Η επαφή με την πρακτική του διεθνούς εμπορίου θα επιτευχθεί μέσω
εκπαιδευτικών επισκέψεων σε τελωνεία, διεθνείς επιχειρήσεις εμπορίου, μεταφορών και
Logtistics.
Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις, πριμοδότηση εργασιών
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Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
Περιεχόμενα Μαθήματος
η
1
Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου διεθνούς εμπορίου
2η

Στατιστική του διεθνούς εμπορίου – Πηγές και βάσεις δεδομένων

η

Στόχοι και μέσα της εθνικής και της διεθνούς εμπορικής πολιτικής

η

4
5η

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Διακρατικές περιφερειακές εμπορικές ενώσεις και συνεργασίες

6η

Η Κοινή Εμπορική Πολιτική της ΕΕ

7η

Το εξωτερικό εμπόριο και η εμπορική διπλωματία της Ελλάδας

8η

Η πρακτική του διεθνούς εμπορίου Ι: Διεθνείς μέθοδοι εισόδου, Διεθνείς
συμβάσεις, Εμπορικοί όροι, Όροι πληρωμής, Έγγραφα διεθνούς εμπορίου

9η

Η πρακτική του διεθνούς εμπορίου ΙΙ: Κίνδυνοι στο διεθνές εμπόριο, Διαχείριση
των κινδύνων της συναλλαγής, Διεθνής ασφάλιση

10η

Η πρακτική του διεθνούς εμπορίου ΙΙΙ: Σημασία τελωνιακών διευκολύνσεων,
εκτελωνισμός, δασμολόγιο, φορολόγηση

11η

Η σχέση μεταξύ διεθνούς εμπορίου, μεταφορών και Logistics

3

12

η

Παγκόσμια και εθνική γεωγραφία των μεταφορών εμπορευμάτων
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Course Description
Course - Course ID : The Management of the International Trade – LΜΔΕ209
Level ‐ Type of course: Graduate – Lectures
Year of Study ‐ Semester : 1st -2nd
Specialization: Logistics Management
Number of credits allocated: ECTS: 6
Prerequisits: Non
Language of Instruction: Greek and English
Name of lecturer: Prof. Angelos Kotios
Contact Details : Tel. 210-4142421 email: akotios@unipi.gr,
akotios@gmail.com
Office Hours: Tuesday 15.00-17.00
Course Description:
There is strong interdependence and interaction between international trade, and transport
and logistics. On the one hand, international trade is the most important object of the transport
and Logistics industries. The course of these two branches depends on the development of
international trade. On the other hand, the development of international trade is strongly
influenced by the evolution of international transport and logistics services.
The main subject of the course is international trade and its management. In particular, beyond
basic theoretical approaches and characteristics of modern international commerce, the course
focuses on issues of commercial policy, international trading system, and processes, techniques
and practices of international exchanges. Additionally, the course deals with the strong
correlation between international trade, international transport and logistics
There is strong interdependence and interaction between international trade and transport and
Objectives of the course:
The main objective of the course is to provide students with the knowledge base that will
enable them to understand and analyze contemporary issues of international trade,
international trade policy, international trade practice and international Logostics. At the end of
the course the students will understand the operation of international trade, the factors that
affect it as well as the techniques and procedures for the conduct of international trade.

Course contents:
• Key features of modern international trade and international production and marketing
chains
• Commercial policy and international trade system - Trends in international trade
Title&Name of Instructor
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• The practice of international trade: legislation, procedures and import-export techniques
• International transport and transit systems
• Managing International Supply Chain

Suggested Reading:
Basic Manuals:
Krugman, Paul, Maurice Obstfeld and Marc Melitz: International Economics, 4th Edition. Athens
2016: KRITIKI
Pournarakis, E.: International Economics,. Athens 2010: Private Edition
Helpman Elhanan: Understanding Global Trade. MA: Harvard University Press, 2011
David Pierre: International Logistics. The Management of International Trade. Athens 2015:
PAPAZISIS
Teaching methods:
The basic subjects of each module are presented by the lecturer. During the lectures students
are encouraged to participate actively. Before each lesson, students are provided with special
literature. The writing of a course paper is optional. Students who take up a paper will be
supervised. In some sections of the course, experts from the public administration and business
sectors will be invited to give a lecture. Contact with international trade practice will be
achieved through visits to customs, international trade, transport and Logtistics companies.
Assessment Methods:
Written exams and as an option course papers
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Course Schedule
Week
Topic
1
Key features of modern international trade
2

International Trade Statistics - Sources and databases

3

Objectives and means of national and international trade policy

4

The World Trade Organization

5

Transnational regional trade associations and partnerships

6

The EU's Common Commercial Policy

7

Foreign trade and commercial diplomacy of Greece

8

The International Trade Practice I: International Entry Methods, International
Conventions, Commercial Terms, Payment Terms, International Trade Documents

9

The practice of international trade II: Risks to international trade, Risk management of
international transactions, International insurance

10

The practice of international trade III: Importance of customs facilities, customs
clearance, tariffs, taxation

11

The Relationship Between International Trade, Transport and Logistics

12

Global and national geography of freight transport
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