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1. Ποιος ο ορισμός και ποιες οι διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης;
2. Ποια τα βασικά Οικονομικά Συστήματα και οι Μορφές Αγοράς;
3. Ποιες είναι οι δέκα αρχές της Οικονομικής Επιστήμης;
4. Τι σημαίνει η έννοια «παραγωγικότητα» και γιατί είναι σημαντική;
5. Ποιο είναι το κόστος ευκαιρία παρακολούθησης μιας κινηματογραφικής ταινίας;
6. Εξηγήστε τους δύο βασικούς λόγους αποτυχίας της αγοράς και δώστε ένα παράδειγμα
για τον καθένα.
7. Σχεδιάστε και αναλύστε το Διάγραμμα Κυκλικής Ροής.
8. Ποια η διαφορά μεταξύ θετικής και κανονιστικής ανάλυσης;
9. Μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία- Δώστε τους ορισμούς. Πως πιστεύετε
ότι συνδέονται;
10. Δώστε τον ορισμό της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Ποια τα βασικά
χαρακτηριστικά της;
11. Εξηγήστε σε τι διαφέρουν το απόλυτο και το συγκριτικό πλεονέκτημα. (Δώστε
παράδειγμα).
12. Μια χώρα θα έχει την τάση να εξάγει ή να εισάγει τα αγαθά στα οποία έχει
συγκριτικό πλεονέκτημα; Εξηγήστε την απάντησή σας.
13. Ζήτηση και προσφορά - Ορίστε την ζήτηση, την προσφορά και τις αντίστοιχες
καμπύλες. Από τι εξαρτάται η καμπύλη ζήτησης. Από τι εξαρτάται η καμπύλη
προσφοράς;
14. Πως μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης και πως η καμπύλη προσφοράς; Δώστε
παραδείγματα και εξηγείστε προς τα που θα γίνει η μετατόπιση.
15. Τι καθορίζει την ποσότητα ενός αγαθού που οι αγοραστές ζητούν να αγοράσουν;
16. Τι καθορίζει την ποσότητα ενός αγαθού που προσφέρουν οι πωλητές;
17. Τι σημαίνει η επιστημολογική ρήτρα ceteris paribus;
18. Τι είναι η ανταγωνιστική αγορά; Περιγράψτε εν συντομία τα είδη της αγοράς εκτός
από τις τέλεια ανταγωνιστικές αγορές.
19. Παρουσιάστε διαγραμματικά και αναλύστε την ισορροπία της επιχείρησης σε
καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού στη βραχυχρόνια περίοδο.
20. Εξηγείστε πως προκύπτει η τιμή ισορροπίας. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει
τιμή ισορροπίας; Τι θα συμβεί αν βρεθούμε εκτός του σημείου ισορροπίας; Τι θα
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συμβεί αν η κυβέρνηση θεσπίσει μια κατώτατη τιμή σε ένα αγαθό; Τι θα συμβεί αν
η κυβέρνηση θεσπίσει μια ανώτατη τιμή σε ένα αγαθό; Πως θα συμπεριφερθούν
τότε οι αγορές;
21. Ελαστικότητα ζήτησης – Α) Πως ορίζεται η ελαστικότητα ζήτησης για την τιμή του
ίδιου του αγαθού; Β) Τι πρόσημο έχει; Υπάρχει ποτέ περίπτωση το πρόσημο να
είναι διαφορετικό;
22. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες ελαστικότητας ζήτησης και ποιοι της
προσφοράς;
23. Ποια η σχέση προσφοράς και ζήτησης και κυβερνητικών πολιτικών;
24. Δώστε ένα παράδειγμα «ανώτατης» τιμής και ένα παράδειγμα «κατώτατης» τιμής.
25. Τι προκαλεί έλλειμμα προσφοράς ενός αγαθού – μια ανώτατη ή μια κατώτατη τιμή;
Τι προκαλεί πλεόνασμα προσφοράς;
26. Ποια η διαφορά μεταξύ φόρου που καταβάλλουν οι αγοραστές και του φόρου που
καταβάλλουν οι πωλητές;
27. Τι εξετάζουν τα οικονομικά της ευημερίας;
28. Εξηγήστε πως συνδέονται η προθυμία πληρωμής των αγοραστών, το πλεόνασμα
του καταναλωτή και η καμπύλη ζήτησης.
29. Εξηγήστε πως συνδέονται το κόστος του παραγωγού, το πλεόνασμα του παραγωγού
και η καμπύλη προσφοράς.
30. Τι είναι η αποτελεσματικότητα; Είναι ο μόνος στόχος εκείνων που χαράσσουν την
οικονομική πολιτική;
31. Τι συμβαίνει στα πλεονάσματα του καταναλωτή και του παραγωγού όταν επιβληθεί
φόρος στην πώληση ενός αγαθού; Πως συγκρίνονται οι μεταβολές στο πλεόνασμα
καταναλωτή και του παραγωγού με το φορολογικό έσοδο;
32. Δώστε ένα παράδειγμα αρνητικής εξωτερικότητας και ένα παράδειγμα θετικής
εξωτερικότητας.
33. Εξηγήστε τι σημαίνει «αποκλειστική χρήση». Εξηγήστε τι σημαίνει να είναι ένα
αγαθό «ανταγωνιστικό στη χρήση».
34. Δώστε ένα παράδειγμα δημοσίου αγαθού. Μπορεί η ιδιωτική αγορά να προσφέρει
μόνη της ένα τέτοιο αγαθό; Εξηγήστε.
35. Τι είναι η ανάλυση κόστους οφέλους ενός δημοσίου αγαθού; Γιατί είναι σημαντική;
Γιατί είναι δύσκολη;
36. Ποια η διαφορά μεταξύ του οικονομικού και λογιστικού κέρδους;
37. ΑΕΠ, δείκτης τιμών καταναλωτή, πληθωρισμός, ανεργία - Δώστε τους αντίστοιχους
ορισμούς.
38. Ποια τα αίτια του πληθωρισμού (Πέραν της Ζήτησης και Κόστους);
39. Εξηγήστε γιατί το εισόδημα μιας οικονομίας πρέπει να είναι ίσο με τη δαπάνης της.
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40. Γιατί οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το πραγματικό ΑΕΠ αντί για το ονομαστικό
ΕΠ όταν θέλουν να μετρήσουν την οικονομική ευημερία.
41. Τι μας δείχνει ο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» και πως γίνεται ο υπολογισμός του;
42. Ονομάστε και περιγράψτε
παραγωγικότητας.

τέσσερις

προσδιοριστικούς

παράγοντες

της

43. Ποια η σπουδαιότητα της αποταμίευσης και της επένδυσης;
44. Ποιος ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος; Ονομάστε και περιγράψτε δύο
αγορές που είναι μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομίας μας.
45. Τι είναι η επένδυση και πως σχετίζεται με την εθνική αποταμίευση.
46. Τι είναι το έλλειμμα στην κρατικό προϋπολογισμό;. Πως επηρεάζει την οικονομική
καθημερινότητα;
47. Ποιος είναι ο διαχωρισμός των ειδών της ανεργίας;
48. Πως η ΕΛ. ΣΤΑΤ. υπολογίζει το εργατικό δυναμικό και την ανεργία;
49. Ποιες οι επιπτώσεις της ύπαρξης συνδικάτων και ποια η θεωρία των μισθών
αποδοτικότητας;
50. Εξηγήστε πως μια αύξηση του επιπέδου τιμών επηρεάζει την πραγματική αξία του
χρήματος.
51. Ποια η έννοια του υπερπληθωρισμού.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Παρακαλώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο 210-4142730 ή στο email:
galgeorg@unipi.gr
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