Ερωτήσεις
Κεφ. 1
1) Ποιός πληρώνει την «δωρεάν παιδεία»;
2) Τι εννοούµε µε τον όρο κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας προκειµένου για την απόκτηση
ενός αγαθού; ∆ώστε παραδείγµατα.

Κεφ. 2
1) ∆ώστε συνοπτικά την κεντρική ιδέα των απόψεων του Adam Smith και τι εννοεί όταν
µιλά για το «αόρατο χέρι»;
2) ∆ώστε συνοπτικά την κεντρική ιδέα των απόψεων του Karl Marx
3) Εξηγείστε συνοπτικά την έννοια της υπεραξίας κατά τον Μάρξ, και πώς εξηγεί ο Μάρξ
τον µηχανισµό των κρίσεων στον καπιταλισµό;

Κεφ. 3
4) Ποιοί είναι οι 3 κύριοι συντελεστές της παραγωγής;
5) Ποιοί παράγοντες βελτιώνουν την αποδοτικότητα της εργασίας;
6) Τι σηµαίνει ο όρος «απόσβεση κεφαλαίου»;

Κεφ. 4
7) Τι σηµαίνει οικονοµία επιβίωσης;Τι εννοούµε µε τον όρο οικονοµίες αγοράς και τι µε
τον όρο κεντρικά προγραµµατιζόµενες οικονοµίες;
8) Ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά µιάς ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς;
9) Για ποιούς λόγους οι κυβερνήσεις εµπλέκονται στην οικονοµία;

Κεφ. 5
10) Τι διαφέρει η παραγωγή από την παραγωγικότητα;
11) Τι είναι ο πρωτογενής, τι ο δευτερογενής και τι ο τριτογενής τοµέας της παραγωγής;
12) Τι εννοούµε µε τον όρο «καταµερισµός εργασίας» και ποιά τα πλεονεκτήµατα του
καταµερισµού εργασίας; Ποιά τα µειονεκτήµατα του καταµερισµού εργασίας;
13) Γιατί το κόστος παραγωγής εξαρτάται τόσο πολύ από το µέγεθος της παραγωγής;
Εξηγείστε τι είναι και δώστε παραδείγµατα οικονοµίας κλίµακος.

Κεφ. 6
14) ∆ώστε παραδείγµατα σταθερού και µεταβλητού κόστους µιας επιχείρησης, καθώς και τι
διαφέρει το οριακό κόστος από το µέσο κόστος;

Κεφ. 7
15) Τι σηµαίνει ο όρος «οικονοµίες κλιµακος», δώστε παραδείγµατα
16) ∆ώστε µερικούς λόγους που µπορεί να δώσουν σε µια µεγάλη εταιρεία πλεονεκτήµατα
στο κόστος λόγω οικονοµιών κλίµακος
17) Τι είναι η κάθετη ολοκλήρωση και τι η οριζόντια;
18) Τι πλεονεκτήµατα µπορεί να έχει µια µικρή επιχείρηση έναντι των µεγάλων, σε ποιές
περιπτώσεις ευνοούνται µικρές επιχειρήσεις έναντι των µεγάλων;

Κεφ. 8
19) Τι είναι η ζήτηση αγαθών και πώς µια πτώση ή αύξηση της τιµής την επηρεάζει (όταν οι
άλλοι παράγοντες µένουν ίδιοι);
20) Τι είναι η προσφορά αγαθών και πώς µια πτώση ή αύξηση της τιµής την επηρεάζει (όταν
οι άλλοι παράγοντες µένουν ίδιοι);

21) Σχεδιάστε µια τυπική καµπύλη ζήτησης και µια τυπική καµπύλη προσφοράς ενός
προϊόντος. Ποιοί παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν αλλαγές και να µετακινήσουν
την καµπύλη ζήτησης ενός προϊόντος; Ποιοί παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν
αλλαγές και να µετακινήσουν την καµπύλη προσφοράς ενός προϊόντος;

Κεφ. 9
22) Τι είναι και πώς µετριέται η ελαστκότητα ζήτησης και η ελαστικότητα προσφοράς
23) Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν µεγαλύτερη ποσότητα ενός αγαθού όταν πέφτει η τιµή του;
24) Τι σηµαίνει ελαστικά και ανελαστικά αγαθά; ∆ώστε παραδείγµατα
25) Η ζήτηση του αγαθού Α είναι ανελαστική ενώ του Β είναι πιο ελαστική, δώστε χονδρικά
τις δύο καµπύλες αν κατά τύχη η τιµή τους για ζήτηση 1000 τεµαχίων συµπίπτει στα 5€
26) Είναι η προσφορά πινάκων του Ρέµπραντ ελαστική η ανελαστική και γιατί;

Κεφ. 10
27) Τι διαφέρει η Οµόρρυθµη από την Ετερόρρυθµη εταιρεία και την ΕΠΕ; Και τι διαφέρει
η ΕΠΕ από την Ανώνυµη Εταιρεία;
28) Τι τρόπους έχουν οι εταιρείες για να χρηµατοδοτηθούν και ποιά είναι τα υπερ και τα
κατά εκάστης µεθόδου;
29) Τι διαφέρει το οµόλογο από το τραπεζικό δάνειο και από την έκδοση µετοχών, όσον
αφορά την σκοπιά της εταιρείας; Τι είναι η απόδοση και τι οι δεδουλευµένοι τόκοι ενός
οµολόγου;
30) Τι διαφορά έχει για την επιχείρηση η χρηµατοδότηση µε έκδοση µετοχών (αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου) µε την έκδοση οµολόγων;

Κεφ. 11
31) Τι είναι η εµπράγµατη και τι η εγχρήµατη οικονοµία; Τι ιδιότητες πρέπει να έχει ένα
αγαθό για να λειτουργήσει σαν χρήµα
32) ∆ώστε συνοπτικά την ιστορία του χρήµατος µέχρι να φτάσουµε στα χαρτονοµίσµατα
33) Ποιές είναι οι τρεις βασικές λειτουργίες του χρήµατος;
34) Εξηγείστε τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας στην οικονοµία της χώρας
35) Εξηγείστε πως λειτουργεί το σύστηµα κλασµατικών αποθεµάτων.
36) Πως µπορεί µια εµπορική τράπεζα να δηµιουργεί λογιστικό χρήµα αφού δεν έχει
δικαίωµα έκδοσης νοµίσµατος όπως έχει η εκδοτική τράπεζα µιας χώρας
37) Ποιά είναι τα εργαλεία άσκησης νοµισµατικής πολιτικής;

Κεφ. 12
38) Αφού ο στόχος των εταιρειών είναι να βγάζουν κέρδη (χρήµατα) γιατί έχουν τοση
ανάγκη χρηµατοδότησης; Ποιές είναι οι πηγές βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης των
εταιρειών; Ποιές είναι οι πηγές µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των εταιρειών;

Κεφ. 13
39) Τι διαφέρει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
και το εθνικό εισόδηµα;
40) Τι είναι η δηµοσιονοµική πολιτική και πώς ασκείται;
41) Ποιές είναι οι κυριώτερες δηµόσιες δαπάνες; Και πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την επίτευξη οικονοµικών στόχων δηµοσιονοµικής πολιτικής;
42) Ποιές είναι οι κυριώτερες πηγές δηµοσίων εσόδων; Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την επίτευξη οικονοµικών στόχων δηµοσιονοµικής πολιτικής;

Κεφ. 14
43) Είναι δυνατόν να αυξάνονται οι τιµές του ∆ΤΚ και ο πληθωρισµός να πέφτει; Εξηγείστε

44) Ποιές είναι οι κυριότερες επιπτώσεις του πληθωρισµού; οι κυριότερες αιτίες που
προκαλούν πληθωρισµό; Και µε ποιές πολιτικές µπορεί να περιορισθεί ο πληθωρισµός;

Κεφ. 15
45) Τι στοιχεία καταγράφει το ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας;
46) Ποιές ήταν οι βασικές γραµµές της συµφωνίας του Μπρέττον Γουντς;

