Θέματα Προφορικής εξέτασης Τελικού γύρου

10/07/2021

Περιγραφή εξέτασης:
Στην διαδικασία της προφορικής εξέτασης η 5 μελής εξεταστική επιτροπή δέχεται κάθε
έναν/μία διαγωνιζόμενο/ διαγωνιζόμενη που σημείωσαν τις 10 υψηλότερες βαθμολογίες της
γραπτής εξέτασης ξεχωριστά. Ο/η διαγωνιζόμενος/ διαγωνιζόμενη επιλέγει μία από τις
διαθέσιμες ερωτήσεις στην τύχη. Δίνεται 2 λεπτά χρόνος ο/η διαγωνιζόμενος/ διαγωνιζόμενη
να σκεφτεί την ερώτηση και 8-10 λεπτά χρόνος να την απαντήσει. Μέσα σε αυτά τα 8-10 λεπτά
μπορεί να υπάρξει συζήτηση με την εξεταστική επιτροπή εάν κάτι χρειάζεται να αναλυθεί
περισσότερο.

1. Να εξηγήσετε τις βασικές αιτίες του φαινομένου του αποπληθωρισμού (deflation).
Ποιες οι συνέπειες του αποπληθωρισμού και ποιες μεθόδους αντιμετώπισής του
προτείνετε; Δώστε ένα ιστορικό ή σημερινό ενδεικτικό παράδειγμα.
2. Πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να είναι εντελώς ανεξάρτητες από την κυβέρνηση; Γιατί
οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν πολλές φορές το εργαλείο της ποσοτικής
χαλάρωσης;
3. Τι είναι ο κατώτατος μισθός και ποιες οι πιθανές συνέπειες του στην οικονομία και
την κοινωνία;
4. Τι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα και τι κόστος ευκαιρίας; Πως συνδέονται στην
πράξη; Δώστε μας ένα παράδειγμα.
5. Να εξηγήσετε την έννοια της χρησιμότητας και της οριακής χρησιμότητας. Να δώσετε
ένα παράδειγμα της εφαρμογής της έννοιας στην πράξη.
6. Τι μετρούν οι ελαστικότητες και ποια η χρησιμότητά τους; Ποια είδη ελαστικοτήτων
γνωρίζετε; Δώστε

μερικά

παραδείγματα

αγαθών με

διαφορετικό

βαθμό

ελαστικότητας.
7. Τι είναι η παγίδα (ή αλλιώς κύκλος) της φτώχειας (poverty cycle or poverty trap); Γιατί
οι αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν φτωχές; Με ποιους τρόπους μία χώρα θα
μπορούσε να ξεφύγει από την κύκλο της φτώχειας;
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8. Τι είναι η αποτυχία της αγοράς; Δώστε μερικά παραδείγματα αρνητικών και θετικών
εξωτερικοτήτων που γνωρίζετε και μεθόδους αντιμετώπισής τους.
9. Ποιες μορφές αγοράς γνωρίζετε; Ποιες υποθέσεις κάνουμε για κάθε μία από αυτές τις
μορφές αγοράς; Δώστε τουλάχιστον από ένα πραγματικό παράδειγμα επιχείρησης για
κάθε μία από τις μορφές αγοράς που αναφέρατε πριν.
10. Εξηγείστε γιατί σε όλες τις χώρες, σε άλλες σε μικρότερο και σε άλλες σε μεγαλύτερο
βαθμό, υπάρχει άνιση κατανομή του πλούτου; Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα
προκειμένου να μειώσουν την ανισοκατανομή του πλούτου. Ποια μέτρα λαμβάνουν
προς την κατεύθυνση αυτή; Δώστε μερικά παραδείγματα χωρών που γνωρίζετε με
μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες και το αντίστροφο.
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