Întrebări Economie Politică ID
1. Cum este definită economia în teoria modernă?
2. Prezentaţi formele de organizare ale economiei?
3. Definiţi economia de piaţă?
4. Ce sunt externalităţile pozitive. Daţi un exemplu?
5. Ce sunt externalităţile negative. Daţi un exemplu?
6. Definiţi noţiunea de trebuinţe.
7. Definiţi noţiunea de resurse.
8. Cum a prezentat Maslow trebuinţele?
9. Care sunt trebuinţele după teoria lui Maslow?
10. Enumeraţi factorii de producţie.
11. Definiţi noţiunea de capital fix. Exemplificaţi.
12. Definiţi noţiunea de capital circulant. Exemplificaţi.
13. Definiţi şi explicaţi costul incremental.
14. Definiţi şi explicaţi costul de oportunitate.
15. Ce este costul fix. Exemplificaţi.
16. Ce este costul variabil. Exemplificaţi.
17. Enumeraţi principalele forme de amortizare.
18. Definiţi termenii de cerere şi ofertă.
19. De ce depinde marimea cererii?
20. Care sunt factorii care influenţează marimea cererii?
21. Care sunt factorii care influenţează marimea ofertei?
22. Definiţi noţiunea de preţ.
23. Cum este influenţat preţul unui bun din perspectiva cererii şi a ofertei?
24. Enumeraţi funcţiile preţurilor.
25. Cum se formeaza preţul pe piaţa cu concurenţă perfectă.
26. Care sunt principalele tipuri de pieţe cu concurenţă imperfectă?
27. Definiţi banii.
28. Prezentaţi funcţiile banilor?
29. Ce sunt componentele masei monetare?
30. Care sunt formele sub care se realizează decontările?
31. Definiţi noţiunea de convertibilitate.
32. Evidenţiaţi structura sistemului bancar.
33. Prezentaţi 5 funcţii ale băncilor specializate.
34. Ce este creditul comercial?
35. Ce este creditul bancar?
36. Care sunt principalele trasături ale pieţei muncii?
37. Definiţi cererea şi oferta de muncă.
38. Prezentaţi principalele forme ale salariului.
39. Care sunt principalele elemente care stau la baza formării salariului?
40. Definiţi conceptul de şomaj.
41. Prezentaţi principalele caracteristici ale şomajului.
42. Cum se poate clasifica somajul?
43. Care sunt modalităţile de formare a şomajului.
44. Definiţi piaţa valutară.
45. Prezentaţi principalele instrumente ale pieţei valutare.
46. La ce nivele se desfasoară piaţa valutară?
47. Ce reprezintă cursul valutar?
48. Care sunt principalele forme ale inflaţiei?
49. Care sunt teoriile pe care le cunoaşteţi despre inflaţie?

