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1. Care este relația dintre specializare și schimb? 

2. Ce este avantajul comparativ?  

3. Care este relația dintre avantajul comparativ și costul de oportunitate? 

4. Care sunt efectele importurilor ieftine asupra pieței? 

5. La ce se referă oamenii atunci când vorbesc despe „nevoi”?  

6. Care va fi influența modificării prețului unui produs asupra cererii pentru produsul 

respectiv?  

7. La ce se referă elasticitatea cererii în funcție de preț? 

8. Dacă clienții cumpără mai puțin atunci când prețurile sunt mai mari, de ce unii 

producători își fac reclamă tocmai accentuând că prețurile lor sunt mai mari? 

9. Ce reprezintă costul și care este relația dintre cost și preț? 

10. La ce se referă costul de oportunitate? 

11. Ce corelații există între costuri și ofertă?  

12. La ce se referă elasticitatea ofertei în funcție de preț? 

13. Cum se calculează profitul și care sunt principalii factorii care îl influențează? 

14. Care sunt asemănările, respectiv deosebirile dintre profitul contabil si profitul 

economic? 



15. Care sunt elementele componente ale costului și cum influențează nivelul costului 

asupra mărimii profitului? 

16. De ce comercianții oferă deseori reduceri clienților care prezintă cupoane speciale? 

17. Ce este venitul marginal? 

18. Ce reprezintă egalitatea dintre venitul marginal si costul marginal? 

19. Care este rostul discriminării prin preț? 

20. Ce este concurenta? 

21. Ce sunt preturile reglementate? 

22. Ce este legislația (politica) antitrust? 

23. Care sunt problemele pe care trebuie sa le rezolve un cartel pentru a spori avuția 

membrilor săi ? 

24. Care sunt cauzele care stau la baza evoluției diferite a ritmului de creștere economică în 

SUA și a ritmului de creștere economică în America Latină?  

25. Care este rolul inovației și al investițiilor străine în creșterea economică? 

26. Care sunt avantajele și limitele sprijinului financiar extern? 

27. Care sunt efectele globalizării? 

28. Ce se întâmplă cu prețul capitalului în acțiuni al unei corporații atunci când este 

gestionat în beneficiul exclusiv al managerilor și nu în cel al acționarilor?   

29. Cum influențează nivelul rezervei obligatorii capacitatea bancilor de a acorda 

imprumuturi?       

30. În ce mod afectează masa monetară o retragere de monedă din conturile curente și cum 

sunt afectate rezervele unei bănci? 

31. Care sunt instrumentele de influență asupra economiei ale Băncii centrale? 

32. Ce este creația monetară și care sunt factorii care o influențează? 
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