Οικονομική Μεγέθυνση



Το φυσικό κεφάλαιο

Ο ρόλος του φυσικού κεφαλαίου στην παραγωγή.
Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης.


Πληθυσμός και οικονομική μεγέθυνση

Το υπόδειγμα του Malthus για την εξέλιξη του πληθυσμού.
Η αύξηση του πληθυσμού στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης.
Θεωρίες για την αύξηση του πληθυσμού.
Αύξηση του πληθυσμού και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες: (α)Το υπόδειγμα του
χαμηλού επιπέδου του εισοδήματος ισορροπίας (β) προβλήματα από την αύξηση του
πληθυσμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.


Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε όρους υγείας.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε όρους εκπαίδευσης.
Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, με ανθρώπινο κεφάλαιο.


Η έννοια της παραγωγικότητας

Παραγωγικότητα και συνάρτηση παραγωγής.
Μετρώντας τις διαφορές παραγωγικότητας, μεταξύ χωρών.
Η συμβολή της παραγωγικότητας στις διαφορές εισοδήματος, μεταξύ χωρών.
Η συμβολή της παραγωγικότητας στους διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, μεταξύ
χωρών.


Ο ρόλος της τεχνολογίας στην οικονομική μεγέθυνση

Έννοια και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας.
Παράγοντες που προσδιορίζουν την δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη.
Η σχέση μεταξύ δημιουργίας της τεχνολογίας και οικονομικής μεγέθυνσης, με την
χρησιμοποίηση ενός υποδείγματος για μια χώρα.
Η σχέση μεταξύ δημιουργίας της τεχνολογίας και οικονομικής μεγέθυνσης, με την
χρησιμοποίηση ενός υποδείγματος για δυο χώρες.
Εμπόδια στη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ χωρών.

Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, με ενδογενή μεταβλητή την τεχνολογία.
Υποδείγματα μεγέθυνσης, με σταθερές αποδόσεις.


Μεγέθυνση σε ανοιχτές οικονομίες

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης.
Αιτίες της παγκοσμιοποίησης.
Το αποτέλεσμα του ελεύθερου εμπορίου στην οικονομική μεγέθυνση.
Εμπόριο και συσσώρευση των συντελεστών παραγωγής.
Μεγέθυνση με ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων.
Εμπόριο και παραγωγικότητα.
Εμπόριο και τεχνολογική πρόοδος.
Κριτική στο ελεύθερο εμπόριο.


Οι ανισότητες και η οικονομική μεγέθυνση

Η ανισοκατανομή της οικονομικής και πολιτικής δύναμης.
Η καμπύλη του ανεστραμμένου U του Kuznets.
Η επίδραση της διανομής στην οικονομική μεγέθυνση. Το επιχείρημα της πολιτικής
οικονομίας.
Φτώχεια και οικονομική μεγέθυνση. Η νεοκλασική και η μαρξιστική προσέγγιση.
Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητες και φτώχεια.


Κράτος και οικονομική μεγέθυνση

Γιατί το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία;
Κριτική για την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία.
Πως το κράτος επηρεάζει την οικονομική μεγέθυνση;
Φορολογία, αποτελεσματικότητα και το μέγεθος του δημόσιου τομέα.
Κρατική διαφθορά και οικονομική μεγέθυνση.
Εκδημοκρατισμός και οικονομική μεγέθυνση.
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