ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები
I სემესტრი. 2020-2021 წელი
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
Question

1

ევრო ნაღდ მიმოქცევაში შემოღებულ იქნა
Select one:
a. 2000 წლის 1 იანვარს
b. 1999 წლის 1 იანვარს
c. 2002 წლის 1 იანვარს
d. 2008 წლის 1 იანვარს
Question

2

ფულადი მიმოქცევის აუცილებელ ატრიბუტს ხურდა ფული ან წვრილი მონეტა წარმოადგენს,
რომელიც ცნობილია
Select one:
a. დეკრეტული ფულის სახელით
b. ბინოლური მონეტის სახელით
c. ელექტრონული ფულის სახელით
d. კრიპტო მონეტის სახელით
Question

3

საქონლისა და მომსახურების ღირებულების გადახდა ნაღდი ფულის მონაწილეობის გარეშე
ბანკის მეშვეობით მყიდველის ანგარიშიდან მიმწოდებლის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის
გზით, არის
Select one:
a. ნაღდი ანგარიშსწორება
b. უნაღდო მიმოქცევა
c. უნაღდო ანგარიშსწორება
d. ნაღდი მიმოქცევა
Question

4

ისეთ ფულად სისტემას, როცა საყოველთაო ეკვივალენტის როლში ორი ლითონი (ძირითადად
ოქრო და ვერცხლი) გამოდის ეწოდება
Select one:
a. მონეტარიზმი
b. ტრიმეტალიზმი

c. მონომეტალიზმის
d. ბიმეტალიზმის
Question

5

საერთაშორისო პრაქტიკაში, ფასების ზრდის სიდიდეზე დამოკიდებულებაში, მიღებულია
ინფლაციის დაყოფა სამ სახეობად:
Select one:
a. ზომიერი, დეფლაციური, იმპორტირებადი
b. მცოცავი, ჭენებადი, ჰიპერინფლაცია
c. მცოცავი, ზომიეერი, ჰიპერინფლაცია
d. რეგიონალური, ჭენებადი, იმპორტირებადი
Question

6

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი გრძელვადიანი კრედიტი, რომლის მეშვეობით
შესაძლებელია უძრავი ქონების შეძენა, არის
Select one:
a. სამომხმარებლო კრედიტი
b. კომერციული კრედიტი კრედიტი
c. იპოთეკური კრედიტი
d. სინდიცირებული კრედიტი
Question

7

არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო ინსტიტუტების შემადგენლობაში შედის:
Select one:
a. ეროვნული ბანკი
b. ცენტრალური ბანკი
c. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
d. კომერციული ბანკი
Question

8

განვითარებული ქვეყნების საკრედიტო სისტემა, როგორც წესი არის
Select one:
a. ოთხ საფეხურიანი (ოთხიარუსიანი)
b. ერთსაფეხურიანი (ერთიარუსიანი)
c. სამ საფეხურიანი (სამიარუსიანი)
d. ორ საფეხურიანი (ორიარუსიანი)

Question

9

ცენტრალური საბანკო სისტემის განვითარებეაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო
საფინანსო კონფერენცია, რომლის დროსაც აღინიშნა, რომ ქვეყნებში, სადაც ცენტრალური
საემისიო ბანკები არ არსებობენ, უნდა შეიქმნას, ხოლო, სადაც შექმნილია გათავისუფლდნენ
პოლიტიკური ზეწოლისაგან, ჩატარდა
Select one:
a. 1920 წელს ბრიუსელში
b. 1975 წელს კინგსტონში
c. 1913 წელს აშშ-ში
d. 944 წელს ბრეტონ-ვუდსში
Question

10

ეცბ-ის გენერალურ საბჭოში შედიან:
Select one:
a. ეცბ-ის ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები
b. ეცბ-ის პრეზიდენტი, ეცბ-ის ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე ევროსაბჭოს 25 წევრი ქვეყნის
ცენტრალური ბანკების მმართველები
c. ეცბ-ის პრეზიდენტი, ასევე ევროპის კავშირის 18 ძირითადი წევრი ქვეყნის ცენტრალური
ბანკების მმართველები
d. ეცბ-ის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე ევროპის კავშირის 25 წევრი ქვეყნის
ცენტრალური ბანკების მმართველები
Question

11

საქართველოში პირველი საკრედიტო დაწესებულება, ,,საქართველოს საზოგადოებრივი
მზრუნველობის საგანგიოს" სახელწოდებით, დაარსდა
Select one:
a. 1801 წელს
b. 1875 წელს
c. 1810 წელს
d. 1918 წელს
Question

12

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული იურიდიული პირი, რომელიც იღებს
დეპოზიტებს და მათი გამოყენებით თავისი სახელით ახორციელებს საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრულ საბანკო საქმიანობას, არის
Select one:
a. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
b. საკრედიტო კავშირი

c. ყველა პასუხი მართებულია
d. კომერციული ბანკი
Question

13

კანონი „დაზღვევის შესახებ“, რომელიც ქვეყანაში სადაზღვევო საქმიანობის მარეგულირებელი
აქტია, განსაზღვრავს სადაზღვევო საქმიანობისა და ზედამხედველობის ძირითად საკითხებს,
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო
Select one:
a. ყველა პასუხი მცდარია
b. 1993 წელს
c. 1995 წელს
d. 1997 წელს
Question

14

„დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 1997 წელს შეიქმნა დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც 2007 წელს შეუერთდა ფინანსური
ზედამხედველობის სააგენტოს, ხოლო შემდეგ ეროვნულ ბანკს. შემდგომ დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა დამოუკიდებლად გააგრძელა ფუნქციონირება
Select one:
a. 2013 წლიდან
b. 2016 წლიდან
c. 017 წლიდან
d. 2010 წლიდან
Question

15

ეკონომიკურ ლიტერატურაში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სხვადასხვა საკლასიფიკაციო
ნიშნები არსებობს, ორგანიზებულობის ხარისხის მიხედვით განასხვავებენ
Select one:
a. ლეგალური და არალეგალური
b. საბანკო და არასაბანკო
c. ორგანიზებული, არაორგანიზებული
d. სახელმწიფო და კერძო
Question

16

ფასიანი ქაღალდი, გამოშვებული სააქციო საზოგადოების მიერ, რომელიც მის მფლობელს
უფლებას აძლევს მიიღოს გარკვეული შემოსავალი (დივიდენდი) ემიტენტის მოგებიდან, არის
Select one:
a. ობლიგაცია

b. დივიდენტი
c. აქცია
d. კონოსამენტი
Question

17

საქართველოს საფონდო ბირჟა მოქმედებს „მეწარმეთა შესახებ" და „ფასიანი ქაღალდების
ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად, მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმაა
Select one:
a. სააქციო საზოგადოება
b. კომანდიტური პასუხისმგებლობის საზოგადოება
c. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
d. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
Question

18

საქართველოს საფონდო ბირჟის საწესდებო კაპიტალი დაყოფილია 3 000 000 (სამ მილიონ)
ცალ აქციად, რომელთაგან თითოეულის ნომინალური ღირებულება შეადგენს
Select one:
a. 0.01 ლარს
b. 1 ლარს
c. 0.1 ლარს
d. 10 ლარს
Question

19

არსებობს სავალუტო კურსების ხუთი ძირითადი სისტემა:
Select one:
a. თავისუფლად მცურავი კურსები, მართვადი მცურავი კურსები, ფიქსირებული კურსები;
სამიზნე კურსები; სავალუტო კურსების ჰიბრიდული სისტემა
b. რეგულირებადი მცურავი კურსები, მართვადი მცურავი კურსები, ფიქსირებული კურსები;
სამიზნე კურსები; სავალუტო კურსების კომბინირებული სისტემა
c. თავისუფლად მცურავი კურსები, მართვადი მცურავი კურსები, თავისუფლად
ფიქსირებული კურსები; სახელმწიფო კურსები; ცენტრალური საბანკო კურსი
d. თავისუფლად მცურავი კურსები, რეგრესული მცურავი კურსები, რეგულირებადი კურსები;
თარგეთირების კურსები; სავალუტო კურსების ჰიბრიდული სისტემა
Question

20

სახელმწიფო მკვეთრად აფიქსირებს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსს განსაზღვრულ
დონეზე, რითაც ვალდებულებას იღებს მისი სტაბილიზაციის შენარჩუნებაზე

Select one:
a. მართვადი მცურავი კურსის სისტემაში
b. სავალუტო კურსების ჰიბრიდულ სისტემაში
c. ფიქსირებული კურსების სისტემაში
d. სამიზნე კურსის სისტემაში
Question

21

საგადასახდელო ბალანსის შესაბამისად, საქონელითა და მომსახურებით ვაჭრობის ბალანსს,
პირველადი შემოსავლებისა და მეორადი შემოსავალების ბალანსებს მოიცავს
Select one:
a. მიმდინარე ანგარიში
ფ. სადებეტო ანგარიში
b. კაპიტალის ანგარიში
c. ფინანსური ანგარიში
Question

22

საგადასახდელო ბალანსის შესაბამისად, პირდაპირ ინვესტიციებს, პორტფელის ინვესტიციებს,
ფინანსურ წარმოებულებს, სხვა ინვესტიციებსა და სარეზერვო აქტივებს მოიცავს
Select one:
a. პერსპექტიული ანგარიში
b. ფინანსური ანგარიში
c. მიმდინარე ანგარიში
d. კაპიტალის ანგარიში
Question

23

ბრეტონ-ვუდსის სავალუტო-საფინანსო კონფერენციაზე (1944 წ.) შეიქმნა ორი ინსტიტუტი
Select one:
a. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო
ბანკი (მსოფლიო ბანკი)
b. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ერთა ლიგა
c. საერთაშორისო ანგარიშწორების ბანკი და რეკონსტრუქციისა და განვითარების
საერთაშორისო ბანკი (მსოფლიო ბანკი)
d. რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, მსოფლიო ბანკი
Question

24

ტარიფებისა და ვაჭრობის ზოგადი შეთანხმება (GATT), რომელიც 1947 წელს ლიბერალური
ეკონომიკური და საბაჟო პოლიტიკის მხარდასაჭერად შეიქმნა, 1995 წლიდან კი
რეორგანიზებული იქნა და ეწოდება

Select one:
a. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
b. განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია
c. საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი
d. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
Question
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საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის ძირითად მიზნებს არ განეკუთვნება:
Select one:
a. თავისი წევრებისთვის საერთაშორისო ანგარიშსწორებათა ჩატარებაზე ნდობით აღჭურვილი
პირის ან აგენტის როლის შესრულება.
b. საგადასახდელო ბალანსის გამოსწორებაში მთავრობისთვის დახმარების გაწევა;
c. საერთაშორისო საფინანსო ოპერაციებისთვის ხელსაყრელი პირობების უზრუნველყოფა;
d. ცენტრალურ ბანკებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

