ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდის თემები და საკითები სასწავლო
დისციპლინაში - ეკონომიკსი
1. ზოგადი დებულებები. მეცნიერება ეკონომიკა.
ეკონომიქსის საგანი და ამოცანები. ეკონომიკური კვლევის მეთოდები. პოზიტიური და
ნორმატული ეკონომიკა. ეკონომიკური ბიზნესი და მათი ასახვა მაკროეკონომიკურ
პოლიტიკაში.
2. ეკონომიის პრობლემა და ეკონომიკური სისტემები .
ეკონომიკური რესურსები. რესურსების შეზღუდულობა და უსაზღვრო მოთხოვნილებები.
საწარმოო შესაძლებლობათა მრუდში. ეკონომიკური სისტემის ტიპები.
3. მოთხოვნისა და მიწოდების საფუძლები.
მოთხოვნა. მოთხოვნის კანონი. მოთხოვნის ცვლილება და მოთხოვნის სიდიდის ცვლილებამიწოდება. მიწოდების კანონი. მიწოდების ცვლილება და მიწოდების სიდიდის ცვლილება
წონასწორობა ბაზარზე.
4. ელასტურობა და ბაზრის ადაპტაციის პროცესი.
მოთხოვნის ელასტურობა ფასის მიხედვით. ელასტურობა და შემოსავლები. მოთხოვნის
ელასტურობა შემოსავლების მიხედვით.მიწოდების ელასტურობა ფასის მიხედვით.
5. სამეწარმეო ქცევა და წარმოების ხარჯები.
მეწარმეობის არსი და ტიპები. წარმოების ხარჯების არსი და კლასიფიკაცია. აშკარა და
ფარული ხარჯები. ეკონომიკური და ბუღალტრული მოგება. ალტერნატიული ხარჯები.
მუდმივი და ცვალებადი ხარჯები. ზღვრული ხარჯები. მთლიანი და საშუალო ხარჯები.
საშუალო მუდმივი და საშუალო ცვალებადი ხარჯები. კლებადი უკუგების კანონი.
6.წმინდა კონკურენცია
წმინდა კონკურენტული ბაზრის მახასიათებლები. წმინდა კონკურენტის შემოსავლები.
ზღვრული შემოსავალი და ზღვრული პროდუქტი. წმინდა კონკურენტული ბაზრის
ეფექტურობა. ადამ სმითი და „უხილავი ხელის“ თეორია.
7.არასრულყოფილად კონკურირებადი ბაზრები
მონოპოლია და მისი მახასიათებლები. მონოპსონია და ორმხრივი მონოპოლია. ბუნებრივი
მონოპოლია. ოლიგოპოლია, ორმხრივი ოლიგოპოლია და ოლიგოპსონია. მონოპოლისტური
კონკურენცია და მისი მახასიათებლები. სახელმწიფოს ანტიმონოპოლიური კანონი და
სახელმწიფო მარეგულირებელი კომისიები.
8. მოთხოვნა ეკონომიკურ რესურსებზე.
ეკონომიკურ რესურსებზე მოთხოვნის ძირითადი განმსაზღვრელები. რესურსების
დაქირავების წესი. რესურსზე მოთხოვნის ცვლილება. რესურსზე მოთხოვნის ელასტიურობა.
ეკონომიკური რესურსების მიწოდება.
9. შრომის ბაზარი

შრომაზე მოთხოვნა შრომის მიწოდება. შრომის კონკურენტული ბაზარი. პროფკავშირები და
შრომაზე მოთხოვნის ზრდა. ხელფასის მინიმუმი. განსხვავებანი ხელფასში. ინვესტიციები
ადამიანისეულ კაპიტალში. დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე.
10. კაპიტალური აქტივებისა და მიწის ბაზარი.
კაპიტალზე მოთხოვნა და კაპიტალის მიწოდება. კაპიტალური აქტივების ბაზარი და
სარგებელი. დისკონტირება. რენტა. მიწის ბაზარი.
11. სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციები
სახელმწიფოს ხუთი ფუნქცია. მაკროეკონომიკური სტაბილიზაცია. დაბეგვრა და მისი
შედეგები.
12. ეროვნულ ანგარიშთა მაჩვენებლები
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი და მისი გაანგარიშების მეთოდები. მთლიანი შიდა
პროდუქტი. ეროვნულ ანგარიშთა სხვა მაჩვენებლები. ფასების ინდექსები და ფასების დონის
გაზომვა. ნომინალური და რეალური მთლიანი ეროვნული პროდუქტი.
13.უმუშევრობა და ინფლაცია
ეკონომიკური ციკლი და მისი ფაზები. უმუშევრობის სახეები, მიზეზები და შედეგები.
ოუკენის კანონი. უმუშევრობის დონის განსაზღვრა და უმუშევრობის ბუნებრივი დონე.
ინფლაციის არსი და გაზომვა. უმუშევრობის სახეები და ტიპები. მოთხოვნის ინფლაცია.
დანახარჯების ინფლაცია. ინფლაციის შედეგები. ანტიინფლაციური პოლიტიკა.
14..ერთობლივი მოთხოვნა და ერთობლივი მიწოდება
ერთობლივი მოთხოვნა. ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილება. ერთობლივი მიწოდება.
ერთობლივი მიწოდების ცვლილება. მაკროეკონომიკური წონასწორობა.
15. დასაქმების კლასიკური და კეინსური თეორიები
დასაქმების კლასიკური თეორია. სეის კანონი. დასაქმების კეინსური თეორია. დანაზოგებისა
და ინვესტიციების კლასიკური თეორია. ფასების და ხელფასის თანაფარდობის
ელასტიურობა.კლასიკური თეორია და სახელმწიფოებრივი ჩაურევლობა. კეინსური
ეკონომიკური თეორია. ერთობლივი მოთხოვნის და ერთობლივი მიწოდების თანაფარდობის
კლასიკოსთა თვალსაზრისი. ეროვნული შემოსავლის გამოყენება.
16.საერთო წონასწორობა
საერთო წონასწორობის არსი. საერთო წონასწორობის ორადგილიანი მოდელი. მოდელი
„დანახარჯები-გამოშვება“. ამოღებისა და ინექციის მეთოდი. წონასწორობითი წეპ-ის
ცვლილებები და მულტიპლიკატორი. მომჭირნეობის პარადოქსი. საგარეო ვაჭრობა და
წონასწორობითი წეპ-ი.

17. ფინანსური სისტემა და ფისკალური პოლიტიკა
ფინანსური სისტემის არსი და დახასიათება. ბიუჯეტი და საბიუჯეტო სისტემა.
გადასახადების არსი და კლასიფიკაცია. დისკრეტული და ავტომატური ფისკალური
პოლიტიკა. მასტიმულირებელი და შემაკავებელი ფისკალური პოლიტიკა. ფისკალური

პოლიტიკის განხორციელების დროს წარმოშობილი ურთიერთობები. ბიუჯეტის დეფიციტი
და სახელმწიფოს ვალი.
18. ფული და საბანკო საქმე
ფულის არსი და ფუნქციები. ფულის ფორმები. ფულადი აგრეგატები. ფულზე მოთხოვნა.
საბანკო სისტემის დახასიათება. ფულის შექმნა. ფულის მიწოდება. ფულის ბაზარი.
19. ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა. ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის
ინსტრუმენტები. იაფი და ძვირი ფულის პოლიტიკა.
20. ალტერნატიული მაკროეკონომიკური შეხედულებები
კეინსიანიზმი, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა. მონეტარიზმი, ფისკალური და
მონეტარული პოლიტიკა. ადაპტირებული და რაციონალური მოლოდინის თეორიები.
21. ინფლაციის და უმუშევრობის კავშირი. ფილიპსის მრუდი
ინფლაცია და ფილიპსის მრუდი. ფილიპსის მრუდი და მასტაბილიზებული პოლიტიკის
დილემა. სტაგფლაცია და მისი გამომწვევი მიზეზები. უმუშევრობის ბუნებრივი დონის
ჰიპოტეზა. ჭარბი მოთხოვნით ან დანახარჯთა გადიდებით გამოწვეული ინფლაცია.
22. ეკონომიკური ზრდა
ეკონომიკური ზრდის არსი და გაზომვა. ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები. ეკონომიკური
ზრდის წყაროების წვლილის გაანგარიშება. ეკონომიკური ზრდის მხარდამჭერი და
საწინააღმდეგო არგუმენტები. ეკონომიკური ზრდის მოდელები.
23. შემოსავლები და ცხოვრების დონე
შემოსავლების არსი და სახეები. ხელფასი, მისი ფორმები და სახეები. შემოსავლების
უთანასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები. ლორენცის-მრუდი. ცხოვრების დონე და სახეები.
სამომხმარებლო კალათა. სხვადასხვა შეხედულებები შემოსავლების უთანასწორობის შესახებ.
მთავრობა და გადანაწილება. სიღარიბე. სიღარიბის საწინააღმდეგო პოლიტიკა.
24.საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების შესწავლის მიზეზები და მეთოდები.საგარეო
ეკონომიკური ურთიერთბების შესწავლის მიზეზები, საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების
შესწავლის მეთოდები. შრომის საერთაშორისო დანაწილება და სპეციალიზაცია.
25. საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორმები
საერთაშორისო ვაჭრობა. აბსოლუტური და ფარდობითი უპირატესობები. თავისუფალი
ვაჭრობა და პროტექციონიზმი. კაპიტალის გატანა. სამუშაო ძალის საერთაშორისო მიგრაცია.
მეცნიერულ ტექნიკური თანამშრომლობა.
26. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი
ვალუტის არსი დასახეები. ვალუტის კურსი. თავისუფლად მცურავი სავალუტო კურსები.
ფიქსირებული სავალუტო კურსები. ვალუტის კონვენტირებადობა. ვალუტის ბაზარი და
სავალუტო ბირჟა. საერთაშორისო სავალუტო სისტემა და მისი განვითარების ეტაპები.
27. საგადასახდელო ბალანსი

ეროვნული შემოსავლის გაანგარიშება ღია ეკონომიკაში. მთლიანი ეროვნული პროდუქტი და
მთლიანი შიდა პროდუქტი. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში და მიმდინარე ოპერაციების
ანგარიში.
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