
Питања из предмета Монетарна економија

1.Да ли папирни (декретни) новац има унутрашњу вредност?
Заокружи тачан одговор.
а) да б) не

2. Која два подсистема чине финансијски систем?
Монетарни систем и фискални систем.

3. Финансијска тржишта се према року извршења трансакција деле на:
а) промптно и терминско тржиште
б) новчано тржиште и тржиште капитала
в) берзе и ванберзанска тржишта

4. По којој цени се продају дисконтне хартије од вредности?
Дисконтне хартије од вредности се продају по цени, која је нижа од номиналне вредности за
висину приноса који је обећан инвеститору.

5. Ко су учесници на тржишту капитала?
Власници капитала, корисници капитала, специјализоване финансијске институције и берзе и
држава.

6. Да ли се акције емитују са циљем формирања или повећања капитала предузећа?
а) да б) не

7. Шта чини новчану масу?
Готов новац и депозити по виђењу

8. Како се израчунава монетарни мултипликатор?
m = M / B, при чему је m – монетарни мултипликатор, М – количина новца у оптицају, В –
примарни новац

9. Систем Федералних Резерви, односно ФЕД је централна банка које државе?
а) Уједињено краљевство б) САД ц) Немачке

10.Које године је под називом Привилегована народна банка Краљевине Југославије,
основана централна банка код нас?
1884. године

11. Који су органи НБС?
Монетарни одбор НБС, Гувернер НБС, Савет НБС

12. Да ли централна банка може да буде ефикасна, уколико није независна институција?
а) да б) не



13.  Скраћеница ММФ се односи на коју институцију?
а) Међународни Монетарни Фонд
б) Мађарски Монетарни Фонд
ц) Међународне Монетарне Финансије

14.  Шта је есконтна стопа?
Есконтна стопа је минимална каматна стопа по којој је централна банка спремна да кредитира
банкарски сектор.

15. Која хартија од вредности се налази у основи редисконтних операција?
а) акција
б) благајнички запис
ц) меница

16. Које варијабле се могу наћи у улози таргета у монетарној политици?
Монетарни агрегати, каматна стопа, девизни курс, стопа инфлације и номинални бруто домаћи
производ.

17. Шта је инфлација?
Инфлација је оно повећање количине новца у оптицају, које доводи до раста општег нивоа цена.

18. Према пореклу инфлација се дели на:
а) домаћу и увезену
б) слободну и контролисану
ц) секундарну, једнократну и хроничну

19. Депресијација је:
а) смањење вредности новца
б) повећање вредности новца

20. Шта је девалвација?
Девалвација је законско и намерно смањење вредности домаће валуте у односу на злато или друге
валуте.

21. Шта је дезинфлација?
Дезинфлација је скуп мера које централна банка предузима у циљу смањењас инфлаторних
тенденција у привреди.

22. Тржиште на коме се купују и продају стране валуте назива се:
а) тржиште новца
б) тржиште капитала
ц) девизно тржиште

23. Које године је формирано девизно тржиште Југославије?
1973. године



24. Шта је девизни курс?
Девизни курс представља цену стране валуте изражену у домаћем новцу.

25. Ко је први формулисао модел флексибилних девизних курсева?
а) Милтон Фридман
б) Карл Маркс
ц) Фридрих Енгелс

26. Могућност замене валуте за злато или неку другу валуту назива се:
а) валутна управа
б) кредибилитет новца
ц) конвертибилност новца

27. Рестриктивна монетарна политика је усмерена у борби са:
а) инфлацијом
б) дефлацијом

28. Да ли НБС користи обавезну резерву као помоћни инструмент у монетарном
регулисању?
а) да б) не

29. У чему се огледа покриће код ломбардних кредита?
У хартијама од вредности, злату или трговачкој роби.

30. Да ли код званичне доларизације као монетарног режима, поред стране валуте као
платежног средства, постоји и домаћа валута?
а) да б) не

31. Банкноте су:
а) новчанице које су биле 100% покривене у злату
б) новчанице које нису биле покривене у злату
ц) врста електронског новца

32. Која је прва фаза у развоју и употреби новца као средства плаћања?
а) робни новац
б) декретни новац

33. Које су основне функције новца?
Новац као прометно средство, новац као платежно средство, новац као благо, новац као мера
вредности и светски новац.

34. Да ли је финансијски систем део економског система земље?
а) да б) не

35. Како се деле инструменти тржишта новца према начину формирања њихове цене?
Дисконтне и каматоносне хартије од вредности новчаног тржишта



36. Хипотекарно тржиште је део:
а) тржишта новца
б) тржишта капитала
ц) девизног тржишта

37. Како се деле обвезнице према типу емитента?
Државне обвезнице, обвезнице локалних органа власти, корпоративне обвезнице, хипотекарне
обвезнице.

38. Када је реална каматна стопа ниска, присутно је веће интересовање:
а) за задуживање
б) за кредитирање

39. Када се спроводи експанзивна монетарна политика?
Експанзивна монетарна политика се спроводи у време депресије ради оживљавања економских
активности у привреди.

40. Које су директне позитивне последице инфлације?
Подстицај производње и раста у привреди, раст инвестиција и раст потрошње.


