საბანკო საქმის საფუძვლები .
I-II სემესტრი . 2020-2021 წელი. (გიორგი ცაავა,ჭელიძე მედეა)
(შუასემესტრული გამოცდის ნიმუში)
Question

1

რომელ ქალაქში და რომელ წელს შეიქმნა პირველი ბანკი მსოფლიოში
Select one:
a. ქ. იერუსალიმში 1409 წელს
b. ქ. პალერმოში 1408 წელს
c. არცერთი პასუხი სწორი არ არის
d. ქ. გენუაში 1407 წელს
Question

2

ევროდოლარები არის
Select one:
a. აშშ-ის საზღვრებს გარეთ ინვესტირებული ევროები
b. აშშ-ის საზღვრებს გარეთ ინვესტირებული ლარები
c. აშშ-ის საზღვრებს გარეთ ინვესტირებული უცხოური ვალუტა
d. აშშ-ის საზღვრებს გარეთ ინვესტირებული აშშ-ის დოლარები
Question

3

ქუთაისში საადგილმამულო ბანკი დაარსდა
Select one:
a. 1876 წელს
b. 1873 წელს
c. 1874 წელს
d. 1872 წელს
Question

4

TIBORI - ის ინდიკატორი წარმოადგენს
Select one:
a. საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთს ერთ დღიან არაუზრუნველყოფილ ბანკთაშორის სესხებზე
b. საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთს ერთ კვირამდე ვადიანობის ბანკთაშორის სესხებზე
c. საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთს ორ კვირამდე ვადიანობის ბანკთაშორის სესხებზე
d. საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთს ერთ დღიან უზრუნველყოფილ ბანკთაშორის სესხებზე
Question

5

საბანკო ლიცენზის მისაღებად წარმოდგენილ შუამდგომლობას ჩამოთვლილთაგან რომელი დოკუმენტი
არ უნდა ერთვოდეს

Select one:
a. არცერთი პასუხი სწორი არ არის
b. დამფუძნებელთა კრების ოქმი
c. ბანკის სტარტეგიული განვითარების გეგმა
d. ბანკის რეგისტრაციის შესახებ სასამართლო დადგენილების ნოტარ. დამოწმებული ასლი
Question

6

2007 წლის 31 დეკემბრისათვის საქართველოში ლიცენზირებული კომერციული ბანკებისა და უცხოური
ბანკების ფილიალების საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური ოდენობა უნდა ყოფილიყო არანაკლებ:
Select one:
a. 7,8 მლნ ლარი
b. 9,2 მლნ ლარი
c. 10,6 მლნ ლარი
d. 5,5 მლნ ლარი
Question

7

საბანკო სისტემაში მაქსიმალური დეპოზიტური მულტიპლიკატორი ტოლია:
Select one:
a. ერთი შეფარდებული მოგებასთან
b. ერთი შეფარდებული რენტაბელობასთან
c. ერთი შეფარდებული შემოსავლებთან
d. ერთი შეფარდებული სავალდ რეზერვის ნორმატივთან
Question

8

საქართველოში კომერციული ბანკების პასიურ ოპერაციებს არ მიეკუთვნება :
Select one:
a. კლიენტების ანგარიშების, ბანკი კორესპონდენტების ლორო ანგარიშების ეროვნულ და უცხოურ
ვალუტაში გახსნა და მომსახურება;
b. მიღებული ბანკთაშორისი კრედიტები;
c. ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში სესხები
d. საკუთარი ფასიანი ქაღალდების გამოშვება;
Question

9

კრედიტის ფორმა, რომელიც მხოლოდ ფასიანი ქაღალდების გირაოს ქვეშ გაიცემა არის
Select one:
a. კონტოკორენტული კრედიტი
b. ოვერდრაფტი
c. საბლანკო კრედიტი
d. ლომბარდული კრედიტი

Question

10

საბლანკო კრედიტი ისეთი სახისაა, რომელსაც
Select one:
a. გრძელვადიანი და დაბალი საპროცენტო განაკვეთის პირობებით გასცემენ
b. კონკრეტული უზრუნველყოფა გააჩნია და ამიტომ, ძირითადად, დაკრედიტების თვალსაზრისით მისი
გაცემა ნებისმიერი კლასის კლიენტებზე ხორციელდება
c. ფასიანი ქაღალდების გირაოს ქვეშ გასცემენ
d. კონკრეტული უზრუნველყოფა არ გააჩნია და ამიტომ, ძირითადად, დაკრედიტების თვალსაზრისით
მისი გაცემა პირველი კლასის კლიენტებზე ხორციელდება
Question

11

საერთო ღია სავალუტო პოზიცია არის
Select one:
a. პოზიცია, როდესაც ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივები ნაკლებია მის
ვალდებულებებზე
b. ბანკის ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით გრძელი ღია სავალუტო პოზიციების ჯამსა და მოკლე ღია
სავალუტო პოზიციების ჯამს შორის უდიდესი
c. პოზიცია, როდესაც ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური და ეროვნული ვალუტით ბანკის აქტივები და
ვალდებულებები ტოლია
d. პოზიცია, როდესაც სხვადასხვა სახეობის უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივები ნაკლებია მის
ვალდებულებებზე
Question

12

ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში მონაწილე ბანკს ანგარიშსწორების ვადის დარღვევისათვის მეორე მხარის
სასარგებლოდ ეკისრება ჯარიმა დადებული გარიგების თანხის
Select one:
a. 0.5%-ის ოდენობით
b. 0.1%-ის ოდენობით
c. 0.2%-ის ოდენობით
d. 0.3%-ის ოდენობით
Question

13

ფაქტორინგის დროს
Select one:
a. 2–3 დღის განმავლობაში ხორციელდება მოთხოვნათა 90%-მდე საფასურის გადახდა, ხოლო
დარჩენილ 10%–ს კლიენტი იღებს გადამხდელისაგან თანხის შემოსვლის შემდეგ
b. 4–5 დღის განმავლობაში ხორციელდება მოთხოვნათა 90%-მდე საფასურის გადახდა ავანსის სახით,
ხოლო დარჩენილ 10%–ს კლიენტი იღებს გადამხდელისაგან თანხის შემოსვლის შემდეგ
c. 1–2 დღის განმავლობაში ხორციელდება მოთხოვნათა 70%-მდე საფასურის გადახდა ავანსის სახით,
ხოლო დარჩენილ 30%–ს კლიენტი იღებს გადამხდელისაგან თანხის შემოსვლის შემდეგ

d. 3–4 დღის განმავლობაში ხორციელდება მოთხოვნათა 80%-მდე საფასურის გადახდა ავანსის სახით,
ხოლო დარჩენილ 20%–ს კლიენტი იღებს გადამხდელისაგან თანხის შემოსვლის შემდეგ
Question

14

ოპერატიული ლიზინგის დროს
Select one:
a. გარიგება გამყიდველისათვის ნაკლებად სარისკოა, ვინაიდან ლიზინგის გამცემი თავის თავზე იღებს
ქონების ღირებულების დაბრუნების რისკს ლიზინგური გადასახადიდან
b. ლიზინგური გადასახადის განაკვეთი ჩვეულებრივ უფრო დაბალია, ვიდრე ფინანსური ლიზინგის დროს,
დანახარჯების ანაზღაურების არარსებობის გამო
c. ლიზინგური გადასახადის განაკვეთი ჩვეულებრივ უფრო მაღალია, ვიდრე ფინანსური ლიზინგის დროს,
დანახარჯების ანაზღაურების არარსებობის გამო
d. ყველა პასუხი მცდარია
Question

15

თუ კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის მოცულობა შეადგენს 800 მლნ ლარს, მაშინ მის
მიერ ერთი პირისათვის გაცემული სესხებისა და სხვა ვალდებულებების საერთო თანხა არ უნდა
აღემატებოდეს:
Select one:
a. 90 მლნ ლარს;
b. 180 მლნ ლარს.
c. 120 მლნ ლარს
d. 140 მლნ ლარს;
Question

16

ყველა ინსაიდერის კოეფიციენტის გამოთვლისას ბანკის მიერ ყველა ინსაიდერისათვის გაცემული სესხებისა
და სხვა ვალდებულებების საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის
Select one:
a. 10 %-ს
b. 25 %-ს
c. 20 %-ს
d. 15 %-ს

