
BAXIŞ
Testlər/0421#01#Y15#01#500/Baxış

TEST: 0421#01#Y15#01#500
Test 0421#01#Y15#01#500

Fənn 0421 - Azərbaycanın valyuta kredit siyasəti

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 5

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 100

Maksimal faiz 100

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 10 %

Sual: Azərbaycan Respublikasının ilk müstəqil pul missiyası neçənci ilə aiddir: (Çəki: 1)
 1918 
1919
1920

Sual: 1919 – 1920-ci illərdə buraxılmış pul vahidlərinin nominalları hansı dildə verilmişdir: (Çəki: 
1)

Azərbaycan dilində manatla, rus dilində rublla 
 Manatla
 Rublla

Sual: ADR-in 500 manatlıq əskinasının üzərində respublikanın və nominalın azərbaycan və rus 
dillərindən əlavə hansı dildə də verməyi lazım bilmişlər: (Çəki: 1)

 Ingilis 
fransız 



ərəb

Sual: Azərbaycanda ikinci pul emissiyası nə vaxt həyata keçirilmişdir: (Çəki: 1)
1990-ci ildə 
1960-ci ildə
1920-ci ildə

Sual: ZSFSR-ın pul təsərrüfatı əsasən hansı cəhəti ilə tarixə düşmüşdür: (Çəki: 1)
1 milyon nomaninallı əskinasın dövriyyəyə buraxılması
 1 milyard nomaninallı əskinasın dövriyyəyə buraxılması
10 milyard nominallı əksinasın dövriyyəyə buraxılması

Sual: Müstəqilliyin bərpasından sonra AR-nın milli valyutasının dövriyyəyə buraxılması hansı 
tarixə aiddir: (Çəki: 1)

1992-02-11
1992-08-15
1990-01-23

Sual: Müstəqilliyin bərpasından sonra AR-nın birinci pul emissiyası neçənci ilə aiddir: (Çəki: 1)
 1990 
1991 
1992

Sual: Müstəqilliyin bərpasından sonra AR-nın birinci pul emissiyası hansı ölkənin mərkəzi bankı 
tərəfindən çap edilmişdir: (Çəki: 1)

 İtaliya 
İngiltərə 
Fransa

Sual: AR-nın milli valyutasının respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması 
haqqında fərman hansı tarixə aiddir: (Çəki: 1)

1992-11-10
1993-12-11
1992-12-31

Sual: Dünya pul tədavülü taxirində yalnız bir dəfə 10 mlrd. nominallı əskinas hansı dövlətdə 
buraxılmışdır: (Çəki: 1)

Almaniya 
İngiltərə 
ZSFSR

Sual: Müstəqilliyin bərpasından sonra AR-da denominasiya hansı tarixə təsadüf edir: (Çəki: 1)
 01.01.92 
2000-01-01
2006-01-01

Sual: AZM AZN-lə bərabər neçə il dövriyyədə oldu: (Çəki: 1)



bir il 
iki il 
1 il 6 ay

Sual: AR-nın yeni nəsil əskinazlarının dizaynı kimə aiddir: (Çəki: 1)
Robert Kalina 
Robert Fişer
Mixail Kalinin

Sual: Azərbaycan manatının mühafizə sistemi hansı ölkənin Milli bankı ilə əməkdaşlıq 
nətivəsində hazırlanmışdır: (Çəki: 1)

Rusiya 
Fransa 
İsveçrə

Sual: AR-nın yeni nəsil əskinasları neçə pilləli mühafizə sisteminə malikdir: (Çəki: 1)
üç 
beş 
dörd

Sual: AR ərazisində manatın yeganə ödəniş vasitəsi kimi elan edilməsi nə vaxtdan qüvvədədir: 
(Çəki: 1)

1992-01-01
1993-01-01
1994-01-01

Sual: Milli valyuta sisteminin xüsusiyyətləri nə ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
ölkə iqtisadiyyatının və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı səviyyəsi ilə
ölkənini iqtisadiyyatınını səviyyəsi ilə
xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ilə

Sual: AR-nın valyuta sisteminin əsasini hansı valyuta təşkil edir: (Çəki: 1)
rubl 
dollar 
manat

Sual: AR-nın valyuta sisteminin necə xarakterizə etmək olar: (Çəki: 1)
təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi 
üzən valyuta məzənnəsi
“üzən tənzimlənən” valyuta məzənnəsi

Sual: Dolların manata olan rəsmi məzənnəsini AR-nın Mərkəzi Bank necə müəyyənləşdirir: 
(Çəki: 1)

BBVB nəticələri əsasında 
BVF nəticələri əsasında
AR Maliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə



Sual: Azərbaycan rubl zonasından nə vaxt çıxıb: (Çəki: 1)
1992-01-01
1994-01-01
1990-01-20

Sual: AR-nın “Valyuta tənzimi haqqında” qanun hansı tarixə aiddir: (Çəki: 1)
1994-10-21
1992-08-15
1990-01-15

Sual: AR-da denominasiya nə vaxt keçirilib: (Çəki: 1)
2006-01-01
2005-01-01
1990-01-01

Sual: Ölkələrin rəqabət qabilliyətini göstərən beynəlxalq indeksi müəyyən etmək üçün istifadə 
edilən 12 göstəricidən neçəsi valyuta sferasına aiddir: (Çəki: 1)

8 
5 
6

Sual: Antiinflyasiya tədbirlərinin əsas aləti hansıdır: (Çəki: 1)
antiinhisar tədbirləri 
valyuta siyasəti 
gömrük siyasəti

Sual: AR-nın milli valyutasının məzənnəsi hansı valyutaya nəzərən formalaşır? (Çəki: 1)
 rubl 
avro 
ABŞ dollarına

Sual: Neftin dünya bazar qiymətlərinin artması nəyə səbəb olur: (Çəki: 1)
ixrac olunan malların həcmini və ölkələrin valyuta ehtiyatlarını artırır
real effektiv valyuta məzənnələrinin ucuzlaşmasına
qeyri-neft sektoruna aid olan malların ixrac həcmi çoxalır

Sual: Əgər beynəlxalq valyuta bazarında dolların avroya nəzərən ucuzlaşması baş verirsə, milli 
valyuta avroya nisbətdə özünü necə aparır: (Çəki: 1)

bahalaşır 
ucuzlaşır 
dəyişmir 

Sual: AR-nın milli valyutasının 50 manatlıq əskinası nəyə hərs olunub: (Çəki: 1)
yazı və ədəbiyyat mövzusu 
 tarix mövzusu
təhsil və gələcək mövzusu



Sual: AR-nın milli valyutasının 100 manatlıq əskinası nəyi özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
iqtisadiyyat və inkişaf mövzusunu
mədəniyyət mövzusunu
Qarabağ mövzusunu

Sual: 2006-cı ildə AR-da keçirilmiş denominasiyaya əsasən 1 AZN neçə AZM-ə bərabər 
tutulmuşdur: (Çəki: 1)

 1 AZN-1000 AZM
1 AZN-5000 AZM
1 AZN-500 AZM

Sual: AR-nın milli valyutası nədir: (Çəki: 1)
 Bakı bonu 
azərbaycan manat 
azərbaycan rublu 

Sual: AR-nın milli valyutasına aiddir: (Çəki: 1)
tədavüldə olan, eləcədə tədavüldən cıxarılan, lakin tədavüldə olan pul nişanlarına 

dəyişdirilə bilən AR Mərkəzi Bankının buraxdığı kağız və metal pul nişanları, milli valyutada 
qiymətli kağızlar

xarici dövlətlərin pul vahidlərində, beynəlxalq pul və ya hesablaşma vahidlərində 
hesablsrda olan vəsaitlər

AR–da banklarda və digər kredit təşkilatlarında hesablarda olan vəsaitlər.

Sual: Xarici valyutaya aiddir: (Çəki: 1)
AR-dan kənarda yerləşən banklarda və digər kredit təşkilatlarında hesablarda olan manat 

vəsaitləri
xarici dövlətlərin pul vahidlərində, beynəlxalq pul və ya hesablaşma vahidlərində 

hesablarda olan vəsaitlər
tədavüldən çıxarılan AR Mərkəzi Bankının buraxdığı kağız nişanlar

Sual: Valyuta sərvətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
xarici valyuta, xarici valyutada qiymətli kağızlar, milli valyuta, qiymətli metallar, qiymətli 

daşlar
xarici valyuta, qiymətli metallar, qiymətli daşlar, xarici valyutada qiymətli kağızlar
yalnız xarici valyuta

Sual: AR-nın valyuta sistemi hansıdır? (Çəki: 1)
üzən 
təsbit edilmiş
üzən tənzimlənən

Sual: AR-da valyuta siyasətini müəyyən edən və həyata kecirən qurum hansıdır? (Çəki: 1)
AR Maliyyə Nazirliyi
AR Milli Məclisi
AR Mərkəzi Bankı

Sual: AR-nın Mərkəzi Bankının əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
qiymətlərin sabitliyi 



dolların sabitliyi 
dolların manata qarşı sabitliyi

Sual: Valyuta siyasətinin iqtisadi siyasətə aiddiyatı necədir? (Çəki: 1)
heç bir aiddiyyatı yoxdur 
tərkib hissəsidir
nisbətən aiddiyyatı var 

Sual: Diskont siyasət nədir? (Çəki: 1)
dövlər orqanları tərəfindən xarıcı valyutanın alınıb-satılması yolu ilə milli valyutanın 

məzənnəsinə təsir etmə sistemi
valyuta ehtiyyatlarının diversifikasiyası 
mərkəzi bank tərəfindən kreditlər üçün ssuda kapitalının tələb və təklifin tənzimlənməsi 

məqsədli faiz dərəcələrinin azalması və artması ilə müşayiət olunan uçot pul-kredit siyasəti

Sual: Dövlər orqanları tərəfindən xarıcı valyutanın alınıb-satılması yolu ilə milli valyutanın 
məzənnəsinə təsir etmə sisteminə nə deyilir ? (Çəki: 1)

diskont siyasət 
deviz siyasət
valyuta ehtiyyatlarının diversifikasiyası 

Sual: Valyuta siyasətinin hansı forması valyuta ehtiyyatlarının tərkibinə müxtəlif valyutaların 
daxil edilməsi yolu ilə valyuta ehtiyyatlarının strukturunun tənzimlənməsinə yönəlmişdir? (Çəki: 
1)

valyuta ehtiyyatlarının diversifikasiyası
deviz siyasət 
diskont siyasət

Sual: Milli valyutanın məzənnəsini aşağı salmaq məqsədilə Mərkəzi Bank nə kimi tədbirlər 
həyata kecirir? (Çəki: 1)

xarici valyutanı alır 
xarıcı valyutanı satır
yeni əskinaslar emissiya edir 

Sual: Milli valyutanın məzənnəsini yüksəltmək üçün Mərkəzi Bank nə kimi tədbirlər həyata 
kecirir? (Çəki: 1)

xarıcı valyutanı alır 
remissiya tədbirləri aparır 
xarıcı valyutanı satır 

Sual: Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə zamanı xarıcı valyutanı almaqla nəyə nail olur? 
(Çəki: 1)

milli valyutanın məzənnəsinin aşağı düşməsinə
xarıcı valyutanın məzənnəsinin aşağı düşməsinə
milli valyutanın məzənnəsinin yüksəlməsinə

Sual: Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə zamanı xarıcı valyutanı satmaqla nəyə nail olur? 
(Çəki: 1)

milli valyutanın məzənnəsinin yüksəlməsinə



xarıcı valyutanın məzənnəsinin aşağı yüksəlməsinə
milli valyutanın məzənnəsinin aşağı düşməsinə

Sual: AR rubl zonasından necənci ildə cıxdı? (Çəki: 1)
1990
1994
2006

Sual: Milli valyutanın devalvasiyası necə ifadə olunur? (Çəki: 1)
milli valyutanın məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən rəsmən aşağa salınması
milli valyutaların məzənnəsinin stabil qalması
milli valyutanın məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən rəsmən yuxarı qalxması

Sual: Milli valyuta məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən aşağa düşməsi? (Çəki: 1)
revalvasiya 
devalvasıya 
diversifikasıya

Sual: Milli valyutanın revalvasiyası necə ifadə olunur? (Çəki: 1)
milli valyutaların məzənnəsinin stabil qalması ilə
milli valyutanın məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən bahalaşması ilə
milli valyutanın məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən rəsmən ucuzlaşması ilə

Sual: Milli valyutanın məzənnəsinin xarıcı valyutalara nisbətən bahalaşması prosesi necə 
adlanır? (Çəki: 1)

revalvasiya 
devalvasıya 
diversifikasıya

Sual: Devalvasıya siyasətinin məqsədləri nədir? (Çəki: 1)
ixracatı stimullaşdırmaq və idxalatı azaltmaqla tədiyə balansı kəsirini aradan qaldırmaq və 

ya azaltmaq
idxalatı stimullaşdirmaq və ixracatı azaltmaqla tədiyyə balansına təsir etmək
daxili qiymətlərlə xarıcı qiymətlər arasında qeyri mütanasiblik yaratmaq

Sual: İxracatı stimullaşdırmaq və idxalatı azaltmaqla tədiyyə balansının kəsirini aradan 
qaldırmaq və ya azaltmaq hansı siyasətin məqsədlərinə aiddir (Çəki: 1)

diversifikasiya
revalvasiya 
devalvasiya

Sual: AR-nın qanunvericiliyinə uyğun olaraq rezidentlər kimlərdir? (Çəki: 1)
AR hüdüdlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən AR–da müvəqqəti qalan 

fiziki şəxslər
AR hüdüdlarından kənarda yerləşən AR–nın diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər
AR-da yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq 

təşkilatlar, onların nümayəndəlikləri və filialları



Sual: AR-nın qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyri –rezidentlərə kimlər aiddir? (Çəki: 1)
AR hüdüdlarından kənarda daimim yaşayış yeri olan, o cümlədən AR-da müvəqqəti qalan 

fiziki şəxslər
AR qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradılmış hüquqi şəxslər
AR-da yerləşən və AR qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradilmış, lakin hüquqi şəxs 

olmayan müəssisə və təşkilatlar 

Sual: Cari valyuta əməliyyatlarına hansılar aiddir? (Çəki: 1)
180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi
180 gündən artıq olan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi
qiymətli kağizların əldə edilməsi

Sual: Kapitalın hərəkəti ilə bağli valyuta əməliyyatları hansıdır ? (Çəki: 1)
180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi
əmanətlər, investisiyalar, kreditlər üzrə faizlərin, dividentlərin və digər gəlirlərin AR-na və 

AR-dan köcürülməsi
müvəkkil banklar tərəfindən vəsaitlərinin 180 gündən artıq müddətə depozitə cəlb edilməsi

Sual: 180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi əməliyyatı 
necə adlanır ? (Çəki: 1)

cari valyuta əməliyyatları 
kapitalın hərəkəti ilə bağli valyuta əməliyyatları 
valyuta ehtiyyatların idarı edilməsi

Sual: Müvəkkil banklar tərəfindən vəsaitlərinin 180 gündən artıq müddətə depozitə cəlb 
edilməsi əməliyyatı necə adlanır? (Çəki: 1)

cari valyuta əməliyyatları 
kapitalın hərəkəti ilə bağli valyuta əməliyyatları 
valyuta ehtiyyatların idarı edilməsi

Sual: AR-da xarıcı valyutanın alınması və satılması necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
bankların iştirakı olmadan
birbaşa Mərkəzi Bankdan
müvəkkil bankların iştiraki ilə

Sual: AR ərazisində milli valyutanın alıcılıq qabilliyətinin möhkəmləndirilməsini təmin etmək 
məqsədilə hansi siyasət yeridilir? (Çəki: 1)

yalniz valyuta siyasəti
yalniz pul-kredit siyasəti
pul-kredit və valyuta siyasəti

Sual: AR-nın valyuta ehtiyyatları nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
 respublika büdcəsinin valyuta gəlirlərindən və sabitləşdirmə fondunun vəsaitlərindən 
yalniz sabitləşdirilmə fondunun ehtiyyatlarından
yalniz büdcənin valyuta gəlirlərindən

Sual: Sabitləşdirmə fondunun vəsaitlərindən istifadə edilməsi barədə sərəncamı kim verir? 
(Çəki: 1)



AR Prezidenti 
AR Mərkəzi Bankı 
AR Maliyyə naziri

Sual: Fiziki şəxs olan qeyri-rezidentlər AR-na əvvəllər gətirilmiş hansı məbləğdə valyuta 
vəsaitlərini gömrük prosedurlarına əməl etməklə nəğd şəkildə çıxara bilərlər? (Çəki: 1)

10000 ABŞ dolları ekvivalentinədək
50000 ABŞ dolları ekvivalentinədək
20000 ABŞ dolları ekvivalentinədək

Sual: AR-da valyuta tənzimlənməsini hansı qurum idarə edir ? (Çəki: 1)
AR Mərkəzi Bankı
AR Maliyyə Nazirliyi 
AR Vergilər Nazirliyi

Sual: AR-da xarici valyutanın və xarıcı valyutada qiymətli kağızların tənzimini həyata keçirən 
əsas orqan: (Çəki: 1)

Qiymətli Kağızlar Komitəsi
AR Mərkəzi Bankı 
AR Maliyyə Nazirliyi

Sual: AR-nın əsas valyuta nəzarəti orqanıdır: (Çəki: 1)
AR Mərkəzi Bankı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 
AR Mərkəzi Bankı və Bakı şəhər icra hakimiyyəti 
AR Mərkəzi Bankı və Maliyyə Nazirliyi 

Sual: AR-nın valyuta nəzarəti agentləridir: (Çəki: 1)
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
müəyyən olunmuş qeyri hökümət təşkilatları
müvəkkil banklar

Sual: Qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar əsasında AR üzrə valyuta əməliyyatlarının 
statistikasını hansı qurum hazırlayır və dərc edir ? (Çəki: 1)

Mərkəzi Statistika Komitəsi
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
Beynəlxalq Valyuta Fondu

Sual: Qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar əsasında AR üzrə ötən il üçün valyuta 
əməliyyatlarının statistikasını əks etdirən bülleten nə vaxt dərc olunur? (Çəki: 1)

il bitdikdən dərhal sonra 
6 aydan sonra
3 aydan sonra

Sual: AR-da valyuta nəzarətinin məqsədi nədir ? (Çəki: 1)
ölkəyə daxil olan valyutanın statistikasını aparmaq
ölkədən çıxan valyutanın statistikasını aparmaq
valyuta əməliyyatları aparılarkən valyuta qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin etməkdir



Sual: AR-da valyuta nəzarətinin əsas istiqamətinə hansı aiddir ? (Çəki: 1)
xarıcı valyuta ilə ödənişlərin əsaslandırılmış olduğunu yoxlamaq
xarıcı valyutanın saxta olduğunu müəyyən etmək
qiymətli metalların və qiymətli daşların ölkədən cixarılmasına mane olmaq

Sual: Milli valyuta ilə və milli valyutada qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparan qeyri-rezidentlər 
aşağıdakı hansı hüquqlara malikdirlər? (Çəki: 1)

valyuta nəzarəti agentlərinin fəaliyyəti barədə müvafiq valyuta nəzarəti orqanlarına, valyuta 
nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti barədə isə AR qanunvericiliyinə müvafiq qaydada şikayət 
etmək

valyuta nəzarəti orqanları və agentləri tərəfindən aparılmiş yoxlamaların nəticələri ilə taniş 
olmaq

hər ikisinə

Sual: AR-nın valyuta sisteminin təməli nədir? (Çəki: 1)
ABŞ dolları 
SDR
AZN

Sual: AR-da valyuta məzənnəsi rejimi hansıdır? (Çəki: 1)
sərbəst üzən valyuta kursu
tənzimlənən üzən valyuta kursu
təsbit edilmiş valyuta kursu

Sual: AR-nın valyuta tənzimlənməsini reallaşdıran qurum: (Çəki: 1)
BVF
AR Maliyyə Nazirliyi
AR Mərkəzi Bank

Sual: Milli valyuta ilə əməliyyatlar aparan qeyri-rezidentlər hansı vəzifələri yerinə yetirməyə 
borcludurlar? (Çəki: 1)

onlar tərəfindən həyata keçirilən valyuta əməliyyatları üzrə uçot aparmaq və hesabat 
aparmaq , onları 5 ildən az olmayan müddətə saxlamaq

valyuta nəzarəti orqanları və agentlərinə onlar tərəfindən yoxlamaların aparılması zamanı, 
eləcədə yoxlamaların nətıcılırı üzrə izahatlar təqdim etmək

hər ikisini

Sual: Valyuta qanunvericiliyinin pozulması nəticəsində əldə edilən gəlirlər hara ödənilir? (Çəki: 
1)

dövlət mədaxilinə
AR Vergilər Nazirliyinə
AR Maliyyə Nazirliyinə 

Sual: AR-nın qanunvericiliyinə əsasən azərbaycan valyutasının emissiyasını həyata keçirmək 
hüququna malikdir: (Çəki: 1)

AR Qiymətli Kağızlar Komitəsi
AR Mərkəzi Bankı
AR Maliyyə Nazirliyi



Sual: AR ərazisində Mərkəzi Bankdan başqa hansı qurum azərbaycan valyutasının 
emissiyasını həyata keçirə bilər? (Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi
AR Mərkəzi Bankı inhisarçıdır
AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qiymətli Kağızlar Komitəsi 

Sual: AR-da azərbaycan valyutasının remissiyasını həyata keçirən qurum: (Çəki: 1)
AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qiymətli Kağızlar Komitəsi 
AR Maliyyə Nazirliyi
AR Mərkəzi Bankı 

Sual: AR Mərkəzi Bankının sədri valyuta siyasəti barəsində qərar verdikdə: (Çəki: 1)
AR Prezidenti ilə məsləhətləşir
AR Maliyyə Naziri ilə məsləhətləşir
AR Milli Məclisdə müzakirələrdən sonra qərar verir

Sual: Valyuta siyasətinin məqsədidir: (Çəki: 1)
yalnız inflyasiyanın qarşısını almaq 
ölkənin tədiyyə balansının tarazlığına nail olmasına əsaslanaraq dayanıqlı iqtisadi 

yüksəlişin təmin edilməsi
hər ikisi 

Sual: Dövlət valyuta tənzimlənməsinə olan münasibətini müəyyənləşdirir: (Çəki: 1)
özünün valyuta siyasətinə əsaslanaraq
BVF valyuta siyasətinə əsaslanaraq
BMT–nin valyuta siyasətinə əsaslanaraq

Sual: Milli valyutanın sabitliyi üçün hansı elementlər vacibdir? (Çəki: 1)
valyuta siyasəti
valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti
hər birinin 

Sual: Valyuta siyasəti necə yaranır? (Çəki: 1)
valyuta münasibətlərinin bazar tənzimlənməsindən
valyuta münasibətlərinin bazar və dövlət tənzimlənməsinin vəhdətindən
valyuta münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsindən 

Sual: AR-nın valyuta siyasətinin vəzifələri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
yalnız valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsindən
valyuta əməliyyatları və valyuta bazarının əməli surətdə tənzimlənməsindən
yuxarıda adı çəkilən əməliyyatların hər birindən 

Sual: Valyuta sisteminin elementlərinə islahedici təsir göstərmək zərurəti yarandıqda hansı 
valyuta siyasətinə müraciət olunur? (Çəki: 1)

uzunmüddətli
orta müddətli
qısamüddətli



Sual: Valyuta siyasətinin tərkib hissəsi olan valyuta tənzimlənməsi nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
valyuta əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi prinsipləri, metodları və formaların dövlət 

tərəfindən nizamlanmasından
valyuta əməliyyatlarının və beynəlxalq hesablaşmaların yerinə yetirilməsi prinsipləri, 

metodları və formalarının dövlət tərəfindən nizamlanmasından
beynəlxalq hesablaşmaların yerinə yetirilməsi prinsipləri, metodları və formalarının dövlət 

tərəfindən nizamlanmasından 

Sual: Qlobal miqyasda valyuta –kredit münasibətlərinin kim tənzimləyir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
AR Mərkəzi Bankı

Sual: AR Mərkəzi Bankı hansı inhisar hüququna malikdir ? (Çəki: 1)
AR-nın milli valyutasının emissiyası hüququna
Ehtiyac olduqda ABŞ dollarının emissiyası hüququna
SDR –in emissiyası hüququna

Sual: AR Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyyatlarının idarə edilməsi üzrə siyasətin əsas 
prioritetidir: (Çəki: 1)

vəsaitlərin dondurulması
vəsaitlərin qorunub saxlanilması 
vəsaitlərin azaldılması

Sual: AR-da mövcud valyuta rejiminin dəstəklənməsi və baş verə biləcək valyuta böhranlarına 
qarşı dayanıqlığın artırılması məqsədilə 2013-cü ildə saxlanılan əməliyyat tranşı hansı həcmdə 
olmuşdur? (Çəki: 1)

4000 mln. ABŞ dolları həcmində
4000 mln. manat həcmində
4000 mln. avro həcmində

Sual: AR-da valyuta ehtiyyatlarının idarə olunması strateqiyasına əsasən 2013- cü ilin 
investisiya tranşının modifikasiya olunmuş SDR səbətini təşkil edən valyutalar hansı nisbətdə 
saxlanılmışdır? (Çəki: 1)

48% avro, 40% ABŞ dolları, 12 % ingiltərə funt sterlinqi
48% ABŞ dolları, 40% avro, 12 % ingiltərə funt sterlinqi ]
48% ABŞ dolları, 40% ingiltərə funt sterlinqi, 12 % avro 

Sual: 2013- cü ildə AR Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyyatlarının həcmi daxili valyuta bazarında 
sterilizasiya əməliyyatları, habelə idarəetmədən əldə olunan gəlirlər nəticəsində nə qədər 
artmışdir? (Çəki: 1)

2457,3 mln ABŞ dolları 
2457,3 mln manat 
2457,3 mln avro 

Sual: 2013-cü ildə AR Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyyatlarının həcmi hansı səviyyəyə 
çatmışdır? (Çəki: 1)

14152,0 mln. manat
14152,0 mln. ABŞ dolları



14152,0 mln. avro

Sual: Son illər ərzində AR-da aparılmış valyuta – kredit siyasəti “dollarlaşma” prosesinə necə 
təsir göstərmişdir? (Çəki: 1)

“dollarlaşma” prosesi azalmişdır
“dollarlaşma” prosesinə təsir etməmişdir
“dollarlaşma” prosesi coxalmışdır

Sual: 2013-cü ildə AR-da aparılmış valyuta – kredit siyasəti nəticəsində orta illik inflyasiya necə 
faiz olmuşdur? (Çəki: 1)

1,1 %
2,0 %
2,4 %

Sual: 2013- cü ildə AR Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi barəsində hansı qərarı qəbul etmişdi ? 
(Çəki: 1)

4,75%-dən – 5 %-zə artırılması
5 % dən – 4,75 %-ə endirilməsi
uçot dərəcəsi dəyişməmişdir 

Sual: AR Mər¬kəzi Bankın sərəncamında olan valyuta ehtiyyatları 2013-cü ildə necə dəyişib? 
(Çəki: 1)

azalıb
artıb
dəyişməyib

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 100

Maksimal faiz 100

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Valyuta sistemi hansı nizamasalınan valyuta münasibətlərinin təşkilatı formasıdır? (Çəki: 
1)

yalnız dövlətlərarası razılaşmalarla
milli qanunvericiliklə və dövlətlərarası razılaşmalarla
bank ənənələri ilə və və adətlərlə

Sual: Milli pul vahıdı nə zaman milli valyutaya cevrilir ? (Çəki: 1)
onun çevrilməsi olduqda
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iştirak edəndə
onun azad dönməsinin təminatları olduqda

Sual: Hansı valyuta məhdudiyyətsiz istənilən xarici valyutalara mübadilə edilir? (Çəki: 1)
 qismən konversiya edilən



qeyri – konversiya edilən
azad konversiya edilən 

Sual: Hansı valyuta yalnız bir ölkənin daxilində işlənir ? (Çəki: 1)
konversiya edilməyən
azad konversiya edilən
ehtiyyat

Sual: Rusiya rublu necə valyutadır? (Çəki: 1)
 ehtiyyat
 azad konversiya edilən
qismən konversiya edilən

Sual: Qeyri-rezidentlər üçün hansı valyutalarının dönməsinə məhdüdiyyətlər müəyyən edilir? 
(Çəki: 1)

 xarici
 azad
daxili

Sual: Birinci dünya valyuta sistemi hansı standartın əsasında qoyulmuşdur? (Çəki: 1)
qızıl valyuta 
qızıl külçə
qızıl

Sual: Bu valyuta elə ölkələrin valyutalarıdır ki, orada hər hansı valyuta mübadiləsi 
məhdüdiyyətləri olur.... (Çəki: 1)

qismən konversiya edilən 
azad konversiya edilən
konvertasiya olunmayan 

Sual: Hansı valyuta məzənnəsi tələbin və təklifin təsiri altında bazarda müəyyən edilir? (Çəki: 
1)

dəyişən
əsas
qapalı

Sual: Hansı valyutanın dönməsi əhali üçün valyuta məhdudiyyətləri müəyyən edir (Çəki: 1)
daxili
xarıcı
azad

Sual: Valyuta dəhlizi nədir? (Çəki: 1)
xarıcı valyutanın alınması və satılması arasındakı fərqdir
satış məzənnəsinin valyuta marjina faiz nisbətidir
valyuta məzənnəsinin tərəddüdlərinin müəyyən edilmiş hüdüdüdür

Sual: Avropa valyuta sistemi ilk öncə nəyə əsaslanırdı? (Çəki: 1)



SDR standartına
EKYU standartına
qızıl standarta

Sual: Xarıcı valyutada ifadə edilmiş bir ölkənin pul vahidinin dogər ölkənin pul vahidinə nisbəti 
necə adlanır? (Çəki: 1)

məzənnə
rejim
paritet

Sual: Milli valyutanın məzənnəsi adətən hansı ödəmə balansı vaxtı yüksəlir? (Çəki: 1)
passiv
aktiv
tənzimlənmiş

Sual: Üçüncü dünya valyuta sistemi qızıl valyuta standartına və iki valyutanın fəaliyyətinə 
əsaslandırılmışdır. Bu valyutalar hansılardır ? (Çəki: 1)

ABŞ dolları və isveçrə frankı
ABŞ dolları və funt sterling
İsveçrə frankı və funt sterling

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu və Ümumdünya bank qrupu hansı razılaşma əsasında təşkil 
edilmişdir? (Çəki: 1)

Brettonvuds
Paris
Genuya

Sual: Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna nə vaxt daxil oldu? (Çəki: 1)
1922
1992
1976

Sual: Azərbaycan Ümumdünya Bankına nə vaxt daxil oldu? (Çəki: 1)
1992
1922
1945

Sual: Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına nə vaxt üzv oldu? (Çəki: 1)
1976
1992
1990

Sual: Azərbaycan Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankına nə vaxt üzv oldu? (Çəki: 1)
1997
1992
2000



Sual: Azərbaycan nə vaxtdan İslam İnkişaf Bankının üzvüdür? (Çəki: 1)
1990
1992
2000

Sual: Asiya İnkişaf Bankı necənci ildən Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb? (Çəki: 1)
1990
2000
2001

Sual: Azərbaycan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına (BMK) necənci ildə üzv olmuşdu? (Çəki: 
1)

1993
1995
2000

Sual: Hansı təşkilat Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı sayılır? (Çəki: 1)
Avropa İnkişaf Bankı
Amerika İnkişaf bankı
Beynəlxalq İnkişaf assosiasiyası

Sual: Hansı təşkilat 1958-ci ildə Roma müqaviləsinə uyğun olaraq Avropada təsis edilmişdir ? 
(Çəki: 1)

Reqional İnkişaf Fondu
İnvestisiya Bankı
Pul Əməkdaşlıq Fondu

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları ölkənin ödəmə balansının kəsirini örtmək üçün 
hansı çərçıvədə valyuta vasitələrini maneəsiz ala bilirlər ? (Çəki: 1)

Qeyri məhdud məbləğlər
ehtiyyat mövqelərinin hüdudlarında
yenilənən kredit xəttinin hesabına

Sual: Avropa Mərkəzi Bankının nizamlı sərmayəsinin formalaşmasında ölkələrin iştirakının 
kvotaları asılı olaraq nəyin əsasında təyin edilir? (Çəki: 1)

ÜDM həcmi və Dövlət Borcuna görə 
ÜDM-nin həcminə əhalinin sayına ğörə
Dünya ticarətində ölkənin payına görə

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı hansı müddətə kreditləri verir? (Çəki: 1)
qısa müddətli
orta müddətli
uzun müddətli

Sual: Avropa İqtisadı Əməkdaşlığı necənci ildə yaranmışdır? (Çəki: 1)
1944
1948
1947 



Sual: Avropa İttifaqının on iki ölkəsinin Mərkəzi Banklarının pul-kredit siyasətinin koordinasıyası 
hansı çərçivədə aparılır ? (Çəki: 1)

Avropa İnvestisiya bankı
Ümumdünya Bankı
Avropa valyuta İnstitutu 

Sual: Inkişafın beynəlxalq assosiasiyası necənci ildə yaradılmışdı? (Çəki: 1)
1950
1970
1960 

Sual: Beynəlxalq valyuta fondu kreditləri hansı müddətə verir? (Çəki: 1)
3ildən – 5 ilə qədər 
15 ildən 20 ilə qədər
1 ilə qədər

Sual: Aşagıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fonduna aiddir? (Çəki: 1)
Avropa İnvestisiya Bankı
Avropa Fnkişaf Fondu
İnvestisiyaların zəmanət verilməsi üzrə Agentlik

Sual: Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı harada yerləşir? (Çəki: 1)
Paris
London 
Roma

Sual: Hansı təşkilatın əsas xüsusiyyətləri onunla bağlıdır ki, o iqtisadi tədqiqatların ən böyük 
mərkəzidir? (Çəki: 1)

Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
Avropa inkişaf Fondu
Avropa valyuta əməkdaşlığı Fondu 

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kreditləri hansı müəssisələrə verir? (Çəki: 1)
Ehtiyaci olanlara
Gəlirli
Asılı

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən verilən kreditlərin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir : 
(Çəki: 1)

onların qaytarılmasında hökümət zəmanətləri tələb olunmur
Ölkə hökümətinin zəmanəti tələb olunur
böyük korporasiyaların zəmanətlərinin verilməsi tələb olunur

Sual: 1930-cu ildə yaradılmış birinci dövlətlərarası bank necə adlandırılır ? (Çəki: 1)
Avropa Mərkəzi Bankı
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
Ümumdünya İnkişaf Bankı 



Sual: Hansı təşkilat BMT-nin ixtisaslaşdırılmış müəssisəsi statusuna malikdir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Avropa İnvestisiya Bankı
Ümumdünya İnkişaf Bankı

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun İdarəsi harada yerləşir? (Çəki: 1)
Moskva
Vaşinqton
London

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına istənilən ölkənin daxil olması vaxtı hansı 
məcburi şərt qoyulur? (Çəki: 1)

Ümumdünya Bank ilə əməkdaşlıq
Milli məzənnənin azad dönməsinin mövcudluğu
Beynəlxalq Valyuta Fondunda üzvlüyü

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu hansı ilkin təhlildən sonra ssudaların verilməsini həyata 
kecirdir? (Çəki: 1)

Kommersiya Banklarının likvidliyinə
ölkənin iqtisadi vəziyyətinə
reqionda siyasi vəziyyətə

Sual: Valyuta nədir? (Çəki: 1)
xarıcı pul vahidi
valyuta məzənnəsinin vahidi
milli pul vahidi

Sual: Valyuta münasıbətləırinin mənşəyi nə vaxt başlayıb? (Çəki: 1)
feodalizm dövründə
kapitalizm dövründə 
quldarlıq quruluşu dövründə

Sual: Valyuta münasibətləri........ (Çəki: 1)
ictimai təkrar istehsal prosesi ilə bağlıdır
ictimai təkrar istehsalın prosesi ilə bağlı deyil
ictimai təkrar istehsal prosesinə əks təsir göstərir

Sual: İqtisadi noqteyi nəzərdən valyuta sistemini necə təsvir etmək olar? (Çəki: 1)
qənaətli əlaqələrin beynəlmiləlləşdirməsi əsasında tarıxən yaranmış hüquqi münasıbətlərin 

məcmusu deyil
qənaətli əlaqələrin beynəlmiləlləşdirməsi əsasında tarıxən yaranmış valyuta münasıbətlərin 

məcmusudur
qənaətli əlaqələrin beynəlmiləlləşdirməsi əsasında tarıxən yaranmış əmtəə münasıbətlərin 

məcmusudur

Sual: Milli valyuta sistemi nədir? (Çəki: 1)
pul sisteminin tərkibidir, amma nisbətən sərbəst hissəsidir



bank sisteminin tərkibidir, amma nisbətən sərbəst hissəsidir
ictimai mühitin tərkibidir, amma nisbətən sərbəst hissəsidir

Sual: Dünya valyuta sistemi – bu...... (Çəki: 1)
beynəlxalq razılaşmalarla dünya valyuta münasıbətlərinin təşkilati formasıdır
beynəlxalq razılaşmalarla bərkidilmiş dünya maliyyə-kredit münasibətlərinin təşkilatının 

formasıdır
beynəlxalq razılaşmalarla bərkidilmiş dünya hesablaşma münasibətlərinin təşkilatı 

formasıdır

Sual: Ehtiyyat valyuta nədir ? (Çəki: 1)
sərbəst dönərli valyutadır 
SDR – xüsusi hüquqlar sistemidir
“mohkəm ” və “ yümşaq ” valyutadır

Sual: Dönərliyin dərəcəsinə görə valyutalar fərqləndirilir : (Çəki: 1)
tam konvertasiya edilən, qismən sərbəst dönərli və qeyri- sərbəst dönərli valyutalar
sərbəst dönərli valyuta
sərbəst dönərli valyuta və sərbəst olmayan valyuta 

Sual: Valyuta pariteti nədir ? (Çəki: 1)
valyuta məzənnəsinin bir forması
iki valyutanın arasında qanunvericiliklə təyin edilmiş nisbət
Beynəlxalq ödənişlər və ehtiyyat fondlarına xidmət edən sərbəst dönərli valyuta 

Sual: Möhkəm valyuta məzənnəsi nədir ? (Çəki: 1)
Beynəlxalq Valyuta Fondunun valyuta məzənnəsi
dollarla bağlı valyuta məzənnəsidir
dar hüdudlarda ( 1% -dən az) dəyişən valyuta məzənnəsidir

Sual: Üzən valyuta hansıdır? (Çəki: 1)
valyuta bazarında tələbatın və təklifin dəyişikliyindən asılı olaraq dəyişən valyuta 

məzənnəsidir
ehtiyyat valyutalarla bağlı valyuta məzənnəsi
BVF tərəfindən qoyulmuş valyuta məzənnəsidir

Sual: Valyuta məzənnəsi nədir? (Çəki: 1)
ABŞ dolları ilə milli məzənnənin münasıbətidir
bir valyutanın başqa valyutanın vahidinə olan nisbətidir
SDR-lə milli məzənnənin münasibətidir

Sual: Birinci Dünya muharıbəsindən sonra beynəlxalq hesab və ödəmə vasitəsi kimi nə istifadə 
olunmağa başladı? (Çəki: 1)

ABŞ dollarları
qızıl və ya deviz
sərbəzt dönərli valyutalar 



Sual: London konfransından sonra 1933- cü ildə hansı üç valyuta bloku yaradılmışdır? (Çəki: 1)
dollar, sterlinq və isveşrə frankı
dollar, sterlinq və fransız frankı
dollar, sterlinq və qızıl

Sual: Necənci ildə Brettonvuds valyuta sistemi rəsmiləşdirilmişdir? (Çəki: 1)
1976-ci ildə beynəlxalq konfransda
1944-cü ildə beynəlxalq konfransda
1922-ci ildə beynəlxalq konfransda

Sual: BrettonVuds ideoloji əsasını kim yaratmışdır? (Çəki: 1)
Milton Fridman
Devid Rikkardo
Con Keyns

Sual: Aşagıda göstərilən təyin hansı anlayışa uyğundur – milli qanunvericilikdə və ya 
dövlətlərarası razılaşmalarla bərkidilmiş təşkilatı forması və valyuta münasıbətlərinin nizama 
salinması sistemi: (Çəki: 1)

valyuta münasibətləri
valyuta sistemi
valyuta bazarı

Sual: Hansı sistem çərçivəsində rəsmi demonetizasiya baş verdi? (Çəki: 1)
Genuya valyuta sistemi
paris valyuta sistemi
Yamayka valyuta sistemi

Sual: Hansı sistem üçün EKYU standartı tipikdir? (Çəki: 1)
Bretton-Vuds valyuta sistemi
Genuya valyuta sistemi
avropa valyuta sistemi 

Sual: Hansı valyuta sistemində SDR standartı daxil edilmişdi? (Çəki: 1)
Genuya valyuta sistemi
Yamayka valyuta sistemi
Paris valyuta sistemi

Sual: Neçə mərhələdə Avropa iqtisadi valyuta ittifaqı və Maastrix müqaviləsinə uyğun avro 
valyutası yaradıldı? (Çəki: 1)

iki mərhələyə- 1990-1998 və 1999-2000
üç mərhələyə 1990- 1993, 1994-1998, 1999-2000
dörd mərhələyə - 1986-1989, 1990- 1993, 1994-1995, 1998-2000

Sual: Növbəti yəyin hansı anlayışa uyğundur? İki və ya bir neçə dövlətin hökümətlərarası 
razılaşmaları əsasında xarıcı ticarətdə tədbiq edilən xüsusi hesab vahidləri. (Çəki: 1)

SDR
Klirinq valyutası
Beynəlxalq kollektiv valyuta



Sual: Milli valyuta nədir? (Çəki: 1)
qanunvericiliklə təyin edilmiş dövlətin pul vahidi
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən milli pul vahidləri
qanunla müəyyən edilmiş qaydada qeyri-rezidentlər tərəfindən istifadə edilən milli pul 

vahidləri

Sual: Növbəti təyin hansı anlayışa uyğundur? (Çəki: 1)
SDR
Klirinq valyuta
ehtiyyat valyuta 

Sual: Dövlətlər arasında beynəlxalq tələblərin və öhdəliklərin müqaisə etməsi və milli 
məzənnələr arasında valyuta paritetinin qurulması üçün istifadə edilən şərti pullar hansılardır? 
(Çəki: 1)

SDR
Ekyu
beynəlxalq kollektiv valyuta 

Sual: Ödəmə balansı nədir? (Çəki: 1)
Tələblərin və müəyyən tarixə təşkil edilmiş ölkənin öhdəliklərinin balansı
Ehtiyyatların kateqoriyasında onun beybəlxalq maliyyə durumunu əks etdirən beynəlxalq 

aktivlərin və passivlərin balansı
müəyyən vaxt müddəti üçün ölkələr arasında malların və xidmətlərin hərəkətlərinin dəyər 

qiyməti 

Sual: Azərbaycanda ödəmə balansını kim hazırlayır? (Çəki: 1)
Nazirlər Kabineti
Milli Məclis
AR Mərkəzi Bankı

Sual: Xarıcı valyutanın milli valyutaya nisbəti necə adlanır? (Çəki: 1)
valyuta məzənnəsi
valyuta arbitrajı
valyuta dilinqi

Sual: Valyuta mövqeyi nədir? (Çəki: 1)
bankların və müxtəlif valyutaların aktiv və passivlərin nisbəti
müxtəlif valyutalarda bankın puul vasitələrinin qalığı
aktiv və bank tələbləri arasındakı fərq və xarici valyuta ilə passiv öhdəlikləri

Sual: Nəyi müasir valyuta bazarının xüsusiyyətlərinə aid etmək olmaz? (Çəki: 1)
Əməliyyatların fasiləsiz keçirilməsi
İqtisadi və siyasi xəbərlərə sabitlik
intensiv inkişaf internet - texnoloqiyalar

Sual: Kim valyuta bazarında valyuta risklərinin sığortası ilə məşqul olur? (Çəki: 1)
treyderlər



xedjerlər
spekulyantlar 

Sual: Bakı Banklararası Valyuta Birjası nə vaxt yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1993
1992
1994

Sual: Forvard müqavilələrinə nisbətən fyuçers müqavilələrin üstünlüyü nədən ibarətdir? (Çəki: 
1)

Onlar standart deyillər
onlar istənilən tarixdə bağlanıla bilərlər
onlar standartdırlar və buna görədə daha ucuzdurlar

Sual: Valyuta fyuçersi nədir? (Çəki: 1)
müəyyəm müddət milli məzənnə üzrə əməliyyat
satıcının vı alıcının arasında bağlanmış gələcəkdə valyutanın alqı-satqısı müqaviləsidir ki, 

orda göstərilmiş icranın tarixinə qədər alıcılar tərəfindən alınıb-satıla bilər.
müqavilə əsasında banklar tərəfindən bağlanan birjadankənar müddətli valyuta müqaviləsi

Sual: Hansı müddətə kassa sazişləri vaxtı pul vasitələrinin köcürməsi edilir? (Çəki: 1)
Bir iş günü sonra , sazişin bağlama gününü nəzərə almadan
sazişin bağlanmasından 3 gün sonra
sazişin bağlanmasından 2 iş günü sonra 

Sual: Forvard sazişləri nəticəsində nə baş verir? (Çəki: 1)
pul vəsaitləri müqavilə ilə olunmuş tarixə uyğun olaraq keçir
hec bir ödəniş edilmir
kompensasiya marji kocürülür

Sual: Özündə eyni valyutada müəyyən bir dövr üçün dərhal çatdırılma şərti daxilində iki 
valyutanın alqı-satqısını birləşdirən valyuta müqaviləsi necə adlanır? (Çəki: 1)

svop müqaviləsi
fyuçers müqaviləsi
spekulyativ müqavilə

Sual: Valyuta rıski nədir? (Çəki: 1)
Faiz dərəcələrinin dəyişikliyi ilə əlaqədarzərəçəkmə ehtimalı
xarici valyutaların məzənnə dəyişikliyi ilə əlaqədar zərərçəkmə ehtimalı 
valyuta əməliyyatlarının həyata keşirilməsi nəticəsində müqavilədə olan tərəflərdən birinin 

zərər çəkməsi ehtimalı

Sual: Valyuta risklərinin növlərinə hansı aid deyil? (Çəki: 1)
cari
iqtisadi
siyasi



Sual: valyuta risklərinin sığortalanması üsülları hansıdir? (Çəki: 1)
kontragentlərdən birinin birtərəfli qaydada fəaliyyəti
xecləşmə
valyuta qeyd-şərtindən istifadə

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı xedjerə aid deyil? (Çəki: 1)
İnvestisiya bankları
ipoteka bankları
Mərkəzi banklar

Sual: Xarici iqtisadi əlaqələr prosesində yaranan pul tələbləri və öhdəlikləri üzrə ödənişləri 
göstərin... (Çəki: 1)

ödəniş şərtləri
beynəlxalq hesablaşmalar
bank koçürmələri

Sual: Qanunvericiliyə görə aşağıdakılardan hansı hesablaşmaların formalarına daxil edilmir? 
(Çəki: 1)

inkasso üzrə hesablaşmalar
bank köçürmələri
ödəmə tapşırıqları ilə hesablaşmalar

Sual: Bu ödəniş formasının mahiyyəti idxalçının dövri ödənişlərində malın alınmasından sonra 
ixracatçıya . yani malların hərəkətini qabaqlayır... (Çəki: 1)

İnkasso üzrə hesablaşmalar
açıq hesab üzrə hesablaşmalar
akkreditiv üzrə hesablaşmalar

Sual: Əvvəlcədən ödəniş nə deməkdir? (Çəki: 1)
inkasso üzrə hesablaşmalar
akkreditiv üzrə hesablaşmalar 
bank köçürmələri

Sual: Bank alıcının borclu olduğu məbləği müvafiq sənədlər təqdim etməyə qarşı toplayır. 
(Çəki: 1)

İnkasso üzrə hesablaşmalar
akkreditiv üzrə hesablaşmalar
bank köcürmələri

Sual: Valyuta nəzarətinin təşkilati – hüquqi formalarına nə aid deyil? (Çəki: 1)
Bank valyuta nəzarəti
Hökümət valyuta nəzarəti
ilkin valyuta nəzarəti

Sual: Hansı valyuta nəzarəti metodlarına aid deyil? (Çəki: 1)
ekspertiza
müşahidə
sorğu



Sual: Valyuta nəzarəti orqanlarını təyin edin..... (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank və Maliyyə nəzarəti orqanı
Hökümət, Mərkəzi Bank və Maliyyə nəzarəti orqanı
Hökümət və maliyyə nəzarəti orqanı

Sual: Hansılar valyuta nəzarəti agentlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
gömrük orqanları
Mərkəzi Bank
vergi orqanları

Sual: Valyuta nəzarətini həyata keçirən orqanlar və agentlər üçün hansı ümumi cəhət deyil ? 
(Çəki: 1)

Rezident və qeyri rezidentlərin valyuta əməliyyatları üzrə hesablaşmaların tamlığının və 
düzgünlüyünün yoxlanılması

Valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, açılışı və hesabatların aparılması ilə bağlı 
sənədlərin və informasiyanın soruşulması

valyuta qanunvericiliyi aktlarında aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında 
təlimatların verilməsi

Sual: Nəyi valyuta inhisarçılığı əlamətlərinə aid etmək olmaz? (Çəki: 1)
Dövlətin valyuta resurslarının idarə edilməsinin mərkəzləşdirilməsini
Ölkə daxilində sahiblik və valyuta sərvətlərinin dövriyyəsi üzrə qadağanı
valyuta məzənnələrinin coxluğunu

Sual: SSRİ-də xarici iqtisadi fəaliyyətin mərkəzləşdirilməsinə nə zaman başlanıldı? (Çəki: 1)
1989
1991
1988

Sual: Nə zamandan gömrük-bank nəzarəti sistemi formalaşmağa başladı? (Çəki: 1)
1991
1993
1996

Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətə gömrük-bank valyuta nəzarətinin yayılmasının birinci mərhələsini 
göstərin (Çəki: 1)

xarici ticarət barter sazişlərinə gömrük – bank valyuta nəzarəti
xarıcı valyutada ixracat əməliyyatlarına gömrük-bank valyuta nəzarəti
xarıcı valyutada idxalat əməliyyatlarına gömrük-bank valyuta nəzarəti

Sual: Ölkədə daxili vəsait ehtiyyatını artırmağın yolunu təyin edin... (Çəki: 1)
xaricə kapital axınının azaldılması
İqtisadi agentlər üçün xərclərin azaldılması məqsədi ilə valyuta qanunvericiliyinin tədricən 

liberallaşdırılması
kapitalın hərəkətinə informasiya nəzarəti sistemin yaradılması

Sual: Valyuta haqqında qanunun xüsusiyyətlərinə nə aid deyil? (Çəki: 1)
valyuta qanunvericiliyində istifadə edilən əsas terminlər



valyuta qanunvericiliyinin pozulması halları üçün konkret sanksiyaları həyata keçirən 
normalar çıxdı

valyuta nəzarətinin üç səviyyəli sistemi yaradılmışdır

Sual: Qanuni valyuta dəyərlərinə nələr aiddir ? (Çəki: 1)
xarici valyuta və xarıcı qiymətli kağızlar
daxili valyuta və daxili qiymətli kağızlar
qanunda bu anlayış konktetləşdirilməmişdir

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 97

Maksimal faiz 97

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Sadalanlardan hansı müasir valyuta siyasətinə aid deyil? (Çəki: 1)
valyuta qanunvericiliyinin liberallaşdırılması
valyuta nəzarəti subyektləri arasında valyuta nəzarəti və informasiyanın qarşılıqlı təsirinin 

sənədli bazasının tənzimlənməsi vasitəsi ilə valyuta nəzarəti sisteminin möhkəmləndirilməsi
valyuta sferasında dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi

Sual: Valyuta tənzimlənməsi orqanlarını təyin edin (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank və Hökümət
Hökümət və Maliyyə Nazirliyi
Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi

Sual: Hansı valyuta məhdudiyyəti indiyə kimi öz təsirini saxlayır? (Çəki: 1)
valyuta gəlirinin bir hissəsinin məcburi satışı
rezidentlər və qeyri-rezidentlərin tələbi ilə səlahiyyətli banklarda xüsusi hesabların açılması
valyuta gəlirləri üçün tələb

Sual: Hansı müddətə ölkənin ərazisi xaricində yerləşən bankda bank hesabını açan şəxs 
bundan öz hesabının yeri üzrə vergi orqanlarına xəbərdarlıq etməyə məcburdur? (Çəki: 1)

1 ay
3 ay
6 ay

Sual: Sadalanlardan hansı valyuta məhdudiyyətləri nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)
xarici valyutanın azad hərəkəti
xarici valyutanın azad alqı-satqısının qadağası
xarıcı valyutanın və başqa valyuta dəyərlərinin dövlətin əlində konsentrasiyası

Sual: Xarici valyutalarla və ya beynəlxalq valyuta vahidləri ilə bağlı milli valyuta artımı necə 
adlanır? (Çəki: 1)

devalvasiya



revalvasiya
deominasiya

Sual: Valyuta siyasətinin növü kimi valyuta məhdüdiyyətləri hansı məqsədə xidmət etmir? 
(Çəki: 1)

tədiyyə balansının tarazlaşdırılması
valyuta dəyərlərinin hərəkətinin azadlığının təminatı
valyuta məzənnəsinin sabitliyinin qorunması

Sual: Hansı təşkilata valyuta siyasətinin hazırlanması həvalə edilir? (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank
Maliyyə Nazirliyi
Maliyyə nəzarəti orqanı

Sual: Hansı valyuta nəzarətinin təşkilati –hüquqi formalarına aid deyil? (Çəki: 1)
Bank valyuta nəzarəti
Gömrük valyuta nəzarəti
ilkin valyuta nəzarəti

Sual: Hansı valyuta nəzarəti metodlarına aid deyil? (Çəki: 1)
ekspertiza
yoxlama
sorğu

Sual: Hansı valyuta nəzarəti metodlarına aid deyil? (Çəki: 1)
ekspertiza
yoxlama
sorğu

Sual: Sadalanlardan hansı AR valyuta nəzarəti agentlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
AR Mərkəzi Bankı
Gömrük orqanları
Vergi orqanları 

Sual: Sadalanlardan hansı AR valyuta nəzarətini həyata keçirən orqanlar və agentlər üçün 
ümumi cəhət deyil? (Çəki: 1)

Rezidentlər və qeyri- reziddentlər tərəfindən AR valyuta qanunvericiliyi aktlarına və valyuta 
tənzimlənməsi orqanlarının aktlarına riayət edilməsinin yoxlanmasının həyata keçirilməsi 

valyuta əvəvliyyatlarının həyata keçirilməsi
AR valyuta qanunvericiliyi aktlarında aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması 

haqqında təlimatların verilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta əməliyyatları üzrə hesabın formalarına aid deyil ? (Çəki: 1)
Valyuta əməliyyatları haqqında arayış
AR valyuta daxilolma haqqında arayış
Müqavilənin pasportu



Sual: Hansı sənəd xarici ticarətdə barter sazişini müəyyən edir? (Çəki: 1)
Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsasları haqqında dövlət qanunu ilə
valyuta haqqında qanunla
mülki məcəllə ilə

Sual: Müqavilənin pasportunu kim rəsmiləşdirir? (Çəki: 1)
Səlahiyyətli banklar
Gömrük orqanları
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

Sual: Barter müqaviləsinin pasportunu kim rəsmiləşdirir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi
İqtisadi İnkişaf və Sənaye Nazirliyi

Sual: Hansı sənədlər valyuta nəzarəti subyektlərinin informasiya təsirini tənzimləyir? (Çəki: 1)
Prezidentin fərmanarı
höküməətin qətnamələri
Mərkəzi Bankın aktları

Sual: Sadalanlardan hansı valyuta nəzarəti sahəsində informasiya qarşılıqlı təsirinin hüquqi 
təminatının məqsədi deyil? (Çəki: 1)

Qərarların qəbul olunması
Valyuta məhdudiyyətlərinin təsiri sferasının genişləndirilməsi
Valyuta nəzarəti sferasının səmərəliliyini təmin edən tədbirlər

Sual: Beynəlxalq hesablaşmalarda qarşılıqlı hesablaşma anlayışı nədir? (Çəki: 1)
Barter müqaviləsinin passportu
Gömrük bəyannamələri
Müqavilənin pasportu

Sual: Sadalanlardan hansı xarici ticarət sazişlərin həyata keçirilməsi zamanı səlahiyyətli banka 
təqdim edilən sənədlərə və informasiyaya aid deyil? (Çəki: 1)

Hesab sənədi
Valyuta əməliyyatları haqqında arayış
Təsdiq edən sənədlər haqqında məlumat

Sual: Kreditlərin və borcların verilməsi vaxtı səlahiyyət verilmiş banka təqdim edilən sənədlərə 
və informasiyaya nə aid deyil? (Çəki: 1)

Sazişin pasportu
valyuta əməliyyatları haqqında məlumat
təsdiq edən sənədlər haqqında məlumat

Sual: Hansı sənəd gömrük valyuta nəzarətinin sənədli bazasına qoşulmur? (Çəki: 1)
Sazişin passportu
qaimə sənədi
barter sazişinin pasportu 



Sual: Hansı təşkilatlar rezidentlərin və qeyri rezidentlərin valyuta qanunvericiliyinin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət etmək hüququna malik deyillər? (Çəki: 1)

Səlahiyyət verilmiş banklar
Mərkəzi Bank
Gömrük orqanları

Sual: Kim valyuta qanunvericiliyinə riayət etmənnin yoxlamalarını keçirir? (Çəki: 1)
Səlahiyyət verilən bank
Gömrük
Regional gömrük idarələri

Sual: Maliyyə nəzarəti üzrə plan yoxlamaları hansı intervalda keçirilir? (Çəki: 1)
iki ildə bir dəfə yoxlamanın bir obyekti ilə bağlı
Bir dəfə üç ildə yoxlamanın bir obyekti ilə bağlı
ildə iki dəfə

Sual: Sadalanlardan hansı vəzifəli şəxs tərəfindən keçirilmiş yoxlamanın sənədli nəticəsidir 
(Çəki: 1)

protokol
yoxlamanın aktı
razılaşma sənədi

Sual: Qeri rezidentlər üçün məhdudiyyətlər zamanı hansı valyutanın dönməsi müəyyən edilir? 
(Çəki: 1)

xarici
azad
daxili

Sual: Hansı valyutada məhdudiyyətlər quvvədə olur? (Çəki: 1)
azad konversiya edilən
üzən
qismən konversiya edilən

Sual: Hansı valyutanın məzənnəsi tələb və təklif təsiri altında bazarda müəyyən olunur? (Çəki: 
1)

dəyişən
bərkidilmiş
bağlı

Sual: Bağlanmış birinci dünya valyuta razılaşması harda baş vermişdir? (Çəki: 1)
Genuyada
Parisdə
Yamaykada

Sual: Ödəmə balansında görünməyən əməliyyatların bölməsi balansı nələri daxil edir? (Çəki: 1)
cari əməliyyatları
xidmətlər və qeyri –kommersiya ödənişləri



rəsmi valyuta ehtiyyatları ilə əməliyyatlar

Sual: Ödəmə balansı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyası üzrə təşkil edilən necə 
maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)

8
5
12

Sual: Ödəmə balansının əsas saldosunun təyin vaxtı necə adlanır? (Çəki: 1)
milli və xarici iqtisadi
əsaslar və tarazlar
nisbi və mütləq

Sual: Ödəmə balansı valyuta daxilolmaları üzərində valyuta ödənişlərinin vaxtı hansı hesab 
edilir? (Çəki: 1)

aktiv
tənzimlənmiş
passiv

Sual: Ödəmə balansı daxil olmaların və ödənişlərin hər gün dəyişən nisbətinə əsaslanır.... 
(Çəki: 1)

müəyyən tarix
müəyyən dövr
müəyyən müddət

Sual: Milli məzənnənin revalvasiyası hansı ödəmə balansı vaxtı tətbiq edilir? (Çəki: 1)
passiv
dayandırılmış
aktiv

Sual: Ödəmə balansının saldosunun ödənilməsi üzrə əməliyyatlar hansı maddələrdə əks edilir? 
(Çəki: 1)

əsaslar
taraz
mövsümilər

Sual: Ödəmə balansının passiv saldosunun son metodu nə kimi xidmət edir? (Çəki: 1)
SDR hesabları
ölkənin qızıl-valyuta ehtiyyatları
Ekyu-də hesab

Sual: Əməliyyatlar, ödəmə balansının saldosuna düz təsir edənlər hansı maddələrdə əks 
etdirirlər (təsir edirlər) ? (Çəki: 1)

əsas
tarazlayan
dəyişən



Sual: Hansı ödəmə balansı vaxtı növbəti tədbirlər keçirilir: ixracın stimullaşdırılması və idxalın 
təmkinliyi xarici kapitalın ixracının məhdudiyyəti (Çəki: 1)

çatmayan
aktiv
müsbət

Sual: Ödəmə balansında “Səhvlər və buraxılışlar maddəsi ” nəyi göstərir ? (Çəki: 1)
[yeni cavab]

Sual: Ödəmə balansında “Səhvlər və buraxılışlar maddəsi ” nəyi göstərir ? (Çəki: 1)
dəyər ifadəsində barter mübadiləsi
səhvlər balansının tərtib edilməsi vaxtı buraxılmışlar
qısamüddətli kapitalın nəzərə alınmamış hərəkəti

Sual: Nəyə görə beynəlxalq kreditlər mallara və valyutalara bölünür? (Çəki: 1)
növlərə görə
təyinatına görə
təminatına görə

Sual: Müəssisənin beynəlxalq kreditlərində kimə avans ödənilir?... (Çəki: 1)
ixracatçıya
idxalatcıya
firma-forfeytera

Sual: Kimlərə bank beynəlxalq kreditləri verir? (Çəki: 1)
yalnız ixracatçılara
yalnız idxalatçılara
ixracatçılara və idxalarçılara

Sual: Kimlər tərəfindən alıcıya kredit vermə güman edilir? (Çəki: 1)
yerli ixracatcılar
xarici ixracatçılar
xarici idxalatçılar

Sual: Hansı kredit hökümətlərarası razılaşmalar əsasında verilir? (Çəki: 1)
Coxtərəfli
Dövlətlərarası
Beynəlxalq

Sual: İxracatçının tələbini ödəmək üçün idxalatçı bankın razılığı ilə hansı krediti verir? (Çəki: 1)
aksept
lizinq
broker

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı beynəlxalq kreditlə ixracatçının təzyiqi və ixracatçının 
marağı ilə bağlı ödənilir? (Çəki: 1)

veksel ödənişi



klirinq odənişi
avans ödənişi

Sual: Beynəlxalq kredit ölkə iqtisadiyyatına necə təsir göstərir? (Çəki: 1)
yalnız müsbət
həm müsbət həndə mənfi
yalnız mənfi

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı əvvəlcədən razılıq əsasında verilir? (Çəki: 1)
aksept-ödəniş
broker
lizinq

Sual: Dünya Bankı qrupuna hansı təşkilatlar daxildir? (Çəki: 1)
BVF
Beynəlxalq İnkişaf bankı
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının üç filialı

Sual: Dünya Bankına Azərbaycan necənci ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)
1992
1945
1996

Sual: Hansı təşkilat Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialıdır? (Çəki: 1)
Avropa İnkişaf fondu
Beynəlxalq İnkişaf assosiasiyası
Avropa Yenidənqurma bankı

Sual: 1958-ci ildə Roma müqaviləsinə uyğun olaraq hansı təşkilat təsis edilmişdir? (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank
Reqional İnkişaf Fondu
Avropa İnvestisiya Bankı

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının resursları dünya maliyyə bazarında hansı 
yolla səfərbər edilir? (Çəki: 1)

BVF – un kreditlərinin cəlb edilməsi
istiqraz vərəqələrinin emissiyası
veksellərin artırılması ilə

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları hansı məbləğdə valyuta vəsaitlərini maneəsiz 
ala bilərlər? (Çəki: 1)

qeyri-məhdud məbləğlər
ehtiyyat mövqeyi hüdudlarında
yenilənən kredit xəttinin hesasbı

Sual: Hansı təşkilat yerli valyutanın emitenti olur? (Çəki: 1)
Ölkənin Mərkəzi Bankı



yerli kommersiya bankları
Maliyyə Nazirliyi

Sual: Hansı təşkilat Beynəlxalq pul vahidlərinin emitenti olur: (Çəki: 1)
Yerli və kommersiya bankları
beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları
Mərkəzi Bank

Sual: Beynəlxalq pul vahidlərinin növlərinə aiddir? (Çəki: 1)
ABŞ dolları
SDR
avro

Sual: Milli valyuta hansı formada buraxılır? (Çəki: 1)
yalnız nəqd
yalnız nəqdsız
nəğd və nəğdsız formada

Sual: Tamamilə konversiya edilən olur..... (Çəki: 1)
o ölkənin valyutası, harada beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətlər yoxdur
o ölkənin valyutası, harada kapitalın hərəkəti ilə bağlı beynəlxalq əməliyyatlar üzrə 

məhdudiyyətlər yoxdur 
o ölkənin valyutası, harada valyuta məhdudiyyətlərinin bütün növləri yoxdur

Sual: Valyuta dönməsinin tipi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
valyuta məzənnəsindən
miqdardan
valyuta məhdudiyyətlərinin növündən

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun nizamnaməsinin 8- ci maddəsinə qoşulmuş ölkələrə 
aiddir...: (Çəki: 1)

tam dönən valyuta
beynəlxalq əməliyyatlar üzrə dönən valyuta
daxili dönmə

Sual: Ölkələr Beynəlxalq Valyuta Fondunun 8-ci maddəsinə qoşularkən nələri öhdəsinə 
ğötürürlər? (Çəki: 1)

heç bir valyuta məhdudiyyətini daxil etməmək
beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətləri daxil etməmək
beynəlxalq əməliyyatlar üzrə dönən valyuta sisteminə daxil olmaq

Sual: SDR-in emitenti hansı təçkilatdır? (Çəki: 1)
Avropa Mərkəzi Bankı
Beynəlxalq Valyuta Fondu
BYİB 

Sual: Avronun emitenti hansı təşkilatdır? (Çəki: 1)



Avropa Mərkəzi Bankı
Baynəlxalq Valyuta Fondu
BYİB

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu beynəlxalq əməliyyatlar üzrə nizama salmanı həyata keçirirmi? 
(Çəki: 1)

Bəli
Yox
qaydalarında göstərilməyib

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu kapitalın hərəkəti ilə bağlı beynəlxalq əməliyyatlar üzrə 
məhdudiyyətlərin nizama salmasını həyata keçirirmi? (Çəki: 1)

bəli
yox
qaydalara ziddir

Sual: SDR –lərdən nəqd ödəniş zamanı istifadə etmək olarmı? (Çəki: 1)
bəli
xeyir
sığorta ilə

Sual: Avro 1 yanvar 2002-ci ilə qədər nəğd formada buraxıla bilərdimi? (Çəki: 1)
bəli
xeyir
əlbətdə

Sual: Valyuta kursu nədir? (Çəki: 1)
milli pul vahidinin dəyəri
pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti
bir ölkənin pul vahidinin qiymətinin başqa ölkənin pul vahidində ifadə edilməsi

Sual: Sikkə pariteti nədir? (Çəki: 1)
pul vahidinin rəsmi qızıl məzmunu
onların metal məzmun üçün dərəcələrinin nisbəti
valyutaların nisbəti

Sual: Qızıl paritet nədir? (Çəki: 1)
pul vahidinin rəsmi qızıl məzmunu
onların qızıl məzmunu üzrə valyutaların nisbəti
onların alıcılıq qabiliyyəti üzrə valyutalarının nisbəti

Sual: Valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin pariteti nədir? (Çəki: 1)
valyutaların alıcılıq qabiliyyəti
onların alıcılıq qabiliyyəti üzrə valyutalarının nisbəti
valyutaların nisbəti

Sual: Valyuta bilavasitə nəyə təsir göstərir? (Çəki: 1)



büdcə kəsirinə
ödəmə balansının saldosuna
valyutaya tələbat və təklifə

Sual: Valyuta müdaxiləsi nədir? (Çəki: 1)
qiymətli kağızların Mərkəzi Bank tərəfindən alınması
qiymətli kağızların Mərkəzi Bank tərəfindən satılması
xarici valyutanın MƏrkəzi Bank tərəfindən alınıb-satilması

Sual: Üzən valyuta məzənnə rejiminin xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
məzənnə Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir
məzənnə valyuta bazarı tərəfindən müəyyən edilir
məzənnə valyutaya tələbat və təklifdən ibarət deyil

Sual: Avropa İttifaqı Komissiyasının qərargahı harada yerləşir ? (Çəki: 1)
Almaniyada
Belçikada
Fransada

Sual: Avropanın Mərkəzi Banklar sisteminin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
iqtisadi artımın stimullaşdırılması
kreditlərinin verilməsi
qiymətlərin və vahid Avropa valyutasının sabitliyinin saxlanılmasıdır

Sual: Pul kütləsinin neçə aqreqatı Böyük Britaniyanın statistikasında istifadə olunur? (Çəki: 1)
3 aqreqat
5 aqreqat
2 aqreqat

Sual: Pul kütləsinin neçə aqreqatı Almaniyanın statistikasında istifadə olunur? (Çəki: 1)
3 aqreqat
5 aqreqat
2 aqreqat

Sual: Böyük Britaniyanın pulunun emitenti hansı təşkilatdır? (Çəki: 1)
Xəzinə
İngiltərə Bankı
Emissiya Departamenti

Sual: Avronun tədbiqinin məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
valyuta əməliyyatlarının keçirilməsi üçün
açıq bazarda sazişlərin keçirilməsi üçün
maliyyə- siyasi sabitliyin nailiyyəti üçün

Sual: Azərbaycan Respublikasında emissiya hüququna hansı bank malikdir? (Çəki: 1)
Kapital Bank
Mərkəzi Bank



Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Sual: Azərbaycan Respublikasında 16 fevral 2015- ci ildə nə baş verdi? (Çəki: 1)
devalvasiya
denominasiya
revalvasiya 

Sual: Azərbaycanda 16 fevral 2015 –ci ildə nə baş verdi? (Çəki: 1)
məzənnə siyasəti dəyişdi
revalvasiya 
denominasiya

Sual: AR Mərkəzi Bankının məzənnə siyasətində 16 fevral 2015-ci il tarixində nə dəyişdi? 
(Çəki: 1)

məzənnə siyasətində ikitərəfli məzənnənin hədəflənməsindən valyuta səbəti dəyərinin 
hədəflənməsinə keçid oldu

valyuta səbəti dəyərinin hədəflənməsindən ikitərəfli məzənnənin hədəflənməsinə keşid 
oldu

hecnə dəyişmədi

Sual: Azərbaycan Respublikasında məzənnə siyasətində ikitərəfli məzənnənin 
hədəflənməsindən valyuta səbəti dəyərinin hədəflənməsinə keçid barədə qərarı kim verdi ? 
(Çəki: 1)

Milli Məclis
Maliyyə Nazirliyi
Mərkəzi Bank və Hökümət

Sual: Azərbaycan Respublikasında 16.02.2015 ci il tarixindən məzənə siyasətinin hansı 
valyutaların daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi əsasında həyata keçirilməsi 
məqsədəuyğun hesab edilib? (Çəki: 1)

Məzənnə siyasətinin dollar və avronun daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi əsasında 
həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilib

Məzənnə siyasətinin dollar və funt sterling daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi 
əsasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilib

Məzənnə siyasətinin avro və funt sterling daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi 
əsasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilib

Sual: Azərbaycan Respublikasında 16.02.2015 ci il tarixindən keçirilmiş məzənnə siyasətinə 
əsasən avronun payı nə qədər təşkil edəcək? (Çəki: 1)

20-30%
30-40%
10-20%

Sual: Marja nədir? (Çəki: 1)
buraxılış qiyməti ilə maya dəyəri arasında olan fərqdir
satışların qeyri rentabelliyi
vergi növü

Sual: Azərbaycanda 16.02.2015 ci il tarixində olan devalvasiya rəsmi necə faiz oldu? (Çəki: 1)



15%
25,5%
33,55%

Sual: Azərbaycanda 16.02.2015 ci il tarixində olan devalvasiya nəticəsində manatın dollara 
dəyəri necə müəyyənləşdi? (Çəki: 1)

1 ABŞ dolları – 1 AZN
1 ABŞ dolları – 1, 05AZN
1 ABŞ dolları – 1 avro

Sual: Marja adətən nə ilə ifadə olunur? (Çəki: 1)
yalnız buraxılış qiymətlərinin faizləri ilə
yalnız məhsul vahidinə mənfəətdə
Bu fərq adətən ya buraxılış qiymətinin faizləri ilə, ya da məhsul vahidinə mənfəətdə ifadə 

olunur

Sual: AR Mərkəzi Bankının tərəfindən təyin edilən marja necə faiz təşkil edir ? (Çəki: 1)
+- 2%
+- 3%
+- 1 %

BÖLMƏ: 0104
Ad 0104

Suallardan 102

Maksimal faiz 102

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Tədiyyə balansı nə deməkdir? (Çəki: 1)
Ölkəyə daxil olan valyuta ödənişlərinin nisbətidir
Başqa ölkələrdən daxil olan valyutanın kreditlə əks olunması prosesidir
Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar sistemi anlayışıdır
Verilmiş ölkənin bir rüb və ya bir il ərzində digər dövlətlərə faktiki ödənişlərinin və başqa 

ölkələrdən daxil olan ödənişlərin nisbətidir

Sual: Tədiyyə balansının strukturu əsas hesab qrupları hansılardır? (Çəki: 1)
Ölkənin beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar sistemi, cari əməliyyatlar sistemi, xarici ticarət 

əməliyyatları
Cari əməliyyatlar hesabı, beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar, tədiyyə balansının ümumi 

saldosu
Kapitalın maliyyətinin hərəkət hesabı, Cari əməliyyatlar hesabı, beynəlxalq iqtisadi 

əməliyyatlar
Cari əməliyyatlar hesabı, kapital hərəkəti hesabı, ehtiyat aktivlər hesabı

Sual: Cari əməliyyatlar hesabı nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Ehtiyat aktivlərinin zahiri hallarda istifadə etmək məqsədi ilə mərkəzi bank tərəfindən 

tutulan beynəlxalq ödəmə vasitəsidir



Ölkənin xarici dünya ilə apardığı bütün növ maliyyə vəsaiti və birbaşa qoyulan sərmayə 
investisiyaları, tədiyyə balansının sərmayə balansı bölməsinə deyilir

Ümumi debet və kredit sərmayə balansı
Ölkənin beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarının əhəmiyyətli bir qrupu olmaqla ölkənin ümumi 

məhsullarının bir hissəsini meydana gətirir 

Sual: Cari əməliyyatlar balansında yer alan əməliyyatlar hansılardır? (Çəki: 1)
Mal ticarəti, valyuta əməliyyatları, elmim texniki əməkdaşlıq
Elmi texniki əməkdaşlıq, valyuta əməliyyatları, beynəlxalq xidmətlər
Beynəlxalq xidmətlər, elmi texniki əməkdaşlıq
Mal ticarəti, beynəlxalq xidmətlər sahəsindəki xidmətlər, qarşılıqsız yardımlar

Sual: Kapitalın və maliyyənin hərəkət hesabı necə izah olunur? (Çəki: 1)
Bütün xarici ticarətin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən kreditlər kimi
Birbaşa xarici sərmayə investiyarları ilə xarici istiqraz vərəqələri və cəhim sənədlərinin alqı 

– satqısı uznmüddətli sərmayə əməliyyatları kimi
Xarici ticarətin maliyyələşməsi istiqamətində beynəlxalq kapital maliyyə hərəkəti kimi
Ölkənin xarici dünya ilə apardığı bütün növ maliyyə vəsaiti və birbaşa qoyulan sərmayə 

investisiyaları kimi

Sual: Ölkənin ehtiyat aktivlərini izah edin (Çəki: 1)
Xarici ölkədən əldə etdiyi valyuta gəlirləridir
Mərkəzi bankların valyuta bazasıdır
Zəruri halda istifadə etmək məqsədi ilə mərkəzi bank tərəfindən tutulan beynəlxalq ödəmə 

vasitəsidir
Kapitalın hərəkət hesabıdır

Sual: Valyuta siyasəti nədir? (Çəki: 1)
Ölkənin daxili siyasətinin əsasına yönəldilən valyuta tənzimləməsidir 
Elmi - texnologiyalara qoyulan valyuta bazasıdir
Ölkənin daxili və xarici iqtisadi problemlərinin həllinə yönəldilən, valyuta tənzimləməsidir 
Valyuta nəzarəti, valyuta bazarının optimal strukturu, xarici burcların idarə olunması, 

tədiyyə balansının tarazlığı, diskont siyasət, valyuta böhranına qarşı alınacaq tədbirlər, xarici 
borcların idarə olunması, kapitalın çıxışına məsuliyyət, valyuta nəzarəti və s.

Sual: Valyuta prosesində tələb və təklifə təsir tədbirləri neçə qrup kateqoriyaya bölür? (Çəki: 1)
7
10
9
4

Sual: Valyutada məzənnə siyasət hansı funksiyanı yerinə yetirir? (Çəki: 1)
Xarici valyuta olan tələb və təklif əsasında realizə edir
Ölkənin dünya bazarında məzənnə siyasətinə təsir edir
Milli iqtisadiyyatla dünya iqtisadiyyatı arasında vasitəçilik edir
Məhdud olan malın qiymətinin aşağı tutur 

Sual: Azərbaycanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulması prosesində istifadə edilir



Cari əməliyyatlar hesabının təşkil olunmasında istifadə edilir
Mərkəzi bankın valyuta ehtiyatlarının artırılması prosesində istifadə edilir
Manatın real bazar dəyərinin təminatı, dollarlaşma meylinin zəifləməsi, qızıl – valyuta 

rezervlərindən səmərəli istifadə və real valyuta məzənnəsinin istifadəsi üçün səmərəli 
alətlərdən istifadə prosesində istifadə edilir

Sual: Neçənci ildən başlayaraq Mərkəzi Bank özünün məzənnə siyasətini dəhliz daxilində ABŞ 
dolları/manat ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi çərçivəsində həyata keçirməyə 
başlanmışdır? (Çəki: 1)

2010 - cu il
2008 – ci il
2011 – ci il
2000 – ci il

Sual: Beynəlxalq likvidlik nədir (Çəki: 1)
Ölkələrin malik olduqları xarici ehtiyatların cəmidir 
Beynəlxalq əlaqələr sistemidir
Beynəlxalq əlaqələr prosesidi
Beynəlxalq bank əməliyyatları prosesidir

Sual: Beynəlxalq likvidlik prosesi hansı sürət daxilində aparılır? (Çəki: 1)
Ehtiyat olaraq tutulan valyuta proseslərinin cəmi daxilində
Ehtiyat olaraq tutulan valyutanın dəyərindən
Dünya ticarət maliyyə hərəkətindəki artım nisbəti, bu hərəkətdəki dalğalanma, xarici 

ehtiyatların saxlama məsrəfləri və s. daxilində aparılır 
Beynəlxalq likvidlik prosesi hansı puldan nə qədər tutulacağı, ehtiyatda olan valyuta dəyəri 

və s. göstəricilər daxilində aparılır

Sual: Dünya resurslarının təhlili zamanı nələrə diqqət yetirilir? (Çəki: 1)
Rəsmi qızıl – valyuta ehtiyatlarına diqqət yetirilir
Beynəlxalq ehtiyatlara diqqət yetirilir
Təbii sərvətlərə diqqət yetirilir
Dövlətə məxsus rəsmi qızıl – valyuta ehtiyatları, beynəlxalq ehtiyatlar, ehtiyat aktivlərini 

diqqət yetirilir.

Sual: Rəsmi qızıl – valyuta ehtiyatları (QVE) : (Çəki: 1)
Ölkənin beynəlxalq maliyyə öhdəlikləri üzrə, həmin ölkənin ödəmə qabiliyyətinin təmin 

olunması üçün nəzərdə tutulan ehtiyatlardır
Gələcəkdə yarana biləcək iqtisadi sabitliyin saxlanması vasitəsidir
Ölkə daxilində sabitliyin qorunub saxlanmasıdır
Ölkənin gələcək təminatının əsasını təşkil edir. 

Sual: Dövlət xəzinələrində olan qızıl xalis qızılın təxminən neçə həcmini təşkil edir? (Çəki: 1)
20 min ton 
90 min ton 
31 min ton 
51 min ton 



Sual: Qızılın beynəlxalq valyuta hesablaşma əməliyyatlarından sıxışdırılıb çıxarılması səbəbi 
nədir? (Çəki: 1)

Son on illik ərzində qızıl ehtiyatı yavaş – yavaş azalmasıdır 
Rəsmi qızıl ehtiyatı yüksək likvidlik məhsul olmasıdır 
Mərkəzi banklar rəsmi həyatlarını qızılla saxlamırlardır 
Beynəlxalq rəsmi ehtiyatlar qeyri – qızıl mənbələrinə üstünlük verirlər

Sual: Mərkəzi banklar rəsmi ehdiyatlarının əhəmiyyətli hissəsini nədə saxlayırlar? (Çəki: 1)
Beynəlxalq valyutalara əsaslanaraq saxlayırlar
Təbii sərvətlər şəklində saxlayırlar
Qızılla saxlayırlar 
Dollar şəklində saxlayırlar

Sual: Valyuta siyasətinin istiqamətləri neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
20 
19
15
10

Sual: Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatların müxtəlifliyi hansı sənədlərdə öz əksini tapır? (Çəki: 1)
Hesablama və tədiyyə balansında öz əksini tapır
İstehsal faktorları üzərində nəzarətdə öz əksini tapır
Ölkəyə daxil olan valyuta ödənişlərində öz əksini tapır
Kredit və debet hissələrin nisbəti öz əksini tapır

Sual: Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarında tədiyyə balansının funksiyası: (Çəki: 1)
Mərkəzi bankların valyuta bazarına müdaxiləsı anlayışların çərçivəsində qiymətləndirilir
Ölkənin xaricdən əldə etdiyi valyuta gəlirləri anlayışların çərçivəsində qiymətləndirilir
Beynəlxalq maliyyə, birbaşa sərmayə investisiyaları, beynəlxalq işçi miqrasiyasları, 

texnologiya hərəkətləri və s. anlayışların çərçivəsində qiymətləndirilir
Ölkənin istehsaldan əldə etdiyi valyuta gəlirləri anlayışların çərçivəsində qiymətləndirilir

Sual: Valyuta ölkəyə necə daxil olur? (Çəki: 1)
Yerli bazar hesabına daxil olur
Xarici sərmayədarlar hesabına daxil olur
Məhsul və xidmətlərin ixracı, kapitalın xaricdən axıb gəlməsi vasitəsi ilə beynəlxalq borc və 

investisiyalar şəklində daxil olur
Beynəlxalq borc və investisiyalar şəklində daxil olur

Sual: Tədiyyə balansının vertikal strukturunu təşkil edən hissələr hansılardır (Çəki: 1)
Kredit və borclar hissəsinin nisbətidir
Daxili və xarici valyuta hissəsinin nisbətidir
Kredit və debet hissələrinin nisbətidir
Milli valyuta yoxluğudur. 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarda maliyyə və xidmətlərlə yanaşı istehsal faktorları necə 
rol oynayır (Çəki: 1)

Heç bir rol oynamır
İkinci dərəcəli hesab olunur



Çox böyük əhəmiyyətə malikdir
Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarda istehsalat faktorlarının rolu əvəzsizdir

Sual: Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarda hansı pul vahidlərindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
Qızıl, dollar
Dollar, sterlinq
Avro və qızıl
Amerika dolları, sterlinq, Avro və qızıl

Sual: Ölkənin tədiyyə balansı nəyin göstəricisi hesab olunur? (Çəki: 1)
Başqa ölkələrdən daxil olan valyutanın ümumi mədaxili ilə digər ölkələrə ödənilən 

valyutaların məbləği arasındakı nisbətdir
Bütövlükdə valyuta ehtiyatlarının nisbətidir
Blkənin tədiyyə balansının nisbətidir 
Avro və pul vahidlərinin nisbətidir

Sual: ABŞ-da tədiyyə balansı statistikləri mövsümlük olaraq necə dərc edilir? (Çəki: 1)
Bir kvartallıq
Altı aylıq
Bir illik
Üç aylıq

Sual: Ölkədə yerləşmiş olanların tədiyyə baxımından necə izah olunur? (Çəki: 1)
Mütləq o ölkənin vətəndaşı olmalıdır
O ölkədə daimi oturmaq, şirkətlərin öz fəaliyyətlərini normal olaraq o ölkədən idarə 

etməsidir, yəni vətəndaş olmaya da bilər
Həmin ölkənin ərazisindən kənarda olması şərtdir
Eyni bir ölkənin ərazisindən kənarda olması yol verilməzdir

Sual: Ölkənin xarici aləmdə etdiyi əməliyyatlar hansı xarakterli olur? (Çəki: 1)
Maliyyə və birbaşa sərmayə xarakterli olur
Kredit və ya debet xarakterli olur
Xarici investisiyalar xarakterli olur
Beynəlxalq Bank əməliyyatları xarakterli olur

Sual: Kredit əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
Ölkənin beynəlxalq – iqtisadi əməliyyatlarının əsas siyasi simasıdır
Kredit əməliyyatları ölkəyə valyuta girişini təşkil edir
Uzunmüddətli verilən borcdur
Bank əməliyyatları hesab olunur

Sual: Debet əməliyyatları nədir? (Çəki: 1)
İdxal əməliyyatlarıdır
Valyuta çıxışınıdır
Ölkəyə gələn xarici turistlərin xərcləridir
Ölkəyə valyuta girişini təşkil edirdir



Sual: Mühasibat sistemində bir zəruriliyi olaraq eyni əməliyyat bir hesabla aparıldığından, 
tədiyyə balansı necə hesablanır? (Çəki: 1)

Mühasibat qeydlərinin tarazlığı qorunur
Debet tərəfinin cəminə bərabərdir
kapital qoyuluşlarının cəmi
Bank əməliyyatları faizi

Sual: İxrac və idxal kreditləri nədir? (Çəki: 1)
Alacaqlı və debet (borc) əməliyatlarıdır
Ölkəyə daxil olan valyutadır
Milli valyuta kreditləridir
Dövlətin xarici siyasətidir.

Sual: “Xarici ticarət balansı” nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Mal ixracatıdır
Mal idxalatıdır
Mal ixracı ilə mal idxalının meydana gətirdiyi fərqdir
Xarici ticarət balansıdır

Sual: Xarici ticarət balansı nəyə deyilir? (Çəki: 1)
İqtisadiyyatdakı uzunmüddətli struktur dəyişikliyi, rəqabət qabiliyyətliyi göstəricisidir
Ölkənin xarici dünya ilə əlaqəsidir
Xarici ticarətin maliyyələşməsi prosesidir
Sərmayə hesabına qeyd edilən əməliyyatlardır

Sual: Valyuta siyasəti xarici valyuta necə, nəyə əsasında realizə olunur? (Çəki: 1)
Valyuta siyasəti xarici valyuta olaraq tələb əsasında realizə olunur
İnzibati və dolayı yolla valyuta tənzimləməsidir
Valyuta siyasəti xarici valyuta olan tələb və təklif əsasında realizə olunur
Sosial – psixoloji amillərə əsasən realizə olunur

Sual: Valyuta siyasətinin istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Maliyyə nəzarəti, dövlətin informasiya – məlumat xarakterli fəaliyyəti və s.
İqtisadi – inzibati, diskont siyasət, kapitalın çıxardılmasına məhdudiyyət və s. 
Valyuta nəzarəti, xarici borcların idarə olunması, diskont siyasət və s. 
Tədiyyə balansının tarazlığı, ölkənin strateji potensialının inkişafı və s. 

Sual: Azərbaycanda Valyuta siyasətinin bütün kompleks tədbirlərinin realizə sxeması sistemli 
qaydada həyata keçirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

Azərbaycanda Valyuta siyasətinin bütün kompleks tədbirinin realizə sxeması sistemli 
qaydada aparılır.

Xarici valyutanın cəlb olunması prosesində
Azərbaycanda Valyuta siyasətinin bütün kompleks tədbirlərinin realizə olunması və həyata 

keçirilməsi bir orqan tərəfindən aparılır
Azərbaycanda Valyuta siyasətinin bütün kompleks tədbirlərinin realizə sxeması sistemli 

qaydada həyata keçirilməsi hələlik konkret olaraq müəyyənləşdirilməmişdir

Sual: Valyuta bazarında məzənnənin neçə funksiyası var? (Çəki: 1)
8 funksiyası var 



5 funksiyası var 
2 funksiyası var 
3 funksiyası var 

Sual: Valyuta məzənnəsinə hansı amillər təsir edir? (Çəki: 1)
Daxili bazarın sabitliyi amillər təsir edir
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr amillər təsir edir
Daxili və xarici qiymət səviyyəsi (SGP nəzəriyyəsi), xarici ticarət balansına aid göstəricilər, 

ixracat artımı, və s amillər təsir edir
Xarici ticarət balansı, daxili sosial – iqtisadi göstərici amillər təsir edir

Sual: Valyuta siyasətinin həyata keçrilmiş nəticələrinin tam iqtisadi – statistik görnüşünü ölkənin 
hansı tədiyyə balansında görmək olar? (Çəki: 1)

Ölkənin cari tədiyyə balansında
Ölkənin baxili bazarında
Ölkənin Valyuta siyasətində
Beynələxalq əlaqələrədə

Sual: Ölkələrin malik olduqları rəsmi xarici ehtiyatların cəmi necə adlanır? (Çəki: 1)
Xarici amillər
Daxili amillər
Beynəlxalq likvidlik
Sosial – iqtisadi göstəricilər

Sual: Yaponiya və Çində qızıl ehtiyatları neçə yüz ton təşkil edir? (Çəki: 1)
bir neçə 110 ton 
bir neçə 200 ton
bir neçə 100 ton
bir neçə 500 ton

Sual: Tədiyyə balansı prinsipcə neçə müddətə hazırlanır? (Çəki: 1)
Beş illik
Yarım kvartallıq
İllik olaraq hazırlanır
Müddət qoyulmur

Sual: Ölkəyə daxil olan valyuta ödənişləri nə vasitəsi ilə əks olunur? (Çəki: 1)
Xarici valyuta ödənişləri ilə əks olunur
Məhsul və xidmətlərin ixracı ilə əks olunur
Tədiyyə balansının kreditində əks olunur
Avro və qəzəl kimi pul vahidlərində əks olunur

Sual: Mal ticarəti hansı əməliyyatlar sisteminə daxildir? (Çəki: 1)
Tədiyyə balansının ümumi saldosuna daxildir
Kapitalın və malın hərəkət hesabında daxildir
Cari əməliyyatlar hesabı sisteminə daxildir
Valyuta əməliyyatları sisteminə daxildir



Sual: Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlarda tədiyyə balansını necə quruplaşdırırlar? (Çəki: 1)
Bir birlərinə olan bənzərliklərinə və iqtisadi təsirlərinə görə quruplaşdırılır
Beynəlxalq – iqtisadi əlaqələrinə görə quruplaşdırılır
Mal ixracı prosesinə görə quruplaşdırılır
Necə alınarsa o cür qruplaşdırlar 

Sual: “Xarici ticarət balansı” hansı əməliyyata deyilir? (Çəki: 1)
Tədiyyə balansının ümumi strukturuna deyilir
Mal ixracatı ilə idxalının meydana gətirdiyi fərqə deyilir
Ümumi Daxili Məhsullar Bazarındakı fərqə deyilir
Belə bir əməliyyat yoxdur

Sual: Xarici ticarət balansı necə təhlil edilir? (Çəki: 1)
Bu termin tədiyyə balasına aiddir
İqtisadiyyatda üzün müddətli struktur dəyişikliyinin və ya rəqabət gücünün göstəricisi 

olaraq qeyd olunur
Valyuta axının göstəricisi olaraq göstərilir
Milli bankın göstəricisi olaraq qeyd edilir

Sual: Cari əməliyyatlar qrupunda yer alan ikinci qrup əməliyyatlar hansılardır? (Çəki: 1)
Mal ixracı
Elmi - texniki əməkdaşlıq
Beynəlxalq xidmətlər sahəsindəki ticarət
Banklar arası rəqabət

Sual: Cari əməliyyatlarını üçüncü alt qrupuna nə daxildir? (Çəki: 1)
Alqı – satqı əməliyyatları
Bank əməliyyatları
Qarşılıqsız yardımlar
Rəqabət sferası 

Sual: Ümumi debet və kredit sərmayə əməliyyatlarının arasındakı fərqə nə deyilir? (Çəki: 1)
Bank əməliyyatları
Broker əməliyytaları
Sərmayə balansı
Arxiv əməliyyatları

Sual: Valyuta (Çəki: 1)
Nağd pullara
Kredit ödənişinə
Xarici ölkənin pullarına
Bankdan alınan borc pula

Sual: Valyuta bazarı nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Daxili baxarın pul vahidinə
Nağd valyutaların cəm olduğu bazara
Xarici pulların alınıb satıldığı məkana
Nağd pulların alqı-satqı yerinı



Sual: Valyuta bazarında əməliyyatlar hansı valyuta üzərində təşkil edir? (Çəki: 1)
Ancaq ixrac – idxal əməliyyatlarında işlədilən valyutada təşkil edilir
Yüksək həcimdə nağd pulların alqı satqısı üzərində təşkil edir
Nağdsız valyuta üzərində əməliyyatlar təşkil edir
Beynəlxalq valyutalar hesabına deyilir

Sual: Nağd valyutadan nə məqsədlə istifadə olunur? (Çəki: 1)
Gəzmək, kiçik yığımlarını inflyasiyadan qorumaq, valyutadakı dəyər artımından istifadə 

etmək məqsədlə istifadə olunur
Daxili bazarın imkanlarından istifadə etmək məqsədi ilə istifadə olunur
Kiçik biznesin inkişafında istifadə olunur
Yeni biznes sahələrinin açılmasıda istifadə olunur

Sual: İxracat və idxal əməliyyatlarında hesablaşmalar, ölkə xaricinə sərmayə göndərilməsi kimi 
əməliyyatlar hansı ödəmə formasında yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

Valyuta bazarında nağd ödəmə formasında yerinə yetirilir
Fərqli pul vahidi formasında yerinə yetirilir
Nağdsız ödəmə formasında yerinə yetirilir
Bank valyutası formasında yerinə yetirilir

Sual: Valyuta bazarının əməliyyat mexanizmini bilmək nə baxımındam əhəmiyyətlidir? (Çəki: 1)
Daxili bazarda rəqabətin qorunması baxımından
Valyuta bazarı haqqında anlayışın olması baxımından
Beynəlxalq finans baxımından
Beynəlxalq əlaqələr baxımından

Sual: Valyuta bazarının əsas xüsusiyyətləri nədir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq əlaqələrin qurulması baxımından
Elmi – texniki əməkdaşlıq baxımından
Beynəlxalq ticarət və sərmayə hərəkətlərini həyata keçirtmək baxımından
Valyuta bazarının sabitliyinin qorunun saxlanması baxımından

Sual: Valyuta bazarı içərində əməliyyat həcminin böyüklüyünə görə birinci sırada hansı 
bazardır? (Çəki: 1)

Daxili bazar
Xarici bazar
Amerika bazarı
London bazarı

Sual: Valyuta bazarı içərində əməliyyat həcminin böyüklüyünə görə Nyu- York və Tokio 
bazarları neçənci yerdə durur? (Çəki: 1)

Birinci yerdə
Beşinci yerdə
London bazarından sonra
Daxili bazarından sonra

Sual: Valyuta qiymətlərinə nə deyilir? (Çəki: 1)
Valyuta qiyməti



Daxili valyuta mübadiləsi
Valyuta məzənnəsi və ya valyuta kurslar
Valyuta kurslarının məbləği

Sual: Mərkəzi banklar nə vaxt bazarda alqı – satqı əməliyyatları aparırlar? (Çəki: 1)
Inflyasiya zamanı
İdxal – ixrac proseslərində 
Carı əməliyyatların hesabatı zamanı
Valyuta məzənnəsinə müdaxilə etmək üçün

Sual: Valyuta bazarının əsas vasitəçi qurumları hansılardır? (Çəki: 1)
Kommersiya bankları
Beynəlxalq banklar
Xarici banklar
Özəl banklar

Sual: Valyuta bazarında brokerlər hansı əməliyyatlara vasitəçilik edirlər? (Çəki: 1)
Valyuta mübadiləsi prosesinə
Xaricə kapitalın çıxışına
Banklar arası əməliyyatlar və valyuta kursunun formalaşmasına
Inflyasiya prosesinin qarşısının alınmasında

Sual: Valyuta bazarında alıcı – və satıcıların əsas vəzifəsi (Çəki: 1)
Fəal iştirak edirlər
Alıcı və satıcılar bu bazarın formalaşmasında mühüm rol oynayırlar
Alıcı və satıcılar üzü -üzə gəlməyərək, yalnız vasitəçi bank və ya bank xaricindəki maliyyə 

qurumları ilə əməliyyatlar həyata keçirilir
Daxili bazarın formalaşmasında iştirak edirlər

Sual: Valyuta bazarı necə bazardır və ən çox haralarda məskunlaşırlar? (Çəki: 1)
Yeni yaradılan bazardır
Böyük şəhərlərdə yerləşir
O qədər də böyük olmayaraq, dünyanın hər yerində yerləşir
Ümumbəşəri bazardır, böyük maliyyə mərkəzlərində, xüsusi ilə fond birjalarına yaxın 

yerlərdə yerləşir

Sual: Qitələr arasındakı saat fərqinə görə dünya valyuta bazarlarının iş rejimi necədir? (Çəki: 1)
Valyuta bazarlarında heç olmasa bir açıq olur
Valyuta bazarları eyni vaxtda bağlanır
Qitələrin saat fərqindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərir
Valyuta bazarları 24 saat boyunca 8 saat açıq olur

Sual: Valyuta bazarının 24 saat boyunca heç bağlanmamasının səbəbi (Çəki: 1)
Ölkənin valyuta kursinin daim dəyişməsi
İqtisadi inflyasiya
Qitələr arasında saat fərqindən asılı olaraq iş rejiminin qrafiki
Daim artan rəqabət



Sual: Müştərilər valyuta əməliyyatlarının böyük bir hissəsini necə həyata keçirirlər? (Çəki: 1)
Daxili valyuta hesabına
Banklarla həyata keçirilər
Brokerlər vasitəsi ilə həyata keçirirlər
Daxili bazarlar vasitəsi ilə

Sual: Beynəlxalq valyuta hesablaşmaları nələr vasitəsi ilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Daxili bazarlar hesabına
Banklar vasitəsi ilə
Birja vasitəsi ilə
Valyuta mübadiləsi ilə

Sual: Pərakəndə valyuta bazarı necə yaranır? (Çəki: 1)
Inflyasiya nəticəsində
Bankların müştəri ilə əlaqəsindən
Daxili bazarın inkişafından
Alqı-satqı prosesindən

Sual: Valyuta bazarının görünməyən yönü hansı əməliyyatdır? (Çəki: 1)
Bankların öz aralarındakı əməliyyatlardır.
Müştərilər arasındakı əməliyyatlardır
Alqı – satqı əməliyyatlarıdır
Vergi əməliyyatlarıdır

Sual: Valyuta əməliyyatlarında banklar nə ilə qarşılaşırlar? (Çəki: 1)
Inflyasiya qorxusu
Müştərilərin itirilməsi
Alqı-satqı prosesinin yanlışlığı
Risk və gözlənilməz məzənnə dəyişikliyi

Sual: Məzənnələrdəki bir düşmə bankın əlindəki valyuta ehtiyatlarına necə təsir edir? (Çəki: 1)
Bank riski azalır
Bankın əlindəki valyuta ehtiyatının valyuta ehtiyatlarının dəyərini azaldaraq banka zərər 

vurur
Bankın əlindəki valyuta ehtiyatının valyuta ehtiyatlarının dəyərini azaldaraq banka xeyir 

verir
Əhəmiyyətli təsir edərək, bank faizini aşağı salır

Sual: Valyuta alqı – satqısında bank nə vaxt zərə çəkir? (Çəki: 1)
Valyutanı alıb, yerinə qoyduğu ərəfədə əgər valyuta məzənnəsi artmışsa banka zərər dəyə 

bilər.
Valyutanı alıb, yerinə qoyduğu ərəfədə əgər valyuta məzənnəsi dəyişməzsə banka zərər 

dəyə bilər. 
Beynəlxalq əlaqələr birləşərsə
Beynəlxalq banklar arasında rəqabət olmazsa

Sual: Bankda mənfi vəziyyət yaranarkən, bank hansı yollardan istifadə etməlidir? (Çəki: 1)
Təcili başqa banklardan borc götürməli
Brokerin vasitəçilik xidmətində istifadə etmək



Xarici şirkətlərə müraciət etmək
Beynəlxalq bank xidmətindən faydalanmaq

Sual: Banklar bazara alıcı və ya satıcı olaraq girəndə necə adlanırlar? (Çəki: 1)
Öz adları ilə 
Bazarın adı ilə
Daxil olduqları bazarı adı ilə
Adlarının bilinməsini istəməzlər

Sual: Bankların bazara öz adları ilə girməsi hansı nəticələrin meydana çıxmasına səbəb olur? 
(Çəki: 1)

Bazarda alıcı çoxalır
Bazarda neqativ nəticələr meydana çıxmasına səbəb olur
Valyuta tələbinin azalması prosesi baş verir
Inflyasiya prosesinin baş verməsinə səbəb olur

Sual: Bank brokerə almaq və ya satmaq isdədiyi valyutanın hansı miqdarını bildirir? (Çəki: 1)
İlk həddini
Valyutanın son hədd miqdarını
Valyutanın ilk hədd miqdarını
Ən uyğun valyuta miqdarını

Sual: Bazardakı gedişlər və məzənnə dəyişikliyi haqqında olduqca sağlam və etibarlı 
proqnozları haradan əldə etmək mümkündür? (Çəki: 1)

Bank sahibləri tərəfindən
Brokerlər tərəfindən
Alıcı və satıcı tərəfindən
Valyuta birjalarından

Sual: Hansı halda banklar brokerlə deyil, öz aralarında əməliyyat aparmaq yolunu seçirlər? 
(Çəki: 1)

Müharibələr zamanı
Brokerlərin xidməti həddən artıq bahalı olduqda
Rəqiblərdən yayınmaq məqsədi ilə
Daxili valyuta bazarının sabitliyinin qorunması zamanı

Sual: “Valyuta İnterbankı” nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Valyuta mübadiləsinə
Broker əlaqəsinə 
Birbaşa və ya dolayı banklar arası valyuta əməliyatlarına
Daxili valyuta əməliyyatlarına

Sual: “Müddətli valyuta əməliyyatı” nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Valyutanın qaytarılma vaxtı
Valyutanın milli pul qarşılığında gələcəkdə müəyyən bir müddət sonra təhvil verilməsi şərti 

ilə alış və satış əməliyyatları üçün həmin gündən başlanan müqavilə
Valyutanın milli müəyyən bir müddət sonra təhvil verilməsi şərti
Valyutanın alış və satış əməliyyatları üçün aparılan əməliyyatlar



Sual: Müqavilənin bağlandığı ilk mərhələdə ödəmə necə olur? (Çəki: 1)
Müqavilə bağlandığı gündən ödəmələr həyata keçirilir
Müqavilə bağlandığı ilk mərhələdə heç bir ödəmə olmur
Müqavilə bağlanmadan əvvəl ödəmə olur
Risklərin az olması üçün ödəmələr sonraya saxlanılmır

Sual: Müddətli təhvil əməliyyatlarında tətbiq edilən məzənnələr necə adlanır? (Çəki: 1)
Təhvil məzənnəsi
Müddətli təhvil məzənnəsi
Müddətsiz təhvil məzənnəsi
Məzənnəsiz təhvil

Sual: Müddətli məzənnələr hansı günlərdə kvota edilir (Çəki: 1)
10, 20, 30, 50 və 190 günlük
1, 2, 30, 100 və 365 günlük
30, 60, 90 və 180 günlük 
30, 40, 50 və 60 günlük

Sual: Müddətli təhvil pensiyası nənə deyilir? (Çəki: 1)
Müddətli təhvil məzənnəsi spot məzənnəsindən çox isə aradakı fərqə
Müddətli təhvil məzənnəsi spot məzənnəsindən az olarsa
Müddətli təhvil məzənnəsi fərqi olmazsa
Hər iki məzənnənin bərabər olması

Sual: Müddətli məzənnə diskontu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Müddətli təhvil məzənnəsi spot məzənnəsindən az isə aradakı mənfi fərqə
Müddətli təhvil məzənnəsi spot məzənnəsinə
Müddətli təhvil məzənnəsi fərqi olmasına
Daxili məzənnələrin fərqi sıfır olmasına

Sual: Banklar interbank əməliyatlarına nə vaxt müraciət edirlər? (Çəki: 1)
Valyuta mübadiləsi prosesində
Xarici valyutalar bazarında əməkdaşlıq zamanı
Banklar valyuta vəziyyətlərindəki mənfi və müsbət halları taraşlaşşdırmaq üçün
Bankda valyuta risklərin azaltmaq üçün 

Sual: Valyuta bazar əməliyyatlarının əsas hissəsi hansı əməliyyatlarında təşkil olunmuşdu? 
(Çəki: 1)

Valyuta əməliyyatlarında
Xarici bazarda
Spot əməliyyatlarında
Müddətli təhvil bazarında

Sual: Müddətli təhvil bazarının ən əhəmiyyətli funksiyası (Çəki: 1)
Müddətli təhvil bazarının ən əhəmiyyətli funksiyası risklinin azaldılması prosesidir
Müddətli təhvil bazarının ən əhəmiyyətli funksiyası gələcəkdə valyuta cinsindən və ya gəlir 

əməliyyatı həyata keçirənləri məzənnə dəyişiklərində meydana gələn risklərə qarşı 
qorumasıdır



Müddətli təhvil bazarının ən əhəmiyyətli funksiyası əməliyyatı həyata keçirənləri 
proseslərin aparılmasın nizama salmaqdır

Beynəlxalq əlaqələrin asanlaşdırılması prosesidir

Sual: Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimləməsi necə aparılır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq standartlar üzrə aşağı salınır
Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimləməsi xüsusi valyuta qanunvericiliyi əsasında 

aparılır
Avropa standartlarına müvafiq olaraq aparılır
Qədimi adət ənənənələrlə

Sual: Azərbaycanda valyuta bazarı neçənci ildən fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)
1992 – ci ildən
2003 –cü ildən
1993 – cü ildən
2001-ci ildən

Sual: Neçənci ildən Bakı Banklar arası Valyuta Birjasında (BBVB) valyuta hərracları həyata 
keçirilməyə başladı?l] (Çəki: 1)

1992 – ci ildən
1993 – cü ildən
1994 – cü ildən
1996- ci ildən

Sual: “Valyuta tənzimləməsi haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdır? (Çəki: 1)
21 oktyabr 1993 – cü ildə
21 oktyabr 1994 – cü ildə
21 noyabr 1998 ci ildə
15 dekabr 1996 cı ildə

Sual: Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin hesablarında vasitələr hansı istiqamətdə 
köçürülə bilər? (Çəki: 1)

Respublika daxilində respublikadan kənar hesablara köçürülə bilər
Respublika daxilində bütün hesablara köçürülə bilər
Respublika daxilində hüquqi şəxslərin hesabına köçürülə bilər
Respublika daxilində fiziki şəxslərin hesabına köçürülə bilər

Sual: Kredit ölkədən kənarda istifadə olunarsa rezidentlər nə edirlər? (Çəki: 1)
Rezidentlər rəsmi sənədləşməni surətləndirirlər
Kredit müqaviləsini və həmin vəsaitin ölkə xaricində istifadəsinə aid sənədi banka təhvil 

verirlər
Kredit müqaviləsini ləğv edirlər
Valyuta bazarında m müəyyən status qazanırlar

Sual: Rezidentlər müvəkkil banklarındakı hesablarında xarici valyuta vasitələrini nə vaxt, nə 
şəkildə çıxara bilər? (Çəki: 1)

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən
Birbaşa investisiya vasitəsi ilə
Məhdudiyyət qoyulmadan, nağd şəkildə



Qanunvericiliyə əsasən, mərhələlər şəkildə

Sual: Azərbaycan Respublikası qeyri – rezidentlərin hesablarından köçürmələr necə aparılır? 
(Çəki: 1)

Xarici valyuta hesabına
Beynəlxalq banklar hesabına
Qrant, ianə, sosial yardın hesabına
Respublika daxilində, respublikadan kənarda 

Sual: Qeyri - Rezidentlər müvəkkil banklarındakı hesablarından xarici valyuta vasitələrini nə 
vaxt, nə şəkildə çıxara bilər? (Çəki: 1)

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən
Birbaşa investisiya vasitəsi ilə
Nağd şəkildə maneəsiz çıxara bilər
Qanunvericiliyə əsasən, mərhələlər şəkildə

Sual: Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Valyuta mübadiləsinin nağdlaşdirilməsi formasında
Lisenziya və icazələrin olması şəklində
Valyuta nəzarət orqanları və onların nəzarət orqanları tərəfindən
Daxili banklar hesabına

BÖLMƏ: 0105
Ad 0105

Suallardan 101

Maksimal faiz 101

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Qızıl standartlarının «qızıl dövrü» hansı dövrə təsadüf edir? (Çəki: 1)
Müasir dövrə təsadüf edir
1870 – 1914 illərə təsadüf edir
XX əsrin 30 – cu illərinə
Yaranma dövrü məlum deyil

Sual: “Avropa Valyuta sistemi” nə vaxtdan tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Yaranma dövrü məlum deyil
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra
XX əsrin sonları

Sual: Mərkəzi banklar üstünlük qazanırlar valyuta bazarına müdaxilə etməklə nə əldə edirlər? 
(Çəki: 1)

Rəqabətdə üstünlük qazanırlar
Kursun sabit qalmasına nail olurlar
Valyuta kursunu nəzərdə tutulan sərhədlər içərisində tutmağa çalışırlar



Banklar arasında əlaqələr yaradır

Sual: Milli valyuta nə vaxt devalvasiya edir? (Çəki: 1)
Yalnız valyuta mübadiləsi prosesində
Bank əməliyyatlarında
Yalnız valyuta qiymətlərinin yuxarıdan dəstəklənməsi müntəzəm xarakter daşıyanda
Paket kursu yüksələrsə

Sual: Qızıl pariter nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Milli valyuta kursuna
Milli pulun qizil dəyərinə dəyişdirilməsinə
Avropa Valyuta sistemində Avro vahidinin qızıla dəyişdirilməsinə
Avropa Valyuta sisteminə 

Sual: Bazar qiymətlərinin pariter ətrafında üzməsinə nə vaxt icazə verilir? (Çəki: 1)
Böyük həcimdə
Yalnız dar sərhədlər çərçivəsində
Beynəlxalq sahədə 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində

Sual: Daxili və xarici qiymət səviyyəsi valyuta məzənnəsinə təsir edirmi? (Çəki: 1)
Etmir
Valyuta məzənnəsinə təsir edir
Bazarda alqı – satqı əməliyyatlarınıa təsir edir
İnvestisiya qoyuluşuna təsir edir

Sual: Tənzimlənə bilən sabit kurs sistemində əsas prinsip nədir? (Çəki: 1)
Valyuta kurslarının partitetni davam etdirməklə yanaşı kurslarda tənzimləmə 
Valyuta kurslarının partitetni artırmaq
Bank əməliyatlarını tənzimləməklə
Bank riskini aşağı salmaqla

Sual: Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindən problemlər yaranırmı? (Çəki: 1)
Yox
Bu tənzimləmədə bəzi problemlər aradan qalxır
Bir çox problemlər meydana çıxır
Yaranan problemlər həll olunur.

Sual: Xarici müvazinətin tarazlaşdırma problemi nə vaxt yaranır? (Çəki: 1)
Xarici müvazinət əlaqələrinin pozulması zamanı
Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindənb]
Valyuta axının sabit olmaması zamanı
Məşğulluq sahəsindəki təsbitlər zamanı

Sual: Xarici müvazinətin tarazlaşdırma problemi nə deməkdir? (Çəki: 1)
Sabit kurs sistemində xarici müvazinətlə əlaqədar olaraq ölkənin əhəmiyyətli sabit valyuta 

kursunun dəyişməsi
Elmi – texniki əməkdaşlıq



Bank əməliyyatları
Banklar arası əlaqə

Sual: Mənfi saldolu ölkədə ümumi məsrəflər necə azaldır? (Çəki: 1)
Daxili valyuta ehtiyatı nizamlanır
Milli gəlir və xərcləmələr dərişdirməklə
Amerika dolları ilə
Daxili bazarın hesabına

Sual: Müsbət saldolu ölkələrdə tədiyyə balansında tarazlıq nə vaxt qurulur? (Çəki: 1)
Məşğulluq sahəsində tarazlıq yarananda
Bank sektorunda tarazlığı saxlamaqla
Məsrəflər artırılaraq tədiyyə balansında tarazlıq qurulur
Bank sektorunda risklər aşağı salınır

Sual: Mənfi saldolu ölkələr hansı problemlə qaşılaşırlar? (Çəki: 1)
Xarici ehtiyatların tükənməsi problemi ilə 
Valyuta ehtiyatlarının tükənməsi 
Banklar arasında əlaqələrin itməsi
Brokerlərlə əlaqə olmaması

Sual: Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi 
nə deməkdir? (Çəki: 1)

Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiyaya qərarın qəbul 
edilməsi deməkdir

Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi 
tətbiq edilən iqtisadi və maliyyə siyasətinin müvəffəqiyyətsizliyi deməkdir. 

Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi 
daxili valyutanın yüksəlməsi deməkdir

Sabit kurs sistemində mənfi saldolu ölkələrdə hökumətin devalvasiya qərar qəbul etməsi 
risklərin aradan qaldırılması deməkdir

Sual: Nə səbəbdən, hökumətlər son ana qədər devalvasiya qərarı almaqdan çəkinirlər? (Çəki: 
1)

İdxal – ixrac prosesinin sabit saxlaya bilməməsi zamanı
İqtisadi və maliyyə siyasətini müvazinətsizliyinin saxlaya bilmir
Banklar arasında müvazinətin pozulması baş verir
Daxili bazarda sabitlik pozulur

Sual: Bürokratik maneələrin genişlənməsinə və bazar mexanizmində uzaqlaşmağa nə səbəb 
ola bilər? (Çəki: 1)

Dolayı yolla ixracatı təşviq etməyə və idxalatı məhdudlaşdırmağa cəhd 
İdxal – ixrac proseslərinin pozulması 
Banklar arasında əlaqələrin itməsi 
Brokerlərlə əlaqə olmaması 

Sual: Tənzimlənə bilən sabit kurs sisteminin təcrübəsindən hansı problemlər yaranır? (Çəki: 1)
Valyuta çatışmamazlığı problemi
Sabit kurs sisteminin dəyişməsi problemi



Xarici müvəzinətin tarazlaşdırılması, likvidilik, ehdimal, emissiya qazancları problemləri
Risklər problemi, infilyasiya problemi, valyuta çatışmamazlığı problemi

Sual: Mərkəzi bank nə vaxt bazara çıxaraq düşməyə mane olmağa cəhd edir? (Çəki: 1)
Valyuta mübadiləsi prosesində
Qızıl istehsalı çətinləşəndə
Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli pul valyuta bazarında dəyərini itirəndə 
Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli pul valyuta bazarında dəyərini artıranda 

Sual: Nə üçün mərkəzi bankın kifayət qədər valyuta ehtiyatı olmalıdır? (Çəki: 1)
Risklərdən uzaq olmaq üçün
Beynəlxalq bazarda öz statusunu qorumaq üçün
Müvəqqəti kəsirlər nəticəsində milli valyuta bazarda dəyərini itirməsin
Milli valyuta bazarda dəyərini artırmaq məqsədi ilə

Sual: Bütün ölkələr üçün hansı problem var? (Çəki: 1)
Rəqabət problemi
Banklar arası əlaqə problemi
Beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının çatışmaması problemi
Valyuta alqı – satqısı problemi

Sual: Bretton – Vuds sistemində rezerv vasitəsi nə idi? (Çəki: 1)
Pul vasitəsi
Valyuta kursu
Qızıl və Amerika dolları
Qızıl 

Sual: Beynəlxalq linkvidilik ölkələri nəzarətindən hansı məsafədə yerləşir? (Çəki: 1)
Çox yaxın bir məsafədə
Ölkədən kənarda
Xarici bazarda
Uzaq bir mənbədən asılıdır

Sual: Valyutalar atasında dəyər fərqi nə vaxt olur? (Çəki: 1)
Eyni bir valyutanın istifadəsi zamanı
Birdən çox ölkənin valyutası istifadə olunarsa
Milli valyuta hesabına
Xarici valyuta hesabına

Sual: Qreşham Qanundan nə vaxt istifadə ölünü? (Çəki: 1)
Bank hesablamalarında
Daxili bazarda
Birdən çox ölkənin valyutası istifadə olunarsa
Banklar arası əlaqədə

Sual: “Pis pul yaxşı pulu bazarda çıxardır” prinsipi nə deməkdir? (Çəki: 1)
Eyni bir valyutanın istifadəsi zamanı
Sabit valyuta mübadiləsi prosesində



Hamı etibarlı pula meyl göstərəndə
Xarici rezidentlərin ehtiyacları zamanı

Sual: Etibarlı pullara nə vaxt meyl olunur. (Çəki: 1)
Sabit kurs sistemində spekulyatorlar bir hökumətin sabit pariteti davam etdirməsindən 

şübhələnərsə
Spekulyatorlar bir hökumətin sabit pariteti davam etdirməsində iştirak edərsə
Daxili valyutanın sabitliyinin itməsi zamanı
Banklar arasında rəqabət kəskinləşərsə

Sual: Hökumət nə vaxt devalvasiya əməliyyatlarına gedir? (Çəki: 1)
Valyuta kursu aşağı düşərsə
Bankların iflası prosesində
Valyuta kursu dəstəkləmə nöqtəsinə çıxdığı təqdirdə
Sabit kurs sistemində artım olarsa

Sual: Pul bazarı nədir? (Çəki: 1)
Qısa fond təklifi ilə qısa müddətdə olan fond tələblərinin qarşılaşdğı bir bazardır.
Daxili bazardır
Valyuta məntəqələrinin qarşılaşdğı bir bazardır.
Spekulyatorların yığışdığı yerdir

Sual: Devalvasiya olmazsa nə baş verər? (Çəki: 1)
Daxili bazar sabitləşər
Banklar iflas edər
Alıcı bazarı yaranar
Kiçik əməliyyatlar məsrəflərinin xaricində böyük bir zərər görməz 

Sual: Mənfi saldolu ölkənin revalvasiya əməliyyatına getməsi mümkünmü? (Çəki: 1)
Bəzi hallada istisna hal kimi mümkündür
Yalnız xarici brezentlərin ehtiyacı zamanı
Mümkün deyil 
Hər vaxt bundan istifadə edilir

Sual: “Senyoraj” temini nə deməkdir (Çəki: 1)
Müasir termindir
Keçmişdəki qızıl pul standartlarına məxsus bir termindir
İndiki qızıl pul standartları terminidir
Hal hazırda işlədilən bir termindir

Sual: “Senyoraj” nə deməkdir? (Çəki: 1)
Qızıl pul dəyəridir
Qızıl pul dəyəri ilə, istehsalat məsrəfi arasındakı fərqdir
İstehsalat məstəfələrinin cəmidir
Valyuta kursunun cəmidir

Sual: Nə səbədən “Senyoraj” qazanc adlanır? (Çəki: 1)
Qızıl pul dəyərinə görə “Senyoraj” adlanır



Kral və hökmdar tərəfindən işlədilidiyi üçün “Senyoraj” adlanır
Prezidentlər tərəfindən işlədildiyi üçün adlanır
Qədimdə bu termin olduğu üçün adlanır

Sual: Müasir dövrdə “Senyoraj” qazancı meydana gətirən sistem hansıdır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemi
İqtisadi inkişaf prosesi
ABŞ dollarının bir ödəmə və ya ehtiyat vasitəsi olaraq istifadə edilməsi prosesi
Xarici valyuta fondlarının yığılması sistemi 

Sual: Azərbaycan dollar ehtiyatını artırmaqdan ötrü nə etməlidir? (Çəki: 1)
Mall ixrac etməlidirlər
Valyuta mübadiləsi aparlalıdırlar
Mal və xidmət ixrac etməli və ya başqa bir real mənbənin məsrəfini azaltmalıdırlar
Elmi əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməlidirlər

Sual: Emissiya qazanclarından hansı ölkələr faydalanır? (Çəki: 1)
[yeni cavab]

Sual: Emissiya qazanclarından hansı ölkələr faydalanır? (Çəki: 1)
Yalnız beynəlxalq əlaqələri güclü olan ölkələri faydalanır
Bank sektorunu yaxşı inkişaf etdirən ölkələri faydalanır
Yalnız pulu xarici ödəmələrdə istifadə edilən və ya ehdiyat olaraq saxlanılan ölkələr 

faydalanır
Sənaye ölkələri faydalanır

Sual: “Üzən kurs sistemi” başqa necə adlandırılmışdır? (Çəki: 1)
“Üzən valyuta sistemi”
Sərbəst dəyişən və ya elastik kurs sistemi
Valyuta sistemi
Sabit kurs sistemi

Sual: “Üzən kurs sistemi”nin fərqli cəhəti hansılardır? (Çəki: 1)
Valyuta riski çoxdur
Ən aşırı variant sisteminə daxildir
Ən aşırı variantında valyuta bazarı üzərində heç bir hökümət müdaxiləsi yoxdur
Valyuta kursları dəişmir

Sual: Milli pulun dəyərinin artması nə vaxt yaranır? (Çəki: 1)
Valyuta təklifinin artması zamanı
Təklif sabit ikən valyuta kursunun dəyişməsi
Valyuta tələbi sabit ikən təklifinin artması və ya təklif sabit ikən valyuta kurslarının 

dəyişməsi zamanı
Milli bank sisteminin yaranması zamanı

Sual: Valyuta kursunun dəyişməsi nə zaman baş verir? (Çəki: 1)
Sabit valyuta təklifinin artması zamanı



Valyuta tələbi sabit ikən təklifinin artması və ya təklif sabit ikən valyuta kurslarının 
dəyişməsi zamanı

Banklar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın pozulması zamanı
Beynəlxalq əməkdaşlıq zamanı

Sual: Sərmayə bazarı necə bazardır? (Çəki: 1)
Daxili bazardır
Uzunmüddətli fond təklifi ilə uzun müddətdə olan fond tələblərinin qarşılaşdığı bazardır
Sabit bazardır
Beynəlxalq bazardır

Sual: Üzən kurs sisteminin müsbət və mənfi cəhətlərini göstərin (Çəki: 1)
Elm adamları, xarici ticarət firmaları maliyyə idarəçiləri, xarici investorlar və hökumətlər bu 

kurs sistemini müsbət qiymətlədirirlər
Elm adamları, . “Üzən kurs sistemi”ni müsbət qiymətlədirirlər, xarici ticarət firmaları maliyyə 

idarəçiləri, xarici investorlar və hökumətlər bu kurs sisteminə yaxşı baxmırlar
Xarici ticarət firmaları maliyyə idarəçiləri, xarici investorlar və hökumətlər bu kurs sistemini 

müsbət qiymətlədirirlər
Elm adamları “Üzən kurs sistemi”nə yaxşı baxmırlar

Sual: Avropa İnkişaf fondu nə vaxt yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1958- ci ildə
1996 – ci ildə
1965 – ci ildə cavab]
1971 – ci ildə

Sual: Avropa Regional İnkişaf fondu nə vaxt yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1975- ci ildə
1971 – ci ildə
1965 – ci ildə
1998 – ci ildə

Sual: “Üzən kurs sistemi”nin valyuta kurslarına xeyri nədir (Çəki: 1)
Valyuta kurslarını sabit saxlayır
Valyuta kursları həqiqi dəyərini tapa bilir
Valyuta münasibətlərini asanlaşıdrır
Sabit kurs sistemini asanlaşıdırır

Sual: Beynəlxalq iqtisadiyyatda optimal bölgünün təmin edən nədir? (Çəki: 1)
“Üzən kurs sistemi”ndə valyuta kursları həqiqi dəyərini tapa bilir
Elmi əməkdaşlıq əlaqələri
Banklar arası əməkdaşlıq
Brokerlərlə sövdələşmələr 

Sual: Xarici balans sistemləri nədir? (Çəki: 1)
Bir valyutaya olan tələbin azalması prosesi olan sistemlərdir
Bir valyutaya olan tələbin artması valyuta kursunun artmasına, təklifin artımı valyuta 

kursunun düşməsi prosesi olan sistemlərdir
Bir valyutaya olan tələbin azalması prosesi olan sistemlərdir



Bir valyutaya olan tələbin artması və təklifin azalması prosesi olan sistemlərdir

Sual: “Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı? (Çəki: 1)
“Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi olmayıb
“Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi var
“Üzən kurs sistemi”ndə avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi çoxdan aradan qaldırılıb
Avtomatik tarazlaşdırma mexanizmi “Üzən kurs sistemi”ndə heç vaxt olmayıb

Sual: Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı? (Çəki: 1)
Vardır
Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi yoxdur.
Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi ləğv olunub
Sabit Kurs sistemində avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi müasir dövrdə ən aktual məsələ 

olaraq həyata keçirilir

Sual: Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazılaşdırma nədən asılıdır? (Çəki: 1)
Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma hökümət qərarlarından asılıdır
Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma valyuta tarazlığından asılıdır
Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma dövrü mətbuatdan asılıdır
Sabit Kurs sistemində avtomatik tarazlaşdırma bazar iqtisadiyyatında asılıdır

Sual: Xarici rezervlərin ehdiyacı nədir? (Çəki: 1)
Sabit kurs sistemində kursların sabitliyini üçün kurs rezentlərinin olması
Üzən sistemdə valyuta axını
Milli pulun həqiqi dəyəri
Valyuta mübadiləsi 

Sual: Üzən sistemdə nə vaxt xarici ehtiyata ehdiyac qalmır? (Çəki: 1)
Brokerlərlə münasibətdə
Xarici tarazlıq özbaşına formalaşdığında
Milli pulu həqiqi dəyıvinin aşağı düşməsi zamanı
Beynəlxalq bazarda

Sual: Avropa banklarının Beynalxalq kompaniyası neçənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1989 – ci ildə
1970- ci ildə
1992 – ci ildə
1980—cı ildə

Sual: Nə vaxt hökumətlər maliyyə və pul siyasətlərini daxili hədəflərin reallaşmasına 
yönəldirlər? (Çəki: 1)

Xarici tarazlığın pozulmaması qayğısı zamanı
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr zamanı
Maliyyə və pul siyasəti zamanı
İnformasiya mübadiləsi prosesində 

Sual: Sabit kurs sistemində xarici şokların ölkəyə təsiri necə olur? (Çəki: 1)
Daha çox olur



Daha asan olur.
Təsiri olmur
Bu haqda heç bir məlumat yoxdur

Sual: Xarici şoklar nədir? (Çəki: 1)
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya prosesi
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesi
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesinin azaldılması prosesidir
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesidir

Sual: Xarici şoklar zamanı hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya prosesi
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya prosesi
Mənbəyini xaricdən alan inflyasiya və ya depressiya zamanı valyuta kursları dərhal lazım 

olan mühitlə ayaqlaşıb iqtisadiyyatı bu nəzarətsiz faktorların təsirindən qoruması prosesidir. 
İnformasiya mübadiləsi prosesi

Sual: Asiya İnkişaf Bankı (AİB) nə vaxt təsis edilmişdir? (Çəki: 1)
1965-ci ildə 
1988-ci ildə
2005-ci ildə
2010-cu uildə

Sual: Tədiyyə axını nə vaxt meydana gəlir? (Çəki: 1)
Elmi – texniki əməkdaşlıqda
Ölkədən xaricə və ya xaricdən ölkəyə baş verən iqtisadi əməliyyatlarda 
Inflyasiya zamanı
Valyuta alqı – satqısında

Sual: Valyuta mövqeyi nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Bank aktivlərinin mövqeləri o bankın valyuta mövqeyini verir
Bir bankın aktivindəki çeşidli valyuta varlıqları ilə passivindəki valyuta mənşəli öhdəliklər bir 

bütün olaraq o bankın valyuta mövqeyini verir
Bir bankın valyuta mövqeyi o bankın valyuta mövqeyini verir
Bir bankın aktivindəki çeşidli valyuta varlıqları o bankın valyuta mövqeyini verir

Sual: Hansı sistem bürokratiyanı aradan qaldırır? (Çəki: 1)
Valyuta sistemi
Bank sistemi
Milli valyuta 
Üzən kurs sistemi

Sual: Beynəlxalq səviyyədə iqtisadi cəhətdən qeyri – sabitlik yaradaraq riskləri aparan sistem 
hansıdır? (Çəki: 1)

Üzən kurslar sistemi
Valyuta axını
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Ölkə daxili inflyasiya



Sual: Beynəlxalq ticarət və sərmayə hərəkatının qarşısını alan sistem hansıdır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq
Bank əməliyyatları sistemi
Maliyyə faktoru
Üzən kurslar

Sual: Kurs riskinə qarşı hansı bazarda qorunma imkanı var? (Çəki: 1)
Maliyyə bazarında
Valyuta bazarında
Ticarət bazarında
Müddətli bazarda

Sual: İnflyasiyanı birbaşa sürətləndirən amil nədir? (Çəki: 1)
Bank sistemi
Gömrük sistemi
Üzən kurs sistemi
Vergi sistemi

Sual: Nə səbəbdən inflyasiya sürətlənir? (Çəki: 1)
Çünki kurs artdıqca xam mal və qida maddələrinin qiyməti yüksəlir
Çünki kurslarda artıb azalma prosesi baş verir
Xarici ticarət əməliyyatları azalır
Daxili bazar zəifləyir

Sual: Valyuta kurslarının qiymətlər üzərində tək artım istiqaməti nə ilə nəticələnir? (Çəki: 1)
Bolluq olur
Gəlirlər artır
Ölkə daxili inflyasiya prosesi baş verir
Ölkə daxili maliyyə qıtlığı yaranır

Sual: Finans bazarında alqı – satqı obyektləri necə adlanır? (Çəki: 1)
Valyuta alətləri
Daxili bazar alətləri
Valyuta təklif və tələblərinin elastikliyinin alətləri
Finans alətləri

Sual: Bu elastik dəyərinin yüksək olmadığı təqdirdə müəyyən bir xarici qeyri tarazlığı aradan 
qaldırmaq üçün nə tələb olunur? (Çəki: 1)

Bank əməliyyatlarının dayandırılması
Maliyyə bazarının sabitliyi
Böyük kurs dəyişikliyi olmalıdır
Valyuta axını sabit olmalıdır

Sual: Maliyyə xidmətləri neçə sahəni əhatə edir? (Çəki: 1)
Maliyyə xidmətləri 4 sahəni əhatə edir
Maliyyə xidmətləri 7 sahəni əhatə edir
Maliyyə xidmətləri 12 sahəni əhatə edir 
Maliyyə xidmətləri 3 sahəni əhatə edir



Sual: Sabitliyi pozan spekulyasiya sistemi haqqında mənfi fikirlər hansılardır? (Çəki: 1)
Kurslardakı qeyri sabitliyi pozur
Bank sisteminin işini ləngidir 
İnflyasiyanın baş verməsinə səbəb olur
Daxili bazarın inkişafını azaldır

Sual: 1073 – cü ildən sonrakı dövrdə 1980-cı illərədək böyük maliyyə problemlərinin 
yaşanmaması hansı sistemin hesabına baş vermişdir? (Çəki: 1)

Sabit kurs sistemi hesabına
Xarici valyuta kursu hesabına
Daxili valyuta hesabına
Maliyyə bazarları hesabına

Sual: Üzən kurs sistemini tənzimləmək üçün nələrdən istifadə etmişlər? (Çəki: 1)
Müxtəlif maliyyə resursları yaratmışlar
Müxtəlif modellər meydana çıxartmışlar 
Daxili bazarı tənzimləmişlər
Brokerlərlə əlaqə yaradılmışdır

Sual: Sabit kurs sistemi ilə üzən kurs sisteminin kombinasiyasının yaradılmasının üstün 
cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Hər iki sistemdən uzaq olmağa imkan verir
İki sistemin bəzi üstün cəhətlərini birləşdirir
Sabit kurs sistemini yaradır
Ali kombinasiya sistemi formalaşdırır

Sual: Sabir və üzən kurs sistemi arasında yer alan modellər hansılardır? (Çəki: 1)
Sabit sistemlər, Geniş sistemlər, Sabit olmayan sistemlər
İdarəetməli dalğalanmalar, Geniş marşlı partitetlər, Sürünən partitetlər, Valyuta birlikləri.
Valyuta sistemləri, Bank sistemləri, Avanqard sistemlər
Qarışıq sistemlər, Marşal sitemləri, Bazar sistemləri

Sual: İdarəetməli dalğalanmalar sistemi necə bir sistemdir? (Çəki: 1)
Valyuta kursunun valyuta bazarındakı tələb – təklif şərtidir
Maliyyə bazarının tələb – təklif şərtidir
Valyuta kurslarının valyuta bazarındakı tələb – təklif şərinə görə formalaşmaq üçün sərbəst 

buraxılmasıdır
Beynəlxalq qaydaların əsasıdır

Sual: Kurs üzmələrinə mərkəzi bankların mövqeyi: (Çəki: 1)
Bank sisteminə aidiyyəti yoxdur
Mərkəzi bankaların nəzarəti altdadır
Bank sisteminin qaydalarında zidd olaraq fəaliyyət göstərir
Mərkəzi bankların təsiri altdan çıxarılır

Sual: Valyuta kurslarının tez – tez dəyişməsinə səbəb nədir? (Çəki: 1)
Daxili və xarici bazar statusun qoruyur.
Valyuta tarazlığının artmasına əsasən



Daxili və xarici bazarda baş verən proseslərə görə
Beynəlxalq əlaqələrin yaxşılaşması məqsədi ilə 

Sual: Valyuta kurslarına sabitlik gətirən səbəblər hansılardır? (Çəki: 1)
Geniş marjlı paritetlər
Sürünən paritetlər
İdarəetməlik dalğalanmada üzən kurs sisteminin elastikiliyi və mərkəzi bankların 

müdaxiləsi 
İdarəetməlik dalğalanma və daxili valyuta sistemi

Sual: Geniş marjlı paritetlər nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Bu sistemdə dalğalanma hədləri genişlənmişnə paritet sistemi deyilir
Dalğalanma hədlərinin genişlənmiş sistemi deyilir
Valyuta axını sistemi deyilir
Sistemə genişlənmiş paritet sistemi deyilir

Sual: Milli valyutanın paritetdən asılılığı nə vaxt baş verir? (Çəki: 1)
Beynəlxalq əməkdaşlıqda
Sabit valyuta kursu sistemində 
Geniş marjlı paritetlər sistemində
Sürünən paritetlər sistemində

Sual: Sürünən paritetlər hansı kurs tətbiqi vardı? (Çəki: 1)
Mərkəzi valyuta kurs sistemi
Malik olmayan kurs sistemi
Tənzimləmələr sistemi ilə
Paritetlər və ya mərkəzi kurs sitemi

Sual: Sürünən paritetlər kursunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Mərkəzi kursun tez - tez dəyişməsidir
Mərkəzi kursun keçən bir neçə həftəyə aid bazar kurslarını ortalamasına görə dəyişməsidir
Mərkəzi kursun bir illik dəyişməsidir
Mərkəzi kursun bazar kurslarına görə dəyişməsidir

Sual: “Göstəricilərə görə tənzimələr” metodu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Tənzimləmələr üsuluna 
Maliyyə bazarının tənzimləməsi məqsədinə
Keçmiş həftənin ortalamasın görə formalaşdığına 
Valyuta kursunun tənzimləməsi nə

Sual: Valyuta sistemləri əsas xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Eyni coğrafi məkanda yerləşən ölkələrin valyuta sistemlidir
Milli valyutaların sabit kurslarının, qrup xaricindəki pullarına qarşı sərbəst dalğalanmağa 

icazə verən bir sistemlidir 
Eyni coğrafi məkanda yerləşən bir qrup ölkə milli valyutaların sabit kurslarını bir –birindən 

asılı edən, qrup xaricindəki pullarına qarşı sərbəst dalğalanmağa icazə verən bir sistemlidir
Avropa ölkələrin valyuta sistemlidir



Sual: Valyuta birlikləri nəzəriyyəsinin baniləri kimdir? (Çəki: 1)
Qərbi Avropa iqtisadçıları
ABŞ və Kanada brokerləri
Mindell və Mark Kinnon
Conson Vaqner və Cek London

Sual: Optimal pul zonasına uyğun hansı birliyi nümunə göstərmək olar? (Çəki: 1)
ABŞ, Kanada və Meksika və Qərbi Avropa valyuta birlikləri
Qərbi Avropa dövlətləri
Şimali Amerika zonaları
Asiya iqtisadi zonaları

Sual: Valyuta qiymətlərinə nə deyilir? (Çəki: 1)
Valyuta tənzimləməsi
Kurs dəyişmələri
Valyuta məzənnələri və valyuta kursları
Maliyyə tənzimləməsi problemi

Sual: Valyuta kurslarını təsirləndirən aksiomlar: (Çəki: 1)
Faiz, qiymət, gəlir
Valyuta, mal ixracatı
Alqı – satqı əməliyyatları
sabit kurs sistemi

Sual: İqtisadiyyatda gedən prosesləri və valyuta kurslarındakı dəyişmələri təmin etmək üçün nə 
etmək lazımdır? (Çəki: 1)

Valyuta kursunu bilmək lazımdır
Bazar iqtisadiyyatının sabitliyi 
Əsas iqtisadi göstəriciləri bilmək 
Alış – veriş imkanlarına malik olmaq

Sual: Valyuta kurslarının dəyişməsinə təsir göstərən əsas iqtisadi göstəricilər hansılardır? 
(Çəki: 1)

Valyuta əməliyyatları sistemi, xarici borc və faiz ödəmələri, pul miqdarındakı dəyişmələr, 
beynəlxalq qrumların ölkə iqtisadiyyatına dəyişmələrinə notları və s. 

Bank əməliyyatları sistemi, Valyuta əməliyyatları sistemi, Mərkəzi bankların qızıl – valyuta 
ehdiyatlarının həcmi və s.

Cari əməliyyatlar, xarici ticarət balansına aid statistik göstəricilər, Mərkəzi bankların qızıl – 
valyuta ehdiyatlarının həcmi, dövlət büdcəsinə aid göstəricilər, xarici borc və faiz ödəmələri, 
pul miqdarındakı dəyişmələr, beynəlxalq qrumların ölkə iqtisadiyyatına dəyişmələrinə notları 
və s. 

Bank əməliyyatları sistemi, Valyuta əməliyyatları sistemi və s. 

Sual: Bir ölkənin milli pul vahidinin xarici dəyəri nəyə deyişlir? (Çəki: 1)
Maliyyə bazarının faiz tənzimləməsi sisteminin göstəricisidir
İqtisadı performansının aşağı salınması göstəricisi
Bir ölkənin milli pul vahidinin xarici dəyəri, o ölkənin iqtisadı performansını ortaya qoyan ən 

optimal göstəricisidir 
Beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin göstəricisidi. 



Sual: Valyuta kursunun dəyişməsinə təsir göstərən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Tədiyyə balansı, Faiz həddi və daxili bazar amilləri və s.
Tədiyyə balansı, Xarici valyuta və s.
Tədiyyə balansı, Milli valyuta və s.
Tədiyyə balansı, Satınalma gücü pariteti nəzəriyyəsi, Faiz həddi, Pul və ya Maliyyə 

siyasəti, vergi dərəcələrinin dəyişməsi və s. 

Sual: Dünya pul funksiyası nə vaxt təzahür edir? (Çəki: 1)
Ölkələr arasında və ya müxtəlif ölkələrin şəxsləri arasındakı qarşılıqlı münasibətdə təzahür 

edir
Daxili valyuta ehtiyatlarına təzahür edir
Ölkənin pul dəyərində təzahür edir
Beynəlxalq əməkdaşlıqda təzahür edir

Sual: Ölkənin pul dəyərinə mənfi təsir göstərən əsas amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Ölkənin tədiyyə balansı, xarici borcların artması və sərmayə girişindəki azalmalar
Beynəlxalq valyuta tarazlığı
Bank sistemlərinin dağılması
Sabit sistem formasının iflası

Sual: Pul xarici bazarda nə vaxt öz dəyərini itirir? (Çəki: 1)
Tədiyyə balansına mütəmadi şəkildə kəsir verəndə və o ölkənin pul vahidinə təklif tələbdən 

çox olanda
Beynəlxalq valyuta tarazlığı pozulanda
Elmi – texniki avadanlıqdan az istifadə etdikdə
Valyuta kursunun aşağı düşməsi nəticəsində

Sual: Valyuta kursunun qiymətlər üzərindəki təsiri neçənci ildə kim tərəfindən təsbit edilmişdi? 
(Çəki: 1)

1934 cü ildə İsveç iqtisadçısı Kassel təsbit etmişdir
1919 cü ildə Alman iqtisadçısı Hanri təsbit etmişdir
1920 - ci ildə İsveç iqtisadçısı Kassel təsbit etmişdir
1914 cü ildə İsveç iqtisadçısı Manuel təsbit etmişdir

Sual: Valyuta kursu dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Valyuta 
Bank sistemi
Nominal valyuta kursu 
Bank sistemi əməliyyatı

Sual: Nominal valyuta kursu nə deməkdir? (Çəki: 1)
İki ölkə pul vahidinin nisbi qiymətidir
İki ölkənin pul vahidləridir
Xarici ölkələrin pul vahidləridir. 
Ölkənin valyuta mövqeyidir


