
PUL VƏ BANKLAR FƏNNİNDƏN TESTLƏR (QİYABİ) 
 

1. Pulun mövcudluğunun zəruri əsası 
A. Dövlətin maliyyə ehtiyacları 
B. Xarici iqtisadi əlaqələr 
C. Əmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü 
D. Mərkəzi və kommersiy1a banklarının tələbatı + 
 
2. Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti  
A. Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları  bazarının meydana gəlməsi 
B. Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçsinə keçid + 
C. Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl  yataqlarının kəşfi 
D. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu  və iri topdan 

bazarların meydana çıxması 
 
3. Pul … ümumi ekvivalentidir. 
A. Mübadilə dəyərinin 
B. Mal və xidmətlərin dəyəri + 
C. İstehlak dəyərinin 
D. Tam dəyərli pulların çəkisinin 
 
4. Nominal dəyərləri … … pullar  tam dəyərlidir. 
A. Bazarda kortəbii müəyyən olunan 
B. Real dəyərindən aşağı olan  
C. Real dəyərini üstələyən 
D. Real dəyərə müvafiq olan + 
 
5. Bir əmtəənin dəyərinin digər  əmtəədə əks olunması hansı dəyər  forması 

üçün xarakterikdir: 
A. Sadə + 
B. Tam 
C. Ümumi 
D. Pul 
 
6. Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə envivalent əmtəədə əks 

etdirir?  
A. Sadə  
B. Tam + 
C. Ümumi 
D. Pul 
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7. Pul ilə ödənilməyən mala mülkiyyət hüququ verən mal mübadiləsi 
sövdələşməsi necə adlanır? 

A. Forfeytinq 
B. Dempinq 
C. Barter + 
D. Faktorinq 
 
8. Nominal dəyəri … … dəyər nişanələri  puldur: 
A. Müəyyən olunmayan 
B. Real dəyərə müvafiq olan 
C. Real dəyərindən aşağı olan 
D. Real dəyərdən yuxarı olan + 
 
9. Hansı konsenpsiyaya görə pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma 

nəticəsində meydana gəlmişdir: 
A. Monetarist 
B. Rasionalist 
C. Təkamül + 
D. Psixoloji 
 
10. Pul hansı ehtiyacların ödənilməsi vasitəsidir 
A. Ancaq mənəvi 
B. Məhdud saydakı 
C. Bütün + 
D. Ancaq maddi 
 
11. Pul … … dəyərinin müstəqil formasıdır. 
A. Mübadilə + 
B. İstehlak 
C. Əmtəə 
D. Maliyyə 
 
12. Nisbətən likvidli bir əmtəənin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu 

oynaması hansı dəyər forması üçün  xarakterikdir: 
A. Pul 
B. Tam 
C.Ümumi + 
D. Sadə 
 
 



 3 

13. Əmtəələrin … … onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında 
müəyyən olunur: 

A. Dəyəri + 
B. İstehlak dəyəri 
C. Valyuta kursu 
D. Mənfəəti 
 
14. Pul ictimai zəruri  əmək sərfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir: 
A. Xarici + 
B. Daxili 
C. Mənəvi 
D. Mövsümi 
 
15. Əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi … … çıxış edir: 
A. Gəlir  
B. Mənfəət 
C. Rentabellik 
D. Qiymət + 
 
16. Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir: 
A. Pul-əmtəə-pul + 
B. Əmtəə-pul-əmtəə 
C. Əmtəə-əmtəə- pul 
D. Pul – borc öhdəliyi- əmtəə 
 
17. Müasir pullar: 
A. Qızıla dəyişdirilmir + 
B. Dövlət nişanı fabrikində qızıla  dəyişdirilir 
C. AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir 
D. AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir. 
 
18. … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır: 
A. Əmtəə istehsalı + 
B. Valyuta  bazarı 
C. Fond bazarı 
D. Veksel mübadiləsi 
 
19. Pulun funksiyaları … … deməkdir: 
A. Cəmiyyətin fəaliyyəti və inkişafının müxtəlif sahələrinə pulun tətbiqi və 

təsirinin nəticəsi 
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B. Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü 
C. Pulun düzgün  fəaliyyəti üçün  zəruri şərait. + 
D. Kreditə verilmiş pulun qiyməti 
 
 20. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının kapitalı …. hesabına 
formalaşır: 
A. Dövlətin vəsaitəlri + 
B. Fərdi şəxslərin ianələri; 
C. Kommersiya banklarının fondları; 
D. Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri. 
 
21. Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirməklə mərkəzi bank …. 
siyasətini aparır: 
A. Diskont; 
B. Deviz + 
C. Fond; 
D. Mühafizəkar. 
 
22. Dəyər ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinə yetirir: 
A. Yalnız  tam dəyərli + 
B. Yalnız natamam dəyərli 
C. Tam və natamam dəyərli 
D. Kağız və kredit 
 
23. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının  mahiyyəti özünü … … kimi çıxış 

etməsində göstərir: 
A. Əmtəə mübadiləsində  vasitəçi 
B. Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi 
C. Ümumi dəyər etalonu + 
D. Yığım və əmanət vasitəsi 
 
24. Pulun hansı funksiyası onun digər funksiyalarının reallaşmasının  

təminatçısıdır: 
A. Dünya pulu 
B. Tədiyə vasitəsi 
C. Dəyər ölçüsü + 
D. Tədavül vasitəsi 
 
25. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasının mahiyyəti özünü … kimi çıxış 

etməsində göstərir: 
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A. Əmtəələrin mübadiləsində vasitəsi + 
B. Borc öhdəliklərinin ödənilməsində vasitəçi 
C.  Yığım və əmanət vasitəsi 
D. Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent 
 
26. Tədavül vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir. 
A. İdeal, xəyal edlilən 
B. Ancaq real + 
C. Ancaq nağdsız 
D. İdeal və real 
 
27. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən  ödəmə qabiliyyətli 

tələbin həcmi: 
A. Əmtəə təklifini xeyli qabaqlamalıdır 
B. Əmtəə təklifindən xeyli aşağı  olmalıdır 
C. Vaxt keçdikgə azalsın 
D. Əmtəələrin təklifinə uyğun  olmalıdır. + 
 
28. Tədavül vasitəsi funksiyasını … yerinə yetirir 
A. Yalnız tam dəyərli pullar  
B. Yalnız dəyər nişanələri 
C. Tamdəyərli  pullar və dəyər nişanələri + 
D. Yalnız nağdsız pullar 
 
29. Pulun yığım vasitəsi funksiyası özünü … göstərir 
A. Əmtəələrin mübadiləsində  vasitəçilikdə  
B. Borc öhdəliklərinin ödənilmə vasitəsində  
C. Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent olmasında 
D. Yığım vasitəsi və pul  aprtımında + 
 
30. Yığım vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir. 
A. Yalnız real pullar + 
B. İdeal pullar 
C. İdeal və real pullar 
D. Yalnız nağdsız pullar 
 
31. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını  yerinə yetirməsi üçün hansı düstur 

xarakterikdir: 
A. Əmtəə-pul-əmtəə + 
B. Pul-əmtəə-pul 
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C. Əmtəə-borc öhdəliyi-pul 
D. İstehsal – bölgü- mübadilə – istehlak 
 
32. Dünya pulu funksiyası hansı qarşılıqlı münasibətdə təzahür olunur: 
A. Yalnız müxtəlif ölkələrin kommersiya bankları arasındakı 
B. Ölkə daxilindəki fiziki və hüquqi şəxslər  arasındakı 
C. Ölkələr arası və ya müxtəlif ölkələrdəki fiziki və hüquqi şəxslər  arasındakı 
D. Yalnız valyuta maliyyə təşkilatları və ölkələrin hökumətləri arasındakı  
 
33. Banklar tərəfindən  beynəlxalq bank krediti verilir: 
A. Yalnız ixrac edənlərə 
B. Yalnız alıcı dövlətin hökumətinə 
C. İxrac və idxal edənlərə + 
D. Yalnız idxalçılara 
 
34. Hal-hazırda dünya pulu funksiyasını əsasən … valyutalar yerinə yetirir: 
A. Dönərli olmayan 
B. Sərbəst dönərli + 
C. Qismən dönərli 
D. Tədavül olunmayan 
 
35. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı qiymət miqyası: 
A. Müəyyən edilmirdi 
B. Pul vahidinin istehlak dəyəri kimi çıxış edirdi 
C. Pul vahidində əks olunan metal pulun çəkisinə uyğun gəlirdi + 
D. Ölkədə müəyyən qiymət səviyyəsinin formalaşması nəticəsində kortəbii 

formalaşan pul vahidinin səviyyəsi idi. 
 
36. Əhalinin pul yığımları ölkədə  hansı münasibətlərin inkişafının  

nəticəsidir: 
A. Kredit + 
B. Faktorinq 
C. Forfeytinq 
D. İcarə 
 
37. Hansı pul vahidləri beynəlxalq vahilddir: 
A. SDR, ekü və avro 
B. Ekü və dollar 
C. SDR və avro 
D. SDR və ekü + 
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38. Pul yığımları … … mövcud olur: 
A. Yalnız fərdi sahibkarlıq sferasında 
B. Maddi istehsal sferası və fərdi şəxslərdə + 
C. Yalnız ayrı-ayrı şəxslərdə 
D. Yalnız  maddi istehsal sferasında 
 
39. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının başlıca təyinatı özünü nədə göstərir: 
A. Dövlətin qiymətli kağızlarının emissiyasının təmin olunmasında 
B. Əmtəə dünyasına vahid  dəyər etalonunun təqdim olunmasında + 
C. Pul yığımlarının yaradılması imkanının təmin olunmasında 
D. Borc öhdəliklərinin  emissiyası imkanının təmin olunmasında 
 
40. Dəyər nişanələrinin tədavülündə qiymət miqyası: 
A. Yalnız milli və xarici  valyutaların dəyərlərinin nisbəti əsasında müəyyən 

olunur 
B. Müəyyən olunmun 
C. Pul vahidinin metal çəkisinə uyğun gəlir 
D. Ölkədə formalaşan müəyyən qiymət səviyyəsi nəticəsində kortəbii yaranan pul 

vahidinin səciyyəsidir. + 
 
41. Dünya təcrübəsində puldan tədavül vasitəsi kimi istifadə: 
A. Genişlənir 
B. Çox genişdir və pulun digər  funksiyalarda istifadəsini üstələyir 
C. Dəyişilməz qalır 
D. Azalır + 
 
42. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı mübadilə münasibətləri … 

müəyyənləşir: 
A. Dövlət tərəfindən  
B. Sövdələşən tərəflər tərəfindən  
C. Əmtəələrin dəyərinin qızıla bərabərləşdirilməsi yolu ilə + 
D. Hər bir mal qrupu üzrə mərkəzdləşdirilmiş qaydada 
 

43. Pulun rolu: 
A. Dəyərin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyətinin konkret xarici ifadəsidir. 
B. İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır. 
C. Pulun tədavül və tədiyə vasitələri funksiyaları  ilə müəyyənləşdirilən tətbiq 

sferasıdır. 
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D. Müxtəlif fəaliyyət tərəflərinə və cəmiyyətin inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi 
və təsiridir.+ 

 
44. Geniş təkrar prosesində pulun rolu ilk növbədə onda təzahür edir ki, onun 

köməyi ilə: 
A. Təsərrüfat subyektlərinin vergi öhdəliklərinin icrası təmin edilir. 
B. İstehsal olunan məhsulun maya dəyəri müəyyənləşdirilir və qiyməti formalaşır + 
C. Pulun yığımı baş verir və yığım fondu formalaşır. 
D. Təsərrüfat subyektləri tərəfindən kommersiya banklarından götürülmüş kreditlər 

üzrə faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilir. 
 
45. İqtisadiyyatın bazar modelində malların alınması imkanının müəyyənləş-

dirilməsində başlıca əhəmiyyət kəsb edirlər: 
A. Barter sövdələşmələri: 
B. Kartoçka və mal talonları. 
C. Pul + 
D. Mal buraxılışının müəyyən olunan normaları. 
 
46. İnflyasiya prosesləri: 
A. Pulun rolunun  zəifləməsinə və onun tətbiq sferasının  daralmasına gətirib 

çıxarır + 
B. Pulun roluna və onun tətbiq sferasına hər hansı bir təsir göstərmir. 
C. Pulun tətbiq sferasının əhəmiyyətli surətdə genişlənməsini zəifləndirir. 
D. Yalnız xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişafına neqativ təsir göstərir. 
 
47. Planlı iqtisadiyyatda pulun məhdud rolu müəyyən edilir: 
A. Mal istehsalçıları arasında rəqabətdə. 
B. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi  mülkiyyətlə. 
C. Kortəbii qiymət qoyma ilə. 
D. Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sabit, dəyişməz qiymətlərlə + 
  
48. Ölkələrarası qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə  pulun rolu onunla ifadə olunur 

ki, ondan … istifadə olunur: 
A. Müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasında icra olunan sövdələşmələrdə. 
B. Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcminin hesablanmasında. 
C. İdxal ixrac əməliyyatlarının faydalılığının qiymətləndirilməsi və 

hesablanmasında. 
D. Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizinin müəyyənləşdirilməsində + 
 
49. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddə pulun tətbiq sferası: 
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A. İxtisar olunur. 
B. Genişlənir + 
C. Dəyişməz qalır. 
D. Ancaq istehsal sferasında genişlənir. 
 
50. Ödəmə böhranı şəraitində malların dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsi tələbi 

onunla əlaqədardır ki: 
A. Pulun rolu genişlənir, kredit münasibətləri inkişaf edir. 
B. Pulun rolunun genişlənməsi, məhsulun keyfiyyətinə alıcının nəzarət imkanları 

və vaxtlı vaxtında göndərilməsini. 
C. Alıcının məhsulun keyfiyyətinə nəzarət imkanında və onun vaxtlı-vaxtında  

göndərilməsində pulun rolu zəifləyir + 
D. Böhrandan əvvəlki dövrlə müqayisədə  pulun rolunun faktiki dəyişməzliyində. 
 
51. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulun 

həcmi və  çeşidi formalaşır: 
A. Tədiyə qabiliyyəti və istehsal fəaliyyətinin faydalılığı nəzərə alınmaqla + 
B. Mərkəzləşdirilmiş qaydada. 
C. Kortəbii. 
D. Dəyişməyən və ciddi müəyyənləşdirilmiş istehlak  rasionu üzrə. 
 
52. Planlı iqtisadiyyatda pula əsasən … … yanaşılırdı: 
A. İqtisadi proseslərin bütün sferalarına aktiv təsir aləti və istehsalın effektivliyinin 

stimullaşdırılmasının real vasitəsi kimi. 
B. İqtisadiyyatın idarə olunması üzrə  mərkəzi və digər orqanlar tərəfindən uçot və 

nəzarət aləti kimi + 
C. Kapital və ya öz-özünə artan dəyər kimi. 
D. Yığım vasitəsi və sərvətin artırılması kimi. 
  
53. Müasir pul nəzəriyyələri üçün ümumi qəbul edilən cəhət bunlardır: 
A. Tədavüldə olan pulun miqdarının özünü tənzimləmə imkanları. 
B. Pulun yaranmasının qeyri əmtəə xarakteri. 
C. İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu və tədavüldə pulun miqdarının 

tənzimlənməsi zəruriliyi + 
D. Əmtəələrin qiymətləndirilməsi və mübadiləsi üçün istifadə imkanları. 
 
54. Pul nəzəriyyəsinin inkişafı aşağıdakılarla əlaqədardır: 
A. Xarici iqtisadi əlaqələrin geniş inkişafı və rulun pulun bu əlaqələrdə tədqiq 

olunması zərurəti ilə. 
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B. Tam dəyərli olmayan pul nişanlarının meydana gəlməsi və pul kütləsinin 
qiymətlərin səviyyəsinə təsirinin təhlili zərurirəti ilə + 

C. Tam dəyərli puldan dəyər nişanlarına keçidin səbəblərinin tədqiqi zərurətindən. 
D. Təkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı və pulun rolunun  bu prosesdə tədqiq 

olunması zərurəti ilə. 
 
55. Pulun miqdar nəzəriyyəsi qiymətlər səviyyəsinin nədən asılı olaraq 

müəyyən edilməsini nəzərdə tutur: 
A. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılıdır. 
B. Əhalinin məşğulluq və ona müvafiq əmək haqqı fondunun ümumi səviyyəsi ilə. 
C. Tələb və təklifin təsiri ilə kortəbii qaydada. 
D. Tədavüldə olan pul kütləsi ilə + 
 
56. A.Fillips nəzəriyyəsinə görə qiymətlər səviyyəsi dəyişir: 
A. Əhalinin məşğulluq və əmək haqqı səviyyəsindən asılı olaraq + 
B. Tədavüldə pul kütləsinin dəyişməsinə münasib olaraq. 
C. Tələb və təklifin sərbəst təsiri altında kortəbii. 
D. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılı olaraq. 
 
57. Pulun Keynsian nəzəriyyəsi … … nəzərdə tutur: 
A. Qiymətqoyma proseslərinin  kortəbiiliyini və dövlətin qiymətlərin müəyyən 

olunması prosesinə tam müdaxiləsizliyi. 
B. Pul kütləsinin tənzimlənməsində dövlətin aktiv iştirakı və məşğulluğun və 

işgüzar aktivliyin stimullaşdırılmasında pul kütləsinin artırılması imkanlarını + 
C. Pulun miqdarının ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarından asılı olaraq 

müəyyənləşdirilməsi. 
D. Hökumətin sərt pul kredit siyasəti nəticəsində pul kütləsinin artımına yol 

verməməyi. 
58. Pulun miqdar nəzəriyyəsinin tərffdarları hesab edirlər ki: 
A. Əmək haqqının həcmi məşğulluğun səviyyəsinə həlledici təsir göstərir. 
B. Məşğulluğun artması əmək haqqının və qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur. 
C. Məşğulluğun artması əmək haqqının artmasına təsir etsə də, qiymətlərin artımı 

ilə müşayiət olunmur. 
D. Məşğulluğun  və əmək haqqının artımı qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunur, 

əmək haqqının azalması isə qiymətlərin azalmasına səbəb olur + 
 
59. Pulun monetarist nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsinin 

miqdarı: 
A. Özünü tənzimləməyə məruz qalır, lakin dövlət pul kütləsinin artımına  imkan 

vermir + 



 11

B. Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcmindən asılıdır. 
C. Kortəbii olaraq müəyyən edilmir, dövlətin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq 

formalaşır. 
D. Milli iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi səviyyəsindən asılıdır. 
 
60. Pulun Keynsian nəzəriyyəsinin tətəfdarları tərəfindən təklif edilən  

tədbirlər yönəldilir: 
A. Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını 

stimullaşdırılmasına. 
B. təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə. 
C. Pulun yığımını stimullaşdırılmasına. 
D. Tələbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə + 
 
61. Pulun dövlət hakimiyyətinin simvolarından biri kimi eyniləşdirilməsi … … 

pul nəzəriyyəsinin xaarkterik cəhətidir: 
A. Nominalist + 
B. Metallist. 
C. Keynsian. 
D. Monetarist. 
 
62. Pulun əmtəə məzmununa etinasızlıq, əsas funksiyalarından imtina, ideal 

pul vahidi kimi pulun qiymətlər miqyası ilə eyniləşdirilməsi … … pul 
nəzəriyyəsinin  xarakterik nöqsanıdır: 

A. Nominalist + 
B. Metallist. 
C. Keynsian. 
D. Monetarist. 
 
63.  Pulun monetarist nəzəriyyəsi tərəfdarları tərəfindən təklif olunan 

tədbirlər … … yönəldilmişdir: 
A. Pul yığımını stimullaşdırılmasına. 
B. Tələbin stimullaşdırılmasnıda pulun rolunun  gücləndirilməsinə. 
C. Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını stimullaş-

dırılmasına + 
D. Təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə. 
 
64. … … pul nəzəriyyəsi üçün pulun qızıl və gümüşlə eyniləşdirilməsi 

xarakterikdir: 
A. Nominalist. 
B. Metallist + 
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C.Keynsian. 
D. Monetarist. 
 
65. İctimai sərvətin mənbəyi kimi insan əməyi tərəfindən yaradılmış maddi 

nemətlər məcmusu deyil, qızıl və gümüşün qəbul edilməsi, tədavüldəki tam 
dəyərli pulların pul nişanları  ilə əvəz olunmasının inkarı … … pul 
nəzəriyyəsinin xarakterik çatışmamazlığıdır: 

A. Nominalist. 
B. Metallist + 
C. Keynsian. 
D. Monetarist. 
 
66. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində  … … pulun emissiyası ilkin sayılır: 
A. Nağd 
B. Kağız 
C. Metal 
D. Nağdsız + 
      
67. Nağdsız pullar dövriyyəyə buraxılır: 
A. Ərazi idarələrinə Mərkəzi Bank tərəfindən ssudaların verilməsi yolu ilə. 
B. Kommersiya banklarında hesabları olan müəssisələr tərəfindən. 
C. Müəssisələrə ərazi idarələri tərəfindən ssudalvrın verilməsi yolu ilə. 
D. Kommersiya bankları tərəfindən müştərilərinə ssudaların verilməsi yolu ilə + 
 
68. Nağd pullar dövriyyəyə aşağıdakı yolla daxil olur: 
A. Əmək haqqının verilməsi ilə. 
B. Hesablaşma-kassa mərkəzləri tərəfindən pul vəsaitlərinin dövriyyə kassasından 

ehtiyat fondlarına köçürülməsi ilə. 
C. Kommersiya bankları tərəfindən kassa əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə + 
D. Mərkəzi Bank tərəfindən ehtyiat pul fondlarının ərazi idarələrinə verilməsi ilə. 
 
69. Pul emissiyasının əsasında … … əməliyyatı dayanır. 
A. Maliyyə. 
B. Kredit + 
C.Valyuta. 
D. Fond. 
 
70. Dövriyyəyə pulun buraxılmasında pulun miqdarı: 
A. Həmişə azalır. 
B. Həmişə artır. 
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C. Dəyişməz qalır. 
D. Artıb və ya azala bilər + 
 
71. Pulun … … emissiyası mövcuddur: 
A. Ancaq nağd. 
B. Ancaq kağız. 
C.Nağd və nağdsız + 
D. Ancaq nağdsız. 
 
72. Nağd  pulun emissiyasını həyata keçirir: 
A. Kommersmiya bankları və müəssisələri. 
B. Kommersiya bankları. 
C. Mərkəzi Bank və kommersiya bankları 
D. Mərkəzi Bank və onun hesablaşma-kassa mərkəzləri + 
 
73. Nağd pulun ehtyiat fondu və dövriyyə kassası saxlanılır: 
A. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində. 
B. Kommersiya banklarında. 
C. Mərkəzi Bankın ərazi idarələrində + 
D. İpoteka Fondunda. 
 
74. … … multiplikatoru kommersiya  bankının depozit hesablarında bir 

bankdan digərinə hərəkət dövründə pulun artması prosesini əks etdirir: 
A. Bank + 
B. Depozit. 
C. Kredit. 
D. Ssuda. 
 
75. Dövriyyəyə … … pul emissiyasının başlıca məqsədi müəssisələrin dövriyyə 

vəsaitlərinə olan əlavə ehtiyatlarının   ödənilməsidir: 
A. Nağd. 
B. Nağdsız + 
C. Tam dəyərli. 
D. Kağız. 
 
76. Hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasına daxil olan nağd pulun 

məbləği kassanın məxaricindən çoxdursa bu zaman pul: 
A. Müvəqqəti olaraq hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasında 

saxlanılır. 
B. Mərkəzi Banka göndərilir. 



 14

C. Depozit hesablarına köçürülür. 
D. Dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna  köçürülür + 
 
77. Ərazi idalərinin ehtiyat fondunda saxlanılır: 
A. Tədavülə buraxılmaq üçün nəzərdə tutulmuş pul nişanları ehtiyatı + 
B. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatı. 
C. Ancaq xırda metal sikkələrin ehtiyatı. 
D. Yarasız nağd pul. 
 
78. … … multiplikatoru yalnız iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi nəticəsində 

həyata keçirilən multiplikativ hərəkətdir: 
A. Kredit + 
B. Depozit  
C. Bank. 
D. Maliyyə. 
 
79. Ərazi idarəsi hesablaşma kassa xidməti göstərir: 
A. Müəssisələrə. 
B. Əhaliyə. 
C.Kommersiya banklarına + 
D.Bələdiyyə orqanlarına. 
 
80. … … multiplikatoru pulun kommersiya bankının depozit hesablarında 

olan multiplikativ obyektidir: 
A. Kredit. 
B. Depozit + 
C. Bank. 
D. Maliyyə. 
 
81. Hesablaşma-kassa mərkəzinin… … yerləşən pulun hərəkət edir : 
A. Dövriyyə kassasında + 
B. Ehtiyat fondunda. 
C. Dövriyyə kassasında və ehtiyat fondunda. 
D. Dövriyyə kassasında ehtyiat fonduna  keçid prosesində. 
 
82. Gündəlik  emissiya balansı tərtib edilir: 
A. Ərazi idaləri  və kommersiya bankları ilə birgə. 
B. Kommersiya bankları tərəfindən. 
C. Mərkəzi bankın  idarə heyəti tərəfindən + 
D. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən. 
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83. Nağdsız pul  dövriyyəsində mal vəpul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti: 
A.  Həmişə baş verir. 
B. Heç zaman baş vermir + 
 C. Sövdələşmə subyektlərinin razılığı əsasında baş verir. 
D. Dövri olaraq baş verir. 
 
84. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların 

köməyi ilə icra olunur: 
A. Kommersiya banklarının + 
B. Ərazi  idarələrinin. 
C. Bank olmayan kredit təşkilatlarının. 
D. Bankomatların. 
 
85. Tədiyə dövriyyəsi həyata keçirilir: 
A. Nağd və nağdsız formalarda + 
B. Yalnız nağd formada. 
C. Yalnız nağdsız formada. 
D. Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən  olunmuş nağd formada. 
 
86. Bütün nağdsız dövriyyə: 
A. Tədiyəsiz.  
B. Nağd. 
C. Mövsümi. 
D. Ödənişli + 
 
87. Nağdsız dövriyyədə pul bu keyfiyyətdə çıxış edir: 
A. Tədavül vasitəsi. 
B. Yığım vasitəsi. 
C. Tədiyə vasitəsi + 
D. Dəyər ölçüsü. 
 
88. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent və benefisiarlar  

üçün zəruri sərt kimi mövcud olmalıdır: 
A. Dövriyyə kassasının limiti. 
B. Bank hesabları + 
C. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya. 
D. Mərkəzi Bankın xüsusi icarəsi. 
 



 16

89. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ölkə ərazində hesablaşmaların 
aparılmasından ötrü bir birlərində … …  hesablar  açırlar: 

A. Müxbir + 
B. Loro. 
C. Nostro. 
D. Büdcə. 
 
90. İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyəyə 
əsaslanır: 

A. Nağdsız + 
B. Nağd. 
C. Mövsümi. 
D. Valyuta. 
 
91. Nağdsız  hesablaşma sistemlərinin sabit işləməsini təmin etmək, onların 

fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək və nəzarət etmək … … 
səlahiyyətindədir. 

A. Hesablama Palatasının. 
B. Kommersiya bankların. 
C. Klirinq Mərkəzinin. 
D. Mərkəzi Bankın + 
 
92. Bankların müxbir hesabları açılır: 
A. Mərkəzi Bankın göstərişi üzrə. 
B. Bələdiyyələrin göstərişi ilə. 
C. Banklararası müqavilələr əsasında + 
D. Maliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə. 
 
93. Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … … dövriyyə təşkil edir: 
A. Nağd. 
B. Tədiyə + 
C. Avans. 
D. Mövsümi. 
 
94. Hesablaşma xidməti üçün bank ilə müştəri arasında bağlanılır: 
A. Kredit müqaviləsi. 
B. Pul vəsaitlərinin qəbulu müqaviləsi. 
C. Trast müqaviləsi. 
D. Bank hesabı müqaviləsi + 
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95. Nağdsız hesablaşmalar aparılır: 
A. Müəyyən forma və standarta malik hesablaşma sənədləri əsasında + 
B. Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisinin qəbrləri əsasında. 
C. Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada. 
D. Vəsaitin alıcısı, ödəyicisi və kommersiya bankları tərəfindən müstəqil qaydada. 
 
96. Nağdsız dövriyyə … … əhatə edir. 
A. Ancaq əmtəə dövriyyəsini. 
B. Əmtəə və qeyri əmtəə dövriyyəsini + 
C. Ancaq qeyri əmtəə dövriyyəsini. 
D. Ancaq maliyyə dövriyyəsini. 
 
97. Nağdsız pul dövriyyəsində nağd dövriyyə ilə müqayisədə tədavül xərcləri: 
A. Həddən çoxdur. 
B. Mövcud deyildir. 
C. Olduqca azdır + 
D. Olduqca çoxdur. 
 
98. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulların emissiyasını … … həyata 

keçirirlər: 
A. Dövlət bankları 
B. Kommersiya bankları + 
C. Təsərrüfat subyektləri 
D. Hesablaşma kassa mərkəzləri 
 
99. Pulun tədavül vasitəsi funksiyası 
A. Nağdsız dövriyyənin əsasında durur 
B. Nağdsız istifadə  oluna bilməz + 
C. Nağdsız dövriyyədə arabir arabir istifadə olunur 
D. Pulun dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə olunur. 
 
100. akkreditivin müsbət cəhəti: 
A. Sövdələşmənin tərtibatının sadəliyi 
B. Əmtəə dövriyyəsinin tezliyi 
C. Malgöndərinə ödəmənin yerinə yetirilməsi üçün zəmanətin verilməsi + 
D. Əlavə xərclərin az olması. 
 
101. emitent-bankın pul vəsaitlərini ödəyicinin hesabından və ya ona təqdim 

olunan kredit hesabından icraçı bankın hesabına, akkreditivin qüvvədə 
olduğu müddət boyu köçürməsi ilə baş verən akkreditiv … … adlanır: 
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A. örtülmüş 
B. kommersiya 
C. örtülən + 
D. Qeyri-kommersiya 
 
102. ödəyiciyə akkreditivin ödənilməsindən imtina hüququ yalnız aşağıdakı 

halda verilə bilər: 
A. Malgöndərən ödəməni nağdsız qaydada tələb etdikdə. 
B. Malgöndərənin başqa bankda hesabı açıldıqda 
C. Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda 
D. Müqavilənin şərtləri pozulduğu aşkar edildikdə + 
 
103. çeklərlə hesablaşmalar  aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər: 
A. Yalnız fiziki şəxslər arasında 
B. Yalnız hüquqi şəxslər arasında 
C. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında + 
D. Yalnız kommersiya bankları arasında 
 
104. çek kitabçalarının blank formaları müəyyən edilir: 
A. Mərkəzi Bank tərəfindən + 
B. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
C. AR Höküməti tərəfindən 
D. Mili Məclis tərəfindən 

 
105. Azərbaycan banklarının buraxdığı çeklər … ərazilərdə dövr edə bilər: 
A. MDB dövlətlərində 
B. Rusiya və Belorusiyada 
C. Keçmiş SSRİ respublikalarında 
D. Yalnız ölkə ərazisində + 
 
106. fiziki şəxslər arasında çeklərlə hesablaşmalar: 
A. Mümkündür 
B. Qeyri-mümkündür + 
C. Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür. 
D. Adlı çeklər olduğu zaman mümkündür. 
 
107. ….. plastik kart sahibinə yalnız kart hesabında olan məbləğ həcmində 

hesablaşma aparmaq imkanı verir. 
A. Müddətli 
B. Debet + 
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C. Kredit-debet 
D. Kredit 
 
108. hansı müştəriyə bank tərəfindən müştərinin hesabı üzrə vəsait 

deponlaşdırılmadan belə çek kitabçası verilə bilər. 
A. Büdcə təşkilatı 
B. Kommersiya təşkilatı 
C. dayanıqlı maliyyə vəziyyəti və sabit ödəmə ardıcıllığına malik təsərrüfat 

subyekti + 
D. dövlət bələdiyyə orqanı 
 
109. vətəndaşların şəxsi hesablarına çeklər vasitəsilə köçürmələr: 
A. mümkündür + 
B. mümkün deyil 
C. yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür 
D. yalnız Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə mümkündür. 
 
110. Çeklər müştərinin hansı hesabından ödənilir? 
A. Vəsaitlərini depozitə qoyduqları ayrıca hesabdan + 
B. Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından. 
C. Tranzit hesabdan 
D. Valyuta hesabından 
 
111. bankın müştərisi hansı məbləğə çek yaza bilər. 
A. İstənilən məbləğdə 
B. Yalnız malgöndərənə olan borcu məbləğində 
C. Bankda depozitə qoyduğu məbləğdə + 
D. 1000 manata bölünən istənilən məbləğdə 
 
112. Depozit, veksel, uçot ssudaları və banklararası kredit üzrə faizlər… … 

görə müəyyənləşdirilir: 
A. Kreditləşmə müddətinə görə 
B. kredit idarələrinə görə 
C. Kreditin formalarına görə 
D. kredit təşkilatlarının əməliyyat növünə görə + 
 
113. .. … Ssudalar üzrə ödənişlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir: 
A. uzun müddətli 
B. qısa müddətli + 
C. vaxtı keçmiş 
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D. ödəniş vaxtı uzadılmış 
 
114. Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemində nə ilə fərqlənir? 
A. banklara mülkiyyət formasına görə 
B. banklara mülkiyyətin yeknəsəkliyi ilə 
C. yalnız dövlət bankının fəaliyyəti imkanı ilə 
D. banklara mülkiyyət forması müxtəlifliyi ilə + 
 
115. Yalnız üzərində adı göstərilən şəxsə ödəniş edilə bilən çek: 
A. Orderli çek 
B. Təqdimatlı çek 
C. Pul çeki 
D. Adlı çek + 
 
116. banklar müştərilərin hesabı üzrə əməliyyatları nəyə əsasən həyata 

keçirir? 
A. Hesab-qaiməyə əsasən 
B. Hesablaşma sənədlərinə əsasən + 
C. Nəqliyyat sənədlərinə əsasən 
D. Uyğunluq sertifikatına əsasən 
 
117. Ödənişin çeki banka təqdim edən şəxsə ödənildiyi çek necə adlanır? 
A. Pul çeki 
B. Adlı çek 
C. Təqdimatlı çek + 
D. Orderli çek 
 
118. aşağıdakı çek ötürülə bilməz. 
A. Pul çeki 
B. Təqdimatlı çek 
C. Orderli çek 
D. Adlı çek + 
 
119. qarşılıqlı ödənişlərin zaçotu üzrə hesablaşmalar üçün hesablaşma 

sənədləri kimi aşağıdakılar çıxış edə bilər: 
A. İstənilən hesablaşma sənədləri + 
B. Yalnız ödəmə tapşırıqları 
C. Yalnız ödəmə –tələbnamə tpşırıqları 
D. Yalnız hesablaşma çekləri. 
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120. Sadəcə təqdim etmə yolu ilə başqa şəxsə ötürülən çeklər necə adlanır: 
A. Orderli çek 
B. Adlı çek 
C. Təqdimatlı çek + 
D. Pul çekləri 
 
121.çek üzrə hesablaşma həm çekdə adı göstərilən şəxsin xeyrinə yerinə 

yetirilirsə, həmçinin də ötürücülük yolu ilə başqasına ötürülürsə bu çek: 
A. Təqdim olunana çek 
B. Orderli çek + 
C. Adlı çek 
D. Pul çeki 
 
122. hesablaşma sənədləri üzrə vəsaitlərin köçürülməsi öhdəliyini plastik kart 

vasitəsilə yerinə yetirmək üçün bankın razılığı: 
A. Ekvayrinq 
B. İnkasso 
C. Embosso 
D. Avtorizasiya + 
 
123. ölkə ərazisində banklar arasında hesablaşmalar: 
A. Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma –kassa mərkəzləri vasitəsilə 
B. Yalnız bankların müxbir hesabları vasitəsilə 
C. Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə bankların 

müxbir hesabları üzrə və klirinq hesablaşma əsasında + 
D. Yalnız bankların Maliyyə Nazirliyində açılan hesabları vasitəsilə 
 
124. ötürücü imza (indossamentin) ilə verilən çeklər: 
A. Orderli çek 
B. Adlı çek 
C. Təqdimatlı çek 
D. Pul çeki 
 
125. kommersiya banklarının plastik kart üzrə xidmət fəaliyyəti: 
A. Embosso 
B. Avtorizasiya 
C. Ekvayrinq + 
D. Domisilyasiya 
 



 22

126. eyni bankın müştəriləri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi 
yerinə yetirilir: 

A. Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştərilərin hesablarından vəsaitlərin 
silinməsi və ya köçürülməsi ilə + 

B. Yalnız bankın müxbir hesabı vasitəsilə 
C. Yalnız hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə 
D. Yalnız qarşılıqlı öhdəliklər üzrə hesablaşma yolu ilə 
 
127. bu plastik kart üzrə hesab sahibi bankın ona təqdim etdiyi vəsaitlərdən 

yalnız ona müəyyən etdiyi limit çərçivəsində hesablaşma yerinə yetirə 
bilər: 

A. Debet 
B. Müddətli 
C. Kredit-debet 
D. Kredit + 
 
128. banklar arasında qarşılıqlı tələblər üzrə hesablaşmalar: 
A. Mümkün deyil 
B. Məhdudiyyətsiz mümkündür + 
C. Yalnız eyni ərazidə fəaliyyət göstərən banklar arasında mümkündür 
D. Eyni hesablaşma-kassa mərkəzində xidmət göstərilən banklar arasında 

mümkündür. 
 
129. nağdsız hesablaşma formasına aid deyil: 
A. Çeklər 
B. Səhm və istiqrazlar + 
C. Akkreditivlər 
D. Ödəmə tapşırığı 

 
130. nağd pul dövriyyəsi: 
A. tədavüldən nağd pulların çıxarılması və emissiyası 
B. tədavülə nağd pulların emissiyası və çıxarılmasına hazırlıq 
C. nağd pulların nağdsız pullara keçməsi və əksinə 
D. nağd pul nişanlarının fasiləsiz hərəkəti + 
 
131. müəssisə nağd pulu əldə edə bilər: 
A. yalnız AR Mərkəzi Bankından 
B. istənilən kommersiya bankından 
C. yalnız ona xidmət edən kommersiya bankından + 
D. istənilən hesablaşma-kassa mərkəzindən 



 23

 
132. nağd pul dövriyyəsinin təşkili aşağıdakı təşkilata həvalə edilir: 
A. Mərkəzi Banka + 
B. kapitalın istənilən forması ilə fəaliyyət göstərən müəssisənin maliyyə xidmətinə 
C.  kommersiya bankları və xüsusi maliyyə təşkilatlarına 
D. Bələdiyyə maliyyə xidmətinə 
 
133. nağd pul dövriyyəsinin təşkilinin məqsədi: 
A. nağdsız pul tədavülünü bütövlükdə əvəz etmək 
B. vahid emissiya mərkəzi yaratmaq 
C. pul tədavülünün sabitliyi, elastikliyi və dayanıqlığını təmin etmək + 
D. nağd pulların emissiyasını təmin etmək 
 
134. hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasındakı limitdən artıq olan 
pullar: 
A. ehtiyyat fonduna keçir + 
B. məhv edilir 
C. xarici valyutaya dəyişdirilir 
D. dövlət qiymətli kağızlarına dəyişdirilir. 
 
135. bütün müəssisə və təşkilatlar özlərinin nağd pul vasitələrini (limit ilə 
müəyyən olunan məbləğdən başqa) saxlamalıdırlar: 
A. xəzinədarlıqda 
B. AR Mərkəzi Bankında 
C. Kommersiya banklarında + 
D. Maliyyə Nazirliyində 
 
136. nağd pul dövriyyəsi tsikli başlayır: 
A. kommersiya banklarının müəssisələrə nağd pul verməsi ilə 
B. hesablaşma-kassa mərkəzindən pulların kommersiya banklarına verilməsi ilə + 
C. müəssisələrin işçilərə əmək haqqları verməsi ilə 
D. ticarət şəbəkəsində əhalinin malları nağd pula alması ilə. 
 
137. kommersiya banklarının dövriyyə kassalarındakı limitdən artıq pullar: 

A. məhv edilir 
B. xarici valyutaya dəyişdirilir 
C. dövlət qiymətli kağızlarına dəyişdirilir 
D. hesablaşma-kassa mərkəzinə təqdim edilir + 
 
138. nağd pul tədavülünün idarə edilməsi: 
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A. qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. 
B. Mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir + 
C. Təbii şəkildə baş verir. 
D. Hər bir təsərrüfat subyekti tərəfindən sərbəst həyata keçirilir.  
 
139. nağd pul dövriyyəsi …….. gəlirlərinin böyük hissəsinin əldə edilməsi və 
xərclənməsinə xidmət edir: 
A. əhalinin + 
B. kommersiya banklarının 
C. təsərrüfat subyektlərinin 
D. ərazi üzrə hökümət orqanlarının 
 
140. nağd pullar … … dövriyyəyə daxil olur: 

A. hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan onun dövriyyə kassasına 
keçərək + 

B. hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından onun ehtiyyat fonduna 
keçərək 

C. hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan müəssisənin kassasına 
keçərək 

D. hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından müəssisənin kassasına 
keçərək. 

 
141. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisənin kassasında qalan 

nağd pulun limitini ……… müəyyən edir: 
A. müəssisəyə xidmət göstərən kommersiya bankı + 
B. hesablaşma-kassa mərkəzləri 
C. regional depozitarilər. 
D. Bələdiyyələr üzrə maliyyə xidmətləri 
 
142. pul dövriyyəsi strukturunda nağd pul dövriyyəsi: 
A. hər zaman nağdsız dövriyyə ilə eyni həcmdə olur 
B. nağdsız dövriyyədən bir qədər çox olur 
C. hər zaman nağdsız dövriyyə üzərində yüksək səviyyəsi ilə hakimlik edir. 
D. Əsasən nağdsız hesablaşmadan nəzərəçarpacaq səviyyədə aşağı olur + 
 

143.  müəssisənin dövriyyə kassasındakı limitdən artıq nağd pullar ……… 
təqdim edilməlidir: 

A. hesablaşma-kassa mərkəzinə 
B. regional depozitariyaya 
C. onlara xidmət edən kommersiya bankına + 
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D. Maliyyə Nazirliyinə 
 
144.hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından pullar ……. 
göndərilir. 
A. Müəssisə və təşkilatların kassalarına 
B. Kommersiya banklarının əməliyyat kassalarına + 
C. Regional depozitariyaya 
D. Regional xəzinədarlığa 
 

145.nağd pulların dövriyyəsi aşağıdakı halda başa çatır. 
A. Ticarət şəbəkələrində əhali malları nağd pula ödədikdə 
B. Pullar kommersiya banklarından hesablaşma-kassa mərkəzinə daxil olduqda 
C. Ticarət müəssisələri satışdan gəliri kommersiya banklarına təhvil verdikdə 
D. Pullar hesablaşma-kassa mərkəzindən ehtiyat fonduna köçürüldükdə + 
 
146.nağd pul dövriyyəsində aşağıdakı növdə pul nişanlarından istifadə edilir: 
A. yalnız banknot 
B. yalnız xəzinədarlıq biletləri 
C. banknot, xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar + 
D. xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar 
 
147.müəssisələrə nağd pulla hesablaşmaları həyata keçirmək: 
A. qadağandır 
B. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icazə verilir. 
C. Mərkəzi Bank tərəfindən müəssisəyə icazə verildikdə mümkündür + 
D. Xüsusi icazənin kommersiya bankı və hesablaşma-kassa mərkəzi tərəfindən 

verildiyi zaman mümkündür.  
 
148.nağd pulların dövriyyə kassası və ehtiyat fondu formalaşır: 
A. hesablaşma-kassa mərkəzində + 
B. kommesiya banklarında 
C. müəssisələrdə 
D. ərazi üzrə depozitaridə 
 
149.pulun növlərinin inkişaf ardıcıllığını göstərin. 
A. Kredit pullar 
B. Metal pullar 
C. Əmtəə-pul + 
D. Kağız pullar 
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150.nağd pulun əldə edilməsi məqsədi ilə  üçün sahibkarlar tərəfindən mal 
göndərmədən, bankda uçota alınmaqla qarşılıqlı olaraq yazdıqları veksellər: 
A. diskontlu veksel 
B. bank vekseli 
C. dostluq vekseli + 
D. bürünc veksel 
 
151.indossoment vasitəsilə ötürülən çeklər: 
A. adlı çek 
B. tədavül etməyən çeklər 
C. orderli çek + 
D. təqdimatlı çek 
 
152.…… pulların nominal dəyəri real dəyərləri ilə üst-üstə düşür. 
A. Real pullar + 
B. Kağız pullar 
C. Kredit pullar 
D. İdeal pullar 

 
153.kağız pulların emitenti kimi çıxış edir: 
A. kommersiya bankları 
B. emissiya bankı və xəzinədarlıq + 
C. xəzinədarlıq və müəssisə 
D. müəssisə 
 
154.kağız pullar hansı funksiyanı yerinə yetirir: 
A. tədavül və tədiyyə vasitəsi + 
B. dəyər ölçüsü  
C. dəyər ölçüsü və yığım funksiyası 
D. yığım və tədiyyə vasitəsi 
 
155.əsasən metala dəyişdirilməyən, məcburi məzənnəsi olub, dövlət tərəfindən 
öz xərclərinin ödənməsi üçün buraxılan pullar: 
A. kağız pullar + 
B. kredit pullar 
C. metal pullar 
D. əmttə-pul 
 
156.pul kütləsinin artıqlığı şəraitində hansı pulların artıq hissəsi  dəfinə 
yığımına qatılırdı? 
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A. Metal pul + 
B. Kağız pul 
C. Kredit pul 
D. İdeal pul 
 
157.veksel tədavülü məhdudlaşır: 
A. sövdələşmələrin məbləği ilə 
B. sövdələşmələrin müddəti ilə 
C. sövdələşmələrin müddət və məbləği ilə + 
D. vekselin ötürülməsinin mümkün olmaması ilə 
 
158. kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
A. dəyər və yığım funksiyası 
B. dəyər və tədiyyə funksiyası 
C. tədavül və tədiyyə funksiyası + 
D. yığım və tədiyyə funksiyası 
 
159. klassik banknotlar: 
A. heç bir təminata malik deyil 
B. qızıla xırdalanmır və yalnız kommersiya təminatına malikdir. 
C. İkili zəmanətə – qızıl və kommersiya təminatına malikdir + 
D. Yalnız qızıl təminatına malikdir. 
 
160.vekseldən fərqli olaraq banknotlar …… dövriyyəyə malikdirlər: 
A. ümumi + 
B. məhdud 
C. mövsümi 
D. abstrakt 
 
161.kredit pulun bir növü kimi banknotların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
onlar dövriyyəyə: 
A. dövlət xəzinədarlığı tərəfindən buraxılır 
B. kommersiya bankları tərəfindən buraxılır 
C. təsərrüfat subyektləri tərəfindən buraxılır 
D. arxasında təminatı olan emissiya bankı tərəfindən buraxılır + 
 
162.banknot emissiyası … …xarakteri daşıyır. 
A. Kredit + 
B. Büdcə  
C. Maliyyə  
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D. Təminatsız  
 
163.hansı kredit sövdələşməsi əmtəə vekseli ilə rəsmiləşdirilir: 
A. kommersiya krediti + 
B. bank krediti 
C. istehlak krediti 
D. dövlət krediti 
 
164.banknot tədavülünün qanunauyğunluğu: 
A. onların emissiya bankına geri dönməməsi 
B. onların daimi olaraq qızıla dəyişdirilməsi 
C. onların müntəzəm olaraq emissiya bankına qayıtması + 
D. pul kanallarının daimi olaraq banknotlarla doldurulması. 
 
165.kağız pullar emissiyadan sonra: 
A. emissiya mərkəzindən getdikcə uzaqlaşır + 
B. böyük hissəsi emissiya mərkəzinə geri qayıdır. 
C. Onları buraxan emissiya mərkəzinə təqdim edilib qızıla dəyişdirilir 
D. Faktiki olaraq kredit pullara çevrilir. 
 
166.kağız pullar: 
A. xüsusi dəyərə malikdir. 
B. Yalnız nominal dəyərə malikdir + 
C. Nominal dəyərə malik deyil 
D. Dövlət tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə malik deyil. 
 
167.sadə veksel tədavülə buraxılır: 
A. borclu tərəfindən + 
B. kreditor tərəfindən 
C. zəmanət verən tərəfindən 
D. havadar tərəfindən 
 
168.veksel üzrə hüququn ötürülməsi … … adlanır: 
A. aksept 
B. indossament 
C. indossomentləşdirmə + 
D. allonjlaşdırma 
 
169. pul sistemi: 
A. pul kütləsinin kupyur quruluşudur + 
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B. Ölkənin pul tədavülünün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkili formasıdır. 
C. Ölkə ərazisində dövriyyədə olan pul növlərinin məcmusudur. 
D. Həm ölkə daxilində, həmçinin ölkədən kənarda nağd və nağdsız ödəmələrin 

məcmusudur.  
 
170. ölkə ərazisində mal və xidmətlər üzrə ödəmələr ……….. yerinə yetirilir: 
A. xarici və milli valyuta ilə 
B. xarici valyutada 
C. yalnız milli valyutada + 
D. beynəlxalq hesablaşma pul vahidi ilə  
 
171. qızıl deviz standartı nəyi nəzərdə tuturdu: 
A. banknotların yüksək çəkili qızıl külçələrə dəyişdirilməsini 
B. pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövr etməsini.  
C. Banknotların maneəsiz qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsi + 
D. Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövr etməsini. 
 
172. emissiya mexanizmi dedikdə … başa düşülür: 
A. ölkənin emissiya mərkəzi və hesablaşma kassa mərkəzi. 
B. Emissiya mərkəzi və ölkənin inkassa xidməti. 
C.  Pulların dövriyyəyə buraxılması və dövriyyədən çıxarılması qaydası + 
D. Banknot və xırda pulların kəsilməsi texnologiyası. 
 
173. qızıl külçə standartı … nəzərdə tuturdu: 
A. qızıl və gümüş pulların eyni zamanda tədavülünü. 
B. Banknotların yüksək çəkili qızıla dəyişdirilməsini. 
C. Banknotların kağız və kredit pullara dəyişdirilməsini + 
D. Banknotların devizlərə – istənilən miqdarda qızıla dəyişdirilə bilən xarici 

valyutaya dəyişdirilməsini.  
 
174. bimetallizm dövründə ikili valyuta sistemi qızıl və gümüş pulların  nisbəti 
necə müəyyənləşirdi? 
A. kortəbii şəkildə  
B. təsərrüfat subyektlərinin razılığı ilə 
C. dövlət tərəfindən + 
D. kommersiya bankları tərəfindən. 
 
175. iqtisadiyyatın bazar modelində mərkəzi bank hökümətə pul vəsaitlərini 
…  verir: 
A. müəyyən təminat əsasında kreditləşmə qaydasında + 
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B. Əvəzsiz qaydada. 
C. Yalnız beynəlxalq maliyyə-valyuta təşkilatlarının zəmanəti olduqda.  
D. Heç bir təminat olmadan kredit əsasında.  
 
176. Qızıl sikkə standartı nəyi nəzərdə tuturdu: 
A. banknotların yüksək həcmli qızıla dəyişdirilməsini. 
B. pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövriyyəsini + 
C. Banknotların qızıl külçə standartlı ölkələrin valyutasına dəyişdirilməsini 
D. Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövriyyəsini. 
 
177. pul sistemi idarə edilir: 
A. qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada. 
B. İqtisadiyyatın istənilən modelində mərkəzləşdirilmiş qaydada + 
C. Kortəbii. 
D. Yalnız iqtisadiyyatın plan modelində. 

 
178. iqtisadiyyatın bazar modelində pul sistemi əsasən … idarə edilir: 
A. inzibati idarəçilik  metodları ilə  
B. idarəetmənin iqtisadi metodları ilə + 
C. kortəbii qaydada 
D. qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada 
 
179. kassa intizamına riayət edilməsinə  nəzarət həvalə edilir: 
A. hər bir müəssisəyə kassa limiti müəyyən edən Mərkəzi banka 
B. təsərrüfat subyektlərinə 
C. təsərrüfat subyektlərini nağd pulla təchiz edən hesablaşma-kassa mərkəzlərinə 
D. təsərrüfata kassa xidmətləri göstərən kommersiya banklarına + 
 
180. bimetallizm sistemində paralel valyuta sistemi formasında qızıl və gümüş 

pulların dövriyyədə nisbəti müəyyən edilirdi: 
A. dövlət tərəfindən 
B. kommersiya bankı tərəfindən 
C. mərkəzi bank tərəfindən 
D. təbii yolla + 
 
181. iqtisadiyyatın planlı  modelində pul sistemi … … idarə edilirdi: 
A. idarəçiliyin inzibati metodları ilə + 
B. iqtisadi metodlarla 
C. təbii yolla 
D. qeyri-mərkəzləşdirilmiş yolla 
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182. bimetallizm və monometallizm … … tədavülünün pul sistemidir: 
A. kağız pul  
B. kredit pul  
C. metal pul + 
D. kağız-kredit pul  
 
183. hazırda manat təmin edilir: 
A. kommersiya banklarının bütün aktivləri ilə 
B. təsərrüfat subyektlərinin əmtəə qiymətlilərinin ehtiyyatları ilə 
C. Mərkəzi Bankın bütün aktivləri ilə + 
D. Dövlət büdcəsinin bütün gəlirləri ilə 
 
184. dövlət büdcəsi ……………. maliyyə planıdır: 
A. proqnoz 
B. qeyri-mərkəzləşdirilmiş 
C. istiqamətləndirilmiş 
D. direktiv + 
 
185. bimetalizmə hansı valyuğa sistemi xasdır: 
A. üzən və sabit valyuta sistemi 
B. ikili və paralel valyuta sistemi + 
C. açıq və qapalı valyuta sistemi 
D. konversiya edilmiş və konversiya edilməmiş 
 
187. Kopernik-Qreşema qanunu: 
A. Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi 

halda yaxşı pullar pis pullar tərəfindən dövriyyədən sıxışdırılır + 
B. Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi 

halda pis pullar yaxşı pullar tərəfindən dövriyyədən sıxışdırılır 
C. Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı pis pulların yaxşı pulları 

sıxışdırması 
D. Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı yaxşı pulların pis pulları 

sıxışdırması 
 
188. qızıl standartının formalarının inkişaf ardıcıllığını göstərin: 
A. qızıl deviz 
B. qızıl sikkə + 
C. qızıl külçə 
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189. dəyişdirilməyən kredit pulların hakimliyi, təsərrüfatın və dövlətin 
kreditləşməsi üçün pulların buraxılması, nağdsız pul tədavülünün geniş 
inkişafı, pul tədavülünün dövlət tənzimlənməsi - hansı pul sisteminin 
xarakterik xüsusiyyətidir? 

A. Kağız-kredit pul sistemi + 
B. Metal pul sistemi 
C. Bimetallizm pul sistemi 
D. Monometallizm pul sistemi 

  
190. Pul islahatı dedikdə:  
А. ölkənin pul sisteminim tamamilə yenidən qurulması. 
B. kağız pulların metal pulları dövriyədən sıxışdırıb çixarımaq  üzrə dövlətin uzun 
müddətli siyasəti 
C. ölkənin pul sisteminin qismən və tamamilə dəyişdirilməsi + 
D. qızılın pul funksiyası rolunu itirməsi prosesi 
 
191. Pul islahatının məqsədi hansıdır: 
A. Pul biletlərinin tədavülünün kosmetik dəyişdirilməsi, onun rənginin və əlverişli 
formatının müəyyənləşdirilməsi, müdafiyə dərəcəsinin yüksəldilməsi 
B. pul tədavülünün sabitləşdirilməsini və ya onun sadə şərtlərlə öz funksiyalarını yerinə 
yetirməsi + 
C. milli pul vahidlərinin valyuta məzənəsinin yüksəldilməsi istiqamətində kompleks 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
D. ölkədə mövcud qiymət miqyasının dəyişməsi 
 
192. Pul tədavülü və valyutanın sabitləşdirilməsinin əsas metodları hansıdır: 
A. revolivasiya, devolivasiya, staqnasiya, kontribusiya 
B. infliyasiya, defilyasiya, staqnasiya, qəlirlər siyasəti 
C. nulifikasiya, standartlaşdırma, unifikasiya, denominasiya 
D. nulifikasiya, devolivasiya, revolivasiya, denominasiya + 
 
193. Devolivasiya dedikdə başa düşülür: 
A. pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin aşağı düşməsi + 
B. pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin yüksəlməsi 
C. ölkədə mövcud olan qiymət miqyasının iriləşməsi 
D. qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yenisi ilə əvəz olunması  
 
194. Pul islahatı zamanı köhnə pul biletlərinin yenisi ilə əvəz olunması: 
A. daimi həyata keçirilir 
B.yalnız milli valyutanın devolivasiyası zamanı həyata keçirilir 
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C. həyata keçirilə bilinən + 
D. yalnız milli valyutanın revolivasiysı zamanı həyata keçirilir 
 
195.Dəyər nişanələrin tədavülü zamanı Milli valyutanın devolivasiyası nəyi ifadə 
edir: 
A. onun qızıl məzmunun azalmasını 
B. mövcud qiymət miqyasının möhkəmlənməsini 
C. onun rəsmi valyuta məzənnəsinin artırmasını 
D. onun rəsmi valyuta məzənnəsinin azalmasını + 
 
196. Nulifikasiya nə deməkdir? 
A. pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması 
B. pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması 
C. ölkədə mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 
D. qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yeni valyutanın tətbiqi + 
 
197. Dövlət xərclərinin azalması,kreditə görə faiz dərəcələrinin yüksəlməsi, vergi 
prosesinin güclənməsi, pul kütləsinin planlaşdırılması, yolu ilə pul-kredit və vergi 
mexanizmi vasitəsi ilə pula tələbatın məhdudlaşdırılması metodu necə adlanır: 
A. revolivasiya 
B. defilyasiya 
C. devolivasiya 
D. denominasiya + 
 
198. Revolivasiya dedikdə nə başa düşülür: 
A. pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin artması + 
B. pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması 
C. ölkədə mövcud qiymət miqyasının möhkəmləndirilməsi 
D pul vahidinin güclü dəyərsiləşməsi və nəticədə yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması 
 
199. Demonetizasiya nə deməkdir: 
A. pul vahidinin rəsmi valyuta məzənəsinin xarici valyutaya nisbətən azalması 
B. Pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula olan tələbin məhdutlaşdırılması 
metodları və bu baxımdan dövlət xərclərinin azaldılması, kreditə görə faiz dərəcilərinin 
artırılması, vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, pul kütləsinin məhdudlaşdırılması üzrə 
kompleks tədbirlər 
C. qızılın pul funksiyasını itirmə prosesi + 
D. ölkə miqyasında fəaliyyətdə olan pul nişanlarının möhkəmləndirilməsi  
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200. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı milli valyutanın devolivasiyası nə 
deməkdir: 
A. onun qızıl məzmununun azalması + 
B. onun qızıl məzmununun artması 
C. pul ləğv edilib yeni valyuta dövriyəyə buraxılması 
D. mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 
 
201. Denominasiya nə deməkdir? 
A. güclü qiymətdən düşmüş pulların ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyyəyə 
buraxılması 
B. pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması 
C. mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi + 
D. pul vahidinin qızıl məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması 
 
202. Dəyər nişanələrin tədavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası o deməkdir 
ki? 
A. rəsmi valyuta məzənnəsi azalır 
B. mövcud qiymət miqyası iriləşir 
C. onun qızıl məzmunu azalır 
D. onun rəsmi valyuta məzənnəsi artır + 
 
203. İnflyasiya əlehinə siyasətə hansı tədbirlər kompleksi daxildir? 
A. istehsalın staqnasiyanın ləğv edilməsi məqsədi ilə dövriyyədə olan pul kütləsinin 
artırılması 
B. tüğyan edən inflyasiyanın tədricən hiper inflyasiyaya çevrilməsi  
C. idxalın stimullaşdırılması 
D. infliyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi + 
 
204. Manatın revolivasiyası kimə əlverişlidir: 
A. ixrac edənlərə, çünkü onlar valyuta ilə əldə olunan satışdan daha böyük manat 
ekvivalenti əldə edirlər 
B. idxal edənlərə, çünki xarici valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda daha az manat 
ekvivalenti xərclənir + 
C. ixrac edənlərə, çünki onlar xarıcı valyuta ilə xaricdən mal aldıqda daha az manat 
ekvivalentindən istifadə edirlər 
D. idxal edənlərə, cünki xarıcı valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda onlar daha çox 
manat ekvivalenti istifadə edirlər 
 
205. İnfliyasiya əlehinə siyasətin məqsədi nədir? 
A. infliyasiya və xalq təssərrüfatının artım tempi üzərində nəzarəti təmin etmək + 
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B. qiymət və qəlirlərin, istehsal və məhsulun bölgüsü üzərində tam nəzarətin müəyyən 
edilməsi 
C. pul kütləsinin qurluşunun dəyişməsi, az dəyərli metal pulların və banknotların 
dövriyyədən çıxarılması və onların  daha iri dəyərə malik olan kağız pullarla əvəz 
olunması 
D nağdı pul dövriyyəsinin qadağan edilməsi və onun hər yerdə nağdsız pul dövriyyəsi ilə 
əvəz edilməsi 
 
206. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası nə 
deməkdir? 
A. onun qızıl məzmununun azalması 
B. onun qızıl məzmununun artması + 
C. onun ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması 
D. mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi 
 
207. Qiymətdən düşmüş pul vahidinin ləğv edilməsi və yeni valyutaların tətbiqi ilə 
əlaqədar pul tədavülünün stabilləşdirilməsi necə adlanır: 
A. devolivasiya 
B. nulifikasiya + 
C. denominasiya 
D. revolivasiya 
 
208. Müsadirəli pul islahatı nəyi nəzərdə tutur? Nə deməkdir? 
A. ölkənin ehtiyatinda olan qızil və valyutalarin tam satılması 
B. əmanətlərin dondurulması və ləğv edilməsi, köhnə pul biletlərinin yeni pullarla əvəz 
edilməsinə ciddi məhdudiyət qoyulması + 
C. köhnə pul məbləq məhdutiyyəti qoyulmadan köhnə pul nişanələrinin dəyişdirilməsinə 
məhdudiyətlərini qoyulması və məhdudiyyət qoyulmadan yeni pul biletlərinin 
dəyışdirilməsi 
D. tam dəyərdən düşmüş olan milli valyutanın tədavüldən çıxarılması və tədavülə qanuni 
alıcılıq qabiliyyətli daha etibarlı xarici valyutanın ödəniş vasitəsi kimi dövriyəyə 
buraxılması 
 
209. İnfliyasiya əlehinə siyasət metodu kimi gəlirlər siyasəti nəyi müəyyən edir? 
A. qiymət və əmək haqqının tam dondurulması vəya onların son artım həddinin 
müəyyənləşdirilməsi yolu ilə onların üzərinə paralel nəzarət + 
B. ölkədə qiymət və əmək haqqının səviyyəsinin nizamlaşdırılmasından dövlətin inkişafı  
C. pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula təlabatın məhdutlaşdırılması  
D. ölkədə mövcud olan miqyasının möhkəmləndirilməsi 
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209. Bu vəya digər ölkənin digər ölkələrin valyuta öhdəlik və tələblərinin nisbətini 
əks etdirən balans necə adlanır? 
A. tədiyə  
B. ticarət 
C. idxal 
D. hesablaşma + 
 
210. Bir ölkənin başqa bir ölkəyə valyuta daxil olmaları və ödənişləri nisbətini əks 
etdirən balans necə adlanır? 
A. ixrac 
B. tədiyə + 
C. hesablaşma 
D. ticarət 
 
211. Valyuta daxil olmalarınin valyuta ödənişlərinə nisbətən artması, tədiyə 
balansında hansı vəziyyəti izah edir? 
A. passiv  
B. balanslaşdırılmış  
C. taraz  
D. aktiv + 
 
212. Tədiyə balansı üçün mənfi saldo nə zaman xarakterikdir? 
A. balans aktiv olduqda 
B. balanslaşdırılmış olduqda 
C. passiv olduqda + 
D. ixrac yönümlü olduqda 
 
213. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə tədiyə balansının neçə 
bölməsi var? 
A. 8 + 
B. 10 
C. 5 
D. 12 
 
214. Tədiyə balansının saldosu müəyyən edilərkən, onun maddələri hansılara 
bölünür? 
A. milli və xarici iqtisadi 
B. əsas və balanslaşdırılmış + 
C. daimi və mövsimi 
D. müqaisəli və tamamilə 
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215.  Valyuta ödənışləri valyuta daxil olmalarından artıq olduqda tədiyə balansının 
vəziyyəti necə olur? 
A. aktiv 
B. balanslaşdırılmış 
C. tarazlaşmış 
D. passiv + 
 
216. gəlir və xərclərin gündəlik dəyişən nisbətini əks etdirən balans nəyə əsasən 
tərtib edilir? 
A. hər hansı bir tarixə görə + 
B. hər hansı bir dövrə görə 
C. hər hansı bir mühitə görə 
D. hər hansı bir müddətə görə  
 
217. Hansı tədiyə balansında milli valyutanın revolvasiyası tədbiq edilir? 
A. balans passiv olduqda 
B. ölçülmüş olduqda 
C. balanslaşdırılmış olduqda 
D. aktiv olduqda + 
 
218. Tədiyə balansının saldosunun ödənilməsi əməliyyatları balansın hansı 
maddəsində əks olunur? 
A. əsas  
B. ləğv edilmiş 
C. balanslaşdırılmış + 
D. mövsimi 
 
219. Tədiyə balansının saldosuna bir başa təsir edən əməliyyat hansı maddədə əks 
olunur? 
A. balanslaşdıran 
B. əsas + 
C. mövsimi 
D. dəyişilən 
 
220. Tədiyə balansında nə zaman aşağıdaki tədbirlər həyata keçirilir: ixracın 
stimullaşdırılması və idxalın tarazlaşdırılması, xarici kapitalın cəlb ediməsi və 
kapitalın daşınmasının məhdudlaşdırılması. 
A. balans kəsirli olduqda + 
B. aktiv olduqda 
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C. müsbət olduqda 
D. carı vəziyyətdə olduqda 
 
221. Tədiyyə balansında olan “səhflər və boşluqlar” maddəsi nəyi ifadə edir? 
A. dəyər üzrə barter dəyişmələrini  
B. ölkələr arasında klirinq hesablaşmalarının həcmini 
C. balans tərtib edilən zaman buraxılmış qeyri-dəqiqliklər 
D. qısa müddətli kapitalın nəzərdə tutulmayan dövriyəsi + 

 
222. Kreditin iqtisadi əsası kimi çıxış edir: 
A. Maliyyə münasibətləri 
B. kapital dövriyyəsi və dövranı + 
C. Pul münasibətləri 
D. Pulun dəyəri və istehlak dəyəri 
 
223. Müvəqqəti azad pul vəsaitlərinin olması və pul vəsaitlərinə tələb… 

münasibətləri vasitəsilə həll edilir: 
A. Maliyyə 
B. Kredit + 
C. Pul 
D. Kooperativ 
 
224. Kredit aşağıdakı halda reallığa çevrilir: 
A. Borcalanın əlavə pul vəsaitinə ehtiyacı əmələ gəldikdə 
B. Dövlət iqtisadiyyatın inkişafında maraqlı olduqda 
C. Kredit münasibətləri iştirakçılarının  - kredtor və borcalanın maraqları uyğun 

gəldikdə + 
D. Kreditorda müvəqqəti vəsait əmələ gəldikdə 
 
225. Kredit münasibətlərində dəyər, pul münasibətlərindən fərqli olaraq: 
A. Qarşılıqlı hərəkət etmir + 
B. Ümumiyyətlə hərəkət etmir 
C. Yalnız əmtəə formasında hərəkət edir 
D. Qarşılıqlı hərəkət edir 
 
226. Kredit  - kredit sövdəsi iştirakçılarının aşağıdakı tələbini ödəyir 
A. Daimi 
B. Müvəqqəti + 
C. Kortəbii 
D. Təsadüfi 
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227. Kreditdə aşağıdakılar daimi sabit olaraq qalır: 
A. Sərhədlər 
B. Rol 
C.Funksiyalar 
D. Təminatlıq + 
 
228. Kreditin ümumi xüsusiyyəti və əsası nədir? 
A. Ödənclik 
B. Qaytarılmaqlıq + 
C. Məqsədli təyinat 
D. Təminatlılıq  
 
229. Mərkəzi bankın müştəriləri bir qayda olaraq ….. 
A. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən olan müəssisə və təşkilatlardır; 
B. Fiziki şəxslərdir; 
C. Yalnız kredit təşkilatlarıdır + 
D. Bütün hüquqi şəxslərdir. 
 
230. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nizamnamə kapitalı və 
əmlakı ............. mülkiyyətidir. 

A. Dövlət + 
B. Səhmdar; 
C. Özəl; 
D. Müştərək. 
 
231. Kreditin formaları aşağıdakılardan asılı olaraq təsnifləşdirilir 
A. Sahə istiqaməti, kreditləşmə obyektləri, kreditin təminatlılığı 
B. Kreditin müddətliliyi, elə cə də ssudanın xidmət etdiyi təkrar istehsal mərhələsi 
C. Kreditor və borcalan, kreditin sahə yönümü və təminatı 
D.  Borc verilən dəyər, kreditor və borcalan, borcalanın məqsədli  tələbatı + 
 
232. Kreditin aşağıdakı formalarından hansında kredit əmtəə formasında 

verilir və əmtəə formasında qaytarılır: 
A. Qarışıq 
B. Əmtəə + 
C. Pul 
D. Əmtəə-pul 
 
233. Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır: 
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A. Əmtəə 
B. Qarışıq 
C.Əmtəə-pul 
D. Pul + 
 
234. Kreditin hansı formasında kredit əmtəə (pul) formasında verilir, amma 

pul (yaxud əmtəə) şəklində qaytarılır: 
A. Maliyyə 
B. Əmtəə 
C. Qarışıq + 
D. Pul 
 
235. Kreditin hansı formasında o, pul formasında verilir və pul formasında 

qaytarılır: 
A. Əmtəə 
B. Qarışıq 
C. Əmtəə-pul 
D. Pul + 
 
236. Borcalanın məqsədli tələbatından asılı olaraq kreditin formalırını 

(cütlyünü) göstərin 
A. Təminatlı və təminatsız 
B. İstehsal və istehlak + 
C. Müddətli və müddətsiz 
D. Gizli və aşkar 
 
237. Kreditin hansı formasında onun bilavasitə borcalana verildiyini göstərin: 
A. Gizli 
B. Aşkar 
C. Birbaşa + 
D.Dolayı 
 
238. Kreditin hansı formasında kredir əvvəlcədən  danışılmış məqsədə 

verilməsi başa düşülür? 
A. birbaşa 
B. Dolayısı 
C. Gizli 
D.Aşkar + 
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239. Kreditin … kreditin  təminatı üçün  istifadə edilən təşkilati-iqtisadi 
əlamətləri daha ətraflı xarakterizə edir: 

A. Funksiyaları 
B. Növləri + 
C. Sərhədləri 
D. Rolu 
 
240. Kreditin hansı formasında ssuda borcalan tərəfindən digər subyektlərin 

avanslaşdırılması (kreditləşdirilməsi) üçün istifadə edilir: 
A. Birbaşa 
B. Aşkar 
C. Gizli 
D.Dolayısı + 
 
241. Kreditin hansı formasında ssuda tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərində 

nəzərdə tutulmayan məqsədlərə  istifadə olunur? 
A. Həqiqi 
B. Birbaşa 
C. Dolayısı 
D. Gizli + 
 
242. Kommersiya kreditinin subyektləri kimi çıxış edə bilərlər: 
A. Kommersiya bankları və fiziki şəxslər 
B. Hüquqi və fiziki şəxslər 
C. Təsərrüfat subyektləri + 
D. Ticarət təşkilatları və fiziki şəxslər 
 
243. Kommersiya krediti bir qayda olaraq … xarakter daşıyır: 
A. Qısamüddətli + 
B. Uzunmüddətli 
C. Müddətsiz 
D. Orta və uzunmüddətli 
 
244. Kommersiya krediti sövdələşməsinin obyekti kimi çıxış edir: 
A. Valyuta dəyərliləri 
B. Pul vəsaitləri 
C. Qiymətli kağızlar 
D. Əmtəələr və xidmətlər + 
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245. Aşağıdakılardan hansının resursları  kommersiya kreditində sövdələşmə 
obyekti ola bilər: 

 
A. Kommersiya banklarının 
B. Satıcı müəssisələrin + 
C. Mərkəzi bankların 
D. istehlakçı müəssisələrin 
 
246. Müasir iqtisadiyyatda kreditin daha çox yayılmış forması hansıdır: 
A. Kommersiya krediti 
B. Bank krediti + 
C. Vətəndaş krediti 
D. Lizinq  
 
247. Kommersiya krediti üzrə sövdələr nəyin vasitəsilə rəsmiləşdirilir: 
A. Akkreditivlə + 
B. Veksellə 
C. İnkasso ilə 
D. Şifahi reallaşma ilə 
 
248. Bank kreditində borcalan sifətilə çıxış edirlər: 
A. Ancaq hüquqi şəxslər 
B. Ancaq fiziki şəxslər 
C. Ancaq dövləti təmsil edən orqanlar 
D. Hüquqi və fiziki şəxslər +  
 
249. Əmtəə formasında verilən kreditin pul şəklində qaytarılması kreditin 

hansı forması üçün xarakterikdir: 
A. Bank krediti 
B. Kommersiya krediti + 
C. Vətəndaş krediti 
D. Dövlət krediti 
 
250. Bank kreditində kreditor sifətində çıxış edə bilər: 
A. Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitinə malik olan hər bir kredit-maliyyə idarəsi 
B. Yalnız sığorta və investisiya şirkətləri 
D. Kredit əməliyyatları aparmaq üçün  lisenziyası olan  kredit-maliyyə təşkilatları + 
 
251. Kreditin rolu xarakterizə olunur: 
A. Onun maliyyə və sığorta münasibətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi  səviyyəsi ilə 
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B. Borcalanların ucuz kreditlər alınmasında maraqları ilə 
C. Onun tətbiqi nəticələri və onlara nail olmaq metodları ilə + 
D. Bankların resurslarının olması və əhalinin ödəniş qabiliyyəti ilə. 
 
252. Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kredit münasibətlərinin sferası: 
A. Məhdudlaşır 
B. Genişlənir + 
C. Dəyişməz qalır 
D. Maliyyə münasibətlərinə çevrilir 
 
253. İstehsal xərclərinə  kredit verilməsində aparıcı rol oynayır: 
A. Kommersiya krediti 
B. Dövlət krediti 
C. bank krediti + 
D. İstehlak krediti 
 
254. Kreditin … sərhəddi tələb edir ki, borc vəsaitlərinə olan tələbatın zəruri 

həhmi müəyyən edilsin 
A. Keyfiyyət 
B. Kəmiyyət + 
C. İstehsal 
D. İstehlak 
 
255. İqtisadiyyatın planlı modelində … …krediti əsas rolu oynamışdır: 
A. Lizinq  
B. İpoteka 
C. Kommersiya 
D. Bank + 
 
256. Kreditin rolu onun hansı proseslərə təsirində meydana çıxır: 
A. Məhsul istehsalı, realizasiyası və istehlakı, pul dövriyyəsi sferası + 
B. Məhsul istehsalı və realizasiyası, pul tədavülü sferası 
C. Məhsul istehsalı və ssuda fondunun bölüşdürülməsi 
D. Əmtəə-pul resurslarının istehsalı və istehlakı 
 
257. … …sferasında kreditin rolu ondan ibarətdir ki, onun köməyi ilə tədavülə 

pul  daxil edilir və tədavüldən götürülür: 
A. Sığorta münasibətləri 
B. Maliyyə münasibətləri 
C. İstehsal və istehlak 
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D. Pul dövriyyəsi + 
 
258. Məhsul istehsalı və satışı prosesinin fasiləsizliyi kreditin tətbiqi ilə təmin 

olunur: 
A. Dövlət və kommersiya 
B. İstehlak və bank 
C.Kommersiya və bank + 
D. Kommersiya və istehlak 
 
259. Əsas fondların çoxaldılması üçün  kreditin tətbiqi kreditin … rolunu 

göstərir: 
A. İnflyasiya proseslərinin tənzimlənməsindəki 
B. Təsərrüfat subyektlərinin büdcə maliyyələşdirilməsindəki 
C. İstehsalın genişləndirilməsindəki + 
D. Tədavüldəki pul kütləsinin tənzimlənməsindəki 
 
260. İnflyasiya şəraitində kreditin rolu özünü onun köməyilə … 

tənzimləməsində göstərir: 
A. Əhalinin tədiyə qabiliyyətli tələbin 
B. Tədavüldəki pul kütləsinin + 
C. Təsərrüfat subyektlərinin borc vəsaitlərinə olan tələbatının 
D. Ölkənin qızıl ehtiyatının  həcminin 
 
261. Qaytarılmaq, müddətlilik və ödənclik … … kreditin rolunun yüksəl-

dilməsinə imkan verir: 
A. İnflyasiya proseslərinin tənzimlənməsində 
B. Pul dövriyyəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsində 
C. İstehsalın genişləndirilməsində 
D. Resurslardan qənaətcil istifadəsində + 
 
262. Məhsul istehsalı və satışının fasiləsizliyinin təmin olunmasında kreditin 

rolu … ….irəli gəlir 
A. İstehsal fəaliyyətinin kortəbii xarakterindən 
B. Təsərrüfat subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulu sata bilmədiklərindən 
C. Dövlət müəssisələrinin  büdcədən kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi 
D. Cari pul gəlirləri və xərclərinin  uyğun gəlməməsi + 
263. İstehsal sferasında əmtəələrin möhlətlə realizasiyasında … krediti əsas rol 

oynayır 
A. Bank 
B. Kommersiya + 
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C. Dövlət 
D. İpoteka 
 
264. Borc vəsaiti hesabına artıq ehtiyatların yaradılması  kreditin … kreditin 

verilməsi deməkdir 
A. Bol + 
B. Az 
C. Plan üzrə 
D. Bərabər 
 
265. Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kreditin sərhədləri: 
A. Məhdudlaşır 
B. Genişlənir + 
C. Dəyişməz qalır 
D. Mərkəzi bank tərəfindən müəyyən olunurvə tənzimlənir 
 
266. Beynəlxalq kreditin fərqləndirici xüsusiyyəti: 
A. Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin mütləq iştirakı 
B. Sövdələşmədə Beynəlxalq valyuta fondunun mütləq iştirakı 
C. Borc alan və borc verənin müxtəlif ölkələrə mənsub olması + 
D. Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin Mərkəzi bankının iştirakı 
 
267. Beynəlxalq kreditlər … görə kommersiya, maliyyə və arama kreditə 

bölünür: 
A. Növünə 
B. Verilmə texnikasına 
C. Təminatına 
D. Təyinatına + 
 
268. Beynəlxalq kredit verilir: 
A. Yalnız sərbəst dəyişdirilən valyuta ilə 
B. Kreditor ölkənin, borcalanın ölkəsinin, üçüncü ölkənin valyutalarında və 

beynəlxalq pul vahidlərində + 
C. Ancaq kreditor ölkənin valyutasında 
D. Ancaq beynəlxalq pul vahidlərində 
 
269. Ssuda (borc) faizi müvəqqəti istifadəyə verilən dəyərin … … dir? 
A. Diskont 
B. Qiyməti + 
C. Aksept 



 46

D. Paritet 
 
270. Ssuda (borc) faizinin mövcud olmasının zəruri bazası: 
A. Maliyyə münasibətləri 
B. Kredit münasibətləri + 
C. Pul münasibətləri 
D. Sığorta münasibətləri 
 

271. …. məbədlərin ilk pul əməliyyatları olmuşlar: 
A. Uçot; 
B. Hesablaşma; 
C. Saxlama + 
D. Mübadilə. 
 
272. Məbədlərin rolu onunla müəyyənləşirdi ki, onlar …. kimi çıxış edirdilər: 
A. İcmaların və dövlətin sığorta fondu + 
B. Xeyriyyə təşkilatları; 
C. Dövlətin təqaüd fondu; 
D. Dövlət təşkilatları. 
 
273. Milli bank sistemi …. məcmusudur: 
A. Beynəlxalq kredit təşkilatlarının; 
B. Ölkədaxili kredit təşkilatlarının və onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin + 
C. Emissiya banklarının və lizinq şirkətlərinin; 
D. Ölkədə pul tədavülünün təşkilinin forma və metodlarının. 
 
274. Aşağıdakılardan hansı bank sisteminin ünsürü deyil: 
A. Mərkəzi emissiya bankı; 
B. Bank əməliyyatlarının keçirilməsinə lisenziyası olan qeyri-bank kredit təşkilatı; 
C. Kommersiya bankı; 
D. Xəzinədarlıq + 
 
275. İqtisadiyyatın inzibati-amirlik idarəetmə sistemi şəraitində …. bank sistmei 
fəaliyyət göstərirdi: 
A. Bazar; 
B. Bölüşdürücü + 
C. Keçid; 
D. Dəyişkən. 
 
276. Azərbaycanın müasir bank sitemi …. tiplidir: 
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A. Bazar + 
B. Keçid; 
C. Bölüşdürücü; 
D. Mərkəzləşmiş. 
 
277. Bazar tipli bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindən fərqləndirən nədir: 
A. Bankların mülkiyyət formalarına məhdudiyyətlərin qoyulması; 
B. Bankların mülkiyyət formalarının eyniliyi; 
C. Yalnız dövlət banklarının fəaliyyətinin mümkünlüyü; 
D. Bankların mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi + 

 

278. …. görə emissiya, depozit və kommersiya  banklarını fərqləndirirlər: 
A. Təşkilati formasına; 
B. Əməliyyatlarının xarakterinə; 
C. Filialların sayına; 
D. Funksional təyinatına + 
 

279. İqtisadiyyatın …. şəraitində bank sistemi fəal inkişaf edir: 
A. Depressiv; 
B. Böhranlı; 
C. Yüksələn + 
D. Hiperinflyasiya. 
 
280. SSRİ-də …. bank sistemi mövcud idi: 
A. Birpilləli + 
B. İkipilləli; 
C. Üçpilləli; 
D. Çoxpilləli. 
 
281. Bank sisteminin başlıca xüsusiyyətlərinin biri onun …. tipli olmasıdır: 
A. Qapalı + 
B. Açıq; 
C. Qapalı; 
D. Yarımaçıq. 
 
282. Mərkəzi bankın pul-kredit siyasətini müstəqil apara bilməsi bank sisteminin 
…. durumda olmasına dəlalət edir: 
A. Müvazinətini itirmiş; 
B. Tənzimlənməyən; 
C. İdarə edilən + 
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D. Asılı. 
 
283. Banklar…. görə universal və ixtisaslaşmış banklara bölünürlər: 
A. Xidmət sferasına; 
B. Əməliyyatların xarakterinə + 
C. Fəaliyyət miqyaslarına; 
D. Funksional təyinatına. 
 
284. …. banklar öz müştəriləri üçün bütün bank xidmətlərini yerinə yetirir: 
A. İxtisaslaşmış; 
B. İnnovasiya; 
C. Universal + 
D. Depozit. 
 
285. …. görə dövlət, səhmdar, kooperativ, özəl və qarışıq bankları fərqləndirirlər: 
A. Mülkiyyət formasına + 
B. Ərazi əlamətinə; 
C. Əməliyyatların xarakterinə; 
D. Fəaliyyət miqyaslarına. 
 
286. Bankın hüquqi statusunu müəyyən edəq nədir? 
A. Bank qanunvericiliyi + 
B. Mərkəzi bank; 
C. Ölkə prezidenti; 
D. Ölkə parlamenti. 
287. Kommersiya bankı …. 
A. Maliyyə nazirliynin struktur bölməsidir; 
B. Qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlancıdır; 
C. Hesablaşma və kreditləşmədə vasitəçi + 
D. Hökümətin maliyyə agenti. 

 

288. Bank sistemi …. ünsürlərin məcmusudur: 
A. Pərakəndə; 
B. Tam eyni olan; 
C. Qarşılıqlı əlaqəli + 
D. Təsadüfi. 

 

289. …. funksiyası bank fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün əsasdır: 
A. Əmanət məsləhətçisi; 
B. Veksel investoru + 
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C. Sərbəst vəsaitlərin səfərbər edilməsi; 
D. Hesablaşmalarda vasitəçi. 

 

290. İkipilləli bank sistemində kommersiya banklarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
əsasən …. metodları ilə baş verir: 
A. İcbari; 
B. İnzibati; 
C. Dolayi iqtisadi + 
D. Əməli. 
 
291. ............... Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının fəaliyyət məqsədi deyil: 
A. Kredit təşkilatların kreditləşdirilməsi; 
B. Manatın dayanıqlığının təmin edilməsi; 
C. Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi + 
D. Hökümətin kreditləşdirilməsi. 
 
292. Açıq bazar əməliyatları mərkəzi bankın …. üzrə fəaliyyətidir: 
A. Kommersiya banklarının kreditləşdirilməsi; 
B. Əhalinin kreditləşdirilməsi; 
C. Kommersiya banklarının hesablarının azaldılması; 
D. Dövlət qiymətli kağızlarının alqı-satqısı + 

 

293. Mərkəzi bank tərəfindən məcburi ehtiyatlar normaları kommersiya 
banklarının …. məqsədilə təyin edilir: 
A. Kapitalın artırılması; 
B. Likvidliyinin tənzimlənməsi + 
C. Kredit ekspansiyasının genişləndirilməsi; 
D. Resurs artımının məhdudlaşdırılması. 

 

294. Kommersiya banklarının təkrar maliyyələşdirilməsinin məhdudlaşdırılması 
siyasətini aparan mərkəzi bank uçot dərəcəsini …. 
A. Qaldırır + 
B. Endirir; 
C. Dondurur; 
D. Ləğv edir. 

 

295. Açıq bazar siyasəti mərkəzi bankın …. qiymətli kağızların alqı-satqısıdır: 
A. Aşağı faizli; 
B. Yüksək faizli; 
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C. Sabit faizli + 
D. Faizsiz. 
 
296. Mərkəzi bankın minimal ehtiyatlar norması qaldırıldıqda kommersiya 
banklarının kredit potensialı  … 
A. Azalır + 
B. Artır; 
C. Dəyişməz qalır; 
D. Həndəsi silsilə ilə qalxır. 
 
297. …. siyasətinin aparılması hesabına kommersiya bankları ilə mərkəzi bank 
arasındakı pul axınları tənzimlənir: 
A. Valyuta; 
B. Faiz; 
C. Depozit + 
D. Qiymət. 
 
298. Kredit təşkilatlarındakı yaranmış vəziyyətin qiymətləndirilməsindən ötrü 
mərkəzi bank onların fəaliyyətini ….: 
A. Tənzimləyir; 
B.  Sanasiyalaşdırır; 
C. Lisenziyalaşdırır; 
D. Təftiş edir + 
 
299. Mərkəzi bankın …. funksiyası banknot buraxılışına inhisardan və ölkədə pul 
tədavülünün tənzimlənməsindən ibarətdir: 
A. İnformasiya; 
B. Nəzarət; 
C. Vasitəçilik; 
D. Emissiya + 
 
300. Mərkəzi bank …. rolunu oynayır: 
A. Ölkənin lizinq mərkəzi; 
B. Müəssisələrin kreditoru; 
C. Trast məməliyyatlarını keçirən bank; 
D. Dövlət xəzinədarı + 
 
 


