
1. İlk dünya valyuta sistemi hansı ildə təsis edilmişdir? 
A) 1967; 
B)) 1867; 
C) 1767; 
D) 1677.  
 

2. 1867 ildə hansı valyuta sistemi təsis edilmişdir? 
A) Moskva; 
B) London; 

C) Berlin; 

D)) Paris. 

 

3. İkinci dünya valyuta sistemi hansı ildə təsis edilmişdir? 

A)) 1922; 

B) 1822; 

C) 1722; 

D) 1622. 

 

4. 1922 ildə hansı valyuta sistemi təsis edilmişdir? 

A) Vaşinqton; 

B) Roma; 

C)) Genuya; 

D) Madrid. 

 

5. Üçüncü dünya valyuta sistemi hansı ildə təsis edilmişdir? 

A) 1844; 

B)) 1944; 

C) 1914; 

D) 1934. 

 

6. 1944 ildə hansı valyuta sistemi təsis edilmişdir? 

A) Baden-Baden; 

B)) Bretton-Vuds; 

C) Allis-Sprinqs; 

D) Leyk-Plesid. 

 

 

 

 



7. Dördüncü dünya valyuta sistemi hansı illərdə təsis edilmişdir? 

A) 1939-1945; 

B) 1914-1918; 

C)) 1976-1978; 

D) 1980-1982. 

 

8. 1976-1978 illərdə hansı valyuta sistemi təsis edilmişdir? 

A) Kuba; 

B) Puerto-Rika; 

C) Kosta-Rika; 

D)) Yamayka. 

 

9. Bunlardan hansı birinci dünya müharibəsinə qədər baş vermişdir? 

A) Genuya konfransı; 
B) Bretton-Vuds konfransı; 

C)) Paris konfransı; 

D) Yamayka konfransı. 

 

10.  Bunlardan hansı ikinci dünya müharibəsindən sonra baş vermişdir? 

A) Genuya konfransı; 
B) Bretton-Vuds konfransı; 

C) Paris konfransı; 

D)) Yamayka konfransı. 

 

11.  Bunlardan hansı ikinci dünya müharibəsi zamanı baş vermişdir? 

A) Genuya konfransı; 
B)) Bretton-Vuds konfransı; 

C) Paris konfransı; 

D) Yamayka konfransı. 

 

12.  Bunlardan hansı müharibələrarası illərdə baş vermişdir? 

A)) Genuya konfransı; 
B) Bretton-Vuds konfransı; 

C) Paris konfransı; 

D) Yamayka konfransı. 

 

 

 

 



13. Hansı dünya valyuta sistemi qızıl sikkə standartı prinsiplərinə əsaslanırdı? 

A) Bretton-Vuds sistemi; 

B) Genuya sistemi; 

C) Yamayka sistemi; 

D)) Paris sistemi. 

 

14. Paris sistemi hansı prinsiplərə əsaslanırdı? 

A) qızıl külçə; 

B) qızıl-deviz; 

C) qızıl-valyuta; 

D)) qızıl sikkə. 

 

15. Hansı dünya valyuta sistemi qızıl-deviz standartı prinsiplərinə əsaslanırdı? 

A) Bretton-Vuds sistemi; 

B)) Genuya sistemi; 

C) Yamayka sistemi; 

D) Paris sistemi. 

 

16. Genuya sistemi hansı prinsiplərə əsaslanırdı? 

A) qızıl külçə; 

B)) qızıl-deviz; 

C) qızıl-valyuta; 

D) qızıl sikkə. 

 

17. Hansı dünya valyuta sistemi qızıl-valyuta standartı prinsiplərinə əsaslanırdı? 

A)) Bretton-Vuds sistemi; 

B) Genuya sistemi; 

C) Yamayka sistemi; 

D) Paris sistemi. 

 

18. Bretton-Vuds sistemi hansı prinsiplərə əsaslanırdı? 

A) qızıl külçə; 

B) qızıl-deviz; 

C)) qızıl-valyuta; 

D) qızıl sikkə. 

 

 

 

 



19. Hansı dünya valyuta sistemi rəsmən SDR standartı adlanır? 

A) Bretton-Vuds sistemi; 

B) Genuya sistemi; 

C)) Yamayka sistemi; 

D) Paris sistemi. 

 

20. Yamayka sistemi rəsmən necə adlanır? 

A) EC standartı; 

B) ECU standartı; 

C)) SDR standartı; 

D) SDV standartı. 

 

21.  Bretton-Vuds valyuta sisteminin rəsmi ehtiyyat valyutalarına aid edilirdi: 

A)) ABŞ dolları; 

B) İsveçrə frankı;  

C) Avro; 

D) AFR markası. 

 

22.  Bretton-Vuds valyuta sisteminin rəsmi ehtiyyat valyutalarına aid edilirdi: 

A) İsveçrə frankı; 

B)) funt sterlinq; 

C) Yapon iyeni; 

D) AFR markası. 

 

23.  Yamayka valyuta sisteminin rəsmi ehtiyyat valyutalarına aid edilir: 

A)) ABŞ dolları; 

B) İsveчrə frankı; 

C) Fransa frankı; 

D) funt sterlinq. 

 

24.  Yamayka valyuta sisteminin rəsmi ehtiyyat valyutalarına aid edilir: 

A) İsveçrə frankı;  

B) Fransa frankı; 

C) funt sterlinq; 

D)) Yapon iyeni. 

 

 

 

 



25.  Yamayka valyuta sisteminin rəsmi ehtiyyat valyutalarına aid edilir: 

A) İsveçrə frankı; 

B)) Avro; 

C) funt sterlinq; 

D) SDR. 

 

26.  Müasir dünya valyuta sisteminin əsas prinsiplərindən birini göstərin: 

A) qızıl-deviz standartı;  

B)) SDR standartı; 

C) dəyişməz valyuta məzənnəsi; 

D) Avropa mərkəzi bankı. 

 

27.  Müasir dünya valyuta sisteminin əsas prinsiplərindən birini göstərin: 

A)) qızılın demonetizasiyası; 

B) dəyişməz valyuta məzənnəsi; 

C) dollar standartı; 

D) Avropa mərkəzi bankı. 

 

28.  Müasir dünya valyuta sisteminin əsas prinsiplərindən birini göstərin: 

A) dəyişməz valyuta məzənnəsi; 

B)) üzən valyuta məzənnəsi; 

C) dollar standartı; 

D) Avropa mərkəzi bankı. 

 

29.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən birini göstərin: 

A) əsası– SDR; 

B) dəyişməz valyuta məzənnəsi rejimi; 

C)) üzən valyuta məzənnəsi rejimi; 

D) valyuta məzənnəsi rejimini ölkələrin sərbəst seçməsi. 

 

30.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən birini göstərin: 

A))  əsası –Avro; 

B) dəyişməz valyuta məzənnəsi rejimi;  

C) valyuta məzənnəsi rejimini ölkələrin sərbəst seçməsi; 

D) institusional strukturu – Beynəlxalq Valyuta Fondu. 

 

 

 

 



31.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən birini göstərin: 

A) əsası– ABŞ dolları; 

B) dəyişməz valyuta məzənnəsi rejimi; 

C) valyuta məzənnəsi rejimini ölkələrin sərbəst seçməsi; 

D)) institusional strukturu – Avropa mərkəzi bankı. 

 

32. SDR emitenti kimdir? 

A)) Beynəlxalq Valyuta Fondu; 

B) Avropa mərkəzi bankı; 

C) Dünya Bankı; 

D) Ümumdünya Ticarət Təşkilatı. 

 

33.  SDR harada istifadə edilir? 

A)) rəsmi sektorda; 

B) özəl sektorda; 

C) həm rəsmi, həm dəözəl sektorlarda; 

D) heç birisində. 

 

34.  Yamayka valyuta sisteminin rəsmi əsası: 

A) ABŞ dollarıdır;  

B) funt sterlinqdir; 

C) Avrodur; 

D)) SDR-dir. 

 

35.  SDR nədir? 

A) xüsusi yerləşdirmə hüquqları; 
B) xüsusi mənsimsəmə hüquqları; 

C) xüsusi vərəsilik hüquqları; 

D)) xüsusi borcalma hüquqları. 

 

36.  Avropa Valyuta Sisteminin rəsmi əsasını nə təşkil edirdi? 

A) epunit;  

B) funt sterlinq; 

C) Avro; 

D)) ECU. 

 

 

 

 



37.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının vahid valyutası hansıdır: 

A) epunit; 

B) ECU; 

C) SDR; 

D)) avro. 

 

38.  Avropa Tədiyə İttifaqının rəsmi əsasını nə təşkil edirdi? 

A)) epunit; 

B) Avro; 

C) SDR; 

D) ECU. 

 

39.  Avropa Birliyinin təməlini qoymuş saziş neçənci ildə və harada 

imzalanmışdır: 

A) 1948 il, Berlin 

B) 1945 il, Potsdam; 

C) 1975 il, Helsinki; 

D)) 1957 il, Roma. 

 

40.  Müasir Avropa İttifaqının təməlini qoymuş saziş neçənci ildə və harada 

imzalanmışdır: 

A) 1957 il, Roma; 

B) 1945, Yalta; 

C)) 1992, Maastrixt; 

D) 1982, Madrid. 

 

41. 29 may 1990-cı il tarixli Saziş əsasında təsis edilmiş, mənzil-iqamətgahı 

Londonda yerləşən qurum hansıdır: 

A) Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı; 
B)) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı; 
C) Avropa İnvestisiya Bankı; 
D) Şimali Avropa ölkələrinin İnvestisiya Bankı. 

 

42. 1959-cu ildə təsis edilmiş və Amerika qitəsinin ölkələrini birləşdirən 

regional inteqrasiya qurumu hansıdır? 

A) Latın Amerikası Azad Ticarət Assosiasiyası; 
B) Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyası; 
C)) Amerikalararası İnkişaf Bankı; 
D) Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası. 



43.  Əsası 1963-cü ildə qoyulmuş və əsasən Afrika ölkələrini birləşdirən 

reqional valyuta qurumu hansıdır? 
A) Afrika inkişaf fondu; 
B) Mərkəzi Afrika ölkələrinin inkişaf bankı; 
C) Cənubi Afrika inkişaf birliyi; 
D)) Afrika inkişaf bankı. 

 

44.  Əsası 1965-ci ildə qoyulmuş və əsasən Asiya ölkələrini birləşdirən reqional 

valyuta qurumu hansıdır? 
A)) Asiya inkişaf bankı; 
B) Asiya inkişaf fondu; 
C) Cənub-Şərqi Asiya ölkələri Assosiasiyası; 
D) Asiya-Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı. 
 

45.  1974-cü ildə təsis edilmiş, İslam ölkələrini əhatə edən və mənzil-iqamətgahı 

Ciddədə yerləşən təşkilat hansıdır? 
A) Ərəb iqtisadi və sosial inkişaf fondu; 
B)) İslam İnkişaf Bankı; 
C) Ərəb Dövlətləri Liqası; 
D) İslam Konfransı Ölkələri. 

 

46.  1958-ci ildə təsis edilmiş bu qürüm: 
A)) Avropa İnvestisiya Bankıdır; 
B) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankıdır; 
C) Avropa Mərkəzi Bankıdır; 
D) Skandinaviya İnkişaf Bankıdır. 
 

47.  Avropa İttifaqının institusional quruluşuna daxil olan təşkilatı göstərin: 
A)) Avropa regional inkişaf fondu; 
B) Avropa regional tərəqqi fondu; 
C) Avropa regional dirçəliş fondu; 
D) Avropa regional yüksəliş fondu. 
 

48.  Avropa İttifaqının institusional quruluşuna daxil olan təşkilatı göstərin: 
A) Avropa sosial büdcəsi; 
B)) Avropa sosial fondu; 
C) Avropa sosial inkişaf fondu; 
D) Avropa sosial tərəqqi fondu. 
 



49.  Bu qurum Aİ-nın vahid ekologiya siyasəti çərçivəsində ətraf mühitin 

qorunması sahəsindəki layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edir: 
A)) Avropa həmrəylik fondu; 
B) Avropa ekologiya fondu; 
C) Avropa ekoloji layihələr fondu; 
D) Avropa təbiətin qorunması fondu. 
 

50.  Bu qurum Avropa Valyuta Sisteminin təsis edilməsi ilə əlaqədar və ECU-

nun emissiyası məqsədilə yaradılmışdır: 
A)) Avropa Valyuta Əməkdaşlıqı Fondu; 
B) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı; 
C) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı; 
D) Avropa İnvestisiya Bankı. 
 

51.  Avropa Valyuta Əməkdaşlıqı Fondunu bu qurum əvəz etmişdir: 
A) Avropa Valyuta İttifaqı;  
B) Avropa Valyuta Birliyi; 
C)) Avropa Valyuta İnstitutu; 
D) Avropa Valyuta Fondu. 
 

52.  Avropa Valyuta İnstitutunu bu qurum əvəz etmişdir: 
A) Avropa Banklar Bankı; 
B) Avropa İttifaqı Bankı;  
C) Avropa Birləşmiş Bankı;  
D)) Avropa Mərkəzi Bankı. 

 
53.  AMB-nı və Aİ üzvü olan ölkələrin mərkəzi banklarını əhatə edən qurum: 

A)) Avropa mərkəzi banklar sistemi; 
B) Avropa mərkəzi banklar şəbəkəsi; 
C) Avropa mərkəzi banklar ittifaqı; 
D) Avropa mərkəzi banklar birliyi. 
 

54.  Tarixdə ilk beynəlxalq valyuta-kredit təşkilatı …………………… 
A)) Beynləxalq Hesablaşmalar Bankı; 
B) Beynləxalq Hesablaşmalar Palatası; 
C) Beynləxalq Hesablaşmalar Mərkəzi; 
D) Beynləxalq Hesablaşmalar Fondu. 

 
 



55.  Aİ-nın sələflərindən olmuş bu qurum ………………. 
A) Avropa Siyasət və İqtisadiyyat Birliyidir; 
B) Avropa Elm və Texnika Birliyidir;  
C)) Avropa Kömür və Polad Birliyidir; 
D) Avropa Neft və Kimya Birliyidir. 

 

56.  Aİ-nın sələflərindən olmuş bu qurum ………………. 
A) Avropa Siyasət və İqtisadiyyat Birliyidir; 
B) Avropa Elm və Texnika Birliyidir;  
C)) Avropa atom enerjisi birliyidir; 
D) Avropa Neft və Kimya Birliyidir. 
 

57.  Avropa Valyuta İttifaqına gedən yolun mərhələlərindən birini göstərin: 
A)) Barr planı;  
B) Marşall planı; 
C) Daues planı; 
D) Yunq planı. 
 

58.  Avropa Valyuta İttifaqına gedən yolun mərhələlərindən birini göstərin: 
A) Marşall planı;  
B)) Verner planı;  
C) Daues planı; 
D) Yunq planı.  
 

59.  Avropa Valyuta İttifaqına gedən yolun mərhələlərindən birini göstərin: 
A) Marşall planı;  
B) Daues planı; 
C)) Delor planı; 
D) Yunq planı. 

 

60.  Avropa Valyuta İttifaqına gedən yolun mərhələlərindən birini göstərin: 

A)) Cekins planı;  

B) Yunq planı; 

C) Daues planı; 

D) Marşall planı. 

 

61. 1931-ci ildə yaranmış valyuta bloku hansıdır? 

A) dollar bloku; 
B) frank bloku; 



C)) sterlinq bloku; 

D) marka bloku. 

 

62. 1933-cü ildə yaranmış valyuta bloku hansıdır? 

A)) dollar bloku; 

B) frank bloku; 

C) sterlinq bloku; 

D) marka bloku. 

 

63. 1933-cü ildə London beynəlxalq iqtisadi konfransda yaradılmış blok 

hansıdır? 

A) gümüş bloku; 

B)) qızıl bloku; 

C) sterlinq bloku; 

D) dollar bloku. 

 

64. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 

A) alman markası zonası; 

B) yapon iyeni zonası; 

C)) sterlinq zonası; 

D) sovet rublu zonası. 

 

65. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 

A)) ABŞ dolları zonası; 

B) yapon iyeni zonası; 

C) alman markası zonası; 

D) sovet rublu zonası. 

 

66. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 

A) alman markası zonası; 

B)) Fransa frankı zonası; 

C) yapon iyeni zonası; 

D) sovet rublu zonası. 

 

67. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 



A) alman markası zonası; 

B) yapon iyeni zonası; 

C) sovet rublu zonası; 

D)) Portuqaliya eskudosu zonası. 

 

68. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 

A) alman markası zonası; 

B) yapon iyeni zonası; 

C))İspaniya pesetası zonası; 

D) sovet rublu zonası. 

 

69. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış valyuta zonalarından birini 

göstərin: 

A) alman markası zonası; 

B)) Hollandiya quldeni zonası; 

C) yapon iyeni zonası; 

D) sovet rublu zonası. 

 

70.  1960-cı illərdə Fransa frankı zonası çərçivəsində hansı regional valyuta 

qruplaşması yaradılmışdır? 

A)) Qərbi Afrika valyuta ittifaqı; 

B) Şərqi Afrika valyuta ittifaqı; 

C) Şimali Afrika valyuta ittifaqı; 

D) Cənubi Afrika valyuta ittifaqı. 

 

71.  1960-cı illərdə Fransa frankı zonası çərçivəsində hansı regional valyuta 

qruplaşması yaradılmışdır? 

A) Qərbi Afrika ölkələri Bankının emissiya zonası; 

B)) Mərkəzi Afrika ölkələri Bankının emissiya zonası; 

C) Şimali Afrika ölkələri Bankının emissiya zonası; 

D) Cənubi Afrika ölkələri Bankının emissiya zonası. 

 

72.  Fransa frankı zonasına daxil olan Afrika ölkələrinin ərazisində pul vahidi 

………………… 
A) KFB frankıdır; 

B) KFC frankıdır; 

C)) KFA frankıdır; 

D) KFD frankıdır. 



 

73.  Afrika maliyyə birliyinin frankı ………… 

A) KFB-dir; 

B)) KFA-dır; 

C) KFC-dir; 

D) KFD-dir. 

 

74.  Üzv ölkələrin milli valyutalarının bimetall standartına 

uyğunlaşdırılmasından ötrü təsis edilmiş və 1865-1927-ci illərdə mövcud 

olmuş qurum …………… 

A) Roman valyuta ittifaqıdır; 

B) German valyuta ittifaqıdır; 

C) Slavyan valyuta ittifaqıdır; 

D)) Latın valyuta ittifaqıdır. 

 

75.  Asiya və Sakit okean ölkələri arasında ticarətin inkişaf etdirilməsi, 

həmçinin ABŞ dolları və funt sterlinqdən olan asılılıqın zəiflədilməsi 

məqsədilə 1975-ci ildə …………………yaradılmışdır: 

A) Asiya ticarət ittifaqı; 

B)) Asiya klirinq ittifaqı; 

C) Asiya maliyyə ittifaqı; 

D) Asiya valyuta ittifaqı. 

 

76. Asiya klirinq ittifaqı çərçivəsində klirinq valyutası ……………. 

A)) Asiya valyuta vahididir; 

B) Asiya klirinq vahididir; 

C) Qızıl dinardır; 

D) Qızıl yuandır. 

 

 

 

77.  ECU - ……………………….: 

A)) Avropa valyuta vahididir; 

B) Avropa valyuta ittifaqıdır; 

C) Asiya valyuta vahididir; 

D) Asiya valyuta ittifaqıdır. 

 

78.  Avropada ilk valyuta ittifaqı hansı ölkələr arasında bağlanmışdır? 

A) İngiltərə ilə Fransa; 



B) Fransa ilə Almaniya; 

C)) Avstriya ilə Almaniya; 

D) Avstriya ilə İtaliya. 

 

79.  Avropada ilk valyuta ittifaqı hesab edilən Avstriya-Almaniya valyuta 

ittifaqı neçənci illəri əhatə edirdi? 

A) 1914-1918; 

B) 1938-1945; 

C) 1870-1871; 

D)) 1857-1866. 

 

80.   Valyuta inteqrasiyasının əsas məqsədlərindən birini göstərin: 

A) inflyasiya böhranın aradan qaldırılması; 

B) əhalinin rifahının yüksəldilməsi; 

C) sosial ədalətin təmin edilməsi; 

D)) inteqrasiyada iştirak edən milli valyutaların mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsi. 

 

81.  Valyuta inteqrasiyasının əsas məqsədlərindən birini göstərin: 

A) inflyasiya böhranın aradan qaldırılması; 

B) əhalinin rifahının yüksəldilməsi; 

C)) dünya valyuta sistemində layiqli yer tutmaq; 

D) sosial ədalətin təmin edilməsi. 

 

 

 

82.  Valyuta inteqrasiyasının əsas məqsədlərindən birini göstərin: 

A) inflyasiya böhranın aradan qaldırılması; 

B)) inkişaf etmiş və tutumlu maliyyə bazarlarının yaradılması; 

C) sosial ədalətin təmin edilməsi; 

D) əhalinin rifahının yüksəldilməsi. 

 

83.  İştirakçı ölkələr arasında ………………………….. valyuta inteqrasiyasının 

labüd nəticəsidir: 

A)) vahid iqtisadi məkan; 

B) sərbəst iqtisadi zona; 

C) of-şorların yaranması; 

D) sərbəst ticarət zonası. 

 



84.  Valyuta inteqrasiyasının ən yüksək zirvəsinə aparan təkamülün 

mərhələrindən birini göstərin: 

A) vahid iqtisadi məkanı; 

B) sərbəst iqtisadi zona; 

C) of-şor zonası; 

D)) azad ticarət zonası.  

 

85.  Valyuta inteqrasiyasının ən yüksək zirvəsinə aparan təkamülün 

mərhələrindən birini göstərin: 

A) maliyyə-kredit ittifaqı; 

B)) gömrük ittifaqı; 

C) büdcə ittifaqı; 

D) bank ittifaqı. 

 

86.  Valyuta inteqrasiyasının ən yüksək zirvəsinə aparan təkamülün 

mərhələrindən birini göstərin: 

A)) ümumi bazar; 

B) birgə bazar; 

C) şərikli bazar; 

D) fərdi bazar. 

 

 

87.  Valyuta inteqrasiyasının ən yüksək zirvəsinə aparan təkamülün 

mərhələrindən birini göstərin: 

A) gömrük və valyuta ittifaqı; 

B) maliyyə-valyuta ittifaqı; 

C)) iqtisadi və valyuta ittifaqı; 

D) ticarət və valyuta ittifaqı. 

 

88.  Valyuta inteqrasiyasının nəzəri əsaslarının yaradıcılarından biri ……. 

A) Milton Fridmendir; 

B) Fridrix Hayekdir; 

C) Corc Sorosdur; 

D)) Rober Mandelldir. 

 

89.  Robert Mandel tərəfindən irəli sürülmüş …………………. nəzəriyyəsi 

valyuta inteqrasiyasının nəzəri əsaslarından biridir: 

A) səmərəli valyuta məkanı; 

B)) optimal valyuta məkanı; 



C) hüdudsuz valyuta məkanı; 

D) genişlənən valyuta məkanı. 

 

90.  Optimal valyuta məkanı dedikdə milli valyutalarının qarşılıqlı 

tərəddüdlərinin məhdudlaşdırılması məqsədilə razılaşdırılmış …………… 

siyasətinin aparılması başa düşülür: 

A) fiskal; 

B) valyuta; 

C) monetar; 

D)) məzənnə. 

 

91.  Optimal valyuta məkanının yaradılması amillərindən birini göstərin: 

A)) siyasi iradənin olması; 

B) siyasi əqidənin olması; 

C) siyasi əlaqələrin olması; 

D) siyasi oyunların olması. 

 

 

 

92.  Optimal valyuta məkanının yaradılması amillərindən birini göstərin: 

A) sərhədlərin açılması; 

B)) qarşılıqlı ticarət-iqtisadi əlaqələrin təmin edilməsində milli valyutalardan 

fəal istifadə edilməsi; 

C) gömrük nəzarətinin ləğv edilməsi; 

D) valyuta nəzarətinin təkmilləşdirilməsi. 

 

93.  Optimal valyuta məkanının yaradılması amillərindən birini göstərin: 

A) istehsal subyektlərinin fəallıqı; 

B) istehsal texnologiyalarının yeniləşməsi; 

C)) istehsal amillərinin fəallıqı; 

D) istehsal proseslərinin təkmilləşməsi. 

 

94.  Optimal valyuta məkanının yaradılması amillərindən birini göstərin: 

A) iştirakçı ölkələrin mərkəzi banklarının birləşdirilməsi; 

B) iştirakçı ölkələrdə ərzaq probleminin olmaması; 

C) iştirakçı ölkələrdə sosial sabitliyin təmin edilməsi; 

D)) iştirakçı ölkələrin valyuta məzənnələrinin uzunmüddətli sabitliyinin 

təmin edilməsi. 

 



95.  1964-cü ildə Mərkəzi Amerikada ………………….. yaradılmışdır: 

A)) Mərkəzi Amerika valyuta ittifaqı; 

B) Mərkəzi Amerika valyuta bloku; 

C) Mərkəzi Amerika valyuta məkanı; 

D) Mərkəzi Amerika valyuta zonası. 

 

96.  1974-cü ildə Mərkəzi Amerikada ………………….. yaradılmışdır: 

A) Mərkəzi Amerika valyuta ittifaqı; 

B) Mərkəzi Amerika valyuta bloku; 

C)) Mərkəzi Amerika valyuta sazişi; 

D) Mərkəzi Amerika valyuta zonası. 

 

97.  1961-ci ildə Mərkəzi Amerika ümumi bazarı yaradılmışdır. Bu qurumun 

üzvü olan ölkələr arasındakı klirinqin valyutası nə idi? 

A) Mərkəzi Amerika eskudosu; 

B)) Mərkəzi Amerika pesosu; 

C) Mərkəzi Amerika dolları; 

D) Mərkəzi Amerika realı. 

 

98.  1973-cü ildə təsis edilmiş «Karib ölkələrinin ümumi bazarı - CARICOM» 

adlı qurumun hesablaşma vahidi ……………… idi: 

A) Karib pesosu; 

B) Karib eskudosu; 

C)) Karib dolları; 

D) Karib realı. 

 

99.  Latın Amerikası inteqrasiya assosiasiyasının üzv ölkələrin arasındakı çox 

tərəfli ödənişlər və qarşılıqlı kreditlər haqqında saziş …………………. 

adlanır: 

A)) Mexiko, 1966; 

B) Karakas, 1966; 

C) Santyaqo, 1966; 

D) Buenos-Ayres, 1966. 

 

100.  Bu bank, 1976-cu ildə Latın Amerikasında iqtisadi inkişafın və 

tərəqqinin dəstəklənməsi, həmçinin region ölkələrinin xarici ticarətinin 

maliyyələşdirilməsi məqsədlərindən ötrü təsis edilmişdir: 

A)) Latın Amerikası ixrac bankı; 

B) Latın Amerikası inkişaf və tərəqqi bankı; 



C) Latın Amerikası xarici ticarət bankı; 

D) Latın Amerikası ExİmBankı. 

 

101.  Karib ölkələrinin ümumi bazarı (CARICOM) üzvləri arasında valyuta 

inteqrasiyasının həvəsləndirilməsi məqsədilə 1969-cu ildə yaradılmış 

təşkilatlardan biri ………: 

A) Karib tərəqqi bankıdır; 

B) Karib yüksəliş bankıdır; 

C)) Karib inkişaf bankıdır; 

D) Karib həmrəylik bankıdır. 

 

 

102.  Karib ölkələrinin ümumi bazarı (CARICOM) üzvləri arasında valyuta 

inteqrasiyasının həvəsləndirilməsi məqsədilə yaradılmış təşkilatlardan biri 

………: 

A) Karib tərəqqi fondudur; 

B) Karib yüksəliş fondudur; 

C) Karib inkişaf fondudur; 

D)) Karib investisiya fondudur. 

 

103.  Bu qurum, Ərəb dövlətlərinin ümumi bazarı çərçivəsində 1968-ci ildə 

yaradılmışdır: 

A) Ərəb valyuta ittifaqı; 

B) Ərəb maliyyə ittifaqı; 

C)) Ərəb tədiyyə ittifaqı; 

D) Ərəb xarici ticarət ittifaqı. 

 

104.  Ərəb tədiyyə ittifaqı daxilində çoxtərəfli qarşılıqlı hesablaşmaların 

valyutası: 

A)) Ərəb dinarı; 

B) Ərəb dirhəmi; 

C) qızıl dinar; 

D) ABŞ dolları. 

 

105.  Valyuta inteqrasiyasının formalarından birini göstərin: 

A) valyuta məkanı; 

B)) valyuta zonası; 

C) valyuta birliyi; 

D) valyuta sazişi. 



 

106.  Valyuta inteqrasiyasının formalarından birini göstərin: 

A) valyuta məzənnələrinin tənzimlənməsi; 

B) valyuta məzənnələrinin təsbitlənməsi; 

C)) valyuta məzənnələrinin sabitləşdirilməsi; 

D) valyuta məzənnələrinin dondurulması. 

 

107.  Valyuta inteqrasiyasının formalarından birini göstərin: 

A) valyuta və maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi; 

B) valyuta və maliyyə bazarlarının sabitləşdirilməsi; 

C) valyuta və maliyyə bazarlarının dondurulması; 

D)) valyuta və maliyyə bazarlarının birləşməsi. 

 

108.  Valyuta inteqrasiyasının zirvəsi ……………..: 

A)) valyuta ittifaqıdır; 

B) valyuta zonasıdır; 

C) valyuta birliyidir; 

D) valyuta sazişidir. 

 

109.  Valyuta zonalarının formalaşmasına xidmət edən amillər qrupunu 

göstərin: 

A)) iqtisadi amillər; 

B) mədəni amillər; 

C) hüquqi amillər; 

D) sosial amillər. 

 

110.  Valyuta zonalarının formalaşmasına xidmət edən amillər qrupunu 

göstərin: 

A)) siyasi amillər; 

B) mədəni amillər; 

C) hüquqi amillər; 

D) sosial amillər. 

 

111.  Valyuta zonalarının formalaşmasına xidmət edən amillər qrupunu 

göstərin: 

A)) coğrafi amillər; 

B) mədəni amillər; 

C) hüquqi amillər; 

D) sosial amillər. 



 

112.  Dövlətlərin həmsərhəd, qonşu olması valyuta zonalarının 

formalaşmasının hansı amillərinə aiddir? 

A) iqtisadi; 

B) siyasi; 

C)) coğrafi; 

D) sosial. 

 

 

113.  Dövlətlərin siyasətinin həmahəngliyi valyuta zonalarının 

formalaşmasının hansı amillərinə aiddir? 

A) iqtisadi; 

B)) siyasi; 

C) coğrafi; 

D) sosial. 

 

114.  İştirakçı ölkələrin pul, maliyyə, gömrük, fiskal və s. sahələrinin 

unifikasiyası valyuta zonalarının formalaşmasının hansı amillərinə aiddir? 

A)) iqtisadi; 

B) siyasi; 

C) coğrafi; 

D) sosial. 

 

115.  Valyuta zonasının əsas tiplərindən birini göstərin: 

A)) milli pul vahidinin beynəlxalq statusa malik digər xarici valyuta ilə 

birtərəfli qaydada əvəzlənməsi; 

B) mərkəzi bankların birləşdirilməsi; 

C) dövlət büdcələrinin birləşdirilməsi; 

D) qızıl-valyuta ehtiyyatların birləşdirilməsi. 

 

116.  Valyuta zonasının əsas tiplərindən birini göstərin: 

A) qızıl-valyuta ehtiyyatların birləşdirilməsi; 

B) mərkəzi bankların birləşdirilməsi; 

C) dövlət büdcələrinin birləşdirilməsi; 

D)) iştirakçı dövlətlərin milli pul vahidlərini əvəzləyən vahid valyutalı 

iqtisadi və valyuta ittifaqı. 

 

117.  Valyuta zonasının əsas tiplərindən birini göstərin: 

A) mərkəzi bankların birləşdirilməsi; 



B)) iştirakçı dövlərin onlardan birinin valyutasına keçmələri barəsində 

qarşılıqlı razılaşması; 

C) dövlət büdcələrinin birləşdirilməsi; 

D) qızıl-valyuta ehtiyyatların birləşdirilməsi. 

 

 

118.  Valyuta zonasının əsas tiplərindən birini göstərin: 

A) dövlət büdcələrinin birləşdirilməsi; 

B) mərkəzi bankların birləşdirilməsi; 

C)) iştirakçı dövlətlərin milli valyutaların saxlanılması şərti ilə kollektiv 

hesab vahidinə keçmələri barəsində qarşılıqlı razılaşması; 

D) qızıl-valyuta ehtiyyatların birləşdirilməsi. 

 

119.  Valyuta zonasının əsas tiplərindən birini göstərin: 

A)) iştirakçı dövlətlər arasında onların milli pullarından hər birisinin 

ərazilərində parallel valyuta kimi işlənməsi barəsində qarşılıqlı razılaşma; 

B) mərkəzi bankların birləşdirilməsi; 

C) dövlət büdcələrinin birləşdirilməsi; 

D) qızıl-valyuta ehtiyyatların birləşdirilməsi. 

 

120.  Valyuta inteqrasiyasının formalarından biri valyuta və maliyyə 

bazarlarının birləşməsidir. Buna nail olmaqın yollarından birini göstərin: 

A) vahid fiskal sistemin yaradılması; 

B) yeni valyuta məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi və tətbiq miqyaslarının 

genişləndirilməsi; 

C)) kapitalın hərəkətinə mane olan valyuta məhdudiyyatlərinin və 

maneələrin aradan qaldırılması; 

D) vahid gömrük xidmətinin yaradılması. 

 

121.  Valyuta inteqrasiyasının formalarından biri valyuta və maliyyə 

bazarlarının birləşməsidir. Buna nail olmaqın yollarından birini göstərin: 

A) vahid fiskal sistemin yaradılması; 

B)) valyuta məhdudiyyatlərinin aradan qaldırılması və maliyyə xidmətləri 

bazarlarının birləşməsi; 

C) yeni valyuta məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi və tətbiq miqyaslarının 

genişləndirilməsi; 

D) vahid gömrük xidmətinin yaradılması. 

 



122.  …………………….. inteqrasiyasının mexanizmi tənzimləmənin 

valyuta-kredit metodları vasitəsilə milli iqtisadiyyatların və milli valyuta 

sistemlərinin yaxınlaşdırılmasını nəzərdə tutur: 

A) maliyyə; 

B) iqtisadi; 

C)) valyuta; 

D) kredit-bank. 

 

123.  Valyuta interqrasiyasının ünsürünü (elementini) göstərin: 

A)) birgə üzən valyuta məzənnələri rejimi; 

B) fərdi üzən valyuta məzənnələri rejimi; 

C) sərbəst üzən valyuta məzənnələri rejimi; 

D) dəyişməz üzən valyuta məzənnələri rejimi. 

 

124.  Valyuta interqrasiyasının ünsürünü (elementini) göstərin: 

A) iştirakçı ölkələrin planlaşdırılmış valyuta müdaxiləsi; 

B) iştirakçı ölkələrin müstəqil valyuta müdaxiləsi; 

C) iştirakçı ölkələrin razılaşdırılmış valyuta müdaxiləsi; 

D)) iştirakçı ölkələrin kollektiv valyuta müdaxiləsi. 

 

125.  Valyuta interqrasiyasının ünsürünü (elementini) göstərin: 

A) hesablama vahidinin yaradılması; 

B)) beynəlxalq tədiyə-ehtiyyat vasitəsi kimi kollektiv valyutanın 

yaradılması; 

C) klirinq valyutasının yaradılması; 

D) vahid gömrük xidmətinin yaradılması. 

 

126.  Valyuta interqrasiyasının ünsürünü (elementini) göstərin: 

A)) valyuta məzənnələrinin sabitliyinin təmin edilməsi üçün iştirakçı 

dövlətlərin qarşılıqlı kreditləşdirilməsinin birgə fondlarının yaradılması; 

B) iştirakçı dövlətlərin valyuta riskindən birgə sığortalanma fondunun 

yaradılması; 

C) iştirakçı dövlətlərin vahid vergi rejiminin yaradılması; 

D) iştirakçı dövlətlərin vahid gömrük xidmətinin yaradılması. 

 

127.  Valyuta interqrasiyasının nəzəri əsaslarından sayılan «tənzimlənən 

valyuta» ideyası kim tərəfindən irəli sürülmüşdir? 

A) M. Fridman; 

B) F.Xayek; 



C) R.Mandell; 

D)) S.M.Keyns. 

 

128.  Beynəlxalq klirinq ittifaqının planı kim tərəfindən irəli sürülmüşdir? 

A) M. Fridman; 

B)) S.M.Keyns; 

C) R.Mandell; 

D) F.Xayek. 

 

129.  Monetar (pul) əlaqələri qapalı olan iki və daha çox müstəqil 

dövlətdən ibarət qrup necə adlanır? 

A) valyuta məkanı; 

B) valyuta birliyi; 

C)) valyuta zonası; 

D) valyuta ittifaqı.  

 

130.  Valyuta zonasının meydana gəlməsinə səbəb ola bilən inteqrasiya 

formasını göstərin: 

A)) valyuta inteqrasiyası; 

B) maliyyə inteqrasiyası; 

C) monetar inetqrasiya; 

D) fiskal inteqrasiya. 

 

131.  Valyuta zonasının meydana gəlməsinə səbəb ola bilən inteqrasiya 

formasını göstərin: 

A) əmtəə bazarlarının inteqrasiyası; 

B)) maliyyə bazarlarının inteqrasiyası; 

C) əmək resursları bazarlarının inteqrasiyası; 

D) faydalı qazıntılar bazarlarının inteqrasiyası. 

 

132.  Valyuta zonasının meydana gəlməsinə səbəb ola bilən inteqrasiya 

formasını göstərin: 

A) mədəni inteqrasiya; 

B) ideoloji inteqrasiya; 

C)) siyasi inteqrasiya; 

D) elmi-texniki inteqrasiya. 

 

 

133.  1989-cu ildə irəli sürülmüş Delor planı nəyi nəzərdə tuturdu? 



A)) Avropa İttifaqı ölkələrinin iqtisadi və valyuta siyasətinin uzlaşdırılmış 

qaydada aparılmasını; 

B) Avropa İttifaqı ölkələrinin demoqrafik siyasətinin uzlaşdırılmış qaydada 

aparılmasını; 

C) Avropa İttifaqı ölkələrinin ekoloji siyasətinin uzlaşdırılmış qaydada 

aparılmasını; 

D) Avropa İttifaqı ölkələrinin elmi-texniki və təhsil siyasətinin uzlaşdırılmış 

qaydada aparılmasını. 

 

134.  1989-cu ildə irəli sürülmüş Delor planı nəyi nəzərdə tuturdu? 

A) Avropa İttifaqının Mərkəzi xəzinədarlığının təsis edilməsini;  

B) Avropa İttifaqının Mərkəzi poçtunun təsis edilməsini; 

C) Avropa İttifaqının Mərkəzi büdcəsinin təsis edilməsini; 

D)) Avropa İttifaqının Mərkəzi bankının təsis edilməsini. 

 

135.  1989-cu ildə irəli sürülmüş Delor planı nəyi nəzərdə tuturdu? 

A) milli valyutalarla yanaşı Avropa İttifaqı daxilində vahid hesablama 

valyutasının  yaradılmasını; 

B) milli valyutaların Avropa İttifaqı daxilində sərbəst tədavül etməsini; 

C)) milli valyutaların Avropa İttifaqının vahid valyutası ilə əvəzlənməsini; 

D) Avropa İttifaqı daxilində milli valyutaların SDR ilə əvəzlənməsini. 

 

136.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqına daxil olmaqdan ötrü yerinə 

yetirilməsi vacib olan tələbi göstərin: 

A)) dövlət büdcəsinin kəsiri həmin ölkənin ÜMM-nun 3%-dən artıq 

olmamalıdır; 

B) ÜMM artım sürəti 2%-dən az olmamalıdır; 

C) əhalinin gəlirlərinin artımı 1,5%-dən az olmamalıdır; 

D) banklardakı əmanətlərin həcminin artım sürəti 2,5%-dən az olmamalıdır. 

 

137.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqına daxil olmaqdan ötrü yerinə 

yetirilməsi vacib olan tələbi göstərin: 

A) ÜMM artım sürəti 2%-dən az olmamalıdır; 

B)) dövlət borcu həmin ölkənin ÜMM-nun 60%-dən az olmalıdır; 

C) əhalinin gəlirlərinin artımı 1,5%-dən az olmamalıdır; 

D) banklardakı əmanətlərin həcminin artım sürəti 2,5%-dən az olmamalıdır. 

 

138.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqına daxil olmaqdan ötrü yerinə 

yetirilməsi vacib olan tələbi göstərin: 



A) əhalinin gəlirlərinin artımı 1,5%-dən az olmamalıdır; 

B) ÜMM artım sürəti 2%-dən az olmamalıdır; 

C)) inflyasiya bu göstərici üzrə ittifaqın birinci üç ölkəsinin orta 

inflyasiyasından 1,5%-dən artıq olmamalıdır; 

D) banklardakı əmanətlərin həcminin artım sürəti 2,5%-dən az olmamalıdır. 

 

139.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqına daxil olmaqdan ötrü yerinə 

yetirilməsi vacib olan tələbi göstərin: 

A) banklardakı əmanətlərin həcminin artım sürəti 2,5%-dən az olmamalıdır; 

B) ÜMM artım sürəti 2%-dən az olmamalıdır; 

C) əhalinin gəlirlərinin artımı 1,5%-dən az olmamalıdır; 

D)) uzun müddətli faiz dərəcəsinin orta səviyyəsi bu göstərici üzrə ittifaqın 

birinci üç ölkəsinin müvafiq göstəricisini 2%-dən artıq üstələməməlidir. 

 

140.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqına daxil olmaqdan ötrü yerinə 

yetirilməsi vacib olan tələbi göstərin: 

A) əhalinin gəlirlərinin artımı 1,5%-dən az olmamalıdır; 

B) ÜMM artım sürəti 2%-dən az olmamalıdır; 

C)) valyuta məzənnəsi dəyişmələrinin mübadilə məzənnələri mexanizmi ilə 

nəzərdə tutulmuş həddi (± 15%) devalvasiyaya yol verilmədən aşmamalıdır; 

D) banklardakı əmanətlərin həcminin artım sürəti 2,5%-dən az olmamalıdır. 

 

 

 

141. Бейнялхалг тядийя сазишляринин ясас нювц олан валйута клиринги 
……….. 
A) бейнялхалг щесаблашмаларда харижи валйуталардан мяжбури истифадя 
едилмяси барясиндя ики вя даща чох юлкя арасындакы мцгавилядир; 
B) бейнялхалг щесаблашмаларда истифаяд едилмякдян ютрц милли валйутанын 
харижи валйутайа мцбадилясинин лимитляшдирилмясидир; 
C)) бейнялхалг тяляб вя ющдяликлярин мяжбури гаршылыглы щесабаалма 
щаггында ики вя даща чох юлкя арасындакы мцгавилядир; 
D) жари ямялиййатлар цзря валйута мящдудиййятляринин тятбигидир. 
 

142. Чохтяряфли валйута клиринги дцнйа тяжрцбясиндя илк дяфя щансы 
формада эерчякляшмишди? 
A)) Авропа Тядийя Иттифагы; 
B) Авропа Тядийя Мяканы; 
C) Авропа Тядийя Зонасы; 



D) Авропа Тядийя Бирлийи. 
 

143. 1950-1958-жи иллярдя фяалиййят эюстярмиш Авропа Тядийя Иттифагынын 
ясасыны ……………. тяшкил едирди: 
A) икитяряфли валйута клиринги; 
B)) чохтяряфли валйута клиринги; 
C) биртяряфли валйута клиринги; 
D) дахили банкларарасы клиринг. 
 

144. Авропа Тядийя Иттифагынын йарадылмасы …………………… планынын 
щяйата кечирилмяси иля баьлы олмушдур: 
A) Дож; 
B) Дауес; 
C)) Маршалл; 
D) Йунг. 
 

145. Ящатя етдийи юлкяляр арасындакы тядийя дювриййясини там ящатя едян 
клиринг нювц нежя адланыр? 
A)) там клиринг; 
B) натамам клиринг; 
C) бцтюв клиринг; 
D) биткин клиринг. 
 

146. Ящатя етдийи юлкяляр арасындакы тядийя дювриййясини гисмян ящатя 
едян клиринг нювц нежя адланыр? 
A) там клиринг; 
B)) натамам клиринг; 
C) йарымчыг клиринг; 
D) битмямиш клиринг. 
 

147. Клиринг щесабы салдосунун тянзимлянмяси цсулуна эюря валйута 
клирингинин нювцнц эюстярин: 
A) тянзимлянян клиринг; 
B)) сярбяст дюнярли салдолу клиринг; 
C) салдолу клиринг; 
D) икитяряфли клиринг. 
 

148. Клиринг щесабы салдосунун тянзимлянмяси цсулуна эюря валйута 
клирингинин нювцнц эюстярин: 



A)) шярти дюнярли клиринг; 
B) шяртсиз дюнярли клиринг; 
C) мящдуд дюнярли клиринг; 
D) салдолу клиринг. 
 

149. Клиринг щесабы салдосунун тянзимлянмяси цсулуна эюря валйута 
клирингинин нювцнц эюстярин: 
A) чохтяряфли клиринг; 
B) икитяряфли клиринг; 
C)) гейри-дюнярли клиринг; 
D) салдолу клиринг. 
 

150.  Валйута клиринги илк дяфя ня вахт тятбиг едилмишдир? 
A) 1929-жу илдя; 
B) 1930-жу илдя; 
C)) 1931-жи илдя; 
D) 1932-жи илдя. 
 
 
 
 

151.  Авропа Тядийя Иттифагынын ясасыны тяшкил едян чохтяряли клиринг 
дахилиндяки гаршылыглы тяляб вя ющдяликлярин щесабаалынмасы, щямчинин 
йаранан салдонун низамланмасы щансы бейнялхалг гурум васитясиля 
едилирди? 
A) Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы; 
B) Бенйялхалг Валйута Фонду; 
C)) Бейнялхалг Щесаблашмалар Банкы; 
D) Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы. 
 

152.  Valyuta interqrasiyasının ünsürünü (elementini) göstərin: 

A)) valyuta və kredit tənzimlənməsindən ötrü beynəlxalq regional valyuta-

kredit və maliyyə təşkilatlarının yaradılması; 

B) iştirakçı dövlətlərdə regional valyuta inteqrasiyanı həbəsləndirən 

qurumların yaradılması; 

C) iştirakçı dövlətlərin vahid vergi rejiminin yaradılması; 

D) iştirakçı dövlətlərin vahid gömrük xidmətinin yaradılması. 
 

153.  Реэионал валйута интеграсийасынын шяртляриндян бирини эюстярин: 



A)) валйута щармонизасийасы; 
B) валйута йекжинслийи; 
C) валйута щямфикирлийи; 
D) валйута щямряйлийи. 
 

154.  Реэионал валйута интеграсийасынын шяртляриндян бирини эюстярин: 
A) валйута разылашдырылмасы; 
B)) валйута координасийасы; 
C) валйута тясдиглянмяси; 
D) валйута мцзакиряси. 
 

155.  Реэионал валйута интеграсийасынын шяртляриндян бирини эюстярин: 
A) валйута кодификасийасы; 
B) валйута нострификасийасы; 
C)) валйута унификасийасы; 
D) валйута тарификасийасы. 
 
 

156.  ……………………… иштиракчы дювлятлярин милли валйута 
системляринин дахили гурулушунун вя валйута сийасяти методларынын 
йахынлашдырылмасыны нязярдя тутур: 
A)) валйута щармонизасийасы; 
B) валйута координасийасы; 
C) валйута унификасийасы; 
D) валйута кодификасийасы. 
 

157.  ……………………. иштиракчы дювлятлярин валйута сийасятляринин 
гаршылыглы разылашдырылмасыны нязярдя тутур: 
A) валйута щармонизасийасы; 
B)) валйута координасийасы; 
C) валйута унификасийасы; 
D) валйута кодификасийасы. 
 

158.  ………………………… иштиракчы дювлятляр тяряфиндян ващид 
валйута сийасятинин кечирилмясини нязярдя тутур: 
A) валйута щармонизасийасы; 
B) валйута координасийасы; 
C)) валйута унификасийасы; 
D) валйута кодификасийасы. 



 
159.  Авропада реэионал валйута интеграсийасынын тарихи мярщяляляриндян 

бирини эюстярин: 
A)) эюмрцк иттифагынын йарадылмасы; 
B) малиййя иттифагынын йарадылмасы; 
C) верэи иттифагынын йарадылмасы; 
D) банк иттифагынын йарадылмасы. 
 

160.  Вернер планына ясасян Авропа Иттифагы юлкяляринин милли 
валйуталарынын мязянняляринин коллектив дяйишмяси реъими ……………… 
адыны алмышдыр: 
A) Avropa valyuta тысбаьасы;  
B) Avropa valyuta гурбаьасы; 
C) Авропа валйута кяртянкяляси; 
D)) Авропа валйута иланы. 
 
 

161.  Бир вахтлар Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы кянд тясяррцфаты 
мящсуллары тижаряти цзря щесаблашмаларда тятбиг едилян хцсуси валйута 
мязянняляри системи ……………….. адыны алмышдыр: 
A) «сары мязянняляр» системи; 
B) «эюй мязянняляр» системи; 
C)) «йашыл мязянняляр» системи; 
D) «гырмызы мязянняляр» системи. 
 

162.  Жекинс планынын мягсяди …………………. йарадылмасы тяшкил 
едирди: 
A) Авропа Иттифагы юлкяляринин цмуми базарынын; 
B) Авропа Иттифагы юлкяляри арасында эюмрцк иттифагынын; 
C) Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы кянд тясяррцфаты мящсуллары тижаряти 
цзря щесаблашмаларда тятбиг едилян «йашыл мязянняляр» системинин; 
D)) Авропа Иттифагынын коллектив валйутасынын емиссийасы иля мяшьул олан 
ващид тяшкилатынын. 
 

163.   Жекинс планынын щяйата кечирилмяси ……………….. йарадылмасы иля 
нятижялянди: 
A) Авропа Иттифагы юлкяляри арасында эюмрцк иттифагынын; 
B) Авропа Тядийя Иттифагынын; 
C) Авропа Валйута Иттифагынын; 



D)) Авропа Валйута Системинин. 
 

164.  Гярби Авропа юлкяляри арасында сийаси, игтисади вя валйута 
иттифагынын йарадылмасы програмы …………………. планы адыны алмышдыр: 
A) Барр; 
B) Жекинс; 
C)) Делор; 
D) Вернер. 
 

165.  Маастрихт мцгавиляси ………………….. планы ясасында ишляниб 
щазырланмышдыр: 
A) Барр; 
B)) Делор; 
C) Жекинс; 
D) Вернер. 
 

166.  7 феврал 1992-жи илдя Маастрихтдя имзаланмыш валйута-игтисади 
иттифагынын йарадылмасы мцгавилясиня илк олараг нечя юлкя гошулмушдур? 
A)) 12; 
B) 15; 
C) 17; 
D) 19. 
 

167.  Маастрихт мцгавилясиня ясасян валйута-игтисади иттифагынын 
йарадылмасы ………… мярщялядян ибарятдир: 
A) 5; 
B) 4; 
C) 2; 
D)) 3.  
 

168.  Авропа Мяркязи Банкы вя Авропа мяркязи банклары системи 
Маастрихт мцгавилясинин нечянжи мярщялясиндя фяалиййятя башладылар? 
A) 2; 
B)) 3; 
C) 4; 
D) 5. 
 

169.  Авропа Мяркязи Банкынын ващид монетар сийасятинин 
мягсядляриндян бирини эюстярин: 



A)) таргетляшдирмя; 
B) валйута ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
C) гызыл иля ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
D) инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси. 
 

170.  Авропа Мяркязи Банкынын ващид монетар сийасятинин 
мягсядляриндян бирини эюстярин: 
A) гызыл иля ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
B) валйута ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
C)) ачыг базарда ямялиййатларын кечирилмяси; 
D) инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси. 
 
 
 

171.  Авропа Мяркязи Банкынын ващид монетар сийасятинин 
мягсядляриндян бирини эюстярин: 
A) инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси; 
B) валйута ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
C) гызыл иля ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
D)) банклар цчцн минимал ещтиййат тялябляринин тяйин едилмяси. 
 

172.  Авропа Мяркязи Банкынын ващид монетар сийасятинин 
мягсядляриндян бирини эюстярин: 
A) валйута ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
B)) ясас фаиз дяряжяляринин дяйишмя щяддинин тяйин едилмяси; 
C) гызыл иля ямялиййатларынын лимитляшдирилмяси; 
D) инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси. 
 

173.  Авропада валйута-игтисади иттифагын йарадылмасы щаггында 
мцгавилянин баьландыьы Маастрихт шящяри щансы юлкядя йерляшир? 
A) Лихтенштейн; 
B) Лцксембург; 
C) Белчика; 
D)) Нидерланд. 
 

174.  Аврозона юлкяляри арасындакы гаршылыглы щесаблашмаларын едилдийи вя 
Авропа Мяркязи Банклар Системи тяряфиндян идаря олунан систем нежя 
адланыр? 
A)) ТАРЭЕТ; 



B) НАСДАГ; 
C) ЕКОФИН; 
D) НАФТА. 
 

175. Юлкяляр арасында валйута интеграсийасынын сцкятляндирилмяси валйута 
мящдудиййятляринин арадан галдырылмасыны тяляб едир. бу мянада, валйута 
мящдудиййятляринин тятбиг мягсядляриндян бирини эюстярин: 
A) бцджя кясиринин юртцлмяси; 
B)) тядийя балансынын таразлашдырылмасы; 
C) инфлйасийанын зяифлядилмяси; 
D) ящалинин рифащынын йцксялдилмяси. 
 

176. Юлкяляр арасында валйута интеграсийасынын сцкятляндирилмяси валйута 
мящдудиййятляринин арадан галдырылмасыны тяляб едир. бу мянада, валйута 
мящдудиййятляринин тятбиг мягсядляриндян бирини эюстярин:: 
A) валйута базарынын сабитлийи; 
B) валйута ямялиййатларынын сабитлийи; 
C)) валйута мязяннясинин сабитлийи; 
D) валйута ещтиййатларынын сабитлийи. 
 

177. Юлкяляр арасында валйута интеграсийасынын сцкятляндирилмяси валйута 
мящдудиййятляринин арадан галдырылмасыны тяляб едир. бу мянада, валйута 
мящдудиййятляринин тятбиг мягсядляриндян бирини эюстярин:: 
A) валйута гиймятлиляринин бюлцшдцрцлмяси; 
B) валйута гиймятлиляринин дювлят инщисарына алынмасы; 
C) валйута гиймятлиляринин базара чыхарылмасы; 
D)) валйута гиймятлиляринин дювлятин ялиндя жямляшдирилмяси. 
 

178. Резидент вя гейри-резидентлярин валйута вя б. валйута гиймятлиляри 
иля ямялиййатларынын ганунверижиликля йахуд инзибати гайдада гадаьан 
едилмяси, лимитляшдирилмяси вя низамланмасына ……………….. дейилир: 
A)) валйута мящдудиййятляри; 
B) валйута лимитляри; 
C) валйута гадаьалары; 
D) валйута бошлуглары. 
 

179. Бир вя йа бир нечя юлкянин биртяряфли гайдада тятбиг етдийи валйута 
мящдудиййятляринин ян сон щядди ………………….: 
A) валйута мянэянясидир; 



B) валйута буховудур; 
C)) валйута блокадасыдыр; 
D) валйута тяжавцзцдцр. 
 

180. Банк щесабларында йеряляшдирилмиш, лакин истифадяси дювлят 
щакимиййяти органлары тяряфиндян гадаьан едилмиш йахуд 
мящдудлашдырылмыш валйута ………………… адланыр: 
A) щябс едилмиш валйута; 
B)) блоклашдырылмыш валйута; 
C) дондурулмуш валйута; 
D) мящдудлашдырылмыш валйута. 
 

181. Мцяййян сийаси вя игтисади мягсядлярдян ютрц банк щесабларындакы 
вясаитлярдян сярбяст истифадя едилмясинин рясмян гадаьан едилмяси 
…………… адланыр: 
A) щесабын щябс едилмяси; 
B) щесабын дондурулмасы; 
C)) щесабын блоклашдырылмасы; 
D) щесабын мящдудлашдырылмасы. 
 

182. Валйута мящдудиййятляринин мязмунуну мцяййян едян структур 
принсиплярдян бирини эюстярин: 
A)) валйута ямялиййатларынын мяркязи  банкда вя мцвяккил банкларда 
мяркязляшдирилмяси; 
B) валйута ямялиййатларынын дювлят инщисарына кечирилмяси; 
C) валйута ямялиййатларынын пяракяндялийи; 
D) валйута ямялиййатларынын ляьв едилмяси. 
 

183. Валйута мящдудиййятляринин мязмунуну мцяййян едян структур 
принсиплярдян бирини эюстярин:  
A)) валйута ямялиййатларынын лисензийалашдырылмасы; 
B) валйута ямялиййатларынын квоталашдырылмасы; 
C) валйута ямялиййатларынын кодлашдырылмасы; 
D) валйута ямялиййатларынын тарифляшдирилмяси. 
 

184.  Валйута мящдудиййятляринин мязмунуну мцяййян едян структур 
принсиплярдян бирини эюстярин: 
A) валйута щесабларынын там йахуд гисмян дондурулмасы; 
B) валйута щесабларынын там йахуд гисмян мящдудлашдырылмасы; 



C)) валйута щесабларынын там йахуд гисмян блоклашдырылмасы; 
D) валйута щесабларынын там йахуд гисмян щябс едилмяси. 
 

185.  Валйута мящдудиййятляринин мязмунуну мцяййян едян структур 
принсиплярдян бирини эюстярин: 
A) валйуталарын тядавцлцнцн мящдудлашдырылмасы; 
B) валйуталарын мцбадилясинин мящдудлашдырылмасы; 
C) валйута йыьымларынын мящдудлашдырылмасы; 
D)) валйуталарын дюнярлилийинин мящдудлашдырылмасы. 
 

186.  Бейнялхалг Валйута Фондунун Низамнамясинин ………… 
маддясиня ясасян юлкянин тядийя балансынын жари щесаблары цзря валйута 
мящдудиййятляри йол верилмяздир: 
A) ВЫ; 
B) ВЫЫ; 
C)) ВЫЫЫ; 
D) В. 
 

187.  Бейнялхалг Валйута Фондунун Низамнамясинин ………… 
маддясиня ясасян цзв юлкяляр кечид дюврц ярзиндя валйута 
мящдудиййятляриндян истифадя едя биляр: 
A)) XIV; 
B) VIII; 
C) XII; 
D) IX. 
 

188.  Валйуталарын мцяййян игтисади реэионда тятбигини тянзимляйян 
валйута системи ……………….. адланыр: 
A) мящялли валйута системи; 
B)) реэиолнал валйута системи; 
C) игтисади валйута системи; 
D) гапалы валйута системи. 
 

189.  1985-жи илдя Авропа Комиссийасынын вя Бенйялхалг Щесаблашмалар 
Банкынын дястяйи иля Авропанын 18 коммерсийа банкы вя Авропа 
Инвестисийа Бакы бирляшяряк …………… йаратдылар: 
A) Авропа банк иттифагыны; 
B) Авропа банк бирлийини; 
C)) Авропа банк ассосиасийасыны; 



D) Авропа банк мяканыны. 
 

190.  Авропада фяалиййят эюстярян банк бирляшмяляриндян бирини 
эюстярин: 
A) Авропа банкларынын ващид мяканы; 
B) Авропа банклары бирлийи; 
C) Авропа банклары иттифагы; 
D)) Авропа банклары федерасийасы. 
 

191.  Авропада фяалиййят эюстярян банк бирляшмяляриндян бирини 
эюстярин: 
A)) Авропа яманят кассалары бирлийи; 
B) Авропа яманят кассалары иттифагы; 
C) Авропа яманят кассалары федерасийасы; 
D) Авропа яманят кассалары мяканы. 
 

192.  Авропада фяалиййят эюстярян банк бирляшмяляриндян бирини 
эюстярин: 
A)) Банк йолдашлыгларынын Авропа бирлийи; 
B) Банк йолдашлыгларынын Авропа федерасийасы; 
C) Банк йолдашлыгларынын Авропа иттифагы; 
D) Банк йолдашлыгларынын Авропа мяканы. 
 

193.  1992-жи илдя банкларын техники инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси 
мягсядиля Авропа банклары федерасийасы тяряфиндян ………... 
йарадылмышдыр: 
A)) Авропа банк стандартлары комитяси; 
B) Авропа банк технолоэийалары комитяси; 
C) Авропа банк ямялиййатлары комитяси; 
D) Авропа банк проседурлары комитяси. 
 

194.  1992-жи илдя банкларын техники инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси 
мягсядиля Авропа банклары федерасийасы тяряфиндян ………... 
йарадылмышдыр: 
A)) стандартлашма комиссийасы; 
B) унификасийа комиссийасы; 
C) ейниляшдирмя комиссийасы; 
D) проседурлар комиссийасы. 
 



195.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системи ясас 
мягсядляриндян бири ……………………. 
A) дювлят боржунун сямяряли идаря олунмасы механизминин 
йарадылмасыдыр; 
B) антиинфлйасийа тядбирляринин сямяряли механизминин йарадылмасыдыр; 
C)) юлкялярарасы тядийялярин етибарлы вя тящлцкясиз механизминин 
йарадылмасыдыр; 
D) сямяряли верэи системинин йарадылмасыдыр. 
 

196.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системи ясас 
мягсядляриндян бири ……………………. 
A) Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы мал ахынларынын сямярялилийинин 
йцксялдилмясидир; 
B)) Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы тядийялярин сямярялилийинин 
йцксялдилмясдири; 
C) Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы капитал ахынларынын сямярялилийинин 
йцксялдилмясидир; 
D) Авропа Иттифагы юлкяляри арасындакы ишчи гцввяси ахынларынын 
сямярялилийинин йцксялдилмясидир. 
 

197.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системи ясас 
мягсядляриндян бири ……………………. 
A)) ващид пул-кредит сийасятинин кечирилмясиндя Авропа Мяркязи Банкына 
йардымын эюстярилмясидир; 
B) ващид фискал сийасятинин кечирилмясиндя Авропа Мяркязи Банкына 
йардымын эюстярилмясидир; 
C) ващид верэи сийасятинин кечирилмясиндя Авропа Мяркязи Банкына 
йардымын эюстярилмясидир; 
D) ващид эюмрцк сийасятинин кечирилмясиндя Авропа Мяркязи Банкына 
йардымын эюстярилмясидир. 
 

198.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системинин 
тямял шяртляриндян бири ………………………… : 
A)) минимал йанашма; 
B) максимал йанашма; 
C) ящатяли йанашма; 
D) щяртяряфли йанашма. 
 



199.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системинин 
тямял шяртляриндян бири ………………………… : 
A) юзялляшдирмя; 
B) тямяркцзляшмя; 
C) мяркязляшдирмя; 
D)) мяркязсизляшдирмя. 
 

200.  1 йанвар 1999-жу илдян фяалиййят эюстярян ТАРЭЕТ системинин 
тямял шяртляриндян бири ………………………… : 
A) дювлятя истигамятлянмя; 
B)) базара истигамятлянмя; 
C) корпоративлийя истигамятлянмя; 
D) коллективчилийя истигамятлянмя. 
 

201.  Дцнйанын 4 валйута иттифагындан бири олан вя Кариб юлкялярини 
бирляшдирян гурум щансыдыр? 
A) Шимали-Кариб Валйута Иттифагы; 
B) Гярби-Кариб Валйута Иттифагы; 
C)) Шярги-Кариб Валйута Иттифагы; 
D) Жянуби-Кариб Валйута Иттифагы. 
 

202.  Дцнйанын 4 валйута иттифагындан бири олан вя Африка юлкяляринин бир 
гисмини бирляшдирян гурум щансыдыр? 
A)) Гярби Африка игтисади вя валйута иттифагы; 
B) Шярги Африка игтисади вя валйута иттифагы; 
C) Шимали Африка игтисади вя валйута иттифагы; 
D) Жянуби Африка игтисади вя валйута иттифагы. 
 

203.  Дцнйанын 4 валйута иттифагындан бири олан вя Африка юлкяляринин бир 
гисмини бирляшдирян гурум щансыдыр? 
A) Шимали Африка игтисади вя валйута бирлийи; 
B) Шярги Африка игтисади вя валйута бирлийи; 
C)) Мяркязи Африка игтисади вя валйута бирлийи; 
D) Жянуби Африка игтисади вя валйута бирлийи. 
 

204. Əsası 1976-cı ildə qoyulmuş və sırf ərəb ölkələrini birləşdirən bu 

qurum: 

A) Ərəb Birliyi Fondudur; 

B) Ərəb Həmrəyliyi Fondudur; 



C) Ərəb Valyuta Fondudur;+ 

D) Ərəb Ölkələri Fondudur. 

 

205.  2004-cü ildə təsis edilmiş və Latın Ameriksası ilə Karib dənizinin 

bəzi ölkələrini birləşdirən ALBA birliyinin vahid valyutasını göstərin: 

A) bolivar; 

B) sukre;+ 

C) idalqo; 

D) tupak. 

 

206.  Bu valyuta ittifaqı 1873-cü ildə yaradılmış və rəsmən indiyə kimi 

ləğv edilməmişdir: 

A) Latın valyuta ittifaqı; 

B) Alman valyta ittifaqı; 

C) Şimal valyuta ittifaqı; 
D) Skandinav valyuta ittifaqı. + 

 

207.  1949-1991-ci illərdə mövcud olmuş və Avropa, Asiya, Amerikanın 

sosialist ölkələrini birləşdirən Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasının kollektiv 

valyutası …………. idi: 

A) köçürmə rublu;+ 

B) qızıl rubl; 

C) rus rublu; 

D) sovet rublu. 

 

208.  And birliyi ölkələrinin inkişaf və investisiya bankı, həmçinin iqtisadi 

və maliyyə yardımı agentliyi kimi çıxış edən bu təşkilat 1968-ci ildə təsis 

edilmişdir: 

A) And inkişaf bankı; 

B) And inkişaf fondu; 

C) And inkişaf korporasiyası;+ 

D) And inkişaf birliyi. 

 

209. And birliyi ölkələrinin tədiyə balanslarının tarazlaşdırılması, maliyyə 

və valyuta siyasətlərinin razılaşdırılması məqsədlərindən ötrü bu qurum üzv 

ölkələrin valyuta ehtiyyatlarının bir hissəsindən istifadə edə bilər: 

A) And ehtiyyat fondu;+ 

B) And birliyi fondu; 

C) And ittifaqı fondu; 



D) And inkişaf fondu. 

 

210. MDB məkanında 2006-cı ildən mövcud olan valyuta zonası: 

a) Rusiya-Belarus rublu zonası;+ 

b) Avrasiya İqtisadi İttifaqı; 

c) GUÖAM; 

d) Avrasiya Gömrük İttifaqı. 

 

211. Keçimş Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasının indi də fəaliyyətini 

davam etdirən təsisatı: 

a) Beynəlxalq İnvestisiya Bankı;+ 

b) Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Bankı; 

c) SSRİ Dövlət bankı; 

d) Moskva Xalq Bankı. 

 

212. Keçimş Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasının indi də fəaliyyətini 

davam etdirən təsisatı: 

a) Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr Bankı;+ 

b) Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Bankı; 

c) SSRİ Dövlət bankı; 

d) Moskva Xalq Bankı. 

 

213.  Avropa İqtisadi Birliyin yaradılmasının ilk məqsədi olmuşdur: 

a) vahid Avropa bankının yaradılması; 

b) iştirakçı ölkələrin əmtəə, xidmət və işçi qüvvəsinin vahid bazarının 

yardılması;+ 

c) vahid valyuta emissiyası; 

d) daxili sərhədlərsiz vahid Qərbi Avropa məkanının yaradılması. 

 

214.  Azad ticarət zonasına aiddir: 

a) Avropa ittifaqı; 

b) NAFTA; 

c) MERKOSUR; 

d) sadalananların hamısı.+ 

 

 

215.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən biridir: 

a) əsası SDR-dir; 

b) təsbitli valyuta məzənnəsi rejimi; 



c) üzən valyuta məzənnəsi rejimi;+ 

d) üzv ölkələri tərəfindən valyuta məzənnəsi rejiminin sərbəst seçimi. 

 

216.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən biridir: 

a) əsası avrodur;+ 

b) təsbitli valyuta məzənnəsi rejimi; 

c) üzv ölkələri tərəfindən valyuta məzənnəsi rejiminin sərbəst seçimi; 

d) təşkilati əsasında BVF durur. 

 

217.  Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının prinsiplərindən biridir: 

a) əsası ABŞ dollarıdır; 

b) təsbitli valyuta məzənnəsi rejimi; 

c) üzv ölkələri tərəfindən valyuta məzənnəsi rejiminin sərbəst seçimi; 

d) təşkilati əsasında Avropa Mərkəzi Bankı durur.+ 

 

218.  Avropa Valyuta Sisteminin rəsmi əsasını təşkil edirdi: 

a) epunit; 

b) funt sterlinq; 

c) avro; 

d) EKYu.+ 

 

219.  Avropa Tədiyə İttifaqının valyutası idi: 

a) epunit;+ 

b) avro; 

c) SDR; 

ç) EKYu. 

 

220.  Milli valyutanın beynəlmilləşməsi dərəcəsi asılıdır: 

a) ÜDM həcmindən; 

b) dünya ticarətində iştirak payından;+ 

c) vegitutma bazasından; 

d) ÜDM-un adam başına düşən payından 

   

221.  Avropada avroya qədərki regional beynəlxalq hesab pul vahidi: 

a) SDR; 

b) EKYu;+ 

c) ABŞ dolları; 

d) alman markası. 

 



222.  Avrozonanın tərkibinə daxil olmayan ölkə: 

a) Avstriya; 

b) Belçika; 

c) Almaniya; 

d) Böyük Britaniya.+ 

 

223.  Avrozonanın tərkibinə daxil olmayan ölkə: 

a) İsveç;+ 

b) Yunanıstan; 

c) İrlandiya; 

d) İspaniya. 

 

224.  Avrozonanın tərkibinə daxil olmayan ölkə: 

a) İtaliya; 

b) Danimarka;+ 

c) Kipr; 

ç) Lüksemburq. 

 

225.  Avropa İttifaqı daxilində beynəlxalq hesablaşmaları real zaman 

rejimində etməyə imkan verən banklararası ödəniş sistemi: 

a) TARGET;+ 

b) SWIFT; 

c) Euromoney; 

d) Europay. 

 

226.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) doğum əmsalı; 

b) əhilinin həyat səviyyəsi; 

c) istehsal amillərinin mobilliyinin müqayisəsi;+ 

d) ərazinin ölçüləri. 

 

227.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) əhilinin sayı; 

b) istehsalın diversifikasiyası səviyyəsi;+ 

c) doğum əmsalı; 

d) ərazinin ölçüləri. 

228.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) ərazinin ölçüləri; 

b) əhilinin istehlak kreditləşməsi səviyyəsi; 



c) Cini əmsalı; 

d) inflyasiya sürətinin müqayisəsi.+ 

 

229.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) ölüm əmsalı; 

b) əhilinin banklardakı əmanətləri; 

c) əmək haqlarının və qiymtlərin çevikliyinin müqayisəsi;+ 

d) əhalinin sayı. 

 

230.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) iqlim qurşaqlarının sayı; 

b) maliyyə inteqrasiyası səviyyəsi;+ 

c) əhalinin savad səviyyəsi; 

d) adam başına düşən nəqliyyat vasitələrinin sayı. 

 

231.  Valyuta inteqrasiyasının qiymətləndirilməsi meyarı: 

a) ixracın iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusi çəkisi;+ 

b) ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti; 

c) məktəbəqədər uşaqların xüsusi çəkisi; 

d) əhalinin dini mənsubiyyəti. 

 

232.  Qarşısına 2000-ci ilə kimi Ümumafrika vahid bazarın yaradılmasını 

qoymuş tədbirlər planı: 

a) Kinşasa tədbirlər planı; 

b) Qahirə tədbirlər planı; 

c) Laqos tədbirlər planı;+ 

d) Dakar tədbirlər planı. 

 

233.  1991-ci ildə imzalanmış və 34 il ərzində Ümumafrika iqtisadi birliyin 

yaradılması məqsədini qoymuş saziş: 

a) Tunis müqaviləsi; 

b) Abuca müqaviləsi;+  

c) Mərakeş müqaviləsi; 

d) Nayrobi müqaviləsi. 

 

234.  Afrikanın inkişafı üçün yeni tərəfdaşlıq (NEPAD) planının əsasında 

duran iki proqram: 

a) Marşall və Doc planı; 

b) Daues və Yunq planı; 



c) Verner və Cekins planı; 

d) MAP və Omeqa planı.+ 

 

235.  Afrika qitəsində ilk inteqrasiya planı: 

a) Cənubi Afrika ölkələrinin gömrük ittifaqı;+ 

b) Qərbi Afrika ölkələrinin gömrük ittifaqı; 

c) Şərqi Afrika ölkələrinin gömrük ittifaqı; 

d) Şimali Afrika ölkələrinin gömrük ittifaqı. 

 

236.  Afrika qitəsində ilk inteqrasiya planı olan Cənubi Afrika ölkələrinin 

gömrük ittifaqı ………… ildə yaradılmışdır: 

a) 1910;+ 

b) 1920; 

c) 1930; 

d) 1940. 

 

237.  Cənubi Afrika ölkələrinin gömrük ittifaqına daxil olan ölkələrin 

valyuta zonası: 

a) Botsvana pulası zonası; 

b) Cənubi Afrika randı zonası;+ 

c) Svazilend lilangenisi zonası; 

ç) Lesoto lotisi zonası. 

 

238.  Valyuta inteqrasiyasını mümkün edən yetkin bazar məkanının 

formalaşması üçün zəruridir: 

a) ərazinin təqribən eyni olması; 

b) dövlət quruluşunun eyni olması; 

c) vergi dərəcələrinin bərabərləşdirilməsi;+ 

ç) əhali sayının təqribən eyni olması. 

 

239.  Valyuta inteqrasiyasını mümkün edən yetkin bazar məkanının 

formalaşması üçün zəruridir: 

a) gender bərabərsizliyinin ləğvi; 

b) ayrı-ayrı sahələrə və müəssisələrə büdcə subsidiyaların verilməsinin 

ləğvi;+ 

c) savadsızlıqın ləğvi; 

ç) vergilərin ləğvi. 

 



240.  Valyuta inteqrasiyasını mümkün edən yetkin bazar məkanının 

formalaşması üçün zəruridir: 

a) təhsil qanunvericiliyindəki fərqlərin aradan qaldırılması; 

b) cinayət məcəllərindəki fərqlərin aradan qaldırılması; 

c) əmək və təsərrüfat qanunvericiliyindəki fərqlərin aradan qaldırılması;+ 

ç) mənzil-kommunal qanunvericiliyindəki fərqlərin aradan qaldırılması. 

 

241.  Valyuta inteqrasiyasını mümkün edən yetkin bazar məkanının 

formalaşması üçün zəruridir: 

a) milli texniki və sanitar standartların unifikasiyası;+ 

b) təhsil standartlarının unifikasiyası; 

c) dövlət inzibatçılıqı standartlarının unifikasiyası; 

ç) mənzil tikintisində standartların unifikasiyası. 

 

242.  Valyuta inteqrasiyasını mümkün edən yetkin bazar məkanının 

formalaşması üçün zəruridir: 

a) yanğınsöndürmə xidmətlərinin əlaqələndirilməsi; 

b) təhsil sistemlərinin əlaqələndirilməsi; 

c) rabitə-poçt xidmətlərinin əlaqələndirilməsi; 

ç) milli kredit-maliyyə qurumların və sosial müdafiə sistemlərinin 

əlaqələndirilməsi.+ 

 

243.  Fransa və Almaniyanın kömür və polad istehsalının ümumi ali 

rəhbərliyinin yaradılmasını təklif etmiş Fransanın xarici işlər naziri: 

a) R.Barr; 

b) F.Mitteran; 

c) Ş. de Qoll; 

ç) R.Şuman.+ 

 

244.  Valyuta blokuna xas olan cəhət: 

a) asılı valyutaların məzənnələri lider ölkənin valyuta məzənnəsinə 

bağlanılır;+ 

b) lider ölkənin dövlət başçısı digər üzv ölkələrin də dövlət başçısı olur; 

c) lider ölkənin qanunvericiliyi bütünlüklə digər üzv ölkələrə də şami edilir;  

ç) üzv ölkələr arasındakı sərhədlər dərhal aradan qaldırılır.  

 

245.  Valyuta blokuna xas olan cəhət: 

a) bloka daxil olan ölkələrin beynəlxalq hesablaşmaları bütün üzv ölkənin 

valyutalarında edilir; 



b) bloka daxil olan ölkələrin beynəlxalq hesablaşmaları lider ölkənin 

valyutasında edilir;+ 

c) lider ölkənin qanunvericiliyi bütünlüklə digər üzv ölkələrə də şami edilir;  

ç) üzv ölkələr arasındakı sərhədlər dərhal aradan qaldırılır.  

  

246.  Valyuta blokuna xas olan cəhət: 

a) lider ölkənin qanunvericiliyi bütünlüklə digər üzv ölkələrə də şami edilir; 

b) bloka daxil olan bütün ölkələrin vahid qızıl-valyuta ehtiyyatları fondu 

yaradılır; 

c) bloka daxil olan ölkələrin qızıl-valyuta ehtiyyatları lider ölkədə 

saxlanılır;+  

ç) üzv ölkələr arasındakı sərhədlər dərhal aradan qaldırılır.  

 

247.  Valyuta blokuna xas olan cəhət: 

a) bloka daxil olan bütün ölkələrin xəzinə vekselləri və dövlət istiqrazları 

üzv ölkələrin milli valyutalarının təminatı kimi çıxış edir; 

b) bloka daxil olan ölkələrin milli valyutalarnın təminatı kimi lider ölkənin 

xəzinə vekselləri və dövlət istiqrazları çıxış edir;+ 

c) lider ölkənin qanunvericiliyi bütünlüklə digər üzv ölkələrə də şami edilir;  

ç) üzv ölkələr arasındakı sərhədlər dərhal aradan qaldırılır.  

 

248.  Yaradılması ideyası C.M.Keyns tərəfindən irəli sürülmüş beynəlmiləl 

valyuta: 

a) bankor;+ 

b) konkord; 

c) hardkor; 

ç) linkor. 

 

249.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) xarici siyasətdə çeviklik; 

b) makroiqtisadi siyasətin çevikliyi; 

c) investisiya siyasətinin çevikliyi; 

ç) qiymətlərin və əmək haqlarının çevikliyi.+ 

 

250.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) istehsal amillərinin mobilliyi;+ 

b) ordunun mobilliyi; 

c) əhalinin mobilliyi; 

ç) kredit-maliyyə təşkilatlarının mobilliyi. 



 

251.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) investisiya federalçılıqı; 

b) fiskal federalçılıq;+ 

c) gömrük federalçılıqı; 

ç) poçt-rabitə federalçılıqı. 

  

252.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) iqtisadiyyatın innovasiya açıqlılıqı dərəcəsi; 

b) iqtisadiyyatın investisiya açıqlılıqı dərəcəsi; 

c) iqtisadiyyatın ticari açıqlılıq dərəcəsi;+ 

ç) iqtisadiyyatın dünyaya açıqlılıqı dərəcəsi. 

  

253.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) fiskal konvergensiya; 

b) inflyasiya konvergensiyası;+ 

c) investisiya konvergensiyası; 

ç) innovasiya konvergensiyası. 

  

254.  Valyuta zonasının optimallıq meyarı: 

a) siyasi inteqrasiya;+ 

b) mənəvi inteqrasiya; 

c) elmi-mədəni inteqrasiya; 

ç) etnopsixoloji inteqrasiya. 

  

255.  Valyuta-maliyyə inteqrasiyası nəzərədə tutur: 

a) razılaşdırılmış ekologiya siyasətinin aparılması; 

b) razılaşdırılmış gömrük siyasətinin aparılması; 

c) razılaşdırılmış demoqrafiya siyasətinin aparılması; 

ç) razılaşdırılmış büdcə, vergi, pul-kredit siyasətinin aparılması.+ 

 

256.  Valyuta inteqrasiyası nəzərədə tutur: 

a) vahid valyuta tənzimlənməsi alətlərindən (aparıcı valyutalardan, şərti 

ödəniş vasitələrindən, ehtiyyat valyutalarından) istifadə edilməsi;+ 

b) vahid fiskal tənzimlənməsi alətlərindən istifadə edilməsi;  

c) vahid investisiya tənzimlənməsi alətlərindən istifadə edilməsi; 

ç) vahid gömrük tənzimlənməsi alətlərindən istifadə edilməsi. 

 

257.  Vahid valyuta məkanı nəzərdə tutur: 



a) valyuta mərkəzlərinin olmaması; 

b) bir neçə valyuta mərkəzinin olması;+ 

c) vahid valyuta mərkəzinin olması;  

ç) vahid büdcənin olması. 

 

258.  Vahid valyuta məkanı nəzərdə tutur: 

a) birgə innovasiya proqramın işlənib hazırlanması; 

b) birgə investisiya proqramın işlənib hazırlanması; 

c) birgə antiböhran proqramın işlənib hazırlanması;+ 

ç) birgə ekoloji proqramın işlənib hazırlanması. 

 

259.  Vahid valyuta məkanı nəzərdə tutur: 

a) valyuta ticarəti sistemlərinin uzaqlaşdırılması;  

b) valyuta ticarəti sistemlərinin yaxınlaşdırılması;+ 

c) valyuta ticarəti sistemlərinin pərakəndəliyi; 

ç) valyuta ticarəti sistemlərinin ləğv edilməsi. 

 

260.  Valyuta ittifaqı nəzərədə tutur: 

a) vahid valyutanın tətbiqi;+ 

b) vahid vegilərin tətbiqi; 

c) vahid gömrüyün tətbiqi; 

ç) vahid xəzinənin tətbiqi. 

 

261.  Valyuta ittifaqı nəzərədə tutur: 

a) əlaqələndirilmiş elmi-texniki siyasətinin aparılması; 

b) əlaqələndirilmiş büdcə siyasətinin aparılması; 

c) əlaqələndirilmiş investisiya siyasətinin aparılması; 

ç) əlaqələndirilmiş məzənnə siyasətinin aparılması.+ 

  

261.Valyuta zonasının optimallıqı meyarıdır: 

a) iqtisadiyyatın qapalılıqı 

b) iqtisadiyyatın məxviliyi 

c) iqtisadiyyatın açıqlıqı + 

ç) iqtisadiyyatın virtuallıqı 

 

262.Valyuta zonasının optimallıqı meyarıdır: 

a) iqtisadiyytaın təsniflənməsi 

b) iqtisadiyyatın diversifikasiyası + 

c) iqtisadiyyatın differensiasiyası 



ç) iqtisadiyyatın devalvasiyası 

 

263.Valyuta zonasının optimallıqı meyarıdır: 

a) əhalinin artım sürətinin oxşarlıqı 

b) kreditləşdirmə sürətinin oxşarlqı 

c) inflyasiya sürətinin oxşarlıqı + 

ç) işsizliyin sürətinin oxşarlıqı 

 

264.Valyuta zonasının optimallıqı meyarıdır: 

a) iqtisadi differensiasiya dərəcəsi 

b) iqtisadi stratifikasiya dərəcəsi 

c) iqtisadi diversifikasiya dərəcəsi 

ç) iqtisadi inteqrasiya dərəcəsi + 

 

265.II dünya müharibəsindən sonra ABŞ dollarının ağalığının əsası idi: 

a) dollar bolluğu 

b) dollar seli 

c) dollar qıtlıqı + 

ç) dollar əskikliyi 

 

266.Valyuta inteqrasiyasının əsas elementlərindən biridir: 

a) əlahiddə üzən valyuta məzənnələri rejimi 

b) birgə üzən valyuta məzənnələri rejimi + 

c) çətin üzən valyuta məzənnələri rejimi 

ç) qismən üzən valyuta məzənnələri rejimi 

 

267.Valyuta inteqrasiyasının əsas elementlərindən biridir: 

a) valyuta interaksiyası 

b) valyuta konvergensiyası 

c) valyuta məzənnələrinin mərkəz məzənnədən kənarlaşmasının 

razılaşdırılmış hədd daxilində saxlanılmasından ötrü kollektiv valyuta 

müdaxiləsi + 

ç) valyuta differensiasiyası 

 

268.Valyuta inteqrasiyasının əsas elementlərindən biridir: 

a) kollektiv zərbxananın yaradılması 

b) kollektiv gömrüyün yaradılması 

c) kollektiv xəzinənin yaradılması 



ç) beynəlxalq ödəniş-ehtiyat vasitəsi olaraq kollektiv valyutanın yaradılması 

+ 

 

269.Valyuta inteqrasiyasının əsas elementlərindən biridir: 

a) valyuta məzənnələrinin dəstəklənməsi üçün üzv ölkələrin qarşılıqlı 

kreditləşdirilməsi fondları + 

b) elmi-texniki tərəqqinin birgə maliyyələşdirilməsi fondları 

c) sosial proqramların birgə maliyyələşdirilməsi fondları  

ç) birgə investisiya fondları 

 

270. Valyuta inteqrasiyasının əsas elementlərindən biridir: 

a) beynəlxalq regional parlament assambleyaları 

b) beynəlxalq regional valyuta-kredit və maliyə təşkilatları + 

c) beynəlxalq regional gömrük orqanları 

ç) beynəlxalq regional fiskal orqanları 

 

271.1958-ci il Roma sazişinə əsasən qlobal vəzifələrin həlli üçün yaradılmışdır: 

a) Avropa beynəlmiləl bankı 

b) Avropa institusional bankı 

c) Avropa inteqrasiya bankı 

ç) Avropa investisiya bankı + 

 

272.Aİ-nın onunla assosiasiya təşkil edən inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

münasibətdə vahid siyasətin aparılması üçün yaradılmışdır: 

a) Avropa inkişaf fondu + 

b) Avropa mariflənmə fondu 

c) Avropa tərəqqi fondu 

ç) Avropa təkmilləşmə fondu 

 

273.1962-ci ildə Avropada vahid aqrar bazarın yaradılması üçün təsis 

edilmişdir: 

a) Avropa kənd təsərrüfatının istiqamətləndirilməsi və zəmanətləndirilməsi 

fondu + 

b) Avropa kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması fondu 

c) Avropa kənd təsərrüfatının kollektiv dəstəklənməsi fondu 

ç) Avropa kənd təsərrüfatı fondu 

 

274. AİB-in üzv ölkələridə regional uyğunsuzluqların aradan qaldırılması 

tədbirlərinin kreditləşdirilməsi üçün 1975-ci ildə təsis edilmişdir: 



a) Avropa regionlararası inkişaf fondu 

b) Avropa beynəlmiləl inkişaf fondu 

c) Avropa regional inkişaf fondu + 

ç) Avropa regional təkmiləşmə fondu 

 

275. Keçmiş sovet respublikaları arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin 

tənzimlənməsinə xidmət etməli olan regional beynəlxalq təşkilat: 

a) OECD 

b) QİYŞ 

c) MDB + 

ç) AAİB 

 

276. Postsovet məkanında mövcud olan inteqrasiya qruplaşmalarından biri: 

a) OECD 

b) QİYŞ 

c) NAFTA 

ç) AAİB + 

 

277. Postsovet məkanında mövcud olan inteqrasiya qruplaşmalarından biri: 

a) OECD 

b) QİYŞ 

c) NAFTA 

ç) GÖAM + 

 

278. Postsovet məkanında mövcud olan inteqrasiya qruplaşmalarından biri: 

a) OECD 

b) QİYŞ 

c) NAFTA 

ç) AAİİ + 

279. Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan və Belarusiyadan ibarət regional 

inteqrasiya qruplaşması: 

a) Vahid mədəni məkan 

b) Vahid siyasi məkan 

c) Vahid iqtisadi məkan + 

ç) Vahid ideoloji məkan  

 

280. Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan və Belarusiyadan ibarət regional 

inteqrasiya qruplaşması: 

a) Ticarət ittifaqı 



b) Gömrük ittifaqı + 

c) Valyuta ittifaqı 

ç) Fiskal ittifaq 

 

281. Qazaxıstan, Qırğızstan, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Özbəkistan və 

Çindən ibarət regional inteqrasiya qruplaşması: 

a) Şanxay əməkdəşlıq təşkilatı + 

b) Moskva əməkdəşlıq təşkilatı 

c) Astana əməkdəşlıq təşkilatı 

ç) Bişkek əməkdəşlıq təşkilatı 

 

282. Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi regional inteqrasiya 

qruplaşmalarından biri: 

a) Şanxay əməkdəşlıq təşkilatı 

b) Qaradəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı + 

c) UNESCO 

ç) BMT 

 

283. Cənubi Asiya ölkələrinin regional əməkdaşlıq assosiasiyası: 

a) OECD 

b) NAFTA 

c) UNESCO 

ç) SAARC + 

 

284. Asiya və Sakit okeanda müştərək iqtisadi və sosial inkişaf planı: 

a) İslamabad planı 

b) Dehli planı 

c) Kolombo planı + 

ç) Kanberra planı 

285. Hind okeanı ölkələrinin regional əməkdaşlıq assosiasiyası: 

a) SAARC 

b) ARCIO + 

c) NAFTA 

ç) OECD 

 

286. Cənubi Asiya azad ticarət zonası: 

a) SAARC 

b) SAFTA + 

c) ARCIO 



ç) NAFTA 

 

287. Azərbaycan Respublikasının da iştirak etdiyi bu regional inteqrasiya 

qruplaşması Mərkəzi, Cənubi və Qərbi Asiyanın ölkələrini birləşdirir: 

a) İqtisadi Həmrəylik Təşkilatı  

b) İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı + 

c) İqtisadi Qardaşlıq Təşkilatı 

ç) İqtisadi Yardım Təşkilatı 

 

288. Mərkəzi Asiya ölkələri üçün xüsusi proqram:  

a) SAARC 

b) ARCIO 

c) NAFTA 

ç) SPECA + 

 

289. 2006-cı ildə Rusiya Federasiyası və Qazaxstan tərəfindən yaradılmışdır: 

a) Avroasiya İnkişaf Bankı + 

b) Avroasiya Həmrəylik Bankı 

c) Avroasiya Yardım Bankı 

ç) Avroasiya İnteqrasiya Bankı 

 

290. Cənubi Sakit Okean Forumu daxilində 2005-ci ildə yaradılmışdır: 

a) Regional əməkdaşlıq və inteqrasiyanın gücləndirilməsinin Sakit Okean 

planı + 

b) Regional əməkdaşlıq və inteqrasiyanın zəiflədilməsinin Sakit Okean planı 

c) Regional əməkdaşlıq və inteqrasiyanın dondurulmasının Sakit Okean 

planı 

ç) Regional əməkdaşlıq və inteqrasiyanın təkmilləşdirilməsinin Sakit Okean 

planı 

291. Asiya və Sakit Okean regionunda ticarət və kapital qoyuluşların 

asanlaşdırılması və liberallaşması məqsədilə 1989-cu ildə təsis edilmişdir: 

a) ARCIO 

b) OPEC 

c) APEC + 

ç) SAARC 

 

292. Qara dəniz regionu ölkələri arasında regional əməkdaşlıq və 

kooperasiyanın dəstəklənməsi məqsədilə 1997-ci ildə təsis edilmişdir: 

a) Qara dəniz yenidənqurma və inkişaf bankı 



b) Qara dəniz ittifaqı bankı 

c) Qara dəniz regional əməkdaşlıq və kooperasiya 

ç) Qara dəniz ticarət və inkişaf bankı + 

 

293. Qara dəniz ticarət və inkişaf bankı bu təşkilata aiddir: 

a) Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı + 

b) Qara dəniz iqtisadi qardaşlıq təşkilatı 

c) Qara dəniz iqtisadi həmrəylik təşkilatı 

ç) Qara dəniz iqtisadi yardım təşkilatı 

 

294. MERCOSUR daxilində inteqrasiyanın dəstəklənməsi məqsədilə təsis 

edilmişdir: 

a) Struktur qardaşlaşma fondu 

b) Struktur yaxşılaşma fondu 

c) Struktur yaxınlaşma fondu + 

ç) Struktur uzaqlaşma fondu 

 

295. Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyanın 13 ölkəsini birləşdirən çoxtərəfli svop 

mexanizmi şərti olaraq bu cür adlandırılır: 

a) Sinqapur təşəbbüsü 

b) Banqkok təşəbbüsü 

c) Kuala-Lumpur təşəbbüsü 

ç) Çianq-May təşəbbüsü + 

 

296. BMT-nin Sakit okean komitəsi çərçivəsində yaradılmış regional 

inteqrasiya qurumu: 

a) Asiya-Sakit okean ticarət sazişi + 

b) Asiya-Sakit okean ticarət ittifaqı 

c) Asiya-Sakit okean ticarət birliyi 

ç) Asiya-Sakit okean ticarət zonası 

 

297. Aralıq dənizi Ərəb ölkələrinin ticarət və iqtisadi ittifaqı: 

a) Rabat razılaşması 

b) Kasablanka razılaşması 

c) Aqadir razılaşması + 

ç) Tunis razılaşması 

 

298. ASEAN və APEC-in alternativi kimi nəzərdə tutulmuş inteqrasiya 

qruplaşması: 



a) Trans-Sakit okean birliyi 

b) Trans-Sakit okean ittifaqı 

c) Trans-Sakit okean əməkdaşlıqı 

ç) Trans-Sakit okean tərəfdaşlıqı + 

 

299. Hindistan, Cənubi Koreya, Banqladeş, Laos və Şri-Lankanın iştirakı ilə 

yaradılmış inteqrasiya qruplaşması: 

a) Seul sazişi 

b) Dehli sazişi 

c) Banqkok sazişi + 

ç) Kolombo sazişi 

 

300. Hal-hazırda Avropada mövcud olan üç azad ticarət zonasından biri: 

a) Cənubi Avropa azad ticarət assosiasiyası 

b) Mərkəzi Avropa azad ticarət assosiasiyası + 

c) Şimali Avropa azad ticarət assosiasiyası 

ç) Şərqi Avropa azad ticarət assosiasiyası 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


