AAA_0404#01#Q16#01#700 testinin sualları
Fәnn : 0404 Beynәlxalq valyuta  kredit münasibәtlәri vә xarici ölkәlәrin pul  kredit sistemi
1 1958ci ildә Roma razılığına әsasәn Avropada yaradıldı

•

Regional İnkisaf Fondu
Beynәlxalq İnkisaf Assosasiyası
Mәrkәzi Bank
Avropa Yenidәnqurma Bankı

2 Beynәlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddәtә:

•

3 ildәn 5 ilә qәdәr
15 ildәn 20 ilә qәdәr
1 ilә qәdәr
20 ildәn 25 ilә qәdәr

3 Birbaşa investisiyaları qeyri komersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir.

•

İnvestisiya zәmanәti üzrә aqentlik
Avropa İnkişaf Fondu
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa İnvestisiya Bankı

4 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının rolu ondan ibarәtdir ki,

•

Dünya Bazarının ssuda kapitallarında banklar arası hesablaşmaların әlaqәsini hәyata keçirir
sәnayesi inkisaf edәn ölkәlәrdә şәxsi investisiyaların istiqamәtini yönlәndirir.
Xarici bazarda klirinq hesablaşmalarını hәyata keçirir .
O ölkәlәrdә kredit verir hansılar ki, valyutası sәrbәst mübadilә olunandır

5 Avropa Yenidәnqurma vә inkişaf Bankı yerlәşir:

•

Parisdә
Londonda
Çürixdә

Romada

6 Fәaliyәtinin Özәlliyi ....... onunla әlaqәdardır ki, o әn böyuk iqtisadi araşdırmalar mәrkәzi sayılır.

•

Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı
Avropa İnkişaf Fondu
Avropanın valyuta birliyi fondu
Amerika İnkişaf Bankı

7 Beynәlxalq maliyyә korporasiyası krediti verir daha çox ..... muәssәlәrә.

•

Ehtiyacı olan
Böyük
Asılı
Rentabelli

8 Beynәlxalq valyuta fondunun kredit vermә spesifikası ondan ibarәtdir ki,o:

•

Böyük korporasiyaların zәmanәti barәdә tәsәvvür tәlәb edir
Dövlәt zәmanәtinә vә qaytarılmasına tәlәb edilmir
Zәmanәt olaraq likvid qiymәtli kağızlar vermәk lazımdır
Borcalan dövlәt hakimiyәtinin zәmanәti tәlәb edilir

9 ...... bu birinci bey.dövlәt bankıdır,hansı ki,1930 ildә bazeldә yaradılıb.

•

Avropa mәrkәzi bankı
Dünya inkişaf bankı
Beynәlxalq hesablaşmalar bankı
Avropa Yenidәnqurma bankı

10 BMTnin ixtisaslaşmış müәsisәsi statusu var.

•

Beynәlxalq valyuta fondu
Avropa investisiya bankı
Avropa inkisaf fondu
Dünya inkişaf bankı

11 Beynәlxalq valyuta fondunun idarәsi yarlәşir.

•

Berlindә
Vaşinqtonda
Moskvada
Londonda

12 İstәnilәn ölkәnin Beynәlxalq yenidәnurma vә inkişaf bankına daxil olmanın vacib şәrtlәrindәn sayılır.

•

Dünya Bankı ilә әmәkdaşlıq etmәk
Onun Beynәlxalq Valyuta Fondunda üzvlüyü
Milli valyutanın nağd sәrbәst dövriyәsi
Pul dövriyәsinin dayanıqlı vәziyyәti

13 Beynәlxalq Valyuta Fondu ssuda vermә prosesini әvvәlki tәhlildәn sonra hәyata keçirir.

•

Ölkәnin valyuta iqtisadi vәziyyәti
Regiondakı siyasi vәziyyәt
İnflyasiya sәviyyәsi vә yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәlәri
Komersiya banklarının likvidliyi

14 Doyçe Bundesbank – hansı dövlәtin mәrkәzi bankıdır:

•

İsvecrәnin
Almaiyanın
Avstriyanın
İtaliyanın
Hollandiyanın

15 ABŞda Mәrkәzi bank funksiyasını yerinә yetirir:

•

Federal ehtiyyat sistemi
Ehtiyyat bankı
Xalq bankı
Kommersiya banklar
ABŞ bankı

16 Yaponiya bankına rәhbәrlik edir:

•

Ölkә prezidenti

•

Siyasi şura
İcra şurası
Әmәliyyat şurası
Ölkәnin baş naziri

17 Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankının filialına aiddir:

•

Avropa valyuta fondu
Beynәlxalq valyuta fondu
İnvestisiyanın zәmanәti üzrә çox sahәli agentlik
İslam inkişaf bankı
Afrika inkişaf bankı

18 Dünya bankı qruppasına daxildir:

•

Beynәlxalq valyuta fondu
Amerika ölkәlәri arası inkişaf bankı
Avropa yenidәn qurma vә inkişaf bankı
Afrika inkişaf bankı
Beynәlxalq yenidәn qurma vә inkişaf bankı üç filialı ilә

19 Beynәlxaq inkişaf assosasıyası hansı ildә yaranıb:

•

1950
1960
1970
1990
1980

20 Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı harda yerlәşir:

•

Paricdә
Romada
Londonda
Berlindә
Çyurixdә

21 Beynәlxalq valyuta fondunun idarә heyyәti harada yerlәşir:

•

Berlindә
Londonda
Vaşinqtonda
Madriddә
Moskvada

22 Aşağıdakılardan hansı qiymәtli daş – qaşlar siyahısına aiddir?

•

10 karatlıq brilliant;
Kütlәsi 50 karat vә daha artıq olan almaz;
5 karatlıq cilalanmış zümrüd.

23 Beynәlxalq valyuta Fondu vә Dünya Bankının qrupu ...... razılıgı әsasında yaradılıb

•

Vüds
Parisin
Yamaykanın
Genuya

24 Rusiya Beynәlxalq Valyuta Fonduna ..... ildә daxil olub

•

1922
1992
1944
1976

25 Dünya bankı qrupuna daxildir.

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Yenidәnqurma vә inkişaf Bankı
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankı
Amerika İnkişaf Bankı

26 ..... ildә Rusiya Dünya Bankına qәbul olub.

•

1992
1976
1945

1987

27 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır

•

Avropa İnkişaf fondu
Amerika İnkisaf Bankı
Avropa Yenidәnqurma Bankı
Beynәlxalq İnkisaf Assosasiyası

28 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankının resursları Dünya Maliyyә Bazarında üstün yolla yığılır:

•

Beynәlxalq valyuta Fondunun kreditlәrinin cәlb edilmәsi ilә
Qiymәtli kağızların emisiyası ilә
İnkişaf Etmiş Ölkәlәrin vәsaitlәrinin yığılması ilә
Veksellәrin buraxılması ilә

29 Ölkәnin ödәmә balansında kәsrin bağlanması üçün –Beynәlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları maneәsiz valyuta vәsaitlәri әldә edә bilәrlәr.

•

Limitsiz mәblәğdә
Muәyyәn edilmiş limit daxilindә
Yenidәn qurulan kredit xәttinin hesabı
Ehtiyat mәhdudiyyәti daxilindә

30 Ölkәnin iştirakçı kvotası ilkin kapitalın formalaşması Avropa mәrkәzi bankının asılı olaraq müәyyәnlәşir:

•

VVPnin hәcmlәri vә dövlәtin borcu
VVP hәcmi vә әhalinin sayı
Maliyyә sisteminin inkisaf sәviyyәsi
Ölkәnin dunya ticarәtındә payı

31 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankı MVFdәn fәrqli olaraq kredit verir,çoxsu hansılardan ki ....... olur:

•

Faizsiz
Qısamüddәtli
Uzunmüddәtli
Ortamüddәtli

32 Avropa İqtisadi Birliyinin tәşkilat yaradılıb ...... ildә.

•

1945
1959
1952
1948

33 Avropa Birliyinin kollektiv siyasәtini hәyata keçirmәk üçün inkisaf edәn ölkәlәrә nәzәrәn yaradılmışdı.

•

Avropanın İnvestisiya Bankı
Avropanın İnkisaf Fondu
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı

34 .......Avropanın digәr region ölkәlәrinin inkisafı ücün yaradılmışdır

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropanın İnvestisiya Bankı
Avropa Yenidәnqurma Bankı
Avropanın İnkişaf fondu

35 Avropa Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankının filialı sayılır.

•

Amerika İnkişaf Bankı
Avropa mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasi
Avropa İnkisaf Fondu

36 Paris Klubu kredit verәn ölkәlәrin fәaliyyәti başlayıb .......ildә

•

1966
1956
1950
1990

37 Avropa Şurasının 20 mәrkәzi bankının Pul Kredit siyasәtinin kordinasiyası hәdd daxilindә keçirilir.

•

Dünya Bankı
Avropa İnkişaf fondu
Avropa nın Valyuta İnsitutu

•
Avropa İnvestisiya Bankı

38 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayilır

•

Avropa Valyuta Fondu
İnvestisiya zәmanәtinin hәrtәrәfli aqentlәri
Afrika İnkisaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

39 Beynәlxalq İnkişaf Asosasiyası yaradılıb ...... ildә.

•

1950
1970
1980
1960

40 Alman Federal bankının …… hüququ var
gәlir әldә etmәk
dövlәtin birbaşa kreditlәşmәsi
dövlәtini qeyri (dolayı) kreditlәşmәsi
banknot emissiyasını edib vә onları dövriyyәdәn çıxarmaq

41 Avropa İttifaqı ( Avrozona) ölkәlәrini pul kredit siyasәtini koordinasiyası hәyata keçirilir:

•

Avropa mәrkәzi bankı
dünya bankı tәrәfindәn
Avropa ittifaqı ölkәlәrinin mәrkәzi bankları
beynәlxalq valyuta fondu

42 Avropa Mәrkәzi bankınin nizamnamә kapitalının formalaşmasında ölkәlәrin iştiraki kvotasi ….asilı olaraq müәyyәn edilir:

•

Dövlәt büdcәsinin hәcmi vә ÜDMun hәcmindәn
ölkәnin dünya ticarәtindәki mövqeyindәn
ÜDMun hәcmi vә әhalinin sayi
ölkәnin maliyyә sisteminin inkişafi sәviyyәsndәn

43 ….. Avropanın geridә qalmış regionların inkişafı üçün yaradılmışdır

•

Avropa mәrkәzi bankı
Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı
Avropa İnkişaf bankı

44 Valyuta әmәliyyatlarinin aparilmasi üçün lisenziya almiş banklar adlanir

•

kommersiya banklari
rekvizit banklari
müvәkkil banklar
emissiya banklıari

45 ……….. bankı ilk dövlәtlәrarası bankdır

•

Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı
Beynәlxalq İnkişaf Bankl
Avropa Yenidәnqurma Bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı

46 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası……. müәssisәlәrә kredit verir

•

kreditә ehtiyacı olan
rentabelli
dövlәtin zәmanәt verdiyi
iri

47 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı yerlәşir

•

Londonda
Strasburqda
Parisdә
İsveçrәdә, Sürix şәhәrindә

48 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası yaradılmışdır

•

1990cı il
1970ci il
1995ci il
1960cı il

•

49 BVFnun kreditlәri…. müddәtinә verilir

•

15 il
1520 il
1525 il
35 il

50 Asiya İnkişaf Bankı hansı banklara aiddir?

•

dünya bankı qrupuna
beynәlxalq valyutakredit tәşkilatları
beynәlxalq inkişaf assosiasiyası
regional inkişaf bankları

51 Avropa İnvestisiya Bankı …. ildә yaradılmışdır

•

1960
1952
1971
1958

52 BVFnun verdiyi kreditlәrdә üstün yeri tutur

•

dәyişkәn müddәtli
uzunmüddәtli
orta müddәtli
qısamüddәtli

53 BVFnun üzvlәri tәdiyә balansının kәsirini ödәmәk üçün qurumdan maniyәsiz kredit ala bilәr

•

ölkәnin mәrkәzi bankının tәyin etdiyi hәcmdә
tәsdiqlәnәn limit dairәsindә
hökümәtin müraciәtindәn asılı olaraq göstәrilәn mәblәğdә
ehtiyac mövqeyi dairәsindә

54 Regional inkişaf banklarının iştirakçılarıdır:
yalnız hәmin qitәnin (Asiya, Afrika, Amerika) dövlәtlәri

•

•

inkişaf etmәkdә olan vә inkişaf etmiş ölkәlәr
hәmin regionların çox iri bankları
yalnız inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

55 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası …… bölmәsidir

•

Avropa İqtisadi İttifaqının
BVFnun
Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankının
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının

56 Azәrbaycan Respublikası Dünya Bankına daxil olmuşdur:

•

1992ci ildә
1994cü ildә
1996cı ildә
1995ci ildә

57 Beynәlxalq Valyuta Fondu valyuta әmәliyyatlarının aparılmasına …… başlamışdır:

•

1945ci il aprel
1944cü ilin iyul ayında
1947ci il mart
1944cü il iyul

58 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı ……. razılaşması ilә yaradılmışdır:

•

Genuya
Yamay
Paris
Brettonvuds

59 ………… birbaşa investisiyaların kommersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir:

•

BVF
Avropa İnvestisiya Bankı
Dünya bankı.
İnvestisiyaların qarantiyalaşdırılması agentliyi

•

60 Yaponiya bankına rәhbәrlik edir:

•

icraçı şura
siyasi şura
ölkә prezidenti
çevik şura

61 Federal ehtiyyat sisteminin tәrkibinә daxildir ….. Federal ehtiyyat bankları (ABŞ)

•

12
14
10
13

62 İnkişaf etmiş xarici ölkәlәrdә …… mövcudluğu bank sisteminin xarakterik xüsusiyyәtidir:

•

kәndli torpaq bankları
sәhmdar kommersiya bankları
әmanәt idarәlәri
dövlәt kommersiya bankları

63 Qanunvericiliyә görә Fransa bank sistemi …… hesab olunur:

•

bir pillәri
üç pillәli
dörd pillәli
iki pillәli

64 ABŞ ……. müştәrilәrin әmlakının idarә olunması üzrә әmәliyyatların aparılmasında ixtisaslaşmışdır.

•

İpoteka kompaniyaları
Trast kompaniyaları
Pensiya fondları
Kommersiya bankları

65 Sәnәdli akkreditiv üzrә hesablaşmanın iştirakçısı:
kreditor

•

emitent
debitor
idxalçı

66 Sәnәdli akkreditiv üzrә hesablaşmanın iştirakçısı:

•

әlaqәlәndirici bank
emitent bank
menecer bank
sәrәncamçı bank

67 Beynәlxalq hesablaşmaların forması:

•

poçt baratı
xarici valyuta baratı
bank baratı
teleqraf baratı

68 Beynәlxalq hesablaşmaların forması:

•

açıq hesab
çek hesabı
bağlı hesab
cari hesab

69 Bizim bankın xarici bankdakı hesabı:

•

nostro
nistru
dekstra
bistro

70 İndossament ola bilәr:

•

limitli
şәrtsiz
vaxtı uzadılmış
şәrtli

•

71 Qarşılıqlı köçürmә vekseli:

•

trassant
tratta
soloveksel
retratta

72 Akkreditivin bu növünә görә emitent bank maraqlı tәrәflәrin razılıqı olmadan onu dәyişmәmәk yaxud lәğv etmәmәk öhdәliyini götürür:

•

tәsdiqlәnmiş
geri çağrılan
tәsdiqlәnmәmi
geri çağrılmayan

73 Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edәn bank:

•

jirobank
mәrkәzi bank
akkreditivi ödәyәn bank
klirinq bankı

74 Xarici iqtisadi әqdlәrin valyutamaliyyә vә ödәniş şәrtlәrinә aiddir:

•

sığorta valyutası
qiymәt valyutası
kontrakt valyutası
maya dәyәri valyutası

75 Xarici iqtisadi әqdlәrin valyutamaliyyә vә ödәniş şәrtlәrinә aiddir:

•

ödәniş şәrtlәri
kontrakt şәrtlәri
yükvurma şәrtlәri
malgöndәrmә şәrtlәri

76 Xarici iqtisadi әqdlәrin valyutamaliyyә vә ödәniş şәrtlәrinә aiddir:
yığım vasitәsi

•

әlavә ödәniş vasitәsi
ödәniş vasitәsi
tәdavül vasitәsi

77 Xarici iqtisadi әqdlәrin valyutamaliyyә vә ödәniş şәrtlәrinә aiddir:

•

ödәmә formaları
hesablaşma formaları
әlavә ödәniş formaları
ödәniş formaları

78 Kontrakda әmtәә qiymәtinin ifadә edildiyi valyuta:

•

qiymәt valyutası
ödәniş valyutası
balans valyutası
kontrakt valyutası

79 İdxalçının (borcalanın) öhdәliyinin ödәnilmәli olduğu valyuta:

•

qiymәt valyutası
ödәniş valyutası
balans valyutası
kontrakt valyutası

80 Ödәniş şәrtlәrindәn biri:

•

akkreditiv
mәvacib
depozit
avans

81 Ödәniş şәrtlәrindәn biri:

•

virtual ödәnişlәr
nağd ödәnişlәr
gerçәk ödәnişlәr
nağdsız ödәnişlәr

82 Beynәlxalq hesablaşmaların forması:

•

allonj
avans
aval
depozit

83 Açıq hesab üzrә hesablaşmalarda xüsusi hesabın açılması haqqında razılaşma tәtbiq edilir. Bu xüsusi hesab:

•

eskudo
eskrou
estrada
eskvayr

84 Xarici iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә bankın …………… әmәliyyatları geniş yayılıb:

•

komisyonvasitәçilik
passiv
zәmanәt
aktiv

85 Ödәniş şәrtlәrindәn biri:

•

dövlәt krediti verilmәklә hesablaşmalar
bank krediti verilmәklә hesablaşmalar
kommersiya krediti verilmәklә hesablaşmalar
qısamüddәtli kredit verilmәklә hesablaşmalar

86 Ödәniş şәrtlәrindәn biri:

•

real ödәniş opsionlu kredit
nağdsız ödәniş opsionlu kredit
vaxtı uzadılmış ödәniş opsionlu kredit
nağd ödәniş opsionlu kredit

87 Beynәlxalq hesablaşmalarda ……………… ödәniş anlayışı ixrac mallarının ödәnişinin onların alıcıyı tәslim edilmәsindәn sonra yaxud kontrakta
әsasәn tәslim edilmәni tәsdiqlәyәn sәnәdlәrin müqabilindә edilmәsini nәzәrdә tutur:

•

nağdsız
tәcili
virtual
nağd

88 BMTnin beynәlxalq ticarәt hüququ üzrә komissiyası olan ………….. veskel qanunvericiliyinin sonrakı unifikasiyasını hәyata keçirir:

•

UNIDO
UNCTAD
UNICEF
UNCITRAL

89 Sәnәdli akkreditivlәr vә inkasso üçün Vahid qayda vә adәtlәr işlәyib hazırlayan beynәlxalq tәşkilat:

•

Beynәlxalq ticarәt palatası
Beynәlxalq ticarәtsәnaye palatası
Beynәlxalq klirinq palatası
Beynәlxalq hesablaşma palatası

90 Beynәlxalq hesablaşmaların forması:

•

geri çağrılan akkreditiv
sәnәdli akkreditiv
ehtiyat akkreditivi
revolver akkreditiv

91 Beynәlxalq hesablaşmalar, bir qayda olaraq, sәnәdli sәciyyә daşıyır, yәni …………………. sәnәdlәrin müqabilindә edilir:

•

gömrük
maliyyә vә kommersiya
ipoteka
әmtәә vә sәrәncam

92 Bütün şәrtlәrinin yerinә yetirildiyi halda müştәrinin xahişi ilә sәnәdlәrin müqabilindә xeyrinә …………. açıldığı benefisiara ödәniş etmәk
öhdәliyini bankın öz üzәrin götürmәsini yaxud benefisiarın gәtirdiyi trattanın ödәnilmәsini vә ya akseptini, yaxud sәnәdlәrin alqısını nәzәrdә tutur:
zәmanәt
aksept

•

havadarlıq
akkreditiv

93 Hesablaşmalardan ötrü banklar özlәrinin xarici şöbәlәrindәn vә xarici banklarla müxbir münasibәtlәrindәn istifadә etmәklә hansı hesablar açır;

•

torabora
loro
fora
toro

94 Hesablaşmalardan ötrü banklar özlәrinin xarici şöbәlәrindәn vә xarici banklarla müxbir münasibәtlәrindәn istifadә etmәklә hansı hesablar açır;

•

nostro
nistru
dekstra
bistro

95 Xarici bankın bizim bankdakı hesabı:

•

torabora
loro
fora
toro

96 Müxtәlif ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәxslәri arasındakı iqtisadi, siyasi vә mәdәni münasibәtlәrdәn yaranan pul tәlәb vә öhdәliklәri üzrә ödәnişlәrin
nizamlanması:

•

beynәlxalq hesablaşmaların nizamlanması
beynәlxalq kredit
beynәlxalq valyuta likvidliyi
beynәlxalq hesablaşmalar

97 Beynәlxalq hesablaşmaların forması:

•

inkasso
internatura
indeks
inkassasiya

98 Xarici iqtisadi әqdlәrin valyutamaliyyә vә ödәniş şәrtlәrinә aiddir:

•

sığorta valyutası
ödәniş valyutası
kontrakt valyutası
maya dәyәri valyutası

99 Bu şәhәrdә 1930 vә 1931 illәrdәki konfranslarda veksel vә çek qanunlarının unifikasiya edilmәsinә, veksel vә çeklәrin beynәlxalq hesablaşmalarda
tәtbiqindәki çәtinliklәrin aradan qaldırılmasına istiqamәtlәnәn beynәlxalq Veksel vә Çek konvensiyaları qәbul edilmişdir:

•

Sürix
Bern
Lüsern
Cenevrә

100 Sәnәdli akkreditiv üzrә hesablaşmanın iştirakçısı:

•

kreditor
emitent
debitor
ixracatçı

101 Sәnәdli akkreditiv üzrә hesablaşmanın iştirakçısı:

•

kreditlәşdirәn bank
deponentlәşdirәn bank
avizolaşdıran bank
zәmanәtlәşdirәn bank

102 Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edәn bank:

•

jirobank
mәrkәzi bank
akkreditivi tәsdiqlәyәn bank
klirinq bankı

103 Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edәn bank:

•

•

akkreditiv әsasında gәtirilәn trattanı alan bank
klirinq bankı
mәrkәzi bank
jirobank

104 Akkreditiv üzrә vәsait alır:

•

trassat
benefisiar
remitent
trassant

105 Benefisiarın akkreditivin әmrvericisinin yaxud emitentbank istisna olmaqla d. şәxsin üzәrinә gәtirdiyi trattanın onun sonradan ödәnişә tәqdim
edilmәsindәn ötrü alqısı:

•

revalvasiya
inflyasiya
neqosiasiya
tranzaksiya

106 Müştәrinin tapşırıqı vә tәlimatına әsasәn bankın idxalçıdan onun ünvanına göndәrilmiş mallara, göstәrilmiş xidmәtlәrә görә ödәnişlәri alması vә
ixracatsçının hesabına keçirmәsi:

•

barat
inkasso
köçürmә
akkreditiv

107 İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

•

müvәkkil
havadar
vәkalәtçi
zamin

108 İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

•

kreditor bank

•

remitent bank
avizolaşdıran bank
zamin bank

109 İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

•

zamin bank
avizolaşdıran bank
kreditor bank
inkassasiyalaşdıran bank

110 İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

•

zamin bank
avizolaşdıran bank
kreditor bank
tәqdimedici bank

111 İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

•

ödәyici
havadar
zamin
alıcı

112 İnkassonun növü:

•

qısamüddәtli
xalis
müddәtsiz
blank

113 İnkassonun növü:

•

sәnәdli
müddәtli
müddәtsiz
sәnәsiz

114 Ödәnişin kommersiya sәnәdlәri ilә müşaiyәt olunmayan maliyyә sәnәdlәri üzrә edilmәsi:

•

qısamüddәtli kredit
xalis inkasso
sәnәdli inkasso
blank krediti

115 Ödәnişin kommersiya sәnәdlәri ilә müşaiyәt olunan maliyyә sәnәdlәri yaxud sırf kommersiya sәnәdlәri üzrә edilmәsi:

•

qısamüddәtli kredit
xalis inkasso
sәnәdli inkasso
blank krediti

116 Bir bankın d. banka barat alana müәyyәn mәblәqin ödәnilmәsi tapşırıqı:

•

bank baratı
bank krediti
bank tapşırıqı
bank depoziti

117 İxracatçı tәrәfindәn mal göndәrilmәzdәn әvvәl idxalçının ödәnişi:

•

avizo
aval
ajio
avans

118 ……………… hesab üzrә hesablaşmalarda idxalçı malları aldıqdan sonra ixracatçıya vaxtaşırı ödәnişlәr edir:

•

cari
açıq
kontokorrent
bağlı

119 Açıq hesab üzrә hesablaşmalar daha çox …………….. sәrfәlidir:
avalistә

•

ixracatçıya
idxalçıya
benefisiara

120 Açıq hesab üzrә hesablaşmalar daha az …………….. sәrfәlidir:

•

benefisiara
idxalçıya
avalistә
ixracatçıya

121 Açıq hesab üzrә hesablaşmalar adәtәn ……………… malgöndәrmәlәrdә tәtbiq edilir:

•

üçtәrәfli
birtәrәfli
çoxtәrәfli
ikitәrәfli

122 Müәyyәn mәbәlәqin göstәrilәn müddәtdә veksel üzrә üçüncü tәrәfә yaxud tәqdimatçıya ödәnilmәsi barәsindә birinci tәrәfin ikinci tәrәfә
ünvanlandığı şәrtsiz әmri:

•

brutto
strata
netto
tratta

123 Tratta üzrә kreditor:

•

trassant
indossant
trassat
indossat

124 Tratta üzrә borclu:

•

trassant
indossant
trassat

•
indossat

125 Tratta üzrә üçüncü tәrәf:

•

trassat
trassant
remitent
emitent;

126 Trattanın ödәnilmәsi mәsuliyyәtini ……………… daşıyır ki, onun qismindә idxalçı yaxud bank çıxış edir:

•

trassat
akseptant
remitent
trassant

127 Tratta kimin ola bilәr:

•

trassatın
tәqdimatçının
trassantın
akseptantın

128 Tratta ödәnilә bilәr:

•

mal trassanta çatdıqda
mal indossata çatdıqda
mal indossanta çatdıqda
mal trassata çatdıqda

129 İndossament ola bilәr:

•

ünvanlı
adlı
zәmanәtli
vaxtı uzadılmış

130 İndossament ola bilәr:

•

ünvanlı
blank
zәmanәtli
vaxtı uzadılmış

131 İndossament ola bilәr:

•

limitli
geniş
mәhdud
vaxtı uzadılmış

132 İndossament ola bilәr:

•

geniş
limitli
dövriyyәsiz
vaxtı uzadılmış

133 Milli valyutanın emitenti kimdir?

•

ölkәnin Mәrkәzi bankı
beynәlxalq valyutakredit tәşkilatları
milli kommersiya bankları

134 Beynәlxalq pul vahidinin emitenti kimdir?

•

beynәlxalq maliyyәkredit tәşkilatları
mәrkәzi bank vә kommersiya bankları

135 Beynәlxalq pul vahidi dedikdә hansı valyuta növü başa düşülür ?

•

SDR
alman markası
avro
ABŞ dolları

136 Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

•

yalnız nağdsız formada
nağd vә nağdsız formada
yalnız nağd formada

137 Beynәlxalq pul vahidi olan SDR hansı formada buraxılır:

•

yalnız nağdsız formada
nağd vә nağdsız formada
yalnız nağd formada

138 Tam konversiya oluna bilәn hansı valyutadır?

•

ölkәnin valyutası, hansında ki, kapitalların hәrәkәtiylә bağlı beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr yoxdur
ölkәnin valyutası hansında ki, cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr yoxdur
ölkәnin valyutası, hansında ki, valyuta mәhdudiyyәtlәrinin bütün növlәri yoxdur

139 Valyutanın dönәrliliyi asılıdır:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin növündәn vә sayından
valyuta kursunun rejimindәn

140 Daxili valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

qeyrirezidentlәr üçün milli valyutanın xarici valyutaya dәyişdirilmәsi
rezidentlәr üçün milli valyutanın xarici valyutaya dәyişdirilmәsi

141 Xarici valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

rezidentlәr üçün milli valyutanın xarici valyutaya dәyişdirilmәsi
qeyrirezidentlәr üçün milli valyutanın xarici valyutaya dәyişdirilmәsi

142 Beynәlxalq Valyuta Fondunun nizamnamәsinin VIII maddәsinә qoşulan ölkәlәrdә bunlardan biri qüvvәdәdir:

•

tam dönәrlilik
cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә dönәrlilik (azad dönәrlilik)
xarici dönәrlilik
daxili dönәrlilik

143 Beynәlxalq Valyuta Fondunun nizamnamәsinin VIII maddәsinә qoşulan ölkәlәr öz üzәrinә bu öhdәliklәrdәn birini götürür:

•

cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәmәk
heç bir valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq etmәmәk
kapitalın hәrәkәti ilә әlaqәdar olan beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәmәk

144 SDR emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı

145 Avronun emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı

146 Beynәlxalq Valyuta Fondu cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәri tәnzimlәmәni hәyata keçirirmi:

•

bәli
xeyr

147 Beynәlxalq Valyuta Fondu kapitalın hәrәkәti ilә әlaqәdar olan cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәri tәnzimlәmәni hәyata keçirirmi:

•

bәli
xeyr

148 SDR nәğd formada buraxıla bilәrmi:

•

bәli
xeyr

149 1 yanvar 2002ci ilә kimi avro nәğd formada buraxıla bilәrdimi:

•

bәli
xeyr

150 Valyuta kursu nәdir:

•

milli pul vahidinin dәyәri
bir ölkәnin pul vahidinin, başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmiş qiymәti (vә ya beynәlxalq pul vahidindә)
pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti
valyutaların qızıl mәzmununa görә nisbәti

151 Moneta pariteti nәdir:

•

pul vahidinin rәsmi qızıl mәzmunu
valyutaların metal mәzmununa görә nisbәti
valyutaların nisbәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti

152 Qızlı pariteti nәdir:

•

pul vahidinin rәsmi qızıl mәzmunu
valyutaların metal mәzmununa görә nisbәti
valyutaların nisbәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti

153 Valyutanın alıcılıq qabiliyyәti pariteti nәdir:

•

valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti
valyutaların nisbәti
valyutaların qızıl mәzmununa görә nisbәti
valyutanın alıcılıq qabiliyyәti

154 Valyuta kursuna nә bilavasitә tәsir göstәrir:

•

büdcә kәsiri
valyutaya olan tәlәb vә tәklif
tәdiyyә balansı saldosu
inflyasiya tempi
faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsi vә qiymәtli kağızların gәlirliliyi

155 Valyuta intervensiyası nәdir:

•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların alınması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn xarici valyutanın satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınması

156 Üzәn valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

•

kurs Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir
kurs kommersiya bankları tәrәfindәn müәyyәn edilir – valyuta bazarının operatorları tәrәfindәn
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifin tәsiri altında dәyişir
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn asılı deyil

157 Qeyd olunmuş valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

•

kurs Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir
kurs kommersiya bankları tәrәfindәn müәyyәn edilir – valyuta bazarının operatorları tәrәfindәn
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifin tәsiri altında dәyişir
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn asılı deyil

158 Valyuta kursu rejimi nәdir:

•

valyutaların nisbәti
bir ölkәnin pul vahidinin, başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmiş qiymәti
valyuta kursunun tәyin olunması
valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası

159 Valyuta kotirovkası nәdir:

•

valyutaların nisbәti
bir ölkәnin pul vahidinin, başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmiş qiymәti
valyutalar mübadilәsinin nisbәtlәrinin tәyini
valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası

160 Birbaşa valyuta kotirovkası nәdir:

•

kotirovka, hansında ki, milli valyutanın vahidinin kursu xarici valyutada ifadә edilir
kotirovka, hansında ki, xarici valyutanın vahidinin kursu milli valyutada ifadә edilir
rәsmi valyuta kotirovkası

161 әks (dolayı) kotirovka nәdir:

•

kotirovka, hansında ki, xarici valyutanın vahidinin kursu milli valyutada ifadә edilir
rәsmi valyuta kotirovkası
kotirovka, hansında ki, milli valyutanın vahidinin kursu xarici valyutada ifadә edilir

162 Xarici valyutanın alış kursu nәdir:

•

bank xarici valyutanı satmağa hazır olduğu kurs
kurs, hansına ki, bankın müştәrisi ondan xarici valyutanı alır
bank xarici valyutanı almağa hazır olduğu kurs

163 Xarici valyutanın satış kursu nәdir:

•

bank xarici valyutanı almağa hazır olduğu kurs
kurs, hansına ki, bankın müştәrisi ona xarici valyutanı satır
bank xarici valyutanı satmağa hazır olduğu kurs

164 Krosskurs nәdir:

•

milli valyutanın xarici valyutada ifadә edilmiş kurs vahidi
xarici valyutanın milli valyutada ifadә edilmiş kurs vahidi
onların 3cü valyutaya olan münasibәtindәn irәli gәlәn iki valyutanın nisbәti

165 Müştәri xarici valyutanı banka satır:

•

satış kursu ilә
alış kursu ilә
birja kursu ilә

166 Akkreditivin bu növü üzrә emitent bank ödәyicinin vәsaiti yaxud ona verilmiş kreditin hesabına akkreditivin mәblәqini icraçı bankın sәrәncamına
akkreditivin bütün dövrü üçün köçürür:

•

geri çağrılan
dairәvi
revolver
örtüklü

167 Öz müştәrisinә akkreditiv vermiş bankın bütün müxbir banklarında müәyyәn edilmiş kredit daxilindә pul almaq imkanı verәn akkreditiv:

•

revolver
geri çağrılan
dairәvi
tәsdiqlәnmiş

168 Revolver akkreditivinin başqa adı:

•

bәrpa edilmәyәn
bәrpa edilәn
geri çağrılan
geri çağrılmayan

169 Üzәn valyuta mәzәnnәlәrinin sabitsizliyi şәraitindә bu qeydşәrt növü geniş yayılmışdır:

•

çoxvalyutalı
birvalyutalı
valyutasız
kovalentli

170 Akkreditivin bu növünә görә o, benefisiarı әvvәlcәdәn xәbәrdar etmәdәn dәyişdirilә yaxud lәğv edilә bilәr:

•

geri çağrılmayan
geri çağrılan
tәsdiqlәnmiş
tәsdiqlәnmәmiş

171 Akkreditivin bu növünә görә emitent bank icraçı banka sәlahiyyәt verir ki, o, ticarәt sәnәdlәri tәqdim edilәnә qәdәr şәrtlәşdirilmiş mәblәqdә
avans ödәsin:

•

yaşıl qeydşәrtli akkreditiv
qara qeydşәrtli akkreditiv
göy qeydşәrtli akkreditiv
qırmızı qeydşәrtli akkreditiv

172 Akkreditivin bu növü üzrә icraçı bank akkreditivdә göstәrilmiş mәblәqdәki ödәnişi akkreditivin açıldıqı bankdan vәsaitin gәlibgәlmәmәsindәn
asılı olmayaraq etmәk öhdәliyini götürür:

•

geri çağrılmayan
geri çağrılan
tәsdiqlәnmiş;
tәsdiqlәnmәmiş

173 Ödәniş mәblәqlәrinin bir hissәsinә açılan vә növbәti malgöndәrmәlәr üzrә hesablaşmalar edildikcә avtomatik bәrpa edilәn akkreditiv növü:

•

mauzer
naqan
vinçester
revolver

174 Akkreditivin imkanlarının gerçәklәşmәsi baxımından növü:

•

sәnәdlәrin satın alındığı
sәnәdlәrin deponentlәşdirildiyi
sәnәdlәrin tәkrarlandığı
sәnәdlәrin kseroks edildiyi

175 Ehtiyyat akkreditivinin başqa adı:

•

bektubek
stendbay
lidz әnd leqz
baybay

176 Akkreditivin bu növü üzrә әmrvericiyә icazә verilir ki, cari akkreditivin istifadә edilmәmiş mәblәqi hәmin bankda açılan yeni akkreditivә әlavә
edilsin:

•

dairәvi akkreditiv
akkumulyatorlu akkreditiv
kumulyativ akkreditiv
fidusiar akkreditiv

177 Tәzminatlı akkreditivin başqa adı:

•

lidz әnd leqz
baybay

•

bektubek
stendbay

178 Akkreditivin bu növü üzrә vasitәçi öz bankına müraciәt edir ki, ilkin akkreditivi ikinci akkreditivin tәminatı kimi qәbul etsin vә ilkin
akkreditivdәn olan gәlir onun ikinci akkreditiv üzrә ödәnişlәrinin tәminatı olsun:

•

tәminedici
tәzminatlı
sığortalı
әvәzedici

179 Beynәlxalq hesablaşmaların әn mürәkkәb vә әn bahalı növü:

•

veksel hesablaşmalar
açıq hesab üzrә
akkreditiv
inkasso

180 Qeyriәmtәә mәzmunlu beynәlxalq hesablaşmalarda ödәniş vasitәsi kimi tәtbiq edilir:

•

yol çeklәri
bәlәdçi çeklәr
nәqliyyat çeklәri
sәyyah çeklәri

181 Qeyriәmtәә mәzmunlu beynәlxalq hesablaşmalarda ödәniş vasitәsi kimi tәtbiq edilir:

•

bәlәdçi çeklәr
avroçeklәr
nәqliyyat çeklәri
sәyyah çeklәri

182 Müasir beynәlxalq hesablaşmalarda geniş tәtbiq olunur:

•

debet kartları
kredit kartları
hesablaşma kartları
plastik kartlar

183 Banklararası hesablaşmalarda informasiyanın ötürülmәsi şәbәkәsi:

•

LIBOR
CAMEL
UNIDO
SWIFT

184 Ölkәlәrin qarşılıqlı tәlәblәrinin әvәzlәşdirilmәsindәn ibarәt olan hesablaşmalar:

•

valyuta klirinqi
valyuta dempinqi
valyuta әmәliyyatları
valyuta müdaxilәlәri

185 İkitәrәfli klirinq zamanı qarşılıqlı tәlәblәrin әvәzlәşdirilmәsini hәyata keçirir:

•

kommersiya bankları
klirinq bankları
mәrkәzi banklar
jirobanklar

186 Çoxtәrәfli klirinqin әn tanınmış nümunәsidir:

•

Avropa Çoxtәrәfli Klirinqi
Avropa Tәdiyә İttifaqı
Avropa Valyuta İttifaqı
Avropa Klirinq İttifaqı

187 Yalnız müәyyәn әmәliyyatlara şamil edilәn valyuta klirinqi:

•

bitmәmiş klirinq
yarımçıq klirinq
mәhdud klirinq
natamam klirinq

188 Yamayka valyuta islahatına qәdәr tәtbiq edilәn qeydşәrt:
bürünc qeydşәrt

•

•

qızıl qeydşәrt
dәmir qeydşәrt
gümüş qeydşәrt

189 Müdafiә qeydşәrtinin bu növü ödәniş valyutasının qızıl mәzmununun kontraktın tarixinә tәsbitlәnmәsini vә onun icra tarixinә qәdәrki muddәt
әrzindә dәyişmәsinә proporsional olaraq ödәniş mәblәqinin yenidәn hesablanmasını nәzәrdә tutur:

•

bürünc qeydşәrt
qızıl qeydşәrt
dәmir qeydşәrt
gümüş qeydşәrt

190 Beynәlxalq ticarәt, kredit vә b. sazişlәrdә ixracatçının yaxud kreditorun ödәniş mәblәqinin qeydşәrt valyutası mәzәnnәsinin dәyişmәsinә
proporsional olaraq yenidәn hesablanmasını nәzәrdә tutur:

•

risk qeydşәrti
mәzәnnә qeydşәrti
valyuta qeydşәrti
yenidәnhesablama qeydşәrti

191 Valyuta qeydşәrti gerçәklәşәndә ödәniş mәblәqinin yenidәn hesablanması qeydşәrt (yaxud qiymәt) valyutası mәzәnnәsinin ödәniş valyutasına
nisbәtdә ………….. olaraq aparılır:

•

qeyriproporsional
disproporsional
diskret
proporsional

192 Valyuta qeydşәrti gerçәklәşәndә ödәniş mәblәqinin yenidәn hesablanması ………….. (yaxud qiymәt) valyutası mәzәnnәsinin ödәniş valyutasına
nisbәtdә proporsional olaraq aparılır:

•

yığım;
qiymәt
qeydşәrt
balans

193 Çoxvalyutalı qeydşәrtlәr müәyyәn valyuta …………. әsaslanır:

•

torbasına
sәbәtinә
bağlamasına
kisәsinә

194 Çoxvalyutalı qeydşәrt zamanı valyuta sәbәti ……………… ola bilәr:

•

parallel
bәrabәr
çoxşaxәli
simmetrik

195 Çoxvalyutalı qeydşәrt zamanı valyuta sәbәti ……………… ola bilәr:

•

assimmetrik
qeyrisәlis
çoxşaxәli
parallel

196 Çoxvalyutalı qeydşәrt zamanı valyuta sәbәti ……………… ola bilәr:

•

qeyristandart
standart
çoxşaxәli
normativ

197 Çoxvalyutalı qeydşәrt zamanı valyuta sәbәti ……………… ola bilәr:

•

normalaşmayan
normalaşan
tәnzimlәnәn
tәnzimlәnmәyәn

198 İxracatçıların vә idxalçıların inflyasiya riskindәn sığortalanması mәqsәdilә beynәlxalq iqtisadi kontraktlara daxil edilәn şәrt

•

әmttәәqiymәt qeydşәrti
әmtәәxammal qeydşәrti
әmtәәpul qeydşәrti

әmtәәbirja qeydşәrti

199 әmttәәqiymәt qeydşәrtinә aiddir:

•

üzәn mәzәnnә haqqında qeydşәrt
sürüşkәn mәzәnnә haqqında qeydşәrt
sürüşәn faiz dәrәcәsi haqqında qeydşәrt
qiymәti әmәlә gәtirәn amillәrdәn asılı olaraq sürüşәn mәzәnnә haqqında qeydşәrt

200 әmttәәqiymәt qeydşәrtinә aiddir:

•

hәmkarlar ittifaqı ilә hökumәt arasındakı razılaşmaya әsaslanan indeksasiya
imzalama tarixindәn öhdәliyin yerinә yetirilmәsi tarixinә qәdәrki dövrdә qiymәt indeksinin dәyişmәsinә ödәniş mәblәqinin proporsional olaraq yenidәn
hesablanması haqqında kontrakta xüsusi indeks qeydşәrtinin daxil edilmәsinә әsaslanan indeksasiya
büdcәdәn ödәnilәn tәqaüd vә müavinәtlәrin indeksasiyası
hәmkarlar ittifaqı ilә işә götürәnlәr arasındakı razılaşmaya әsaslanan indeksasiya

201 Kreditlәşmә zamanı valyuta riskindәn sığortalanmaqdan ötrü tәtbiq edilә bilәr:

•

tәzminedici әqdlәr
zәmanәtverici әqdlәr
valyutakredit әqdlәri
sığortaedici әqdlәr

202 Ödәniş mәblәqinin hәm әmtәә qiymәtlәrinin, hәm dә valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsindәn asılı olaraq tәnzimlәnmәsindәn ötrü kombinә
edilmiş …………. qeydşәrtindәn istifadә oluna bilәr:

•

әmtәәpul
әmttәәqiymәt
valyutaqiymәt
valyutaәmtәә

203 Orta vә uzun müddәtli kreditlәr üzrә risklәrdәn sığortalanmaqdan ötrü istifadә olunur:

•

real faiz dәrәcәlәri
tәsirli faiz dәrәcәlәri
üzәn faiz dәrәcәlәri
tәsbitli faiz dәrәcәlәri

204 Valyuta riskinin örtülmәsindәn ötrü müdafiә qeydşәrtlәrinin әvәzinә tәtbiq edilә bilәr:

•

valyuta opsionları
valyuta müdaxilәlәri
valyuta dempinqi
valyuta tәnzimlәnmәsi

205 Valyuta riskinin örtülmәsindәn ötrü müdafiә qeydşәrtlәrinin әvәzinә tәtbiq edilә bilәr:

•

spot әmәliyyatları
svop әmәliyyatları
stellaj әmәliyyatları
autrayt әmәliyyatları

206 Valyuta riskinin örtülmәsindәn ötrü müdafiә qeydşәrtlәrinin әvәzinә tәtbiq edilә bilәr:

•

spot әmәliyyatları
autrayt әmәliyyatları
valyuta dempinqi
forvard valyuta әmәliyyatları

207 Valyuta riskinin örtülmәsindәn ötrü müdafiә qeydşәrtlәrinin әvәzinә tәtbiq edilә bilәr:

•

spot әmәliyyatları
stellaj әmәliyyatları
valyuta füçerslәri
valyuta müdaxilәlәri

208 Revolver akkreditivinin başqa adı:

•

overnayt
overdraft
stendbay
rollover

209 Zamanca uzadılmış bәrabәr malgöndәrmәlәr zamanı onda göstәrilmiş mәblәqin azaldılması mәqsәdilә açılan akkreditiv:
bәrabәr

•

geri çağrılan
revolver
tәsdiqlәnmiş

210 Örtüklü akkreditivinin başqa adı:

•

zәmanәtli
deponentlәşmiş
tәsdiqlәnmiş
revolver

211 Beynәlxalq tәcrübәdә akkreditvlәrin әksәriyyәti ………………..:

•

örtüksüzdir
örtüklüdir
virtualdır
deponentlәşmişdir

212 Akkreditivin, ondan ikinci benefisiar (bilavasitә malgöndәrәnlәr) tәrәfindәn istifadә edilmәsi baxımından növü:

•

köçürmә akkreditiv
deponentlәşmiş akkreditiv
dairәvi akkreditiv
geri çağrılan akkreditiv

213 Köçürmә akkreditivin başqa adı:

•

transmilli
transferli
transmissiya
transpadan

214 Transferli akkreditiv …………… dәfәdәn artıq köçürülmür:

•

2
3
1
4

215 Akkreditivin imkanlarının gerçәklәşmәsi baxımından növü:

•

әmtәә müqabilindәki ödәnişli akkreditiv
xidmәt müqabilindәki ödәnişli akkreditiv
görülmüş iş müqabilindәki ödәnişli akkreditiv
sәnәd müqabilindәki ödәnişli akkreditiv

216 Akkreditivin imkanlarının gerçәklәşmәsi baxımından növü:

•

reallaşan akkreditiv
akseptli akkreditiv
dairәvi akkreditiv
akseptsiz akkreditiv

217 Akkreditivin bu növü akkreditivin bütün şәrtlәri yerinә yetirilmәklә trattanın emitent bank tәrәfindәn akseptini nәzәrәdә tutur:

•

akseptli akkreditiv
deponentlәşmiş akkreditiv
dairәvi akkreditiv
geri çağrılan akkreditiv

218 Akkreditivin imkanlarının gerçәklәşmәsi baxımından növü:

•

ödәnişin dondurulduğu
ödәnişin tezlәşdirildiyi
ödәnişdәn imtina edildiyi
ödәniş vaxtının uzadıldığı

219 Beynәlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün mәqsәdlәrindәn biri:

•

ölkә büdcәsinin doldurulması
qızılvalyuta ehtiyyatlarından istifadә etmәdәn tәdiyә balansının tarazlaşdırılması
milli valyuta mәzәnnәsinin sabitlәşdirilmәsi
ölkәnin xarici borcunun azaldılması

220 Beynәlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün mәqsәdlәrindәn biri:
Mәrkәzi bankdan güzәştli kreditin alınması

•

istehsalçıdan güzәştli kreditin alınması
aktiv tәdiyә balanslı şәxsdәn güzәştli kreditin alınması
mәrkәzi hökumәtdәn güzәştli kreditin alınması

221 Beynәlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün mәqsәdlәrindәn biri:

•

d. dövlәtin ayrıseçkilik әmәllәrinә qarşı cavab addım
ölkә büdcәsinin doldurulması
daxili bazarın müdafiәsi
Mәrkәzi bankdan güzәştli kreditin alınması

222 Beynәlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün mәqsәdlәrindәn biri:

•

Mәrkәzi bankdan güzәştli kreditin alınması
ölkә büdcәsinin doldurulması
daxili bazarın müdafiәsi
aktiv tәdiyә balanslı ölkәnin passiv tәdiyә balanslı ölkәni әvvәzsiz kreditlәşdirmәsi

223 Onun fәrqlәndirici cәhәtini xarici tәrәfdaşlarla hesablaşmalardakı valyuta dövriyyәsinin qarşılıqlı tәlәblәrin әvәzlәşdirilmәsini hәyata keçirәn
klirinq bankları ilә milli valyutadakı dövriyyә ilә әvәzlәnmәsi tәşkil edir:

•

valyuta klirinqinin
әmtәә klirinqinin
sadә klirinqin
bank klirinqinin

224 Bütün ödәniş dövriyyәsini әhatә edәn klirinq:

•

qlobal klirinq
ümumi klirinq
tam klirinq
yetkin klirinq

225 Saldosunun tәnzimlәnmәsi üsuluna görә klirinq növü:

•

mәnfi saldolu
müsbәt saldolu
qismәn dönәrli saldolu

•

sәrbәst dönәrli saldolu

226 Saldosunun tәnzimlәnmәsi üsuluna görә klirinq növü:

•

sәrbәst konversiyalı
şәrtsiz konversiyalı
әks konversiyalı
şәrtli konversiyalı

227 Saldosunun tәnzimlәnmәsi üsuluna görә klirinq növü:

•

qismәn dönәrli saldolu
qeyridönәrli saldolu
mәnfi saldolu
müsbәt saldolu

228 Tarixdә ilk çoxtәrәfli valyuta klirinqi olan Avropa Tәdiyә İttifaqının fәaliyyәt illәri:

•

19501958
19221929
19391945
19451950

229 Avropa Tәdiyә İttifaqının valyutası olmuşdur:

•

Avropa hesab vahidi
Avropa klirinq vahidi
Avropa ödәniş vahidi
Avropa hesablaşma vahidi

230 Avropa Tәdiyә İttifaqının әsas kapitalının maliyyәlәşdirildiyi plan:

•

Yunq planı
Marşall planı
Dalles planı
Daues planı

231 Beynәlxalq klirinq ittifaqının layihәsinin müәllifi:

•

•

Uayt
Marşall
Dalles
Daues

232 Valyuta riskindәn sığortalanmaq üçün tәtbiq edilәq qeydşәrtlәr:

•

qorunma qeydşәrtlәri
sığorta qeydşәrtlәri
mәhdudlaşdırıcı qeydşәrtlәr
müdafiә qeydşәrtlәri

233 Saziş vә kontraktlara daxil edilәn, icra zamanı valyuta, kredit vә s. risklәrdәn sığortalanmaqdan, BİM iştirakçılarının itkilәrinin
mәhdudlaşdırılmasından ötrü onlara yenidәn baxılmasını nәzәrdә tutan müqavilә şәrtlәri:

•

qorunma qeydşәrtlәri
sığorta qeydşәrtlәri
mәhdudlaşdırıcı qeydşәrtlәr
müdafiә qeydşәrtlәri

234 Xarici investisiyaların valyuta riskindәn müdafiә edilmәsi üçün tәtbiq edilә bilәr:

•

hecinq
domisilyasiya;
avallaşdırma
aqreqatlaşdırma

235 Ödәnişin valyutası vә mәblәqi daha dayanıqlı olan ………….. valyutasından asılıdır:

•

yığım
qiymәt
qeydşәrt
balans

236 BVF metodikasına әsasәn kapital ilә әmәliyatlar hesabına tәdiyә balansının hansı әmәliyyatları aiddir:
әmtәә ixracı
«görünmәz» әmәliyyatlar

•

faizlәr vә dividendlәr
kreditlәr

237 Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş valyuta daxilolmaları ilә valyuta ödәnişlәri arasındakı nisbәt:

•

hesablaşma balansı
ümumi smeta
ticarәt balansı
tәdiyә balansı

238 Tәdiyә balansı

•

ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş valyuta daxilolmaları ilә valyuta ödәnişlәri arasındakı nisbәt
ölkәnin tәlәb vә öhdәliklәrinin nisbәti
büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin nisbәti
ixrac vә idxalın nisbәti

239 Ölkәnin tәlәb vә öhdәliklәri arasındakı nisbәt:

•

hesablaşma balansı
ümumi smeta
ticarәt balansı
tәdiyә balansı

240 Sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

ixracidxal әmәliyyatlarına
kapitalın hәrәkәtinә
«görünmәz» әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına

241 Tәdiyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına aiddir:

•

әmtәә idxalı
kreditlәr
sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması
investisiyalar

242 Rabitә haqqı tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

«görünmәz» әmәliyyatlara
kapitalın hәrәkәtinә
ixracidxal әmәliyyatlarına
maliyyә әmәliyyatlarına

243 Tәdiyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına aiddir:

•

әmtәә ixracı
kreditlәr
rabitә haqqı
investisiyalar

244 İstehlak baratları tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

«görünmәz» әmәliyyatlara
kapitalın hәrәkәti
ixracidxal әmәliyyatlarına
maliyyә әmәliyyatlarına

245 Faizlәr vә dividendlәr tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

«görünmәz» әmәliyyatlar
kapitalın hәrәkәti
maliyyә әmәliyyatlarına
kapital ilә әmәliyyatlara

246 Tәdiyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına aiddir:

•

әmtәә idxalı
kreditlәr
investisiyalar
faizlәr vә dividendlәr

247 Faizlәr vә dividendlәr tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:
kapital ilә әmәliyyatlara

•

maliyyә әmәliyyatlarına
ixracidxal әmәliyyatlarına
cari әmәliyyatlara

248 Tәdiyә balansının cari әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapitalın hәrәkәti
cari hesablar vә depozitlәr
faizlәr vә dividendlәr
maliyyә alәtlәri ilә әmәliyyatlar

249 Görünmәz әmәliyyatlar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapital ilә әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına
ixracidxal әmәliyyatlarına
cari әmәliyyatlara

250 Tәdiyә balansının cari әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapitalın hәrәkәti
«görünmәz» әmәliyyatlar
maliyyә alәtlәri ilә әmәliyyatlar
kreditlәr

251 әmtәә ixracı tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

maliyyә әmәliyyatları
kapital ilә әmәliyyatlar
cari әmәliyyatlar
«görünmәz» әmәliyyatlar

252 Tәdiyә balansının cari әmәliyyatlarına aiddir:

•

kreditlәr
әmtәә ixracı
kapitalın hәrәkәti
portfel investisiyalar

253 Hesablaşma balansı:

•

ölkәnin tәlәb vә öhdәliklәrinin nisbәti
büdcәnin gәlir vә xәrclәrinin nisbәti
ixrac vә idxalın nisbәti
ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş valyuta daxilolmaları ilә valyuta ödәnişlәri arasındakı nisbәt

254 Tәdiyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına aiddir:

•

kreditlәr
investisiyalar
istehlak baratları
borc kapitalın ixracı

255 Kreditlәr tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

cari әmәliyyatlara
kapital ilә әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına
«görünmәz» әmәliyyatlara

256 BVF metodikasına әsasәn kapital ilә әmәliyatlar hesabına tәdiyә balansının hansı әmәliyyatları aiddir:

•

rabitә
әmtәә idxalı
istehlak baratları
birbaşa investisiyalar

257 Birbaşa investisiyalar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapital ilә әmәliyyatlara
cari әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına
«görünmәz» әmәliyyatlara

258 BVF metodikasına әsasәn kapital ilә әmәliyatlar hesabına tәdiyә balansının hansı әmәliyyatları aiddir:
әmtәә idxalı

•

tәzminatlar
«nouhau» üzrә hesablaşmalar
portfel investisiyalar

259 Portfel investisiyalar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

«görünmәz» әmәliyyatlara
cari әmәliyyatlara
kapital ilә әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına

260 Ölkәnin faktiki valyuta daxilolmaları onun valyuta ödәnişlәrindәn artıq olduqda tәdiyә balansı:

•

aşkardır
passivdir
aktivdir
gizlidir

261 Ölkәnin faktiki valyuta daxilolmaları onun valyuta ödәnişlәrindәn …….. olduqda tәdiyә balansı aktivdir:

•

artıq
kiçik
güclü
zәif

262 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılması metodları qrupunu göstәrin:

•

әnәnәvi
müvәqqәti
müasir
aralıq

263 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılması metodları qrupunu göstәrin:

•

qәti
aralıq
müasir
әnәnәvi

264 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının qәti metodudur:

•

svop kreditlәri
BVFin ehtiyyat kreditlәri
valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadә edilmәsi
qızılvalyuta ehtiyyatları

265 Qızılvalyuta ehtiyyatlarından istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

•

qәti
müvәqqәti
müasir
әnәnәvi

266 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

svop kreditlәri
budcә gәlirlәri
istiqraz emissiyası
qızılvalyuta ehtiyyatları

267 Svop kreditlәrindәn istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

•

qәti
müvәqqәti
müasir
әnәnәvi

268 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

qızılvalyuta ehtiyyatları
xarici borclar
istiqraz emissiyası
budcә gәlirlәri

269 Xarici borclardan istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:
qәti

•

әnәnәvi
müvәqqәti
müasir

270 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

sahibkar kapitalın idxalı
budcә gәlirlәri
istiqraz emissiyası
qızılvalyuta ehtiyyatları

271 Sahibkar kapitalın idxalından istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

•

qәti
müasir
müvәqqәti
әnәnәvi

272 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadә edilmәsi
budcә gәlirlәri
istiqraz emissiyası
qızılvalyuta ehtiyyatları

273 Valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

•

qәti
dayanıqlı
müvәqqәti
sabit

274 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

BVFnun ehtiyyat kreditlәri
budcә gәlirlәri
istiqraz emissiyası
qızılvalyuta ehtiyyatları

275 BVFnun ehtiyyat kreditlәrindәn tәkrar istifadә edilmәsi tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir

•

qәti
müvәqqәti
dayanıqlı
sabit

276 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

iqtisadiyyatın regionlaşması prosesi
ixtisaslaşma vә kooperasiya prosesi
iqtisadiyyatın qloballaşması vә beynәlmilәllәşmәsi
kapitalın mәrkәzlәşmәsi vә tәmәrgüzlәşmәsi prosesi

277 İqtisadiyyatın qloballaşması vә beynәlmilәllәşmәsi …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

ölkәnin tәdiyә balansına
ölkәnin enerji balansına
iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
ölkәnin ekoloji sisteminә

278 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

ölkәnin qeyribәrabәr inkişafı
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

279 İnflyasiya …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

ölkәnin tәdiyә balansına
ölkәnin enerji balansına
iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
ölkәnin ekoloji sisteminә

280 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

inflyasiya

bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

281 Valyuta böhranı …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

ölkәnin tәdiyә balansına
ölkәnin enerji balansına
iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
ölkәnin ekoloji sisteminә

282 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

valyuta böhranı
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

283 Beynәlxalq ticarәt şәrtlәrindәki dәyişikliklәr …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

әhalinin istehlak kreditlәşmәsinә
ölkәnin bank sisteminin dayanıqlıqına
ölkәnin tәdiyә balansına
bank müştәrilәrinin kredit qabiliyyәtinә

284 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

beynәlxalq ticarәt şәrtlәrindәki dәyişikliklәr
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiya

285 Kapital hәrәkәtinin miqyaslarının genişlәnmәsi …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

әhalinin istehlak kreditlәşmәsinә
ölkәnin bank sisteminin dayanıqlıqına
ölkәnin tәdiyә balansına
bank müştәrilәrinin kredit qabiliyyәtinә

286 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

kapital hәrәkәtinin miqyaslarının genişlәnmәsi
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

287 İqtisadiyyatın hәrbilәşmәsi …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

ölkәdәki doğuma
әhali ömrünün uzunluğuna
dәnli bitkilәrin mәhsuldarlığına
ölkәnin tәdiyә balansına

288 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

iqtisadiyyatın hәrbilәşmәsi
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

289 Maliyyә qloballaşması …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

әhalinin istehlak kreditlәşmәsinә
ölkәnin bank sisteminin dayanıqlıqına
ölkәnin tәdiyә balansına
bank müştәrilәrinin kredit qabiliyyәtinә

290 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

maliyyә tәmәrgüzlәşmәsi
maliyyә inqlabı
maliyyә mәrkәzlәşmәsi
maliyyә qloballaşması

291 Dövlәtin xarici xәrclәrinin artması …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:
milli valyutanın dönәrliliyinә

•

•

ölkәnin tәdiyә balansına
işsizliyin artmasına
investisiyaların artması

292 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

dövlәtin xarici xәrclәrinin artması
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

293 İqtisadiyyatın silsilәvi tәrәddüdlәri …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

әhali ömrünün uzunluğuna
ölkәnin tәdiyә balansına
ölkәdәki doğuma
ölkәnin enerji balansına

294 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

investisiyaların artması
iqtisadiyyatın silsilәvi tәrәddüdlәri
işsizliyin artması
bankların kredit ekspansiyası

295 Ölkәnin qeyribәrabәr inkişafı …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

ölkәnin ekoloji balansına
ölkәnin tәdiyә balansına
iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
ölkәnin enerji balansına

296 Avropa İttifaqı Komissiyasının qәrargahı harada yerlәşir?

•

Belçika
Lyuksemburq
İsveç
Fransa

297 Avropa İttifaqı Mәrkәzi Bankının başlıca mәqsәdi

•

yeganә Avropa valyutasının vә qiymәtlәrin stabilliyinin qorunub saxlanılması
valyuta әmәliyyatlarının aparılması
iqtisadi artımın stimullaşdırılması
qiymәtli kağızların buraxılması
kreditlәrin verilmәsi

298 İngiltәrә Bankı valyuta mәzәnnәsinә nә kimi tәsir göstәrә bilәr?

•

monetar siyasәti istifadә edәrәk
valyuta intervensiyasından istifadә edәrәk
dövlәtin mәslәhәtindәn istifadә edәrәk
ölkәnin qızıl vә valyuta ehtiyyatlarını istifadә edәrәk
bank әmәliyyatlarının keçirilmәsindә texnikanı yaxşılaşdırmaqla

299 1925ci ildә İngiltәrәdә banknotların dәyişmәsi bәrpa olunmuşdur

•

külçәlәrә
qiymәtli kağızlara
qızıl sikkәlәrә
kredit pullara
xәzinә biletlәrinә

300 Böyük Britaniyanın statistikasında pul kütlәsinin dövriyyәsindә neçә aqreqatlardan istifadә edilir?

•

4
5
3 aqreqat
7
2

301 Almaniyanın statistikasında pul kütlәsinin dövriyyәsindә neçә aqreqatlardan istifadә edilir?

•

4
3
2
5

8

302 Böyük Britaniyaда пул emitenti kmdir?

•

xәzinәdarlıq
emissiya departamenti
İngiltәrә bankı
kommersiya bankları
Maliyyә nazirliyi

303 İngiltәrә bankının emissiya departamenti hansı әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

pul emissiyası
banknot emissiyası
sikkә emissiyası
veksel emissiyası
qiymәtli kağızların emissiyası

304 Böyük Britaniyada debet, kredit ödәnişlәri hansı formada aparılır?

•

nәğd ödәmәdә
avtomatlaşdırılmış sistemlәr vasitәsi ilә aparılır
veksellәr vasitәsi ilә
nәğdsiz formada

305 Almaniyada ……..banklar fәaliyyәt göstәrir?

•

şәxsi
ipoteka
әmanәt
aqrar
şәxsi kommersiya

306 Halhazırda Almaniya üçün baş Mәrkәzi Bank hansıdır?

•

BundesBank
Alman Federal Bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı

•
Doyçe Bank
Dresdner Bank

307 …… maliyyә idarәlәri Almaniyanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir
şәxsi banklar
kommersiya bankları
universal banklar
әyalәt
әmanәt banklar

308 …… maliyyә idarәlәri Fransanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir
depozit
әmanәt
kommersiya
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli kreditlәr
işgüzar

309 ……maliyyә idarәlәri İtaliyanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir
universal
ipoteka
kommersiya
depozit
ixtisaslaşdırılmış

310 …….maliyyә idarәlәri Finlandiyanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir
dövlәt zәmanәt fondu
sәhmdar kommersiya bankları
universal
dövlәt poçt bankı
depozitlәrin zәmanәt fondu
әmanәt

311 ……maliyyә idarәlәri İspaniyanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir

universal
depozit
kommersiya
şәxsi
dövlәt kredit idarәlәri

312 ……maliyyә idarәlәri Avstriyanın bank sisteminin ikinci pillәsini tәşkil edir
universal
regional
ixtisaslaşdırılmış
kәnd tәsәrrüfatı
depozit

313 …maliyyә idarәlәri İtaliyanın bank sisteminin birinci pillәsini tәşkil edir

•

Bank di Sisiliya
Bank İtaliya
Banko Nationale de Lazzo
Bank di Napoli

314 Hansı banklar Danimarkanın bank sistemini tәşkil edir?
universal
Danimarkanın Dövlәt bankı
әmanәt
kommersiya
ipoteka
depozit

315 Portuqaliyanın bank sistemini hansı banklar tәşkil edir?
Portuqaliyanın Mәrkәzi Bankı
depozit
kәnd tәsәrrüfatı
kommersiya

316 …….Yunanıstanın Mәrkәzi bankıdır?

•

Bank of Attika
General Hellentik Bank
Evrobank Ergasias
National Bank of Greece

317 Fransanın pul kütlәsi dövriyyәsi neçә aqreqatdan ibarәtdir?

•

5
3
4
8

318 İtaliya pul kütlәsi dövriyyәsi neçә aqreqatdan ibarәtdir?

•

5
2
8
7

319 …..İtaliyanın emissiya mәrkәzidir?

•

bank Sisiliya
bank Neapola
bank İtaliya

320 Avronun daxil olmasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
valyuta әmәliyyatları keçirmәk üçün
açıq bazarda sövdәlәşmәlәr keçirmәk üçün
istehsalın stabil artımı vә işsizlik sәviyyәsinin azaldılması üçün
maliyyәsiyasi stabilliyә nail olmaq üçün

321 Paris klubu kredit verәn ölkәlәrin fәaliyyәti başlayıb …. ildә.

•

1966
1956
1950
1990

322 Avropa Şurasının 20 mәrkәzi bankının pulkredit siyasәtinin kordinasiyası hәdd daxilindә keçirilir

•

Dünya Bankı
Avropa İnkişaf Fondu
Avropanın Valyuta İnstitutu
Avropa İnvestisiya Bankı

323 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır:

•

Afrika İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
İnvestisiya zәmanәtinin hәrtәrәfli aqentlәri
Avropa Valyuta Fondu

324 Beynәlxalq İnkişaf Assosiyası yaradılıb …. ildә

•

1950
1970
1980
1960

325 Beynәlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddәtә:

•

3 ildәn 5 ilә qәdәr
1 ilә qәdәr
20 ildәn 25 ilә qәdәr
15 ildәn 20 ilә qәdәr

326 Birbaşa investisiyaları qeyri kommersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir.

•

Avropa İnkişaf Fondu
Beynәlxalq Valyuta Fondu
İnvestisiya zәmanәti üzrә aqentlik.
Avropa İnvestisiya Bankı

327 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının rolu ondan ibarәtdir ki. o

•

Sәnayesi inkişaf edәn ölkәlәrdә şәxsi investisiyaların istiqamәtini yönlәndirir

Ölkәlәrә kredit verir hansıların ki, valyutası sәrbәst mübadilә olunandır
Xarici bazarda klirinq hesablaşmalarını hәyata keçirir
Dünya bazarının ssuda kapitallarında banklar arası hesağlaşmaların әlaqәsini hәyata keçirir

328 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı yerlәşir:

•

Romada
Parisdә
Çurixdә
Londonda

329 Fәaliyyәtin özәlliyi …. onunla әlaqәdardır ki, o әn böyük iqtisadi araşdırmalar mәrkәzi sayılır.

•

Amerika İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı
Avropanın valyuta birliyi fondu
Avropa İnkişaf Fondu

330 Beynәlxalq maliyyә korporasiyası kredit verir daha çox …. müәssәlәrә.

•

Rentabelli
Ehtiyacı olan
Asılı
Böyük

331 Beynәlxalq valyuta fondunun kredit vermә spesifikası ondan ibarәtlir ki, o:

•

Borcalan dövlәt hakimiyyәtinin zәmanәti tәlәb edilir
Böyük korporasiyaların zәmanәti barәdә tәsәvvür tәlәb edilir
Zәmanәt olaraq likvidlik qiymәti kağızlar vermәk lazımdır
Dövlәt zәmanәtinә vә qaytarılmasına tәlәb edilmir

332 …… bu birinci Beynәlxalq Dövlәt Bankıdır, hansı ki, 1930 ildә bazeldә yaradılıb

•

Avropa yenidәnqurma bankı
Avropa mәrkәzi bankı
Beynәlxalq hesablaşmalar bankı
Dünya inkişaf bankı

333 BMTnin ixtisaslaşmış müәssisәsi statusu var.

•

Dünya inkişaf bankı
Beynәlxalq valyuta fondu
Avropa inkişaf fondu
Avropa investisiya bankı

334 Beynәlxalq valyuta fondunun idarәsi yerlәşir:

•

Londonda
Berlindә
Moskvada
Vaşinqtonda

335 İstәnilәn ölkәnin Beynәlxalq yenidәnqurma vә İnkişaf bankına daxil olmanın vacib şәrtlәrindәn sayılır:

•

Milli valyutanın nağdı sәrbәst dövriyyәsi
Pul dövriyyәsinin dayanaqlı vәziyyәti
Onun Beynәlxalq Valyuta Fondunda üzvlüyü
Dünya Bankı ilә әmәkdaşlıq etmәk

336 Beynәlxalq Valyuta Fondu ssuda vermә prosesini әvvәlki tәhlildәn sonra hәyata keçirir:

•

Ölkәnin valyutaiqtisadi vәziyyәt
Reqiondakı siyasi vәziyyәt
İnflyasiya sәviyyәsi vә yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәlәri
Kommersiya banklarının likvidliyi

337 Azәrbaycanda valyuta bazarının yaranmasına şәrait yaradıb:

•

SNQnin yaradılması haqqında saziş
İqtisadi Yardım Fondunun fәaliyyәtinin dayandırılması
Azәrbaycanın müstәqil Respublika elan olunması

338 Azәrbaycanda valyuta bazarının yaranmasına sәbәb olmuşdur:

•

Azәrbaycanın Beynәlxalq Valyuta Fonduna daxil olması
Belorussiya dövlәti ilә ittifaqın yaradılması haqqında saziş

SSSR Qosbank şәraitindә valyuta birjasının açılması

339 Azәrbaycanda valyuta bazarının әsas xüsusiyyәti ondan ibarәtdir k

•

әsasәn banklararasıdır
düzgün cavab yoxdur
әsasәn birja bazarıdır

340 Banklararası valyuta birjası yaradılmışdır:

•

1991ci ilin, aprel ayında
Oktabr, 1992
1992ci ilin, yanvar ayında

341 Banklararası valyuta birjasının yaradıcıları olmuşdur

•

AR Mәrkәzi Bankı vә Azәrbaycan Hökümәti
Bütün böyük banklar vә AR Mәrkәzi Bankı daxil olmaqla
Bütün Azәrbaycan bankları

342 Banklararası valyuta birjasında halhazırda ticarәt obyektlәri kimi çıxış edir:

•

ABŞ dolları vә alman markası
ABŞ dolları vә isveçrә frankı
ABŞ dolları vә avro

343 Azәrbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyası yaradılmışdır:

•

1992ci ildә
1998cil ildә
1993cu ildә

344 Azәrbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyasının yaradılmasının әsas mәqsәdi olmuşdur:

•

maliyyә bazarının vahid informasiya mühitinin yaradılması
yeni birjaların Azәrbaycanda açılması
birja fәaliyyәtindә gәlirliyinin artırılması

345 Azәrbaycanda valyuta bazarını idarә edәn ilk qanun Milli Mәclis tәrәfindәn qәbul olunmuşdur:

•

1992ci ildә
2002ci ildә
2003cü ildә

346 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanda valyuta bazarını idarә edәn ilk qanun olmuşdur:

•

AR “Valyuta idarә edilmәsi vә valyuta kontrolu” haqqında qanun
Mәrkәzi Bankın “Valyuta idarә edilmәsi vә kontrolu” haqqında qanun
AR “Azәrbaycanda valyuta әmәliyyatları” haqqında qanun

347 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn rezident deyil

•

Dövlәtlәrarası vә hökümәtlәrarası tәşkilatlar, onların filialları vә Azırbaycanda nümayәndәliklәri
Fiziki şәxslәr, Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, xarici ölkәlәrdә yaşayan şәxslәri istisna etmәklә
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn yaradılan hüquqi şәxslәr, onların filialları vә Azәrbaycan xaricindә nümayәndәliklәri
Xarici vәtәndaşlar vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, lakin Azәrbaycanda müvәqqәti yaşayışı olan şәxslәr

348 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn qeyrirezidәntlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn qeyrirezidentlәr, onların filialları vә nümayәndәliklәri
rezident olmayan fiziki şәxslәr
Azәrbaycan xaricindә yerlәşәn, Azәrbaycanın diplomatik vә digәr rәsmi nümayәndәliklәri
xarici ölkәlәrin qanunvericiliyinә әsasәn yaradılmış vә Azәrbaycan xaricindә daimi yerlәşәn hüquqi şәxslәr

349 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn valyuta qiymәtlilәrinә aiddir:

•

xarici valyuta, xarici qiymәtli kağızlar vә qiymәtli metallar
xarici valyuta vә xarici qiymәtli kağızlar
xarici valyuta, xarici qiymәtli kağızlar, qiymәtli metallar vә qiymәtli daşlar
xarici valyuta, daxili vә xarici qiymәtli kağızlar

350 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn daxili qiymәtli kağızlara aid deyil:

•

AR qeydә alınmış vә valyutada müәyyәn edilmiş emissiya qiymәtli kağızları
AR qeydә alınmış vә Azәrbaycanda valyutanın alınmasına hüquq verәn qiymәtli kağızlar
Xarici valyutada müәyyәn edilmiş qiymәtli kağızlar

351 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn valyuta әmәliyyatlarına aiddir:

•

qeyrirezident tәrәfindәn AR әrazisindә açılmış hesabdan AR valyutasının. daxili vә xarici qiymәtli kağızların AR әrazisindә açılmış hәmәn şәxsin hesabına
köçürülmәsi
AR valyutasının vә daxili qiymәtli kağızların rezidentlәrlә әldә edilmәsi/ verilmәsi rezidentlәrә
d) xarici valyutanın, AR valyutasının, daxili vә xarici qiymәtli kağızların AR xaricindә açılmış şәxsin hesabından AR әrazisindә açılmış hәmәn şәxsin hesabına
köçürülmәsi vә tәrsinә
Rezidentlәrin qeyrirezidentlәrdәn vә qeyrirezidentlәrin rezidentlәrdәn AR valyutasının, valyuta qiymәtlilәrinin, daxili qiymәtli kağızların әldә edilmәsi/
verilmәsi, o cümlәdәn valyuta qiymәtlilәrinin istifadә edilmәsi, AR valyutasının vә daxili qiymәtli kağızların ödәmiş vasitәsi kimi istifadә olunması

352 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn rezidentlәr arasında valyuta әmәliyyatları qadağandır, aşağıdakı halları istisna etmәklә:

•

Hüquqi olan Azәrbaycan bankları vasitәsi ilә әmtәәlәrin alqısatqısı, hesablaşmaları
Vergisiz ticarәti olan dükanlarda hesablaşma hәyata keçirdikdә, әmtәәlәtin realizasiyası olduqda vә sәrnişinlәrә beynәlxalq daşımalarda xidmәt göstәrdikdә
Ticarәt tәşkilatçıları vasitәsilә qiymәtli kağızlar bazarında xarici qiymәtli kağızların üzrә әmәliyyatlarda hesablaşmalar
Nәqliyyat ekspedisiyası sazişlәrindә hesablaşdıqda, fraxt etmәk vә daşınmalar, AR malın gәtirilmәsi vә ya AR malın çıxarılması, AR әrazisindә malın tranzit
daşınması ilә әlaqәdar xidmәtim göstәrilmәsi, o cümlәdәn göstәrilmiş daşımaların sığorta olunması haqqında sazişlәr

353 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn valyuta idarә edilmәsinin vә kontrolun әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

valyuta idarә edilmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtindә iqtisadi ölçülәrin üstünlüyü
rezidentlәr vә qeyrirezidentlәrin valyuta әmәliyyatlarına dövlәtin vә onun orqanlarının әsassız müdaxilәsinin aradan qaldırılması
valyuta idarә edilmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtindә administrativ ölçülәrin üstünlüyü

354 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn ARda valyuta idarәetmә orqanı kimi çıxış edir:

•

AR Mәrkәzi Bankı vә Azәrbaycan Hökümәti
AR Prezidenti vә AR Hökümәti
AR Mәrkәzi Bankı vә xәzinәdarlıq

355 Valyuta bazarının iqtisadı idarәetmә metodlarına aid deyil:

•

Valyuta müdaxilәlәrinin hәyata keçirilmәsi
diskont siyasәt
valyuta limitlәrinin müәyyәn edilmәsi

356 10 dekabr 2003cü ilin AR qanununa әsasәn AR valyuta idarәetmә orqanı deyil:
ARnın Mәrkәzi Bankı

•

Sәlahiyyәti olan banklar
AR hökümәti tәrәfindәn orqanlara verilәn sәlahiyyәt

357 Banklararası valyuta birjası aşağıdakılardan hansının hәyata keçirilmәsinә lisenziyaya malik deyil:

•

qiymәtli kağızlar bazarında ticarәtin tәşkil olunması
xarici valyutanın xarici valyutaya alqısatqısı
manatın alqısatqısı vә imzalanan sazişlәr üzrә hesablaşmaların aparılması
standart kontraktlar üzrә birja ticarәti
standartlaşdırılmış әmtәәlәr üzrә birja ticarәti

358 Müştәrilәrin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә xidmәt edәrkәn bank әlaqәlәrinin hansı әnәnәvi fommaları var?

•

Ölkә xaricindә bölmә vә ya törәmә bankın açılması
Müxbir әlaqәlәri
Ölkә xaricindә xüsusi filial şәbәkәsi

359 Sadә inkasso nәdir?

•

İdxalçının tapşırığına uyğun olaraq bank öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi vә ya müәyyәn mәblәğ vә ya müddәt daxilindә onun trattasının qәbulu
İxcracatçının tapşırığı ilә müqavilә üzrә idxalçıdan ödәniş mәblәğini ,әmtәә sәnәdlәrinin verilmәsi vә mәblәğin ixracatçının hesabına köçürülmәsi müqabilindә
bankın
Müxtәlif pul öhdәliklәri üzrә müştәriyә düşәn vәsaitlәrin alınması

360 SWIFTin üzvü ola bilәr:

•

Milli qanunvericiliyinә uyğun olarazq beynәlxalq bank әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk hüququ olan istәnilәn bank
On milyon avro nizamnamә kapitalı olan bank
Beş milyon avro nizamnamә kapitalı olan bank

361 SWIFT şәbәkәsindә işlәmәk istifadәçiyә hansı üstünlüklәri verir?

•

Öz üzvlәrinә maliyyә tәhlükәsizliyinә zәmanәt verir
Tәhlükәsizliyin fiziki,texniki vә tәşkilati metodlarının çoxsәviyyәli kombinasiyasını tam tәhlükәsizliyi tәmin edir
Mesajların ötürülmәsinin etibarlılığını tәmin etmәk
Göndәrilәn mәlumatların tam qorunması vә gizliliyini tәmin edir

362 İxrac әmәliyyatları üzrә әvvәlcәdәn aksept ilә hesablaşma

•

Hesablaşma sәnәdlәrinin daxil olması haqqında mesaj
İxracatçının bankında müxbir hesabından pulun daxil edilmәsi
İxracatçının bankında müxbir hesabından pulun daxil edilmәsi
Xarici banka inkasso tapşırığının yönәldilmәsi

363 İnkasso tapşıırığı olur:

•

4 nüsxәdә
5 nüsxәdә
6 nüsxәdә

364 Tәsdiq olumuş akkreditiv nәdir?

•

Maraqlı tәrәflәrin razılığı olmadan nә lәğv oluna bilәr,nә dә dәyişdirilә bilәr
O babnk tәrәfindәn lәğv oluna bilmәz
Bankemitent olmayan digәr bank tәrәfindәn ödәnişә zәmanәt verilmәsi

365 Beynәlxalq praktikada müqavilә üzrә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üsulu nәdir?

•

Bank tәrәfindәn tәsdiq olunmuş akkrteditiv
Köçürülә bilәn akkreditiv
Revolver akkreditivi
Ehtiyat akkreditivi

366 Bank köçürmәsi nәdir?

•

Bir şәxsin digәr şәxsin xeyrinә müәyyәn mәblәği köçürmәsi haqqında banka tapşırığı
İxracatçının tapşırığı ilә müqavilә üzrә mәblәğin idxalçıdan alınması haqqında banka verdiyi öhdәlik
İdxalçının tapşırığına uyğun olaraq bank öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi vә ya müәyyәn mәblәğ vә ya müddәt daxilindә onun trattasının qәbulu

367 İdxalçı ilә ixracatçı arasında bank köçürmәlәri zamanı hesablaşmaların ardıcıllığı:

•

İdxalçı pulun köçürülmәsi haqqında banka ödәmә tapşırığı vermәsi
Malların göndәrilmәsi haqqında ixracatçının idxalatçıya sәnәdlәri ötürmәsi
İxracatçının hesabına vәsaitlәrin daxil olması haqqında çıxarışın verilmәsi
Bank hesabdan pulu çıxarır
İxracatçının bankı müxbir bankın hesabından pulu silәrәk mal göndәrәnә göndәrmәsi

368 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Dünya Bankının qrupu …… razılığı әsasında yaradılıb.

•

Qenuja
Bretun Vuds
Yamaykanın
Parisin

369 Rusiya Beynәlxalq Valyuta Fonduna …. ildә daxil olub.

•

1976
1922
1944
1992

370 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

Amerika İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı 3 filialı ilә
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

371 ………….. ildә Rusiya Dünya Bankına qәbul olub.

•

1987
1992
1945
1976

372 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır

•

Beynәlxalq İnkişaf Assosiyası
Avropa İnkişaf Fondu
Avorpa Yenidәnqurma Bankı
Amerika İnkişaf Bankı

373 1958ci ildә Roma razılığına әsasәn Avropada yaradıldı.

•

Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası

Mәrkәzi Bank
Avropa Yenidәnqurma Bankı
Reqional İnkişaf Fondu

374 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının resursları Dünya Maliyyә Bazarında üstün yolla yığılır:

•

Veksellәrin buraxılması vә yerlәşdirilmәsi ilә
Beynәlxalq valyuta Fondunun kreditlәrinin cәlb edilmәsi ilә
İnkişaf etmiş ölkәlәrin vәsaitlәrinin yığılması ilә
Qiymәtli kağızların emisiyası ilә

375 Ölkәnin ödәmә balansında kәsrin bağlanması üçün Beynәlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları maneәsiz valyuta vәsaitlәri әldә edә bilirlәr:

•

Ehtiyat mәhdudiyyәti daxilindә
Limitsiz mәblәğdә
Yenidәn qurulan kredit xәttinin hesabı
Müәyyәn edilmiş limit daxilindә

376 Ölkәlәrin iştirakı kvotası ilkin kapitalın formalaşdırılması Avropa mәrkәzi bankının asılı olaraq müәyyәnlәşir:

•

Ölkәnin dünya ticarәtindә payı
VVPnın hәcmlәri vә dövlәtin borcu
Maliyyә sisteminin inkişaf sәviyyәsi
VVP hәcmi vә әhalinin sayı

377 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Banı MVFdәn fәrqli olaraq kredit verir, çoxsu hansılardan ki, …… olur:

•

Ortamüddәtli
Faizsiz
Uzunmüddәtli
Qısamüddәtli

378 Avropa İqtisadi Birliyinin tәşkilat yaradılıb ….. ildә.

•

1959
1952
1948
1945

379 Avropa Birliyinin kollektiv siyasәtini hәyata keçirmәk üçün inkişaf edәn ölkәlәrә nәzәrәn yaradılmışdı

•

Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı
Avropanın İnvestisiya Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropanın İnkişaf Bankı

380 ……… Avropanın digәr reqion ölkәlәrinin inkişafı üçün yaradılmışdır

•

Avropanın İnkişaf Fondu
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Yenidәnqurma Bankı
Avropanın İnvestisiya Bankı

381 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır:

•

Avropa İnkişaf Fondu
Amerika İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Avropa Mәrkәzi Bankı

382 Qızıl paritet hansı valyuta sistemi zamanı mövcud idi:

•

Yamayka
BrettonVuds
Berlin
London

383 Qızıl paritet hansı valyuta sistemi zamanı mövcud idi:

•

Genuya
Berlin.
London
Yamayka

384 Qızıldeviz standartı sistemindә:
milli valyutaların qızıl tәminatı yox idi

•

yalnız dollar qızıla dönәrli idi
dünya ölkәlәri beynәlxalq ticarәtdә әn yüksәk zirvәyә çatmışlar
ehtiyyat valyutaları deviz olaraq çıxış edirdi

385 BrettonVuds sistemindәn әn çox yararlanan:

•

fransa frankı
alman markası
heç birisi
EKYu

386 Yamayka valyuta konfransı:

•

valyutaların qızıla dәyişmәsinә icazә verdi
avronun buraxılışı qәrarını qәbul etdi
valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçiminә icazә verdi
dollar yeganә ehtiyyat valyutası elan etdi

387 Cari әmәliyyatlar hesabına daxil deyil:

•

әmtәә idxalı
investisiyalardan xalis gәlir
әmtәә ixracı
xarici dövlәtlәrә nәqliyyat xidmәtlәri

388 Üzәn valyuta mәzәnnәlәrinin xeyrinә olan dәlil:

•

qeyrimüәyyәnliyi azaldır vә beynәlxalq ticarәtin inkişafına xidmәt edir
pulkredit siyasәtindәn yalnız mübadilә mәzәnnәlәrinin tәmin edilmәsi vasitәsi kimi istifadә edilmәmәsinә imkan yaradır
onlar pulun tәdavül sürәtini sabitlәşdirir
valyuta mәzәnnәlәrinin tәrәddüdlәri böyük әhәmiyyәt kәsb etmir

389 Ticarәt balansının müsbәt saldosu böyüyәr:

•

ölkәnin iqtisadi artım surәti qalxdıqda
ölkә bazarlarında pul tәklifi genişlәndikdә
yuxarıdakı bütün hallar baş verdikdә
ölkәdә faiz dәrәcәlәri qalxdıqda

390 Ölkәnin tәdiyә balansının saldosunu yaxşılaşdırır:

•

ölkәyә transfert köçürmәlәrin artması
ölkә rezidentlәrinin xarici investisiyalarının artması
düzgün cavab yoxdur
mәrkәzi bankın xarici valyuta alqısının artması

391 Pul vәsaitlәrinin ötürülmәsinin hansı üsulu beynәlxalq kreditlәşmә alәti deyil?

•

vәsaitlәrin depozitlәrdә yerlәşdirilmәsi
beynәlxalq transfertlәr
beynәlxalq borcalmalar
ticarәt kreditlәri

392 Nәyi portfel investisiyaları adlandırmaq olar:

•

dollar mәzәnnәsi füçersinin alqısı
sәhm mәzәnnәsi opsionunun alqısı
göstәrilәnlәrin hamısı
әmanәt istiqrazlarının alqısı

393 Portfel investisiyaların 90cı illәrdә dünya miqyasında sürәtlә inkişafının sәbәbi:

•

CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin sürәtli inkişafı
maliyyә derivativlәr bazarının sürәtlә genişlәnmәsi
bütün cavablar düzgündür
inkişaflı kapitalizm ölkәlәrinin Qәrbin maliyyә resurslarının cәlb olunması sahәsindәki rәqabәti

394 Mәrkzi hökumәt üçün investisiyaların cәlb olunmasının әn sәrfәli yolu:

•

birbaşa investisiyalar
portfel investisiyalar
sadalanan investisiyalar eyni dәrәcәdә
sair investisiyalar

395 Qәbul edәn ölkә üçün investisiyaların müsbәt rolu:
milli valyutanın hәddәn artıq qaldırılmış mәzәnnәsini endirir

•

ölkәdә inflyasiyanı zәiflәdir
tәdiyә balansını yaxşılaşdırır
ölkәdә işsizliyi azaldır

396 Sәbәblәrdәn hansı bir ölkәni (A) digәrindә (B) birbaşa investisiyalar etmәyә sövq edә bilәr:

•

B ölkәdә әmәk haqlarının yüksәk olması
B ölkәdә gömrük rüsumlarının yüksәk olması
B ölkәdә faiz dәrәcәlәrinin yüksәk olması
B ölkәdә işsizliyin yüksәk olması

397 Hansı әqdi birbaşa xarici investisiyalar forması adlandırmaq olar:

•

milli banklar tәrәfindәn nağd dollarların ölkәyә gәtirilmәsi
mәrkәzi hökumәt tәrәfindәn istiqarzların avrobazarlarda yerlәşdirilmәsi
Mәrkәzi bank tәrәfindәn daxili valyuta bazarında dollar alqısı
ARDNŞ tәrәfindәn Ukraynada özәd müәssisәnin alınması

398 Birbaşa xarici investisiyalar haqqında qәrara nә tәsir etmәz:

•

müsәbәt miqyas effektinә nail olmaq istәyi
beynәlxalq marketinqdә üstünlüklәrdәn istiyadә edilmәsi
xarici hökumәtin yüksәk gәlirli istiqarzlarına sәrmaye qoymaq istәyi
tәbii sәrvәtlәrә yol açmaq istәyi

399 Qәbul edәn ölkә birbaşa xarici investisiyalara dәstәk olaraq nәdәn istifadә etmir:

•

vergi güzәştlәrinin tәtbiq edilmәsi
milli valyuta mәzәnnәsinin qaldırılması
ikili vergitutmadan istifadә edilmәmәsi
dövlәt zәmanәtlәrinin verilmәsi

400 Ölkәyә kapital axını artmışsa:

•

ölkәnin xalis xarici aktivlәri böyüyür
xalis xarici valyuta ehtiyyatları artır
bütün cavablar düzgündir
ölkәnin xarici likvid öhdәliklәri artır

401 Mәrkәzi bankın rәsmi valyuta ehtiyyatlarının hәcminin dәyişmәsi:

•

cari әmәliyyatlar balansı saldosuna uyğun gәlir
rәsmi hesablaşmalar balansı saldosuna uyğun gәlir
xalis ixrac saldosuna uyğun gәlir
tәdiyә balansı saldosuna uyğun gәlir

402 Mәrkәzi bankın rәsmi valyuta ehtiyyatlarının azalması:

•

iqtisadiyyatda inflyasiya tәhlükәsi yaşanır
pul bazası kiçilir
Mәrkәzi bank xarici hesablaşmaların qeyritarazlı olmasının sterilizasiyasından çәkinmәlidir
Mәrkәzi bank ekspansionist pulkredit siyasәti yürüdmәlidir

403 qızıl standart sisteminin üstünlüklәri:

•

aşağıda sadalananların hamısı
sabit valyuta mәzәnnәlәri
tәdiyә balanslarının kәsir vә aktivlәrinin avtomatik tarazlanması
qeyrimüәyyәnliyin vә riskin azaldılması

404 Avropa İqtisadi Birliyin yaradılmasının ilk mәqsәdi olmuşdur:

•

vahid Avropa bankının yaradılması
iştirakçı ölkәlәrin әmtәә, xidmәt vә işçi qüvvәsinin vahid bazarının yardılması
daxili sәrhәdlәrsiz vahid Qәrbi Avropa mәkanının yaradılması
vahid valyuta emissiyası

405 Azad ticarәt zonasına aiddir:

•

Avropa ittifaqı
NAFTA
sadalananların hamısı
MERKOSUR

406 Ölkәyә xarici maliyyә investisiyaların bu növü hәmin ölkәnin xarici dövlәt borcunu artırır:

•

borc kapitalı

sahibkar kapitalı
bank kapitalı.
tikinti kapitalı

407 Birbaşa xarici investisiyaların ixracında liderdir:

•

BVF
transmilli korporasiyalar
ÜTT
ayrıayrı ölkәlәr

408 Azәrbaycanın xarici borcu:

•

≈ 6 mlrd. ABŞ dolları
≈ 2 mlrd. ABŞ dolları
≈ 10 mlrd. ABŞ dolları
≈ 4 mlrd. ABŞ dolları

409 Milli valyutanın beynәlmilәllәşmәsi dәrәcәsi asılıdır:

•

ölkәnin ÜDMnun hәcmindәn
milli iqtisadiyyatın açıqlılıqından
ÜDMun adam başına düşәn hәcmindәn
vergitutma bazasından

410 Müasir dövrdә valyuta mәzәnnәsinin әsasında durur:

•

qızıl paritet
valyuta pariteti
dövlәtin aktivlәri vә passivlәri
sikkә pariteti

411 Milli valyuta mәzәnnәsinin xarici valyutaya nisbәtdә qalxması:

•

inflyasiya
deflyasiya
devalvasiya
revalasiya

•

412 Valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına tәsir göstәrәn amil:

•

inflyasiya sürәtinin artması
inflyasiya sürәtinin aşağı olması
dövlәtin xarici borcunun artması
passiv tәdiyә balansı

413 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına tәsir göstәrir:

•

d. ölkәlәrlә müqayisәdә inflyasiyanın aşağı olması
d. ölkәlәrlә müqayisәdә inflyasiyanın yuxarı olması
tәsir göstәrmir
inflyasiyanın d. ölkәlәrdәki kimi olması

414 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına tәsir göstәrir:

•

d. ölkәlәrlә müqayisәdә faiz dәrәcәlәrinin daha yüksәk olması
d. ölkәlәrlә müqayisәdә faiz dәrәcәlәrinin daha aşağı olması
tәsir göstәrmir
faiz dәrәcәlәrinin d. ölkәlәrdәki kimi olması

415 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına möhtәkir valyuta әmәliyyatları tәsir göstәrir:

•

hәmin valyutanın mәzәnnәsinin sabitlәşmәsinә oyun
hәmin valyutanın mәzәnnәsinin enmәsinә oyun
hәmin valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasına oyun
tәsir göstәrmir

416 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә tәdiyә balansı saldosu tәsir göstәrir:

•

müsbәt saldo
sıfır saldo
mәnfi saldo
[yeni cavab]
tәsir göstәrmir

417 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә milli valyutadan bazarlarda istifadә edilmәsi dәrәcәsi tәsir göstәrir:

•

yüksәk
aşağı
tәsir göstәrmir
orta

418 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә milli valyutaya daxili vә xarici bazarlardakı etibar dәrәcәsi tәsir göstәrir:

•

yüksәk
aşağı
tәsir göstәrmir
orta

419 Üzәn valyuta mәzәnnәlәri iqtisadi konyunkturanın dәyişmәsinә daha çevik uyğunlaşma mexanizmini tәmin edir:

•

bәli
xeyr
xüsusi hallarda
bәzәn

420 1930cu ildә tәsis edilmiş ilk beynәlxalq maliyyә tәşkilatı:

•

BYİB
BİA
BHB
BVF

421 7 fevral 1992ci ildә imzalanmış vә Avropada İqtisadi vә Valyuta İttifaqının tәmәlini qoymuş saziş:

•

Roma sazişi
Paris sazişi
London sazişi
Maastrixt sazişi

422 Dünya valyuta sisteminin elementidir:

•

beynәlxalq valyuta likvidliyinin milli tәnzimlәnmәsi
dünya valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi
milli valyuta tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti tәşkilatları

ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının nizamlanması

423 Milli valyuta mәzәnnәsinin xarici valyutaya nisbәtdә enmәsi:

•

inflyasiya
deflyasiya
devalvasiya.
revalasiya

424 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına tәsir göstәrәn amil:

•

inflyasiyanın güclәnmәsi
passiv tәdiyә balansı
ölkәdә vergilәrin yığılması dәrәcәsi
milli valyutaya xarici bazarlardakı tәlәbin yüksәk olması

425 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına milli valyutadan bazarlarda istifadә edilmәsi dәrәcәsi tәsir göstәrir:

•

yüksәk
aşağı
tәsir göstәrmir
orta

426 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә tәsir göstәrir:

•

d. ölkәlәrlә müqayisәdә inflyasiyanın aşağı olması
d. ölkәlәrlә müqayisәdә inflyasiyanın yuxarı olması
tәsir göstәrmir
inflyasiyanın d. ölkәlәrdәki kimi olması

427 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә tәsir göstәrir:

•

d. ölkәlәrlә müqayisәdә faiz dәrәcәlәrinin daha yüksәk olması
d. ölkәlәrlә müqayisәdә faiz dәrәcәlәrinin daha aşağı olması
tәsir göstәrmir
faiz dәrәcәlәrinin d. ölkәlәrdәki kimi olması

428 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә möhtәkir valyuta әmәliyyatları tәsir göstәrir:

•

hәmin valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasına oyun
hәmin valyutanın mәzәnnәsinin enmәsinә oyun
tәsir göstәrmir
hәmin valyutanın mәzәnnәsinin sabitlәşmәsinә oyun

429 Dünya valyuta sisteminin elementidir:

•

milli valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi
beynәlxalq hesablaşmaların әsas formalarının unifikasiyası
emissiya mexanizmi
milli valyuta pariteti

430 Xarici ticarәtdә bank yaxud ixtisaslaşmış şirkәt tәrәfindәn ixracatçının idxalçıya qarşı qoyduğu tәlәblәrin satın alınması vә inkassasiyası ilә bağlı
komisyonvasitәçilik әmәliyyatı:

•

forfeytinq
lizinq
injinirinq
faktorinq

431 Spot valyuta әqdlәri icra olunmalıdır:

•

әqdin edildiyi gün
iki gün әrzindә
iki iş günü әrzindә
iki bank günü әrzindә

432 Qızılın demonetizasiyasının sәbәblәrindәn biri:

•

saxta sikkә kәsilmәsinin artması
sikkә kәsilmәsi üçün qızılın qıtlıqı
dünya miqyasında qızıl yataqlarının tükәnmәsi
qızıl pulların müasir әmtәә istehsalı tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi, kredit münasibәtlәrinin inkişafı vә kredit pulların meydana çıxması

433 Yamayka sistemi BrettonVuds sistemindәn nә ilә fәrqlәnir:
köklü fәrqlәr yoxdur
әsasını qızıldeviz standartı tәşkil edir

•

tәsbitli valyuta mәzәnnәlәri rejimi, qızılın demonetizasiyası hüquqi cәhәtdәn başa çatmış, dolların qızıla dönәrliliyinin lәğvi
qızıldeviz standartı SDR standartı ilә әvәzlәnmiş, qızılın demonetizasiyası hüquqi cәhәtdәn başa çatması, dolların qızıla dönәrliliyinin lәğvi

434 Malın avro qiymәti hәmin malın dollar qiymәtindәn daha artıq qalxıbsa, onda:

•

dollar avroya nisbәtdә ucuzlaşıb
dollar avroya nisbәtdә bahalaşıb
әvvәlki cavablar sәhvdir
dollar / avro mәzәnnәsi dәyişmәyib

435 Spot әqdi zamanı valyuta neçә günә alıcıya çatdırılmalıdır:

•

1 günә
2 günә
10 günә
4 günә

436 Mal idxalçıya göndәrilibsә vә yoldadırsa. hansı hesablaşma forması ixracatçı üçün daha әlverişlidir:

•

bank köçürmәsi
inkasso
açıq hesab üzrә hesablaşma
akkreditiv

437 Alman markasının İsveçrә frankına olan kross mәzәnnәni hesablayın. Şәrtlәr belәdir: 1 USD – 1.3140 SFR 1 USD – 1.5125 DM

•

198.7
86.88
83.62
115.11

438 İdxalçı üçün daha әlverişli olan hesablaşma forması:

•

bank köçürmәsi
inkasso
açıq hesab üzrә hesablaşma
akkreditiv

439 İştirakçısının kontraktı icra edibetmәmәk seçiminә malik olduğu valyuta әqdi:

•

svop
füçers
opsion
forvard

440 Opsion nәdir?

•

forvard vә füçers әqdlәrinin müsbәt cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn kontrakt
iştirakçısının kontraktı icra etmәkdәn imtina hüququnu nәzәrdә tutan kontrakt
spot vә müddәtli әqdlәri özündә birlәşdirәn kontrakt
iki bankın qarşılıqlı kreditlәşmәsini nәzәrdә tutan kontrakt

441 Valyutanın spot şәrti ilә alqısını vә müddәtli satqısını özündә birlәşdirәn әqd:

•

hecinq
opsion
svop
forvard

442 Milli valyutanın dollara mәzәnnәsi qalxacaq:

•

ölkәnin ABŞ ilә ticarәtinin balansı yaxşılaşdıqda
ölkә iqtisadiyyatına ABŞ investisiyaları azaldıqda
ölkәdә inflyasiya sürәtlәndikdә
ölkәnin dollar ehtiyyatları artıqda

443 Qızıl paritet hansı valyuta sistemi zamanı mövcud idi:

•

Yamayka
Paris
Berlin
London

444 Kapitalın hәrәkәti hesabına daxildir:
әmtәә idxalı

•

әmtәә ixracı
xarici dövlәtlәrә nәqliyyat xidmәtlәri
investisiyalardan xalis gәlir

445 Müasir valyuta sisteminin prinsiplәrindәn biridir:

•

qızılın demonetizasiyası
tәsbitli valyuta mәzәnnәsi
Avropa mәrkәzi bankı
dollar standartı

446 Avropa İqtisadi vә Valyuta İttifaqının prinsiplәrindәn biridir:

•

әsası SDRdir
tәsbitli valyuta mәzәnnәsi rejimi
üzv ölkәlәri tәrәfindәn valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi
üzәn valyuta mәzәnnәsi rejimi

447 Avropa İqtisadi vә Valyuta İttifaqının prinsiplәrindәn biridir:

•

әsası avrodur
tәsbitli valyuta mәzәnnәsi rejimi
tәşkilati әsasında BVF durur
üzv ölkәlәri tәrәfindәn valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi

448 Avropa İqtisadi vә Valyuta İttifaqının prinsiplәrindәn biridir:

•

әsası ABŞ dollarıdır
tәsbitli valyuta mәzәnnәsi rejimi
tәşkilati әsasında Avropa Mәrkәzi Bankı durur
üzv ölkәlәri tәrәfindәn valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi

449 Yamayka valyuta sisteminin rәsmi әsasını tәşkil edir:

•

ABŞ dolları
funt sterlinq
SDR
avro

450 SDR:

•

xüsusi yerlәşdirmә hüquqları
xüsusi istifadә hüquqları
xüsusi mәnimsәmә hüquqları
xüsusi vәrәsәlik hüquqları

451 Avropa Valyuta Sisteminin rәsmi әsasını tәşkil edirdi:

•

epunit
funt sterlinq
EKYu
avro

452 Avropa Tәdiyә İttifaqının valyutası idi:

•

epunit
avro
EKYu
SDR

453 Rezident vә qeyrirezidentlәrin milli valyutanı xarici valyutalara çevirә bilmәsi nәyin әlamәtidir:

•

valyuta paritetinin
valyuta mәzәnnәlәrinin
valyuta paritetinin vә dönәrliliyinin
valyuta dönәrliliyinin

454 Paris valyuta sisteminin әsas әlamәtini göstәrin:

•

qızılsikkә standartı
SDR standartı
sәrbәst hәrәkәt edәn valyuta mәzәnnәlәri
qızıldeviz standartı

455 SDR emitentidir:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu

Avropa Mәrkәzi Bankı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Dünya Bankı

456 SDRdәn istifadә olunur:

•

rәsmi sektorda
özәl sektorda
heç birisindә
hәr iki sektorda

457 Genuya valyuta sisteminin әsas әlamәtini göstәrin:

•

ABŞ dollarının qızıla rәsmi qiymәtlә dönәrliliyi
valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi
BVFin dövlәtlәrarası valyuta tәnzimlәnmәsi
qızıldeviz standartı

458 BrettonVuds valyuta sisteminin әsas әlamәtini göstәrin:

•

sәrbәst hәrәkәt edәn valyuta mәzәnnәlәri
ABŞ dollarının qızıla rәsmi qiymәtlә dönәrliliyi
qızılsikkә standartı
valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi

459 Yamayka valyuta sisteminin әsas әlamәtini göstәrin:

•

valyutaların qızıla dönәrliliyi
qızıldeviz standartı
valyuta mәzәnnәsi rejiminin sәrbәst seçimi
sәrbәst hәrәkәt edәn valyuta mәzәnnәlәri

460 Valyuta sistemi:

•

beynәlxalq kredit tәşkilatları sistemidir
beynәlxalq hesablaşmaların vә valyuta bazarlarının tәnzimlәnmәsi mexanizmidir
dünya pulların fәaliyyәti ilә bağlı beynәlxalq münasibәtlәr
valyuta münasibәtlәrinin milli qanunvericiliklә yaxud beynәlxalq sazişlәrlә tәsdiqlәnmiş tәşkili formasıdır

•

461 Milli valyutanın daxili dönәrliliyi şamil edilir:

•

rezidentlәrә
dövlәt sektoruna
qeyrirezidentlәrә
özәl sektora

462 Milli valyutanın xarici dönәrliliyi şamil edilir:

•

dövlәt sektoruna
özәl sektora
qeyrirezidentlәrә
rezidentlәrә

463 Milli valyutanın qismәn dönәrliliyi şamil edilir:

•

tәdiyә balansının cari әmәliyyatlarına
tәdiyә balansının maliyyә әmәliyyatlarına
Mәrkәzi bankın açıq bazar әmәliyyatlarına
tәdiyә balansının «görünmәz» әmәliyyatlarına

464 Ehtiyyat valyutası:

•

istәnilәn xarici valyuta
ABŞ dolları
beynәlxalq ödәniş vә ehtiyyat vasitәsi, beynәlxalq valyuta müdaxilәlәri alәti kimi çıxış edәn valyuta
dünya pulun funksional forması

465 Beynәlxalq tәlәb vә öhdәliklәrin müqayisәsi, valyuta pariteti vә mәzәnnәsinin tәyin edilmәsi üçün şәrti miqyas kimi istifadә olunan valyuta
vahidi:

•

milli valyuta
ehtiyyat valyutası
dönәrli valyuta
beynәlaxlq hesab pul vahidi

466 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının nizamlanması
valyuta paritetlәrinin vahid rejimi
ölkәnin valyuta münasibәtlәrini tәnzimlәyәn milli qurumlar
milli valyuta mәzәnnәsi rejimi

467 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

milli valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi
valyuta mәzәnnәlәri rejimlәrinin nizamlanması
milli valyuta pariteti
ölkәnin valyuta qanunvericiliyi

468 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

beynәlxalq valyuta likvidliyinin milli tәnzimlәnmәsi
dünya valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi
milli valyuta tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanları
ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının nizamlanması

469 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcud olubolmaması
dövlәtlәrarası valyuta tәnzimlәnmәsinin beynәlxalq tәşkilatları
valyuta müdaxilәsi
sikkә pariteti

470 BrettonVuds sisteminin rәsmi ehtiyyat valyutası idi:

•

ABŞ dolları
İsveçrә frankı
alman markası
Fransa frankı

471 BrettonVuds sisteminin rәsmi ehtiyyat valyutası idi:

•

Niderland quldeni
funt sterlinq
ispan pesetası

yapon iyeni

472 Yamayka sisteminin rәsmi ehtiyyat valyutasıdır:

•

ABŞ dolları
Kanada dolları
Avstraliya dolları
Niderland quldeni

473 Yamayka sisteminin rәsmi ehtiyyat valyutasıdır:

•

Kanada dolları
Niderland quldeni
yapon iyeni
Avstraliya dolları

474 Yamayka sisteminin rәsmi ehtiyyat valyutasıdır:

•

Avstraliya dolları
avro
Niderland quldeni
Kanada dolları

475 Müasir valyuta sisteminin prinsiplәrindәn biridir:

•

qızıldeviz standartı
SDR standartı
Avropa mәrkәzi bankı
tәsbitli valyuta mәzәnnәsi

476 Müasir valyuta sisteminin prinsiplәrindәn biridir:

•

tәsbitli valyuta mәzәnnәsi
üzәn valyuta mәzәnnәsi
Avropa mәrkәzi bankı
dollar standartı

477 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

•

ehtiyyat valyutaları
milli valyuta
dünya pulun funksional formaları
milli valyuta mәzәnnәsi rejimi

478 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

valyutaların qarşılıqlı dönәrliliyi şәrtlәri
milli valyutanın dönәrlilik dәrәcәsi
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcud olubolmaması
ölkәnin beynәlxalq valyuta likvidliyi

479 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

beynәlxalq valyuta likvidliyinin milli tәnzimlәnmәsi
beynәlxalq valyuta likvidliyinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
milli valyuta tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanları
ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının nizamlanması

480 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcud olubolmaması
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
beynәlxalq valyuta likvidliyinin milli tәnzimlәnmәsi
milli valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi

481 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının nizamlanması
milli valyuta tәnzimlәnmәsi vә nәzarәti orqanları
beynәlxalq kredit tәdavül vasitәlәrindәn istifadәnin unifikasiyası
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcud olubolmaması

482 Dünya valyuta sisteminin elementlәrindәn biridir:

•

milli valyuta vә qızıl bazarlarının rejimi
emissiya mexanizmi
milli valyuta pariteti

•

beynәlxalq hesablaşmaların әsas formalarının unifikasiyası

483 Rezident vә qeyrirezidentlәrin valyuta vә valyuta qiymәtlilәri ilә әmәliyyatlarının qanuni yaxud inzibati qadağan edilmәsi, limitlәşdirilmәsi vә
nizamlanması:

•

әmtәә mәhdudiyyәtlәri
kredit mәhdudiyәtlәri
maliyyә mәhdudiyyәtlәri
valyuta mәhdudiyyәtlәri

484 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq mәqsәdi:

•

dövlәt büdcәsinin tarazlaşdırılması
ölkәnin xarici borcunun tarazlaşdırılması
tәdiyә balansının tarazlaşdırılması
әhalinin gәlir vә xәrclәrinin tarazlaşdırılması

485 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq mәqsәdi:

•

valyuta mәznnәsinin saxlanılması
ölkәdә işguzar fәallığın saxlanılması
investisiya fәallığının saxlanılması
ödәmәqabiliyyәtli tәlәbin saxlanılması

486 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq mәqsәdi:

•

valyuta qiymәtlilәrin müsadirәsi
valyuta qiymәtlilәrin dövlәtin sәrәncamında sәfәrbәr edilmәsi
tәzminatın alınması
tәzminatın tәyin edilmәsi

487 Valyuta mәhdudiyyәtlәri ……………. siyasәtinin tәrkib hissәsidir:

•

proteksionis
azad ticarәt
milli ixracın stimullaşdırılması
açıq qapılar

488 Valyuta mәhdudiyyәtlәri ………………. sәciyyәlidir:

•

stimullaşdırma
ayrıseçkilik
ekspansiya.
restriksiya

489 Digәr dövlәtlәrә tәzyiq mәqsәdilә böyük dövlәtlәr nәyi tәtbiq edir:

•

valyuta kәmәndini
valyuta müdaxilәsini
valyuta diskriminasiyasını
valyuta blokadasını

490 Onun mahiyyәti bir dövlәtin xarici banklarda saxlanan valyuta aktivlәrinin dondurulmasından vә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqindәn
ibarәtdir:

•

valyuta kәmәndi
valyuta blokadası
valyuta müdaxilәsi
valyuta diskriminasiyası

491 Valyuta blokadasının mahiyyәti bir dövlәtin xarici banklarda saxlanan valyuta aktivlәrinin …………………… vә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin
tәtbiqindәn ibarәtdir:

•

dondurulmasından
әridilmәsindәn
azaldılmasından
artırılmasından

492 Valyuta mәhdudiyyәtlәri nәyi nәzәrdә tutur:

•

qiymәtlәrin vә әmәk haqlarının dondurulması
mәcburi ehtiyyatlar normasının qaldırılması
beynәlxalq ödәnişlәrin vә kapital köçürmәlәrinin, ixrac mәdaxilinin vә mәnfәәtlәrin repatriasiyasının, qızılın, pul nişanlarının vә qiymәtli kağızların hәrәkәtinin
tәnzilәnmәsi
dövlәt büdcәsi kәsirinin tәnzimlәnmәsi

493 Valyuta mәhdudiyyәtlәri nәyi nәzәrdә tutur:

•

bankda valyuta hesabının olmasına qadağa
xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısına qadağa
özәl xarici iqtisadi fәaliyyәtә qadağa
fәrdi әmәk fәaliyyәtinә qadağa

494 Valyuta mәhdudiyyәtlәri nәyi nәzәrdә tutur:

•

bank aktivlәrinin dövlәt banklarında cәmlәşmәsi
cәmiyyәtin bütün resurslarının dövlәtin sәrәncamında cәmlәşmәsi
xarici valyutaların vә digәr valyuta qiymәtlilәrin dövlәtin sәrәncamında cәmlәşmәsi
xarici iqtisadi fәaliyyәtin dövlәtin sәrәncamında cәmlәşmәsi

495 Valyutanın natamam dönәrliliyindәn tam dönәrliliyinә keçid hansı әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin lәğvini tәlәb edir:

•

әhalinin gәlir vә yığımlarının hәrәkәti hesabı
әhali sayının hәrәkәti hesabı
borc kapitalı mәnbәlәrinin hәrәkәti hesabı
kapital hәrәkәti hesabı

496 Passiv tәdiyә balansı zamanı valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq mәqsәdi:

•

xarici kapitalın ölkәyә gәtirilmәsinә mәhdudiyyәt
ölkәdәn kapitalın çıxarılmasına vә qaçmasına mәhdudiyyәt
xarici turistlәrin axınına mәhdudiyyәt
milli mәhsulun ixracına mәhdudiyyәt

497 Passiv tәdiyә balansı zamanı valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq mәqsәdi:

•

milli ixraca mәhdudiyyә
xarici kapitalın ölkәyә gәtirilmәsinә mәhdudiyyәt
xarici turistlәrin axınına mәhdudiyyәt
xarici kapitalın ölkәyә gәtirilmәsinin stimullaşdırılması

498 Aktiv tәdiyә balansı zamanı beynәlxalq maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mәqsәdi:
sertifikasiyasız mәhsul axınının dayandırılması

•

saxta mәhsul axınının dayandırılması
ölkәyә kapital axınının vә milli valyuta mәzәnnәsinin qalxmasının dayandırılması
miqrant axınının dayandırılması

499 Müәyyәn iqtisadi vә siyasi mәqsәdәlәrә nail olmaq üçün bank hesablarındakı vәsaitlәridәn sәrbәst istifadә olunmasının rәsmәn qadağan
olunması:

•

turizmin bloklanması
ixracın bloklanması
idxalın bloklanması
hesabların bloklanması

500 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin prinsiplәrindәn biri:

•

valyuta әmәliyyatlarının maliyyә nazirliyindә mәrkәzlәşmәsi
valyuta әmәliyyatlarının xәzinәdarlıqda mәrkәzlәşmәsi
valyuta әmәliyyatlarının mәrkәzi bankda vә müvәkkil banklarda mәrkәzlәşmәsi
valyuta әmәliyyatlarının gömrük komitәsindә mәrkәzlәşmәsi

501 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin prinsiplәrindәn biri:

•

valyuta әmәliyyatlarının lisenziyalaşdırılması
xarici ticarәt fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması
xarici iqtisadi fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması
ixracidxal әmәliyyatlarının lisenziyalaşdırılması

502 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin prinsiplәrindәn biri:

•

valyuta hesablarının tam yaxud qismәn bloklanması
valyuta әmәliyyatlarının maliyyә nazirliyindә mәrkәzlәşmәsi
xarici ticarәt fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması
valyuta hesablarının açılmasına qadağa

503 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin prinsiplәrindәn biri:

•

valyuta әmәliyyatlarının xәzinәdarlıqda mәrkәzlәşmәsi
ölkәyә girişin vә ölkәdәn çıxışın mәhdudlaşdırılması
valyuta dönәrliliyinin mәhdudlaşdırılması

•
xarici ticarәt fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması

504 Valyuta әmәliyatlarının …………………… onların aparılmasına valyuta nәzarәti orqanlarının ilkin razılıq vermәlәrinin tәlәbidir:

•

mәhdudlaşdırılması
limitlәşdirilmәsi
lisenziyalaşdırılması
dondurulması

505 Cari әmәliyyatlar üzrә tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri:

•

valyuta mәzәnnәlәrinin çoxluğu
valyuta mәzәnnәlәrinin simmetrikliyi
valyuta mәzәnnәlәrinin diversifikasiyası
valyuta mәzәnnәlәrinin tәsbitlәnmәsi

506 Cari әmәliyyatlar üzrә ixrac vә idxal ödәnişlәrinin müddәtlәrinin tәnzimlәnmәsi hansı әmәliyatların mәhdudlaşdırılmasını nәzәrdә tutur:

•

patria o muerte
dranq nax osten
lidz әnd leqz
lend liz

507 Cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq edilәn forması:

•

ixracatçıların valyuta mәdaxillәrinin tam yaxud qismәn mәrkәzi banka vә müvәkkil banklara mәcburi satqısı
üzәn valyuta mәzәnnәlәri rejimi
tәsbitlәnmiş valyuta mәzәnnәlәri rejimi
simmetrik valyuta mәzәnnәlәri rejimi

508 Cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq edilәn forması:

•

ölkә әrazisindә xarici dillәrdә danışmaqa qadağa
milli valyutaya әmtәә ixracına qadağa
xarici vәtәndaşlara ölkәyә daxil olmalarına qadağa
ölkә vәtәndaşlarının turizm sәfәrlәrinә çıxmasına qadağa

509 Bank hesablarında saxlanılan, istifadә edilmәsinә dövlәt hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn qadağa yaxud mәhdudiyyәt qoyulmuş valyuta:

•

•

bloklanmış valyuta
dönәrli valyuta
qapalı valyuta
dondurulmuş valyuta

510 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin BİMә tәsiri:

•

yoxdur
mәnfi
müsbәt
neytral

511 Valyuta mәhdudiyyәtlәri ilk dәfә tәtbiq edilmәyә başladı:

•

fransaprussiya müharibәsi illәrindә
yüzillik müharibә illәrindә
ikinci dünya müharibәsi illәrindә
birinci dünya müharibәsi illәrindә

512 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin milli valyutalardan beynәlxalq hesablaşma, valyuta, kredit әmәliyyatlarında istifadә edilmәsinә, onların xarici
valyutalara dönәrliliyininә tәsiri:

•

genişlәndirir
imkan yaradır;
stimullaşdırır
mane olur

513 Valyutanın xarici dönәrliliyi şamil edilir:

•

miqrantlara
qeyrirezidentlәrә
rezidentlәrә
gizlilәrә

514 Valyutanın daxili dönәrliliyi şamil edilir:

•

miqrantlara
rezidentlәrә

•
gizlilәrә
qeyrirezidentlәrә

515 Başqa valyutalara dönәrlilik qabiliyyәti mәhdud olan valyutalar:

•

sәrbәst dönәrli
qismәn (natamam) dönәrli
aşkar dönәrli
gizli dönәrli

516 Natamam dönәrlilik konkret valyutanın …………… sahiblәrinә şamil edilir:

•

müәyyәn
aşkar
gizli
qeyrimüәyyәn

517 Milli valyutanın dönәrli olması iqtisadiyyatın ……………… dәrәcәsinin göstәricisidir:

•

qapalılıq
açıqlılıq
bağlılıq
tәcrid olma

518 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

ölkә әhalisinin çoxalması
iqtisadiyyatın sabitlәşmәsi
iqtisadiyatın elmitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
iqtisadiyyatın sabitsizlәşmәsi

519 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

vergitutma bazasının kiçilmәsi
neft ehtiyyatlarının azalması
dövlәt büdcәsi kәsirinin azalması
ölkә әhalisinin azalması

520 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

inflyasiyanın qabağının alınması
miqrant axınının qabağının alınması
milli valyuta mәzәnnәsinin qalxmasının qabağının alınması
ölkәyә kapital axınının qabağının alınması

521 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

әrzaq mәhsullarının qıtlığının azalması
hesablaşma balansının kәsirinin azalması
tәdiyә balansının kәsirinin azalması
pensiya fondu büdcәsinin kәsirinin azalması

522 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

әmәk haqqı üzrә borcun nizamlanması
ölkәnin xarici borclarının nizamlanması
dövlәt büdcәsi kәsirinin nizamlanması
daxili dövlәt borcunun nizamlanması

523 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

xarici dövlәt borcunun toplanması
daxili dövlәt borcunun toplanması
әmәk haqqı üzrә borcun toplanması
rәsmi valyuta vә qızıl ehtiyyatlarının toplanması

524 Valyuta dönәrliliyinin tәtbiq edilmәsinin ilkin şәrti:

•

ölkәdәki sosialsiyasi vәziyyәtin sabitlәşmәsi
iqlimin sabitlәşmәsi
ailәlәrdәki vәziyyәtin sabitlәşmәsi
qlobal beynәlxalq münasibәtlәrin sabitlәşmәsi

525 Valyuta dönәrliliyinin hәlledici meyarı:
işsizliyin olmaması

•

•

cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin olmaması
miqrantlarla problemlәrin olmaması
ölkәdә iqtisadi yüksәlişin olmaması

526 BVF nizamnamәsinin 4cü maddәsinә әsasәn dünya valyuta sisteminin vәzifәlәrindәn biri ……………….. sәrbәst hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir:

•

әmtәәlәrin
xidmәtlәrin
işçi qüvvәsinin
kapitalların

527 Beynәlxalq hesablaşmalarda vә dünya maliyyә bazarlarının әmәliyyatlarında geniş tәtbiq olunan valyutalar üçün BVF nizamnamәsinә daxil
edilmiş anlayış:

•

sәrbәst üzәn valyuta
sәrbәst yığımlı valyuta
sәrbәst istifadәli valyuta
sәrbәst hәrәkәtli valyuta

528 BVF nizamnamәsinә әsasәn, sәrbәst istifadәli valyuta qrupuna aid edilir:

•

ABŞ dolları
Sinqapur dolları
Avstraliya dolları
Kanada dolları

529 Bir ölkәnin yaxud bir neçә ölkәnin digәr ölkәyә qarşı iqtisadi sanksiya olaraq tәtbiq etdiyi, onu müәyyәn tәlәblәrin yerinә yetirilmәsinә mәcbur
etmәyә, onun valyutaiqtisadi mövqelәrinin sarsıdılmasına istiqamәtlәnәn birtәrәfli valyuta mәhdudiyyәtlәri:

•

valyuta kәmәndi
valyuta müdaxilәsi
valyuta blokadası
valyuta diskriminasiyası

530 BVF nizamnamәsinә әsasәn, sәrbәst istifadәli valyuta qrupuna aid edilir:

•

Türkiyә lirәsi
avro

•
Kanada dolları
Monqolustan tuqriki

531 BVF nizamnamәsinә әsasәn, sәrbәst istifadәli valyuta qrupuna aid edilir:

•

Qәtәr rialı
Çin yuanı
İran rialı
funt sterlinq

532 BVF nizamnamәsinә әsasәn, sәrbәst istifadәli valyuta qrupuna aid edilir:

•

Malayziya ringgiti
Hindistan rupisi
yapon iyeni
Çin yuanı

533 Cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq edilәn forması:

•

idxalçılara yerli mәtbuatın satılmasına mәhdudiyyәt
idxalçılara nәqliyyat biletlәrinin satılmasına mәhdudiyyәt
idxalçılara xarici valyutanın satılmasına mәhdudiyyәt
idxalçılara yerli malların satılmasına mәhdudiyyәt

534 Valyuta mәzәnnәlәrinin çoxluğunun forması:

•

«boz» valyuta bazarı
«qara» valyuta bazarı
diversifikasiyalı valyuta bazarı
ikili valyuta bazarı

535 Sığorta üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

xidmәtlәr balansına
ticarәt balansına
valyuta balansına
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına

536 Beynәlxalq turizm üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

valyuta balansına
ticarәt balansına
xidmәtlәr balansına
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına

537 Elmitexniki vә istehsalat tәcrübәsi mübadilәsi üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

valyuta balansına
ticarәt balansına
xidmәtlәr balansına
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına

538 Ekspert xidmәtlәri üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

valyuta balansına
xidmәtlәr balansına
ticarәt balansına
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına

539 İxrac kreditlәri şәrtlәrinin razılaşdırılması tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin ……………….. vasitәlәrinә aiddir:

•

dövlәtlәrarası
xalqlararası
beynәlmilәl
beynәlxalq

540 Benәlxalq maliyyә tәsisatlarının kreditlәri tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin ……………….. vasitәlәrinә aiddir:

•

xalqlararası
dövlәtlәrarası
beynәlmilәl
beynәlxalq

541 İkitәrәfli hökumәt kreditlәri tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin ……………….. vasitәlәrinә aiddir:
beynәlxalq

•

xalqlararası
beynәlmilәl
dövlәtlәrarası

542 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrindәn biridir:

•

tәdiyә balansının avtomatik özünütәnzimlәmәsi nәzәriyyәsi
optimal zonalar nәzәriyyәsi
son hәdd faydalılıqı nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi

543 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrindәn biridir:

•

daxili vә xarici tarazlıq nәzәriyyәsi
optimal zonalar nәzәriyyәsi
son hәdd faydalılıqı nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi

544 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrindәn biridir:

•

instrumentalmәqsәdli tәnzimlәmә metodu nәzәriyyәsi
optimal zonalar nәzәriyyәsi
son hәdd faydalılıqı nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi

545 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrindәn biridir:

•

tәdiyә balansının normativ tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsi
optimal zonalar nәzәriyyәsi
son hәdd faydalılıqı nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi

546 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәri qruplarından biridir:

•

tәdiyә balansının dövlәtlәrarası tәnzimlәmәsi nәzәriyyәsi
optimal zonalar nәzәriyyәsi
son hәdd faydalılıqı nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi

547 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

ticarisiyasi ayrıseçkilik
bankların kredit ekspansiyası
işsizliyin artması
investisiyaların artması

548 Ticarisiyasi ayrıseçkilik …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

әhalinin istehlak kreditlәşmәsinә
ölkәnin bank sisteminin dayanıqlıqına
ölkәnin tәdiyә balansına
bank müştәrilәrinin kredit qabiliyyәtinә

549 Ölkәnin faktiki valyuta ödәnişlәri onun valyuta daxilolmalarından artıq olduqda tәdiyә balansı:

•

passivdir
aktivdir
aşkardır
gizlidir

550 Ölkәnin faktiki valyuta ödәnişlәri valyuta daxilolmalarından ………… olduqda passivdir:

•

artıq
әskik
güclü
zәif

551 Tәdiyә balansı әmәliyyatlarının nәticәsi:

•

soldo
saldo
kredit
debet

552 Saldo müsbәt olduqda tәdiyә balansı:
passivdir

•

•

aktivdir
virtualdır
realdır

553 Saldo mәnfi olduqda tәdiyә balansı:

•

passivdir
aktivdir;
virtualdır
realdır

554 Milli valyutanın devalvasiyası milli ixracı:

•

mәhdudlaşdırır
stimullaşdırır
asanlaşdırır
çәtinlәşdirir

555 Milli valyutanın …………….. milli ixracı stimullaşdırır:

•

revalvasiyası
tәsbitlәnmәsi
sәrbәt üzmәsi
devalvasiyası

556 Milli valyutanın revalvasiyası milli ixracı ………………….

•

mәhdudlaşdırır
stimullaşdırır
asanlaşdırır
çәtinlәşdirir

557 Milli valyutanın …………………. milli ixracı mәhdudlaşdırır:

•

revalvasiyası
tәsbitlәnmәsi
sәrbәt üzmәsi
devalvasiyası

558 Devalvasiya ……………… stimullaşdırır:

•

idxalı
ixracı
qalıqı
kәsiri

559 Revalvasiya ……………… stimullaşdırır:

•

idxalı
ixracı
qalıqı
kәsiri

560 Maliyyә vә b. faydanın әldә edilmәsindәn ötrü hesablaşma müddәtlәri qәsdәn dәyişdirilmәsi (tezlәşdirilmәsi yaxud lәngidilmәsi):

•

lidz әnd leqz
prokter әnd qembl
conson әnd conson
pratt әnd uitni

561 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin maddi әsası:

•

ölkәnin xarci borcu
rәsmi qızılvalyuta ehtiyyatları
әmәk mәhsuldarlıqının yüksәldilmәsi
әhalinin banklardakı әmanәtlәri

562 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin maddi әsası:

•

dövlәt büdcәsi
ölkәnin xarci borcu
әmәk mәhsuldarlıqının yüksәldilmәsi
әhalinin banklardakı әmanәtlәri

563 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin maddi әsası:
әmәk mәhsuldarlıqının yüksәldilmәsi

•

ölkәnin xarci borcu
kapital ixracatçısı, kreditor, zamin vә borcalan qismindә dövlәtin BİMdә birbaşa iştirakı
әhalinin banklardakı әmanәtlәri

564 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsinin maddi әsası:

•

әhalinin banklardakı әmanәtlәri
ölkәnin xarci borcu
faydalı qazıntıların hasilatının artırılması
qanunvericilik aktları vә normativ sәnәdlәr vasitәsilә xarci iqtisadi әmәliyyatların nizamlanması

565 ……………….. dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdiyә balansının әsas maddәlәrinin formalaşmasına vә yaranmış saldonun örtülmәsinә istiqamәtlәnmiş
iqtisadi (valyuta, maliyyә, pulkredit) tәdbirlәrin mәcmusu:

•

ölkәnin xarci borcunun
ölkәnin xarci ticarәtinin
tәdiyә balansının
milli valyuta mәzәnnәsinin

566 İxracın vә xarici kapitalın ölkәyә axınının stimullaşdırılması, idxalın vә ölkәdәn kapitalın çıxarılmasının mәhdudlaşdırılması mәqsәdilә tәdiyә
balansı kәsirli olan ölkәlәr …………………… siyasәtinә üstünlük verir:

•

inıflyasiya
deflyasiya
proinflyasiya
antiinflyasiya

567 İxracın vә xarici kapitalın ölkәyә axınının stimullaşdırılması, idxalın vә ölkәdәn kapitalın çıxarılmasının mәhdudlaşdırılması mәqsәdilә tәdiyә
balansı kәsirli olan ölkәlәr …………………… siyasәtinә üstünlük verir:

•

devalvasiya
revalvasiya
ekspansiya
restriksiya

568 İxracın vә xarici kapitalın ölkәyә axınının stimullaşdırılması, idxalın vә ölkәdәn kapitalın çıxarılmasının mәhdudlaşdırılması mәqsәdilә tәdiyә
balansı kәsirli olan ölkәlәr ………………… tәdbirlәrinә üstünlük verir:

•

fitosanitar nәzarәti
restriksiya
proteksionist
sürәtli amortizasiya

569 Tәdiyә balansının kәsirinin azaldılması üçün maliyyә siyasәtinin hansı tәdbirlәri tәtbiq edilә bilәr:

•

ixracatçılara büdcә subsidiyaları
investisiya güzәştlәri
ixracatçılara faizsiz kreditlәr
vergi güzәştlәri

570 Tәdiyә balansının kәsirinin azaldılması üçün maliyyә siyasәtinin hansı tәdbirlәri tәtbiq edilә bilәr:

•

investisiya güzәştlәri
idxal rüsumlarının proteksionistcәsinә qaldırılması
ixracatçılara faizsiz kreditlәr
vergi güzәştlәri

571 Tәdiyә balansının kәsirinin azaldılması üçün maliyyә siyasәtinin hansı tәdbirlәri tәtbiq edilә bilәr:

•

investisiya güzәştlәri
vergi güzәştlәri
ixracatçılara faizsiz kreditlәr
yerli qiymәtli kağızların xarici sahiblәrinә ödәnilәn faizlәrdәn tutulan vergilәrin lәğvi

572 Müxtәlif xarici ticarәt әmәliyyatları üzrә differensiyalaşmış valyuta mzәnnәlәrinin tәtbiqi necә adlanır:

•

gömrük tariflәrinin çoxluğu
vergi dәrәcәlәrinin çoxluğu
idxal rüsumlarının çoxluğu
valyuta mәzәnnәlәrinin çoxluğu

573 İxracın stimullaşdırılması vә xarici kapitalın cәlb edilmәsi, idxalın vә ölkәdәn kapitalın çıxarılmasının mәhdudlaşdırılması mәqsәdli proteksionist
tәdbirlәr nәdә tәzahür edir:

•

valyuta mәhdudiiyyәtlәrindә
valyuta mәzәnnәlәrinin çoxluğunda

ixracatçılara faizsiz kreditlәrdә
investisiya güzәştlәrindә

574 Tәdiyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn nәdәn ötrü istifadә olunur:

•

әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
ölkәnin xarici borcunun ödәnilmәsi
vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi
dövlәt büdcәsi kәsirinin azaldılması

575 Tәdiyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn nәdәn ötrü istifadә olunur:

•

әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
dövlәt büdcәsi kәsirinin azaldılması
vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi.
xarici dövlәtlәrә kreditlәrin verilmәsi

576 BVF metodikasına әsasәn ölkәdәki xarici işçilәrin, mütәxәssislәrin, qohumların öz vәtәnlәrinә etdiklәri baratlar nәyә aid edilir:

•

çoxtәrәli baratlar
üçtәrәfli baratlar
ikitәrәfli baratlar
birtәrәfli baratlar

577 Nәqliyyat daşımaları üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına
ticarәt balansına
valyuta balansına
xidmәtlәr balansına

578 Beynәlxalq yarmarka vә sәrgilәr üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

xidmәtlәr balansına
valyuta balansına
ticarәt balansına
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına

579 Tәdiyә balansının bölmәlәrindәn biridir:

•

ölkәnin Mәrkәzi bankının valyuta müdaxilәlәri
ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyyatları ilә әmәliyyatlar
kommersiya banklarının passiv әmәliyyatları
ölkәnin dövlәt borcü ilә әmәliyyatlar

580 Tәdiyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn nәdәn ötrü istifadә olunur:

•

vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
ölkәnin qızılvalyuta ehtiyyatlarının artırılması
dövlәt büdcәsi kәsirinin azaldılması

581 Tәdiyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn nәdәn ötrü istifadә olunur:

•

vergitutma bazasının genişlәndirilmәsi
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
dövlәt büdcәsi kәsirinin azaldılması
kapitalın ixracı

582 Ölkәnin digәr ölkәlәrlә ticarәt, kredit vә s. әlaqәlәrinin nәticәsindә yaranan tәlәb vә öhdәliklәrinin hәcmini vә nisbәtini әks edәn balans:

•

ticarәt balansı
hesablaşma balansı
valyuta balansı
tәdiyә balansı

583 Hesablaşma balansının aktiv saldosu onu bildirir ki, ölkә:

•

akseptantdır
borcludur
indossantdır
kreditordur

584 Hesablaşma balansının passiv saldosu onu bildirir ki, ölkә:
akseptantdır

•

•

borcludur
indossantdır
kreditordur

585 Passiv tәdiyә balansı zamanı idxalın tәnzimlәnmәsi vasitәsi:

•

vegi güzәştlәrinin genişlәndirilmәsi
idxalın azaldılması vә onun әvәzedilmәsi mәqsәdilә yerli istehsalın artırılması
gömrük rüsumlarının artırılması
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin artırılması vә xәrclәrinin azaldılması

586 İxracyönümlü yerli istehsalın dövlәt tәnzimlәnmәsi daxilindә ixracı artırılan kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları necә dәyәrlәndirilir:

•

«qırmızı neft»
«ağ neft»;
«qara neft»
«yaşıl neft»

587 Ölkәnin turistlәri tәrәfindәn çıxarılan valyutanın normasının mәhdudlaşdırılması ……………………. üzrә ödәnişlәrin vә daxilolmalarının
tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә tәtbiq edilә bilәr:

•

ticarәt әmәliyyatları
maliyyә әmәliyyatları
әmtәә әmәliyyatları
«görünmәz» әmәliyyatlar

588 Ölkәdә çalışan xarici vәtәndaşların ölkә xaricinә pul baratlarının azaldılması mәqsәdilә işçi qüvvәsi miqrasiyasının tәnzimlәnmәsi,
immiqrantların ölkәyә gәlişinin vaxtaşırı mәhdudlaşdırılması ………… üzrә ödәnişlәrin vә daxilolmalarının tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә tәtbiq edilә
bilәr:

•

ticarәt әmәliyyatları
maliyyә әmәliyyatları
«görünmәz» әmәliyyatlar
әmtәә әmәliyyatları

589 Cari әmәliyyatlar üzrә tәdiyә balansına daxildir:

•

kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı

•

ticarәt balansı vә «görünmәz» әmәliyyatlar
ticarәt balansı ilә kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı
«görünmәz» әmәliyyatlar ilә kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı

590 Ticarәt balansı vә görünmәz әmәliyyatlardan ibarәtdir:

•

valyutamaliyyә әmәliyyatları balansı
ixracidxal әmәliyyatları balansı
cari әmәliyyatların tәdiyә balansı
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı

591 Gәtirilәn vә çıxarılan dövlәt vә özәl kapitalların, verilmiş vә alınmış beynәlxalq kreditlәrin nisbәti:

•

ixracidxal әmәliyyatları balansı
kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı
valyutamaliyyә әmәliyyatları balansı
cari әmәliyyatların tәdiyә balansı

592 Kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansı:

•

ölkәnin valyuta daxilolmalarının vә ödәnişlәrinin nisbәtidir
dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәrinin nisbәtidir
gәtirilәn vә çıxarılan dövlәt vә özәl kapitalların, verilmiş vә alınmış beynәlxalq kreditlәrin nisbәtidir
әhalinin gәlir vә xәrclәrinin nisbәtidir

593 ……………………. әmәliyyatlar әmtәә ixracı vә idxalına aid edilmir:

•

«sirli»
«xәlvәt»
«xәyali»
«görünmәz»

594 Xidmәtlәr tәdiyә balansının ………….. әmәliyyatlarına aid edilir:

•

«sirli»
«xәlvәt»
«xәyali»
«görünmәz»

•

595 İnvestisiyalardan gәlirlәr tәdiyә balansının ………….. әmәliyyatlarına aid edilir:

•

«görünmәz»
«xәlvәt»
«xәyali»
«sirli»

596 Birtәrәfli baratlar tәdiyә balansının ………….. әmәliyyatlarına aid edilir:

•

«xәlvәt»
«görünmәz»
«xәyali»
«sirli»

597 BVF metodikasına әsasәn tәdiyә balansında ayrıca sәtirlә göstәrilir:

•

üçtәrәfli baratlar
birtәrәfli baratlar
çoxtәrәli baratlar
ikitәrәfli baratlar

598 BVF metodikasına әsasәn iqtisadi yardım xәtti ilә digәr ölkәlәrә verilәn subsidiyalar, tәqaüdlәr, beynәlxalq tәşkilatlara üzvlük haqları nәyә aid
edilir:

•

üçtәrәfli baratlar
birtәrәfli baratlar
çoxtәrәli baratlar
ikitәrәfli baratlar

599 İnformasiya, mәdәni vә elmi mübadilә üzrә valyuta ödәnişlәri vә daxilolmaları nәyә aid edilir:

•

kapital vә kreditlәrin hәrәkәti balansına
valyuta balansına
ticarәt balansına
xidmәtlәr balansına

600 Beynәlxalq valyuta münasibәtlәridünya tәsәrrüfatında ictimai münasibәtlәr birliyinin vә.....fәaliyyәtinin nәticәsindә yaranan әlaqәlәrdir

•

•

Milli pul vahidlәrinin
Qiymәtli kağızların
Qızılın
Әlvan metalların

601 Adәtәn...... valyuta kursunda valyuta kurslarının tәrәddüdlәri tәyin olunur

•

Üzәn
Fikslaşdırılmış
Klirinq
Гапалы

602 ...... valyutasıbir ölkәnin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn vә başqa valyutalara dәyişmәyәn bir valyutadır

•

Qeyri konvertasiyalı
Hissәli konvertasiyalı
Rezerv
Azad konvertasiyalı

603 Rusийа rublu .... valyutadır

•

Hissәli konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Rezerv
Qeyri konvertasiyalı

604 ...... konvertasiyası tәqdirindә qeyrirezidentlәr üçün mәhdudiyyәtlәr tәyin olunur.

•

Xarici
Azad
Daxili
Banklararası

605 Birinci dünya valyuta sistemi .... standartları әsasında qurulmuşdur

•

Qızıl deviz
Qızıl
Qızıl metal

•
Gümüş

606 ...... Valyuta kursunun tәqdirindә valyuta kurslarının tәrәddüdlәrinә yol verilmir

•

Fikslaşdırılmış
Üzәn
Bazar
Tәrәddüdlәnәn

607 ...... valyutao ölkәnin valyutasıdır ki, valyuta mәhdudiyyәlәri fәaliyyәt göstәrir

•

Qeyri konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Bağl
Hissәli konvertasiyalı

608 ..... valyuta kursu tәqdirindә valyuta kursu bazarda tәlәb vә tәklif әsasında tә’yin olunur

•

Fikslaşdırılmış
Tәrәddüdlәnәn
Bağlı
Üzәn

609 Dünya valyuta razılaşmalarının düzğün sıralanmasını qeyd edin

•

BrettonVuds
Genuya
Yamayka
Paris

610 .... konvertasiyası tәqdirindә rezidentlәr üçün valyuta mәhdudiyyәtlәri tәyin olunur

•

Daxili
Xarici
Azad
Banklararası

611 İkinci dünya valyuta sistemi ..... standartı әsasında qurulmuşdur

•

Qızıl külçә
Qızıl sikkә
Gümüş
Qızıl devizli

612 Avropa valyuta sistemi әvvәlcәdәn .... әsasında qurulmuşdur

•

EKYÜ standartları
Qızıl sikkә standartları
Qızıl metal standartları
SDР standartları

613 Valyuta ...... –xarici valyutada vә yaxud beynәlxalq valyuta vahidlәrinin timsalında hәmin ölkәnin pul vahidinin qiymәtidir

•

Pariteti
Rejimi
Kursu
Dempinqi

614 Halhazırda valyutaların kurs nisbәtlәrinin dәyәr әsası növbәti cavablardan biridir

•

Valyutaların alınma bacarığı
Milli faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsi
Tәdiyyә balansının vәziyyәti
Valyutanın qızıl tәminatı

615 Üçüncü dünya valyuta sistemi Qızıl Deviz Standartı әsasında qurulmuşdur vә iki rezerv valyutasının fәaliyyәti var idi – amerika dollarının vә
.......

•

İngilis sterlinq funtu
Alman markasının
İsveçrә frankının
Yaponiya yeni

616 Dördüncü dünya valyuta sistemi әvvәlcәdәn ..... standartı әsasında qurulmuşdur
EKÜ standartı
Qızıl ...... standartı

•

Qızıl sikkә standartı
SDR standartı

617 .....valyutanın konvertasiyası zamanı qeyrirezident şәxslәr üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulur

•

Daxili
Xarici
Banklararası
Azad

618 Dünyanın I valyuta sistemi .... standart üzәrindә yaradılmışdır

•

Bazar
Qızıl deviz
Gümüş
Qızıl sikkә

619 Valyuta koridorunәdir

•

Satış kursunun valyuta marjasına faiz nisbәtidir
Satış vә alış kursu arasında olan fәrqdir
Marja (fәrq)nın satış kursuna faiz nisbәtidir
Valyuta kursunun tәyin olunmuş tәrәddüdlәrin mәhdudiyyәtlәri

620 Valyuta sistemivalyuta münasibәtlәrinin tәşkilat formasıdır, ..... tәrәfindәn tәnzimlәnir

•

Yalnız Beynәlxalq Valyuta fondu
Milli qanunvericilik vә dövlәtarası razılaşmalar
Yalnız dövlәtarası razılaşmalar
Bank adәt vә әnәnәlәri ilә

621 Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir

•

Onun qeyri konvertasiyası tәqdirindә
Onun azad konvertasiyası tәqdirdә
Onun beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrindә istifadәsi tәqdirdә
Onun hissәli konvertasiyası tәqdirindә

622 .....valyutası heç bir mәhdud olmadan başqa valyutaya dәyişir

•

Hissәli konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
Bağlı
Azad konvertasiyalı

623 Milli valyutanın kursu adәtәn ...... tәdiyyә balansında yüksәlir

•

Aktiv
Defisit
Balanslaşdırılmış
Passiv

624 Hansı valyuta kursunda valyuta kursunun oynamasına imkan verilmir

•

oynayan
Üzәn
Bazar
qeydә alınan

625 Muasir valyuta sistemindә ehtiyyat valyutası hesab edilir:

•

Sinqapur dollar
Çin yuanı
Kanada dolları
İsveçrә frankı

626 Milli valyutanın beynәlmillәşmәsi dәrәcәsi asılıdır:

•

ÜDM hәcmindәn
dünya ticarәtindә iştirak payından
ÜDMun adam başına düşәn payından
vegitutma bazasından

627 Valyuta mәzәnnәsi nә ilә sәciyyәlәnir:
milli valyutaların qızıl mәzmununa әsaslanan nisbәti ilә

•

•

milli valyutaların alıcılıq qabiliyyәtlәrinә әsaslanan nisbәti ilә
milli valyutaların BVF tәrәfindәn tәyin edilәn nisbәti ilә
pul vahidinin qızıl mәzmunu ilә

628 Beynәlxalq valyuta likvidliyi:

•

dövlәtin özünün beynәlxalq öhdәliklәrini yerinә yetirmәk qabiliyyәti
bir valyutanı digәrlәrinә çevirmәk imkanı
ölkәnin beynәlxalq borclarının restrukturizasiya etmәk imkanı
valyutaların dünya bazarında sәrbәst tәdavül etmәsi

629 Ölkәnin qızılvalyuta ehtiyyatlarının illik әmtәә idxalına nisbәti:

•

ölkәnin ödәmә qabiliyyәtidir
beynәlxalq valyuta likvidliyidir
ölkәnin öhdәliklәrinin göstәricisidir
milli valyutanın dönәrliliyidir

630 Valyuta mәzәnnәsi:

•

fiksinqdir
bir valyutanın digәrlәrinә çevrilmәsidir
ölkәnin milli pul vahidinin qızıl ekvivalendә ifadә edlmiş qiymәtidir
ölkәnin milli pul vahidinin d. ölkәlәrin milli pul vahidlәrindә ifadә edlmiş qiymәtidir

631 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin enmәsinә tәsir göstәrir:

•

aktiv tәdiyә balansı
inflyasiya sürәtinin aşağı olması
valyutadan beynәlxalq hesablaşmalarda istifadә edilmәsi
passiv tәdiyә balansı

632 Ölkәnin valyuta mәzәnnәsinin qalxmasına tәsir göstәrir:

•

aktiv tәdiyә balansı
inflyasiya sürәtinin artması
ölkәdә vergilәrin yığılması
passiv tәdiyә balansı

633 Alıcılıq qabiliyyәti pariteti:

•

milli valyuta mәzәnnәsinin inflyasiya sәviyyәsinә nisbәtidir
müәyyәn mal vә xidmәt dәsti әsasında iki vә daha çox valyutanın alıcılıq qabiliyyәtlәrinin nisbәtidir
valyutalar sәbәtinin mal vә xidmәtlәr sәbәtinә nisbәtidir
milli valyutanın qızıla olan nisbәtidir

634 Spot valyuta әmәliyyatı:

•

nağdsız valyuta mübadilәsidir
müddәtli valyuta mübadilәsidir
virtual valyuta mübadilәsidir
nağd valyuta mübadilәsidir

635 Bankın xarici valyutadakı tәlәb vә öhdәliklәrinin nisbәti:

•

bank mövqeyidir
hesablaşma mövqeyidir
valyuta mövqeyidir
ödәmә mövqeyidir

636 Konkret valyuta üzrә tәlәb vә öhdәliklәri bәrabәr olduqda bankın valyuta mövqeyi:

•

bağlıdır
açıqdır
tәcriddir
qapalıdır

637 Nağd valyuta әmәliyyatlarını sәciyyәlndirir:

•

fiksinq mәzәnnәsi
füçers mәzәnnәsi
forvard mәzәnnәsi
spot mәzәnnәsi

638 Aldığı valyuta üzrә aktivlәri vә tәlәblәri passivlәrini vә öhdәliklәrini üstәlәdikdә, bankın valyuta mövqeyi:
vaxtı ötmüşdür

•

qısadır
vaxtı uzadılmışdır
uzundur

639 Valyuta alqısatqısı zamanı mәnfәәtin mәzәnnә fәrqindәn әmәlә gәlmәsi ilә sәciyyәlәnәn valyuta kotirovkası:

•

xalis kotirovkadır
bazar kotirovkasıdır
mәcmu kotirovkadır
rәsmi kotirovkadır

640 Müddәtli valyuta mәzәnnәsi nağd valyuta mәzәnnәsindә üstün olduqda fәrq adlanır:

•

bonus
diskont
mәvacib
mükafat

641 Dünyanın müxtәlif ölkәlәrinin banklarını birlәşdirәn qeyrirәsmi qurum:

•

Pikvik klubu
Bazel klubu
London klubu
Paris klubu

642 Avropada avroya qәdәrki regional beynәlxalq hesab pul vahidi:

•

ABŞ dolları
SDR
alman markası
EKYu

643 Dünya bankının gәlirlәri nisbәtәn yüksәk olan inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kommersiya kreditlәşdirilmәsi üçün mәxsusi yaradılmış
ixtisaslaşdırılmış bölmәsi:

•

BMK
BİA
BVF

BYİB

644 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Dünya Bankının ümumi adlanması:

•

Genuya tәsisatları
Yamayka tәsisatları
Paris tәsisatları
BrettonVuds tәsisatları

645 Bu tәsisatı Bazel bankı da adlandırırlar:

•

BVF
BYİB
BHB
BİA

646 Kreditor bankların bu qeyrirәsmi qurumu xarici borcalanların bu qurumun üzvlәrinә qarşısındakı öhdәliklәrinin nizamlanmasından ötrü
yaradılıb:

•

Bazel klubu
Paris klubu
Pikvik klubu
London klubu

647 Müddәtli valyuta әmәliyyatlarını sәciyyәlndirir:

•

spot mәzәnnәsi
fiksinq mәzәnnәsi
forvard mәzәnnәsi
çarpaz mәzәnnә

648 Konkret valyuta üzrә tәlәb vә öhdәliklәri fәrqli olduqda bankın valyuta mövqeyi:

•

qapalıdır
bağlıdır
tәcriddir
açıqdır

649 Aldığı valyuta üzrә passivlәri vә öhdәliklәri aktivlәrini vә tәlәblәrini üstәlәdikdә, bankın valyuta mövqeyi:

•

qısadır
uzundur
vaxtı uzadılmışdır
vaxtı ötmüşdür

650 Valyuta kotirovkasıdır:

•

valyuta paritetlәrinin tәyin edilmәsidir
valyuta mәzәnnәlәrinin tәyin edilmәsidir
bir valyutanın digәrinә tәsbitlәnmәsidir
valyutanın qızıl tәrkibinin tәyin edilmәsidir

651 Valyuta әmәliyatı o vaxt spotdur ki:

•

әqd müddәtli kontrakt daxilindә edilir
әqd orta müddәtlidir
әqd gәlәcәk tarixdәki mәzәnnәyә әsasәn edilir
әqd cari mәzәnnәyә әsasәn edilir

652 Beynәlxalq valyuta likvidliyi:

•

bir valyutanı digәrlәrinә çevirmәk imkanı
valyutaların dünya bazarında sәrbәst tәdavül etmәsi
ölkәnin özünün beynәlxalq öhdәliklәrini kreditorun mәqbul saydığı ödәniş vasitәlәri ilә vaxtında yerinә yetirmәsi
beynәlxalq ödәniş vasitәlәrinin ümumi ehtiyyatı yaxud onların potensial tәlәbata nisbәti

653 Avrozonanın tәrkibinә daxil olmayan ölkә:

•

Avstriya
Belçika
Böyük Britaniya
Almaniya

654 Avrozonanın tәrkibinә daxil olmayan ölkә:
İrlandiya

•

•

İsveç
İspaniya
Yunanıstan

655 Avrozonanın tәrkibinә daxil olmayan ölkә:

•

İtaliya
Danimarka
Lüksemburq
Kipr

656 Göstәrilәn subyektlәrdәn hansı SDRdәn istifadә edә bilәr:

•

beynәlxalq tәşkilatlar
kommersiya bankları
mәrkәzәi banklar
fiziki şәxslәr

657 Beynәlxalq kreditin bu formasına firma krediti dә deyilir:

•

düzgün cavab yoxdur
sindikat krediti
aksept krediti
kommersiya krediti

658 Dünya borc apitalı bazarının tәrkibinә daxildir:

•

xidmәtlәr bazarı
işçi qüvvәsi bazarı
pul bazarı
әmtәә bazarı

659 Valyuta – bu:

•

xarici iqtisadi fәaliyyәtә xidmәt edәn milli pul vahidi
xarici pul vahidi
milli pul vahidi

660 Valyuta münasibәtlәrinin yaranması başlanmışdır

•

quldarlıq dövründә
kapitalizmdә
ibtidai icma quruluşunda
feodalizmdә

661 Valyuta münasibәtәri  .......

•

ictimai tәkrar istehsal prosesi münasibәtlәrindә ilkindir
ictimai tәkrar istehsal prosesi münasibәtlәrindә ikincidir, lakin ona әks tәsir göstәrirlәr
ictimai tәkrar istehsal prosesi münasibәtlәrindә ikincidir

662 İqtisadi nöqreyi nәzәrdәn valyuta sistemi – bu:

•

tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu pul әlaqәlәri
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu valyutaiqtisadi әlaqәlәr
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu hüquqi әlaqәlәr

663 Milli valyuta sistemi – bu:

•

iqtisadi sistemin әsaslı, lakin uyğun olaraq sәrbәst hissәsi
bank sisteminin әsaslı, lakin uyğun olaraq sәrbәst hissәsi
pul sisteminin әsaslı, lakin uyğun olaraq sәrbәst hissәsi

664 Beynәlxalq valyuta sistemi – bu:

•

beynәlxalq valyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması
beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması
beynәlxalq hesablaşmaödәniş münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması

665 Ehtiyat valyuta – bu:

•

sәrbәst mübadilә oluna bilәn “möhkәm” valyutadır
SDR – xüsusi götürmә hüquqları sistemidir
beynәlxalq ödәniş vә ehtiyat vasitәsi funksiyasını hәyata keçirәn sәrbәst mübadilә oluna bilәn valyutadır

666 Mübadilә olunma sәviyyәsinә görә valyutalar fәrqlәndirilir:

•

•

tam mübadilә olunan, qismәn mübadilә olunan vә mübadilә olunmayan (qapalı) valyutalar
sәrbәst vә qeyrisәrbәst mübadilә oluna bilәn valyutalar
“möhkәm” vә “yumşaq” valyutalar

667 Valyuta pariteti – bu:

•

iki valyuta arasında qanunla tәyin olunmuş nisbәtdir
valyuta mәzәnnәsidir
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmuş valyuta mәzәnnәsidir

668 Fiks olunmuş valyuta mәzәnnәsi – bu:

•

müәyyәn valyutanın ABŞ dollarına olan nisbәtidir
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmuş valyuta mәzәnnәsidir
mәhdud çәrçivәdә dәyişәn valyuta mәzәnnәsidir (1%dәn çox olmamaqla)

669 Üzәn valyuta kursu – bu:

•

müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәtidir
valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyişәn valyuta mәzәnnәsidir
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmuş valyuta mәzәnnәsidir

670 Valyuta mәzәnnәsi – bu:

•

hәr hansı bir valyutanın alınması üçün verilәn digәr valyutanın sayı
milli valyutanın ABŞ dollarına olan nisbәtidir
milli valyutanın SDRә olan nisbәtidir

671 Birinci dünya müharibәsi әrәfәsindә bütün aparıcı ölkәlәrin valyutaları:

•

bütün ölkәlәrin valyuta münasibәtlәri sabit vә özünü idarәedәn idi, bütün valyutalar ABŞ dollarına fiks olunmuşdur
fiks qızıl mәzmununa malik idilәr, bütün ölkәlәrin valyuta münasibәtlәri sabit vә özünü idarәedәn idi
bütün ölkәlәrin valyuta münasibәtlәri sabit vә özünü idarәedәn idi, valyutaların mәzәnnәlәri üzәn idi

672 Qızılkülçә standartı rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında

1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında

673 Qızılkülçә standartının tәnәzzülünün sәbәbi nә olmuşdur?

•

Birinci dünya müharibәsi vә onunla әlaqәdar olaraq artan yüksәk dövlәt xәrclәri
19291933cü illәr iqtisadi böhranı
iqtisadiyyatın müharibәdәn sonraki enişi

674 Qızıldeviz standartı rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
1944cü ildә BrettonVudsk beynәlxalq konfransında

675 Birinci dünya müharibәsindәn sonra beynәlxalq hesablaşma vә ödәniş vasitәsi olaraq nәyi istifadә etmişdilәr?

•

ABŞ dollarını
İstәnilәn valyutanı
Qızıl vә ya devizi (qızıla dәyişәn xarici valyutalarda ödәniş vasitәsi)

676 1933cü il London konfransından sonra 3 valyuta bloku yaranmışdır:

•

dollar, sterlinq vә isveçrә frankı
dollar, sterlinq vә qızıl
dollar, sterlinq vә fransız frankı

677 BrettonVuds valyuta sistemi rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

1922ci il beynәlxalq konfransında
1944cü il beynәlxalq konfransında
1976cı il beynәlxalq konfransında

678 BrettonVuds valyuta sisteminin ideya baxımından ruhlandıran kim olmuşdur?

•

Milton Fridman
Con Keyns
Devid Rikardo

679 BrettonVuds valyuta sisteminin fәrqlәndirici cәhәtlәri hansılardır?

•

әsas – ABŞ dolları, valyutalar dollara fiks olunmuş, ölkәlәrin mәrkәzi bankları öz valyutalarının dollara qarşı mәzәnnәsinin sabitliyini tәmin etmәyә mәcburdurlar
әsas – ingilis funt sterlinqi, valyutaların mәzәnnәsi funt sterlinqә fiks olunmuşdur, ölkәlәrin mәrkәzi bankları öz valyutalarının funta qarşı mәzәnnәsinin sabitliyini
tәmin etmәyә mәcburdurlar
әsas – SDR, valyutaların mәzәnnәlәri – üzәn, ölkәlәrin mәrkәzi bankları öz valyutalarının dollara qarşı mәzәnnәsinin sabitliyini tәmin etmәyә mәcbur deyildirlәr

680 BrettonVuds valyuta sistemi dayanmışdır, çünki:

•

ehtiyat valyutaların (ABŞ dolları vә ingilis funt sterlinqi) qızıla dәyişmәsini dayandırmışdırlar
BVF onun ilә bağlı qәrar qәbul etmişdir
yeni ehtiyat valyuta yaradılmışdır – SDR

681 BVF tәrәfindәn SDR nә kimi yaradılmışdır?

•

yeni ehtiyat valyuta kimi
beynәlxalq hesablaşmaödәniş vә ehtiyat vasitәsi kimi
yeni hesablaşma vahidi kimi

682 Üzәn valyuta mәzәnnәlәri rәsmi olaraq nә vaxt yaranmışdır?

•

1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
1844cü ildә BrettonVudsk beynәlxalq konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında

683 Halhazırda fәaliyyәt göstәrәn valyuta sisteminin fәrqlәndirici cәhәtlәri hansılardır?

•

qızıl standartı lәğv olunmuşdur, möhkәm fiksasiyalı valyuta mәzәnnәlәri sistemi, üzәn valyuta mәzәnnәlәri sistemi qanunilәşmişdir, ehtiyat valyutaları – ABŞ
dolları, ingilis funt sterlinqi, alman markı, isveçrә frankı, yapon yenası
yeni valyuta sisteminin әsası – SDR, qızıl standartı lәğv olunmuşdur, ehtiyat valyutalar – ABŞ dolları, ingilis funt sterlinqi vә s.;
valyuta mәzәnnәlәri SDRә uyğun olaraq fiks olunmuşdur, valyuta pariteti әsası kimi qızıldan istifadә qadağan olunmuşdur, ehtiyat valyutalar – ABŞ dolları,
ingilis funt sterlinqi

684 Avropa valyuta sistemi nә vaxt yaranmışdır?

•

1976cı il Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә
1979cu il Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә
1999cu il Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә

685 Avropa valyuta sisteminin yaranmasının әsas sәbәbi nә olmuşdur?

•

Avropa iqtisadi әmәkdaşlığının yaranması
İkinci dünya müharibәsinin qurtarması
İqtisadi Qarşılıqlı әmәkdaşlıq İttifaqının (İQİ) yaradılması

686 Avropa valyuta sisteminin yaranmasının başlıca mәqsәdlәri nә olmuşdur?

•

İQİyә qarşı iqtisadi tәzyiqin qarşısını almaq
vahid ümumavropa dövlәti yaratmaq
iqtisadi inteqrasiyanın nailiyyәtini tәmin etmәk, xüsusi Avropa sabit valyuta zonası yaratmaq, ümumi bazarı dolların ekspansiyasından qorumaq, Aİ ölkәlәrinin
iqtisadi vә maliyyә siyasәtlәrini yaxınlaşdırmaq

687 Avropa valyuta sisteminin fәrqlәndirici cәhәtlәri hansılardır?

•

valyutaların mәzәnnәlәri tәlәb vә tәklif әsasında farmalaşır
valyutaların mәzәnnәlәri eküyә әsasәn müәyyәn olunur vә ±2,25% çәrçivәsindә dәyişә bilәr
valyutaların mәzәnnәlәri ABŞ dollarına әsasәn müәyyәn olunur vә ±2,25% çәrçivәsindә dәyişә bilәr

688 Vahid avropa valyutası – avro:

•

nağd vә banklararası nağdsız dövriyyәyә 1999cu ildә buraxılmışdır
nağd dövriyyәyә 1999cu ildә, banklararası nağdsız dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır
banklararası nağdsız dövriyyәyә 1999cu ildә, nağd dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır

689 Birbaşa kotirovka (qiymәt tәyin etmә) – bu:

•

milli pul vahidi ABŞ dollarının müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
milli pul vahidi xarici valyutanın müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur

690 Dolayı kotirovka – bu:

•

Milli pul vahidi xarici pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur;
2 valyutanın dollarla nisbәtlәrinә görә onların arasındakı münasibәtidir

691 Krosskurs – bu:

•

•

iki valyutanın onların hәr ikisinin mәzәnnәsinin dollara bölünmәsi yolu ilә әlaqәsidir
avroya әsaslanan iki valyutanın nisbәtidir
iki valyutanın qızıl pariteti әsasında hesablanmış әlaqәsidir

692 Valyuta bazarı – bu:

•

maliyyә bazarının әsas hissәsidir
kapital bazarıının әsas hissәsidir
fond bazarının әsas hissәsidir

693 Beynәlxalq valyuta bazarına nәlәr daxildir?

•

dünyanın bütün aparıcı ölkәlәrinin valyuta bazarları
dünyanın bütün ölkәlәrinin valyuta bazarları
ABŞ, Avropa vә Asiyanın valyuta bazarları

694 Hansı 3 böyük regional valyuta bazarları fәrqlәndirilir?

•

Asiya, Avropa vә Amerika
Rusiya, Avstraliya vә Amerikan
Amerikan, Avropa vә Avstraliya

695 Beynәlxalq valyuta bazarı nә vaxt işlәyir?

•

Sutka әrzindә
Sәhәr 10dan axşam 6ya qәdәr
Sәhәr 8dәn axşam 8ә qәdәr

696 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

tam vә qeyritam
açıq vә qapalı
sәrbәst vә qeyrisәrbәst

697 Valyuta mәzәnnәlәrinin növlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

heç bir rejimli
bir vә iki rejimli

düzgün cavab yoxdur

698 Tәşkilati sәviyyәyә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

banklararsı vә birjadaxili
birja vә qeyribirja
tәşkil olunmamış vә zәif tәşkil olunmuş

699 Birja bazarı hansı cәhәtlәri ilә xarakterizә olunur?

•

heç bir cәhәti yoxdur
nisbәtәn yüksәk gәlirli hesab olunur
valyutanın әn ucuz mәnbәyi hesab olunur vә mütlәq (tam) likvidliyә malikdir

700 Birjadankәnar bazar hansı cәhәtlәrlә xarakterizә olunr?

•

heç bir cәhәti yoxdur
aşağı maya dәyәri vә hesablaşmaların yüksәk sürәtliyi ilә xarakterizә olunur
nisbәtәn yüksәk gәlirli vә nisbәtәn aşağı riskli hesab olunur

