30.12.2015

AAA_0708Y#01#Q15#01 testinin sualları
Fәnn : 0708Y Tәdiyyә balansı
1 Xarici valyutanın satış kursu nәdir:

•

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

2 Krosskurs nәdir:

•

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

3 Müştәri xarici valyutanı banka satır:

•

birja kursu ilә
alış kursu ilә
satış kursu ilә

4 Milli valyutanın emitenti kimdir?

•

beynәlxalq valyutakredit tәşkilatları
ölkәnin Mәrkәzi bankı
milli kommersiya bankları

5 Beynәlxalq pul vahidinin emitenti kimdir?

•

beynәlxalq maliyyәkredit tәşkilatları
mәrkәzi bank vә kommersiya bankları

6 Beynәlxalq pul vahidi dedikdә hansı valyuta növü başa düşülür ?

•

avro
ABŞ dolları
SDR
alman markası

7 Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

•

nağd vә nağdsız formada
yalnız nağd formada
yalnız nağdsız formada

8 Beynәlxalq pul vahidi olan SDR hansı formada buraxılır:

•

nağd vә nağdsız formada
yalnız nağd formada
yalnız nağdsız formada

9 Tam konversiya oluna bilәn hansı valyutadır?

•

ölkәnin valyutası, hansında ki, valyuta mәhdudiyyәtlәrinin bütün növlәri yoxdur
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•

ölkәnin valyutası hansında ki, cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr yoxdur
ölkәnin valyutası, hansında ki, kapitalların hәrәkәtiylә bağlı beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr
yoxdur

10 Valyutanın dönәrliliyi asılıdır:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin növündәn vә sayından
valyuta kursunun rejimindәn

11 Daxili valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

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

12 Xarici valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

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

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

•

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

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

•

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

15 SDR emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

16 Avronun emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

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

•

xeyr
bәli

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

•

xeyr
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bәli

19 SDR nәğd formada buraxıla bilәrmi:

•

xeyr
bәli

20 1 yanvar 2002ci ilә kimi avro nәğd formada buraxıla bilәrdimi

•

xeyr
bәli

21 Valyuta kursu nәdir:

•

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

22 Moneta pariteti nәdir:

•

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

23 Qızlı pariteti nәdir:

•

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

24 Valyutanın alıcılıq qabiliyyәti pariteti nәdir:

•

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

25 Valyuta kursuna nә bilavasitә tәsir göstәrir:

•

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

26 Valyuta intervensiyası nәdir:

•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn xarici valyutanın satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların alınması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınması
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27 Üzәn valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

•

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

28 Qeyd olunmuş valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

•

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

29 Valyuta kursu rejimi nәdir:

•

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

30 Valyuta kotirovkası nәdir:

•

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

31 Birbaşa valyuta kotirovkası nәdir:

•

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

32 әks (dolayı) kotirovka nәdir:

•

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

33 Xarici valyutanın alış kursu nәdir:

•

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

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

•

Gümüş
Qızıl külçә
Qızıl devizli
Qızıl sikkә

35 Valyuta koridorunәdir

•

Valyuta kursunun tәyin olunmuş tәrәddüdlәrin mәhdudiyyәtlәri
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•

Satış vә alış kursu arasında olan fәrqdir
Satış kursunun valyuta marjasına faiz nisbәtidir
Marja (fәrq)nın satış kursuna faiz nisbәtidir

36 Avropa valyuta sistemi әvvәlcәdәn .... әsasında qurulmuşdur.

•

Qızıl sikkә standartları
SDР standartları
EKYÜ standartları
Qızıl metal standartları

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

•

Dempinqi
Kursu
Rejimi
Pariteti

38 Halhazırda valyutaların kurs nisbәtlәrinin dәyәr әsası növbәti cavablardan biridir:

•

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

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

•

Defisit
Passiv
Aktiv
Balanslaşdırılmış

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

•

Yaponiya yeni
İsveçrә frankının
Alman markasının
İngilis sterlinq funtu

41 Dördüncü dünya valyuta sistemi әvvәlcәdәn ..... standartı әsasında qurulmuşdur.

•

Qızıl sikkә standartı
EKÜ standartı
Qızıl ...... standartı
SDR standartı

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

•

Klirinq
Fikslaşdırılmış
Гапалы
Üzәn

43 ....valyutanın konvertasıyası zamanı qeyrirezident şәxslәr ücün mәhdudiyyәtlәr qoyulur

•
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•

daxili
xarici
azad
banklararası

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

•

bazar
qızıl deviz
qızıl sikkә
gümüş

45 Hansı valyuta kursunda valyuta kursunun oynamasına imkan verilmir

•

bazar
üzәn
oynayan
qeydә alınan

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

•

Qızılın
Qiymәtli kağızların
Әlvan metalların
Milli pul vahidlәrinin

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

•

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

48 Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir.

•

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

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

•

Klirinq
Fikslaşdırılmış
Qapalı
Üzәn

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

•

Rezerv
Hissәli konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
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51 Rusiyа rublu .... valyutadır.

•

Rezerv
Hissәli konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı

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

•

Daxili
Xarici
Azad
Banklararası

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

•

Qızıl metal
Qızıl deviz
Qızıl
Gümüş

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

•

Bazar
Üzәn
Tәrәddüdlәnәn
Fikslaşdırılmış

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

•

Bağlı
Azad konvertasiyalı
Hissәli konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı

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

•

Bağlı
Tәrәddüdlәnәn
Üzәn
Fikslaşdırılmış

57 Dünya valyuta razılaşmalarının düzğün sıralanmasını qeyd edin.

•

BrettonVuds
Genuya
Paris
Yamayka

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

•

Banklararası
Daxili
Xarici
Azad
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59 Ölkәnin xarici alәmdә etdiyi әmәliyyatlar hansı xarakterli olur?

•

Beynәlxalq Bank әmәliyyatları xarakterli olur
Maliyyә vә birbaşa sәrmayә xarakterli olur
Kredit vә ya debet xarakterli olur
Xarici investisiyalar xarakterli olur

60 Kredit әmәliyyatları nәdir?

•

Bank әmәliyyatları hesab olunur
Ölkәnin beynәlxalq – iqtisadi әmәliyyatlarının әsas siyasi simasıdır
Kredit әmәliyyatları ölkәyә valyuta girişini tәşkil edir
Uzunmüddәtli verilәn borcdur

61 Debet әmәliyyatları nәdir?

•

Ölkәyә valyuta girişini tәşkil edirdir
İdxal әmәliyyatlarıdır
Valyuta çıxışınıdır
Ölkәyә gәlәn xarici turistlәrin xәrclәridir

62 Mühasibat sistemindә bir zәruriliyi olaraq eyni әmәliyyat bir hesabla aparıldığından, tәdiyyә
balansı necә hesablanır?

•

Bank әmәliyyatları faizi
Mühasibat qeydlәrinin tarazlığı qorunur
Debet tәrәfinin cәminә bәrabәrdir
kapital qoyuluşlarının cәmi

63 İxrac vә idxal kreditlәri nәdir?

•

Dövlәtin xarici siyasәtidir.
Alacaqlı vә debet (borc) әmәliyatlarıdır
Ölkәyә daxil olan valyutadır
Milli valyuta kreditlәridir

64 Xarici ticarәt balansı nәyә deyilir?

•

Xarici ticarәt balansıdır
Mal ixracatıdır
Mal idxalatıdır
Mal ixracı ilә mal idxalının meydana gәtirdiyi fәrqdir

65 Xarici ticarәt balansı nәyә deyilir?

•

Sәrmayә hesabına qeyd edilәn әmәliyyatlardır
İqtisadiyyatdakı uzunmüddәtli struktur dәyişikliyi, rәqabәt qabiliyyәtliyi göstәricisidir
Ölkәnin xarici dünya ilә әlaqәsidir
Xarici ticarәtin maliyyәlәşmәsi prosesidir

66 Valyuta siyasәti xarici valyuta necә, nәyә әsasında realizә olunur?

•

Sosial – psixoloji amillәrә әsasәn realizә olunur
Valyuta siyasәti xarici valyuta olaraq tәlәb әsasında realizә olunur
İnzibati vә dolayı yolla valyuta tәnzimlәmәsidir
Valyuta siyasәti xarici valyuta olan tәlәb vә tәklif әsasında realizә olunur
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•

67 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

Tәdiyyә balansının tarazlığı, ölkәnin strateji potensialının inkişafı vә s
Maliyyә nәzarәti, dövlәtin informasiya – mәlumat xarakterli fәaliyyәti vә s
İqtisadi – inzibati, diskont siyasәt, kapitalın çıxardılmasına mәhdudiyyәt vә s
Valyuta nәzarәti, xarici borcların idarә olunması, diskont siyasәt vә s

68 Azәrbaycanda Valyuta siyasәtinin bütün kompleks tәdbirlәrinin realizә sxeması sistemli qaydada
hәyata keçirilmәsi necә aparılır?

•

Azәrbaycanda Valyuta siyasәtinin bütün kompleks tәdbirlәrinin realizә sxeması sistemli qaydada hәyata
keçirilmәsi hәlәlik konkret olaraq müәyyәnlәşdirilmәmişdir
Azәrbaycanda Valyuta siyasәtinin bütün kompleks tәdbirinin realizә sxeması sistemli qaydada aparılır
Xarici valyutanın cәlb olunması prosesindә
Azәrbaycanda Valyuta siyasәtinin bütün kompleks tәdbirlәrinin realizә olunması vә hәyata keçirilmәsi bir
orqan tәrәfindәn aparılır

69 Valyuta bazarında mәzәnnәnin neçә funksiyası var?

•

3 funksiyası var
8 funksiyası var
5 funksiyası var
2 funksiyası var

70 Valyuta mәzәnnәsinә hansı amillәr tәsir edir?

•

Xarici ticarәt balansı, daxili sosial – iqtisadi göstәrici amillәr tәsir edir
Daxili bazarın sabitliyi amillәr tәsir edir
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr amillәr tәsir edir
Daxili vә xarici qiymәt sәviyyәsi (SGP nәzәriyyәsi), xarici ticarәt balansına aid göstәricilәr, ixracat artımı, vә
s amillәr tәsir edir

71 Valyuta siyasәtinin hәyata keçrilmiş nәticәlәrinin tam iqtisadi – statistik görnüşünü ölkәnin hansı
tәdiyyә balansında görmәk olar?

•

Beynәlәxalq әlaqәlәrәdә
Ölkәnin cari tәdiyyә balansında
Ölkәnin baxili bazarında
Ölkәnin Valyuta siyasәtindә

72 Ölkәlәrin malik olduqları rәsmi xarici ehtiyatların cәmi necә adlanır?

•

Sosial – iqtisadi göstәricilәr
Xarici amillәr
Daxili amillәr
Beynәlxalq likvidlik

73 Yaponiya vә Çindә qızıl ehtiyatları neçә yüz ton tәşkil edir?

•

bir neçә 500 ton
bir neçә 110 ton
bir neçә 200 ton
bir neçә 100 ton

74 Tәdiyyә balansı prinsipcә neçә müddәtә hazırlanır?
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•

Müddәt qoyulmur
Beş illik
Yarım kvartallıq
İllik olaraq hazırlanır

75 Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәri nә vasitәsi ilә әks olunur?

•

Avro vә qәzәl kimi pul vahidlәrindә әks olunur
Xarici valyuta ödәnişlәri ilә әks olunur
Mәhsul vә xidmәtlәrin ixracı ilә әks olunur
Tәdiyyә balansının kreditindә әks olunur

76 Mal ticarәti hansı әmәliyyatlar sisteminә daxildir?

•

Valyuta әmәliyyatları sisteminә daxildir
Tәdiyyә balansının ümumi saldosuna daxildir
Kapitalın vә malın hәrәkәt hesabında daxildir
Cari әmәliyyatlar hesabı sisteminә daxildir

77 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda tәdiyyә balansını necә quruplaşdırırlar?

•

Necә alınarsa o cür qruplaşdırlar
Bir birlәrinә olan bәnzәrliklәrinә vә iqtisadi tәsirlәrinә görә quruplaşdırılır
Beynәlxalq – iqtisadi әlaqәlәrinә görә quruplaşdırılır
Mal ixracı prosesinә görә quruplaşdırılır

78 Xarici ticarәt balansı hansı әmәliyyata deyilir?

•

Belә bir әmәliyyat yoxdur
Tәdiyyә balansının ümumi strukturuna deyilir
Mal ixracatı ilә idxalının meydana gәtirdiyi fәrqә deyilir
Ümumi Daxili Mәhsullar Bazarındakı fәrqә deyilir

79 Xarici ticarәt balansı necә tәhlil edilir?

•

Milli bankın göstәricisi olaraq qeyd edilir
Bu termin tәdiyyә balasına aiddir
İqtisadiyyatda üzün müddәtli struktur dәyişikliyinin vә ya rәqabәt gücünün göstәricisi olaraq qeyd olunur
Valyuta axının göstәricisi olaraq göstәrilir

80 Cari әmәliyyatlar qrupunda yer alan ikinci qrup әmәliyyatlar hansılardır?

•

Banklar arası rәqabәt
Mal ixracı
Elmi  texniki әmәkdaşlıq
Beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәt

81 Cari әmәliyyatlarını üçüncü alt qrupuna nә daxildir?

•

Rәqabәt sferası
Alqı – satqı әmәliyyatları
Bank әmәliyyatları
Qarşılıqsız yardımlar

82 Ümumi debet vә kredit sәrmayә әmәliyyatlarının arasındakı fәrqә nә deyilir?
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•

Arxiv әmәliyyatları
Bank әmәliyyatları
Broker әmәliyytaları
Sәrmayә balansı

83 Neçәnci ildәn başlayaraq Mәrkәzi Bank özünün mәzәnnә siyasәtini dәhliz daxilindә ABŞ
dolları/manat ikitәrәfli mәzәnnәsinin hәdәflәnmәsi çәrçivәsindә hәyata keçirmәyә başlanmışdır?

•

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

84 Beynәlxalq likvidlik nәdir

•

Beynәlxalq bank әmәliyyatları prosesidir
Ölkәlәrin malik olduqları xarici ehtiyatların cәmidir
Beynәlxalq әlaqәlәr sistemidir
Beynәlxalq әlaqәlәr prosesidi

85 Beynәlxalq likvidlik prosesi hansı sürәt daxilindә aparılır?

•

Beynәlxalq likvidlik prosesi hansı puldan nә qәdәr tutulacağı, ehtiyatda olan valyuta dәyәri vә s. göstәricilәr
daxilindә aparılır
Ehtiyat olaraq tutulan valyuta proseslәrinin cәmi daxilindә
Ehtiyat olaraq tutulan valyutanın dәyәrindәn
Dünya ticarәt maliyyә hәrәkәtindәki artım nisbәti, bu hәrәkәtdәki dalğalanma, xarici ehtiyatların saxlama
mәsrәflәri vә s. daxilindә aparılır

86 Dünya resurslarının tәhlili zamanı nәlәrә diqqәt yetirilir?

•

Dövlәtә mәxsus rәsmi qızıl – valyuta ehtiyatları, beynәlxalq ehtiyatlar, ehtiyat aktivlәrini diqqәt yetirilir
Rәsmi qızıl – valyuta ehtiyatlarına diqqәt yetirilir
Beynәlxalq ehtiyatlara diqqәt yetirilir
Tәbii sәrvәtlәrә diqqәt yetirilir

87 Rәsmi qızıl – valyuta ehtiyatları (QVE) :

•

Ölkәnin gәlәcәk tәminatının әsasını tәşkil edir
Ölkәnin beynәlxalq maliyyә öhdәliklәri üzrә, hәmin ölkәnin ödәmә qabiliyyәtinin tәmin olunması üçün
nәzәrdә tutulan ehtiyatlardır
Gәlәcәkdә yarana bilәcәk iqtisadi sabitliyin saxlanması vasitәsidir
Ölkә daxilindә sabitliyin qorunub saxlanmasıdır

88 Dövlәt xәzinәlәrindә olan qızıl xalis qızılın tәxminәn neçә hәcmini tәşkil edir?

•

51 min ton
20 min ton
90 min ton
31 min ton

89 Qızılın beynәlxalq valyuta hesablaşma әmәliyyatlarından sıxışdırılıb çıxarılması sәbәbi nәdir?

•

Beynәlxalq rәsmi ehtiyatlar qeyri – qızıl mәnbәlәrinә üstünlük verirlәr
Son on ol illik әrzindә qızıl ehtiyatı yavaş – yavaş azalmasıdır
Rәsmi qızıl ehtiyatı yüksәk likvidlik mәhsul olmasıdır
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Mәrkәzi banklar rәsmi hәyatlarını qızılla saxlamırlardır

90 Mәrkәzi banklar rәsmi ehdiyatlarının әhәmiyyәtli hissәsini nәdә saxlayırlar?

•

Dollar şәklindә saxlayırlar
Beynәlxalq valyutalara әsaslanaraq saxlayırlar
Tәbii sәrvәtlәr şәklindә saxlayırlar
Qızılla saxlayırlar

91 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәri neçә yerә bölünür?

•

10
20
19
. 15

92 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatların müxtәlifliyi hansı sәnәdlәrdә öz әksini tapır?

•

Kredit vә debet hissәlәrin nisbәti öz әksini tapır
Hesablama vә tәdiyyә balansında öz әksini tapır
İstehsal faktorları üzәrindә nәzarәtdә öz әksini tapır
Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәrindә öz әksini tapır

93 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarında tәdiyyә balansının funksiyası:

•

Ölkәnin xaricdәn әldә etdiyi valyuta gәlirlәri anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir
Mәrkәzi bankların valyuta bazarına müdaxilәsı anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir
Beynәlxalq maliyyә, birbaşa sәrmayә investisiyaları, beynәlxalq işçi miqrasiyasları, texnologiya hәrәkәtlәri vә
s. anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir
Ölkәnin istehsaldan әldә etdiyi valyuta gәlirlәri anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilirÖlkәnin istehsaldan
әldә etdiyi valyuta gәlirlәri anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir

94 Valyuta ölkәyә necә daxil olur?

•

Beynәlxalq borc vә investisiyalar şәklindә daxil olur
Yerli bazar hesabına daxil olur
Xarici sәrmayәdarlar hesabına daxil olur
Mәhsul vә xidmәtlәrin ixracı, kapitalın xaricdәn axıb gәlmәsi vasitәsi ilә beynәlxalq borc vә investisiyalar
şәklindә daxil olur

95 Tәdiyyә balansının vertikal strukturunu tәşkil edәn hissәlәr hansılardır

•

Milli valyuta yoxluğudur
Kredit vә borclar hissәsinin nisbәtidir
Daxili vә xarici valyuta hissәsinin nisbәtidir
Kredit vә debet hissәlәrinin nisbәtidir

96 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda maliyyә vә xidmәtlәrlә yanaşı istehsal faktorları necә rol
oynayır

•

Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda istehsalat faktorlarının rolu әvәzsizdir
Heç bir rol oynamır
İkinci dәrәcәli hesab olunur
Çox böyük әhәmiyyәtә malikdir

97 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda hansı pul vahidlәrindәn istifadә olunur?

•
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•

Amerika dolları, sterlinq, Avro vә qızıl
Qızıl, dollar
Dollar, sterlinq
Avro vә qızıl

98 Ölkәnin tәdiyyә balansı nәyin göstәricisi hesab olunur?

•

Avro vә pul vahidlәrinin nisbәtidir
Başqa ölkәlәrdәn daxil olan valyutanın ümumi mәdaxili ilә digәr ölkәlәrә ödәnilәn valyutaların mәblәği
arasındakı nisbәtdir
Bütövlükdә valyuta ehtiyatlarının nisbәtidir
Blkәnin tәdiyyә balansının nisbәtidir

99 ABŞda tәdiyyә balansı statistiklәri mövsümlük olaraq necә dәrc edilir?

•

Üç aylıq
Bir kvartallıq
Altı aylıq
Bir illik

100 Ölkәdә yerlәşmiş olanların tәdiyyә baxımından necә izah olunur?

•

Eyni bir ölkәnin әrazisindәn kәnarda olması yol verilmәzdir
Mütlәq o ölkәnin vәtәndaşı olmalıdır
O ölkәdә daimi oturmaq, şirkәtlәrin öz fәaliyyәtlәrini normal olaraq o ölkәdәn idarә etmәsidir, yәni vәtәndaş
olmaya da bilәr
Hәmin ölkәnin әrazisindәn kәnarda olması şәrtdir

101 Azәrbaycanda valyuta siyasәtinin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Manatın real bazar dәyәrinin tәminatı, dollarlaşma meylinin zәiflәmәsi, qızıl – valyuta rezervlәrindәn sәmәrәli
istifadә vә real valyuta mәzәnnәsinin istifadәsi üçün sәmәrәli alәtlәrdәn istifadә prosesindә istifadә edilir
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin qurulması prosesindә istifadә edilir
Cari әmәliyyatlar hesabının tәşkil olunmasında istifadә edilir
Mәrkәzi bankın valyuta ehtiyatlarının artırılması prosesindә istifadә edilir

102 Tәdiyyә balansı nә demәkdir?

•

Verilmiş ölkәnin bir rüb vә ya bir il әrzindә digәr dövlәtlәrә faktiki ödәnişlәrinin vә başqa ölkәlәrdәn daxil
olan ödәnişlәrin nisbәtidir
Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәrinin nisbәtidir
Başqa ölkәlәrdәn daxil olan valyutanın kreditlә әks olunması prosesidir
Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar sistemi anlayışıdır

103 Tәdiyyә balansının strukturu әsas hesab qrupları hansılardır?

•

Cari әmәliyyatlar hesabı, kapital hәrәkәti hesabı, ehtiyat aktivlәr hesabı
Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar sistemi, cari әmәliyyatlar sistemi, xarici ticarәt әmәliyyatları
Cari әmәliyyatlar hesabı, beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar, tәdiyyә balansının ümumi saldosu
Kapitalın maliyyәtinin hәrәkәt hesabı, Cari әmәliyyatlar hesabı, beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar

104 Cari әmәliyyatlar hesabı nәyә deyilir?
Cari әmәliyyatlar hesabı beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәtdir
Ehtiyat aktivlәrinin zahiri hallarda istifadә etmәk mәqsәdi ilә mәrkәzi bank tәrәfindәn tutulan beynәlxalq
ödәmә vasitәsidir
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•

Ölkәnin xarici dünya ilә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan sәrmayә investisiyaları,
tәdiyyә balansının sәrmayә balansı bölmәsinә deyilir
Ümumi debet vә kredit sәrmayә balansı
Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarının әhәmiyyәtli bir qrupu olmaqla ölkәnin ümumi mәhsullarının bir
hissәsini meydana gәtirir

105 Cari әmәliyyatlar balansında yer alan әmәliyyatlar hansılardır?

•

Mal ticarәti, beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki xidmәtlәr, qarşılıqsız yardımlar
Mal ticarәti, valyuta әmәliyyatları, elmim texniki әmәkdaşlıq
Elmi texniki әmәkdaşlıq, valyuta әmәliyyatları, beynәlxalq xidmәtlәr
Beynәlxalq xidmәtlәr, elmi texniki әmәkdaşlıq

106 Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәt hesabı necә izah olunur?

•

Ölkәnin xarici dünya ilә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan sәrmayә investisiyaları kimi
Bütün xarici ticarәtin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn kreditlәr kimi
Birbaşa xarici sәrmayә investiyarları ilә xarici istiqraz vәrәqәlәri vә cәhim sәnәdlәrinin alqı – satqısı
uznmüddәtli sәrmayә әmәliyyatları kimi
Xarici ticarәtin maliyyәlәşmәsi istiqamәtindә beynәlxalq kapital maliyyә hәrәkәti kimi

107 Ölkәnin ehtiyat aktivlәrini izah edin

•

Kapitalın hәrәkәt hesabıdır
Xarici ölkәdәn әldә etdiyi valyuta gәlirlәridir
Mәrkәzi bankların valyuta bazasıdır
Zәruri halda istifadә etmәk mәqsәdi ilә mәrkәzi bank tәrәfindәn tutulan beynәlxalq ödәmә vasitәsidir

108 Valyuta siyasәti nәdir?

•

Valyuta nәzarәti, valyuta bazarının optimal strukturu, xarici burcların idarә olunması, tәdiyyә balansının
tarazlığı, diskont siyasәt, valyuta böhranına qarşı alınacaq tәdbirlәr, xarici borcların idarә olunması, kapitalın
çıxışına mәsuliyyәt, valyuta nәzarәti vә s.
Ölkәnin daxili siyasәtinin әsasına yönәldilәn valyuta tәnzimlәmәsidir
Elmi  texnologiyalara qoyulan valyuta bazasıdir
Ölkәnin daxili vә xarici iqtisadi problemlәrinin hәllinә yönәldilәn, valyuta tәnzimlәmәsidir

109 Valyutada mәzәnnә siyasәt hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

Mәhdud olan malın qiymәtinin aşağı tutur
Xarici valyuta olan tәlәb vә tәklif әsasında realizә edir
Ölkәnin dünya bazarında mәzәnnә siyasәtinә tәsir edir
Milli iqtisadiyyatla dünya iqtisadiyyatı arasında vasitәçilik edir

110 Bretton – Vuds şәhәrindә 1944ci ildә nә baş vermişdir?

•

BMTnin pul vә maliyyә konfransı
Maliyyә böhranı.
Millәtlәr Liqasının qurultayı
NATOnun tәsisatı

111 BVFnun özünün kredit resurslarının artırılması yollarına nә daxil deyil:

•

Bir qrup ölkәlәr tәrәfindәn açılan kredit xәtlәri
BVF üzvlәrinin razılığı ilә onlardan götürülmüş vәsaitlәr
Beynәlxalq maliyyә bazarlarında әmәliyyatlar
Әhalinin depozitlәrin qәbulu
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•

112 Aşağıdakılardan hansı BVFnun mәqsәdinә aid deyil:

•

Avrozonanın valyuta emmisiyasının şәrtlәrini tәnzimlәmәk.
Beynәlxalq valyuta problemlәrin hәllini tәmin etmәk
Beynәlxalq ticarәtin tarazılı inkişafına tәkan vermәk
Valyuta sabitliyini saxlamaq vә devalvasiyanı tәnzimlәmәk

113 BVFnun funksiyalarına vә aiddir?

•

Üzv ölkәlәrin tәdiyyә balanslarının kәsirini örtmәk üçün kreditlәrin verilmәsi
Dünya ticarәtinin rüsumlarının tәnzimlәmәsi
Üzv ölkәlәrin Mәrkәzi Banklarının uçot dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi
Dünya ölkәlәrinin vergiqoyma dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi

114 BVFnun cari tәsәrrüfat rәhbәrliyini kim hәyata keçirir?

•

Müvәqqәti komitә
Müşahidә Şurası
İcraçı Direktorluq
İdarә Heyәti

115 BVFnun hәr yeni üzvölkә üçün nә tәtbiq edilir?

•

Sanksiyalar
Vergi dәrәcәsi
Gömrük qaydaları
Kvota

116 BVFun mәzәnnә siyasәti vә ona aid prinsiplәr neçәnci ildә qәbul olunmuşdur:

•

1987
1967
1947
1977

117 BVFun rәhbәr orqanı hansıdır:

•

Müşahidә Şurası
Direktorlar Şurası
Baş assambleya
İdarә heyәti

118 BVFun beynәlxalq valyuta sisteminin fәaliyyәtinә hazırkı nәzarәti hansı orqanı hәyata keçirir:

•

Müvәqqәti Komitә
Müşahidә Şurası
İdarә heyәti
Direktorlar Şurası

119 BVFnun Avropada neçә şöbәsi var:

•

5
1
2
4
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120 BVFnun әsas kredit razılaşmaları necә adlandırılır:

•

“step by step”
“hiphop”
“tiptop”
“standby”

121 Ölkәlәrin öz ödәniş öhdәliklәrinә riayәt etmәmәsi ilә әlaqәdar BVF hansı hesabları açmışdır:

•

Mühasibat
Maliyyә
Ödәniş
Sığorta

122 Hazırda BVFun neçә üzvü var:

•

195
125
145
185

123 BVFda hәr ölkә neçә baza sәsә malikdir?

•

450 sәsә
150 sәsә
250 sәsә
350 sәsә

124 Azәrbaycan BVFda hansı ildә seçilmişdir:

•

1998
1990
1992
1995

125 BVFnun Valyuta vә Maliyyә Komitәsi neçә icraçı direktordan ibarәtdir?

•

40
20
24
35

126 BVFnun proqramları hansı proqram çәrçivәsindә hәyata keçirilir:

•

“Makroiqtisadi islahatların tәmin olunması” proqramı çәrçivәsindә
“Sülh naminә әmәkdaşlıq” proqramı çәrçivәsindә
“Vәtәndaş hәmrәyliyi naminә” proqramı çәrçivәsindә
“Struktur İslahatları Proqramı” çәrçivәsindә

127 BVFu tәrәfindәn 2000ci ildәn müntәzәm kredit xәrclәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

10
2
3
5
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128 Kompensasiya formasında maliyyәlәşdirmә xәtti hansı ölkәlәr üçün açılır:

•

İnvestisiya ixracatçıları üçün
Xammal idxalatçıları üçün
Xammal ixracatçıları üçün
Pambıq idxalatçıları üçün

129 Bu günә qәdәr SDR ümumi miqdarı nә qәdәrdir?

•

31,2 mlrd. dollar
10,5 mlrd. dollar
21,3 mlrd. dollar
27,8 mlrd. dollar

130 BVFnun qızıl ehtiyatları tәxminәn nә qәdәrdir?

•

8 min ton
2 min ton
3 min ton
6 min ton

131 BVFnun qızıl ehtiyatının hansı hissәsi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrinә әvәzsiz yardım mәqsәdilә
yönәltdirilә bilәr?

•

1/8
1/2
1/3
1/5

132 CDR (özәl çәkmә haqları) nәdir?

•

beynәlxalq valyuta vasitәsidir
Pul vahidi
maliyyә tәşkilatıdır
Beynәlxalq kredit növüdür

133 BVFnun nizamnamә kapitalı neçә SDR (xüsusi borclama hüquqları) tәşkil edir:

•

500 mlrd
50 mlrd
217 mlrd
320 mlrd

134 BVFnun İcraiyyә Şurasının İcraçı Direktoru neçә ilә seçilir:

•

10 ilә
3 ilә
5 ilә
7 ilә

135 Gәlirlәri aşağı olan vә ödәniş balansı ilә әlaqәdar problemlәr ilә üzlәşәn ölkәlәrә hansı kreditlәr
verilir:

•

Demoqratik böhrana qarşı kreditlәr
İnflyasiyaya qarşı kreditlәr
Resessiyaya qarşı kreditlәr
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•

Yoxsulluğa qarşı mübarizә kreditlәr

136 BVFu Azәrbaycanda hansı tәlimlәri hәyata keçirmәyib:

•

İnsan hüquqların qorunması üzrә
Makroiqtisadi tәhlillәr vә siyasәt üzrә
Maliyyә proqramlaşdırılması üzrә
Fiskal siyasәt vә idarәçilik üzrә

137 BVFnun Trast Fondu nә vaxt öz fәaliyyәtini dayandırdı?

•

1990
1965
1978
1981

138 BVFnun kredit siyasәtinin son islahatı nә vaxt olmuşdur?

•

2010 ildә
1991 ildә
2000 ildә
2005 ildә

139 Valyuta ehtiyatlarının artırılması üçün verilәn kreditlәr hansı mәqsәdә xidmәt edir:

•

Büdcә defisitin azalmasına
İnflyasiyanın artırılmasına
milli gәlirin artırılmasına
Valyuta kursun kәskin artıbazalmasının aradan qaldırılmasına

140 Valyuta – bu:

•

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

141 Valyuta bazarı – bu:

•

maliyyә bazarının әsas hissәsidir.
fond bazarının әsas hissәsidir;
kapital bazarıının әsas hissәsidir;

142 Beynәlxalq valyuta bazarına nәlәr daxildir?

•

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

143 Hansı 3 böyük regional valyuta bazarları fәrqlәndirilir?

•

Asiya, Avropa vә Amerikan.
Rusiya, Avstraliya vә Amerikan;
Amerikan, Avropa vә Avstraliya;

144 Beynәlxalq valyuta bazarı nә vaxt işlәyir?
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•

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

145 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

tam vә qeyritam
sәrbәst vә qeyrisәrbәst;
açıq vә qapalı;

146 Valyuta mәzәnnәlәrinin növlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

düzgün cavab yoxdur.
heç bir rejimli;
bir vә iki rejimli;

147 Tәşkilati sәviyyәyә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

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

148 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;

149 Birjadankәnar bazar hansı cәhәtlәrlә xarakterizә olunr?

•

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

150 Valyuta münasibәtlәrinin yaranması başlanmışdır:

•

kapitalizmdә.
btidai icma quruluşunda;
quldarlıq dövründә;
feodalizmdә;

151 Valyuta münasibәtәri  .......

•

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

152 İqtisadi nöqreyi nәzәrdәn valyuta sistemi – bu:

•

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

153 Milli valyuta sistemi – bu:
bank sisteminin әsaslı, lakin uyğun olaraq sәrbәst hissәsi.
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•

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

154 Beynәlxalq valyuta sistemi – bu:

•

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

155 Ehtiyat valyuta – bu:

•

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

156 Mübadilә olunma sәviyyәsinә görә valyutalar fәrqlәndirilir:

•

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

157 Valyuta pariteti – bu:

•

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

158 Fiks olunmuş valyuta mәzәnnәsi – bu:

•

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

159 Üzәn valyuta kursu – bu:

•

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

160 Valyuta mәzәnnәsi – bu:

•

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

161 Qızılkülçә standartı rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında.
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında;
1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında;

162 Birinci dünya müharibәsi әrәfәsindә bütün aparıcı ölkәlәrin valyutaları:

•

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

163 Qızılkülçә standartının tәnәzzülünün sәbәbi nә olmuşdur?

•

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

164 Qızıldeviz standartı rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

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

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

•

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

166 1933cü il London konfransından sonra 3 valyuta bloku yaranmışdır:

•

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

167 BrettonVuds valyuta sistemi rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

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

168 BrettonVudsk valyuta sisteminin ideya baxımından ruhlandıran kim olmuşdur?

•

Con Keyns
Milton Fridman;
Devid Rikardo;

169 BrettonVuds valyuta sisteminin fәrqlәndirici cәhәtlәri hansılardır?

•

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

170 BrettonVuds valyuta sistemi dayanmışdır, çünki:

•

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

171 BVF tәrәfindәn SDR nә kimi yaradılmışdır?
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•

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

172 Üzәn valyuta mәzәnnәlәri rәsmi olaraq nә vaxt yaranmışdır?

•

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

173 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.
valyuta mәzәnnәlәri SDRә uyğun olaraq fiks olunmuşdur, valyuta pariteti әsası kimi qızıldan istifadә qadağan
olunmuşdur, ehtiyat valyutalar – ABŞ dolları, ingilis funt sterlinqi;
yeni valyuta sisteminin әsası – SDR, qızıl standartı lәğv olunmuşdur, ehtiyat valyutalar – ABŞ dolları, ingilis
funt sterlinqi vә s.;

174 Avropa valyuta sistemi nә vaxt yaranmışdır?

•

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

175 Avropa valyuta sisteminin yaranmasının әsas sәbәbi nә olmuşdur?

•

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

176 Avropa valyuta sisteminin yaranmasının başlıca mәqsәdlәri nә olmuşdur?

•

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

177 Avropa valyuta sisteminin fәrqlәndirici cәhәtlәri hansılardır?

•

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

178 Vahid avropa valyutası – avro:

•

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

179 Birbaşa kotirovka (qiymәt tәyin etmә) – bu:

•

milli pul vahidi xarici valyutanın müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur.
milli pul vahidi ABŞ dollarının müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur;
xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur;
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180 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;

181 Krosskurs – bu:

•

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

182 Qızıl standartlarının qızıl dövrü hansı dövrә tәsadüf edir?

•

Yaranma dövrü mәlum deyil
Müasir dövrә tәsadüf edir
1870 – 1914 illәrә tәsadüf edir
XX әsrin 30 – cu illәrinә

183 Valyuta kursunun dәyişmәsi nә zaman baş verir?

•

Beynәlxalq әmәkdaşlıq zamanı
Sabit valyuta tәklifinin artması zamanı
Valyuta tәlәbi sabit ikәn tәklifinin artması vә ya tәklif sabit ikәn valyuta kurslarının dәyişmәsi zamanı
Banklar arasında qarşılıqlı әmәkdaşlığın pozulması zamanı

184 Sәrmayә bazarı necә bazardır?

•

Sabit bazardır
Daxili bazardır
Beynәlxalq bazardır
Uzunmüddәtli fond tәklifi ilә uzun müddәtdә olan fond tәlәblәrinin qarşılaşdığı bazardır

185 Üzәn kurs sisteminin müsbәt vә mәnfi cәhәtlәrini göstәrin

•

Elm adamları “Üzәn kurs sistemi”nә yaxşı baxmırlar
Elm adamları, xarici ticarәt firmaları maliyyә idarәçilәri, xarici investorlar vә hökumәtlәr bu kurs sistemini
müsbәt qiymәtlәdirirlәr
Elm adamları, . “Üzәn kurs sistemi”ni müsbәt qiymәtlәdirirlәr, xarici ticarәt firmaları maliyyә idarәçilәri,
xarici investorlar vә hökumәtlәr bu kurs sisteminә yaxşı baxmırlar
Xarici ticarәt firmaları maliyyә idarәçilәri, xarici investorlar vә hökumәtlәr bu kurs sistemini müsbәt
qiymәtlәdirirlәr

186 Avropa İnkişaf fondu nә vaxt yaradılmışdır?

•

1971 – ci ildә
1958 ci ildә
1996 – ci ildә
1965 – ci ildә

187 Avropa Regional İnkişaf fondu nә vaxt yaradılmışdır?

•

1998 – ci ildә
1975 ci ildә
1971 – ci ildә
1965 – ci ildә
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188 Üzәn kurs sistemi nin valyuta kurslarına xeyri nәdir

•

Sabit kurs sistemini asanlaşıdırır
Valyuta kurslarını sabit saxlayır
Valyuta kursları hәqiqi dәyәrini tapa bilir
Valyuta münasibәtlәrini asanlaşıdrır

189 Nә vaxt hökumәtlәr maliyyә vә pul siyasәtlәrini daxili hәdәflәrin reallaşmasına yönәldirlәr?

•

İnformasiya mübadilәsi prosesindә
Xarici tarazlığın pozulmaması qayğısı zamanı
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr zamanı
Maliyyә vә pul siyasәti zamanı

190 Avropa Valyuta sistemi nә vaxtdan tәtbiq edilir?

•

XX әsrin sonları
Yaranma dövrü mәlum deyil
Birinci Dünya Müharibәsindәn sonra
İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra

191 Davili vә xarici qiymәt sәviyyәsi valyuta mәzәnnәsinә tәsir edirmi?

•

İnvestisiya qoyuluşuna tәsir edir
Etmir
Valyuta mәzәnnәsinә tәsir edir
Bazarda alqı – satqı әmәliyyatlarınıa tәsir edir

192 Tәnzimlәnә bilәn sabit kurs sistemindә әsas prinsip nәdir?

•

Bank riskini aşağı salmaqla
Valyuta kurslarının partitetni davam etdirmәklә yanaşı kurslarda tәnzimlәmә
Valyuta kurslarının partitetni artırmaq
Bank әmәliyatlarını tәnzimlәmәklә

193 Tәnzimlәnә bilәn sabit kurs sisteminin tәcrübәsindәn problemlәr yaranırmı?

•

Yaranan problemlәr hәll olunur.
Yox
Bu tәnzimlәmәdә bәzi problemlәr aradan qalxır
Bir çox problemlәr meydana çıxır

194 Bazar qiymәtlәrinin pariter әtrafında üzmәsinә nә vaxt icazә verilir?

•

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә
Böyük hәcimdә
Yalnız dar sәrhәdlәr çәrçivәsindә
Beynәlxalq sahәdә

195 Qızıl pariter nәyә deyilir?

•

Avropa Valyuta sisteminә
Milli valyuta kursuna
Milli pulun qizil dәyәrinә dәyişdirilmәsinә
Avropa Valyuta sistemindә Avro vahidinin qızıla dәyişdirilmәsinә
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196 Milli valyuta nә vaxt devalvasiya edir?

•

Paket kursu yüksәlәrsә
Yalnız valyuta mübadilәsi prosesindә
Bank әmәliyyatlarında
Yalnız valyuta qiymәtlәrinin yuxarıdan dәstәklәnmәsi müntәzәm xarakter daşıyanda

197 Mәrkәzi banklar üstünlük qazanırlar valyuta bazarına müdaxilә etmәklә nә әldә edirlәr?

•

Banklar arasında әlaqәlәr yaradır
Rәqabәtdә üstünlük qazanırlar
Kursun sabit qalmasına nail olurlar
Valyuta kursunu nәzәrdә tutulan sәrhәdlәr içәrisindә tutmağa çalışırlar

198 Xarici müvazinәtin tarazlaşdırma problemi nә vaxt yaranır?

•

Mәşğulluq sahәsindәki tәsbitlәr zamanı
Xarici müvazinәt әlaqәlәrinin pozulması zamanı
Tәnzimlәnә bilәn sabit kurs sisteminin tәcrübәsindәn
Valyuta axının sabit olmaması zamanı

199 Nә sәbәbdәn inflyasiya sürәtlәnir?

•

Daxili bazar zәiflәyir
Çünki kurs artdıqca xam mal vә qida maddәlәrinin qiymәti yüksәlir
Çünki kurslarda artıb azalma prosesi baş verir
Xarici ticarәt әmәliyyatları azalır

200 Valyuta kurslarının qiymәtlәr üzәrindә tәk artım istiqamәti nә ilә nәticәlәnir?

•

Ölkә daxili maliyyә qıtlığı yaranır
Bolluq olur
Gәlirlәr artır
Ölkә daxili inflyasiya prosesi baş verir

201 Finans bazarında alqı – satqı obyektlәri necә adlanır?

•

Finans alәtlәri
Valyuta alәtlәri
Daxili bazar alәtlәri
Valyuta tәklif vә tәlәblәrinin elastikliyinin alәtlәri

202 Xarici müvazinәtin tarazlaşdırma problemi nә demәkdir?

•

Banklar arası әlaqә
Sabit kurs sistemindә xarici müvazinәtlә әlaqәdar olaraq ölkәnin әhәmiyyәtli sabit valyuta kursunun dәyişmәsi
Elmi – texniki әmәkdaşlıq
Bank әmәliyyatları

203 Mәnfi saldolu ölkәdә ümumi mәsrәflәr necә azaldır?

•

Daxili bazarın hesabına
Daxili valyuta ehtiyatı nizamlanır
Milli gәlir vә xәrclәmәlәr dәrişdirmәklә
Amerika dolları ilә
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204 Müsbәt saldolu ölkәlәrdә tәdiyyә balansında tarazlıq nә vaxt qurulur?

•

Daxili imkanlar hesabına
Mәşğulluq sahәsindә tarazlıq yarananda
Bank sektorunda tarazlığı saxlamaqla
Mәsrәflәr artırılaraq tәdiyyә balansında tarazlıq qurulur
Bank sektorunda risklәr aşağı salınır

205 Mәnfi saldolu ölkәlәr hansı problemlә qaşılaşırlar?

•

Brokerlәrlә әlaqә olmaması
Xarici ehtiyatların tükәnmәsi problemi ilә
Valyuta ehtiyatlarının tükәnmәsi
Banklar arasında әlaqәlәrin itmәsi

206 Sabit kurs sistemindә mәnfi saldolu ölkәlәrdә hökumәtin devalvasiya qәrar qәbul etmәsi nә
demәkdir?

•

Sabit kurs sistemindә mәnfi saldolu ölkәlәrdә hökumәtin devalvasiya qәrar qәbul etmәsi risklәrin aradan
qaldırılması demәkdir
Sabit kurs sistemindә mәnfi saldolu ölkәlәrdә hökumәtin devalvasiyaya qәrarın qәbul edilmәsi demәkdir
Sabit kurs sistemindә mәnfi saldolu ölkәlәrdә hökumәtin devalvasiya qәrar qәbul etmәsi tәtbiq edilәn iqtisadi
vә maliyyә siyasәtinin müvәffәqiyyәtsizliyi demәkdir
Sabit kurs sistemindә mәnfi saldolu ölkәlәrdә hökumәtin devalvasiya qәrar qәbul etmәsi daxili valyutanın
yüksәlmәsi demәkdir

207 Nә sәbәbdәn, hökumәtlәr son ana qәdәr devalvasiya qәrarı almaqdan çәkinirlәr?

•

Daxili bazarda sabitlik pozulur
İdxal – ixrac prosesinin sabit saxlaya bilmәmәsi zamanı
İqtisadi vә maliyyә siyasәtini müvazinәtsizliyinin saxlaya bilmir
Banklar arasında müvazinәtin pozulması baş verir

208 Bürokratik maneәlәrin genişlәnmәsinә vә bazar mexanizmindә uzaqlaşmağa nә sәbәb ola bilәr?

•

Brokerlәrlә әlaqә olmaması
Dolayı yolla ixracatı tәşviq etmәyә vә idxalatı mәhdudlaşdırmağa cәhd
İdxal – ixrac proseslәrinin pozulması
Banklar arasında әlaqәlәrin itmәsi

209 Tәnzimlәnә bilәn sabit kurs sisteminin tәcrübәsindәn hansı problemlәr yaranır?

•

Risklәr problemi, infilyasiya problemi, valyuta çatışmamazlığı problemi
Valyuta çatışmamazlığı problemi
Sabit kurs sisteminin dәyişmәsi problemi
Xarici müvәzinәtin tarazlaşdırılması, likvidilik, ehdimal, emissiya qazancları problemlәri

210 Mәrkәzi bank nә vaxt bazara çıxaraq düşmәyә mane olmağa cәhd edir?

•

Müvәqqәti kәsirlәr nәticәsindә milli pul valyuta bazarında dәyәrini artıranda
Valyuta mübadilәsi prosesindә
Qızıl istehsalı çәtinlәşәndә
Müvәqqәti kәsirlәr nәticәsindә milli pul valyuta bazarında dәyәrini itirәndә

211 Nә üçün mәrkәzi bankın kifayәt qәdәr valyuta ehtiyatı olmalıdır?
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•

Milli valyuta bazarda dәyәrini artırmaq mәqsәdi ilә
Risklәrdәn uzaq olmaq üçün
Beynәlxalq bazarda öz statusunu qorumaq üçün
Müvәqqәti kәsirlәr nәticәsindә milli valyuta bazarda dәyәrini itirmәsin

212 Bütün ölkәlәr üçün hansı problem var?

•

Valyuta alqı – satqısı problemi
Rәqabәt problemi
Banklar arası әlaqә problemi
Beynәlxalq valyuta ehtiyatlarının çatışmaması problemi

213 Bretton – Vuds sistemindә rezerv vasitәsi nә idi?

•

Qızıl
Pul vasitәsi
Valyuta kursu
Qızıl vә Amerika dolları

214 Beynәlxalq linkvidilik ölkәlәri nәzarәtindәn hansı mәsafәdә yerlәşir?

•

Uzaq bir mәnbәdәn asılıdır
Çox yaxın bir mәsafәdә
Ölkәdәn kәnarda
Xarici bazarda

215 Valyutalar atasında dәyәr fәrqi nә vaxt olur?

•

Xarici valyuta hesabına
Eyni bir valyutanın istifadәsi zamanı
Birdәn çox ölkәnin valyutası istifadә olunarsa
Milli valyuta hesabına

216 Qreşham Qanundan nә vaxt istifadә ölünü?

•

Banklar arası әlaqәdә
Bank hesablamalarında
Daxili bazarda
Birdәn çox ölkәnin valyutası istifadә olunarsa

217 Pis pul yaxşı pulu bazarda çıxardır prinsipi nә demәkdir?

•

Xarici rezidentlәrin ehtiyacları zamanı
Eyni bir valyutanın istifadәsi zamanı
Sabit valyuta mübadilәsi prosesindә
Hamı etibarlı pula meyl göstәrәndә

218 Etibarlı pullara nә vaxt meyl olunur

•

Banklar arasında rәqabәt kәskinlәşәrsә
Sabit kurs sistemindә spekulyatorlar bir hökumәtin sabit pariteti davam etdirmәsindәn şübhәlәnәrsә
Spekulyatorlar bir hökumәtin sabit pariteti davam etdirmәsindә iştirak edәrsә
Daxili valyutanın sabitliyinin itmәsi zamanı

219 Hökumәt nә vaxt devalvasiya әmәliyyatlarına gedir?
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•

Sabit kurs sistemindә artım olarsa
Valyuta kursu aşağı düşәrsә
Bankların iflası prosesindә
Valyuta kursu dәstәklәmә nöqtәsinә çıxdığı tәqdirdә

220 Pul bazarı nәdir?

•

Spekulyatorların yığışdığı yerdir
Qısa fond tәklifi ilә qısa müddәtdә olan fond tәlәblәrinin qarşılaşdğı bir bazardır
Daxili bazardır
Valyuta mәntәqәlәrinin qarşılaşdğı bir bazardır

221 Devalvasiya olmazsa nә baş verәr?

•

Kiçik әmәliyyatlar mәsrәflәrinin xaricindә böyük bir zәrәr görmәz
Daxili bazar sabitlәşәr
Banklar iflas edәr
Alıcı bazarı yaranar

222 Mәnfi saldolu ölkәnin revalvasiya әmәliyyatına getmәsi mümkünmü?

•

Hәr vaxt bundan istifadә edilir
Bәzi hallada istisna hal kimi mümkündür
Yalnız xarici brezentlәrin ehtiyacı zamanı
Mümkün deyil

223 İnflyasiyanı birbaşa sürәtlәndirәn amil nәdir?

•

Vergi sistemi
Bank sistemi
Gömrük sistemi
Üzәn kurs sistemi

224 Beynәlxalq sәviyyәdә iqtisadi cәhәtdәn qeyri – sabitlik yaradaraq risklәri aparan sistem hansıdır?

•

Ölkә daxili inflyasiya
Üzәn kurslar sistemi
Valyuta axını
Beynәlxalq әmәkdaşlıq

225 Kurs riskinә qarşı hansı bazarda qorunma imkanı var?

•

Müddәtli bazarda
Maliyyә bazarında
Valyuta bazarında
Ticarәt bazarında

226 Beynәlxalq ticarәt vә sәrmayә hәrәkatının qarşısını alan sistem hansıdır?

•

Üzәn kurslar
Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
Bank әmәliyyatları sistemi
Maliyyә faktoru

227 Senyoraj temini nә demәkdir
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•

Hal hazırda işlәdilәn bir termindir
Müasir termindir
Keçmişdәki qızıl pul standartlarına mәxsus bir termindir
İndiki qızıl pul standartları terminidir

228 Milli pulun dәyәrinin artması nә vaxt yaranır?

•

Milli bank sisteminin yaranması zamanı
Valyuta tәklifinin artması zamanı
Tәklif sabit ikәn valyuta kursunun dәyişmәsi
Valyuta tәlәbi sabit ikәn tәklifinin artması vә ya tәklif sabit ikәn valyuta kurslarının dәyişmәsi zamanı

229 Beynәlxalq iqtisadiyyatda optimal bölgünün tәmin edәn nәdir?

•

Brokerlәrlә sövdәlәşmәlәr
“Üzәn kurs sistemi”ndә valyuta kursları hәqiqi dәyәrini tapa bilir
Elmi әmәkdaşlıq әlaqәlәri
Banklar arası әmәkdaşlıq

230 Senyoraj nә demәkdir?

•

Valyuta kursunun cәmidir
Qızıl pul dәyәridir
Qızıl pul dәyәri ilә, istehsalat mәsrәfi arasındakı fәrqdir
İstehsalat mәstәfәlәrinin cәmidir

231 Nә sәbәdәn Senyoraj qazanc adlanır?

•

Qәdimdә bu termin olduğu üçün adlanır
Qızıl pul dәyәrinә görә “Senyoraj” adlanır
Kral vә hökmdar tәrәfindәn işlәdilidiyi üçün “Senyoraj” adlanır
Prezidentlәr tәrәfindәn işlәdildiyi üçün adlanır

232 Müasir dövrdә Senyoraj qazancı meydana gәtirәn sistem hansıdır?

•

Xarici valyuta fondlarının yığılması sistemi
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr sistemi
İqtisadi inkişaf prosesi
ABŞ dollarının bir ödәmә vә ya ehtiyat vasitәsi olaraq istifadә edilmәsi prosesi

233 Azәrbaycan dollar ehtiyatını artırmaqdan ötrü nә etmәlidir?

•

Elmi әmәkdaşlıq әlaqәlәrini genişlәndirmәlidirlәr
Mall ixrac etmәlidirlәr
Valyuta mübadilәsi aparlalıdırlar
Mal vә xidmәt ixrac etmәli vә ya başqa bir real mәnbәnin mәsrәfini azaltmalıdırlar

234 Emissiya qazanclarından hansı ölkәlәr faydalanır?

•

Sәnaye ölkәlәri faydalanır
Yalnız beynәlxalq әlaqәlәri güclü olan ölkәlәri faydalanır
Bank sektorunu yaxşı inkişaf etdirәn ölkәlәri faydalanır
Yalnız pulu xarici ödәmәlәrdә istifadә edilәn vә ya ehdiyat olaraq saxlanılan ölkәlәr faydalanır

235 Üzәn kurs sistemi başqa necә adlandırılmışdır?
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•

Sabit kurs sistemi
“Üzәn valyuta sistemi”
Sәrbәst dәyişәn vә ya elastik kurs sistemi
Valyuta sistemi

236 Üzәn kurs sistemi nin fәrqli cәhәti hansılardır?

•

Valyuta kursları dәişmir
Valyuta riski çoxdur
Әn aşırı variant sisteminә daxildir
Әn aşırı variantında valyuta bazarı üzәrindә heç bir hökümәt müdaxilәsi yoxdur

237 Xarici balans sistemlәri nәdir?

•

Bir valyutaya olan tәlәbin artması vә tәklifin azalması prosesi olan sistemlәrdir.
Bir valyutaya olan tәlәbin azalması prosesi olan sistemlәrdir
Bir valyutaya olan tәlәbin artması valyuta kursunun artmasına, tәklifin artımı valyuta kursunun düşmәsi
prosesi olan sistemlәrdir
Bir valyutaya olan tәlәbin azalması prosesi olan sistemlәrdir

238 Üzәn kurs sistemi ndә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı?

•

Avtomatik tarazlaşdırma mexanizmi “Üzәn kurs sistemi”ndә heç vaxt olmayıb
“Üzәn kurs sistemi”ndә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi olmayıb
“Üzәn kurs sistemi”ndә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi var
“Üzәn kurs sistemi”ndә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi çoxdan aradan qaldırılıb

239 Sabit Kurs sistemindә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi varmı?

•

Sabit Kurs sistemindә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi müasir dövrdә әn aktual mәsәlә olaraq hәyata
keçirilir
Vardır
Sabit Kurs sistemindә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi yoxdur
Sabit Kurs sistemindә avtomatik tatazlaşdırma mexanizmi lәğv olunub

240 Sabit Kurs sistemindә avtomatik tarazılaşdırma nәdәn asılıdır?

•

Sabit Kurs sistemindә avtomatik tarazlaşdırma bazar iqtisadiyyatında asılıdır
Sabit Kurs sistemindә avtomatik tarazlaşdırma hökümәt qәrarlarından asılıdır
Sabit Kurs sistemindә avtomatik tarazlaşdırma valyuta tarazlığından asılıdır
Sabit Kurs sistemindә avtomatik tarazlaşdırma dövrü mәtbuatdan asılıdır

241 Xarici rezervlәrin ehdiyacı nәdir?

•

Valyuta mübadilәsi
Sabit kurs sistemindә kursların sabitliyini üçün kurs rezentlәrinin olması
Üzәn sistemdә valyuta axını
Milli pulun hәqiqi dәyәri

242 Üzәn sistemdә nә vaxt xarici ehtiyata ehdiyac qalmır?

•

Beynәlxalq bazarda
Brokerlәrlә münasibәtdә
Xarici tarazlıq özbaşına formalaşdığında
Milli pulu hәqiqi dәyıvinin aşağı düşmәsi zamanı
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243 Avropa banklarının Beynalxalq kompaniyası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1980—cı ildә
1989 – ci ildә
1970 ci ildә
1992 – ci ildә

244 Valyuta kursu dedikdә nә başa düşülür?

•

Bank sistemi әmәliyyatı
Valyuta
Bank sistemi
Nominal valyuta kursu

245 Nominal valyuta kursu nә demәkdir?

•

Ölkәnin valyuta mövqeyidir
İki ölkә pul vahidinin nisbi qiymәtidir
İki ölkәnin pul vahidlәridir
Xarici ölkәlәrin pul vahidlәridir

246 Sabit kurs sistemindә xarici şokların ölkәyә tәsiri necә olur?

•

Bu haqda heç bir mәlumat yoxdur
Daha çox olur
Daha asan olur
Tәsiri olmur

247 Xarici şoklar nәdir?

•

Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya vә ya depressiya prosesidir
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya prosesi
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya vә ya depressiya prosesi
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya vә ya depressiya prosesinin azaldılması prosesidir

248 Xarici şoklar zamanı hansı tәdbirlәr görülür?

•

İnformasiya mübadilәsi prosesi
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya prosesi
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya vә ya depressiya prosesi
Mәnbәyini xaricdәn alan inflyasiya vә ya depressiya zamanı valyuta kursları dәrhal lazım olan mühitlә
ayaqlaşıb iqtisadiyyatı bu nәzarәtsiz faktorların tәsirindәn qoruması prosesidir

249 Tәdiyyә axını nә vaxt meydana gәlir?

•

Valyuta alqı – satqısında
Elmi – texniki әmәkdaşlıqda
Ölkәdәn xaricә vә ya xaricdәn ölkәyә baş verәn iqtisadi әmәliyyatlarda
Inflyasiya zamanı

250 Valyuta mövqeyi nәyә deyilir?

•

Bir bankın aktivindәki çeşidli valyuta varlıqları o bankın valyuta mövqeyini verir
Bank aktivlәrinin mövqelәri o bankın valyuta mövqeyini verir
Bir bankın aktivindәki çeşidli valyuta varlıqları ilә passivindәki valyuta mәnşәli öhdәliklәr bir bütün olaraq o
bankın valyuta mövqeyini verir
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Bir bankın valyuta mövqeyi o bankın valyuta mövqeyini verir

251 Hansı sistem bürokratiyanı aradan qaldırır?

•

Üzәn kurs sistemi
Valyuta sistemi
Bank sistemi
Milli valyuta

252 Valyuta kursunun dәyişmәsinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Tәdiyyә balansı, Satınalma gücü pariteti nәzәriyyәsi, Faiz hәddi, Pul vә ya Maliyyә siyasәti, vergi
dәrәcәlәrinin dәyişmәsi vә s.
Tәdiyyә balansı, Faiz hәddi vә daxili bazar amillәri vә s.
Tәdiyyә balansı, Xarici valyuta vә s.
Tәdiyyә balansı, Milli valyuta vә s.

253 Dünya pul funksiyası nә vaxt tәzahür edir?

•

Beynәlxalq әmәkdaşlıqda tәzahür edir
Ölkәlәr arasında vә ya müxtәlif ölkәlәrin şәxslәri arasındakı qarşılıqlı münasibәtdә tәzahür edir
Daxili valyuta ehtiyatlarına tәzahür edir
Ölkәnin pul dәyәrindә tәzahür edir

254 Ölkәnin pul dәyәrinә mәnfi tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır?

•

Sabit sistem formasının iflası
Ölkәnin tәdiyyә balansı, xarici borcların artması vә sәrmayә girişindәki azalmalar
Beynәlxalq valyuta tarazlığı
Bank sistemlәrinin dağılması

255 Pul xarici bazarda nә vaxt öz dәyәrini itirir?

•

Valyuta kursunun aşağı düşmәsi nәticәsindә
Tәdiyyә balansına mütәmadi şәkildә kәsir verәndә vә o ölkәnin pul vahidinә tәklif tәlәbdәn çox olanda
Beynәlxalq valyuta tarazlığı pozulanda
Elmi – texniki avadanlıqdan az istifadә etdikdә

256 Bue lastik dәyәrinin yüksәk olmadığı tәqdirdә müәyyәn bir xarici qeyri tarazlığı aradan
qaldırmaq üçün nә tәlәb olunur?

•

Valyuta axını sabit olmalıdır
Bank әmәliyyatlarının dayandırılması
Maliyyә bazarının sabitliyi
Böyük kurs dәyişikliyi olmalıdır

257 Maliyyә xidmәtlәri neçә sahәni әhatә edir?

•

Maliyyә xidmәtlәri 3 sahәni әhatә edir
Maliyyә xidmәtlәri 4 sahәni әhatә edir
Maliyyә xidmәtlәri 7 sahәni әhatә edir
Maliyyә xidmәtlәri 12 sahәni әhatә edir

258 Sabitliyi pozan spekulyasiya sistemi haqqında mәnfi fikirlәr hansılardır?

•

Daxili bazarın inkişafını azaldır
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•

Kurslardakı qeyri sabitliyi pozur
Bank sisteminin işini lәngidir
İnflyasiyanın baş vermәsinә sәbәb olur

259 1073 – cü ildәn sonrakı dövrdә 1980cı illәrәdәk böyük maliyyә problemlәrinin yaşanmaması
hansı sistemin hesabına baş vermişdir?

•

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

260 Üzәn kurs sistemini tәnzimlәmәk üçün nәlәrdәn istifadә etmişlәr?

•

Brokerlәrlә әlaqә yaradılmışdır
Müxtәlif maliyyә resursları yaratmışlar
Müxtәlif modellәr meydana çıxartmışlar
Daxili bazarı tәnzimlәmişlәr

261 Sabit kurs sistemi ilә üzәn kurs sisteminin kombinasiyasının yaradılmasının üstün cәhәtlәri
hansılardır?

•

Ali kombinasiya sistemi formalaşdırır
Hәr iki sistemdәn uzaq olmağa imkan verir
İki sistemin bәzi üstün cәhәtlәrini birlәşdirir
Sabit kurs sistemini yaradır

262 Sabir vә üzәn kurs sistemi arasında yer alan modellәr hansılardır?

•

Qarışıq sistemlәr, Marşal sitemlәri, Bazar sistemlәri
Sabit sistemlәr, Geniş sistemlәr, Sabit olmayan sistemlәr
İdarәetmәli dalğalanmalar, Geniş marşlı partitetlәr, Sürünәn partitetlәr, Valyuta birliklәri
Valyuta sistemlәri, Bank sistemlәri, Avanqard sistemlәr

263 Milli valyutanın paritetdәn asılılığı nә vaxt baş verir?

•

Sürünәn paritetlәr sistemindә
Beynәlxalq әmәkdaşlıqda
Sabit valyuta kursu sistemindә
Geniş marjlı paritetlәr sistemindә

264 Sürünәn paritetlәr hansı kurs tәtbiqi vardı?

•

Paritetlәr vә ya mәrkәzi kurs sitemi
Mәrkәzi valyuta kurs sistemi
Malik olmayan kurs sistemi
Tәnzimlәmәlәr sistemi ilә

265 Valyuta kursunun qiymәtlәr üzәrindәki tәsiri neçәnci ildә kim tәrәfindәn tәsbit edilmişdi?

•

1914 cü ildә İsveç iqtisadçısı Manuel tәsbit etmişdir
1934 cü ildә İsveç iqtisadçısı Kassel tәsbit etmişdir
1919 cü ildә Alman iqtisadçısı Hanri tәsbit etmişdir
1920  ci ildә İsveç iqtisadçısı Kassel tәsbit etmişdir

266 Asiya İnkişaf Bankı (AİB) nә vaxt tәsis edilmişdir?
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•

2010cu uildә
1965ci ildә
1988ci ildә
2005ci ildә

267 İdarәetmәli dalğalanmalar sistemi necә bir sistemdir?

•

Beynәlxalq qaydaların әsasıdır
Valyuta kursunun valyuta bazarındakı tәlәb – tәklif şәrtidir
Maliyyә bazarının tәlәb – tәklif şәrtidir
Valyuta kurslarının valyuta bazarındakı tәlәb – tәklif şәrinә görә formalaşmaq üçün sәrbәst buraxılmasıdır

268 Kurs üzmәlәrinә mәrkәzi bankların mövqeyi:

•

Mәrkәzi bankların tәsiri altdan çıxarılır
Bank sisteminә aidiyyәti yoxdur
Mәrkәzi bankaların nәzarәti altdadır
Bank sisteminin qaydalarında zidd olaraq fәaliyyәt göstәrir

269 Valyuta kurslarının tez – tez dәyişmәsinә sәbәb nәdir?

•

Beynәlxalq әlaqәlәrin yaxşılaşması mәqsәdi ilә
Daxili vә xarici bazar statusun qoruyur
Valyuta tarazlığının artmasına әsasәn
Daxili vә xarici bazarda baş verәn proseslәrә görә

270 Valyuta kurslarına sabitlik gәtirәn sәbәblәr hansılardır?

•

İdarәetmәlik dalğalanma vә daxili valyuta sistemi
Geniş marjlı paritetlәr
Sürünәn paritetlәr
İdarәetmәlik dalğalanmada üzәn kurs sisteminin elastikiliyi vә mәrkәzi bankların müdaxilәsi

271 Geniş marjlı paritetlәr nәyә deyilir?

•

Sistemә genişlәnmiş paritet sistemi deyilir
Bu sistemdә dalğalanma hәdlәri genişlәnmişnә paritet sistemi deyilir
Dalğalanma hәdlәrinin genişlәnmiş sistemi deyilir
Valyuta axını sistemi deyilir

272 Sürünәn paritetlәr kursunun әsas xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

Mәrkәzi kursun bazar kurslarına görә dәyişmәsidir
Mәrkәzi kursun tez  tez dәyişmәsidir
Mәrkәzi kursun keçәn bir neçә hәftәyә aid bazar kurslarını ortalamasına görә dәyişmәsidir
Mәrkәzi kursun bir illik dәyişmәsidir

273 Göstәricilәrә görә tәnzimәlәr metodu nәyә deyilir?

•

Valyuta kursunun tәnzimlәmәsi nә
Tәnzimlәmәlәr üsuluna
Maliyyә bazarının tәnzimlәmәsi mәqsәdinә
Keçmiş hәftәnin ortalamasın görә formalaşdığına

274 Valyuta sistemlәri әsas xüsusiyyәtlәri hansılardır?
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•

Avropa ölkәlәrin valyuta sistemlidir
Eyni coğrafi mәkanda yerlәşәn ölkәlәrin valyuta sistemlidir
Milli valyutaların sabit kurslarının, qrup xaricindәki pullarına qarşı sәrbәst dalğalanmağa icazә verәn bir
sistemlidir
Eyni coğrafi mәkanda yerlәşәn bir qrup ölkә milli valyutaların sabit kurslarını bir –birindәn asılı edәn, qrup
xaricindәki pullarına qarşı sәrbәst dalğalanmağa icazә verәn bir sistemlidir

275 Valyuta birliklәri nәzәriyyәsinin banilәri kimdir?

•

Conson Vaqner vә Cek London
Qәrbi Avropa iqtisadçıları
ABŞ vә Kanada brokerlәri
Mindell vә Mark Kinnon

276 Optimal pul zonasına uyğun hansı birliyi nümunә göstәrmәk olar?

•

Asiya iqtisadi zonaları
ABŞ, Kanada vә Meksika vә Qәrbi Avropa valyuta birliklәri
Qәrbi Avropa dövlәtlәri
Şimali Amerika zonaları

277 Valyuta qiymәtlәrinә nә deyilir?

•

Maliyyә tәnzimlәmәsi problemi
Valyuta tәnzimlәmәsi
Kurs dәyişmәlәri
Valyuta mәzәnnәlәri vә valyuta kursları

278 Valyuta kurslarını tәsirlәndirәn aksiomlar:

•

sabit kurs sistemi
Faiz, qiymәt, gәlir
Valyuta, mal ixracatı
Alqı – satqı әmәliyyatları

279 İqtisadiyyatda gedәn proseslәri vә valyuta kurslarındakı dәyişmәlәri tәmin etmәk üçün nә etmәk
lazımdır?

•

Alış – veriş imkanlarına malik olmaq
Valyuta kursunu bilmәk lazımdır
Bazar iqtisadiyyatının sabitliyi
Әsas iqtisadi göstәricilәri bilmәk

280 Valyuta kurslarının dәyişmәsinә tәsir göstәrәn әsas iqtisadi göstәricilәr hansılardır?

•

Bank әmәliyyatları sistemi, Valyuta әmәliyyatları sistemi vә s.
Valyuta әmәliyyatları sistemi, xarici borc vә faiz ödәmәlәri, pul miqdarındakı dәyişmәlәr, beynәlxalq
qrumların ölkә iqtisadiyyatına dәyişmәlәrinә notları vә s.
Bank әmәliyyatları sistemi, Valyuta әmәliyyatları sistemi, Mәrkәzi bankların qızıl – valyuta ehdiyatlarının
hәcmi vә s.
Cari әmәliyyatlar, xarici ticarәt balansına aid statistik göstәricilәr, Mәrkәzi bankların qızıl – valyuta
ehdiyatlarının hәcmi, dövlәt büdcәsinә aid göstәricilәr, xarici borc vә faiz ödәmәlәri, pul miqdarındakı
dәyişmәlәr, beynәlxalq qrumların ölkә iqtisadiyyatına dәyişmәlәrinә notları vә s.

281 Bir ölkәnin milli pul vahidinin xarici dәyәri nәyә deyişlir?
Beynәlxalq әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin göstәricisidi.
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•

Maliyyә bazarının faiz tәnzimlәmәsi sisteminin göstәricisidir
İqtisadı performansının aşağı salınması göstәricisi
Bir ölkәnin milli pul vahidinin xarici dәyәri, o ölkәnin iqtisadı performansını ortaya qoyan әn optimal
göstәricisidir

282 Beynәlxalq maliyyә korporasiyası kredit verir daha çox …. müәssәlәrә

•

Asılı
Ehtiyacı olan
Böyük
Rentabelli

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

•

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

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

•

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

285 BMTnin ixtisaslaşmış müәssisәsi statusu var.

•

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

286 Beynәlxalq valyuta fondunun idarәsi yerlәşir:

•

Moskvada
Berlindә
Vaşinqtonda
Londonda

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

•

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

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

•

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

289 Azәrbaycanda valyuta bazarının yaranmasına şәrait yaradıb:
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•

c) İqtisadi Yardım Fondunun fәaliyyәtinin dayandırılması
a) SNQnin yaradılması haqqında saziş;
b) Azәrbaycanın müstәqil Respublika elan olunması;

290 Azәrbaycanda valyuta bazarının yaranmasına sәbәb olmuşdur:

•

Belorussiya dövlәti ilә ittifaqın yaradılması haqqında saziş;
Azәrbaycanın Beynәlxalq Valyuta Fonduna daxil olması;
SSSR Qosbank şәraitindә valyuta birjasının açılması;

291 Azәrbaycanda valyuta bazarının әsas xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, bazar

•

düzgün cavab yoxdur;
әsasәn banklararasıdır;
әsasәn birja bazarıdır;

292 Azәrbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyası yaradılmışdır

•

1998cil ildә;
1992ci ildә;
1993cu ildә;

293 Azәrbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyasının yaradılmasının әsas mәqsәdi olmuşdur:

•

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

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

•

2002ci ildә;
1992ci ildә;
2003cü ildә;

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

•

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

296 Sadә inkasso nәdir?

•

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

297 SWIFTin üzvü ola bilәr:

•

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

298 SWIFT şәbәkәsindә işlәmәk istifadәçiyә hansı üstünlüklәri verir?
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•

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

299 İxrac әmәliyyatları üzrә әvvәlcәdәn aksept ilә hesablaşma

•

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

300 İnkasso tapşıırığı olur:

•

5 nüsxәdә
4 nüsxәdә
6 nüsxәdә

301 Tәsdiq olumuş akkreditiv nәdir?

•

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

302 Beynәlxalq praktikada müqavilә üzrә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi üsulu nәdir?

•

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

303 Bank köçürmәsi nәdir?

•

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

304 İdxalçı ilә ixracatçı arasında bank köçürmәlәri zamanı hesablaşmaların ardıcıllığı:

•

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

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

•

Yamaykanın
Bretun Vuds
Parisin
Qenuja

306 Rusiya Beynәlxalq Valyuta Fonduna …. ildә daxil olub.
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•

1944
1922
1992
1976

307 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

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

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

•

1945
1992
1976
1987

309 Banklararası valyuta birjası yaradılmışdır:

•

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

310 Banklararası valyuta birjasının yaradıcıları olmuşdur:

•

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

311 Banklararası valyuta birjasında halhazırda ticarәt obyektlәri kimi çıxış edir:

•

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

312 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır

•

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

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

•

Uzunmüddәtli
Faizsiz
Qısamüddәtli
Ortamüddәtli

314 Avropa İqtisadi Birliyinin tәşkilat yaradılıb ….. ildә.
1952
1945
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•

1959
1948

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

•

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

316 1958ci ildә Roma razılığına әsasәn Avropada yaradıldı.

•

Avropa Yenidәnqurma Bankı
Mәrkәzi Bank
Reqional İnkişaf Fondu
Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası

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

•

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

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

•

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

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

•

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

320 .……… Avropanın digәr reqion ölkәlәrinin inkişafı üçün yaradılmışdır.

•

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

321 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır:

•

Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Amerika İnkişaf Bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı
Avropa İnkişaf Fondu
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322 Paris klubu kredit verәn ölkәlәrin fәaliyyәti başlayıb …. ildә.

•

1950
1966
1956
1990

323 Avropa Şurasının 20 mәrkәzi bankının pulkredit siyasәtinin kordinasiyası hәdd daxilindә
keçirilir.

•

Avropanın Valyuta İnstitutu
Dünya Bankı
Avropa İnkişaf Fondu
Avropa İnvestisiya Bankı

324 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır:

•

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

325 Beynәlxalq İnkişaf Assosiyası yaradılıb …. ildә

•

1980
1950
1970
1960

326 Beynәlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddәtә:

•

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

327 Birbaşa investisiyaları qeyri kommersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir.

•

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

328 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının rolu ondan ibarәtdir ki. o

•

Xarici bazarda klirinq hesablaşmalarını hәyata keçirir
Ölkәlәrә kredit verir hansıların ki, valyutası sәrbәst mübadilә olunandır
Dünya bazarının ssuda kapitallarında banklar arası hesağlaşmaların әlaqәsini hәyata keçirir
Sәnayesi inkişaf edәn ölkәlәrdә şәxsi investisiyaların istiqamәtini yönlәndirir

329 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı yerlәşir:

•

Çurixdә
Parisdә
Londonda
Romada
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330 Fәaliyyәtin özәlliyi …. onunla әlaqәdardır ki, o әn böyük iqtisadi araşdırmalar mәrkәzi sayılır.

•

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

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

•

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

332 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn rezident deyil:

•

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

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

•

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

334 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn valyuta qiymәtlilәrinә aiddir:

•

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

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

•

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

336 Valyuta idarә edilmәsi haqqında qanuna әsasәn valyuta әmәliyyatlarına aiddir:

•

xarici valyutanın, AR valyutasının, daxili vә xarici qiymәtli kağızların AR xaricindә açılmış şәxsin hesabından
AR әrazisindә açılmış hәmәn şәxsin hesabına köçürülmәsi vә tәrsinә;
AR valyutasının vә daxili qiymәtli kağızların rezidentlәrlә әldә edilmәsi/ verilmәsi rezidentlәrә,
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;
qeyrirezident tәrәfindәn AR әrazisindә açılmış hesabdan AR valyutasının. daxili vә xarici qiymәtli kağızların
AR әrazisindә açılmış hәmәn şәxsin hesabına köçürülmәsi;

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

•

Ticarәt tәşkilatçıları vasitәsilә qiymәtli kağızlar bazarında xarici qiymәtli kağızların üzrә әmәliyyatlarda
hesablaşmalar;
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•

Vergisiz ticarәti olan dükanlarda hesablaşma hәyata keçirdikdә, әmtәәlәtin realizasiyası olduqda vә
sәrnişinlәrә beynәlxalq daşımalarda xidmәt göstәrdikdә;
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;
Hüquqi olan Azәrbaycan bankları vasitәsi ilә әmtәәlәrin alqısatqısı, hesablaşmaları;

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

•

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

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

•

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

340 Valyuta bazarının iqtisadı idarәetmә metodlarına aid deyil:

•

diskont siyasәt;
Valyuta müdaxilәlәrinin hәyata keçirilmәsi;
valyuta limitlәrinin müәyyәn edilmәsi;

341 10 dekabr 2003cü ilin AR qanununa әsasәn AR valyuta idarәetmә orqanı deyil:

•

Sәlahiyyәti olan banklar;
ARnın Mәrkәzi Bankı;
AR hökümәti tәrәfindәn orqanlara verilәn sәlahiyyәt;

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

•

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

343 1958ci ildә Roma razılığına әsasәn Avropada yaradıldı.

•

Avropa Yenidәnqurma Bankı
Mәrkәzi Bank
Regional İnkisaf Fondu
Beynәlxalq İnkisaf Assosasiyası

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

•

İnkişaf Etmiş Ölkәlәrin vәsaitlәrinin yığılması ilә.
Beynәlxalq valyuta Fondunun kreditlәrinin cәlb edilmәsi ilә
Qiymәtli kağızların emisiyası ilә
Veksellәrin buraxılması ilә
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345 Ölkәnin ödәmә balansında kәsrin bağlanması üçün –Beynәlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları
maneәsiz valyuta vәsaitlәri әldә edә bilәrlәr.

•

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

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

•

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

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

•

Uzunmüddәtli
Faizsiz
Qısamüddәtli
Ortamüddәtli

348 Avropa Yenidәnqurma vә inkişaf Bankı yerlәşir:

•

Çürixdә
Parisdә
Londonda
Romada

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

•

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

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

•

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

351 Avropa Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankının filialı sayılır.

•

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

352 Paris Klubu kredit verәn ölkәlәrin fәaliyyәti başlayıb .......ildә
1950
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•

1966
1956
1990

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

•

Avropa nın Valyuta İnsitutu
Dünya Bankı
Avropa İnkişaf fondu
Avropa İnvestisiya Bankı

354 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayilır

•

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

355 Beynәlxalq İnkişaf Asosasiyası yaradılıb ...... ildә.

•

1980
1950
1970
1960

356 Beynәlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddәtә:

•

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

357 Birbaşa investisiyaları qeyri komersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir.

•

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

358 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının rolu ondan ibarәtdir ki,

•

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

359 Avropa İqtisadi Birliyinin tәşkilat yaradılıb ...... ildә.

•

1952
1945
1959
1948

360 Doyçe Bundesbank – hansı dövlәtin mәrkәzi bankıdır:
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•

İtaliyanın
Avstriyanın
Almaiyanın
Hollandiyanın
İsvecrәnin

361 ABŞda Mәrkәzi bank funksiyasını yerinә yetirir:

•

Kommersiya banklar
Xalq bankı
Ehtiyyat bankı
ABŞ bankı
Federal ehtiyyat sistemi

362 Yaponiya bankına rәhbәrlik edir:

•

Ölkәnin Baş Naziri
Siyasi şura
Әmәliyyat şurası
İcra şurası
Ölkә Prezidenti

363 Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankının filialına aiddir:

•

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

364 Dünya bankı qruppasına daxildir:

•

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

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

•

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

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

•

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

367 Beynәlxalq maliyyә korporasiyası krediti verir daha çox ..... muәssәlәrә.
Asılı
Ehtiyacı olan
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•

Böyük
Rentabelli

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

•

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

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

•

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

370 BMTnin ixtisaslaşmış müәsisәsi statusu var.

•

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

371 Beynәlxalq valyuta fondunun idarәsi yarlәşir.

•

Moskvada
Berlindә
Vaşinqtonda
Londonda

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

•

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

373 Beynәlxaq inkişaf assosasıyası hansı ildә yaranıb:

•

1990
1950
1970
1960
1980

374 Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı harda yerlәşir:

•

Berlindә
Paricdә
Londonda
Romada
Çyurixdә

375 Beynәlxalq valyuta fondunun idarә heyyәti harada yerlәşir:
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•

Madriddә
Berlindә
Vaşinqtonda
Londonda
Moskvada

376 Aşağıdakılardan hansı qiymәtli daş – qaşlar siyahısına aiddir?

•

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

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

•

Yamaykanın
Vüds
Parisin
Genuya

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

•

1944
1922
1992
1976

379 Dünya bankı qrupuna daxildir.

•

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

380 ..... ildә Rusiya Dünya Bankına qәbul olub

•

1945
1992
1976
1987

381 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialı sayılır.

•

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

382 Maliyyә bazarları pulun neçә funksiyasını nizamlayır?

•

5
2
3
4

383 Günlük beynәlxalq valyuta ticarәtin hәcmi hansı miqdardadır?
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•

4000 mlrd.dollar
1100 mlrd.doll
2900 mlrd. dollar
3500 mlrd.dollar

384 Beynәlxalq valyuta bazarlarında kommersiya bankları neçә sat xidmәt göstәrirlәr?

•

24 saat
10 saat
18 saat
20 saat

385 Kommersiya bankları beynәlxalq valyuta bazarlarında nәyin vasitәsilә әmәliyyatların hәyata
keçirirlәr?

•

Televizor vasitәsilә
Telefon vә elektron xәbәrlәşmә vasitәlәri ilә
Poçt vasitәsilә
Radio vasitәsilә

386 Beynәlxalq valyuta bazarlarında pәrakәndәçilәr kimdir?

•

Dövlәtlәr, şirkәtlәr vә fәrdlәr
Vasitәçilәr
Avropa Mәrkәzi Bankın nümayәndәlәri
Brokerlәr

387 Valyuta bazarının alt bazarına hansı aiddir?

•

Sığorta bazarı
Opsion bazarı
Sәhmlәr bazarı
Kreditlәr bazarı

388 Avrodollar bazarları hansı funksiyaya malikdir?

•

Vergi ödәnişlәrin bölüşdürülmәsi funksiyasına
Yeni investisiyaların cәlb olunması funksiyasına
Maliyyә fondlarının dәyişmәsinә vasitәçilik etmә funksiyasına
Lisenziyalı malların akkumulyasiya olunması funksiyasına

389 Avrodolların 2 әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

Açılan hesablar qısamüddәtli olur vә ABŞ daxilindә banklarda olur
Açılan hesablar uzunmüddәtlidir vә ABŞın daxilindә banklarda olur
Açılan hesablar uzunmüddәtli vә Avropa daxilindә banklarda olur
Açılan hesablar qısamüddәtli olur vә ABŞ xaricindә banklarda olur

390 Hansı alәtlәr beynәlxalq ticarәtin kreditlәşdirilmәsinә aid deyil?

•

Fyuçers kontraktları
veksel vә bank qәbulu
Faktorinq
Sәnәd diskontu

391 Veksel nәdir?

•
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•

Ödәmә әmr
Pul әskinazı
Sәhm növü
İstiqraz növü

392 Fortfatinq hansı әmәliyyatlarda rast gәlir?

•

Avrobondların qeydiyyatı zamanı
Әmtәә әmәliyyatların aparılması zamanı
Birgә әmәliyyatların aparılması zamanı
Uzun müddәtli kapital mallarının alışverişindә

393 Qısamüddәtli bank kreditlәri nәdir?

•

Qısa müddәtli infrastruktur layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan pul vәsaiti
Pul әsginazların borca götürülmәsi
Pul әskinazların qısa müddәtdә verilmәsi
Tәsәrrüfat әmәliyyatları qısa müddәtdә hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan pul әskinazları

394 İxracat öncәsi krediti nәyә deyilir?

•

İdxaldan әldә olunan vә qaytarılan pul vәsaitlәrinә
İdxala açılan kreditә
İxracata alınan kreditә
İxracatdan әldә olunan vә qaytarılan pul vәsaitlәrinә

395 Bono alәti nә demәkdir?

•

Bir necә kredit alanların faizlәrinin ödәmә dәrәcәsini müәyyәn etmәk alәti
Bәlli bir müddәt içindә hәr dövr üçün mәlum bir nisbәtdә faiz ödәmә zәmanәti verәn maliyyә alәti
Müәyyәn olunmuş müddәtdә borcun qalığını hesablanma üsulu
Kreditlәr üzrә faizlәrin müәyyәn bir müddәt üzrә hәcmin hesablanması alәti

396 Avroistiqraz bazarları hansı alәt kimi çıxış edir?

•

Sığorta haqların bölüşdürülmәsi alәti kimi
İnflyasiya, tәnzimlәyәn alәt kimi
Makroiqtisadi profesiyaları tәnzimlәyәn alәt kimi
Pul borcunun әmәlә gәlmәsi alәti kimi

397 Beynәlxalq bomorların növlәri vә bu növlәrin alış satışını apardıqları bazarları neçә yerә
ayәrırlar?

•

Ayırmaq lazım deyil
3 yerә
7 yerә
12 yerә

398 Xarici istiqrazlar nә demәkdir?

•

Xarici istiqrazlar bir şikәtin vә ya dövlәtin daxili bazarının pulla ifadәsidir
Xarici istiqrazlar bir şikәtin vә ya dövlәtin valyuta ehdiyatıdır
Xarici istiqrazlar bir şikәtin vә ya dövlәtin vә ya dövlәtin xarici bir ölkәdә satılmaq üçün xarici ölkәnin pul
vahidi cinsindәn ixrac etdiyi borc alәtidir
Xarici istiqrazlar bir şikәtin vә ya dövlәtin xaricdәn aldığı valyutadır
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399 Avtoistiqraz bazarı nә demәkdir?

•

Avtoistiqraz bazarı milli bazarın pul vahididir
Avtoistiqraz bazarı valyuta bazarının yeni növüdür.
Avtoistiqraz bazarı Avtomәrkәzlәrdә çıxarılan vә Avtopul cinsindәn olan mәlum borc alәtidir
Avtoistiqraz bazarı mәlum borc alәtidir

400 Avtoistiqraz hansı pulla hansı pulla çıxarıla bilәr?

•

Milli bankların vәsaitinә әsaslanaraq
Milli pulla
Valyuta bazarı vasitәsi ilә
Xarici pulla vә ya iki xarici bazarla bağlı olaraq çıxardıla bilәr

401 Reytinq qurumları nә demәkdir?

•

Reytinq qurumları fәaliyyәtsiz bir qurumdur
Reytinq qurumları sәsә vermәdә iştirak edilәn qurumdur
Reytinq qurumları milli valyutanın reytinqini göstәrir
Reytinq qurumları kredit ölkә riskinin tәhlilindә finans mütәxәssislәrindәn ibarәt bir tәşkilatdır

402 Beynәlxalq sәhmin ixracı vә satışı necә aparılır

•

Bank kreditlәri hesabına
Milli bazarların valyutası hesabına
Kapital qarşılığında ixrac edәn şirkәtin hәr il bir divident ödәmәsi әsasına dayanır
Valyuta alqı satqısı hesabına

403 İnvestorlar sәhmlәrin dәyәr qazanmasında nә әldә edirlәr?

•

Valyuta itkisinә mәruz qalırlar
Küllü miqdarda qazanc әldә edirlәr
Әlavә qazanc әldә edirlәr
Borclanırlar

404 Beynәlxalq bazara sәhimlәrin çıxarılması neçә yolla olur?

•

Heç bir yolu yoxdur
İki yolla
Üç yolla
Yol seçimi azaddır

405 Sәrmayә tәmәldә neçә yolla qloballaşır?

•

Yeddi yolla qloballaşır
Bir neçә
Sәrmayә qloballaşmaya mәruz qalmır
Qloballaşmanın bu sahәyә tәsiri yoxdur

406 Finans qloballaşması dünya inkişafının hansı mәrhәlәsinә aid edilir?

•

Finans qloballaşması mövcud deyildir
Qәdim dövrlәrә aiddir
Keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәsinә
Orta әsirlәrә aiddir
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407 ABŞda fond birjalarının sayı neçәdir?

•

Fond birjalarının sayı beşdir
Fond birjalarının sayı yeddidir
Fond birjalarının sayı on ikidir
Fond birjalarının sayı üçdür

408 London Fond Birjasının mövqeyini izah edin.

•

O qәdәr dә yüksәk mövqeyә malik deyildir
ABŞdan sonra ikincidir
Bütün dünyanın әn böyük finans mәrkәzlәrindәn biridir
ABŞ, Yaponiya vә Almaniyadan sonra yer almaqdadır

409 Super Birjalar hansılardır?

•

Nyu –York Fond Birjası, Asiya Ölkәlәrinin Fond Birjası
Nyu –York Fond Birjası, Pekin Fond Birjası
Nyu –York Fond Birjası, London Fond Birjası, Moskva Fond Birjası
Nyu –York Fond Birjası, London Fond Birjası, Tokiyo Fond Birjası

410 Avrodollar әmәliyyatı hansı miqdarda gerçәklәşdirilir?

•

5 mln. dollar hәcmindә
2 mln. dollar hәcmindә
3 mln. dollar hәcmindә
4 mln. dollar hәcmindә

411 Avrodollar bazarlarında aparılan әmәliyyatların neçә faizini ABŞ dolları tәşkil edir?

•

100 %ni
70 %ni
80 %ni
80 %ni

412 1986cı ildә Avrodollar bazarının әmәliyyat hәcmi nә qәdәr olmuşdur?

•

5,045 mlrd. dollar
2,045 mlrd. dollar
3,059 mlrd. dollar
4,061 mlrd. dollar

413 Ödәmә güclüklәri olan inkişaf etmiş ölkәlәr Avrobazardan әn çox nәyi tәlәb edirlәr?

•

Texnologiyaları
Qrantları
İnvestisiyaları
Kreditlәri

414 1963cü ilә qәdәr fond saxlamaq ehtiyatında olanlar üçün әn önәmli bazar hansı idi?

•

Paris maliyyә mәrkәzi
London maliyyә mәrkәzi
NyuYork maliyyә mәrkәzi
Tokyo maliyyә mәrkәzi
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415 Avrobazarlarda fond bağlayan ölkәlәr neçәsinә ayrılır?

•

ABŞ, Yaponiya vә Avropa ölkәlәri
Qәrbi Avropa ölkәlәri, ABŞ.
Qәrbi Avropa ölkәlәri, Asiya ölkәlәri
Asiya ölkәlәri, Avstraliya, ABŞ

416 Avrobazarlardan borclanmanın әn geniş forması hansıdır?

•

İstiqraz alışı
İnvestisiya
Sәhm alışı
Kredit

417 Avrobazarlarda borclanma imkanlarına hansı iki amil tәsir edir?

•

Kreditin dәyәrliyi vә mәrkәzi bankın uçot dәrәcәsi
Kreditin maya dәyәri vә vergi dәrәcәlәri
Kreditin maya dәyәri vә vergi dәrәcәlәri
Kreditik dәyәrlәri vә onun maya dәyәri

418 Ölkәnin kredit dәyәrliliyinә müsbәt yöndә tәsir edәn amil hansıdır?

•

Neft qiymәtlәrin kәskin sәkildә artımı ya aşağa düşmәsi
Tәdiyyә balansının kәsir vermәmәsi vә kәsirlәrin mütlәq vә ya nisbi dәyәrinin zaman içindә azalması
Büdcә kәsirinin artırılması
Beynәlxalq maliyyә bazarlarında tәşvişin başlanması

419 London banklararası әmanәtә ödәnilәn faiz dәrәcәsinә nә deyilir?

•

LOSS
SPREAD
LİBOR
FOREX

420 1992ci ildә Beynәlxalq Valyuta ticarәtinin hәcmi nә qәdәr olmuşdur?

•

500 trln. dollar
220 trln. dollar
350 trln. dollar
380 trln. dollar

421 Beynәlxalq kapital ixracı nә demәkdir?

•

Beynәlxalq sәviyyәdә bir ölkәnin әlindәki fondlarını digәr bir ölkәnin pul vә kapital bazarların yatırılması
Beynәlxalq valyuta kursların fәrqindәn әmәlә gәlәn gәlir
Beynәlxalq tәsisatların maliyyә ehtiyatlarının fond bazarına yatırılması
Beynәlxalq qrantların hüquqi şәxslәrә verilmәsi

422 Kredit әmәliyyatı nәyә deyilir?

•

Pulların denominasiya olunmasına
Pulların xarici hesaba köçürülmәsi
Pulların istehsala investisiya olunmasına
Pulların faiz gәliri әldә etmәk mәqsәdilә hәrәkәtinә
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423 Nәyin nәticәsindә ölkәnin tәdiyyә balansı pozula bilәr?

•

İnvestisiyaların axınının ölkәyә azalması nәticәsindә
Ölkәyә kapital ixracatının istifadәsi nәticәsindә
Vergi dәrәcәlәrin yüksәldilmәsi nәticәsindә
Gömrük rüsumların yüksәldilmәsi nәticәsindә

424 Beynәlxalq kapital hәrәkatının olması üçün әsas şәrt nәdir?

•

Mәrkәzi Bankların qızıl ehtiyatlarının mövcud olması
Dövlәtlәrin әmәk qüvvәsinin çoxluğu
Dünya maliyyә sisteminin bir ölkәdәn idarә olunması
Bir finans qaynağı vә ya kapitalın (investisiya fondu) olması

425 Finans işlәmәlәri hansı bazarlarda aparılır?

•

Әmtәә bazarlarında
Maliyyә bazarlarında
Qiymәtli kağızlar bazarında
Әmәk bazarlarında

426 Beynәlxalq kapital nәyin әsasında әldә edilir?

•

İntellektual kapital bazarın әsasında
Әmtәә bazarı әsasında
Qiymәtli metallar bazarı arasında
Maliyyә bazarının әsasında

427 Beynәlxalq maliyyә әmәliyyatı nәdir?

•

Bir fiziki şәxsdәn digәr fiziki şәxsә maliyyә mәsuliyyәtinin hәvalә edilmәsi
Bir kommersiya müәssisәnin digәr müәssisәyә әmtәә yükün verilmәsi
Bir ölkә rezidenti digәr bir ölkә rezidentlәrinә maliyyә qaynağı tәmin edilmәsi
Bir hüquqi şәxsdәn digәr hüquqi şәxsә mülkiyyәt hüquqların verilmәsi

428 Beynәlxalq maliyyә әmәliyyatının әsas mәqsәdi nәdir?

•

Xarici bazarlarda investisiyaların artırılması
Xarici bazarlarda infrastruktur layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
Xarici bazarlarda valyuta kursun sabitlәşmәsinin tәmin olunması
Xarici bazarlarda faktlardan istifadә edәrәk daxili bazarla nisbәtәn daha yüksәk gәlir әldә etmәk

429 Avroәmanәtlәrin bir yerdә cәmlәşmәsi onlara nәyә imkan verir?

•

Dünyanın müxtәlif mәntәqәlәrinә avronun ötürülmәsinә
İnflyasiya sәviyyәsini azaltmasın
Kredit dәrәcәlәrin aşağı salınmasına
İş yerlәrin iqtisadiyyatda artırılmasına

430 Beynәlxalq maliyyә bazarların strukturu necә formalaşır?

•

Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlığın tәsiri altında
Siyasiictimai proseslәrin tәsiri altında
Beynәlxalq pul bazarı vә kapital hәrәkәtlәri sisteminin birgә tәsiri altında
Dünya istehsalın genişlәnmәsinin tәsiri altında
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431 Beynәlxalq fond axınları nәdir?

•

Bir ölkәdәn ayrıayrı ölkәlәrә hәrәkәt edәn pul vә kapital
Bir ölkәdәn digәrinә axan әmtәәpul investisiyaları
Bir ölkәdәn digәrinә keçәn әmәk qüvvәsinin dәyәri
Bir ölkәdәn digәrinә keçәn әmәk qüvvәsinin dәyәri

432 Maliyyә bazarlarında satılan fondlar nә kimi çıxış edirlәr?

•

İnvestisiya yönәlәn gәlir kimi
Әsas büdcә alәti kimi
İqtisadi artımın әsas maliyyә mәnbәyi kimi
Bank kreditlәrin artırılmasının әsas tәminatı kimi

433 Beynәlxalq maliyyә axınlarının mәqsәdi nәdir?

•

Beynәlxalq bazarlarda fond axınları arasında bir tarazılıq yaratmaq
Әmtәә bazarlarında tәlәb vә tәklif arasında tarazlığı yaratmaq
Әmәk bazarlarında iş qüvvәsinә tәlәb vә tәklif arasında tarazlığın yaratmaq
Pul kütlәsinin hәcmini artmaq

434 Kapital hәrәkәtlәri neyә deyilir?

•

Cari maliyyә әmәliyyatların net transferlәrlә tarazılanması
Kreditlәrin sayın artırılmasına
İnvestisiyaların hәcmin artırılmasına
Büdcә gәlirlәrin kәskin artmasına

435 Beynәlxalq maliyyә bazarlarının strukturuna köklü şәkildә neçә amil tәsir edir?

•

7
3
4
5

436 Beynәlxalq maliyyә bazarında әmәliyyatların artım hәcminә tәsiri әn önәmli olan amil hansıdır?

•

Maliyyә rentabelliyi
Maliyyә dönәrliliyi
Maliyyә sabitliyi
Maliyyә böhranı

437 Dünya kapital bazarı geniş mәnada nә demәkdir?

•

Dünya miqyasında kapitalın akkumulyasiyası vә yenidәn paylaşması
Bütün dövlәtlәrin pul nişanәlәrin toplanması
Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının toplusu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının maliyyә әmәliyyatlarının toplusu

438 Dünya kredit bazarının seqmentlәri arasında fәrq nә ilә müәyyәn olunur?

•

Bazarda kredit әmәliyyatların strukturu ilә
Bazarda kreditorların sayı ilә
Bazarda kreditorların sayı ilә
Bazarda kreditorların vә borc olanların tәrkibi ilә
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439 Veksellәr vә istiqraz vәrәqәlәri dünya bazarında nә rolu oynayırlar?

•

Bank dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi mexanizminin rolunu
Gömrük әmәliyyatlarının alәtlәri rolunu
Vergi әmәliyyatların alәtlәri rolunu
Kredit bazarının seqmenti rolunu

440 Kredit bazarının dünyada ikinci iri seqmenti kimi nә çıxış edir?

•

Lizing bazarı
Sәhmlәr bazarı
Veksellәr bazarı
Maliyyә ssudalar bazarı

441 Maliyyә ssuda vә borclar bazarının әsas kreditorları kimidir?

•

Audit vә konsaltinq şirkәtlәri
Banklar, trast vә fondlar
Grant tәşkilatları
Sığorta şirkәtlәri

442 Dünya maliyyә bazarında resurslar nәyi itirirlәr?

•

Çevikliyini
Dәyәrini
Şәkisini
Milli mәsuliyyәtini

443 Beynәlxalq Maliyyә Bazarında avrodollar tәdavül olunduğu görә kreditorları necә adlandırılar

•

Birqәborolular
Avrodebitorlar
Avrokreditorlar
Resepsientlәr

444 Müasir zamanda neçә tәmәl beynәlxalq pul bazarı mövcuddur?

•

Valyuta bazarı vә opsion bazarı
Valyuta bazarı vә Dollarpulu Bazarı
Valyuta bazarı vә Rublpulu bazarı
Valyuta bazarı vә Avropulu bazarı

445 Maliyyә bazarların çeşidli finans varlıqlarının dörd әsas tәmәl hazırlardır?

•

Valyuta; avropul; kredit alәtlәri vә qiymәtli kağızlar; istiqraz vә sәhmlәr
Valyuta; avropul; vergi alәtlәri vә qiymәtli kağızlar; istiqraz vә sәhmlәr
Vençur; avropul; vergi alәtlәri vә qiymәtli kağızlar; istiqraz vә sәhmlәr
Veksel; avropul; gömrük alәtlәri vә qiymәtli; kağızlar; istiqraz vә sәhmlәr

446 Beynәlxalq kapital bazarlar neçә bazardan ibarәt olur?

•

5
2
3
4
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447 Beynәlxalq pul bazarları nә adlandırılır?

•

Maliyyә alәtlәrin әmәliyyat gördüyü bazarlar
Әmtәә satınalınması üzrә әmәliyyatların aparıldığı bazarları
Yeni texnologiya vә innovasiyaların satınalınması bazarları
Enerji resursların satınalınması әmәliyyatların keçirildiyi bazarlar

448 Maliyyә institutlarına müxtәlif fondları istifadә etmәk üçün kim müraciәt edir?

•

Dövlәtlәr vә investisiya bankları
Beynәlxalq insan hüquqlarını müdafiә edәn tәşkilatlar
Fiziki şәxslәr: işsizlәr, әlillәr, tәnha qadınlar vә s. az tәminatı tәbәqәlәr
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi

449 Maliyyә fondların gәliri nә formada әldә edilir?

•

İnvestisiya fәaliyyәti nәticәsindә әmәlә gәlәn faiz vә divitend gәlirlәri formasında
Renta formasında
Bazarda satılan resurslardan әmәlә gәlәndir
Transaksiya әmәliyyatlarından әmәlә gәlәn pullardan gәlir

450 Maliyyә bazarlarında pulun hansı funksiyaları hәyata keçirilir?

•

Pulun bütün funksiyalarl
Pulun dәyәr ölçüsü vә tәdavül funksiyaları
Pulun yığım vә ödәniş vasitәsi funksiyaları
Pulun ödәniş vә dәyәr ölçüsü funksiyaları

451 Kredit ölkәdәn kәnarda istifadә olunarsa rezidentlәr nә edirlәr?

•

Valyuta bazarında m müәyyәn status qazanırlar
Rezidentlәr rәsmi sәnәdlәşmәni surәtlәndirirlәr
Kredit müqavilәsini vә hәmin vәsaitin ölkә xaricindә istifadәsinә aid sәnәdi banka tәhvil verirlәr
Kredit müqavilәsini lәğv edirlәr

452 Rezidentlәr müvәkkil banklarındakı hesablarında xarici valyuta vasitәlәrini nә vaxt, nә şәkildә
çıxara bilәr?

•

Qanunvericiliyә әsasәn, mәrhәlәlәr şәkildә
Qüvvәdә olan qanunvericiliyә әsasәn
Birbaşa investisiya vasitәsi ilә
Mәhdudiyyәt qoyulmadan, nağd şәkildә

453 Azәrbaycan Respublikası qeyri – rezidentlәrin hesablarından köçürmәlәr necә aparılır?

•

Respublika daxilindә, respublikadan kәnarda
Xarici valyuta hesabına
Beynәlxalq banklar hesabına
Qrant, ianә, sosial yardın hesabına

454 Qeyri  Rezidentlәr müvәkkil banklarındakı hesablarından xarici valyuta vasitәlәrini nә vaxt, nә
şәkildә çıxara bilәr?

•

Qanunvericiliyә әsasәn, mәrhәlәlәr şәkildә
Qüvvәdә olan qanunvericiliyә әsasәn
Birbaşa investisiya vasitәsi ilә
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•

Nağd şәkildә maneәsiz çıxara bilәr

455 Azәrbaycan Respublikasında valyuta nәzarәti necә hәyata keçirilir?

•

Daxili banklar hesabına
Valyuta mübadilәsinin nağdlaşdirilmәsi formasında
Lisenziya vә icazәlәrin olması şәklindә
Valyuta nәzarәt orqanları vasitәsilә

456 Valyuta nәyә deyilir?

•

Bankdan alınan borc pula
Nağd pullara
Kredit ödәnişinә
Xarici ölkәnin pullarına

457 Valyuta bazarı nәyә deyilir?

•

Nağd pulların alqısatqı yerinı
Daxili baxarın pul vahidinә
Nağd valyutaların cәm olduğu bazara
Xarici pulların alınıb satıldığı mәkana

458 Valyuta bazarında әmәliyyatlar hansı valyuta üzәrindә tәşkil edir?

•

Beynәlxalq valyutalar hesabına deyilir
Ancaq ixrac – idxal әmәliyyatlarında işlәdilәn valyutada tәşkil edilir
Yüksәk hәcimdә nağd pulların alqı satqısı üzәrindә tәşkil edir
Nağdsız valyuta üzәrindә әmәliyyatlar tәşkil edir

459 İxracat vә idxal әmәliyyatlarında hesablaşmalar, ölkә xaricinә sәrmayә göndәrilmәsi kimi
әmәliyyatlar hansı ödәmә formasında yerinә yetirilir?

•

Bank valyutası formasında yerinә yetirilir
Valyuta bazarında nağd ödәmә formasında yerinә yetirilir
Fәrqli pul vahidi formasında yerinә yetirilir
Nağdsız ödәmә formasında yerinә yetirilir

460 Valyuta bazarının әmәliyyat mexanizmini bilmәk nә baxımındam әhәmiyyәtlidir?

•

Beynәlxalq әlaqәlәr baxımından
Daxili bazarda rәqabәtin qorunması baxımından
Valyuta bazarı haqqında anlayışın olması baxımından
Beynәlxalq finans baxımından

461 Valyuta bazarının әsas xüsusiyyәtlәri nәdir?

•

Valyuta bazarının sabitliyinin qorunun saxlanması baxımından
Beynәlxalq әlaqәlәrin qurulması baxımından
Elmi – texniki әmәkdaşlıq baxımından
Beynәlxalq ticarәt vә sәrmayә hәrәkәtlәrini hәyata keçirtmәk baxımından

462 Nağd valyutadan nә mәqsәdlә istifadә olunur?
[yeni cavab]

•
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•

Gәzmәk, kiçik yığımlarını inflyasiyadan qorumaq, valyutadakı dәyәr artımından istifadә etmәk mәqsәdlә
istifadә olunur
Daxili bazarın imkanlarından istifadә etmәk mәqsәdi ilә istifadә olunur
Kiçik biznesin inkişafında istifadә olunur
Yeni biznes sahәlәrinin açılmasıda istifadә olunur

463 Bankda mәnfi vәziyyәt yaranarkәn, bank hansı yollardan istifadә etmәlidir?

•

Beynәlxalq bank xidmәtindәn faydalanmaq
Tәcili başqa banklardan borc götürmәli
Brokerin vasitәçilik xidmәtindә istifadә etmәk
Xarici şirkәtlәrә müraciәt etmәk

464 Banklar bazara alıcı vә ya satıcı olaraq girәndә necә adlanırlar?

•

Adlarının bilinmәsini istәmәzlәr
Öz adları ilә
Bazarın adı ilә
Daxil olduqları bazarı adı ilә

465 Bankların bazara öz adları ilә girmәsi hansı nәticәlәrin meydana çıxmasına sәbәb olur?

•

Inflyasiya prosesinin baş vermәsinә sәbәb olur
Bazarda alıcı çoxalır
Bazarda neqativ nәticәlәr meydana çıxmasına sәbәb olur
Valyuta tәlәbinin azalması prosesi baş verir

466 Bank brokerә almaq vә ya satmaq isdәdiyi valyutanın hansı miqdarını bildirir?

•

Әn uyğun valyuta miqdarını
İlk hәddini
Valyutanın son hәdd miqdarını
Valyutanın ilk hәdd miqdarını

467 Bazardakı gedişlәr vә mәzәnnә dәyişikliyi haqqında olduqca sağlam vә etibarlı proqnozları
haradan әldә etmәk mümkündür?

•

Valyuta birjalarından
Bank sahiblәri tәrәfindәn
Brokerlәr tәrәfindәn
Alıcı vә satıcı tәrәfindәn

468 Hansı halda banklar brokerlә deyil, öz aralarında әmәliyyat aparmaq yolunu seçirlәr?

•

Daxili valyuta bazarının sabitliyinin qorunması zamanı
Müharibәlәr zamanı
Brokerlәrin xidmәti hәddәn artıq bahalı olduqda
Rәqiblәrdәn yayınmaq mәqsәdi ilә

469 Valyuta İnterbankı nәyә deyilir?

•

Daxili valyuta әmәliyyatlarına
Valyuta mübadilәsinә
Broker әlaqәsinә
Birbaşa vә ya dolayı banklar arası valyuta әmәliyatlarına
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470 Müddәtli valyuta әmәliyyatı nәyә deyilir?

•

Valyutanın alış vә satış әmәliyyatları üçün aparılan әmәliyyatlar
Valyutanın qaytarılma vaxtı
Valyutanın milli pul qarşılığında gәlәcәkdә müәyyәn bir müddәt sonra tәhvil verilmәsi şәrti ilә alış vә satış
әmәliyyatları üçün hәmin gündәn başlanan müqavilә
Valyutanın müәyyәn bir müddәt sonra tәhvil verilmәsi şәrti

471 Müqavilәnin bağlandığı ilk mәrhәlәdә ödәmә necә olur?

•

Risklәrin az olması üçün ödәmәlәr sonraya saxlanılmır
Müqavilә bağlandığı gündәn ödәmәlәr hәyata keçirilir
Müqavilә bağlandığı ilk mәrhәlәdә heç bir ödәmә olmur
Müqavilә bağlanmadan әvvәl ödәmә olur

472 Müddәtli tәhvil әmәliyyatlarında tәtbiq edilәn mәzәnnәlәr necә adlanır?

•

Mәzәnnәsiz tәhvil
Tәhvil mәzәnnәsi
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi
Müddәtsiz tәhvil mәzәnnәsi

473 Müddәtli mәzәnnәlәr hansı günlәrdә kvota edilir

•

30, 40, 50 vә 60 günlük
10, 20, 30, 50 vә 190 günlük
1, 2, 30, 100 vә 365 günlük
30, 60, 90 vә 180 günlük

474 Müddәtli tәhvil pensiyası nәnә deyilir?

•

Hәr iki mәzәnnәnin bәrabәr olması
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi spot mәzәnnәsindәn çox isә aradakı fәrqә
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi spot mәzәnnәsindәn az olarsa
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi fәrqi olmazsa

475 Müddәtli mәzәnnә diskontu nәyә deyilir?

•

Daxili mәzәnnәlәrin fәrqi sıfır olmasına
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi spot mәzәnnәsindәn az isә aradakı mәnfi fәrqә
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi spot mәzәnnәsinә
Müddәtli tәhvil mәzәnnәsi fәrqi olmasına

476 Banklar interbank әmәliyatlarına nә vaxt müraciәt edirlәr?

•

Bankda valyuta risklәrin azaltmaq üçün
Valyuta mübadilәsi prosesindә
Xarici valyutalar bazarında әmәkdaşlıq zamanı
Banklar valyuta vәziyyәtlәrindәki mәnfi vә müsbәt halları taraşlaşşdırmaq üçün

477 Valyuta bazar әmәliyyatlarının әsas hissәsi hansı әmәliyyatlarında tәşkil olunmuşdu?

•

Müddәtli tәhvil bazarında
Valyuta әmәliyyatlarında
Xarici bazarda
Spot әmәliyyatlarında
60/63

30.12.2015

•

478 Müddәtli tәhvil bazarının әn әhәmiyyәtli funksiyası

•

Beynәlxalq әlaqәlәrin asanlaşdırılması prosesidir
Müddәtli tәhvil bazarının әn әhәmiyyәtli funksiyası risklinin azaldılması prosesidir
Müddәtli tәhvil bazarının әn әhәmiyyәtli funksiyası gәlәcәkdә valyuta cinsindәn vә ya gәlir әmәliyyatı hәyata
keçirәnlәri mәzәnnә dәyişiklәrindә meydana gәlәn risklәrә qarşı qorumasıdır
Müddәtli tәhvil bazarının әn әhәmiyyәtli funksiyası әmәliyyatı hәyata keçirәnlәri proseslәrin aparılmasın
nizama salmaqdır

479 Azәrbaycanda valyuta bazarının tәnzimlәmәsi necә aparılır?

•

Qәdimi adәt әnәnәnәlәrlә
Beynәlxalq standartlar üzrә aşağı salınır
Azәrbaycanda valyuta bazarının tәnzimlәmәsi xüsusi valyuta qanunvericiliyi әsasında aparılır
Avropa standartlarına müvafiq olaraq aparılır

480 Azәrbaycanda valyuta bazarı neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir?

•

2001ci ildәn
1992 – ci ildәn
2003 –cü ildәn
1993 – cü ildәn

481 Neçәnci ildәn Bakı Banklar arası Valyuta Birjasında (BBVB) valyuta hәrracları hәyata
keçirilmәyә başladı?

•

1996 ci ildәn
1992 – ci ildәn
1993 – cü ildәn
1994 – cü ildәn

482 Valyuta tәnzimlәmәsi haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdır?

•

15 dekabr 1996 cı ildә
21 oktyabr 1993 – cü ildә
21 oktyabr 1994 – cü ildә
21 noyabr 1998 ci ildә

483 Azәrbaycan Respublikasının rezidentlәrinin hesablarında vasitәlәr hansı istiqamәtdә köçürülә
bilәr?

•

Respublika daxilindә fiziki şәxslәrin hesabına köçürülә bilәr
Respublika daxilindә respublikadan kәnar hesablara köçürülә bilәr
Respublika daxilindә bütün hesablara köçürülә bilәr
Respublika daxilindә hüquqi şәxslәrin hesabına köçürülә bilәr

484 Valyuta alqı – satqısında bank nә vaxt zәrә çәkir?

•

Beynәlxalq banklar arasında rәqabәt olmazsa
Valyutanı alıb, yerinә qoyduğu әrәfәdә әgәr valyuta mәzәnnәsi artmışsa banka zәrәr dәyә bilәr
Valyutanı alıb, yerinә qoyduğu әrәfәdә әgәr valyuta mәzәnnәsi dәyişmәzsә banka zәrәr dәyә bilәr
Beynәlxalq әlaqәlәr birlәşәrsә

485 Mәzәnnәlәrdәki bir düşmә bankın әlindәki valyuta ehtiyatlarına necә tәsir edir?
Әhәmiyyәtli tәsir edәrәk, bank faizini aşağı salır
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•

Bank riski azalır
Bankın әlindәki valyuta ehtiyatının valyuta ehtiyatlarının dәyәrini azaldaraq banka zәrәr vurur
Bankın әlindәki valyuta ehtiyatının valyuta ehtiyatlarının dәyәrini azaldaraq banka xeyir verir

486 Valyuta әmәliyyatlarında banklar nә ilә qarşılaşırlar?

•

Risk vә gözlәnilmәz mәzәnnә dәyişikliyi
Inflyasiya qorxusu
Müştәrilәrin itirilmәsi
Alqısatqı prosesinin yanlışlığı

487 Valyuta bazarının görünmәyәn yönü hansı әmәliyyatdır?

•

Vergi әmәliyyatlarıdır
Bankların öz aralarındakı әmәliyyatlardır
Müştәrilәr arasındakı әmәliyyatlardır
Alqı – satqı әmәliyyatlarıdır

488 Pәrakәndә valyuta bazarı necә yaranır?

•

Alqısatqı prosesindәn
Inflyasiya nәticәsindә
Bankların müştәri ilә әlaqәsindәn
Daxili bazarın inkişafından

489 Beynәlxalq valyuta hesablaşmaları nәlәr vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

Valyuta mübadilәsi ilә
Daxili bazarlar hesabına
Banklar vasitәsi ilә
Birja vasitәsi ilә

490 Müştәrilәr valyuta әmәliyyatlarının böyük bir hissәsini necә hәyata keçirirlәr?

•

Daxili bazarlar vasitәsi ilә
Daxili valyuta hesabına
Banklarla hәyata keçirilәr
Brokerlәr vasitәsi ilә hәyata keçirirlәr

491 Valyuta bazarının 24 saat boyunca heç bağlanmamasının sәbәbi

•

Daim artan rәqabәt
Ölkәnin valyuta kursinin daim dәyişmәsi
İqtisadi inflyasiya
Qitәlәr arasında saat fәrqindәn asılı olaraq iş rejiminin qrafiki

492 Qitәlәr arasındakı saat fәrqinә görә dünya valyuta bazarlarının iş rejimi necәdir?

•

Valyuta bazarları 24 saat boyunca 8 saat açıq olur
Valyuta bazarlarında heç olmasa bir açıq olur
Valyuta bazarları eyni vaxtda bağlanır
Qitәlәrin saat fәrqindәn asılı olmayaraq fәaliyyәt göstәrir

493 Valyuta bazarı necә bazardır vә әn çox haralarda mәskunlaşırlar?

•

Ümumbәşәri bazardır, böyük maliyyә mәrkәzlәrindә, xüsusi ilә fond birjalarına yaxın yerlәrdә yerlәşir
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•

Yeni yaradılan bazardır
Böyük şәhәrlәrdә yerlәşir
O qәdәr dә böyük olmayaraq, dünyanın hәr yerindә yerlәşir

494 Valyuta bazarında alıcı – vә satıcıların әsas vәzifәsi

•

Daxili bazarın formalaşmasında iştirak edirlәr
Fәal iştirak edirlәr
Alıcı vә satıcılar bu bazarın formalaşmasında mühüm rol oynayırlar
Alıcı vә satıcılar üzü üzә gәlmәyәrәk, yalnız vasitәçi bank vә ya bank xaricindәki maliyyә qurumları ilә
әmәliyyatlar hәyata keçirilir

495 Valyuta bazarında brokerlәr hansı әmәliyyatlara vasitәçilik edirlәr?

•

Inflyasiya prosesinin qarşısının alınmasında
Valyuta mübadilәsi prosesinә
Xaricә kapitalın çıxışına
Banklar arası әmәliyyatlar vә valyuta kursunun formalaşmasına

496 Valyuta bazarının әsas vasitәçi qurumları hansılardır?

•

Özәl banklar
Kommersiya bankları
Beynәlxalq banklar
Xarici banklar

497 Mәrkәzi banklar nә vaxt bazarda alqı – satqı әmәliyyatları aparırlar?

•

Valyuta mәzәnnәsinә müdaxilә etmәk üçün
Inflyasiya zamanı
İdxal – ixrac proseslәrindә
Carı әmәliyyatların hesabatı zamanı

498 Valyuta qiymәtlәrinә nә deyilir?

•

Valyuta kurslarının mәblәği
Valyuta qiymәti
Daxili valyuta mübadilәsi
Valyuta mәzәnnәsi vә ya valyuta kurslar

499 Valyuta bazarı içәrindә әmәliyyat hәcminin böyüklüyünә görә Nyu York vә Tokio bazarları
neçәnci yerdә durur?

•

Daxili bazarından sonra
Birinci yerdә
Beşinci yerdә
London bazarından sonra

500 Valyuta bazarı içәrindә әmәliyyat hәcminin böyüklüyünә görә birinci sırada hansı bazardır?

•

London bazarı
Amerika bazarı
Xarici bazar
Daxili bazar
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