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0714_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0714 Tәdiyyә balansı
1 Beynәlxalq sәhmin ixracı vә satışı necә aparılır?

•

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

2 Xarici istiqrazlar nә demәkdir?

•

Hamısı doğrudur
Xarici istiqrazlar bir şikәtin vә ya dövlәtin xaricdәn aldığı valyutadır
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 pulvahidi
cinsindәn ixrac etdiyi borc alәtidir

3 Kapital hәrәkәtlәri neyә deyilir?

•

Vergi gәlirlәrinin artması
Kreditlәrin sayın artırılmasına
İnvestisiyaların hәcmin artırılmasına
Cari maliyyә әmәliyyatların transferlәrlә tarazılanması
Büdcә gәlirlәrin kәskin artmasına

4 Maliyyә bazarlarında satılan fondlar nә kimi çıxış edirlәr?

•

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

5 Beynәlxalq fond axınları nәdir?

•

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

6 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

hamısı düzdür
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Idxalatçıların xarici valyuta ilә forvard satışlarının mәhdudlaşdırılması
Әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa

7 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Milli valyutanın әcnәbilәrә forvard satışının mәhdudlaşdırılması
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Hamısı doğrudur
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Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması

8 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Hamısı doğrudur
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Mәcburi depozit sxemlәrinin tәtbiqi
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi

9 Doğru olanı göstәrin.

•

Hamısı doğrudur.
Valyuta mәhdudiyyәti tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasının mövsümi metodudur
Valyuta mәhdudiyyәti tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasının sonuncu metodudur
Valyuta mәhdudiyyәti tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur
Valyuta mәhdudiyyәti tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması metodu deyil

10 Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla valyuta mәhdudiyyәtinә neqativ tәsir edir?

•

Dünya valyuta bazarını bölür
Dünya tәsәrrüfatının birliyini pozur
Hamısı neqativ tәsir edir.
Xarici ticarәtin sәrbәst inkişafınamane olur
Tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinә sәbәb olur

11 Doğru olmayanı göstәrin. Azәrbaycan manatı ............ valyutadır.

•

Tam dönәrli valyuta
Dönәrli olmayan
Qapalı
Qismәn dönәrli valyuta
Açıq

12 Valyutaların sәrbәst dönәrliliyi ................ ölkәlәrdә tәtbiq edilmişdir.

•

Cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrini qadağan etmiş
Dünyada sәrbәst dönәrli valyuta yoxdur.
Bütün
Beynәlxaq valyuta ehtiyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrini qadağan etmiş
Beynәlxaq maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrini qadağan etmiş

13 1974cü ildә .........da ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.

•

Çin
Azәrbaycan
Böyük Britaniya
ABŞ
Yaponiya

14 Doğru olanı göstәrin.

•

1974cü ildә Çindә ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.
1974cü ildә Avropa Birliyindә ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.
1974cü ildә Yaponiyada ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.
1974cü ildә ABŞda ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.
1974cü ildә Böyük Britaniyada ilk dәfә kapitalın çıxarılmasına nәzarәt qadağan edilmişdir.
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15 İlk dәfә kapital çıxışına nәzarәtin lәğv edilmәsi ABŞda ........... ildә olmuşdur.

•

1945.0
2000.0
1990.0
1985.0
1974.0

16 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin qadağan edilmәsi vә valyuta dönәrliliyinin tәtbiqi problemlәri ............. xaric
aşağıdakılardır.

•

hamısı
Tәdiyyә balansının cari vә maliyyә әmәliyytaları
Valyuta mübadilәsinin tәtbiqinin tempi vә anının seçimi
Valyuta mübadilәsinin tәtbiqinin vaxtının vә yerinin seçimi
Rezidentlәr vә qeyrirezidentlәr

17 Valyuta münasibәtlәri tarixindә dönәrli valyutaya keçidin ............. modeli mәlumdur.

•

Iki
Beş
Bir
Üç
Dörd

18 Valyuta dönәrliliyinә ilkin keçid modelinә aiddir:

•

Heç biri
Şok terapiyası
Şok vә gәrgin
Şok vә tәdricәn valyuta dönәrliliyinә keçid
Valyuta dönәrliliyinә keçidin dinamik modeli

19 Valyuta dönәrliliyinә şok keçid modelinә aid ölkәlәr:

•

İtaliya vә İspaniya
Türkiyә vә Yaponiya
Rusiya vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Qәrbi Avropa vә Yaponiya
Rusiya, Türkiyә vә Şәrqi Avropa ölkәlәri

20 Valyuta dönәrliliyinә tәdricәn keçid modelinә aid ölkәlәr:

•

İtaliya vә İspaniya
Rusiya vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Rusiya, Türkiyә vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Qәrbi Avropa vә Yaponiya
Türkiyә vә Yaponiya

21 Valyuta dönәrliliyinә şok keçid modelinә ................ aid deyil.

•

Heç biri aid deyil
Xarici valyutaya olan tәlәbin artması
Qızıl valyuta ehtiyatlarının azalması
Ölkәdә sosialsiyasi vәziyyәtin normalaşdırılması
Milli valyutanın kursunun düşmәsi

22 Valyuta dönәrliliyinә tәdricәn keçid modelinә ................ aid deyil.
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•

Heç biri aid deyil
Inflyasiyanın saxlanılması
Rәsmi valyuta ehtiyatlarının azalması
Tәdiyyә balansının kәsirinin azaldılması
Iqtisadiyyatın sabitlәşdirilmәsi

23 Valyuta dönәrliliyinә tәdricәn keçid modelinә ................ aid deyil.

•

Milli valyutanın kursunun aşağı düşmәsi
Heç biri aid deyil
Tәdiyyә balansının kәsirinin azalması
Dövlәt büdcәsinin kәsirinin azaldılması
Inflyasiyanın saxlanılması

24 Valyuta dönәrliliyinә tәdricәn keçid modelinә ................ aid deyil.

•

Heç biri aid deyil
Rәsmi qızıl valyuta ehtiyatlarının artması
Ölkәnin xarici borcunun tәnzimlәnmәsi
Tәdiyyә balansının kәsirinin azalması
Xarici valyutaya tәlәbin artması

25 Beynәlxalq maliyyә әmәliyytaları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrini qadağan etmiş ölkәlәrdә ...............
tәtbiq edilmişdir.

•

Valyutanın qismәn dönәrliliyi
Valyutanın maliyyә dönәrliliyi
Hamısı
Valyutanın qapalı dönәrliliyi
Valyutanın sәrbәst dönәrliliyi

26 Doğru olmayanı göstәrin. Sәrbәst dönәrli valyuta, ........... üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrini qadağan etmiş
ölkәlәrdә tәtbiq edilmişdir.

•

Heç biri doğru deyil.
Beynәlxalq qızıl ehtiyatlar
Beynәlxalq valyuta ehtiyatları
Beynәlxalq maliyyә әmәliyyatları
Cari әmәliyyatlar

27 Doğru olmayanı göstәrin. Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlarında bu valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq
olunur.

•

Әmtәәlәrin milli valyuta ilә ixracının qadağan edilmәsi
Idxal vә ixrac üzrә ödәnişlәrin müddәtinin tәnzimlәnmәsi
Heç biri doğru deyil.
Bәzi әmtәәlәrin idxalının xarici valyuta ilә ödәnişinin qadağan edilmәsi
Milli vә xarici valyutanın, qızıl, qiymәtli kağızların çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi

28 Doğru olmayanı göstәrin.

•

BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
beynәlxalq cari әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
Heç biri doğru deyil.
Tәtbiq edilmәsindәn asılı olaraq iki әsas valyuta mәhdudiyyәti vardır: maliyyә әmәliyyatları vә beynәlxalq qızıl
valyuta ehtiyatları hәrәkәti üzrә
Valyuta mәhdudiyyәti xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısının qadağan edilmәsini nәzәrdә tutur. İlk dәfә valyuta
mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.

29 Doğru olanı göstәrin.
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•

Hamısı doğrudur
Tәtbiq edilmәsindәn asılı olaraq üç әsas valyuta mәhdudiyyәti vardır: maliyyә әmәliyyatları vә cari әmәliyyatlar
Tәtbiq edilmәsindәn asılı olaraq üç әsas valyuta mәhdudiyyәti vardır: maliyyә әmәliyyatları, cari әmәliyyatlar vә
beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatları hәrәkәti üzrә
Tәtbiq edilmәsindәn asılı olaraq iki әsas valyuta mәhdudiyyәti vardır: maliyyә әmәliyyatları vә beynәlxalq qızıl
valyuta ehtiyatları hәrәkәti üzrә
Tәtbiq edilmәsindәn asılı olaraq üç әsas valyuta mәhdudiyyәti vardır: cari әmәliyyatlar vә beynәlxalq qızıl
valyuta ehtiyatları hәrәkәti üzrә

30 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil.
BVFnin әsasnamәsinin 6cı maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
beynәlxalq kapital әmәliyyatları üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
Valyuta mәhdudiyyәti xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısının qadağan edilmәsini nәzәrdә tutur.
Valyuta mәhdudiyyәtlәri iki әsas sferanı әhatә edir.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.

31 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Valyuta mәhdudiyyәti xarici valyutanın sәrbәst dönәrliliyini nәzәrdә tutur.
Әmtәәnin milli valyuta ilә ixracının qadağan edilmәsi cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Heç biri doğru deyil.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.
Valyuta mәhdudiyyәti xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısının qadağan edilmәsini nәzәrdә tutur.

32 Doğru olanı göstәrin.

•

Hamısı doğrudur.
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq edilmәsi sәbәblәrindәn biri tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasıdır.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri ikinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
beynәlxalq ehtiyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.

33 Doğru olmayanı göstәrin.

•

İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.
Valyuta mәhdudiyyәtlәrindәn biri liberalizmdir.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi mәqsәdlәrindәn biri valyuta qiymәtlilәrinin dövlәtin әlindә
mәrkәzlәşdirilmәsi olmuşdur.

34 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Valyuta mәhdudiyyәtlәri heç vaxt tәtbiq edilmәmişdir.
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri ikinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi mәqsәdlәrindәn biri tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasıdır.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.

35 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Valyuta mәhdudiyyәtlәri heç vaxt tәtbiq edilmәmişdir.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri ikinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi mәqsәdlәrindәn biri tәdiyyә balansının tarazlaşdırılmasıdır.
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BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq
cari әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
İlk dәfә valyuta mәhdudiyyәtlәri birinci dünya müharibәsi vaxtı tәtbiq edilmişdir.

36 Doğru olanı göstәrin.

•

Heç bir öhdәliklәri yoxdur
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq
cari әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr.
BVFnin әsasnamәsinin 6cı maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә bütün
әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr
BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq
әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr
BVFnin әsasnamәsinin 6cı maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq
beynәlxalq kapital әmәliyyatları üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhdәliyini götürmüşlәr

37 BVFnin әsasnamәsinin neçәnci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә
beynәlxalq cari әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması öhәdәliyini götürmüşlәr?

•

4cü
8ci
6cı
10cu
9cu

38 BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә әsasәn iştirakçı ölkәlәr üzәrlәrinә hansı öhdәliklәr götürmüşlәr?

•

Sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq cari әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәrin götürülmәsi
Sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq kapital әmәliyyatları üzrә mәhdudiyyәtlәrin götürülmәsi
Heç bir öhdәliklәri yoxdur
Sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq valyutalar üzrә mәhdudiyyәtlәrin götürülmәsi
Sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiqi vә beynәlxalq cari әmәliyyatlar vә kapital hәrәkәti üzrә mәhdudiyyәtlәrin
götürülmәsi

39 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq maliyyә hesabları
üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi cari hesab üzrә mәhdudiyyәtlәrә
aiddir.
Xarici borcların tam vә ya hissәhissә ödәnilmәsinin dayandırılması vә ya onun milli valyuta ilә ödәnilmәsi
maliyyә hesabları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Idxalçılara mәhdud xarici valyuta satışı, maliyyә hesabları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Heç biri aid deyil

40 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri aid deyil
Idxalçılara mәhdud xarici valyuta satışı, maliyyә hesabları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin tam vә ya hissәhissә mәrkәzi banka vә ya sәlahiyyәtli banklara mәcburi
satışı maliyyә hesabları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Valyuta kurslarının çoxluğuvalyuta kursu nisbәtlәrinin differensiallaşdırılması cari hesablar üzrә valyuta
mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi maliyyә hesabı üzrә mәhdudiyyәtlәrә
aiddir.

41 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri aid deyil
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin tam vә ya hissәhissә mәrkәzi banka vә ya sәlahiyyәtli banklara mәcburi
satışı
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Valyuta kurslarının çoxluğuvalyuta kursu nisbәtlәrinin differensiallaşdırılması cari hesablar üzrә valyuta
mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Idxalçılara mәhdud xarici valyuta satışı, cari hesablar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aiddir.
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi maliyyә hesabı üzrә mәhdudiyyәtlәrә
aiddir.

42 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Heç biri aid deyil
Valyuta kurslarının çoxluğuvalyuta kursu nisbәtlәrinin differensiallaşdırılması
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq

43 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Heç biri aid deyil
әmәliyyatların mәhdudlaşdırılması mәqsәdi ilә idxal vә ixrac ödәnişlәrinin müddәtinin tәnzimlәnmәsi
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq

44 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi
Heç biri aid deyil
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq
Bәzi әmtәәlәrin idxalının xarici valyuta ilә idxalının qadağan edilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi

45 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Heç biri aid deyil
Әmtәә idxalının milli valyuta ilә ixracının qadağan edilmәsi
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq

46 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Heç biri aid deyil
Idxalatçılara xarici valyuta satışının mәhdudlaşdırılması
Milli vә xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızların çıxışının limitlәşdirilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq

47 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının maliyyә әmәliyyatlarındakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid
deyil?

•

Heç biri aid deyil
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin tam vә ya hissәhissә mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi
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48 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlardakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri aid deyil
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi

49 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlardakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri aid deyil
Xarici borcların tam vә ya hissәhissә ödәnilmәsi vә ya onun milli valyuta ilә ödәnilmәsi
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi

50 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlardakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri aid deyil
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması vә vә onların valyuta ilә satışı
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi

51 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlardakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri aid deyil
Xarici valyuta, qızıl, qiymәtli kağızlar vә milli valyutanın çıxarılmasının qadağan edilmәsi
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi

52 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlardakı valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri aid deyil
Milli ixracatçıların valyuta gәlirlәrinin mәrkәzi banka mәcburi satışı
әmtәә ixracının milli valyuta ilә satışının qadağan edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakını mәhdudlaşdırmaq
әmtәә idxalının xarici valyuta ilә ödәnilmәsinin qadağan edilmәsi

53 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq edildiyi sferalardan biri ..............

•

Heç biri deyil
Tәdiyyә balansının cari vә maliyyә әmәliyyatlarıdır.
Tәdiyyә balansının yalnız maliyyә әmәliyyatlarıdır.
Beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarıdır.
Tәdiyyә balansının yalnız cari әmәliyyatlarıdır.

54 Doğru olanı göstәrin. Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә ............... aiddir.

•

Hamısı aiddir.
Valyutanın dönәrliliyinin mәhdudlaşdırılması
Iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
Xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısı
Sәrbәst dönәrliliyin tәtbiq edilmәsi

55 Valyuta mәhdudiyyәti prinsiplәrnә aid deyil.
Heç biri aid deyil

•
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•

Sәrbәst dönәrli valyutanın tәtbiq edilmәsi
Valyuta әmәliyyatlarının lisenziyalaşdırılması
Mәrkәzi vә sәlahiyyәtli banklarda valyuta әmәliyyatlarının mәrkәzlәşdirilmәsi
Dövlәt tәrәfindәn tam vә ya qismәn valyuta hesablarının bloklaşdırılması

56 Doğru olmayanı göstәrin

•

Heç biri doğru deyil.
Valyuta mәhdudiyyәtlәri liberalizm tәdbirlәrinә aiddir..
Valyuta mәhdudiyyәtlәri tәdiyyә balansını tarazlaşdırmaq üçün istifadә edilir.
Valyuta mәhdudiyyәtlәri proteksionist tәdbirlәrә aiddir.
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mәqsәdi valyuta kursunun saxlanılması üçün istifadә edilir.

57 Valyuta mәhdudiyyәtlәri ............... formalarından biridir.

•

Liberal valyuta siyasәti
Heç birinә aid deyil
Proteksionist valyuta siyasәti
Mәrkәzlәşdirilmiş valyuta siyasәti
Sosial valyuta siyasәti

58 Doğru olmayanı göstәrin. Valuyta mәhdudiyyәtinә aid deyil:

•

Heç biri
Valyuta qiymәtlilәrin sәrbәst dövriyyәsinin tәmin edilmәsi
Tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması
Valyuta kursunun dәstәklәnmәsi
Valyuta qiymәtlilәrinin dövlәtin әlindә toplanması

59 Valyuta mәhdudiyyәti ...........

•

Heç biri deyil
Valyuta vә valyuta qiymәtlilәrinin limitlәşdirilmәsi, qanuni vә inzibati qadağaların qoyulmasıdır.
Valyuta vә valyuta qiymәtlilәrinin qanunәn möhkәmlәndirilmәsidir
Valyuta vә valyuta qiymәtlilәrinin satışının icazәsidir
Valyuta vә valyuta qiymәtlilәrinin qanunәn vergiyә cәlb edilmәsidir.

60 Valyuta vә valyuta qiymәtlilәrinin limitlәşdirilmәsi, qanuni vә inzibati qadağaların qoyulması .........

•

Valyuta müdaxilәsi
Valyuta mәhdudiyyәti
Valyuta sistemidir.
Valyuta bazarıdır.
Valyuta sistemi

61 Valyuta mәhdudiyyәti........

•

Vergi siyasәti formalarından biridir.
Valyuta siyasәti formalarından biridir.
Blokada siyasәti formalarından biridir.
Kredit siyasәti formalarından biridir.
Mәhdudiyyәt siyasәti formalarından biridir.

62 Nominal valyuta kursu .............

•

Heç biri doğru deyil
Milli valyutanın xarici valyuta ilә ifadә olunmuş nisbәtidir.
Müxtәlif ölkәlәrdә istehsal edilәn әmtәәlәrin nisbi qiymәtidir.
Bir ölkәnin әmtәәsinin digәr ölkәnin әmtәәsi ilә dәyişdirilmәsi nisbәtidir
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Bir ölkәdә istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarıdır.

63 SDR valyuta sәbәtinә daxildir

•

ABŞ dolları, avro, yuan
ABŞ dolları, avro, funt sterlinq, iena
ABŞ dolları, avro, marka, fransız frankı
ABŞ dolları, avro, iena
ABŞ dolları, avro, funt stelinq, fransız frankı

64 Valyuta kursuna bilavasitә tәsir edәn amil:

•

Qiymәtli kağızların gәlirliliyi
Tәdiyyә balansının saldosu
Ölkәdәki kommersiya banklarının sayı
Inflyasiya
Qızıl

65 SDR nağd şәkildә buraxıla bilәrmi?

•

Vergilәr yüksәlәrsә
Xeyr
Bәli
Ekstremal hallarda
Pul çatışmamazlığı olarsa

66 BVF kapital hәrәkәti üzrә beynәlxalq әmәliyyatların mәhdudlaşdırılması üzrә tәnzimlәmә hәyata
keçirirmi?

•

Vergilәr yüksәlәrsә
Xeyr
Bәli
Ekstremal hallarda
BVFnin vәzifәsi deyil

67 BVF cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә tәnzimlәmә hәyata keçirirmi?

•

Vergilәr yüksәlәrsә
Bәli
BVFnin vәzifәsi deyil
Ekstremal hallarda
Xeyr

68 Avronun emitenti kimdir?

•

BVF
Avropa Mәrkәzi Bankı
Dünya Bankı
AR Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq bank

69 SDRin emitenti kimdir?

•

Beynәlxalq bank
BVF
Avropa Mәrkәzi Bankı
AR Mәrkәzi Bankı
Dünya Bankı
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70 BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә qoşulan ölkәlәr öhdәlik götrürlәr:

•

Vergilәri yüksәltmәmәk
Cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәmәk
Heç bir mәhdudiyyәt tәtbiq etmәmәk
Cari beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәk
Kapital hәrәkәti üzrә beynәlxalq әmәliyyatlar üzrә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәmәk

71 BVFnin әsasnamәsinin 8ci maddәsinә qoşulan ölkәlәrә aiddir:

•

Xarici dönәrlilik
Daxili dönәrlilik
Tam dönәrlilik
Yarım dönәrlilik
Cari beynәlxalq әmәliyyatların dönәrliliyi (sәrbәst dönәrlilik)

72 Xarici valyuta dönәrliliyi:

•

Heç biri doğru deyil
Milli valyutanın xarici valyutaya (qeyriresidentlәr üçün) dәyişdirilmәsi imkanı
Milli valyutanın xarici valyutaya (residentlәr üçün) dәyişdirilmәsi imkanı
Milli valyutanın qızıla dәyişdirilmәsi imkanı
Cari ölkәnin valyutasının SDRә dәyişdirilmәsi imkanı

73 Daxili valyuta dönәrliliyi:

•

Heç biri doğru deyil
Milli valyutanın xarici valyutaya (residentlәr üçün) dәyişdirilmәsi imkanı
Milli valyutanın xarici valyutaya (qeyriresidentlәr üçün) dәyişdirilmәsi imkanı
Milli valyutanın qızıla dәyişdirilmәsi imkanı
Cari ölkәnin valyutasının SDRә dәyişdirilmәsi imkanı

74 Valyutanın dönәrliliyi asılıdır:

•

Vergilәrin hәcmindәn
Valyuta miqdarı vә mәhdudiyyәtlәrindәn
Valyuta kursundan
Heç nәdәn asılı deyil
Faiz dәrәcәsindәn

75 Beynәlxalq ödәmә vasitәsinә aiddir:

•

Çin yuanı
SDR
ABŞ dolları
Avro
Isveçrә frankı

76 Bir ölkәnin pul vahidinin xarici valyutada ifadә edilmәsi ................ adlanır.

•

Dәyәr
Kurs
Rejim
Standart
Paritet

77 Avropa valyuta sistemi ilk vaxtlar ............... standartına әsaslanırdı.
bürünc

•
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•

EKYU
Qızıl külçә
Gümüş
Qızıl monet (pul)

78 Bretton Vud sistemi ........... standartı әsasında yaranmışdır.

•

bürünc
Qızıl deviz
Qızıl külçә
Gümüş
Qızıl monet (pul)

79 İkinci dünya valyuta sistemi olan Genuya sistemi ........... standartı әsasında yaranmışdır.

•

bürünc
Qızıl deviz
Qızıl külçә
Gümüş
Qızıl monet (pul)

80 İmzalanmış dünya valyuta razılaşmalarını ardıcıllığı ilә göstәrin.

•

Yamayka, Paris, Bretton Vud, Genuya,
Paris, Genuya, Bretton Vud, Yamayka,
Genuya, Yamayka, Paris, Bretton Vud,
Bretton Vud, Yamayka, Genuya, Paris

81 Bu valyuta kursunda, valyuta kursu bazardakı tәlәb vә tәklifin tәsiri altında tәyin olunur.

•

Heç birindә
Üzәn
Dәyişәn
Bazar
Müәyyәn edilmiş

82 Hәr hansı bir valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq edilәn ölkә valyutası ................... Adlanır

•

Heç biri
Qismәn dönәrli
Sәrbәst dönәrli
Qapalı
Dönәrli olmayan

83 Hansı valyuta kursunda valyuta kursunun dәyişmәsinә yol verilmir?

•

Heç birindә
Müәyyәn edilmiş
Üzәn
Bazar
Dәyişәn

84 Birinci dünya valyuta sistemi ................... standartı әsasında qurulmuşdur.

•

Gümüş
Qızıl deviz
SDR standartı
Bürünc
Qızıl monet (pul)
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85 Milli valyutanın xarici valyutaya vә ya beynәlxalq valyuta vahidlәrinә nisbәtdә kursunun yüksәldilmәsi
............ adlanır.

•

Inflyasiya
Revalvasiya
Devalvasiya
Sıfırlaşdırma
Denominasiya

86 Azәrbaycanda rәsmi olaraq hansı valyuta rejimi tәtbiq olunur?

•

Mlli valyutanın xarici valyutaya әsasәn müәyyәn edilmәsi
Sәrbәst üzәn milli valyuta
Dollarlaşma
Formal
İdarә olunan

87 Azәrbaycanda valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn orqan hansıdır?

•

Gömrük Komitәsi
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
Hökumәt
İqtisadiyyat Nazirliyi

88 Azәrbaycanda maliyyә bazarlarına nәzarәt edәn orqan hansıdır?

•

Gömrük Komitәsi
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Mәrkәzi Bank
Hökumәt
Maliyyә Nazirliyi

89 Valyuta riski nәdir?

•

Hamısı doğrudur
Xarici valyuta kursunda dәyişmәlәrlә әlaqәdar olaraq zәrәrә uğramaq imkanı
Faiz dәrәcәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar olaraq zәrәrә uğramaq imkanı
Sözvdәlәşmә zamanı qiymәtli kağızların qiymәtinin dәyişmәsi nәticәsindә tәrәflәrdәn birinin zәrәrә uğraması
Xarici ticarәt kontragentinin ödәmә qabiliyyәtinin itirmәsi ilә әlaqәdar zәrәrә uğramaq imkanı

90 Bakı Banklararası Valyuta Birjası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2001.0
1992.0
1988.0
1994.0
2000.0

91 Aşağıdakılardan hansı müasir valyuta bazarının xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri
İqtisadi vә siyasi xәbәrlәrә sabit vә zәif hәssaslıq
Valyuta bazarının qloballaşması
әmәliyyatların fasilәsizliyi
İnternet texnologiyaların inkişafı

92 Valyuta bazarı adı altında nә nәzәrdә tutulur?
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•

Heç biri düz deyil.
Qiymәtli kağızlarla sövdәlәşmә aparılan yer
Beynәxalq, maliyyә, kredit, valyuta, qiymәtli kağızlarla әmәliyyatları hәyata keçirәn maliyyә tәşkilatlarınn
mәcmusudur.
Kursu tәlәb vә tәklifin әsasında formalaşan vә xarici valyuta ilә milli valyutanın alqı satqısı hәyata keçirilәn rәsmi
mәrkәzlәr
Dünya maliyyә vәsaitlәrinin hәrәkәtinin banklar, kredit, maliyyә qurumları, fond birjaları vasitәsi ilә hәyata
keçirilmәsinin mәcmusu

93 Dövlәtlәrarası müqavilәlәrlә vә milli qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş valyuta münasibәtlәrinin
tәnzimlәnmәsi vә tәşkili forması ................ adlanır.

•

Valyuta mqünasibәtlәri
Kredit bazarı
Dünya valyuta sistemi
Valyuta sistemi
Valyuta bazarı

94 Bretton Vud valyuta sisteminә ideoloji ilham verәn bu şәxs olmuşdur.

•

Con Travolta
Milton Fridman
İrvinq Fişer
Devid Rikardo
Con Keyns

95 Bretton Vud valyuta sistemi bu ildә rәsmilәşdirilmişdir.

•

1920ci idә beynәlxalq konfransda
1922ci idә beynәlxalq konfransda
1915ci idә beynәlxalq konfransda
1944cü idә beynәlxalq konfransda
1976cı idә beynәlxalq konfransda

96 Qızıl deviz standartı sistemi rәsmi olaraq bu şәhәrdә vә bu ildә rәsmilәşdirilmişdir.

•

Paris konfransı, 1867
Yamayka konfransı, 1976
Genuya konfransı, 1922
Vaşinqton konfransı, 1913
Bretton Vud konfransı, 1944

97 Qızıl monet standartı sistemi rәsmi olaraq bu şәhәrdә vә bu ildә rәsmilәşdirilmişdir.

•

Bretton Vud konfransı, 1944
Vaşinqton konfransı, 1913
Yamayka konfransı, 1976
Paris konfransı, 1867
Genuya konfransı, 1922

98 Valyuta kursu...................

•

Milli valyutanın ABŞ dollarına nisbәti
Milli valyutanın SDRә nisbәti
Milli valyutanın avroya nisbәti
Bir ölkәnin pul vahidinin xarici valyutada ifadә edilmiş qiymәtidir.
Milli valyutanın EKYUya nisbәti

99 Üzәn valyuta kursu hansıdır?

•
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•

Valyuta bazarında tәlәb vә tәklifin dәyişmәsinә bağlı olaraq dәyişәn valyuta kursu
EKYU ilәnisbәtdә olan valyuta kursu
Valyuta kurslarının dollarla nisbәti
BVF tәrәfindәn müәyyәn edilәn
SDRlә nisbәtdә olan valyuta kursu

100 Müәyyәn edilmiş valyuta kursu hansıdır?

•

Valyuta kurslarının dollarla nisbәti
EKYU ilәnisbәtdә olan valyuta kursu
Dar çәrçivәdә dәyişәn valyuta kursu
SDRlә nisbәtdә olan valyuta kursu
BVF tәrәfindәn müәyyәn edilәn kurs

101 Dönәrlilik dәrәcәsinә görә müәyyәn edilir:

•

Dәyişәn vә sabit qalan
Möhkәm vә yumuşaq valyuta
Tam dönәrli, qismәn dönәrli vә dönәrli olmayan (qapalı) valyutalar
Sәrbәst vә qapalı
Sәrbәst dönәrli vә sәrbәst dönәrli olmayan valyuta

102 Beynәlxalq valyuta sistemi .................

•

Beynәlxalq müqavilәlәr әassında müәyyәn edilmiş dünya hesablaşmalar münasibәtlәridir.
Beynәlxalq müqavilәlәr әassında müәyyәn edilmiş dünya banklararası münasibәtlәridir.
Beynәlxalq müqavilәlәr әassında müәyyәn edilmiş dünya kredit münasibәtlәridir.
Beynәlxalq müqavilәlәr әassında müәyyәn edilmiş beynәlxalq valyuta münasibәtlәridir.
Heç biri doğru deyil

103 Milli valyuta sistemi ..............

•

әsas komponent olmaqla, bank sisteminin nisbәtәn müstәqil hissәsidir.
әsas komponent olmaqla, kommersiya sisteminin nisbәtәn müstәqil hissәsidir.
әsas komponent olmaqla, pul sisteminin nisbәtәn müstәqil hissәsidir.
әsas komponent olmaqla, vergi sisteminin nisbәtәn müstәqil hissәsidir.
әsas komponent olmaqla, kredit sisteminin nisbәtәn müstәqil hissәsidir.

104 Valyuta ............

•

Xarici pul vahididir.
Beynәlxalq әmәliyyatlarda istifadә edilәn milli pul vahididir.
Dönәrli olmayan pul vahididir.
Heç biri deyil.
Milli pul vahididir

105 İstәnilәn ölkәnin Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankına daxil olmanın şәrti hansıdır?

•

NyuYorkda
Moskvada
Berlindә
BVFyә üzv olmaq
Londonda

106 BVFnin idarәetmә mәrkәzi ............ yerlәşir.
Avropa İnkişaf Bankı
Avropa İnvestisiya Bankı
Avrasiya İnkişaf Bankı
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•

Dünya İnkişaf Bankı
Vaşinqtonda

107 Bu tәşkilat BMTnin ixtisaslaşmış status almış tәşkilatıdır.

•

Dünya Bankı
Avropa yenidәnqurma bankı
Avropa Mәrkәzi Bankı
BVF

108 Bu 1930cu ildә yaranmış ilk dövlәtlәrarası bankdır.

•

BVF
Dünya Bankı
Beynәlxalq hesablaşmalar bankı

109 BVFnin ayırdığı kreditlәrin müddәti ......... arasındadır.

•

20 ilә 25 il
50 ilә 100 il
5 ilә 10 il
1 il
3 ilә 5 il

110 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının BFVdәn aldığı bir çox kreditlәri ................

•

Qısa müddәtlidir
Orta müddәtlidir
Heç biri
Faizsizdir.
Uzunmüddәtlidir

111 Tәdiyyә balansının kәsiri olarsa BVFnin iştirakçı ölkәlәri valyuta vәsaitlәrini ............... ala bilәrlәr.

•

Heç ala bilmәzlәr.
Ehtiyat mövqe hәddindә
Müәyyәn edilmiş limit çәrçivәsindә
Mәhdudiyyәtsiz
Bәrpa olunan kredit xәtti hesabına

112 Azәrbaycan ............... ildәn Dünya Bankının üzvüdür.

•

1996.0
1992.0
1976.0
1922.0
1944.0

113 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı vә onun üç filialı
BVF
Amerika inkişaf bankı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

114 Azәrbaycan ............... ildәn BVFnin üzvüdür.
1996.0

•
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•

1992.0
1976.0
1922.0
1944.0

115 BVF vә Dünya Bankı Qrupu ................ razılaşması çәrçivәsindә yaradılmışdır.

•

London
Bretton Vud
Genuya
Yamayka
Paris

116 Yamayka valyuta sistemi ilk vaxtlar ............. әsaslanırdı.

•

Gümüş standartına
SDR standartına
Qızıl külçә standartına
Qızıl monet standartına
EKYU standartına

117 Üçüncü dünya valyuta sistemi qızıl deviz standartı vә iki ehtiyat valyuta, ABŞ dolları vә ..................
әsasında qurulmuşdur.

•

Italyan lirәsi
Ingilis funt sterlinqi
Isveçrә frankı
Yapon ieanası
Alman markı

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

•

Açıq
Aktiv
Defisit
Passiv
Balanslaşdırılmış

119 Valyuta ............. cari ölkәnin pul vahidinin xarici valyutada ifadә edilmәsidir.

•

Müdaxilәsi
Kursu
Pariteti
Rejimi
Dempinqi

120 Avropa valyuta sistemi ilk vaxtlar ............... әsaslanırdı.

•

Qızıl monet standartına
Gümüş standartına
Qızıl külçә standartına
EKYU standartına
SDR standartına

121 İkinci dünya valyuta sistemi ............. standartı üzәrindә qurulmuşdur.

•

Bürünc
Qızıl deviz
Qızıl külçә
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Qızıl monet
Gümüş

122 ................... dönәrli valyutada rezidentlәr üçün valyuat mәhdudiyyәtlәri tәtbiq edilir.

•

Dәyişkәn
Xarici
Sәrbәst
Daxili
Banklararası

123 ........... valyuta kursunda, valyuta kursu bazarda tәlәb vә tәklifin tәsiri ilә müәyyәn edilir.

•

Qapalı
Üzәn
Dәyişәn
Bazar
Yüksәlәn

124 ............. valyuta, valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiq edilәn ölkәlәrin valyutasıdır.

•

Açıq
Qismәn dönәrli
Sәrbәst dönәrli
Dönәrli olmayan
Ehtiyat

125 ............. valyuta kursunda valyuta kursunda dәyişmәlәrә yol verilmir.

•

Yüksәlәn
Bazar
Dәyişәn
Müәyyәn edilmiş
Üzәn

126 Birinci dünya valyuta sistemi ............. standartı üzәrindә qurulmuşdur.

•

Bürünc
Qızıl monet
Qızıl külçә
Qızıl deviz
Gümüş

127 Manat ............... valyutadır.

•

Açıq
Qismәn dönәrli
Sәrbәst dönәrli
Dönәrli olmayan
Ehtiyat

128 ................... valyuta bir ölkә daxilindә istifadә edilәn vә digәr xarici valyutalar ilә mübadilә edilmәyәn
valyutadır.

•

Açıq
Dönәrli olmayan
Sәrbәst dönәrli
Qismәn dönәrli
Qapalı
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129 Hansı valyuta mәhdudiyyәtsiz xarici ölkәlәrin valyutası ilә mübadilә edilir?

•

Açıq
Sәrbәst dönәrli
Dönәrli olmayan
Qismәn dönәrli
Qapalı

130 Milli pul vahidi ............ milli valyutaya çevrilir.

•

BVF icazә verdikdә
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrdә istifadә edildikdә
Dönәrli olduqda
Qsmәn dönәrliliyi tәmin edildikdә
Tam sәrbәst dönәrli olması tәmin edildikdә

131 Valyuta sistemi ................... tәnzimlәnәn valyuta münasibәtlәrinin tәşkili formasıdır.

•

Yalnız Dünya Bankı ilә
Milli qanunvericilik vә ya dövlәtlәrarası müqavilәlәrlә
Yalnız dövlәtlәrarası müqavilәlәrlә
Bank adәt vә әnәnәlәri ilә
Yalnız BVF vasitәsi ilә

132 Beynәlxalq valyuta münasibәtlәri, dünya tәsәrrüfatında ................... mәcmu ictimai әlaqәlәrdә fәaliyyәt
göstәrmәsdir.

•

Gümüşün
Milli pul vahidlәrinin
Qiymәtli kağızların
Qiymәtli daşqaşların
Qızılın

133 Ehtiyat valyuta ............

•

EKYUdur.
SDRdir.
Beynәlxalq ödәniş vә ehtiyat vәsaitlәri funksiyasını yerinә yetirәn sәrbәst dönәrli valyutadır.
“Möhkәm” sәrbәst dönәrli valyutadır.
Heç biridir.

134 Aşağıdakılardan hansını müasir valyuta bazarının xüsusiyyәtlәrinә aid etmәk olmaz?

•

Heç birini
Iqtisadi vә siyasi hadisәlәrә sabit vә zәif hәssaslıq
Valuta bazarının qloballaşması
Internet texnologiyalarının intensiv inkişafı
әmәliyyatların fasilәsizliyi

135 Valyuta kursu nәdir?

•

Heç biri doğru deyil.
Bir ölkәnin pul vahidinin xarici pul vahidlәri vә ya beynәlxalq hesablaşma vahidlәri ilә ifadә olunmasıdır.
Müxtәlif ölkәlәrin valyutaları ilә dәyәr nisbәtidir.
Milli valyutanın xarici valyuta ilә mübadilәsidir.
İki valyuta arasında qanunvericilik çәrçivәsindә müәyyәn edilmiş nisbәtidir.

136 Azәrbaycanın tәdiyyә balansını kim tәrtib edir?
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•

İqtisadiyyat Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Hökümәt
Maliyyә Nazirliyi
BVF

137 Tәdiyyә balansı nәdir?

•

Heç biri deyil.
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlә ifadәsidir.
Rezidentlәrin müәyyәn dövr әrzindә gәlirlәrinin uçotudur.
Ölkәnin tәlәb vә öhdәliklәrinin müәyyәn tarixә tәrtib edilmәsidir.
Ölkәnin beynәlxalq aktiv vә passivlәri vә maliyyә mövqeyidir.

138 Aşağıdakılardan hansı, dövlәtlәrin beynәlxalq tәlәb vә pul öhdәliklәrinin ölçülmәsindә istifadә edilәn
şәrti pul vahididir?

•

Fövqәladә valyuta
SDR
Ehtiyat valyuta
Beynәlxalq kollektiv valyuta
Klirinq valyutası

139 Digәr ölkәlәrin, inkişaf etmiş ölkәlәrin (ABŞ, İsveçrә vә s.) pul vahidlәrindә valyuta ehtiyatlarını
saxlaması .................

•

Fövqәladә valyuta
Ehtiyat valyuta
Beynәlxalq kollektiv valyuta
SDR
Klirinq valyutası

140 Avropa valyuta sisteminә ............... aiddir.

•

Sadә valyuta standartı
EKYU standartı
Qızıl standart
Qızıl deviz standartı
SDR standartı

141 Paris valyuta sistemi hansı valyuta kursu ilә sәciyyәlәndirilir?

•

Heç biri ilә
Sәrbәst üzәn
Sәrbәst rejimli
Müәyyәn edilmiş
Ortaq müәyyәn edilmiş vә üzәn

142 Bretton Vuds valyuta sistemi hansı valyuta kursu ilә sәciyyәlәndirilir?

•

Heç biri ilә
Müәyyәn edilmiş
Sәrbәst rejimli
Sәrbәst üzәn
Ortaq müәyyәn edilmiş vә üzәn

143 SDR hansı valyuta sistemindә tәtbiq edilmişdir?
Heç birinә

•
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•

Yamayka valyuta sisteminә
Avropa valyuta sisteminә
Paris valyuta sisteminә
Genuya valyuat sisteminә

144 Qızıl vә valyuta ehtiyatlarının qızılla mübadilә edilmәsi standartı hansıdır?

•

EKYU standartı
Qızıl deviz standartı
Qızıl monet standartı
Çoxvalyutalı standart
SDR standartı

145 Müәyyәn edilmiş valyuta kursu hansı sistemә aiddir?

•

Heç birinә
Bretton Vud valyuta sisteminә
Avropa valyuta sisteminә
Paris valyuta sisteminә
Genuya valyuat sisteminә

146 Xarici borclardan istifadә tәdiyyә balansının ........................ balanslaşdırma metoduna aiddir.

•

әnәnәvi
heç biri
sonuncu
müvәqqәti
Konservativ

147 Tәdiyyә balansının müvәqqәti balanslaşdırma metodu .................... Istifadәsidir

•

Rüsumların
Xarici borcların
Kommersiya banklarında fiziki şәxslәrin depozitinin
Büdcә gәlirlәri
Qızılvalyuta ehtiyatlarının

148 Svop kreditlәrindәn istifadә tәdiyyә balansının ........................ balanslaşdırma metoduna aiddir.

•

heç biri
müvәqqәti
әnәnәvi
Konservativ
sonuncu

149 ...................... istifadә tәdiyyә balansının müvәqqәti balanslaşdırma metodlarındandır.

•

Vergilәrdәn
Svop kreditlәrindәn
Büdcә gәlirlәrindәn
Istiqraz emissiyasından
Qızılvalyuta ehtiyatlarından

150 Qızılvalyuta ehtiyatlarınn istifadәsi tәdiyyә balansının ........................ balanslaşdırma metoduna aiddir.

•

heç biri
sonuncu
әnәnәvi
Konservativ
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müvәqqәti

151 Tәdiyyә balansının balanslaşdırılmasında sonuncu olan metodu göstәrin.

•

Heç biri
Qızılvalyuta ehtiyatının istifadәsi
Kredit svoplarının istifadәsi
Valyuta mәnfәәtinin tәkrar istifadәsi
BVFnin ehtiyat kreditlәrindәn istifadә

152 Tәdiyyә balansının balanslaşdırma metodlar qrupunu göstәrin

•

heç biri
sonuncu
әnәnәvi
Daimi
silsilә

153 Tәdiyyә balansının balanslaşdırma metodlar qrupunu göstәrin

•

heç biri
Müvәqqәti
әnәnәvi
Daimi
silsilә

154 Ölkәyә faktiki daxilolmalar ödәnişlәri ................. tәdiyyә balansı aktiv hesab edilir.

•

Heç zaman
Üstәlәyirsә
Sıfıra bәrabәr edirsә
Azaldırsa
Bağlayırsa

155 Ölkәyә faktiki daxilolmalar ödәnişlәri üstәlәyirsә tәdiyyә balansı .............. hesab edilir.

•

Açıq
Aktiv
Gizli
Passiv
Qanuni

156 Portfel investisiyaları tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlar
Kapitalla әmәliyyatlar
Maliyyә әmәliyyatlarına
Cari әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlarına

157 BVFnin metodikasına görә kapitalla әmәliyyatlar hesabına tәdiyyә balansının ............... maddәsi aid
edilir.

•

vergilәr
Portfel investisiyaları
әmtәә idxalı
Nouhau hesablaşmaları
köçürmәlәr

22/88

22.12.2016

158 Birbaşa investisiyalar tәdiyyә balansının .................... Aiddir

•

Vergi әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlar
Idxalixrac әmәliyyatlarına
Cari әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına

159 BVFnin metodikasına görә kapitalla әmәliyyatlar hesabına tәdiyyә balansının ......... maddәsi aiddir.

•

Rabitә
әmtәә idxalı
Birbaşa investisiyalar
Tәlәb köçürmәlәri
heç biri

160 BVFnin metodikasına görә kapitalla әmәliyyatlar hesabına tәdiyyә balansının ......... maddәsi aiddir.

•

rüsumlar
Kreditlәr
Görünmәz әmәliyyatlar
Faizlәr vә dividentlәr
әmtәә ixracı

161 Sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması tәdiyyә balansının ..................... aiddir.

•

Vergi әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlara
Idxalixrac әmәliyyatlarına
Cari әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına

162 Görünmәz әmәliyyatlara aid olan tәdiyyә balansı maddәsini göstәrin.

•

rüsumlar
Sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması
kreditlәr
әmtәә idxalı
investisiyalar

163 Rabitә ödәnişlәri tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlaın aiddir?

•

Vergi әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlara
Idxalixrac әmәliyyatlarına
Cari әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına

164 Görünmәz әmәliyyatlara tәdiyyә balansının bu maddәsi aiddir:

•

rüsumlar
rabitә ödәnişlәri
әmtәә ixracı
Kreditlәr
investisiyalar

165 Birtәrәfli köçürmәlәr tәdiyyә balansının ................... aiddir.
Vergilәrlә әmәliyyatlara

•
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•

Görünmәz әmәliyyatlara
Idxalixrac әmәliyyatlarına
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara

166 Tәdiyyә balansının hansı maddәsi görünmәz әmәliyyatlara aiddir?

•

Rüsumlar
Birtәrәfli transfertlәr
Ssuda kapitalının ixracı
Kreditlәr
Investisiyalar

167 Faizlәr vә dividentlәr tәdiyyә balansının hansı maddәsinә aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara

168 Tәdiyyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına hansı maddә aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Faizlәr vә dividentlәr
Kreditlәr
әmtәә idxalı
Investisiyalar

169 Faizlәr vә dividentlәr tәdiyyә balansının hansı maddәsinә aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara

170 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar maddәsinә .............. aiddir.

•

vergilәr
Faizlәr vә dividentlәr
sәhvlәr vә buraxılmalar
kreditlәr
kapital hәrәkәti

171 Görünmәz әmәliyyatlar tәdiyyә balansının hansı maddәsinә aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara

172 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar maddәsinә .............. aiddir.

•

vergilәr
Görünmәz әmәliyyatlar
sәhvlәr vә buraxılmalar
kreditlәr
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kapital hәrәkәti

173 әmtәә ixracı tәdiyyә balansının hansı maddәsinә aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara

174 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar maddәsinә .............. aiddir.

•

vergilәr
әmtәә ixracı
sәhvlәr vә buraxılmalar
kreditlәr
kapital hәrәkәti

175 Hesablaşma balansı .............. әks etdirәn sәnәddir.

•

Vergilәr vә rüsumların nisbәtini
Ölkәnin öhdәlik vә tәlәbatının nisbәtini
Idxalat vә ixracataın nisbәtini
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәyә faktiki valyuta daxilolmaları vә ödәnişlәrinin nisbәtini
Büdcәnin gәlir vә xәrc nisbәtini

176 Ölkәnin öhdәlik vә tәlәbat nisbәtini .............. әks etdirәn sәnәddir.

•

Vergilәr balansında
Hesablaşma balansında
Tәdiyyә balansında
Ticarәt balansında
Qiymәtlәrin xülasәsindә

177 Tәdiyyә balansı ........................ әks etdirәn statistik sәnәddir.

•

Vergilәr vә rüsumların nisbәtini
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәyә faktiki valyuta daxilolmaları vә ödәnişlәrinin nisbәtini
Büdcәnin gәlir vә xәrc nisbәtini
Idxalat vә ixracataın nisbәtini
Ölkәnin öhdәlik vә tәlәbatının nisbәtini

178 Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin faktiki valyuta daxilolmaları vә ödәnişlәri nisbәti ............. әks olunur.

•

Heç birindә
Tәdiyyә balansında
Qiymәtlәrin xülasәsindә
Ticarәt balansında
Hesablaşma balansnda

179 Birbaşa investisiyalardan gәlirlәr ............ aiddir.

•

Vergilәr hesabına
Cari әmәliyyatlara
Kapital hәrәkәti hesabına
Kapital transfertlәrinә
Maliyyә hesabına

180 Portfel investisiyalardan gәlirlәr ............ aiddir.
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•

Vergilәr hesabına
Cari әmәliyyatlara
Kapital hәrәkәti hesabına
Kapital transfertlәrinә
Maliyyә hesabına

181 Bir tәrәfli transfert ödәmәlәri ............ әks olunur.

•

Heç birindә
Cari әmәliyyatlar balansı hesabında
Maliyyә hesabında
Beynәlxalq ehtiyatlarda
Kapitalla maliyyә hәrәkәtlәri

182 Cari әmәliyyatlar hesabına .......... daxil deyil.

•

Heç biri
Sәhvlәr vә buraxılmalar
Xidmәtlәr
Investisiya gәlirlәri
әmtәәlәr

183 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil.
Kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı üç hissәdәn ibarәtdir.
Çin vә Yaponiya nettoixracatçı hesab olunur.
әgәr cari әmәliyyatların yekun göstәricilәri mәnfidirsә, tәdiyyә balansı defisit hesab edilir.
ABŞ xarici maliyyә resurslarının nettoidxalçısı hesab edilir.

184 Doğru olmayanı göstәrin

•

Investisiya gәlrilәri cari әmәliyyatlara aiddir.
Qeyrimonetar qızıl cari әmәliyyatlara aiddir
Monetar qızıl ehtiyat aktivlәrә aiddir.
Heç biri doğru deyil.
Bank kapitalı beynәlxalq valyuta ehtiyatlarına aiddir.

185 İnvestisiya gәlirlәri ............. aiddir.

•

vergilәr hesabına
Cari әmәliyyatlar hesabına
maliyyә hesabına
Sәhvlәr vә buraxılmalar maddәsinә
kapital hәrәkәti hesabına

186 Kapital hәrәkәti hesabına ........... aid deyil.

•

Heç biri
Investisiya gәlirlәri
Portfel investisiyaları
Digәr investisiyalar
Birbaşa investisiyalar

187 Kapital hәrәkәti vә maliyyә resurslarına .............. aiddir.

•

heç biri
cari ildә ödәnilmәyәn bәzi öhdәliklәrin, gәlәcәyә devr edilmәsi
bir tәrәfli transfertlәr
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әmәyin ödәnilmәsi
investisiya gәlirlәri

188 Qızılvalyuta ehtiyatları ............. aiddir.

•

Heç birinә
Tәdiyyә balansının sonuncu balanslaşdırma metodlarına
Tәdiyyә balansının görünmәz balanslaşdırma metodlarına
Tәdiyyә balansının sәrbәst balanslaşdırma metodlarına
Tәdiyyә balansının müvәqqәti balanslaşdırma metodlarına

189 Tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin sonuncu metoduna .............. aiddir.

•

Rüsumların qaldırılması
Qızılvalyuta ehtiyatları
Xarici borclar
Sahibkarlıq kapitalının idxalı
Vergilәrin azaldılması

190 Tәdiyyә balansının müvәqqәti tәnzimlәnmәsi metoduna ............. aid deyil

•

Rüsumların qaldırılması
Qızılvalyuta ehtiyatlarının istifadәsi
Xarici borclar
Sahibkarlıq kapitalının idxalı
Vergilәrin azaldılması

191 Maliyyәnin qloballaşması .................. tәsir edәn amildir.

•

ölkәnin vergi sisteminә
әmәyin sәmәrәliliyinә
ölkәnin bank sektorunun sabitliyinә
ölkәnin tәdiyyә balansına
әhaliyә verilәn istehlak kreditlәrinә

192 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin

•

Maliyyә qәlәbәsi
Maliyyәnin qloballaşması
Heç biri
Maliyyәnin mәrkәzlәşmәsi
Maliyyәnin sәmәrәliliyi

193 Ölkәnin xarici xәrclәrinin artması .................... tәsir edәn amillәrdir.

•

ölkәnin vergi sisteminә
әmәyin sәmәrәliliyinә
ölkәnin ekoloji sisteminә
ölkәnin tәdiyyә balansına
ölkәnin enerji balansına

194 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin

•

Ölkәnin vergi sistemi
Bankların kredit ekspansiyası
Işsizliyin artması
Investisiyaların artması
Ölkәnin xarici xәrclәrinin artmasıdır.
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195 İqtisadiyyatın tsikllik dәyişmәsi .................... tәsir edәn amillәrdir.

•

ölkәnin vergi sisteminә
әmәyin sәmәrәliliyinә
ölkәnin ekoloji sisteminә
ölkәnin tәdiyyә balansına
ölkәnin enerji balansına

196 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin

•

Ölkәnin vergi sistemi
Işsizliyin artması
Investisiyaların artması
Iqtisadiyyatın tsiklik dәyişmәsidir
Bankların kredit ekspansiyası

197 Ölkәnin qeyribәrabәr inkişafı .................... tәsir edәn amillәrdir.

•

ölkәnin enerji balansına
ölkәnin ekoloji sisteminә
әmәyin sәmәrәliliyinә
ölkәnin tәdiyyә balansına
ölkәnin vergi sisteminә

198 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin

•

Ölkәnin qeyribәrabәr inkişafı
Investisiyaların artması
Ölkәnin vergi sistemi
Işsizliyin artması
Bankların kredit ekspansiyası

199 Qloballaşma vә beynәlmilәllәşmә .................... tәsir edәn amillәrdir.

•

ölkәnin vergi sisteminә
әmәyin sәmәrәliliyinә
ölkәnin ekoloji sisteminә
ölkәnin tәdiyyә balansına
ölkәnin enerji balansına

200 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amillәr...................dir

•

Istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi
Iqtisadiyyatın regionallaşdırılması prosesi
Kapitalın mәrkәzlәşdirilmәsi
Ixtisaslaşma vә kooperasiya
Qloballaşma vә beynәlmilәllәşmә

201 BVFnin ehtiyat kreditlәrinin tәkrar istifadәsi tәdiyyә balansının ..................... metodudur.

•

әnәnәvi
Sabit
Sonuncu
Müvәqqәti
Mövsümi

202 .................... tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin müvәqqәti metodudur.
Qızılvalyuta ehtiyatları
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•

Istiqraz emissiyası
Büdcә gәlirlәri
BVFnin ehtiyat kreditlәri
Dünya Bankı kreditlәri

203 Valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadәsi tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin hansı metodudur?

•

әnәnәvi
müasir
Müvәqqәti
mövsümi
illik

204 .................... tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin müvәqqәti metodudur.

•

Qızılvalyuta ehtiyatları
Dünya Bankı kreditlәri
Büdcә gәlirlәri
Istiqraz emissiyası
Valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadәsi

205 Sahibkar kapitalının idxalı tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin hansı metodudur?

•

illik
әnәnәvi
müasir
Müvәqqәti
mövsümi

206 .................... tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin müvәqqәti metodudur.

•

Dünya Bankı kreditlәri
Qızılvalyuta ehtiyatları
Istiqraz emissiyası
Büdcә gәlirlәri
Sahibkar kapitalının idxalı

207 Xarici borclar tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin hansı metodudur?

•

illik
әnәnәvi
müasir
Müvәqqәti
mövsümi

208 .................... tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin müvәqqәti metodudur.

•

Büdcә gәlirlәri
Istiqraz emissiyası
Dünya Bankı kreditlәri
Qızılvalyuta ehtiyatları
Xarici borclar

209 Svop kreditlәri tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin hansı metodudur?
müasir
әnәnәvi
illik
mövsümi

•
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•

Müvәqqәti

210 .................... tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsinin müvәqqәti metodudur.

•

Büdcә gәlirlәri
Istiqraz emissiyası
Dünya Bankı kreditlәri
Qızılvalyuta ehtiyatları
Svop kreditlәri

211 Qızılvalyuta ehtiyatlarının istifadәsi tәdiyyә balansının ............. tәnzimlәnmәsi metodlarına aiddir.

•

illik
әnәnәvi
müasir
sonuncu
mövsümi

212 Tәdiyyә balansının balanslaşdırma metodları olan sonuncu metodlara hansılar aiddir?

•

Dünya Bankı kreditlәri
Svop kreditlәri
Valyuta daxilolmalarının tәkrar istifadәsi
Qızılvalyuta ehtiyatları
BVF kreditlәri

213 Tәdiyyә balansının balanslaşdırma metodları qrupunu göstәrin.

•

müasir
әnәnәvi
illik
mövsümi
sonuncu

214 Tәdiyyә balansının balanslaşdırma metodları qrupunu göstәrin.

•

illik
Müvәqqәti
müasir
әnәnәvi
mövsümi

215 Faktiki daxilolmalar valyuta xәrclәrini .................... tәdiyyә balansı aktiv hesab edilir.

•

Normaldırsa
Çoxdursa
Zәifdirsә
Güclüdürsә
Azdırsa

216 Faktiki daxilolmalar valyuta xәrclәrini çoxdursa tәdiyyә balansı .............. hesab edilir.

•

passiv
aktiv
passiv
Açıq
normal

217 Porfel investisiyaları tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?
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•

Vergi әmәliyytları
Kapitalla әmәliyytalar
Maliyyә әmәliyyatları
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlarına

218 Kapitalla әmәliyyatlar tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?

•

әmtәә idxalı
Portfel investisiyaları
nouhau hesablaşmaları
Tәzminat
cari әmәliyyatlar

219 Birbaşa investisiyalar tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?

•

Vergi әmәliyytları
Kapitalla әmәliyytalar
Maliyyә әmәliyyatları
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlarına

220 BVFnin metodikasına әsasәn hansı әmәliyyat kapital әmәliyyatları hesabına aiddir?

•

vergi әmәliyyatları
birbaşa investisiyalar
faiz vә dividentlәr
әmtәә ixracı
görünmәz әmәliyyatlar

221 Kreditlәr tәdiyyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?

•

Vergi әmәliyytları
Kapitalla әmәliyytalar
Maliyyә әmәliyyatları
Cari әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlarına

222 BVFnin metodikasına әsasәn hansı әmәliyyat kapital әmәliyyatları hesabına aiddir?

•

vergi әmәliyyatları
kreditlәr
faiz vә dividentlәr
әmtәә ixracı
görünmәz әmәliyyatlar

223 Sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması xәrclәri hansı әmәliyyatlara aiddir?

•

Vergi әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapital hәrәkәtinә
Idxalixrac әmәliyyatlarına

224 Tәdiyyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına .......... aiddir.

•

Vergilәr
Sәfirlik vә nümayәndәliklәrin saxlanılması xәrclәri
әmtәә idxalı
31/88

22.12.2016

Kreditlәr
investisiyalar

225 Rabitә xidmәtlәri hansı әmәliyyatlara aiddir?

•

Vergi әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapital hәrәkәtinә
Idxalixrac әmәliyyatlarına

226 Tәdiyyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına .......... aiddir.

•

hamısı
Rabitә xidmәtlәri
kreditlәr
әmtәә ixracı
investisiyalar

227 Şәxsi pul köçürmәlәri tәdiyyә balansının hansı bölmәsinә aiddir?

•

Vergi ödәmәlәrinә
Görünmәz әmәliyyatlara
Maliyyә әmәliyyatlarına
Idxalatixracat әmәliyyatlarına
Kapital hәrәkәtinә

228 Ticarәt balansının görünmәz әmәliyyatlarına .......... aiddir.

•

Vergi borcları
Şәxsi pul köçürmәlәri
Investisiyalar
Kreditlәr
Kapital borcunun ixracı

229 Faizlәr vә dividentlәr ticarәt balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir?

•

Vergilәrlә әmәliyyatlara
Görünmәz әmәliyyatlarına
Kapital hәrәkәtinә
Maliyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlar

230 Ticarәt balansının görünmәz әmәliyyatlarına ................. aiddir.

•

heç biri
faizlәr vә dividentlәr
әmtәә idxalı
Investisiyalar
kreditlәr

231 Faizlәr vә dividentlәr hansı әmәliyyatlara aiddir?

•

Hamısı
Cari әmәliyyatlara
Idxal vә ixrac әmәliyyatlarına
Maliyyә әmәliyyatlarına
Kapitalla әmәliyyatlara
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232 Ticarәt balansının cari әmәliyyatlarına .............. aiddir.

•

Maliyyә alәtlәri ilә әmәliyyatlar
Faizlәr vә dividentlәr
Kapital hәrәkәti
Hamısı
Cari hesablar vә depozitlәr

233 Görünmәz әmәliyyatlar ticarәt balansının hansı bölmәsinә aiddir?

•

Cari әmәliyyatlar
Kapitalla әmәliyyatlar
Gömrük rüsumu әmәliyyatları
Idxalixrac әmәliyyatları
Maliyyә әmәliyyatları

234 Ticarәt balansının cari әmәliyyatlar bölmәsinә aiddir?

•

Maliyyә alәtlәri ilә әmәliyyatlar
Kapital hәrәkәti
Kreditlәr
Görünmәz әmәliyyatlar
Vergi әmәliyyatları

235 Әmtәә idxalı ticarәt balansının hanı bölmәsinә aiddir?

•

Maliyyә әmәliyyatlarına
Görünmәz әmәliyyatlara
Kapital әmәliyyatlarına
Heç birinә
Cari әmәliyyatlara

236 Mәrkәzi Bank manatın kursunu zәiflәtmәk üçün ...................

•

Heç nә etmir.
Böyük miqdarda xarici valyuta alır
Böyük miqdarda xarici valyuta satır
Dünya Bankı ilә kursun zәiflәtmәk üçün müqavilә bağlayır.
BVF ilә kursun zәiflәtmәk üçün müqavilә bağlayır.

237 Mәrkәzi Bank manatın kursunu möhkәmlәndirmәk üçün ...................

•

Heç nә etmir.
Böyük miqdarda xarici valyuta satır
Böyük miqdarda xarici valyuta alır
Dünya Bankı ilә kursun möhkәmlәndirilmәsi üçün müqavilә bağlayır.
BVF ilә kursun möhkәmlәndirilmәsi üçün müqavilә bağlayır.

238 Milli valyutanın kursunun saxlanılması üçün Mәrkәzi Bankın valyuta müdaxilәlәri ................. hesabına
baş verir.

•

Heç biri
Ölkәnin valyuta ehtiyatlarına
Kommersiya banklarının vәsaitlәri
Hüquqi şәxslәrin hesabdakı vәsaitlәri
Fiziki şәxslәrin әmanәtlәri

239 Doğru olmayanı göstәrin
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•

Heç biri
Uçot dәrәcәsinin azaltmaqla Mәrkәzi Bank tәdiyyә balansını aktivlәşdirir.
Uçot dәrәcәsinin artırmaqla Mәrkәzi Bank xarici kapitalı cәlb edir.
Uçot dәrәcәsinin azaltmaqla Mәrkәzi Bank kapital axınına sәbәb olur.
Uçot dәrәcәsinin artırmaqla Mәrkәzi Bank tәdiyyә balansını aktivlәşdirir.

240 Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsini aşağı salması .................. sәbәb olur.

•

heç biri
Ölkәdәn qısamüddәtli kapitalın axınına
Kapitalın gizlәdilmәsinә
Kapital axınına
әmtәә ixracı ödәnişlәrinin artmasına

241 Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsini qaldırması .................. sәbәb olur.

•

heç biri
Ölkәyә qısamüddәtli xarici kapitalın cәlb edilmәsinә
Kapitalın gizlәdilmәsinә
Kapital axınına
әmtәә ixracı ödәnişlәrinin artmasına

242 Tәdiyyә balansı ................. hesabına aktivlәşir.

•

Uçot dәrәcәsini dondurduqda
Uçot dәrәcәsini qaldırdıqda
Uçot dәrәcәsinin aşağı salınması
Daxili kreditlәrin uçot stavkası
Uçot dәrәcәsinin daraldılmas

243 Mәrkәzi Bank tәdiyyә balansına ................... tәsir edir.

•

Heç tәsir etmir
Uçot dәrәcәsini qaldırdıqda
Rezidentlәr üçün әlavәdepozit açdıqda
Rezidentlәr üçün depozit açdıqda
Rezidentlәr üçün kreditin hәcmini qaldırdıqda

244 Mәrkәzi Bankın әsas funksiyalarına aid deyil.

•

Hesablaşma mәrkәzi
Kommersiya banklarının gәlirlәrinin bölüşdürülmәsi
Banklar bankı
Ölkәnin valyuta mәrkәzi olması
Emissiya

245 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri
Hәyat qabiliyyәtli olmayan ikitәrәfli klirinq aiddir.
Valyuta klirinqinә çoxtәrәfli forma aiddir.
Valyuta klirinqinә beynlәlxaq forma aiddir.
Hәyat qabiliyyәtli olmayan birtәrәfli klirinq aiddir.

246 Doğru olanı seçin.

•

Halhazırda istifadә edilәn bank köçürmәlәri sistemi SVOPdır.
Halhazırda istifadә edilәn bank köçürmәlәri sistemi STARdır.
Halhazırda istifadә edilәn bank köçürmәlәri sistemi SWIFT dır.
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Halhazırda istifadә edilәn bank köçürmәlәri sistemi STEPdır.
Heç biri

247 Hәyat qabiliyyәtli olmayan klirinq növü hansıdır?

•

Heç biri
Bir tәrәfli
Iki tәrәfli
Beynәlxalq
Çox tәrәfli

248 İştirakçı ölkәlәrin sayından asılı olmayaraq klirinqin formalarına ............. aid deyil.

•

Heç biri
Çox tәrәfli
Müxtәlif
Beynәlxalq
Iki tәrәfli

249 Hansı beynәlxalq ödәniş bir tәrәfdәn ödәmә şәrti, digәr tәrәfdәn hesablaşma forması kimi ....... baxılır.

•

Lori
Avans
Akkreditiv
Bank köçürmәsi
Inkasso

250 Beynәlxalq ödәnişlәrdә ödәniş zәmanәti ................ adlanır.

•

lori
Aval
Loro
Qaranto
Nostro

251 Beynlәlxalq hesablaşmalara aid deyil.

•

Vergi tapşırığı
Akkreditasiya
Inkasso
avans
ev tapşırığı

252 Müştәrinin istәyi üzrә üçüncü şәxsin sәnәd tәqdim etmәsi vә müqavilәdә nәzәrdә tutulan şәrtlәrlә ödәniş
etmәsi lazım olan bank öhdәliyi .............. adlanır.

•

Vergi tapşırığı
Akkreditiv
Inkasso
Hesab faktura
Ödәniş tapşırığı

253 İdxalatçının öhdәliyinin ödәnilmәsi üçün istifadә edilәn valyuta .............. adlanır.

•

Valyuta fondu
Ödәniş valyutası
Qiymәtli valyuta
Bağlanma valyutası
Beynәlxalq valyuta
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254 Әmtәәnin valyutada müәyyәn edilәn qiymәti .............. adlanır.

•

Valyuta fondu
Qiymәt valyutası
Qiymәtli valyuta
Ödәniş valyutası
Beynәlxalq valyuta

255 xarici bankda cari bankın hesabının açılması necә adlanır?

•

luri
Nostro
Lara
Lari
Loro

256 Cari bankda xarici bankın hesabının açılması necә adlanır?

•

luri
Loro
Lara
Lari
Nostro

257 ............... kapital axının ölçülәrinin dәyәrlәndirilmәsi metodu deyildir.

•

hamısı
әnәnәvi metod
özәl sektorun borcu metodu
dәrinlәşdirilmiş tәhlil metodu
dolaylı metod

258 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn ............... istifadә edilir.

•

Bütün cavablar sәhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Ölkәnin xarici borclarının ödәnilmәsi
Qızılvalyuta ehtiyatlarının artması
Kapital ixracı

259 Sәrbәst dönәrli vakyuta ilә olan rәsmi ehtiyatlar ................ balanslaşdırılmasına xidmәt edir.

•

Heç biri ilә
Sonuncu metodla
Müvәqqәti metodla
Kömәkçi metodla
әnәnәvi metodıa

260 Tәdiyyә balansının kәsirinin bağlanması üçün istifadә edilәn müvәqqәti metoda aid deyil.

•

Heç biri
Qızılvalyuta ehtiyatları
Güzәştli kreditlәr
Qısamüddәtli kreditlәr
BVF kreditlәri

261 ABŞın tәdiyyә balansının defisitinin bağlanması üçün ................... istifadә olunur.
Heç biri

•
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•

Milli valyuta
Xarici valyuta
ABŞın tәdiyyә balansı hәr zaman profisit
50% milli, 50% xarici valyuta

262 ABŞın tәdiyyә balansının xüsusiyyәtlәri ..................

•

Bütün hamısı
Xroniki vә böyük defisit
Sıfır saldo
Xroniki vә böyük profisit
Böyük imkanlar vәd etmәsi

263 Kapital axının qarşısının alınmasına aid deyil.

•

Demokratik islahatlar
Uzunmüddәtli kapitalın sığortalanması
Milli valyutaya inam
Ölkәdә iqtisadi vә siyasi sabitlik
Korrupsiya ilә mübaizә

264 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amili göstәrin

•

islahatlar
Ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatları
Mәrkәzlәşmә
Liberalizm
Inflyasiya

265 Kapital axını tәdiyyә balansına necә tәsir edir?

•

orta
Mәnfi
Heç cür
Şәrtlәrә bağlı olaraq
Müsbәt

266 Portfel investisiyaları ................... şәklindә hәyata keçirilir.

•

Nağd
Qiymәtli kağızlar
Texnologiya
Ixtisaslı kadrlar
Bazar

267 Portfel investisiyalarına ..................... aiddir.

•

Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsidir.
Nәzarәt hüququ olmadan qiymәtli kağızların әldә edilmәsidir.
Heç biri doğru deyil
Xarici ölkәyә ixracat mәqsәdi ilә kapital qoyuluşudur.
Nәzarәt hüququ olmaqla qiymәtli kağızların әldә edilmәsidir.

268 Doğru olmayanı göstәrin. Devalvasiya................

•

heç biri
Tәdiyyә balansının vәziyyәtinә tәsir etmir.
Tәdiyyә balansına tәsir edәn amildir.
Ixracı stimullaşdırır.
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milli valyutanın xarici valyutaya nisbәtәn zәiflәmәsidir

269 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

denominasiya
Bankların kredit ekspansiyası
Revalvasiya
Devalvasiya
Inflyasiya

270 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil
Revalvasiya ixracı stimullaşdırır.
Inflyasiya tәdiyyә balansına mәnfi tәsir göstәrir.
Devalvasiya ixracı stimullaşdırır.
Revalvasiya ixracı yavaşladır.

271 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

Maliyyә qloballaşması
Xarici dövlәt borcunun artması
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
Vergi islahatları
İqtisadiyyatda dәyişmәlәr

272 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

Vergi islahatları
Ölkәnin demoqrafik quruluşu
Xarici dövlәt borcunun artması
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
Maliyyә qloballaşması

273 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

Vergi islahatları
Ölkәdәki kommersiya banklarının sayı
Xarici dövlәt borcunun artması
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
Maliyyә qloballaşması

274 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

Vergi islahatları
demoqrafiya
devalvasiya
inflyasiya
regionallaşma

275 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:

•

Vergi islahatları
Kommersiya banklarına ödәnilmәyәn kreditlәrin miqdarı
Xarici dövlәt borcunun artması
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
Maliyyә qloballaşması

276 Tәdiyyә balansına tәsir etmәyәn amil:
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•

Vergi islahatları
Işsizliyin artması
Xarici dövlәt borcunun artması
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
Maliyyә qloballaşması

277 Azәrbaycan Rusiyadan hәrbi tәyyarә alır. Bu sövdәlәşmә Türkiyәnin tәdiyyә balansında necә әks
olunacaq?

•

Dövriyyә vәsaitlәrinin artması
Beynәlxalq ehtiyatların artması ilә
Kapital hәrәkәti hesabının azalması
Heç cür әks olunmur
Kapital hәrәkәti hesabının artması

278 Doğru olanı göstәrin.

•

Kapital idxalı kreditdә göstәrilir.
Kapital ixracı kredit üzrә göstәrilir.
Heç biri
әmtәә vә xidmәt idxalı kredit әmәliyyatlarına qeyd olunur.
әmtәә vә xidmәt ixracı debet әmәliyyatlarına qeyd olunur.

279 Kapital ixracı ....................... üzrә görsәnir.

•

Heç biri
Kredit ()
Kredit (+)
Debet ()
Debet (+)

280 Doğru olmayanı göstәrin. Milli Hesablar Sistemindә..........

•

Heç biri düz deyil.
Istehsalat әmtәә vә xidmәt әmәliyytalarına aiddir.
әmәk haqqı ödәnişlәri bölüşdürmә әmәliyyatlarına aiddir.
Kredit әmәliyyatları bölüşdürmә әmәliiyatlarına aiddir.
Sosial sığorta ödәnişlәri bölüşdürmә әmәliyyatlarına aiddir.

281 Milli Hesablar Sisteminin bölüşdürmә әmәliyyatlarına ................ aiddir.

•

Maliyyә әmәliyyatları
Kredit әmәliyyatları
ixracat
Istehsal
Sosial sığorta ödәnişlәri

282 SDR .......... aiddir.

•

kapital hәrәkәtinә
Maliyyә hesabına
әmtәә ixracına
Beynәlxalq ehtiyatlara
heç birinә

283 Azәrbaycan Boeing 707 tәyyarәsi alırsa, bu sövdәlәşmә tәdiyyә balansında öz әksini necә tapacaqdır?
Cari әmәliyyatlar hesabının artması
Kapital hәrәkәti hesabının azalması
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•

Heç cür әksini tapmır.
Kapital hәrәkәti hesabının artması
Cai әmәliyyat hesabının azalması

284 Tәdiyyә balansının sәhv vә buraxılmalar maddәsi .................. göstәrir.

•

Vergi dәyişmәlәrini
Qeydә alınmayan qızıl valyuta ehtiyatlarını
Barter әmәliyyatlarını
Tәdiyyә balansının tәrtibindә buraxılan sәhvlәri
Ölkәlәr arasında klirinq hesablaşmalarını

285 Tәdiyyә balansının saldosuna birbaşa tәsir edәn әmәliyyatlar ............. maddәlәrindә әks olunur.

•

qapalı
Dәyişkәn
Balanslaşdırılmış
әsas
Mövsümi

286 Tәdiyyә balansının passiv saldosunun örtülmәsinini sonuncu metoduna ...........aiddir

•

SDR hesabı
BVF kreditlәri
EKYU hesabı
Vergi hesabı
Ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatları

287 Milli valyutanın revalvasiyası ................ tәdiyyә balansında tәtbiq edilir.

•

Balanslaşdırılmış
Cәlbedici
Passiv
Bağlı
Aktiv

288 Valyuta ödәnişlәri valyuta daxilolmalarını üstәlәyirsә tәdiyyә balansı ..................

•

Aktivdir
Cәzbedicidir.
Bağlıdır
Passivdir
Açıqdır

289 Tәdiyyә balansının maddәlәri ...................... bölünür.

•

cari vә gәlәcәk
nisbi vә mütlәq
Milli vә xarici iqtisadiyә
daimi vә mövsümi
әsas vә balanslaşdırılmış

290 Tәdiyyә balansının görünmәz әmәliyyatlarına ..................... daxildir.

•

Vergi әmәliyyatları
Kapital vә kredit hәrәkәti
Cari әmәliyyatlar
Xidmәt vә qeyrikommersiya ödәnişlәri
Rәsmi valyuta ehtiyatları ilә әmәliyyatlar
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291 Mәnfi saldo tәdiyyә balansının ...................... xarakterli xüsusiyyәtidir.

•

Balanslaşdırılmış
Ixrac
Harmonik
Aktiv
Passiv

292 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu ölkәnin ..................... olduğunu göstәrir.

•

debitor
indossant
borclu
kreditor
akseptant

293 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn .................. üçün istifadә olunur.

•

rüsumların lәğv edilmәsi
Ölkәnin xarici borcunun ödәnilmәsi
әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
kapitalın investisiya mәqsәdi ilә xaricә çıxarılması
vergiqoymanın bazasının genişlәndirilmәsi

294 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn .................. üçün istifadә olunur.

•

rüsumların lәğv edilmәsi
ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatlarının artırılması
әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Ölkәnin xarici borcunun ödәnilmәsi
vergiqoymanın bazasının genişlәndirilmәsi

295 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn .................. üçün istifadә olunur.

•

rüsumların lәğv edilmәsi
xarici dövlәtlәrә kreditlәr verilmәsi üçün
әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Ölkәnin xarici borcunun ödәnilmәsi
vergiqoymanın bazasının genişlәndirilmәsi

296 Tәdiyyә balansının aktiv saldosu dövlәt tәrәfindәn .................. üçün istifadә olunur.

•

rüsumların lәğv edilmәsi
dövlәt büdcәsinin kәsirinin azaldılması
әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Ölkәnin xarici borcunun ödәnilmәsi
vergiqoymanın bazasının genişlәndirilmәsi

297 Müxtәlif növ xarici iqtisadi әmәliyyatlara diffensial valyuta kurslarının tәtbiqi ............ adlanır.

•

Ixrac tariflәrinin çoxluğu
Vayuta kurslarının çoxluğu
Gömrük tariflәrinin çoxluğu
Vergi stavkalarının çoxluğu
Idxal tariflәrinin çoxluğu

298 Tәdiyyә balansının defisitinin azaldılması üçün hansı maliyyә siyasәti tәtbiq olunur?
Әhalidәn vergi toplamaqla

•
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•

Faizlәrә olan vergilәrin azaldılması
Investisiya güzәştlәri
Ixracatçılara faizsiz ssudaların verilmәsi
Vergi güzәştlәri

299 Tәdiyyә balansının defisitinin azaldılması üçün hansı maliyyә siyasәti tәtbiq olunur?

•

Әhalidәn vergi toplamaqla
Proteksionistidxal rüsumlarının artırılması
Investisiya güzәştlәri
Ixracatçılara faizsiz ssudaların verilmәsi
Vergi güzәştlәri

300 Tәdiyyә balansının defisitinin azaldılması üçün hansı maliyyә siyasәti tәtbiq olunur?

•

Vergi güzәştlәri
Investisiya güzәştlәri
Ixracatçılara faizsiz ssudaların verilmәsi
Әhalidәn vergi toplamaqla
İxracatçılara büdcә subsidiyalarının verilmәsi

301 Tәdiyyә balansının maddi tәnzimlәnmәsi qismindә ...................... çıxış edir.

•

Әhalidәn toplanan vergi
Dövlәtin bilavasitә xarici iqtisadi әlaqәlәrdә kapital ixracatçısı, kreditor, zamin kimi iştirakı
Ölkәnin xarici borcu
Iqtisadiyyatda әmәyin sәmәrәliliyinin artması
әhalinin ölkә banklarındakı yığımları

302 Tәdiyyә balansının maddi tәnzimlәnmәsi qismindә ...................... çıxış edir.

•

Әhalidәn toplanan vergi
Dövlәt büdcәsi
Ölkәnin xarici borcu
Iqtisadiyyatda әmәyin sәmәrәliliyinin artması
әhalinin ölkә banklarındakı yığımları

303 Tәdiyyә balansının maliyyә tәnzimlәnmәsi qismindә ...................... çıxış edir.

•

Әhalidәn toplanan vergi
Rәsmi qızılvalyuta ehtiyatları
Ölkәnin xarici borcu
Iqtisadiyyatda әmәyin sәmәrәliliyinin artması
әhalinin ölkә banklarındakı yığımları

304 Digәr bәrabәr şәrtlәrdә revalvasiya ................... stimullaşdırır.

•

Ixracat
Idxalat
Defisit
Profisit
Vergilәr

305 Digәr bәrabәr şәrtlәrdә devalvasiya ................... stimullaşdırır.

•

Vergilәr
Ixracat
Defisit
Profisit
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Idxalat

306 Millivalyutanın revalvasiyası ölkәnin ixracatını............................

•

Heç biri
Gecikdirir.
Diskriminasiya edir
Artırır.
Inkişaf etdirmir.

307 Milli valyutanın ................. ölkәnin ixracatını gecikdirir.

•

Devalvasiyası
Revalvasiyası
Fiksasiyası
Sәrbәst üzmәsi
Urbanizasiyası

308 Milli valyutanın ................. ölkәnin ixracatını stimullaşdırır.

•

Urbanizasiyası
Devalvasiyası
Revalvasiyası
Sәrbәst üzmәsi
Fiksasiyası

309 Tәdiyyә balansı mәnfi saldoda ............. hesab olunur.

•

Aktiv
Passiv
Gizli
Balanslaşdırılmış
Açıq

310 Millivalyutanın devalvasiyası ölkәnin ixracatını............................

•

Heç biri
Stimullaşdırır.
Diskriminasiya edir
Çәtinlәşdirir.
Inkişaf etdirmir.

311 Tәdiyyә balansı müsbәt saldoda ............. hesab olunur.

•

Passiv
Aktiv
Gizli
Balanslaşdırılmış
Açıq

312 Tәdiyyә balansının әmәliyyatlarının toplanmasının yekunu ................ adlanır.

•

Karqo
Saldo
Qalıq
Kredit
Debet

313 Ödәnişlәr ölkәyә faktiki daxilolmaları ................... tәdiyyә balansı passiv hesab olunur.

•
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•

Üstәlәyirsә
Güclәndirirsә
Heç biri
Çatışmamazlıq yaradırsa
Azaldırsa

314 Ödәnişlәr ölkәyә faktiki daxilolmaları üstәlәyirsә tәdiyyә balansı ............. hesab olunur.

•

Passiv
Aktiv
Açıq
Gizli
Balanslaşdırılmış

315 Fövqәladә hal prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

İşsizliyin artmasına
Ölkәnin ekosisteminә
Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin tәdiyyә balansına
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına

316 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin.

•

Heç biri
Işsizliyin artması
Investisiya artımı
Fövqәladә hal
Bankların kredit ekspansiyası

317 İnflyasiya prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin ekosisteminә
İşsizliyin artmasına
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
Ölkәnin tәdiyyә balansına

318 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin.

•

Bankların kredit ekspansiyası
Investisiya artımı
Işsizliyin artması
İnflyasiya
Heç biri

319 Valyuta böhranı prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin ekosisteminә
İşsizliyin artmasına
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
Ölkәnin tәdiyyә balansına

320 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin.
Heç biri
Işsizliyin artması
Bankların kredit ekspansiyası

•
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•

Valyuta böhranı
Investisiya artımı

321 Beynәlxalq ticarәt şәrtlәrinin dәyişmәsi prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

İşsizliyin artmasına
Ölkәnin ekosisteminә
Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin tәdiyyә balansına
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına

322 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin.

•

Investisiya artımı
Işsizliyin artması
Bankların kredit ekspansiyası
Heç biri
Beynәlxalq ticarәt şәrtlәrinin dәyişmәsi

323 Kapital hәrәkәtinin böyümәsi prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

Vergi sisteminә
Ölkәnin ekosisteminә
Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin tәdiyyә balansına
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına

324 Tәdiyyә balansına tәsir edәn amili göstәrin.

•

Investisiya artımı
Işsizliyin artması
Heç biri
Bankların kredit ekspansiyası
Kapital hәrәkәtinin miqyasının böyümәsi

325 İqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi prosesi ....................... tәsir edәn amildir.

•

Ölkәnin enerji balansına
Ölkәnin ekosisteminә
Vergi sisteminә
Iqtisadiyyatda әmәk mәhsuldarlığına
Ölkәnin tәdiyyә balansına

326 Ticarәt balansının cari әmәliyyatlar hesabına aiddir.

•

vergi ödәmәlәri
әmtәә idxalı
kapital hәrәkәti
Kreditlәr
portfel investisiyaları

327 Hesablaşma balansı

•

Vergi vә rüsum ödәmәlәrini әks etdirәn sәnәddir
Tәlәb vә öhdәliklәri әks etdirәn sәnәd
Büdcә gәlir vә xәrclәrininin nisbәtini әks etdirәn sәnәddir
Müәyyәn müddәt әrzindә valyuta daxil olmaları vә ödәnişlәrini әks etdirәn sәnәddir.
Idxal vә ixracı әks etdirәn sәnәddir

45/88

22.12.2016

328 Tәlәb vә öhdәliklәri әks etdirәn sәnәd

•

Vergi balansı
Hesablaşma balansı
Ümumi smeta
Ticarәt balansı
Ticarәt balansı

329 Ticarәt balansı

•

Vergi ödәmәlәrini әks etdirәn sәnәddir
Müәyyәn müddәt әrzindә valyuta daxil olmaları vә ödәnişlәrini әks etdirәn sәnәddir.
Büdcә gәlir vә xәrclәrininin nisbәtini әks etdirәn sәnәddir
Idxal vә ixracı әks etdirәn sәnәddir
Tәlәb vә öhdәliklәri әks etdirәn sәnәddir.

330 Müәyyәn dövr әrzind valyuta daxil olmaları vә valyuta ödәnişlәrini әks etdirәn sәnәd necә adlanır?

•

Vergi balansı
Ticarәt balansı
Hesablaşma balansı
Ticarәt balansı
Ümumi smeta

331 BVFnin iştirakçı ölkәlәri tәdiyyә balansının defisitini örtmәk üçün hansı hәcmdә kredit götürә bilәrlәr?

•

Heç götürә bilmәzlәr
Ehtiyat mövqe sәviyyәsindә
Limitsiz
Açıq kredit xәtti sәviyyәsindә
Müәyyәn olunmuş limit sәviyyәsindә

332 MHSdә әmtәә vә xidmәtlәrlә әmәliyyatlara ................... aiddir.

•

Hamısı aiddir.
Ixracat vә idxalat
Sosial sığorta ödәnişlәri
Kredit әmәliyyatları
Әmәk haqqı ödәnişlәri

333 MHSdә әmtәә vә xidmәtlәrlә әmәliyyatlara ................... aiddir.

•

Hamısı aiddir.
Istehsalat
Bölüşdürmә әmәliyyatları
Maliyyә әmәliyyatları
Vergi әmәliyyatları

334 Milli Hesablar Sistemindә bölüşdürmә әmәliyyatlarına ....................... aiddir.

•

hamısı aiddir.
әmәk haqqı ödәnişlәri
Maliyyә әmәliyyatları
Kredit әmәliyyatları
әmtәә vә xidmәtlәrlә әmәliyyatlar

335 Doğru olmayanı göstәrin.
Heç biri doğru deyil.

•

46/88

22.12.2016

•

Әcnәbi fәhlәlәrin vә mütәxәssislәrin әmәk haqqısı cari әmәliyyatlara aiddir.
Idxalat vә ixracat arasındakı fәrq ticarәt balansının saldosunu verir
Xarici ölkәlәrә hәrbi yardm kapital hәrәkәtinә aiddir.
Bir tәrәfli transfert ödәmәlәri kapitalla maliyyә әmәliyyatları balansında әks olunmur.

336 Bir tәrәfli transfert ödәmәlәri ........... әks olunur.

•

Heç birindә
Cari әmәliyyatlarda
Kapital hәrәkәti hesabında
Maliyyә hesablarında
Beynәlxalq ehtiyatlar hәrәkәtindә

337 ABŞ Türkiyәyә reaktiv tәyyarә satır vә bu mәqsәdlә hәmin mәblәğәTürkiyә bankında depozit açır. Bu
sövdәlәşmә ABŞ tәdiyyә balansında necә әks olunacaqdır?

•

Hamısı doğrudur.
Müsbәt saldonun yaranmasına sәbәb olacaqdır
Heç cür әks olunmur
Sıfır saldonun yaranmasına sәbәb olacaqdır
Mәnfi saldonun yaranmasına sәbәb olacaqdır

338 Düzgün olmayanı göstәrin

•

Heç biri düz deyil.
Rәsmi valyuta ehtiyatlarının artması ölkәnin tәdiyyә balansında “+” işarәsi olaraq әks olunur.
Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabına, ölkә xaricindә aktivlәrin dәyişmәsi daxil deyil.
Qeyrimonetar qızıl cari әmәliyyatlar hesabına aiddir.
Ölkәnin tәdiyyә balansının defisitinin artması, Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarını azaldır

339 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ehtiyatların tәrkibinә daxildir?

•

BVFnin ehtiyat mövqeyi
Patentlәrin devr edilmәsi
Gömrük rüsumları
Beynәlxalq nәqliyyat xidmәtlәri
Dividentlәr üzrә ödәnişlәr

340 Hansı әmәliyyat Azәrbaycanın kapital hәrәkәti hesabının azalmasına sәbәb olur?

•

Hamısı doğrudur.
Azәrbaycan vәtәndaşı ABŞ xәzinәdarlığının istiqrazını alır.
Azәrbaycan yeni Boeing 707 tәyyarәsi alır.
Azәrbaycanlılar Fransada Luvr muzeyini ziyarәt edirlәr
Azәrbaycan vәtәndaşı yeni Toyoto alır.

341 Doğru olmayanı göstәrin

•

Heç biri doğru deyil
Xalis ixracatın hәcminin artmasıilә ölkәnin gәlirlәri azalır
Әgәr daxilolmalar ödәnişlәri üstәlәyirsә saldo aktivdir
Tәdiyyә balansının hesablarının cәmi sıfıra bәrabәr olmalıdır.
Tәdiyyә balansının saldosu hәr zaman sıfıra bәrabәr

342 Әgәr Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi artmışdırsa, digәr bәrabәr şәrtlәrdә ......................
olduğunu bildirmәk mümkündür.

•

Heç biri doğru deyil
Tәdiyyә balansının saldosunun müsbәt
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Tәdiyyә balansının saldosunun mәnfi
Tәdiyyә balansının saldosu hәr zaman sıfıra bәrabәr
Tәdiyyә balansının saldosu sıfıra bәrabәr

343 Әgәr Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi azalmışdırsa, digәr bәrabәr şәrtlәrdә ......................
olduğunu bildirmәk mümkündür.

•

Hamısı doğrudur.
Tәdiyyә balansında defisit
Tәdiyyә balansının taraz vәziyyәtindә
Tәdiyyә balansının saldosu sıfıra bәrabәr
Tәdiyyә balansında profisit

344 Әgәr ölkәnin tәdiyyә balansının saldosu sıfıra bәrabәrdirsә .....................

•

Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi 1000 dәfә çoxalmışdır.
Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi artmamışdır
Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi 100 dәfә azalmışdır.
Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi 100 dәfә çoxalmışdır.
Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatlarının hәcmi 10 dәfә çoxalmışdır.

345 Doğru olmayanı seçin: Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabının tәrkibinә .................... daxildir.

•

vergilәrin azaldılması
Ölkәnin xarici aktivlәrindә dәyişmәlәr
Cari transfertlәr
Investisiyadan gәlirlәr
әmtәә idxalı

346 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri
SDR beynәlxalq ehtiyatlara aiddir
Xidmәtlәr görünmәz әmәliyyatlara aiddir.
Qeyrimonetar qızıl beynәlxalq ehtiyatlara daxildir.
Monetar qızıl beynәlxalq ehtiyatların tәrkibinә aiddir

347 qeyrimonetar qızıl ............ tәrkibinә aiddir.

•

Heç birinә
Cari әmәliyyatlara
Ehtiyat aktivlәrә
Görünmәz әmәiyyatlara
Qeyriistehsal aktivlәrinә

348 Monetar qızıl ......... aiddir.

•

Heç birinә
Beynәlxalq ehtiyatlara
Bank investisiyalarına
Portfel investisiyalarına
Birbaşa investisiyalara

349 SDR ........ aiddir.

•

Heç birinә
Beynәlxalq ehtiyatlara
Birbaşa investisiyalara aiddir.
Portfel investisiyalarına aiddir.
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Bank investisiyalarına

350 Әgәr birbaşa investisiyalar xaricdә mülkiyyәt alışını nәzәrdә tutursa o zaman:

•

Hәm borc öhdәliyi yaradır, hәm dә yaratmır
Borc öhdәliyi yaratmır
Qismәn borc öhdәliyi yaradır
Heç bir mәna kәsb etmir
Borc öhdәliyi yaradır.

351 Doğru olanı seçin

•

Bütün cavablar doğrudur.
Birbaşa investisiyalar mülkiyyәt alışını nәzәrdә tutursa, borc öhdәliyi yaratmır
Birbaşa investisiyaların әn böyük idxal vә ixracatçısı İrandır.
Birbaşa investisiyalar hәtta mülkiyyәt alışını nәzәrdә tutursa, borc öhdәliyi yaradır.
Gәlirlәrin tәkrar investisiyası birbaşa investisiyalara aid deyil.

352 Doğru olmayanı seçin

•

Xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin alınması “birbaşa investisiyalara” aiddir.
Heç biri doğru deyil
Xarici sәhmlәrin alqısatqısı “portfel investisiyalarına” aiddir
Xarici sәhmlәrin alqısatqısı “digәr investisiyalara” aiddir
Beynәlxalq kreditor әmәliyyatları “digәr investisiyalara” aiddir

353 Beynәlxalq borc vә kreditlәr ............... Aiddir

•

Hamısına
Digәr investisiyalara
Birbaşa investisiyalara
Portfel investisiyalarına
Cari investisiyalara

354 Digәr investisiyalara aiddir:

•

Gömrük rüsumları
Beynәlxalq vә borc kreditlәri
Xaricdә torpaq sahәlәrinin alınması
Xarici sәhmlәrin alqısatqı әmәliyyatları
Intellektual mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi

355 beynәlxalq kredit әmәliyyatları әsasәn ................. aiddir.

•

Heç birinә
Digәr investisiyalara
Birbaşa investisiyalara
Beynәlxalq ehtiyatlara
Portfel investisiyalarına

356 maliyyә bazarlarında gәlir mәqsәdi ilә xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqısı ....... aiddir.

•

Birbaşa investisiyalara
Portfel investisiyalarına
Tәlәb olunan investisiyalara
Bank investisiyalarına
Ölkәnin beynәlxalq ehtiyatlarına

357 Portfel investisiyaları vә digәrlәri, hәmçinin bank kapitalının hәrәkәti .............. aiddir.
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•

Heç birinә
Maliyyә alәtlәri hesabına
Cari hesablara
Ölkәnin beynәlxalq ehtiyatlarına
“Sәhvlәr vә buraxılmalar” hesabına

358 Doğru olmayanı göstәrin

•

Heç biri doğru deyil
Xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqısı cari әmәliyyatlara aiddir.
portfel investisiyları vә digәrlәri maliyyә alәtlәri hesabına aiddir
әgәr ixracat idxalatdan çoxdursa, ticarәt balansının saldosu müsbәtdir
xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin alınması portfel investisiyalarına aiddir.

359 Faydalı qazıntı yataqları .................... Aiddir

•

sığorta xidmәtlәrinә
Qeyriistehsal aktivlәrinә
gәlirlәrә
istehsal aktivlәrinә
cari transfertlәrә

360 Kapital hәrәkәti hesabına aiddir:

•

Heç biri
Franşiza
Bank investisiyalarından gәlirlәr
Cari transfertlәr
Birbaşa investisiyalardan gәlirlәr

361 Torpaq sahәlәrinin alınması ............ aiddir.

•

Xidmәtlәrә
Qeyriistehsal aktivlәrinә
Gәlirlәrә
Cari transfertlәrә
Istehsal aktivlәrinә

362 Cari transfertlәrә aid deyil:

•

Valyuta ehtiyatlarının artırılması
Xarici dövlәtlәrә hәrbi yardım
Beynәlxalaq tәşkilatların üzvlük haqqlarının ödәnilmәsi
Digәr ölkәlәrә humanitar yardım
Xarici işçi vә mütәxәssislәrin әmәk haqqısı

363 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil
Portfel investisiyalarından gәlәn gәlirlәr kapital hәrәkәtinә aiddir
Birabaşa investisiyalar kaapital hәrәkәti hesabına aiddir
Sığorta cari hesablara aiddir
Qeyri monetar qızıl cari әmәliyyatlar hesabına aiddir

364 Humanitar yardımın göstәrilmәsi nәyә aiddir?

•

nәqliyyat xidmәtlәrinә
cari transfertlәrә
kapital hәrәkәtinә
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әmtәә ixracına
birbaşa investisiyalara

365 Cari transfertlәrә aiddir:

•

Nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Bank investisiyaları
Humanitar yardım
Birbaşa investisiyalar
Valyuta ehtiyatlarının artırılması

366 Xidmәtlәr bölmәsinә daxildir:

•

Idxal әmәliyyatları
Xaricdә hәrbi xәrclәr, xarici dövlәtlәrә hәrbi yardım
Hökumәtin kapital әmәliyyatları
Digәr bank investisiyaları
Birbaşa investisiyalar

367 Ticarәt balansının saldosu....................

•

kapital idxalının artmasıdır
ixracat vә idxalat arasındakı fәrqdir
әmtәә vә kapital arasındakı fәrqdir
Birbaşa vә portfel investisiyaları arasındakı fәrqdir
valyuta ehtiyatlarının dәyişmәsidir

368 Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

«Loro» hesablarının yaradılması
qiymәtli kağızların satın alınması
mәcburi ehtiyyatların yaradılması
xüsusi kapitalın yaradılması
«Nastro» hesablarının yaradılması

369 Aktivlәrin keyfiyyәti müәyyәn olunur:

•

hamısına görә
gәlirlilik sәviyyәsinә görә
likvidlik dәrәcәsinә görә
risk dәrәcәsinә görә
müddәtliliyinә görә

370 Aktiv әmәliyyatların mәqsәdidir:

•

nizamlandırıcı orqanların göstәrişlәrini yerinә yetirmәk
mәnfәәt әldә etmәk
maliyyәlәşmәyә ehtiyacı olan müәssisәlәrin kreditlәşdirilmәsi
yeni әmanәtçilәrin cәlb edilmәsi
müxtlif sәviyyәli büdcәlәrlә hesablaşmaq

371 Hesablaşma ödәniş әmәliyyatlarının aparılması mәqsәdi ilә banklar arasında qurulur:

•

doğru cavab yoxdur
müxbir münasibәtlәr
kredit münasibәtlәr
dostluq münasibәtlәri
komission münasibәtlәr
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372 Azәrbaycanın bank sistemindә xarici kapitalın iştirakı limitini kim müәyyәn edir:

•

Vergilәr Nazirliyi
Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti
Milli Mәclis
Maliyyә Nazirliyi
sәhmdarların ümumi yığıncağı

373 … hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

•

Nağd pulla
sәhm vә istiqrazla
akkreditivlә
çeklә
ödәniş tapşırığı ilә

374 Nağdsız hesablaşmaların vәziyyәtini hansı göstәricilәr xarakterizә edir:

•

kredit öhdәliklәri
debitor vә kreditor borcları göstәricilәri
hesablaşmaların rentabelliyi
hesablardakı vәsaitlәrin dövriyyәsi
hesablaşmaların mәnfәәtliliyi

375 Nağdsız hesablaşma … әks etdirir:

•

hesablaşmaların müntәzәmliyi
hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul nişanlarından istifadә etmәdәn öhdәliklәrini ödәmәlәrini
ödәyici vә pul alan arasında mәlumat mübadilәsini
pul öhdәliklәrini
kredit öhdәliklәrini

376 Bank likvidliyinin idarә olunma metodudur:

•

qeyri bank xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi
aktivlәrin yerdәyişmәsi
hesablaşmaların müntәzәmliyi
müddәtlilik prinsipinә riayәt edilmәsi
kassa intizamına riayәt edilmәsi

377 Bank passivlәrinin idarә edilmәsidir:

•

kommersiya banklarının mәnfәәt vә itkilәri hesabatını
bankın depozit әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
müştәri şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi
kreditlәşmәnin mәhdudlaşdırılması
qeyri bank xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi

378 Xarici ticarәt vә qızılvalyuta ehtiyatlarına nәzarәt etmәk üçün MB … tәrtib edir:

•

milli gәlir cәdvәlini
ölkәnin tәdiyyә balansını
kommersiya banklarının mәnfәәt vә itkilәri hesabatını
kassa dövriyyәlәri proqnozunu
ölkәnin valyuta balansını

379 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağd pulların emissiyasını … hәyata keçirir:
bank olmayan kredit tәşkilatlatı

•
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•

Mәrkәzi Bank
kommersiya bankları vә Mәrkәzi Bank
kommersiya bankları
kommersiya bankları vә tәşkilatlar

380 Bankın resurslarına daxildir

•

Vergilәr
Cәlb olunmuş vәsaitlәr
Yayındırılmış vәsaitlәr
Hesablaşmalar
Hesablaşmalarda olan vәsaitlәr

381 Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi ……………….demәkdir

•

müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyuluşları
kommersiya banklarına verilәn kreditә görә faiz dәrәcәsi
kommersiya banklarının veksellәrinin satın alınması zamanı diskont dәrәcәsi
qiymәtli kağızların girovu zamanı
kommersiya banklarının ssuda faizinin mәhdudlaşdırılması

382 Portfel investisiyasıdır:

•

fiziki şәxslәrin әmanәt qoyuluşudur
gәlir әldә etmәk mәqsәdi ilә iqtisadi aktivlәrә vәsait qoyuluşu
maliyyә aktivlәrinә vәsait qoyuluşu
maddi vә qeyri maddi aktivlәrә vәsait qoyuluşu
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyuluşları

383 İnvestisiya resursudur:

•

hüquqi şәxslәrin әmanәtlәri
investisiyalaşma obyektlәrinә qoyuluşlar etmәk üçün cәlb edilmiş maliyyә aktivlәrinin bütün növlәri
investisiyalaşmaya cәlb olunan ayrı ayrı maliyyә aktivlәrinin növlәri
investiyalaşma üçün cәlb edilәn maliyyә passivlәri
yalnız әhalinin әmanәtlәri

384 Mәrkәzi Bank neçә pillәli bank sisteminin birinci pillәsindә durur:

•

beş pillәli
iki pillәli
üç pillәli
beş pillәli
dörd pillәli

385 Dövlәt büdcәsi kәsirinin örtülmәsinә ssuda vermә qәrarını vermәs mәrkәzi bankın … müstәqilliyinin
nәticәsidir:

•

beynәlxalq
iqtisadi
siyasi
hüquqi
sosial

386 Göstәrilәnlәrdәn hansı Mәrkәzi bankın funksiyasıdır:

•

ölkәnin kommersiya bankı
dövlәtin xәzinәdarı
trast әmәliyyatlarını aparmaq
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ölkәnin lizinq mәrkәzi
tәşkilatların kreditoru

387 Azәrbaycan Respublikası Milli Bankı Mәrkәzi Bankı adlanır:

•

2012ci ildәn
2009cu ildәn
2011ci ildәn
2007ci ildәn
2008ci ildәn

388 Nizamnamә kapitalının formalaşması baxımından mәrkәzi banklar … bölünür:

•

qapalı vә milli
dövlәt, sәhmdar vә qarışıq
milli vә beynәlxalq
universal vә ixtisaslaşmış
emissiya, depozit, kommersiya

389 Mәrkәzi Bankın açıq bazardakı әmәliyyatları … fәaliyyti ilә әlaqәdardır:

•

inhisarçılıq
möhkәm faizli qiymәtli kağızların alınıb satılması
әhalini kreditlәşdirmәk
kommersiya banklarına ssuda vermәk
komersiya banklarının hesablarının aparılması

390 Mәrkәzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudalar üzrә faiz dәrәcәlәri … dәrәcәsi adlanır:

•

vergi
uçot
depozit
lombard
inhisar

391 Mәrkәzi Bank tәrәfindәn kommersiya bankları üçun mәcburi ehtiyat normalarının müәyyәn edilmәsi …
mәqsәd daşıyır:

•

kapitalın artırılması
kәnar müdaxilәlәrin qarşısının alınması
resursların artımının qarşısını alınması
likvidliyin nizamlaşdırılması
kredit ekspansiyasının genişlәndirilmәsi

392 Kreditә görә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi……..asılı deyil.

•

Banklar arası kreditә görә orta faiz dәrәcәsindәn
Vergilәrdәn
Cәlb olunmuş resursların dәyәrindәn
Bankın ixtisaslaşmasından
Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsindәn

393 Hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:

•

region depozitarilәri
sosial müdafiә fondu
hesablaşma kassa mәrkәzlәri
bankomatlar
kommersiya bankları
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394 Ödәniş dövriyyәsi hәyata keçirilir:

•

yalnız nağd qaydada
Dünya Bankının qaydaları әsasında
AR Mәrkәzi Bankının müәyyәn etdiyi nağd forma qaydasında
nağd vә nağdsız qaydada
yalnız nağdsız qaydada

395 Akkreditivin nağd pulla ödәnilmәsinә:

•

yerli hakimiyyәtin idarәçiliyi zamanı icazә verilәndә buraxılır.
emitent bankın icazәsi zamanı icazә verilir
icazә verilmir
icazә verilir

396 İnflyasiyanı birbaşa sürәtlәndirәn amil nәdir?

•

Vergi sistemi
Bank sistemi
Üzәn kurs sistemi
Gömrük sistemi
Maliyyә sistemi

397 Ölkәnin xarici alәmdә etdiyi әmәliyyatlar hansı xarakterli olur?

•

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

398 Ölkәnin tәdiyyә balansı nәyin göstәricisi hesab olunur?

•

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

399 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda hansı pul vahidlәrindәn istifadә olunur?

•

ABŞ dolları, sterlinq, Avro vә qızıl
Avro vә qızıl
Heç biri
Dollar, sterlinq
Qızıl, dollar

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

•

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

401 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda tәdiyyә balansının funksiyası:

•

Kredit vә debet hissәlәrinin nisbәtidir
Daxili vә xarici valyuta hissәsinin nisbәtidir
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Ölkәyә daxil olan valyuta
Kredit vә borclar hissәsinin nisbәtidir
Milli valyutanın yoxluğudur

402 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda tәdiyyә balansının funksiyası:

•

Ölkәnin xaricdәn әldә etdiyi valyuta gәlirlәri anlayışları 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 qiymәtlәndirilir
İstehsal faktorları üzәrindә nәzarәtdә öz әksini tapır
Mәrkәzi bankların valyuta bazarına müdaxilәsı anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir

403 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatların müxtәlifliyi hansı sәnәdlәrdә öz әksini tapır?

•

Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәrindә öz әksini tapır
Bank sәnәdlәrindә
Kredit vә debet hissәlәrin nisbәti öz әksini tapır
İstehsal faktorları üzәrindә nәzarәtdә öz әksini tapır
Tәdiyyә balansında öz әksini tapır

404 Cari әmәliyyatlarını üçüncü alt qrupuna nә daxildir?

•

Kommersiya kreditlәri
Rәqabәt sferası
Alqı – satqı әmәliyyatları
Qarşılıqsız yardımlar
Bank әmәliyyatları

405 Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәri harada әks olunur?

•

Heç yerdә әks olunmur
Avro vә dollar kimi pul vahidlәrindә әks olunur
Xarici valyuta ödәnişlәri ilә әks olunur
Tәdiyyә balansının kreditindә әks olunur
Mәhsul vә xidmәtlәrin ixracı ilә әks olunur

406 Әmtәә ticarәti hansı әmәliyyatlar sisteminә daxildir?

•

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

407 Cari әmәliyyatlar qrupunda yer alan ikinci qrup әmәliyyatlar hansılardır?

•

Әmtәә ixracı
Banklar arası rәqabәt
Belә bir әmәliyyat yoxdur
Elmi texniki әmәkdaşlıq
Beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәt

408 Xarici ticarәt balansı necә tәhlil edilir?

•

Mәrkәzi 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
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BVFnin göstәricilәrinә әsasәn

409 Xarici ticarәt balansı hansı әmәliyyata deyilir?

•

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

410 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda tәdiyyә balansını necә quruplaşdırırlar?

•

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

411 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

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

412 Valyuta mәzәnnәsinә hansı amillәr tәsir edir?

•

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

413 Ölkәlәrin malik olduqları rәsmi xarici ehtiyatların cәmi necә adlanır?

•

Daxili amillәr
Beynәlxalq sәmәrәlilik
Beynәlxalq likvidlik
Xarici amillәr
Sosial – iqtisadi göstәricilәr

414 Qızılın beynәlxalq valyuta hesablaşma әmәliyyatlarından sıxışdırılıb çıxarılması sәbәbi nәdir?

•

Mәrkәzi banklar rәsmi ehtiyatlarını qızılla saxlamırlardır
Rәsmi qızıl ehtiyatı yüksәk likvidlik mәhsul olmasıdır
Son zamanlar qızıl ehtiyatının yavaş – yavaş azalmasıdır
BVF rәsmi qәrarı idi
Beynәlxalq rәsmi ehtiyatlar qeyri – qızıl mәnbәlәrinә üstünlük verirlәr

415 Rәsmi qızıl – valyuta ehtiyatları:

•

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

416 Beynәlxalq likvidlik nәdir?
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•

Beynәlxalq әlaqәlәr sistemidir
beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәt
Beynәlxalq bank әmәliyyatları prosesidir
Beynәlxalq әlaqәlәr prosesidir
Ölkәlәrin malik olduqları xarici ehtiyatların cәmidir

417 Valyutada mәzәnnә siyasәt hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

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

418 Valyuta siyasәti nәdir?

•

Bütün xarici ticarәtin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn kreditlәr
Ölkәnin daxili vә xarici iqtisadi problemlәrinin hәllinә yönәldilәn, valyuta tәnzimlәmәsidir
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.
Elmi texnologiyalara qoyulan valyuta bazasıdir
Ölkәnin daxili siyasәtinin әsasına yönәldilәn valyuta tәnzimlәmәsidir

419 Ölkәnin ehtiyat aktivlәrini izah edin.

•

Kapitalın hәrәkәt hesabıdır
Ümumi debet vә kredit sәrmayә balansıdır.
Zәruri halda istifadә etmәk mәqsәdi ilә mәrkәzi bank tәrәfindәn tutulan beynәlxalq ödәmә vasitәsidir
Mәrkәzi bankların valyuta bazasıdır
Xarici ölkәdәn әldә etdiyi valyuta gәlirlәridir

420 Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәt hesabı necә izah olunur?

•

Cari әmәliyyatlar hesabı beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәt 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
Bütün xarici ticarәtin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn kreditlәr kimi
Ölkәnin xarici ölkәlәrlә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan investisiyalar kimi

421 Cari әmәliyyatlar hesabı nәyә deyilir?

•

Ümumi debet vә kredit sәrmayә balansı
Cari әmәliyyatlar hesabı beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәtdir
Ehtiyat aktivlәrinin zahiri hallarda istifadә etmәk mәqsәdi ilә mәrkәzi bank tәrәfindәn tutulan beynәlxalq ödәmә
vasitәsidir
Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarının әhәmiyyәtli bir qrupu olmaqla ölkәnin ümumi mәhsullarının bir
hissәsini meydana gәtirir
Ölkәnin xarici dünya ilә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan sәrmayә investisiyaları, tәdiyyә
balansının sәrmayә balansı bölmәsinә deyilir

422 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
Heç biri deyil
Kapitalın maliyyәtinin hәrәkәt hesabı, Cari әmәliyyatlar hesabı, beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar
Cari әmәliyyatlar hesabı, beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlar, tәdiyyә balansının ümumi saldosu
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423 Valyuta ehtiyatlarının artırılması üçün verilәn kreditlәr hansı mәqsәdә xidmәt edir:

•

idxalixracın artırılmasına
Valyuta kursun kәskin artıb azalmasının aradan qaldırılmasına
İnflyasiyanın artırılmasına
Büdcә defisitin azalmasına
milli gәlirin artırılmasına

424 Azәrbaycan Respublikasında valyuta nәzarәti necә hәyata keçirilir?

•

Xarici banklar vasitәsi ilә
Valyuta nәzarәt orqanları vasitәsilә
Valyuta mübadilәsinin nağdlaşdırılması formasında
Daxili banklar hesabına
Lisenziya vә icazәlәrin olması şәklindә

425 Valyuta bazarının әsas vasitәçi qurumları hansılardır?

•

Beynәlxalq valyutakredit tәşkilatları
Kommersiya bankları
Beynәlxalq banklar
Özәl banklar
Xarici banklar

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

•

Bankları sıxışdırmaq mәqsәdi ilә
Valyuta mәzәnnәsinә müdaxilә etmәk üçün
İdxal – ixrac proseslәrindә
Inflyasiya zamanı
Carı әmәliyyatların hesabatı zamanı

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

•

Bütün valyuta formalarında yerinә yetirilir.
Nağdsız ödәmә formasında yerinә yetirilir
Valyuta bazarında nağd ödәmә formasında yerinә yetirilir
Bank valyutası formasında yerinә yetirilir
Fәrqli pul vahidi formasında yerinә yetirilir

428 Mәzәnnәdә azalma bankın valyuta ehtiyatlarına necә tәsir edir?

•

Bankın valyuta ehtiyatları xaricә axın edir.
Bankın valyuta ehtiyatlarının dәyәrini azaldaraq banka zәrәr vurur
Bank riski azalır
Әhәmiyyәtli tәsir edәrәk, bank faizini aşağı salır
Bankın valyuta ehtiyatlarının dәyәrini azaldaraq banka xeyir verir

429 Valyuta әmәliyyatlarında banklar nә ilә qarşılaşırlar?

•

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

430 Beynәlxalq valyuta hesablaşmaları nәlәr vasitәsi ilә hәyata keçirilir?
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•

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

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

•

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

432 SWIFT şәbәkәsindә işlәmәk istifadәçiyә hansı üstünlüklәri verir?

•

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

433 SWIFTin üzvü ola bilәr:

•

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

434 Birbaşa investisiyaları qeyri kommersiya risklәrindәn sığortalanmasını hәyata keçirir.

•

Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
İnvestisiya zәmanәti üzrә agentlik.
Avropa İnvestisiya Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa İnkişaf Fondu

435 Üzәn valyuta kursu – bu:

•

müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәtidir;
Dünya Bankı tәrәfndәn müәyyәn olunmuş mәzәnnәdir.
BMT tәrәfindәn müәyyәn olunmuş valyuta mәzәnnәsidir.
valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyişәn valyuta mәzәnnәsidir;
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmuş valyuta mәzәnnәsidir.

436 İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn valyuta sistemi – bu:

•

heç biri doğru deyil
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu valyutaiqtisadi әlaqәlәridir.
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu hüquqi әlaqәlәrdir;
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu pul әlaqәlәrdiri;
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsinә әsasәn tarixәn formalaşmış mәcmu siyasi әlaqәlәrdir;

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

•

Mülayim
Aktiv
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Passiv
Defisit
Balanslaşdırılmış

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

•

Sәviyyәsi
Kursu
Rejimi
Dempinqi
Pariteti

439 İxrac vә idxal arasındakı fәrq ........ göstәrir.

•

Vergilәrin dәyişdiyini göstәrir.
Ticarәt balansının saldosunu göstәrir.
Tәdiyyә balansının defisitini göstәrir.
Rәsmi ehtiyatlarda dәyişmәlәri göstәrir
Tәdiyyә balansının profisitni göstәrir.

440 Cari tәdiyyә balansının saldosu ............. müәyyәn edilir.

•

Hamısı birlikdә
Ticarәt balansının saldosunun hәcmi ilә
Maliyyә alәtlәri hesabının saldosunun hәcmi ilә
Beynәlxalq ehtiyatlar hәcmi ilә
Kapital hesabı saldosunun hәcmi ilә

441 Әgәr ......... olarsa ölkәnin cari әmәliyyatlar balansının defisit göstәrәcәkdir

•

Heç biri doğru deyil
Im ˃ Ex
Ex Im= 1
Ex = Im
Ex ˃ Im

442 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil
әmtәә vә xidmәt ixracı debet әmәliyyatları bölmәsindә göstәrilir.
әmtәә vә xidmәt idxalı debet әmәliyyatları bölmәsindә qeyd olunur
әmtәә vә xidmәtlәr xarici alıcıdan daxil olan valyuta daxilolmaları olaraq göstәrilir
әmtәә vә xidmәt idxalı ödәniş olaraq debet әmәliyyatları bölmәsindә göstәrilir

443 әmtәә vә xidmәt idxalı hansı әmәliyyatlar bölmәsinә aiddir?

•

Debet

444 tәdiyyә balansının tәrtib edilmәsinә ............. prinsipi daxildir.

•

Cari әmәliyyatlar
Ikiqat qeydiyyat
Bir tәrәfli
Kredit
Kapital hәrәkәti

445 Azәrbaycan valyuta tәnzimlәnmәsi qanunvericiliyinә әsasәn .............. rezidentlәr hesab olunur
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•

Azәrbaycan milliyәtinә mәnsub fiziki vә hüquqi şәxslәr
Bütün cavablar doğrudur.
Milli mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq, tәsәrrüfat maraqlarının mәrkәzi bu ölkәdә yerlәşәn fiziki vә hüquqi
şәxslәr, müәssisәlәr vә s.
Ölkәdә yaşayan vәtәndaşlar vә bütün hökumәt tәşkilatlar, milli şirkәtlәr
Bu ölkәdәdaimi yaşayan vә hәmçinin müvәqqәti olaraq ölkә xaricindә yaşayan fiziki şәxslәr

446 Azәrbaycan valyuta tәnzimlәnmәsi qanunvericiliyinә әsasәn .............. rezidentlәr hesab olunur

•

Ölkәdә yaşayan vәtәndaşlar vә bütün hökumәt tәşkilatlar, milli şirkәtlәr
Milli mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq, tәsәrrüfat maraqlarının mәrkәzi bu ölkәdә yerlәşәn fiziki vә hüquqi
şәxslәr, müәssisәlәr vә s.
Bütün cavablar doğrudur.
Azәrbaycan milliyәtinә mәnsub fiziki vә hüquqi şәxslәr
Bu ölkәdәdaimi yaşayan vә hәmçinin müvәqqәti olaraq ölkә xaricindә yaşayan fiziki şәxslәr

447 Doğru olanı göstәrin.

•

Aktivlәrin satışıkapital çıxışıdır.
Aktivlәrin mübadilәsi kapital çıxışıdır
Hamısı doğrudur.
Aktivlәrin alışı – kapital girişidir.
Aktivlәrin satışı kapital girişidir

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

•

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

449 Nәyin nәticәsindә ölkәnin tәdiyyә balansı pozula bilәr?

•

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

450 Doğru olanı göstәrin.

•

Hamısı doğrudur.
Aktivlәrin satışı kapital çıxışıdır
Tәdiyyә balansı cәdvәlinin tәrtib edilmәsinin әsasında nisbilik prinsipi durur.
Cari tәdiyyә balansının saldosu ticarәt balansının saldosunun hәcmi ilә müәyyәn edilir
әmtәә vә xidmәt ixracı debet әmәliyyatları bölmәsinә qeyd olunur.

451 Doğru olmayanı göstәrin.

•

Heç biri doğru deyil
Cari tәdiyyә balansının saldosu ölkәnin beynәlxalq ehtiyatlarının hәcmi ilә müәyyәn edilir
Tәdiyyә balansının tәrtib olunmasının әsasında ikiqat qeydiyyat prinsipi durur.
Ixracat kredit әmәliyyatları bölmәsinә aiddir.
әmtәә idxalı debet әmәliyyatları bölmәsinә aiddir.

452 Doğru olmayanı göstәrin

•

Heç biri doğru deyil
Kapital axını debet bölmәsindә göstәrilir.
әmtәә vә xidmәt idxalı debet әmәliyyatları bölmәsindә göstәrilir
Kapital axını kredit üzrә göstәrilir
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әmtәә vә xidmәt ixracı kredit әmәliyyatları bölmәsindә göstәrilir

453 Kapital idxalı .......... üzrә göstәrilir.

•

Heç biri doğru deyil
Kredit(+)
Kredit()
Debet (+)
Birtәrәfli ()

454 Doğru olanını seçin:

•

Hamısı doğrudur.
әmtәә vә xidmәt ixracı valyuta daxilolmaları olaraq kredit әmәliyyatları bölmәsindә qeyd olunur
әmtәә vә kapital ixracı ödәnişlәr olaraq debet әmәliyyatları bölmәsindә qeyd olunur
әmtәә vә xidmәt idxalı kapital hәrәkәti hesabına qeyd edilir
әmtәә vә xidmәt idxalı valyuta daxilolmaları olaraq kredit әmәliyyatları bölmәsindә göstәrilir

455 İxracat hansı әmәliyyatlara aiddir?

•

iki tәrәfli
Kredit
Kapital hәrәkәti
Debet
Bir tәrәfli

456 Kapital hәrәkәti hesabının saldosu .............. әks etdirir.

•

vergi vә rüsumlar arasındakı fәrqi
Xaricә aktivlәrin satılması vә aktivlәrin alınması arasında fәrq
Xaricә aktivlәrin satışı vә xaricdә aktivlәrin alınmasının cәmi
Ixrac vә idxal arasında fәrqi
әmtәә vә aktivlәrin satışı arasındakı fәrq

457 Milli Hesablar Sisteminin yaradılmasına görә bu alimә Nobel mükafatı verilmişdir:

•

Fransua Mitteran
Riçard Stoun
Şeron Stoun
Fransua Kene
Con Meynard Keynes

458 Milli Hesablar Sistemi.......

•

Bütün cavablar doğrudur.
İctimai mәhsulun, milli gәlirin vә digәr makro iqtisadi dәyişәnlәrin ölçülmәsindә tәtbiq edilәn makroiqtisadi
göstәricilәr sistemidir
İctimai mәhsulun, milli gәlirin vә digәr mikro iqtisadi dәyişәnlәrin ölçülmәsindә tәtbiq edilәn mikroiqtisadi
göstәricilәr sistemidir
Sistematik idarә olunmayan vәziyyәtdir
Sistemin qeyribәrabәr vәziyyәtidir.

459 Sәhm istiqrazlardan nә ilә fәrqlәnir?

•

Sәhmәr daha bahalıdır.
Istiqrazlar az risklidir
Sәhmlәr az risklidir
Ikisi dә eynidir
Heç nә ilә fәrqlәnmir
63/88

22.12.2016

460 Dәyәri 10 manat olan kitabın tәkrar alqısatqısı zamanı nә baş verәcәkdir?

•

ÜDM 1manat azalacaq
ÜDMyә heç tәsir göstәrmәyәcәkdir
ÜDM 10 manat artacaq
ÜDM 1 manat artacaq
ÜDM 10 manat azalacaq

461 Fәrz edәk ki, siz hәkimin müayinәsindәn keçmәk üçün 50 manat ödәmisiniz. O zaman milli gәlirdә nә
baş verәcәkdir.

•

Milli gәlirdә heç nә baş vermәyәcәk
Milli gәlir 50 manat artacaq
Milli gәlir 50 manat azalacaq
Milli gәlir 50 dәfә artacaq
Milli gәlir 50 dәfә azalacaq

462 Milli Hesablar Sisteminin hәr hesabı ........... sütundan ibarәtdir.

•

beş
İki
üç
bir
dörd

463 Azәrbaycanda Milli Hesablar Sistemi .......... ildәn tәtbiq edilir.

•

1994.0
1992.0
1990.0
1993.0
1991.0

464 Milli Hesablar Sistemi ............... unifikasiya edilmiş sistemidir.

•

Avropa İnkişaf Bankının
BMTnin
Dünya Bankının
BVFnin
MDBnin

465 Milli Hesablar Sistemindә kredit әmәliyyatları hansı әmәliyyatlar qrupuna aiddir?

•

borc әmәliyyatlarına
maliyyә әmәliyyatlarına
әmtәә vә xidmәt әmәliyyatlarına
Kredit әmәliyyatlarına
bölüşdürmә әmәliyyatlarına

466 Milli Hesablar Sistemindә sosial sığorta ödәnişlәri hansı әmәliyyatlar qrupuna aiddir?

•

vergi әmәliyyatlarına
bölüşdürmә әmәliyyatlarına
әmtәә vә xidmәt әmәliyyatlarına
Kredit әmәliyyatlarına
maliyyә әmәliyyatlarına

467 Milli Hesablar Sistemindә istehsal hansı әmәliyyatlar qrupuna aiddir?
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•

vergi әmәliyyatlarına
әmtәә vә xidmәt әmәliyyatlarına
bölüşdürmә әmәliyyatlarına
Kredit әmәliyyatlarına
maliyyә әmәliyyatlarına

468 Bazarda hәyata keçirilәn әmәliyyatlar Milli Hesabalr Sistemindә ……. qrupa ayrılır.

•

Altı
Dörd
İki
Beş
Üç

469 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının müasir Milli Hesablar Sisteminә ............. Daxildir

•

150 standart hesab
500dәn artıq standart hesab
100 standart hesab
300 standart hesab
200 stanadrt hesab

470 Milli Hesablar Sistemi iki sütundan: .................. ibarәt cәdvәldir.

•

Hamısı doğrudur.
Resurslar vә onların istifadәsi
İlkin vә ikinci gәlirlәrin bölünmәsi
Gәlirin yaranması vә gәlirin xәrclәnmәsi
Gәlirin yaranması vә xәrclәrin istifadәsi

471 Milli Hesablar Sistemindә әmәliyyatkların qeydiyyatı prinsipi hansııdır?

•

Beş qat rabitә sistemi
Iki qat qeydiyyat sistemi
LeŞatleye sistemi
Avtomatik qeydiyyat sistemi
Üç qat rabitә sistemi

472 Milli Hesablar Sistemini ilk dәfә bu ölkәlәr tәtbiq etmişdir

•

Türkiyә, Finlandiya, Rusiya, Qazaxıstan vә Azәrbaycan
İngiltәrә, Almaniya, Hollandiya, Fransa vә ABŞ
İngiltәrә, Almaniya, Hollandiya, Fransa vә İran
İngiltәrә, Almaniya, Türkiyә, Rusiya vә ABŞ
İngiltәrә, Afrika ölkәlәri, Hollandiya, Fransa vә ABŞ

473 Ölkәnin tәdiyyә balansının defisitinin artması:

•

Profisit yaradır
Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarını azaldır
Ölkәdә pul kütlәsinin hәcmini artırır
Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatlarını artırır
Ölkәdә pul kütlәsinin hәcminә tәsir göstәrmir

474 Digәr investisiyalar maddәsinә hansı әmәliyyatlar daxildir?

•

Vergilәr vә rüsumlar
Beynәlxalq borc vә kreditlәr, xarici ticarәt kreditlәri, hәmçinin bankların öhdәliklәri
Xarici sәhmlәrin alqısatqısı
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Xarici sәhmlәrin vә bank öhdәliklәrinin alqısatqısı
Daşınmaz әmlakın alınması

475 Franşiza tәdiyyә balansının hansı bölmәsinә aiddir?

•

Heç birinә
Kapital hәrәkәti hesabına
Cari transfertlәrә
Xidmәtlәrә
Qızılvalyuta ehtiyatlarına

476 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Heç biri doğru deyil
Ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatlarının azalması tәdiyyә balansında “” işarәsi ilә göstәrilir, çünki bu әmәliyyat idxal
xarakterlidir.
Әgәr Azәrbaycan vәtәndaşı yeni “Toyoto” avtomobili alırsa, o zaman Azәrbaycanın tәdiyyә balansının cari
әmәliyyatlar bölmәsi azalma, Yaponiyanın eyni adlı hesabında artım göstәrәcәkdir.
Tәdiyyә balansının defisiti zamanı bir qayda olaraq ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatları azalır, onun ticarәt
partnyorlarıının valyuta ehtiyatları artır
Әgәr ölkә cari hesablar üzrә müsbәt saldo göstәrirsә, bu dünya ölkәlәri qarşısında öhdәliklәrin azalmasını göstәrir.

477 Doğru cavabı göstәrin:

•

Hamısı doğrudur.
Tәdiyyә balansının bölmәlәri qarşılıqlı әlaqәdәdir.
Tәdiyyә balansının bölmәlәri birbiri ilә әlaqәli deyil
Rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar hesabı ilә vә maliyyә alәtlәri vә kapital hesabı qarşılıqlı әlaqәdәdir.
Yalnız cari әmәliyyatlar vә rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar hesabı әlaqәlidir.

478 Xarici ölkәlәrә hәrbi yardım, xaricdә hәrbi xәrclәr ................. bölmәsindә yer alır.

•

Rüsumlar
Digәr investisiyalar
Digәr sektor vә hökümәtin kapital әmәliyyatları
Xidmәtlәr
Birbaşa investisiyalar

479 Cari әmәliyyatlara daxil deyildir:

•

mükafatlar
Monetar qızıl
xidmәtәr
әmtәә
әmәyin ödәnilmәsi

480 Cari әmәliyyatlar............... ibarәtdir.

•

Vergilrdәn
әmtәә, xidmәt, investisiya gәlirlәri, әmәyin ödәnilmәsindәn vә cari transfertlәrdәn
әmtәә, xidmәt, investisiya gәlirlәri, әmәyin ödәnilmәsindәn
әmtәә, investisiya gәlirlәri, әmәyin ödәnilmәsindәn vә cari transfertlәrdәn
әmtәә, xidmәt, investisiya gәlirlәri, әmәyin ödәnilmәsindәn , cari transfertlәrdәn vә hökümәtin kapital
әmәliyyatlarından

481 Tәdiyyә balansı...

•

Hamısı doğrudur.
Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә ödәnişlәrini әks etdirәn sәnәddir.
Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirdiyi daxili iqtisadi fәaliyyәtini әks etdirәn sәnәddir.
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Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirdiyi xarici iqtisadi fәaliyyәtini әks etdirәn sәnәddir.
Ölkәdәn müәyyәn dövr әrzindә әmtәә vә kapitalın çıxmasını әks etdirәn sәnәddir.

482 tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar vә kapital hәrәkәti әmәliyyatlarının qeyritarazlıq vәziyyәti nә ilә
tәnzimlәnir?

•

cari transfertlәrlә
Rәsmi ehtiyatların dәyişmәsi ilә
әmtәә vә xidmәtlәrin idxalı ilә
әmtәә vә xidmәtlәrin ixracı ilә
cari transfertlәrlә

483 hansı sövdәlәşmә kapital vә maliyyә alәtlri hesabında әks olunur?

•

Heç biri әks olunmur
Patentlәrin ötürülmәsi
SDR ehtiyatlarının dәyişmәsi
Xarici ölkәlәrә nәqliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Divident vә faiz ödәnişlәrini әks etdirir

484 Hansı sövdәlәşmәlәr kapital vә maliyyә әmәliyyatları balansına әks olunmur?

•

Heç biri әks olunmur
Birtәrәfli transfert ödәnişlәri
Ölkәnin xarici aktivlәrindә dәyişikliklәr
Birbaşa investisiyalar
Portfel investisiyaları

485 Doğru olanı göstәrin:

•

Hamısı doğrudur
Mühasibat nöqteyinәzәrindәn tәdiyyә balansı hәr zaman tarazlıq vәziyyәtindәdir.
Mühasibat nöqteyinәzәrindәn tәdiyyә balansı hәr zaman qeyritarazlıq vәziyyәtindәdir.
Әgәr daxilolmalar ödәnişlәri üstәlәyirsә saldo passivdir
Әgәr daxilolmalar ödәnişlәri üstәlәyirsә saldo aktivdir

486 Aşağıdakılardan hansı cari әmәliyyatlar balansını sәciyyәlәndirmir?

•

Heç biri
Rәsmi ehtiyatlardakı dәyişikliklәri әks etdirir
Ticarәt balansı üzrә xarici iqtisadi әmәliyyatların yekununu göstәrir
Divident vә faizlәr üzrә ödәnişlәri әks etdirir.
Dövlәt vә özәl vәsaitlәrin köçürülmәsi daxildir

487 Ölkәnin Cari әmәliyyatlar balansının müsbәt saldosu artır, әgәr:

•

Heç biri doğru deyil
Ölkәnin gәmi nәqliyyatı şirkәtlәri qeyrirezidentlәrdәn yüklәrin daşınması üçün iri hәcmli sifariş qәbul edir.
Idxal edilәn әmtәәlәrin hәcmi artır
Milli investorlar tәrәfindәn xarici şirkәtlәrin sәhmlәrinin alınması hәcmi artır
Ölkә neft әvәzinә eyni dәyәrdә hәrbi texnikanı әldә edir

488 Әgәr xalis ixracat müsbәtdirsә, aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Heç biri doğru deyil
Tәdiyyә balansının cari hesabında defisit mövcuddur
Bu ixracatın idxalatı üstәlәdiyi mәnasına gәlir
Tәdiyyә balansının cari hesabında profisit mövcuddur
Tәdiyyә balansının kapital hәrәkәti hesabında defisit mümkündür.
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489 Aşağıdakı sövdәlәşmәlәrdәn hansı ABŞın tәdiyyә balansına müsbәt saldo yaratmasına kömәk edir?

•

Heç biri
ABŞ Türkiyә ban klarında depozit açmaqla bu ölkәyә dәyәri 100 milyon ABŞ Dolları olan reaktiv tәyyarә satır
ABŞ Sәudiyyә Әrәbistanından 100 milyon ABŞ Dolları miqdarında cari ildә bu ölkәdәn neft alması mәqsәdi ilә
uzunmüddәtli kredir alır.
ABŞ Yunanıstana NyuYork bankında bank depoziti şәklindә 100 milyon ABŞ dolları miqdarında yardım edir.
ABŞ “Qırmızı Xaç ” Cәmiyyәtinә 100 milyon ABŞ Dolları miqdarında yardım edir.

490 Hansı hallarda ölkәnin gәlirlәri artır?

•

Vergilәr azaldıqda
Xalis ixracatın hәcmi artıqda
Ixracatın hәcmi azaldıqda
Xalis ixracatın hәcmi azaldıqda
Ixracatın hәcmi artıqda

491 Azәrbaycan yol patrul xidmәtinin әmәkdaşları üçün BMV markalı avtomobillәr almışdır. Bu sövdәlәşmә
Azәrbaycanın tәdiyyә balansında necә әks olunacaqdır?

•

Heç cür tәsir göstәrmir.
Cari әmәliyyatlar hesabının azalması
Kapital hәrәkәti hesabının azalmas
Cari әmәliyyatlar hesabının artması
Kapital hәrәkәti hesabının azalması

492 Fәrz edәk ki, Rusiya Azәrbaycana energetika avadanlığı satmışdır. Bu sövdәlәşmә Rusiyanın tәdiyyә
balansında necә әks olunacaqdır:

•

Dövlәt büdcәsi artacaqdır.
Cari әmәliyyatlar hesabının artması
Kapital hәrәkәti hesabının azalması
Cari әmәliyyatlar hesabının azalması
Kapital hәrәkәti hesabının artması

493 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Heç biri doğru deyil
Cari әmәliyyatlar saldosunun i vә kapital hәrәkәtinin cәmi xalis ixracatın dәyәrinә bәrabәrdir
Әgәr ixracat idxalatı üstәlәyirsә o zaman cari әmәliyyatlar hesabında müsbәt saldo müşahidә edilir
Cari әmәliyyatlar hesabının әmtәәlәr maddәsinә qeyri monetar qızıl daxildir
Tәdiyyә balansının cari hesabının saldosu xalis ixracatın dәyәrinә bәrabәrdir

494 Tәdiyyә balansı:

•

Heç biri ilә әlaqәli deyil
Tәdiyyә balansına ticarәt balansı daxildir
Valyutakredit әmәliyyatlarının gәlir vә xәrclәri daxil deyildir
Banklararası valyuta bazarı ilә әlaqәli deyil
Ticarәt balansının әsas hissәsini tәşkil edir

495 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabına aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla digәrlәri daxildir?

•

Heç biri istisna deyil
Ölkәnin xaricdәki aktivlәrindәki dәyişmәlәr
xalis cari transfertlәr
әmtәә idxalı
investisiyalardan xalis gәlirlәr
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496 Müәyyәn dövr әrzindә ölkә xaricindә hәyata keçirilәn ödәnişlәrlә vә ölkәyә bütün valyuta daxilolmaları
aasındakı nisbәt necә adlanır:

•

Heç biri
Tәdiyyә balansı
Ticarәt balansı
Cari әmәliyyatlar balansı
Kapital hәrәkәti balansı

497 Әgәr bir ölkәdә idxalatın hәcmi ixracatın hәcmindәn artıqdırsa o zaman:

•

Heç nә göstәrmәyәcәkdir.
Cari әmәliyyatlar üzrә balans mәnfi saldo göstәrәcәkdir
Bu ölkәnin xalis xarici aktivlәri artacaqdır.
Bu illik tәdiyyә balansına tәsir göstәrmәyәcәkdir
Cari әmәliyyatlar üzrә balans müsbәt saldo göstәrәcәkdir

498 Aşağıdakılardan hansı cari әmәliyyatların tәrkibinә daxildir?

•

investisiyalar
Qeyrimonetar qızıl
Xarici valyuta
Qiymәtli kağızlar
Monetar qızıl

499 İstehsal olunmayan aktivlәrә aiddir:

•

vergilәr vә rüsumlar
Torpaq sahәlәrinin, faydalı qazıntı yataqlarının alınması, intelektual mülkiyyәtin dövr edilmәsi
Xidmәtlәr, investisiya gәlirlәri
Torpaq sahәlәrin, intelektual mülkiyyәtin dövr edilmәsi
әmtәә vә xidmәtlәr

500 Hansı әmәliiyatlar “görünmәz” әmәliyyatlara aiddir?

•

Vergilәr vә rüsumlar
Xidmәtlәr, investisiya gәlirlәrinin hәrәkәti, bir tәrәfli köçürmәlәr
Әmtәәlәr, xidmәtlәr, investisiyalardan gәlirlәr hәrәkәtindәn, bir tәrәfli köçürmәlәr
Xidmәtlәr, investisiya gәlirlәrinin hәrәkәti, bir tәrәfli köçürmәlәr vә hökümәtin kapital әmәliyyatları
Әmtәәlәr, xidmәtlәr, birtәrәfli köçürmәlәr

501 Әcnәbi fәhlәlәrin vә mütәxәssislәrin әmәk haqqısı .................. aiddir.

•

Heç birinә
Cari transfertlәrә
Kapital hәrәkәtinә
“Sәhvlәr vә buraxılmalar” maddәsinә
Digәr sektorların kapitalı әmәliyyatlarına

502 Birbaşa investisiyalara aiddir:

•

Heç biri aid deyil.
Nәzarәtini tәmin etmәklә xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin vә ya mülkiyyәt payının alınması
Әsasәn kredit әmәliyyatlarıdır
Nәzarәtini tәmin etmәklә xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin vә ya mülkiyyәt payının alınması, gәlir әldә edilmәsi
mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqı әmәliyyatları
Gәlir әldә edilmәsi mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqı әmәliyyatlar

503 Portfel investisiyalarına aiddir:
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•

Hamısı aiddir.
Gәlir әldә edilmәsi mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqı әmәliyyatlar
Nәzarәtini tәmin etmәklә xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin vә ya mülkiyyәt payının alınması, hәmçinin gәlir әldә
edilmәsi mәqsәdi ilә maliyyә bazarlarına xarici sәhmlәrin vә borc alәtlәrinin alqısatqı әmәliyyatları
Nәzarәtini tәmin etmәklә xaricdә tәsәrrüfat obyektlәrinin vә ya mülkiyyәt payının alınması
Әsasәn kredit әmәliyyatlarıdır

504 Maliyyә alәtlәri hesabı üzrә әmәliyyatlara daxildir;

•

Heç biri daxil deyildir.
Portfel investisiyaları, hәmçinin bank kapitalının hәrәkәti
Portfel investisiyaları, bank investisiyaları vә cari transfertlәr
Portfel investisiyaları, hәmçinin bank kapitalı vә xidmәtlәri hәrәkәti
Portfel investisiyaları, hәmçinin bank investisiyaları vә investisiya gәlirlәri

505 tәdiyyә balansının son tarazlaşdırılması hansı әmәliyyatlar hesabına baş verir?

•

Bütün әmәliyyatlar hesabına
Ehtiyat aktivlәr hesabına
“Sәhvlәr vә buraxılmalar” hesabına
Cari Transfert vә xidmәtlәr
Cari transfertlәr vә “Sәhvlәr vә buraxılmalar” hesabı

506 Birbaşa investisiyalar borc öhdәliyi yaratmır, әgәr ................

•

rüsumlar ödәnmirsә
mülkiyyәt alınırsa
mülkiyyәt satılırsa
әmtәә vә xidmәtlәr satın alınırsa
әmtәә vә xidmәtlәr satılırsa

507 Azәrbaycan vәtәndaşı ABŞ xәzinadarlığının istiqrazını satın alır. Bu sövdәlәşmә Azәrbayacanın tәdiyyә
balansında necә әks olunacaqdır.

•

Heç cür әks olunmur.
Kapital hәrәkәti hesabının azalması
Kapital hәrәkәti hesabının artması
Cari әmәliyyatlar hesabının artması
Cari әmәliyyatlar hesabının azalması

508 Beynәlxalq kapital ixracı nә demәkdir?

•

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

509 Valyuta kurslarının dәyişmәsinә tәsir göstәrәn әsas iqtisadi göstәricilәr hansılardır?

•

Bank әmәliyyatları sistemi, Valyuta әmәliyyatları sistemi 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.
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.

510 Valyuta qiymәtlәrinә nә deyilir?
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•

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

511 Dövlәtin xarici xәrclәrinin artması …………….. tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

işsizliyin artmasına
ölkәnin tәdiyә balansına
investisiyaların artması
milli valyutanın dönәrliliyinә

512 Tәdiyә balansına tәsir edәn amil:

•

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

513 Tәdiyә balansının tarazlaşdırılmasının müvәqqәti metodudur:

•

müasir
müvәqqәti
әnәnәvi
aralıq

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

•

güclü
artıq
zәif
kiçik

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

•

aşkardır
aktivdir
gizlidir
passivdir

516 Portfel investisiyalar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

«görünmәz» әmәliyyatlara
kapital ilә әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına
cari әmәliyyatlara

517 Birbaşa investisiyalar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

maliyyә әmәliyyatlarına
kapital ilә әmәliyyatlara
cari әmәliyyatlara
«görünmәz» әmәliyyatlara

518 Faizlәr vә dividendlәr tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapital ilә әmәliyyatlara
ixracidxal әmәliyyatlarına
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maliyyә әmәliyyatlarına
cari әmәliyyatlara

519 «Görünmәz» әmәliyyatlar tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

kapital ilә әmәliyyatlara
cari әmәliyyatlara
maliyyә әmәliyyatlarına
ixracidxal әmәliyyatlarına

520 Tәdiyә balansının cari әmәliyyatlarına aiddir:

•

portfel investisiyalar
әmtәә ixracı
kreditlәr
kapitalın hәrәkәti

521 Әmtәә ixracı tәdiyә balansının hansı әmәliyyatlarına aiddir:

•

maliyyә әmәliyyatları
cari әmәliyyatlar
kapital ilә әmәliyyatlar
.«görünmәz» әmәliyyatlar

522 Tәdiyyә axını nә vaxt meydana gәlir?

•

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

523 BrettonVuds valyuta sistemi rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

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

524 Qızılkülçә standartı rәsmәn nә vaxt formalaşmışdır?

•

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

525 Valyuta mәzәnnәsi – bu:

•

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

526 Üzәn valyuta kursu – bu:

•

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

527 Beynәlxalq valyuta sistemi – bu:

•

beynәlxalq valyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması;
beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması
beynәlxalq hesablaşmaödәniş münasibәtlәrinin beynәlxalq razılaşmalarla möhkәmlәnmiş tәşkilati forması;
72/88

22.12.2016

528 Milli valyuta sistemi – bu:

•

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

529 İqtisadi nöqteyi nәzәrdәn valyuta sistemi – bu:

•

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

530 Valyuta münasibәtәri .......

•

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

531 Valyuta münasibәtlәrinin yaranması başlanmışdır:

•

kapitalizmdә.
feodalizmdә;
btidai icma quruluşunda;
quldarlıq dövründә;

532 Birja bazarı hansı cәhәtlәri ilә xarakterizә olunur?

•

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

533 Tәşkilati sәviyyәyә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

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

534 Valyuta mәzәnnәlәrinin növlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

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

535 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

açıq vә qapalı;
tam vә qeyritam
sәrbәst vә qeyrisәrbәst;

536 Beynәlxalq valyuta bazarına nәlәr daxildir?

•

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

537 Valyuta bazarı – bu:

•

maliyyә bazarının әsas hissәsidir.
kapital bazarıının әsas hissәsidir;
fond bazarının әsas hissәsidir;
73/88

22.12.2016

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

•

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

539 Valyutada mәzәnnә siyasәt hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

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

540 Valyuta siyasәti nәdir?

•

Ölkәnin daxili siyasәtinin әsasına yönәldilәn valyuta tәnzimlәmәsidir
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.
Elmi texnologiyalara qoyulan valyuta bazasıdir
Ölkәnin daxili vә xarici iqtisadi problemlәrinin hәllinә yönәldilәn, valyuta tәnzimlәmәsidir

541 Ölkәnin ehtiyat aktivlәrini izah edin

•

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

542 Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәt hesabı necә izah olunur?

•

Bütün xarici ticarәtin maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilәn kreditlәr kimi
Ölkәnin xarici dünya ilә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan sәrmayә investisiyaları 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

543 Cari әmәliyyatlar balansında yer alan әmәliyyatlar hansılardır?

•

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

544 Cari әmәliyyatlar hesabı nәyә deyilir?

•

Ümumi debet vә kredit sәrmayә balansı
Ölkәnin xarici dünya ilә apardığı bütün növ maliyyә vәsaiti vә birbaşa qoyulan sәrmayә investisiyaları, tәdiyyә
balansının sәrmayә balansı bölmәsinә deyilir
Ehtiyat aktivlәrinin zahiri hallarda istifadә etmәk mәqsәdi ilә mәrkәzi bank tәrәfindәn tutulan beynәlxalq ödәmә
vasitәsidir
Cari әmәliyyatlar hesabı beynәlxalq xidmәtlәr sahәsindәki ticarәtdir
Ölkәnin beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarının әhәmiyyәtli bir qrupu olmaqla ölkәnin ümumi mәhsullarının bir
hissәsini meydana gәtirir

545 Tәdiyyә balansının strukturu әsas hesab qrupları hansılardır?

•

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

546 Tәdiyyә balansı nә demәkdir?

•

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

547 Azәrbaycanda valyuta siyasәtinin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin qurulması prosesindә istifadә edilir
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
Cari әmәliyyatlar hesabının tәşkil olunmasında istifadә edilir
Mәrkәzi bankın valyuta ehtiyatlarının artırılması prosesindә istifadә edilir

548 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
Blkәnin tәdiyyә balansının nisbәtidir
Bütövlükdә valyuta ehtiyatlarının nisbәtidir

549 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda hansı pul vahidlәrindәn istifadә olunur?

•

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

550 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarında tәdiyyә balansının funksiyası:

•

Ölkәnin xaricdәn әldә etdiyi valyuta gәlirlәri 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
Mәrkәzi bankların valyuta bazarına müdaxilәsı anlayışların çәrçivәsindә qiymәtlәndirilir

551 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatların müxtәlifliyi hansı sәnәdlәrdә öz әksini tapır?

•

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

552 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәri neçә yerә bölünür?

•

20.0
15.0
19.0
10.0

553 Mәrkәzi banklar rәsmi ehdiyatlarının әhәmiyyәtli hissәsini nәdә saxlayırlar?

•

Beynәlxalq valyutalara әsaslanaraq saxlayırlar
Qızılla saxlayırlar
Tәbii sәrvәtlәr şәklindә saxlayırlar
75/88

22.12.2016

Dollar şәklindә saxlayırlar

554 Mәrkәzi banklar rәsmi ehdiyatlarının әhәmiyyәtli hissәsini nәdә saxlayırlar?

•

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

555 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
Mәrkәzi banklar rәsmi hәyatlarını qızılla saxlamırlardır
Rәsmi qızıl ehtiyatı yüksәk likvidlik mәhsul olmasıdır

556 Beynәlxalq likvidlik nәdir

•

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

557 Cari әmәliyyatlar qrupunda yer alan ikinci qrup әmәliyyatlar hansılardır?

•

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

558 Xarici ticarәt balansı necә tәhlil edilir?

•

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

559 Xarici ticarәt balansı hansı әmәliyyata deyilir?

•

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

560 Beynәlxalq iqtisadi әmәliyyatlarda tәdiyyә balansını necә quruplaşdırırlar?

•

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

561 Mal ticarәti hansı әmәliyyatlar sisteminә daxildir?

•

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

562 Ölkәyә daxil olan valyuta ödәnişlәri nә vasitәsi ilә әks olunur?
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•

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

563 Ölkәlәrin malik olduqları rәsmi xarici ehtiyatların cәmi necә adlanır?

•

Xarici amillәr
Beynәlxalq likvidlik
Daxili amillәr
Sosial – iqtisadi göstәricilәr

564 Valyuta mәzәnnәsinә hansı amillәr tәsir edir?

•

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

565 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

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

566 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ehtiyatları әks etdirir?

•

Vergilәr vә rüsumlar
Xüsusi borc alma hüququ
Xarici dövlәtlәrә nәqliyyat xidmәtlәri
Patentlәrin ötürülmәsi
Faiz vә dividentlәr üzrә ödәnişlәr

567 Xidmәtlәr balansına .............. daxil deyil.

•

Vergilәr vә rüsumlar
qarşılıqsız yardımın göstәrilmәsi
Nәqliyyat xidmәtlәri
Sığorta
beynәlxalq turizm

568 1971ci ildәn bu günәdәk ABŞın tәdiyyә balansının xroniki defisiti nә ilә izah edilir?

•

ABŞ dovlәt qiymәtli kağızların qiymәtinin düşmәsi ilә
Onların bazarına aktiv şәkildә beynәlxalq rәqiblәrin daxil olması sәbәbi ilә
Ölkәnin dünya tәsәrrüfat mövqeyinin zәif olması sәbәbi ilә
BVF ABŞın tәdiyyә balansı defisitinin bağlanması üçün kreditlәrin vermәmәsi ilә
Qızılvalyuta ehtiyatlarının çatımamazlığı sәbәbi ilә

569 İxracatla idxalat arasındakı fәrq .............. göstәrir.

•

Ticarәt balansının saldosunu göstәrir
Portfel vә birbaşa investisiyalar arasındakı fәrqi göstәrir.
Heç biri
Ehtiyat aktivlәrin saldosunu göstәrir.
Kapital vә maliyyә alәtlәri hesabının saldosunu göstәrir

570 Doğru olanı göstәrin.
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•

Heç biri doğru deyil
әgәr azәrbaycanlılar Luvr muzeyini ziyarәt edirlәrsә, o zaman biletә olan ödәniş Fransanın ixracatı hesab olunur
әgәr daxilolmalar ödәnişlәrdәn çoxdursa, saldo passivdir
Xalis ixracat hәcmi artıqda ölkәnin gәlirlәri azalacaqdır
әgәr ixracat idxalatla müqayisәdә azalırsa, o zaman bu ölkәnin tәdiyyә balansının profisiti azalacaqdır

571 A.ağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Mühasibat nöqteyinәzәrindәn tәdiyyә balansı hәr zaman tarazlıq vәziyyәtindә olur.
әgәr ölkәnin tәdiyyә balansı defisitdirsә, o zaman onun ehtiyat qismindә olan xarici valyutada aktivlәri artacaqdır.
әgәr azәrbaycanlı yeni “Lexus” avtomobili alırsa bizim tәdiyyә balansının cari әmәliyyatları azalır, Yaponiyada
artır
әgәr ingilislәr “Qız qalası”nı ziyarәt edirlәrsә, onların aldıqları bilet Azәrbaycanın ixracatıdır.
әgәr ölkәnin idxalatı ixracatla müqayisәdә azalırsa o zaman bu ölkәnin tәdiyyә balansı profisiti azalacaqdır.

572 Doğru olmayanı göstәrin

•

Saldo istәnilәn halda müsbәtdir
Әgәr ödәnişlәr daxilolmalardan çoxdursa o zaman saldomüsbәtdir
tәdiyyә balansı hesabının cәmi sıfıra bәrabәr olmalıdır.
әgәr daxilolmalar ödәnişlәrdәn çoxdursa o zaman saldo aktivdir
Mühasibat nöqteyinәzәrindәn tәdiyyә balansı hәr zaman tarazlıq vәziyyәtindә olur.

573 Әgәr cari әmәliyyatlar hesabının göstәricilәrinin yekunu mәnfidirsә, o zaman tәdiyyә balansı ...........
hesab olunur.

•

Yarımçıq
defisit
Aktiv
Disbalans
Ehtiyat

574 Tәdiyyә balansının vәziyyәtinin mәqsәdyönlü tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi üçün onu ......................
bölmәk lazımdır.

•

vergilәrә vә rüsumlara
әsas vә balanslaşdırılmış maddәlәrә
yalnız әsas maddәlәrә
yalnız balanslaşdırılmış maddәlәrә
tәdiyyә balansının maddәlәri prinsipial olaraq bölünmür

575 Hansı ölkә xarici maliyyә resurslarının nettoidxalatçısı hesab olunur?

•

Türkiyә
ABŞ
Çin
ABŞ vә Çin
Yaponiya

576 Tәdiyyә balansı statisitik mәlumatlara әsasәn .............. nin universal metodikasına әsasәn hazırlanır.

•

Dünya Bankının
Beynәlxalq Valyuta Fondunun
Hökümәtin
Maliyyә nazirliyinin
Mәrkәzi bankın

577 Hansı ölkәlәr kapitalın nettoixracatçısı hesab olunur?
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•

Azәrbaycan vә Türkiyә
Çin vә Yaponiya
ABŞ vә Çin
ABŞ
ABŞ vә Yaponiya

578 Cari ildә ödәnilmәyәn vә vә gәlәcәk ilә dövr edilәn öhdәlik tәdiyyә balansının hansı bölmәsinә qeyd
olunur?

•

Beynәlxalq öhdәliklәr bölmәsinә
Kapital hәrәkәti vә maliyyә resursları hәrәkәti bölmәsinә
Rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar bölmәsinә
Ehtiyat mövqeyә
Cari transfertlәr

579 Ümumi әmtәә ixracatının dәyәri, ümumi idxalatın dәyәrindәn çox olan ölkә necә adlanır?

•

Heç bir cavab doğru deyil
Nettoixracatçı
Nettoidxalatçı
Bruttoidxalatçı
Bruttoixracatçı

580 Tәdiyyә balansı hansı müddәtә tәrtib olunur?

•

Bir hәftәlik
Bir aylıq, rüblük, yarım illik vә rüblük
Yalnız yarım illik
Yalnız rüblük
Yalnız bir aylıq

581 kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı hansı bölmәlәrә ayrılır:

•

heç biri
Bir hissәsi dövlәt kreditlәri vә bәzi xüsusi qiymәtlilәrin hәrәkәtini, ikinci hissәsi müxtәlif növ investisiyaları әhatә
edir
Kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı bir hissәdәn ibarәtidr
Bir hissәsi birbaşa investisiyaları, digәr hissәsi portfel invetisiyalarını әhatә edir
Bir hissәsi dövlәt kreditlәrinin hәrәkәtini, digәr hissәsi isә xüsusi qiymәtlilәrin hәrәkәtini әks etdirir

582 Tәdiyyә balansının vәziyyәtini xarakterizә edәn әsas iki bölmәlәr bunlardır;

•

Cari әmәliyyatlar hesabı vә rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar
Kapital hәrәkәti hesabının artması
kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı vә kapital vә maliyyә alәtlәri balansı
Cari әmәliyyatlar hesabı vә kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı
Cari әmәliyyatlar hesabı vә cari әmәliyyatlar balansı

583 Azәrbaycanın ABŞdan Boeing 777 tәyyarәsini aldığını fәrz edәk. Bu sövdәlәşmәnin ABŞın tәdiyyә
balansında .................. kimi әks olunacaqdır

•

heç biri
Cari әmәliyyatlar hesabının artması
Cari әmәliyyatlar hesabının azalması
Kapital hәrәkәti hesabının artması
Kapital hәrәkәti hesabının azalması

584 cari әmәliyyatların göstәricilәri necә balanslaşdırılır?
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•

yalnız kapital hesabının artması hesabına balanslaşdırılır
Cari әmәliyyatların yekun göstәricilәri, kapitalın vә rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar hesabının dәyişmәsinin yekunu
ilә balanslaşdırılır
Cari әmәliyyatların yekun göstәricilәri, yalnız kapital hesabının yekunu ilә balanslaşdırılır
Heç balanslaşmır
Cari әmәliyyatların yekun göstәricilәri, rәsmi beynәlxalq ehtiyatlar hesabının dәyişmәsinin yekunu ilә
balanslaşdırılır.

585 Әgәr cari әmәliyyatların son göstәricilәri müsbәt olarsa o zaman tәdiyyә balansı ....... hesab olunur.

•

Heç biri
Aktiv
Defisit
Passiv
Disbalans

586 Hansı hesabın yekunu tәdiyyә balansının son sәciyyәlәndirilmәsinә xidmәt edir?

•

Xarici hesablar
Cari әmәliyyatlar hesabı
Rәsmi beynәlxalq ehtiyatları
Kapital hәrәkәti vә maliyyә alәtlәri hesabı
Cari hesablar vә rәsmi hesablar hesabı

587 Tәdiyyә balansının Cari әmәliyyatlar hesabında aşağıdakılardan hansı istisnadır?

•

bank kreditlәri
Ölkәnin xarici aktivlәrindә dәyişmә
әmtәә idxalı
Xalis cari transferlәr
investisiyalardan xalis gәlir

588 Әgәr Mәrkәzi Bankın rәsmi ehtiyatları ehtiyatları dәyişmirsә bu:

•

Heç biri doğru deyil
Ölkәnin tәdiyyә balansının saldosu sıfıra bәrabәrdir
Kapital hәrәkәt hesabının saldosu hәr zaman sıfıra bәrabәrdir
Ticarәt balansının saldosu hәr zaman sıfıra bәrabәrdir
Cari hesabların saldosu hәr zaman sıfıra bәrabәrdir

589 Azәrbaycan vәtәndaşının ABŞ Xәzinadarlığının istiqrazını aldığını fәrz etsәk bu sövdәlәşmәnin ABŞın
tәdiyyә balansında necә әks olunacaqdır?

•

Faiz dәrәcәlәri artacaq
Kapital hәrәkәti hesabının artması
Cari hesabların artması
Kapital hәrәkәti hesabının azalması
Cari hesabların azalması

590 Cari vә kapital hәrәkәti hesablarının balanslaşdırılması әmәliyyatı budur:

•

Heç biri deyil
Kapital hәrәkәti hesabı vә cari әmәliyyat hesabı dövlәt büdcәsini balanslaşdırır
Kapital hәrәkәti hesabı vә cari әmәliyyat hesabı cәmdә sıfıra bәrabәrdir
Kapital hәrәkәti hesabı vә cari әmәliyyat hesabı cәmdә xalis ixracata bәrabәrdir
Kapital hәrәkәti hesabı artıqca, cari әmәliyyatlar hesabı da hәmçinin artır

591 Birtәrәfli köçürmәlәr vә ya cari transfertlәr ......... aiddir.

•

Vergiqoyma әmәliyyatlarına
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•

Cari әmәliyyatlara
Portfel әmәliyyatlarına
Digәr әmәliyyatlara
Birbaşa әmәliyyatlara

592 Beynәlxalq ehtiyatların tәrkibinә ......... daxildir.

•

Heç biri daxil deyil
SDR, monetar qızıl, xarici valyuta, qiymәtli kağızlar, BVFdә ehtiyat mövqe
SDR, monetar qızıl vә qeyrimonetar qızıl, xarici valyuta, qiymәtli kağızlar, BVFdә ehtiyat mövqe
SDR, monetar qızıl vә qeyrimonetar qızıl, xarici valyuta, qiymәtli kağızlar
SDR, qeyrimonetar qızıl, xarici valyuta, sәhmlәr, BVFdә ehtiyat mövqe

593 Ölkәnin beynәlxalq ehtiyatlarının tәrkibinә nә daxil deyildir?

•

Heç biri daxil deyil.
Qeyrimonetar qızıl
Qiymәtli kağızlar
Xarici valyuta
SDR

594 Tәdiyyә balansının tәsnifatlaşdırılmasının bölmә vә maddәlәrә ayrılması .................. fundamental elmi
tәdqiqatlarının nәticәsidir.

•

Heç biri
Bir çox ölkәlәrin alimlәri vә Beynәlxalq Valyuta Fondu mütәxәssislәrinin
Mәrkәzi Bankların әmәkdaşlarının
Bir çox ölkәlәrin alimlәri vә Dünya Bankının mütәxәssislәrinin
Statitistika idarәlәrinin әmәkdaşlarının

595 Kapital vә maliyyә alәtlәri hesabı neçә hissәdәn ibarәtdir

•

4 hissәdәn
3 hissәdәn
2 hissәdәn
1 hissәdәn
5 hissәdәn

596 Rusiya Azәrbaycana qırıcı tәyyarәlәr satır. Rusiyanın tәdiyyә balansında bu sövdәlәşmә belә
görsәnәcәk:

•

Heç biri doğru deyil
Ixracat üzrә kredit vә idxalat üzrә debet
Ixracat üzrә kredit vә qısamüddәtli kapital axını maddәsi üzrә debet
Ixracat üzrә kredit vә uzunmüddәtli kapital axını maddәsi üzrә debet
Ixracat üzrә kredit vә ehtiyat aktivlә maddәsi üzrә debet

597 Aşağıdakılardan hansı xalis ixracatın qısamüddәtli artımına sәbәb olmur?

•

Ölkәdә veriqoyma sәviyyәsinin azalması
Xarici valyutanın kursunun aşağı düşmәsi
Iqtisadi stimullaşdırma siyasәtinin yürüdülmәsi
Milli valyutanın kursunun aşağı düşmәsi
Xarici ticarәt partnyorları tәrәfindәn tarif baryerinin sәviyyәsinin aşağı salınması

598 Bunlardan hansı Azәrbaycanın tәdiyyә balansının debetindә qeydә alınacaqdır?

•

Heç biri doğru deyil
Türk inşaatçılar әmәk haqqılarının bir hissәsini Türkiyәdә yaşayan qohumlarına göndәrirlәr
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Renault şirkәti avadanlıq alaraq Gәncә maşınqayırma zavodunda ortaq istehsala başlayır
Rusiya şirkәti azәrbaycanlı sәhmdarına divident ödәmişdir
Rusiya tәrәfi rus şirkәtindә müqavilә әsasında işlәyәn azәrbaycan ekipajına әmәk haqqı ödәyir

599 Milli valyutanın zәiflәmәsi vә kursunun aşağı düşmәsi nәyi әks etdirir:

•

Ölkәdә veriqoyma sәviyyәsinin artmasını
Tәdiyyә balansının mәnfi ticarәt saldosunu
Ölkәdә veriqoyma sәviyyәsinin azalmasını
Tәdiyyә balansının müsbәt ticarәt saldosunu
Tәdiyyә balansının müsbәt saldosunu

600 Әgәr hökumәt tәdiyyә balansının defisitini azaldılmasını istәyirsә:

•

Hamısını etmәlidir.
Qızıl valyuta ehtiyatlaırnı azaltmalıdır
Valyuta almalıdır
Qızıl valyuta ehtiyatlarını artırmalıdır
Ixracatı stimullaşdırmalıdır.

601 Yapon ieninin real bahalaşması nәyi göstәrir?

•

Yaponiyanın xarici iqtisadi әlaqәlәri zәiflәmişdir
Yapon malları dünya bazarında bahalaşmışdır
Yaponiyada әmәk xәrclәri nisbәtәn bahalaşmışdır
Yaponiyanın tәdiyyә balansına heç bir tәsiri yoxdur
Dünya bazarında yapon mallarının rәqabәt qabiliyyәti artmışdır.

602 Aşağıdakılardan hansı cavab doğrudur?

•

Heç biri doğru deyil
Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlarının defisiti әnәnәvi olaraq xarici borc vә vә kreditlәri hesabına bağlanır
әmtәә ixracı tәdiyyә balansının debetindә әks olunur (“” işarә olunur) vә bu sәbәbdәn ölkәdәn әmtәә çıxışı baş
verir
tәdiyyә balansında defisiti azaltmaqla hökümәt ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatlarını artırmış olur
Rusiya korporasiyasının beynәlxalq maliyyә bazarlarında sәhmlәrinin satışı Rusiyadan kapital axınını göstәrir

603 Bunlardan hansı qızılvalyuta ehtiyatlarının arıtırılması әmәliyyatıdır?

•

Heç biri doğru deyil
Kredit әmәliyyatıdır vә “+” işarәsi ilә göstәrilir
Kredit әmәliyyatıdır vә “” işarәsi ilә göstәrilir
Debet әmәliyyatıdır vә “” işarәsi ilә göstәrilir
Debet әmәliyyatıdır vә “+” işarәsi ilә göstәrilir

604 Aşağıdakılardan hansı kapital bazarında sәhm satışı әmәliyyatı olaraq tanınır?

•

Heç biri doğru deyil
Kapitalın hәrәkәti hesabında kredit әmәliyyatı
Cari әmәliyyat hesabında kredit әmәliiyatı
Cari әmәliyyat hesabında debet әmәliiyatı
Kapitalın hәrәkәti hesabında debet әmәliyyatı

605 Xarici ticarәt balansı nәyә deyilir?

•

Mal ixracatıdır
Mal ixracı ilә mal idxalının meydana gәtirdiyi fәrqdir
Mal idxalatıdır
Xarici ticarәt balansıdır
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606 Debet әmәliyyatları nәdir?

•

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

607 Kredit әmәliyyatları nәdir?

•

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

608 Ölkәnin xarici alәmdә etdiyi әmәliyyatlar hansı xarakterli olur?

•

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

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

•

Banklararası
Xarici
Azad
Daxili

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

•

Bağlı
Hissәli konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı

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

•

Xarici
Daxili
Azad
Banklararası

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

•

Qapalı
Klirinq
Fikslaşdırılmış
Üzәn

613 Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir.

•

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

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

•

Bank adәt vә әnәnәlәri ilә
Milli qanunvericilik vә dövlәtarası razılaşmalar
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•

Yalnız Beynәlxalq Valyuta fondu
Yalnız dövlәtarası razılaşmalar

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

•

Qiymәtli kağızların
Milli pul vahidlәrinin
Әlvan metalların
Qızılın

616 Hansı valyuta kursunda valyuta kursunun oynamasına imkan verilmir

•

bazar
qeydә alınan
üzәn
oynayan

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

•

bazar
qızıl sikkә
qızıl deviz
gümüş

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

•

banklararası
daxili
azad
xarici

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

•

Yaponiya yeni
İngilis sterlinq funtu
İsveçrә frankının
Alman markasının

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

•

Balanslaşdırılmış
Aktiv
Passiv
Defisit

621 Halhazırda valyutaların kurs nisbәtlәrinin dәyәr әsası növbәti cavablardan biridir:

•

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

622 Avropa valyuta sistemi әvvәlcәdәn .... әsasında qurulmuşdur.

•

Qızıl metal standartları
EKYÜ standartları
SDР standartları
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Qızıl sikkә standartları

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

•

Gümüş
Qızıl devizli
Qızıl külçә
Qızıl sikkә

624 Birbaşa valyuta kotirovkası nәdir:

•

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

625 Valyuta kotirovkası nәdir:

•

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

626 Valyuta kursu rejimi nәdir:

•

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

627 Üzәn valyuta kursu rejiminin xüsusiyyәtlәri:

•

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

628 Valyuta intervensiyası nәdir:

•

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

629 Valyuta kursuna nә bilavasitә tәsir göstәrir:

•

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

630 Valyutanın alıcılıq qabiliyyәti pariteti nәdir:

•

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

631 Qızıl pariteti nәdir:
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•

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

632 Valyuta kursu nәdir:

•

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

633 Avronun emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Mәrkәzi Bankı

634 SDR emitenti kimdir:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı

635 Xarici valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

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

636 Daxili valyuta dönәrliliyi bunlardan biridir:

•

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

637 Valyutanın dönәrliliyi asılıdır:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin növündәn vә sayından
valyuta kursunun rejimindәn

638 Tam konversiya oluna bilәn hansı valyutadır?

•

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

639 Beynәlxalq pul vahidi olan SDR hansı formada buraxılır:

•

nağd vә nağdsız formada
yalnız nağd formada
yalnız nağdsız formada

640 Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

•

nağd vә nağdsız formada
yalnız nağdsız formada
yalnız nağd formada

641 Beynәlxalq pul vahidi dedikdә hansı valyuta növü başa düşülür ?
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•

avro
ABŞ dolları
alman markası
SDR

642 Beynәlxalq pul vahidinin emitenti kimdir?

•

mәrkәzi bank vә kommersiya banklar
beynәlxalq maliyyәkredit tәşkilatları

643 Milli valyutanın emitenti kimdir?

•

milli kommersiya bankları
beynәlxalq valyutakredit tәşkilatları
ölkәnin Mәrkәzi bankı

644 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Milli vә xarici valyutanın, qızılın, qiymәtli kağızların çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi
hamısı düzdür
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa

645 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

hamısı düzdür
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Milli bankların xarici valyuta ilә beynәlxalq borcların verilmәsindә iştirakının mәhdudlaşdırılması
Әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa

646 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

hamısı düzdür
Әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması

647 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

hamısı düzdür
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Xarici borcun tam vә ya hissәhissә ödәnilmәsinin dayandırılması
әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa

648 Passiv tәdiyyә balansında tәtbiq edilәn valyuta mәhdudiyyәtlәri formalarını göstәrin

•

hamısı düzdür
Qeyrirezidentlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Valyuta borclarının milli valyuta ilә mübadilә edilmәsi
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәtinә nәzarәtmüvafiq orqanın icazәsi ilә
әcnәbilәrin müddәtli әmanәtlәrinә milli valyuta ilә faizlәrin ödәnilmәsinә qadağa

649 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi
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•

Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Bankın Mәrkәzi Bankda yeni beynәlxalq öhdәliklәrinin faizsiz hesabda yerlәşdirilmәsi
Hamısı doğrudur

650 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Qeyri rezidntlәrә milli qiymәtli kağızların satışının qadağan edilmәsi
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Hamısı doğrudur
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi

651 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Hamısı doğrudur
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Milli valyutanın mәrkәzi bankda borclarla mübadilә edilmәsi
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi

652 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Hamısı doğrudur
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
әcnәbilәrin milli vayutada olan әmanәtlәrinә faizlәrin verilmәsinin dayandırılması

653 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Hamısı doğrudur
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Qeyri rezidentlәr üçün milli valyutada mәnfi faiz dәrәcәsinin tәtbiqi (12%dәn 40%ә dәk)
Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi

654 Aktiv tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin formalarını göstәrin

•

Milli vә xarici valyutanın çıxarılmasının limitlәşdirilmәsi
Hamısı doğrudur
Valyutanın ölkәyә daxil edilmәsinin mәhdudlaşdırılması
Rezidentlәrә mәxsus xarici qiymәtli kağızların mәcburi alınması
Milli banklaırn xarici valyutada beynәlxalq borcların verilmәsinin mәhdudlaşdırılması
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