3508y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3508Y Maliyyә vә bank statistikası
1 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının vәzifәlәrinә aiddir

•

ölkәnin maliyyә dövriyyәcәmlәnmә axınlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
ölkәnin maliyyәәmәk fәallığının imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
ölkәnin kadr imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
ölkәnin maliyyә imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
ölkәnin maliyyәişçi qüvvәsi imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi

2 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının vәzifәlәrinә aiddir

•

maliyyә vә kredit axınlarının sәviyyә vә dinamikasını proqnozlaşdırmaq
maddi vә kredit axınlarının sәviyyә vә dinamikasını proqnozlaşdırmaq
maliyyә vә işçi axınlarının sәviyyә vә dinamikasını proqnozlaşdırmaq
makler vә kredit axınlarının sәviyyә vә dinamikasını proqnozlaşdırmaq
fasat vә kredit axınlarının sәviyyә vә dinamikasını proqnozlaşdırmaq

3 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

maliyyәişçi qüvvәsi vә bank statistikası tәdiyә balansının әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu vә makroiqtisadi
siyasәtin işlәnib hazırlanmasında ondan necә istifadә edilmәsini göstәrmәyә imkan verir
maliyyә vә bank statistikası tәdiyә balansının әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu vә makroiqtisadi siyasәtin
işlәnib hazırlanmasında ondan necә istifadә edilmәsini göstәrmәyә imkan vermir
) әmәk vә bank statistikası tәdiyә balansının әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu vә makroiqtisadi siyasәtin
işlәnib hazırlanmasında ondan necә istifadә edilmәsini göstәrmәyә imkan verir
maliyyә vә bank statistikası tәdiyә balansının әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu vә makroiqtisadi siyasәtin
işlәnib hazırlanmasında ondan necә istifadә edilmәsini göstәrmәyә imkan verir
maliyyә vә әhali statistikası mühasibat balansının әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu vә makroiqtisadi
siyasәtin işlәnib hazırlanmasında ondan necә istifadә edilmәsini göstәrmәyә imkan verir

4 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

maliyyәәmәk vә bank statistikası nәqdsiz hesablaşmaların geniş yayılmasının pulun zәruri miqdarının
azaldılmasına vә alıcılıq qabliyyәtinin güclәnmәsinә gәtirib çıxarılmasını izah etmәyә imkan verir
sosial statistika nәqdsiz hesablaşmaların geniş yayılmasının pulun zәruri miqdarının azaldılmasına vә alıcılıq
qabliyyәtinin güclәnmәsinә gәtirib çıxarılmasını izah etmәyә imkan verir
maliyyә vә bank statistikası nәqdsiz hesablaşmaların geniş yayılmasının pulun zәruri miqdarının azaldılmasına vә
alıcılıq qabliyyәtinin güclәnmәsinә necә sәbәb olmadıgını izah etmәyә imkan vermir
maliyyә vә bank statistikası nәqdsiz hesablaşmaların geniş yayılmasının pulun zәruri miqdarının azaldılmasına vә
alıcılıq qabliyyәtinin güclәnmәsinә necә sәbәb oldugunu izah etmәyә imkan verir
әhali vә bank statistikası nәqdsiz hesablaşmaların geniş yayılmasının pulun zәruri miqdarının azaldılmasına vә
alıcılıq qabliyyәtinin güclәnmәsinә gәtirib çıxarılmasını izah etmәyә imkan

5 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

maliyyә vә bank statistikası әhalinin istehlakını qiymәtlәndirmәyә imkan verir
әhali statistikası tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә sabitliyi vә ödәmәqabliyyәtliyini qiymәtlәndirmәyә imkan
verir
maliyyә vә bank statistikası tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә sabitliyi vә ödәmәqabliyyәtliyini qiymәtlәndirmәyә
imkan vermir
maliyyә vә bank statistikası tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә sabitliyi vә ödәmәqabliyyәtliyini qiymәtlәndirmәyә
imkan verir
maliyyә vә bank statistikası tәsәrrüfat subyektlәrin işçi qüvvәsinin sabitliyini vә ödәmәqabliyyәtliyini
qiymәtlәndirmәyә imkan verir

6 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin

•

[) maliyyә vә bnak statistikası dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin formalaşdırılması xüsusiyyәtlәrini vә istehlakın
quruluşunun prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir,
maliyyә vә bnak statistikası gәlirlәrinin formalaşdırılması xüsusiyyәtlәrini vә xәrclәrinin quruluşunun
prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan vermi
maliyyә vә bnak statistikası fond büdcәsi gәlirlәrinin formalaşdırılması xüsusiyyәtlәrini vә xәrclәrinin
quruluşunun prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir,
maliyyә vә bnak statistikası dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin formalaşdırılması xüsusiyyәtlәrini vә xәrclәrinin
quruluşunun prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir,
maliyyә vә bnak statistikası dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin formalaşdırılması xüsusiyyәtlәrini, әmәyin intensivliyini
vә xәrclәrinin quruluşunun prioritetlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

7 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәk әmәliyyatlarının zәiflik göstәricilәrinin hesablanması üçün
istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә vә lizinq öhdәliklәrinin keyfiyyәtinin ümumi göstәricilәrinin
hesablanmaması üçün istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәk öhdәliklәrinin hazırlanması üçün istifadә edilir
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi planının işlәnib hazırlanması üçün
istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan әmәk ödәnişlәrinin lazımi göstәricilәrinin hesablanması üçün istifadә edilir,

8 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәliyyatlarının zәiflik göstәricilәrinin hesablanması üçün istifadә
edilir
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә vә lizinq әmәliyyatlarının eyni növlülüyünün hesablanması üçün
istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәliyyatlarının müxtәlif növlülüyünün hesablanmaması üçün istifadә
edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә axınlarının müxtәlif parametirlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә
edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan bank әmәliyyatlarının lazım olmayan ümumi göstәricilәrinin hesablanması
üçün istifadә edilir

9 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin

•

maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәliyyatlarının zәiflik göstәricilәrinin hesablanması üçün istifadә
edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә vә lizinq әmәliyyatlarının ümumi göstәricilәrinin hesablanması üçün
istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәliyyatlarının gәlirlilik göstәricilәrinin hesablanmaması üçün
istifadә edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan maliyyә әmәliyyatlarının gәlirlilik göstәricilәrinin hesablanması üçün istifadә
edilir,
maliyyәiqtisadi hesablamalardan bank әmәliyyatlarının zәiflik göstәricilәrinin hesablanması üçün istifadә edilir,

10 Ökәnin maliyyә vә bank statistikası sahәsindә beynәlxalq tәcrübәnin nәzәrә alınması nәyә imkan verir?

•

iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn sektoru ilә әmәk vә bank statistikası mәlumatlarını әlaqәlәndirmәyә
iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn sektoru ilә maliyә vә bank statistikası mәlumatlarını әlaqәlәndirmәmәyә
müxtәlif ölkәlәrin maliyyә bank sahәsindәki siyasәtin nәticәlәrini müqayisә etmәmәyә
iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn sektoru ilә maliyә vә bank statistikası mәlumatlarını әlaqәlәndirmәyә
iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn sektoru ilә maliyә vә әmәk statistikası mәlumatlarını әlaqәlәndirmәyә

11 Ökәnin maliyyә vә bank statistikası sahәsindә beynәlxalq tәcrübәnin nәzәrә alınması nәyi nәzәrdә tutur?

•

müxtәlif ölkәlәrin әmәk bank sahәsindәki siyasәtin nәticәlәrini müqayisә etmәyi
ölkәlәrin maliyyә әmәk sahәsindәki siyasәtin nәticәlәrini müqayisә
müxtәlif ölkәlәrin maliyyә bank sahәsindәki siyasәtin nәticәlәrini müqayisә etmәmәyi
müxtәlif ölkәlәrin maliyyә bank sahәsindәki siyasәtin nәticәlәrini
müxtәlif ölkәlәrin maliyyә vә әhali sahәsindәki uğurların әhәmiyyәtini

12 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi statistika sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlarla nә üçün
әmәkdaşlıq edir?

•

maliyyә vә bank statistikasını beynәlxalq standartlardan fәrqlәndirmәk
maliyyә vә bank statistikasının yerli әhәmiyyәtini artırmaq
maliyyә vә bank statistikasının beynәlxalq standartlardan yüksәk tutmaq
maliyyә vә bank statistikasını beynәlxalq standartlara uygunlaşdırmaq
maliyyә vә bank statistikasının regional әhәmiyyәtini azaltmaq

13 Maliyyә  iqtisadi hesablamalardan (maliyyә riyaziyyatının standart hesablamalarından) hansı sahәlәrdә
istifadә ediliir?

•

fond vә әhali
fond vә valyuta
işçi qüvvәsi vә valyuta
fond vә valyuta
fond vә әmәk

14 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi maliyyә vә bank statistikasını beynәlxalq
standartlara uygunlaşdırmaq üçün hansı beynәlxalq tәşkilatlara әmәkdaşlıq edir?

•

Beynәlxalq Valyuta asılılıgı Komitәsi ilә
Birlәşmәmiş Krallıq ilә
Birlәşmiş Krallığı ilә
Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә
Әmәk Tәşkilatı ilә

15 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

idarәetmә orqanlarına nәzarәt işlәri
tamamlama işlәri
tәmizlәmә işlәri
texniki işlәr
informasiyanın sabitliyinin tәmin edilmәsi işlәri

16 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

idarәetmә orqanlarına nәzarәt işlәri
tamamlama işlәri
tәmizlәmә işlәri
texniki işlәr
informasiyanın sabitliyinin tәmin edilmәsi işlәri

17 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

çoxillik işlәr
әlaqә işlәri
saxlama işlәri
metodoloji işlәr
әlaqәsizlik işlәri

18 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

ixtisasazaltma işlәri
yazınәşr vә mühasibat işlәri
mühasibat işlәri
statistika işlәri
ixtisasartırma işlәri

19 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının tәşkili prinsiplәrinә aiddir?

•

statistika oqranlarının vә dövlәt idarәetmә sisteminin ayrılmaz әlaqәsinin olmaması
statistika oqranlarının vә dövlәt idarәetmә sisteminin ayrılmaz әlaqәsinin zәifliyi
statistika oqranlarının vә dövlәt idarәetmә sisteminin ayrılmaz әlaqәsizliyi
statistika oqranlarının vә dövlәt vergi orqanlarının ayrılmaz әlaqәsi
statistika oqranlarının vә dövlәt idarәetmә sisteminin ayrılmaz әlaqәsi

20 Veril әnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının tәşkili prinsiplәrinә aiddir?

•

tәşkilati quruluşun vә metodologiyanın vahidliyin uygunsuzluğu
tәşkilati quruluşun vә metodologiyanın ayrılıgı
tәşkilati quruluşun vә metodologiyanın vәhdәtsizliyi
tәşkilati quruluşun vә metodologiyanın vahidliyi
tәşkilati quruluşun vә metodologiyaya rәhbәrlik edilmәmәsi

21 Statistik hesabatda kredit qalığı hansı sıra ilә verilir:

•

hesablaşma sırası
an dinamika sırası
bölgü sırası
kredit sırası
mәlumat sırası

22 Kredit subyektlәri üzrә ssuda borcunun bölgüsünü xarakterizә etmәk üçün hansı qruplaşdırmadan istifadә
olunur:

•

kredit tәşkilatlarının etibarlılığına görә
kredit növlәri üzrә
fәaliyyәt növlәri üzrә
mülkiyyәt formaları vә tәsәrrüfat sahәlәri üzrә
kreditin hәcminә görә

23 Ssudanın hәr hansı kateqoriyaya aid olmasının әsas meyarı hansıdır:

•

kreditdәn istifadә müddәti
kreditin uzunmüddәtliliyi
kreditin qısamüddәtliliyi
kreditin hüquqi sәnәdlәşdirilmәsi
tәkrar qruplaşdırılmanın aparılması

24 Maliyyә  iqtisadi hesablamalardan (maliyyә riyaziyyatının standart hesablamalarından) hansı işlәrdә
istifadә ediliir?

•

pul vәsaitlәrini әhaliyә mümkün vbәrabәr paylamaq üçün
pul vәsaitlәrinin yığımını artırmaq üçün
pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmamaq
pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmaq
pul vәsaitlәrinin yәğımını azatmaq üçün

25 Maliyyә vә bank statistikasında maliyyә riyaziyyatının (maliyyәiqtisadi hesablamaların) standart
xarakter daşıyan konkret hesablamalarından nә üçün istifadә edilir?

•

pul vәsaitlәrini әhaliyә mümkün vbәrabәr paylamaq üçün
pul vәsaitlәrinin yığımını artırmaq üçün
pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmamaq
pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmaq üçün
pul vәsaitlәrinin yәğımını azatmaq üçün

26 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının metodlarına aiddir?

•

dinamika sıralarının tәhlili metodu, yaşların hәrәkәti metodu
indeks metodu, ziqzaqlılıq metodu
dinamika sıralarının tәhlili metodu, konkordasiya metodu
dinamika sıralarının tәhlili metodu, indeks metodu
dinamika sıralarının tәhlili metodu, sıralama metodu

27 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının tәşkili prinsiplәrinә aiddir?

•

maliyyә statistikasına mәrkәzlәşdirilimiş rәhbәrlik
maliyyә statistikasına rәhbәrlik edilmәmәsi
maliyyә statistikasının ayrıca formalaşmasına rәhbәrlik
maliyyә statistikasının yerli orqanlarının әlaqәsizliyi
maliyyә statistikasına mәrkәzlәşdirilimәmiş rәhbәrlik

28 Maliyyә vә bank statistikasının ümumi metodoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

әlaqәlilik metodu
sosioloji metod
mәntiqi metod
dialektik metod
ardıcıllılıq metodu

29 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

sintez fәaliyyәt
[fәrdi fәaliyyәt
ümumi fәaliyyәt
analitik fәaliyyәt
birgә fәaliyyәt

30 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin fәaliyyәt istiqamәtinә aiddir?

•

natamamlılıq işlәri
fәrqlilik işlәri
daimi sabitlik işlәri
nәzarәt işlәri
fәrdilik işlәri

31 Ölkәdә rәsmi statistika xidmtini hәyata keçirәn qurum (tәsisat) hansıdır

•

Azәrbaycan Respublikası kicik sahibkarlıq statistiklәrin tәsisatı
Azәrbaycan Respublikası Statistiklәr assosasiyası
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi
Azәrbaycan Mühasiblәr Assosasiyası

32 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının öyrәndiyi sahәlәrә aiddir?

•

sığorta
qiymәtli kagızlar
pul tәdavülü
bunların hamısı
valyuta mәzәnnәsi

33 Maliyyә vә bank sferasında baş verәn hadisә vә proseslәrin sәbәbnәticә asılılığının kәmiyyәt
qanunauygunluğunu öyrәnәn fәnnә nә ad verirlәr?

•

sosiologiya
sosial statistika
bank statistikası
maliyyә vә bank statistikası
iqtisadi statistika

34 Müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi statistikasının göstәricilәr sisteminә bu göstәricilәrdәn hansı aid
edilmir:

•

debitor borcları
rentabellik
mәnfәәt
kredit faizi
dövriyyә vәsaitlәri

35 Maliyyә vә bank statistikası ümumi halda nәyi öyrәnir

•

mәcmu vahidini
hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları
Pulun dәyәrini müәyyәn edәn metodlar mәcmusunu
iqtisadiyyatda maliyyә, pul vә kredit axınlarının hәrәkәti ilә bağlı proseslәri
statistik mәcmu nu

36 Maliyyәiqtisadi hesablaşmalar nәdir:

•

mәlumat daşıyıcısı
mәcmu vahidi
statistik mәcmu
Pulun dәyәrini müәyyәn edәn metodlar mәcmusu
hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları

37 Maliyyә statistikasının öyrәnilmә obyekti nәdir

•

hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları
statistik mәcmu
mәlumat daşıyıcısı
maliyyә hadisә vә proseslәri
mәcmu vahidi

38 Maliyyә statistikasının metodları necә qrupda birlәşdirilir:

•

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

39 Maliyyә statistika predmetini nәtәşkil edir:

•

Maliyyә sahәsindә baş verәn hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları mәkan dәyişmәlәri
Maliyyә sahәsindә baş verәn hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları dinamikasvı
Maliyyә sahәsindә baş verәn hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları
Maliyyә sahәsindә baş verәn hadisәlәrin kәmiyyәt qanunauyğunluqları
Maliyyә sahәsindә baş verәn hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqları inkişaf istiqamәtlәr

40 Vergi bazasının dәyişmәsi hesabına vergi daxilolmalarının hәcminin mütlәq dәyişmәsi:
e

•

a

g

n

41 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. Mütlәq artım nә
qәdәr olmuşdur(mlrd.dollarla)?

•

4667
4480
933
1120
4500

42 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. Bu artımın 70%i
vergi dәrәcәsinin dәyişmәsi hesabına olmuşdur. Bu artımda vergi bazasının dәyişmәsi hesabına vergi
daxiolmalarının mәblәğini hesablayın (mlrd.dollarla)

•

3920
336
653
933
1120

43 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. Bu artımın 70%i
vergi dәrәcәsinin dәyişmәsi hesabına olmuşdur. Bu artımda vergi dәrәcәsinin dәyişmәsi hesabına vergi
daxiolmalarının mәblәğini hesablayın (mlrd.dollarla)

•

3920
933
1120
784
280

44 Yanvar ayına nisbәtәn mart ayında sosial sığorta fondundan müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmәyә görә
verilәn müavinәtlәri orta mәblәğinin 15% artdığını, müavinәtin ümumi mәblәğinin 8% azaldığını bilәrәk
müavinәt alanların sayının dәyişmәsini müәyyәnlәşdirin
23% artmışdır

•

21% azalmışdır
20% artmışdır
20% azalmışdır
dәyişmәmişdir;

45 Әsas dövrә nisbәtәn cari dövrdә sosial sığorta fondundan müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmәyә görә
verilәn müavinәtin ümumi mәblәğinin 10% artdığını, müavinәt alanların sayının 15% azaldığını bilәrәk
müavinәtlәr

•

dәyişmәmişdir%.
22% artmışdır
29% azalmışdır
29% artmışdır
23% azalmışdır

46 Әvvәlki ilin I rübünә nisbәtәn cari ilin müvafiq dövründә sosial sığorta fondundan müvәqqәti әmәk
qabliyyәtini itirmәyә görә verilәn müavinәtlәri orta mәblәğinin 3% artdığını, müavinәt alanların sayının 3%
azaldığını bilәrәk müavinәtin ümumi mәblәğinin dәyişmәsini müәyyәnlәşdirin

•

30.0%.
5.70%;
0.90%;
0.09%
3.70%;

47 : Baza ilindә fiziki şәxsin ödәdiyi gәlir vergisi 2870 p.v., gәlir vergisinin faiz dәrәcәsi isә 14% tәşkil
etmişdir.Hesabat ilindә fiziki şәxsin gәlirinin hәcminin 20% azaldığını bilәrәk onun gәlirinin hәcmini
müәyyәn edin:

•

574.0
560.0
20500.0
16400.0
24600.0

48 Baza ilindә fiziki şәxsin ödәdiyi gәlir vergisi 2870 p.v., gәlir vergisinin faiz dәrәcәsi isә 14% tәşkil
etmişdir.Hesabat ilindә fiziki şәxsin ödәdiyi gәlir vergisinin hәcminin 20% artdığını bilәrәk onun gәlirinin
hәcmini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

574.0
20500.0
3444.0
24600.0
560.0

49 Baza ilindә fiziki şәxsin ödәdiyi gәlir vergisi 2870 p.v., gәlir vergisinin faiz dәrәcәsi isә 14% tәşkil
etmişdir.Hesabat ilindә fiziki şәxsin gәlirinin hәcminin 20% artdığını bilәrәk onun ödәyәcәyi verginin
hәcmini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

574.0
560.0
20500.0
3444.0
24600.0

50 Hesabat ilindә ӘDV üzrә büdcә daxilolmalarının hәcmi 12 mlrd.p.v. tәşkil etmişdir.Әgәr әlavә dәyәr
vergisi üzrә faiz dәrәcәsi 15% tәşkil edәrsә, vergiyә cәlb olunan bazanın hәcmini müәyyәn edin:
180.0

•

1.8
37.0
80.0
18.0

51 Maliyyә Nazirliyinin mәlumatlarına әsasәn gәlәn ilin Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri 50 mlrd. p.v., xәrclәri
isә bundan 8% çox olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna әsasәn ÜDMin hәcmi 125 mlrd. p.v.
olmalıdır.Büdcә kәsirinin büdcә gәlirlәrindә xüsusi çәkisini müәyyәn edin.

•

0.112
0.4
0.032
0.08
0.074

52 Maliyyә Nazirliyinin mәlumatlarına әsasәn gәlәn ilin Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri 50 mlrd. p.v., xәrclәri
isә bundan 8% çox olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna әsasәn ÜDMin hәcmi 125 mlrd. p.v.
olmalıdır.Büdcә kәsirinin ÜDMdә xüsusi çәkisini müәyyәn edin. (

•

0.112
0.4
0.08
0.032
0.025

53 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr gәlirlәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcә
profisitinin ÜDMdә xüsusi çәkisini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

0.45
0.2
0.01
0.02
0.19

54 : Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr gәlirlәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcә
profisitinin hәcmini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

45.0
20.0
2.0
1.0
19.0

55 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri xәrclәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcә
defisitinin ÜDMdә xüsusi çәkisini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

0.04
0.36
0.05
0.02
0.55

56 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri xәrclәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, gәlirlәrin ÜDM
dә xüsusi çәkisini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

1.35
0.6
0.05
0.38
0.55

57 Ölkәnin maliyyә vәziyyәtinin qәnaәtbәxş hesab olunması üçün dövlәt büdcәsinin kәsirinin UDMda
xüsusi çәkisi hansı hәddәn çox olmamalıdır?

•

0.2
0.01
0.1
0.03
0.05

58 Büdcә gәlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lәdәn vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyrivergi
daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸ kapital әmәliyyatla¬rından gәlirlәrin 6.9 mln. dollar¸ әldә edilmiş rәsmi
transfertlәrin 6.9 mln. dollar olduğunu bilәrәk Büdcә gәlirindә Kapital әmәliyyatlarından daxil olan gәlirin
payını he¬sab¬layın: (Çәki: 1)

•

7.9%;
86.0%;
89.9%;
0.9%;
90.5 %;

59 Büdcә gәlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lәdәn vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyrivergi
daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸ kapital әmәliyyatla¬rından gәlirlәrin 6.9 mln. dollar¸ әldә edilmiş rәsmi
transfertlәrin 6.9 mln. dollar olduğunu bilәrәk Büdcә gәlirindә Qeyrivergi daxilolmalarının xüsusi çәkisini
he¬sab¬layın:

•

7.9%;
86.0%;
89.9%;
7.7%;
90.5 %;

60 Büdcә gәlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lәdәn vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyrivergi
daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸ kapital әmәliyyatla¬rından gәlirlәrin 6.9 mln. dollar¸ әldә edilmiş rәsmi
transfertlәrin 6.9 mln. dollar olduğunu bilәrәk Büdcә gәlirindә vergi daxilolmala¬rının xüsusi çәkisini
he¬sab¬layın: (Çәki: 1)

•

7.9%;
86.0%;
89.9%;
90.5 %;
7.7%;

61 Büdcә statistiksında xәrc maddәlәri nә üzrә tәsnifatlaşdırılır? (

•

Ümümi daxili mәhsul üzrә.
Yalnız İqtisadi kateqoriya üzrә;
Yalnız Funksional tәyinatı üzrә;
İqtisadi kateqoriya vә funksional tәyinatı üzrә
Büdcә gәliri üzrә;

62 2010cu ildә dövlәtin büdcә gәliri 232.7 mln. dollar¸ 2011 ci ildә isә 257.1 mln. dollar ol¬muş¬dur. Bu
mәlumata әsasәn 2010cu ilә nisbәtәn 2011ci ildә büdcә gәlirinin nisbi ifadәdә dәyişmәsini hesablayın;
(Çәki

•

24.8 mln. dollar;
11.6%;
10.8%;
10.5%;
24.4 mln. Dollar

63 2010cu ildә dövlәtin büdcә gәliri 232.7 mln. dollar¸ 2011 ci ildә isә 257.1 mln. dollar ol¬muş¬dur. Bu
Bu mәlumata әsasәn 2010cu ilә nisbәtәn 2011ci ildә büdcә gәlirinin mütlәq ifadәdә dәyişmәsini hesablayın
:(

•

257.1 mln. Dollar
24.4 mln. Dollar
24.8 mln. Dollar
26.0 mln. dollar;
489.8 mln. Dollar

64 2011ci ilә nisbәtәn 2012ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına mәnfәәt vergisi üzrә
vergi daxilolmalarını hәcmi 400 nln. manat artmışdır. Bu artımın 30%i vergi bazasının dәyişmәsi hesabına
olmuşdur. Vergi dәrәcәsinin dәyişmәsi hesabına vergi daxiolmalarının mәblәğini hesablayın (Çәki: 1)

•

120 mln. Manat
30%.
370 mln. Manat
35%;
280 mln. Manat

65 Sual: Ötәn ildә ümumi dövlәt borcunun 11.5 mlrd. manat, xarici dövlәt borcunun 7.5 mlrd manat
olduğunu bilәrәk xarici dpvlәt borcunun xüsusi çәkisini hesablayın (Çәki: 1)

•

55.2%.
6.5%;
0.065;
65.2%
201%;

66 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında ilin sonuna Pensiya fondunun vәsaitlәrinin hәcmini balans qaydası
ilә hesablayın. 1. hesabat dövrünün әvvәlinә vәsaitlәrin hәcmi 15 mln. manat 2. il әrzindә daxil olmaların
hәcmi – 5 , 4 mln manat 3. il әrzindә xәrclәnmiş vәsaitlәrin mәblәği – 4,2 mln manat

•

50 mln manat
12, 3 mln manat
24, 6 mln manat
16,2 mln manat
49, 6 manat

67 Verilәnlәrdәn hansı mövcud tәsnifata görә büdcә xәrclәrinin quruplaşdırılması әlamәtlәrinә aid deyil? (

•

hamısı
iqtisadi
funksional
ictimai
tәsisat

68 verilәnlәrdәn hansı büdcә tәsnifatının ümumi sxemindә әks olunmayıb? (Çәki: 1)

•

dövlәt borcu
büdcә xәrclәri
büdcә maliyyәlәşdirilmәsi
büdcәnin orta illik mәblәği

•
Büdcә gәlirlәri

69 Maliyyә Nazirliyinin mәlumatlarına әsasәn gәlәn ilin Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri 50 mlrd. p.v., xәrclәri
isә bundan 8% çox olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna әsasәn ÜDMin hәcmi 125 mlrd. p.v.
olmalıdır.Belә olan halda dövlәtin maliyyә vәziyyәtini qәnaәtbәxş hesab etmәk olarmı: (Ç

•

Bu neft gәlirlәrindәn asılı olaraq müәyyәn edilә bilәr.
Olar büdcә kәsirinin gәlirlәrdә xüsusi çәkisi 8%dir;
Olmazbüdcә kәsirinin ÜDMdә xüsusi çәkisi normalar daxilindәdir;
Xeyirbüdcә kәsirinin ÜDMdә xüsusi çәkisi normalar daxilindә deyil
Olar büdcә kәsirinin xәrclәrdә xüsusi çәkisi 7,4 %dir;

70 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr gәlirlәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, xәrclәrin
hәcmini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

5.0
38.0
47.5
19.0
55.0

71 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr gәlirlәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, xәrclәrin ÜDM
dә xüsusi çәkisini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

1.35
0.6
0.05
0.38
0.55

72 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri xәrclәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcә
defisitinin hәcmini müәyyәn edin: (Çәki: 1)

•

45.0
20.0
2.0
1.0
19.0

73 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri xәrclәrinin 95% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, gәlirlәrin
hәcmini müәyyәn edin

•

20.0
60.0
5.0
19.0
90.0

74 Büdcәdәnkәnar fondlar bu mәsәlәlәri hәll etmәyә imkan verir:
yerli müәssisәlәri maliyyәlәşdirmәk, subsidiyalaşdırma vә kreditlәşdirmә vasitәsilә istehsal prosesinә tәsir etmәk;
xarici dövlәtlәrdә daxil olmaqla, tәrәf müqavillәrinә borclar (kreditlәr) vermәk
pensiya, yardım ödәnilәmsi yolu ilә әhaliyә sosial xidmәtlәr göstәrmәk. Bütövlükdә sosial infrastrukturun
subsidii¬yalaş¬dırmasını vә maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirmәk;
xüsusi mәnbәlәr hesabına tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etmәk;

•

•

bunların hamısını;

75 Büdcә xәrclәrnin tәsisat (icracı) әlamәti üzrә qruplaşdırılması bu:

•

Vәsaitlәrin konkret icraçılar üzrә silinmәsini әks etdirmәyә imkan verir
Vәsaitlәrin konkret gәlir üzrә bölgüsünü әks etdirmәyә imkan verir;
Vәsaitlәrin konkret icraçılar üzrәxәrclәnmәsini әks etdirmәyә imkan ve
Vәsaitlәrin konkret icraçılar üzrә bölgüsünü әks etdirmәyә imkan verir;
Vәsaitlәrin konkret iştirakçılar üzrә bölgüsünü әks etdirmәyә imkan verir

76 Xәrclәrin iqtisadi qruplaşdırılması bu:

•

Xәrclәrin konkret әlamәtlәr üzrә müfәssәl maliyyәlәşmә imkanlarını aşkar etmәyә imkan verir;
Dövlәtin iqtisadi proqramlarını hәyata keçirmәyә imkan verir;
Xәrclәrin konkret әlamәtlәr üzrә müfәssәl bölgüsüsnü imkanlarını tәmin etmir
Xәrclәrin konkret әlamәtlәr üzrә müfәssәl bölgüsüsnü әldә etmәyә imkan verir
Xәrclәrin konkret әlamәtlәr üzrә maliyyәlәşmә mәnbәlәrini aşkar etmәyә imkan verir;

77 Xәrclәrin funksional quruluşu bu

•

dövlәtin hәyata keçirdiyi әsas funksiyalarla baglı xәrclәrin gәlirdәn asılılığı maddәlәrindәn ibarәtdir;
dövlәtin hәyata keçirdiyi әsas funksiyalarla baglı xәrc maddәlәrindәn ibarәtdir
büdcәnin icrası baxımından vahid yanaşma imkanlarını tәmin edir;
dövlәtin hәyata keçirdiyi әsas funksiyalarla baglı gәlir maddәlәrindәn ibarәtdir
dövlәtin hәyata keçirdiyi әsas funksiyalarla baglı strateji maddәlәrindәn ibar

78 Dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin tәsnifatı bu әlamәtlәr üzrә aparılır:

•

Funksional, tәsisat,sosial;
Funksional, tәsisat,iqtisadi
Funksional, sosial,iqtisadi
Funksional, bәlәdiyyә, iqtisadi
Funksional, tәsisat,iqtisadi, sosial

79 Ümumi şәkildә büdcә tәsnifaı necә hәyata keçirilir

•

Büdcә gәlirlәri, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, iqtisadi;
Büdcә gәlirlәri, büdcә xәrclәri, tәsisat, dövlәt borcu;
Büdcә gәlirlәri, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu
Büdcә gәlirlәri, funksional, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu
Büdcә defisiti, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu

80 Vergi daxil olmalarının hәcminin dәyişilmәsinә tәsir edәn amillәr hansıdır: (Çәki: 1)

•

Vergi bazası, vergi ödәnişi
Vergi bazası, Vergi dәrәcәsi
Aksiz, rüsum, dәbbә
Vergi dәrәcәsi, vergi mәblәgi
Gәlir, mәnfәәt, dövriyyә

81 Vergi mәcәllәsinә uyğun olaraq ölkәmizdә dövlәt vergilәrinin sayı neçәdir: (Çәki: 1)

•

On altı
Doqquz
Yeddi
On
On sәkkiz

82 Dövlәtin maliyyәpulkredit siyasәtinin in¬for¬masiya bazasınınә tәşkil edir? (Çәki: 1)

•

Rabitә statistikası;
Müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi statistikası
Sәhiyyә vә bank statistikası;
Maliyyә vә bank statistikası;
İncәsәnәt statistikası;

83 Maliyyә statistikasının әsasını vә әn әsas bölmәsini nә tәşkil edir?

•

Müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi statistikası
Dövlәt büdcәsi statistikası
Bәlәdiyyә maliyyәsi statistikası;
Sәhiyyә vә bank statistikası
Rabitә statistikası;

84 Dövlәt hakimiyyәti orqanlarının nöqteyi nәzәtindәn vergilәr tәsnifatlaşdırılır

•

Ümumdövlәt, regional, yerli, sәviyyәli
Sahibkar, müftәxor, dilәnçi;
Ümumdövlәt, regional, yerli;
Personal, real, proqressiv;
Birbaşa, dolayısı;

85 Vergi sistemi bu: (

•

Gömrük rüsumları sistemidir;
Bunların hamısını birlәşdirәn sistemdir
Yığımlar sistemidir;
Rüsumlar sistemidir;
Vergilәr sistemidir;

86 Dövlәtin kredit әmәliyyatlarının sәmәrәliliyi hansı göstәrici ilә müәyyәn edilir: (Çәki: 1)

•

Daxilolmaların faiz gәlirinә nisbәti kimi;
Daxilolmaların xәrclәrә olan nisbәti ilә;
Verilmiş kreditin hәcminin ödәnimiş faizlәrin mәblәğinә nisbәti kimi
Daxilolmaların UDMin hәcminә nisbәti kimi;
Daxilolma mәblәğinin ödәnilmiş borcun mәblәğinә olan nisbәti kimi

87 Bünlardan hansı büdcә tәsnifatına aiddir

•

Xarici maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin tәsnifatı
Sadalananların hamsı.
ARnın xarici borclarının tәsnifatı;
Büdcә xәrclәrinin iqtisadi tәsnifatı
Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı

88 Defisit dedikdә nә başa düşulur:

•

Büdcә gәlirinin çatışmamazlığı
Budcә xәrclәrinin gәlirini üstәlәmәsi
UDMin artım sürәti
Dövlәt borcunun azalması
Büdcә xәrclәrinin gәlirdәn çox olması

89 Defisit bu: (

•

Maliyyә çatışmamazlığıdır;
Büdcәnin gәlir vә xәrclәri arasında yaranan fәrqdir
Normadan az olan mәnfәәtdir;

Material vәsaitlәrinin çatışmamazlığıdır
Büdcә gәlrlәrinin xәrcdәn aşağı olmasıdır;

90 Profisit dedikdә nә başa düşulur

•

Maliyyә çatışmamazlığıdır
Büdcәnin gәlir vә xәrclәri arasında yaranan fәrqdir
Normadan çox olan mәnfәәtdir;
Material vәsaitlәrinin çatışmamazlığıdır;
Büdcә gәlrlәrinin xәrcdәn aşağı olmasıdır

91 Profisit bu:

•

Normadan çox olan mәnfәәtdir;
Büdcәnin gәlir vә xәrclәri arasında yaranan fәrqdir
Maliyyә çatışmamazlığıdır;
Büdcә gәlrlәrinin xәrcdәn aşağı olmasıdır
Material vәsaitlәrinin çatışmamazlığıdır;

92 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn 2010cu ilin büdcә kәsirinin ümumi daxili mәhsulda xüsusi çәkisini
hesablayın(mln. dollar):

•

3.0%;
10.8%;
2.5%;
2.0%;
10.5%;

93 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn 2010cu ilin büdcә kәsirini hesablayın(mln. dollar):

•

82.8 mln. dollar;
105.7 mln. dollar
90.7 mln. dollar
24.8 mln. dollar
24.4 mln. dollar

94 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn 2010cu ilin büdcә xәrclәrinin ümümi daxili mәhsulda xüsusi çәkisini
hesablayın(mln. dollar):

•

14.3%;
10.8%;
10.5%;
16.0%;

•

16.3%;

95 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn 2010cu ilin büdcә gәlirinin ümümi daxili mәhsulda xüsusi çәkisini
hesablayın

•

10.5%;
10.8%;
16.0%;
15.0%;
14.3%;

96 Vergi bazasının hәcminin dәyişmәsi hesabına büdcәyә әlavә daxilolmaların xüsusi çәkisi aşagıdakı kimi
hesabalnır:
i

•

a

j

u

97 Vergi dәrәcәsinin kәmiyyәtinin dәyişilmәsi hesabına büdcәyә әlavә daxilolmaların xüsusi çәkisi aşagıdakı
kimi hesabalnır
u

g

y

•

a

98 Vergi dәrәcәsinin dәyişmәsi hesaına vergi daxil¬olma¬larının hәcminin mütlәq dәyişmәsi: (

•

a

b

g

f

99 Vergi dәrәcәsi vә vergi bazasının kә¬miyyәtinin dәyişmәsi hesabına vergi daxilolmalarının hәcminin
dәyişmәsi belә müәyyәn olunur:
h

•

a

b

m

100 Verilmiş şәrti mәlumatlar әsasında Pensiya fondunun ilin axırına vәsaitlәrinin hәcmini balans qaydası ilә
hesablayın. 1. hesabat dövrünün әvvәlinә vәsaitlәrin hәcmi 150 mln. manat 2. il әrzindә daxilolmaların
hәcmi – 4 4 mln manat 3. il әrzindә xәrclәnmiş vәsaitlәrin mәblәği – 38 mln manat

•

24 mln manat
144 mln manat
68 mln manat
123 mln manat
156 mln manat

101 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. Bu istiqamәtlәr
üzrә vergidaxilolmaların artım sürәtini faizlә hesablayın.

•

12
120
180
80
20

102 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. Bu istiqamәtlәr
üzrә vergidaxilolmaların nisbi artımı faizlә hesablayın.

•

120
80
180
20
12

103 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 20% artaraq 5. 600 mlrd. dollar olmuşdur. 2014ci ildә
vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi nә qәdәr
olmuşdur (mlrd.dollarla)

•

7500
4667
4500
1120
1500

104 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 96% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 60 mlrd. manat olarsa, gәlirlәrin
hәcmini müәyyәn edin(mlrd.manatla):

•

19
4
24
25
20

105 A ölkәsindә cari ildә ümumi dövlәt borcunun 18 mlrd. p.v., xarici dövlәt borcunun isә bundan 6 dәfә az
olduğu mәlum olmuşdur. Xarici dövlәt borcunun ümumi dövlәt borcundakı xüsusi çәkisini hesablayın(

faizlә)

•

4,5
2,5
16,7
12,6
1,8

106 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 96% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 60 mlrd. manat olarsa, gәlirlәrin
hәcminin ÜDMdәki xüsusi çәkisini müәyyәn edin(faizlә ):

•

19
40
41,67
24
40,66

107 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 96% i
qәdәr olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 60 mlrd. manat olarsa, büdcә
profisitinin hәcminin büdcә gәlirlәrindәki xüsusi çәkisini tapın(faizlә):

•

60
1
8
4
25

108 Şәrti mәlumatlara әsasәn hesabat dövründә Dövlәt büdcәsinin xәrclәri gәlirlәrinin 96% i qәdәr
olmuşdur.Әgәr xәrclәrin ÜDMdә xüsusi çәkisi 40% vә ÜDMin hәcmi 60 mlrd. manat olarsa, büdcә
profisitinin hәcmini hesablayın(mlrd.manatla):

•

1
20
25
3
4

109 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun İl әrzidә daxilolmaları ilә xәrclәnmiş pul
vәsaitlәrinin saldosunun fondun vәsaitlәrinin orta illik hәcmindәki xüsusi çәkisini hesablayın(faizlә): 1)İlin
әvvәlinә fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 440 milyon dollar 2)İlin sonuna fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 490
milyon dollar 3)İl әrzidә daxil olan pul vәsaitlәrinin mәblәği 94 milyon dollar

•

4,5
34,5
21,36
19, 18
10,75

110 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun İl әrzidә xәrclәnmiş pul vәsaitlәrinin mәblәğinin
fondun vәsaitlәrinin orta illik hәcmindәki xüsusi çәkisini hesablayın(faizlә): 1)İlin әvvәlinә fondun pul
vәsaitlәrinin hәcmi 440 milyon dollar 2) İlin sonuna fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 485 milyon dollar 3) İl
әrzidә daxil olan pul vәsaitlәrinin mәblәği 95 milyon dollar

•

20
10,3
12
10,8
11,4

111 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun illik daxilolmalarının hәcminin fondun ümumi
vәsaitlәrinin orta illik hәcmindәki xüsusi çәkisini tapın(faizlә): d) İlin sonuna fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi
340 milyon dollar e) İl әrzidә xәrclәnmiş pul vәsaitlәrinin mәblәği 65 milyon dollar f) illik daxilolmalarının
hәcmi 82 milyon dollar

•

26
24,1
5
24,7
25,4

112 ABŞın X ştatında 2014ci ilә nisbәtәn 2015ci ildә vergi dәrәcәsinin vә bazasının dәyişmәsi hesabına
mәnfәәt vergisi üzrә vergi daxilolmalarını hәcmi 600 mlrd. dollar artmışdır. Bu artımın 75%i vergi
dәrәcәsinin dәyişmәsi hesabına olmuşdur. Vergi bazasının dәyişmәsi hesabına vergi daxiolmalarının
mәblәğini hesablayın (mlrd.dollarla)

•

750
280
450
100
150

113 A ölkәsindә cari ildә ümumi dövlәt borcunun 18 mlrd. p.v., xarici dövlәt borcunun isә bunun 25%
hәcmindә olduğu mәlum olmuşdur. Xarici dövlәt borcunun hәcmini hesablayın( mlrd.p.vlә)

•

4,5
22,5
18
3,6
1,8

114 Verilәnlәrdәn hansı mövcud tәsnifata görә büdcә xәrclәrinin quruplaşdırılması әlamәtlәrinә aid deyil?

•

irrasional
tәsisat
funksional
hamısı
iqtisadi

115 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun İl әrzidә daxilolmaları ilә xәrclәnmiş pul
vәsaitlәrinin saldosunu hesablayın(milyon dollarla): 1)İlin әvvәlinә fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 440
milyon dollar 2)İlin sonuna fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 485 milyon dollar 3)İl әrzidә daxil olan pul
vәsaitlәrinin mәblәği 95 milyon dollar

•

345
390
45
65
145

116 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun İl әrzidә xәrclәnmiş pul vәsaitlәrinin mәblәğini
hesablayın(milyon dollarla): 1) İlin әvvәlinә fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 440 milyon dollar 2) İlin sonuna
fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 485 milyon dollar 3) İl әrzidә daxil olan pul vәsaitlәrinin mәblәği 95 milyon
dollar

•

95
45
50
80

440

117 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun İlin әvvәlinә fondun pul vәsaitlәrinin hәcmini
hesablayın(milyon dollarla): a) İlin sonuna fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 340 milyon dollar b) İl әrzidә
xәrclәnmiş pul vәsaitlәrinin mәblәği 65 milyon dollar c) illik daxilolmalarının hәcmi 82 milyon dollar

•

275
405
323
487
422

118 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında pensiya fondunun illik daxilolmalarının hәcmini hesablayın(milyon
dollarla): a. İlin әvvәlinә fondun pul vәsaitlәrinin hәcmi 240 milyon dollar b. İlin sonuna fondun pul
vәsaitlәrinin hәcmi 278 milyon dollar c. İl әrzidә xәrclәnmiş pul vәsaitlәrinin mәblәği 45 milyon dollar

•

473
563
233
83
285

119 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında mәhsul vahidinin qiymәtini hesablayın 1. Mәhsul satışından
mәnfәәt – 25000 man 2. Mәhsulun hәcmi – 1250 әdәd 3. Mәhsul vahidinin istehsal mәsrәfi – 11 man

•

19.0
31.0
14.0
26.0
23.0

120 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında müәssisә üzrә cari aktivlәrin hәcmini müәyyәnlәşdirin 1.
Qısamüddәtli borcların ümumi mәblәği – 6 milyon manat 2. Cari likvidlik әmsalı – 0,25

•

24.0
1.5
15.0
6.25
5.75

121 : A müәssisәsi üzrә mәhsul satişindan mәnfәәtin 4 000 manat, digәr maddi dәyәrlәrin satişından gәlirin
2 500 manat, satışdan kәnar әmәliyyatlardan mәnfәәtinin hәcminin 2000 manat, әsas fondların orta illik
dәyәrinin 25 000 manat olduğunu bilәrәk müәssisәnin ümumi rentabelliyini tapın.

•

33 500 manat
0.34
0.66
0.18
2, 94

122 A Firması üzrә istehsal olunan vә satılan mәhsulun 2014cü ildә hәcmi 500 әdәd, vahidinin
dәyәrinin(topdansatış qiymәti) 80 manat, mәsrәfinin 30 manat, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun
olaraq 640 әdәd,95 manat vә 45 manat olduğu verilmişdir. Mәsrәfin dәyişmәsi hesabına satışından mәnfәәtin
hәcminin dәyişmәsini hesablayın(manatla).

•

9 600
20 000
8 000
5 000

4 000

123 A Firması üzrә istehsal olunan vә satılan mәhsulun 2014cü ildә hәcmi 500 әdәd, vahidinin
dәyәrinin(topdansatış qiymәti) 80 manat, mәsrәfinin 30 manat, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun
olaraq 640 әdәd,95 manat vә 45 manat olduğu verilmişdir. A firması üzrә mәnfәәtin mütlәq dәyişmәsini
hesablayın (manatla).

•

7 000
8 000
9 000
9 600
12 000

124 A Firması üzrә istehsal olunan vә satılan mәhsulun 2014cü ildә hәcmi 500 әdәd, vahidinin
dәyәrinin(topdansatış qiymәti) 80 manat, mәsrәfinin 30 manat, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun
olaraq 640 әdәd,95 manat vә 45 manat olduğu verilmişdir. 2015cü il üzrә mәhsul satışından mәnfәәtin
hәcmini hesablayın (manatla).

•

8 000
40 000
25 000
32 000
9 600

125 A Firması üzrә istehsal olunan vә satılan mәhsulun 2014cü ildә hәcmi 500 әdәd, vahidinin
dәyәrinin(topdansatış qiymәti) 80 manat, mәsrәfinin 30 manat, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun
olaraq 640 әdәd,95 manat vә 45 manat olduğu verilmişdir. 2014cü il üzrә mәhsul satışından mәnfәәtin
hәcmini hesablayın(manatla).

•

25 000
8 000
40 000
9 600
20 000

126 A Firması üzrә istehsal olunan mәhsulun 2014cü ildә hәcmi 500 әdәd, vahidinin dәyәri isә 80 manat,
2015ci ilә isә bu göstәricilәr uyğun olaraq 640 әdәd vә 95 manat olmuşdur. Satışın orta qiymәtinin
mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini hesablayın.

•

8 000
20 000
20 800
9 600
140

127 Firmanın illik balans mәnfәәtinin hәcmi 4,6 mln manat, mәhsul satışından mәnfәәti 2,9 mln manat, әsas
fondların satışından әldә edilәn mәnfәәtin isә 1, 3 mln manat olduğu mәlum olmuşdur. Satışdan kәnar
әmәliyyatlardan mәnfәәtin hәcmini tapın

•

8, 8 mln manat
3, 0 mln manat
0 manat
0,4 mln manat
6, 2 mln manat

128 : D firması üzrә kapitalının ümumi hәcminin 40 000 manat, kapitalın ümumi dövriyyә әmsalının 30 %,
dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığının isә 4000 manat oldugunu bilәrәk, dövriyyә vәsaitlәrinin dövr etmә
әmsalını tapın.

•

0.3
0.1
10.0
3.0
16.0

129 Müәssisәnin kapitalının ümumi hәcminin 410 000 manat, mәhsul satışından daxilolmalar isә bunun ¼
nisbәtindә oldugu müәyyәnlәşdirilmişdir. Kapitalın ümumi dövriyyә әmsalını tapın.

•

4.0
0.25
1.25
0.75
0.5

130 Firma üzrә satılmış mәhsulun rentabelliyinin 66 %, mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәrin hәcminin 48
000 manat olduğu bәlli olmuşdur. Mәhsul satışından mәnfәәti hesablayın

•

0.34
72 720 manat
31 680 manat
72 000 manat
72 720 manat

131 Müәssisә üzrә ümumi üntabelliyin sәviyyәsinin 40 %, әsas fondların orta illik dәyәrinin isә 40 000
manat olduğu mәlum olmuşdur. Balans mәnfәәtin hәcmini tapın. (Çәki: 1)

•

8 000 manat
16 000 manat
100 000 manat
50 000 manat
50 000 manat

132 Kiçik müәssisә üzrә istehsal edilәn mәhsulun әsas vә cari dövrdә vahidinin mәsrәfi uygun olaraq 16 vә
15 manat , buraxılış hәcminin isә müvafiq olaraq 5 000 vә 6 500 әdәd olduğu mәlum olmuşdur. Mәhsul
istehsalının mәsrәfinin dәyişmәsi hesabına mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini hesablayın.

•

356 500 manat
6 500 manat
11 500 manat
15 500 manat
20 000 manat

133 : A firması üzrә mәhsulun әsas vә cari dövrdә vahidinin qiymәtinin uygun olaraq 24 vә 28 manat ,
buraxılış hәcminin isә müvafiq olaraq 10 000 vә 9 500 әdәd olduğu mәlum olmuşdur. Satış qiymәtinin
dәyişmәsi hesabına mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini hesablayın.

•

14 000 manat
40 000 manat
38 000 manat
20 000 manat
22 000 manat

134 : F müәssisәsi üzrә mәhsul satişindan mәnfәәtin 44 000 manat, digәr maddi dәyәrlәrin satişından gәlirin
12 500 manat, satışdan kәnar әmәliyyatlardan mәnfәәtinin hәcminin 4400 manat oldugunu bilәrәk balans
mәnfәәtin hәcmini tapın.
27 100 manat
35 900 manat

•

27 000 manat
60 900 manat
22 700 manat

135 B firmasi uzrә balans mәnfәәt 25 600 manat, mәhsul satişindan mәnfәәtin 12 400 manat, digәr maddi
dәyәrlәrin satişından gәlirin 6 200 manat oldugunu bilәrәk satışdan kәnar әmәliyyatlardan mәnfәәtinin
hәcmini tapın.

•

14 000 manat
7 000 manat
31 800 manat
44 200 manat
18 600 manat

136 A müәssisәsinin istehsal etdiyi mәhsulun vahidinin qiymәtinin 15 manat, cәkilәn mәsrәfin 9 manat,
buraxılış hәcminin isә 2400 әdәd olduğunu bilәrәk mәhsul satişindan mәnfәәti hesablayın

•

50 000 manat
6400 manat
14400 manat
14 000 manat
57 600 manat

137 Hesabat ilindә müәssisә üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin tәhkim olunma әmsalının 0,05 oldugunu bilәrәk ,
dövretmә әmsalını hesablayın

•

5.0
20.0
10.0
50.0
0.95

138 R üb әrzindә dövrlәrin sayı 3 olarsa dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin orta müddәtini hesablayın?

•

9.0
30.0
80.0
90.0
60.0

139 Müәssisәnin cәmi kapitalının hәcminin 20 milyaon, il әrzindә mәhsul satışından daxilolmaların ümumi
mәblәğinin isә bundan 20% az oldugunu bilәrәk kapitalın rentabelliyi göstәricisini faizlә hesablayin

•

80.0
50.0
40.0
125.0
100.0

140 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin hәcminin 58 min manat, satılmış mәhsulun rentabelliyinin faiz
göstәricisinin 250 olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәrin ümumi mәblәğini
hesablayın.

•

116 min
145 min
290 min
46,4 min
23,2min

141 : Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalının 2 olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә hesabat ilinin II rübü
üçün dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin orta müddәtini hesablayın.

•

20.0
120.0
45.0
25.0
180.0

142 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında müәssisә üzrә ilin I rübü üçün kreditlәrin bir dövriyyәsinin
müddәtini hesablayın. 1. Mәhsul satışından daxilolmaların hәcmi – 12 mln. manat 2. Kreditlәrin ümumi
mәblәği – 4 mln. manat

•

20.0
30.0
270.0
180.0
40.0

143 Müәssisә üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilib 1. Şәxsi kapitalın hәcmi8 mln.man. 2. Әsas kapitalın
ümumi hәcmi – 6 mln. man. Investisiyalaşdırma göstәricisini tapın

•

7.5
1.33
48.0
2.0
0.75

144 Dövriyyә vәsaitlәrin dövretmә әmsalının 4 olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә tәhkimolunma әmsalını
hesablayın

•

4.25
0.25
0.4
2.0
40.0

145 Sәhmdar cәmiyyәtin aktivlәrinin ümumi mәblәğindәn onun öhdәliklәrin mәblәğini çıxdıqda alınan
göstәrici hansıdır?

•

mәnfәәtin mütlәq qiymәti
xalis aktivlәrin kәmiyyәti
mütlәq rentabellik
manevrlilik әmsalı
bölüşdürülәn mәnfәәt

146 Müәssisәnin şәxsi dövriyyә vәsitlәrinin hәcminin ümumi kapitalın hәcmindәki çәkisi 0,2dir. Kapitalın
ümumi hәcminin 25 mln. manat olduğu halda, şәxsi dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәğini hesablayın:

•

2.5
5.0
1.25
13.5
50.0

147 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında müәssisә üzrә maliyyә sabitliyi әmsalını hesablayın. 1.şәxsi
kapitalın hәcmi10 mln. man. 2. borc mәnbәlәrindәn maliyyә ehtiyatlarının mәblәği 6 mln.man. 3.
uzunmüddәtlıi borc vәsitlәrinin hәcmi şәsxi vәsaitlәrin hәcminin 20%nә bәrabәrdir

•

1.5
1.33
1.8
2.0
1.2

148 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında müәssisә üzrә tez likvidlik әmsalını hesablayın. 1.Sәrancamda olan
cәmi pul vәsaitlәrinin hәcmi2,5 mln.manat 2.Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşlarının hәcmi 0,7 mln.manat
3.Qısamüddәtli borcların hәcmi 3,0 mln manat 3.Debütor borcların ümumi mәblәği isә sәrancamda olan
cәmi pul vәsaitlәrinin hәcminin 40%ni tәşkil edir

•

1.8
1. 4.
2.0
0.93
0.26

149 Sual: Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında müәssisәnin borc mәnbәlәrindәn maliyyә ehtiyatlarının
mәblәğini hesablayın 1) Maliyyә sabitliyi әmsalı – 0,75 2) Şәxsi kapitalın hәcmi – 4,5 mln.manat 3)
Uzunmüddәtli borc vәsaitlәrinin hәcmi – 1,5 mln manat (Çәki: 1)

•

4 mln
8.5 mln
8 mln
6 mln
6.5 mln

150 2010cu ilә nisbәtәn 2012ci ildә kiçik firmanın işçilәrinin hәr nәfәrinә düşәn mәnfәәtin hәcminin 4%
artdığını, işçilәrin sayının 5% azaldığını bilәrәk mәnfәәtin ümumi mәblәğinin dәyişmәsini hesablayın

•

97.0%.
98.8 %
96.5%;
98.0%;
88.0%;

151 Cari ilin I rübündә firmanın satışdan әldә etdiyi mәnfәәtinin mәblәğinin 60 min manat, mәhsul satışına
cәkilәn xәrclәrin 20 min. manat olduğunu bilәrәk mәnfәәtin ümumi daxilolmalarda payını hesablayın

•

70%.
75%;
65%;
40%;
0.8

152 Sığorta şirkәti üzrә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisinin 45 %, daxil olmuş sığorta haqlarının
ümumi mәblәğinin 8 000 000 manat oldugu verilmişdir. Sığorta fәaliyәtindәn mәnfәәtin hәcmini
müәyyәnlәşdirin.

•

17,1 mln
0,96 mln
3,6 mln
2, 8 mln.
6 mln.

153 A kompaniyası üzrә daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin 660 000 manat, sığorta tәşkilatının nisbi
gәlirliliyinin 66 % oldugunu bilәrәk, sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin hәcmini hesablayın.
(Çәki:

•

500 000 manat
990 000 manat
440 000 manat
220 000 manat
1 000 000 manat

154 Daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin 540 000 manat, sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyinin isә 35 %
oldugunu bilәrәk, sığorta fәaliyyәtindәn mәnfәәtin hәcmini tapın.

•

540 000 manat
1 542 800 manat
200 000 manat
189 000 manat
0.35

155 Kompaniya üzrә sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsinin 40 %, daxil olmuş sıgorta haqlarının
mәblәğinin 480 000 manat olduğu verilmişdir. Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin hәcmini
hesablayın

•

0.6
1 000 000 manat
1 200 000 manat
192 000 manat
288 000 manat

156 B kiçik müәssisәsi üzrә şәxsi dövriyyә vәsaitlәrinin hәçminin 54 000 manat, kapitalın ümumi hәcminin
isә 120 000 manat olduğu mәlum olmuşdur. Müәssisә üzrә manevrlik әmsalını tapın.

•

0, 55
0.66
174 000 manat
0, 45
66 000 manat

157 Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin xalis aktivlәr göstәricisi necә hesablanır

•

maliyyә öhdәliklәrinin vә depozitlәrin cәmi
әsas fondlarla dövriyyә vәsaitlәrin cәmi
aktivlәrin mәblәğinin üzәrinә öhdәliklәrin mәmlәğini gәlmәklә
aktivlәrin mәblәğindәn öhdәliklәrin mәmlәğini çıxmaqla
şәxsi vә cәlb olunan vәsaitlәrin cәmi

158 Müәssisәnin likvidliyi nәdir?

•

dövriyә vәsaitlәrinin normadan cox tәmin olunması
şәxsi vә cәlb olunan vәsaitlәrin cәmi
maliyyә öhdәliklәrinin hәcmi
müәssisәnin öhdәliklәrinin vaxtında ödәmә qabiliyyәti
әsas vәsaitlә vaxtında tәmin olunma imkanları

159 Müәssәnin satışdan rentaberliyi necә hesablanır?

•

xalis mәnfәәt bölünsun şәxsi kapitalın hәcmi
xalis mәnfәәt vurulsun nizamnamә kapitalı
xalis mәnfәәt bölünsün satışdan әldә olunan vәsait
satışdan әldәolunan mәnfәәt bölünsün mәhsul istehsalına xәrclәrin
nizamnamә kapitalı vurulsun aktivlәrin orta dәyәriR=

160 Satışlardan kәnar gәlirlәrә aid deyil?

•

xarici valyuta ilә әmәliyatlardan gәlirlәr
әmlakın icarәyә verilmәsindәn dividentlәr
aksiyalar üzrә dividentlәr
arbitraj ödәnişlәri
müәssisәnın qiymәtli kağızlarından dividentlәr

161 Statistikada şәxsi dövriyyә vәsaitlәrin kapitalın ümumi hәcminә nisbәtindәn alınan gostәrici necә
adlanır?

•

kapitalın rentabelliyi
şәxsi vәsaitlә tәmin olunma әmsalı
kapitalın dövriyyә vәsaitlәri ilә yüklәnmә әmsalı
manevrlilik әmsalı
maliyyәlәşdirmә әmsalı

162 Müәssisәnin әn likvidli aktivlәrinin ümumi mәblәğinin qısamüddәtli borcların hәcminә nisbәtindәn
hansı statistik göstәrici alınır?

•

Amortizasiya әmsalı
cari likvidlik әmsalı
sәrbәstlik әmsalı
mütlәq likvidlik әmsalı
tez likvidlik әmsalı

163 Müәssisәnin kapitalının 1 manatına düşәn şәxsi dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmini hansı statistik göstәrici
xarakterizә edir? (Çәki: 1)

•

investisiyalaşdırma әmsalı
Şәxsi vәsaitlә tәmin olunma әmsalı
Maliyyәlәşdirmә әmsalı
manevirlik әmsalı
dövriyyә vәsaitlәrinin sәmәrәlilik әmsalı

164 Müәssisәnin şәxsi kapitalının әsas kapitaldakı xüsusi çәkisini hansı statistik göstәrici xarakterizә edir?
(Çәki: 1)

•

әsas fondla silahlanma әmsalı
manevrlilik әmsalı
şәxsi vәsaitlә tәmin olunmuş әmsalı
investisiyalaşdırma әmsalı
etibarlılıq göstәricisi

165 Şәxsi vәsaitlәrin müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisini hansı statistika
göstәricisi ifadә edir?

•

maliyyә sabitliyi әmsalı
әsas kapitalın dövriyyә әmsalı
şәxsi vәsaitlә tәmin olunma әmsalı
sәrbәstlik әmsalı
maliyyә sabitliyi әmsalı

166 Müәssisәnin kapitalının bir manatına düşәn mәhsul satışından daxilolmaların hәcmini xarakterizә edәn
göstәrici necә adlanır? (Çәki: 1)

•

gәlirin faydalılıq әmsalı
dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә әmsalı
mәhsulun orta rentabelliyi
kapitalın rentabelliyi
satılmış mәhsulun rentabelliyi

167 İstehsal fondların, qeyrimaddi aktivlәrin vә maddi dövriyyә vәsaitlәrin bir manatına düşәn mәnfәәtin
hәcmi nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)

•

kapitalın rentabelliyi
orta rentabellik
balans mәnfәәti
ümumi rentabellik
xalis mәnfәәtin xüsusi çәkisi

168 Balans mәnfәәtinin әsas istehsal fondlarının, qeyri maddi aktivlәrin vә maddi dövriyyә vәsaitlәrinin
orta illik dәyәrinә nisbәti statistikada neçә adlanır

•

әsas forndların sәmәrәlilik әmsalı
xüsusi rentabellik
Ümumi rentabellik
Mәnfәәtin effektivliyi әmsalı
satılmış mәhsulun rentabelliyi

169 Balans mәnfәәtindәn bütün vergi vә büdcәyә digәr ödәmәlәri çıxdıqda nә alınır? (Çәki: 1)

•

satışdan mәnfәәt
Xalis mәnfәәt
Ümumi mәnfәәt
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Vergi tutulan mәnfәәt

170 Mәhsul satışından daxilolmaların dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәtindәn alınan göstәrici necә
adlanır?

•

Bir dövriyyәnin orta müddәti
Balansın aktivi
satışın effektlik әmsalı
Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
Әsas kapitalın dövriyyәsi әmsalı

171 Verilәnlәrdәn hansı firmanın dәyişәn mәsrәfinә aid edilir?

•

xammal mәsrәfi, enerji mәsrәfi, icarә haqqı.
xammal mәsrәfi, icarә haqqı;
firmanın әmlakına nәzarәt edәnin әmәk haqqı, xammal mәsrәfi;
enerji mәsrәfi, xammal mәsrәfi;
düzgün cavab yoxdur;

172 Verilәnlәrdәn hansı firmanın sabit mәsrәfinә aid edilir

•

firmanın әmlakına nәzarәt edәnin әmәk haqqı, enerji mәsrәfi, icarә haqqı.
enerji mәsrәfi, icarә haqqı;
firmanın әmlakına nәzarәt edәnin әmәk haqqı, enerji mәsrәfi;
firmanın әmlakına nәzarәt edәnin әmәk haqqı, icarә haqqı;
düzgün cavab yoxdur;

173 2010cu ilә nisbәtәn 2012ci ildә firmanın mәnfәәtin ümumi mәblәğinin 2% artdığını, işçilәrin sayının
4% azaldığını bilәrәk işçilәrinin hәr nәfәrinә düşәn mәnfәәtin hәcminin dәyişmәsini hesablayın

•

6.0% azalmışdır
4% artmışdır
6.3% azalmışdır
6.3% artmışdır
dәyişmәmişdir

174 Bunlardan hansı müәssisәnin mәnfәәtinin hәcminә tәsir göstәrmir

•

satılmı. Mәhsulun hәcmi
iş vә xidmәtlәrin tarifi
mәhsulun qiymәti
dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi
mәhsulun maya dәyәri

175 Rentaberlik nәdir?

•

Mәnfәәtin dәyişilmәsi
Satışdan mәhsulun hәcmi
mәhsulun satışından daxilolmaların sәviyyәsi
Müәssәnin mәnfәtliliyi vә gәlirliliyini xarakterizә edәn nisbi göstәrici
müәssisәnin sәrәncamında olan pul kütlәsinin hәcmi

176 Müәssiәnin maliyәsi statistikanın әsas vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

Dövriyә vәsaitlәrinin dövrüyәsi
Müәssәnin maliyә sabitliyi
Maliyәpul münasibәtlәrinin vәziyyәti vә inkişafı
Pul dövriyyәsinin prametrlәrinin öyrәnilmәsi
Dövriyә vәsaitlәrinin dövrüyәsi

177 Bunlardan hansı müәssәlәrin maliyyәsi statistikasının göstәricilәr sisteminә daxil deyil? (

•

Likvidlik
Maliyә sabtliyi
Mәnfәәt vә rentaberlik
Әsas fondlarla silahlanma әmsalı
Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsi

178 Bunlardan hansı mәnfәәt göstricisi deyil?

•

Vergilәrә cәlb olunana qәdәr mәnfәәt
Satışdan mәnfәәt
Ümumi mәnfәәt
Әsas fondlardan mәnfәәt
Xalis mәnfәәt

179 Müәssisәnin fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәlliyini hansı göstәrici xarakterizә edir?

•

Dövriyyә vәsaitlәr
Likvidlik
әsas fondların hәcmi
Mәnfәәt
Maliyyә sabitliyi

180 Bunlardan hansı müәssisә vә tәşkilatların maliyyә sabitliyinin dәyişmәsini qiymәtlәndirmәk üçün
istifadә edilәn göstәricilәrә aid deyil? (Çәki: 1)

•

manevrlilik әmsalı
maliyyәlәşdirmә әmsalı
maliyyә sabitliyi әmsalı
cari etibarlılıq әmsalı
investisiyalaşdırma әmsalı

181 Müәssisәnin sәrәncamında olan әsas vәsaitlәr vә dövriyyәdәn kәnar aktivlәri reallaşma imkanlarının
müddәtinә görә hansı qrupa aid edilir

•

reallaşması mümkün olmayan
orta müddәtә reallaşan vәsaitlәr
tez reallaşan vәsaitlәr
çәtin reallaşan vәsaitlәr
lәng reallaşan vәsaitlәr

182 Müәssisәnin cari öhdәliklәrinin yalnız mövcud vәsaitlәri hesabına deyil, gözlәnilәn daxil olmalar
hesabına ödәnilә bilәcәyini ifadә edәn göstәrici hansıdır? (Çәki: 1)

•

maliyyәlәşdirmә әmsalı
manevrlik әmsalı
mütlәq likvidlik әmsalı
tez likvidlik әmsalı
maliyyә sabitliyi әmsalı

183 Qısamüddәtli öhdәliklәrin likvidli aktivlәrlә, necә ödәnildiyini xarakterizә edәn statistik göstәrici
hansıdır?

•

orta likvidlik göstәricisi
sәrbәstlik әmsalı
tez likvidlik әmsalı
cari likvidlik әmsalı
manevrlik әmsalı

184 Müәssisә vә tәşkilatların olduqca tez reallaşa bilәn aktivlәri necә adlanır? (Çәki: 1)

•

pul dövriyyәsi
qısamüddәtli kreditlәr
hazır mәhsul
likvidli vәsaitlәr
çevik aktivlәr fondu

185 Müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi statistikasında neçә rentabellik göstәricisindәn istifadә edilir?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

186 Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәliyini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә
edilәn mәnfәәt göstәricilәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

•

satışdan mәnfәәt
istehlak mәnfәәt
xalis mәnfәәt
balans mәnfәәt
vergi tutulan mәnfәәt

187 Verilәnlәrdәn hansılar müәssisә vә tәşkilatların maliyyә vәziyyәtini statistik qiymәtlәndirmәyә imkan
verәn göstәricilәrә aid edilmir? (Çәki: 1)

•

maliyyә leverajı
әsas fondların orta illik dәyәr
satışdan daxilolmalar
rentabellik
mәnfәәt

188 Tәsәrrüfat subyektlәrinin sәrәncamında olan, istehsal mәsrәflәrini hәyata keçirmәk vә maliyyә
öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün nәzәrdә tutulan pul vәsaitlәrinә nә ad verirlәr? (Çәki: 1)

•

büdcәdәnkәnar fondlar
Maliyyә siyasәti
Maliyyә ehtiyyatı
Dövlәt maliyyәsi
Dövriyyә vәsaitlәri

189 Müәssisәnin topdansatış qiymәtilә (ӘDV çıxmaqla) mәhsul satışından daxilolmalarla mәhsulun
mәnfәәtinә daxil edilәn istehsal vә satış xәrclәrinin fәrqi nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)

•

xalis mәnfәәt
Mәhsul satışından mәnfәәt
Mәnfәәtin mütlәq dәyişmәsi
Vergi tutulan mәnfәәt
Balans mәnfәәtin mütlәq hәcmi

190 : Müәssisәnin şәxsi kapitalının әsas kapitala nisbәtini statistikada hansı göstәrici ifadә edir? (Çәki: 1)

•

maliyyә sabitliyi әmsalı
manevirlik әmsalı
әsas kapitalın dövriyyә әmsalı
investisiyalaşdırma әmsalı
şәxsi vәsaitdә tәmin olunma әmsalı

191 Mәhsul istehsalın mәsrәfinin dәyişmәsinin mәnfәәtin dinamikasında tәsirini hansı düsturla
hesablayırlar?
b

heç biri
d

•

a

192 m

•

mәhsulun orta rentabellik sәviyyәsi
rentabelliyin satışa tәsirinin orta qiymәti
kapitalın rentabelliyinin orta göstәricisi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta rentabelliyi
mәhsul satışından mәnfәәtin orta qiymәti

193 Satılmış mәhsulun rentabelliyi hansı düsturla hesablanır?
b

•

a

u

c

194 Verilәn düsturlardan hansı dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin orta müddәtini ifadә edir?

•

a

j

g

k

195 Verilәnlәrdәn hansı mәhsul satışından mәnfәәtin düsturudur?
j

•

a

b

k

196 a

•

Satışdan daxilolmaların mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini
Xalis mәnfәәti
Mәnfәәtin mütlәq dәyişmәsini
Mәhsul satışının hәcminin dәyişmәsinin mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini
Satışın orta qiymәtinin mәnfәәtin dәyişmәsinә tәsirini

197 Firmanın şәxsi dövriyyә vәsaitlәrinin hәcminin 0,82 milyon manat, kapitalın ümumi hәcminin isә 3,4
milyon manat olduğu verilmişdir. Müәssisә üzrә manevrlik әmsalının tapın.

•

3,4
1,82
2,79
4, 22
2,18

198 A kiçik müәssisәnin әsas kapitalın hәcmi 540 min manat, müәssisә üzrә investiyalşdırma göstәricisinin
0,62 oldugunu bilәrәk, müәssisәnin şәxsi kapitalının hәcmini tapın.

•

0,6
871
0,38
540,62
334,8

199 Kiçik müәssisәnin sәrәncamında olan şıxsi kapitalın hәcmi 420 min manatdır. Bu әsas kapitalın 3/5
hissәsini tәşkil edir. Müәssisә üzrә investiyalşdırma göstәricisini tapın.

•

0,6
252
167%
16,7 %
1,67

200 Firmanın şәxsi dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmini kapitalın ümumi hәcminә nisbәti nәdir?
kapital yığımı

•

•

manevirlik әmsalı
dövriyyә kapitalı defisiti
dövriyyә vәsaitlәrinin sәmәrәlilik әmsalı
Şәxsi vәsaitlә tәmin olunma әmsalı

201 Tәsәrrüfat subyektlәrinin şәxsi kapitalının әsas kapitala nissbәti nәyi ifadә edir?

•

şәxsi kapital profisiti
şәxsi vәsaitlә tәmin olunmuş әmsalı
investisiyalaşdırma әmsalı
manevrlilik
manevrlilik әmsalı

202 Müәssisәnin sәrәncamında olan şәxsi vәsaitlәrin maliyyә ehtiyatlarının ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisi
nәdir?

•

sәrbәstlik әmsalı
şәxsi aktivlәr ehtiyyatı
әsas kapitalın dövriyyә әmsalı
maliyyә defsiti әmsalı
şәxsi kapitalın sәmәrәllik әmsalı

203 Firma üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin tәhkimolunur әmsalı 0,89 olduğu mәlum olmuşdur. Dövriyyә
vәsaitlәrinin dövretmә әmsalını hesablayın.

•

8,9
2,89
0,11
1,89
1,12

204 B firması üzrә mәhsul satışından daxil olan mәnfәәtin hәcmi 0,78 milyon manat, mәhsulun istehsalı
zamanı çәkilәn ümumi mәsrәfin hәcminin isә 1,2 milyon manat oldugunu bilәrәk satılmış mәhsulun
rentabelliyini hesablayın.

•

154%
1,54
65%
6,5
15,4%

205 Müәssisәnin xalis mәnfәәtinin üzәrinә bütün vergi vә büdcәyә digәr ödәmәlәri әlavә etdikdә hansı
statistik göstәrici alınar?

•

bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
istehsalın son nәticәsi
vergi tutulan mәnfәәt
balans mәnfәәti
ümumi mәnfәәt

206 Müәssisәlәrin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalına hasilindәn
alınan göstәrici necә adlanır?

•

balansın aktivi
mәhsul satışından daxilolmaların hәcmi
dövriyyә kapitalı
bir dövriyyәnin orta müddәti
әsas kapitalın dövriyyәsi әmsalı

207 Tәsәrrüfat subyektlәrinin olduqca tez reallaşa bilәn aktivlәrini statistikada hansı göstәrici ifadә edir?

•

son mәhsul
likvidli vәsaitlәr
çevik aktivlәr fondu
qısamüddәtli kreditlәr
nәgd pul

208 Mәhsul satışından mәnfәәtin dinamikasına hansı göstәrici tәsir etmir?

•

satılmış mәhsulun quruluşu
satışın orta qiymәti
satışın hәcmi
mәhsul vahidinin mәsrәfi
dovriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı

209 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı müәssisә vә tәşkilatların maliyyә vәziyyәtini statistik qiymәtlәndirmәyә
imkan verәn göstәrici deyil?

•

maliyyә leverajı
tabellik
rensatışdan daxilolmalar
dövriyyә vәsaitlәrinin sәmәrәllik әmsalı
mәnfәәt

210 İstehsal mәsrәflәrini hәyata keçirmәk, maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün nәzәrdә tutulan vә
müәssisәnin sәrәncamında olan pul vәsaitlәrinә necә adlanır?

•

dövriyyә vәsaitlәri
pul kütlәsi
dövlәt maliyyәsi
büdcәdәnkәnar fondların hәcmi
maliyyә ehtiyyatı

211 Müәssisәnin topdansatış qiymәtilә (ӘDV çıxmaqla) mәhsul satışından daxilolmalarla mәhsulun
mәnfәәtinә daxil edilәn istehsal vә satış xәrclәrinin fәrqi nәyi ifadә edir?

•

Balans mәnfәәtin mütlәq hәcmi
mәnfәәtin artım tempi
mәhsul stışından xalis gәlir
mәhsul satışından mәnfәәt
vergi tutulan mәnfәәtin hәcmi

212 B müәssisәsi üzrә 2014ci il üzrә mәhsul satışından daxil olan mәnfәәtin hәcminin 8, 2 milyon manat,
әsas fondun satışından әldә edilәn mәnfәәtin hәçminin 4,1 milyon manat, satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә
edilәn mәnfәәtin hәcminin isә 0,6 milyon manat olduğunu bilәrәk balans mәnfәәtinin hәcmini tapın(milyon
manatla).

•

5,0
12,9
16,8
4,7
8,2

213 Firmanın sәrәncamında olan şәxsi vәsaitlәrin hәcminin 1,3 milyon manat, sәrbәstlik әmsalının isә 27%
olduğunu bilәrәk müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ümumi hәcmini tapın(milyon manatla).
3,5
0,35

•

0,48
4,81
4,01

214 Müәssisәnin sәrәncamında olan şәxsi vәsaitlәrin hәcminin 2,5 milyon manat, maliyyә ehtiyatlarının
ümumi hәcminnin isә 7,2 milyon manat olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә sәrbәstlik әmsalını tapın.

•

0,34
3,4
2,88
9,7
0,97

215 B firması üzrә mәhsul satışından daxilolmalarının hәcminin 4,4 milyon manat,müәssisәnin әsas istehsal
fondları hәcminin 2,8 milyon manat, maddi dövriyyә vәsaitlәrinin hәcminin 1,4 milyon manat vә qeyri
maddi aktivlәrin cәmi hәcminin isә 1,1 milyon manat olduğunu bilәrәk kapitalın ümumi dövriyyәsinitapın.

•

0,12
1,2
0,97
9,7
0,83

216 B müәssisәsi üzrә mәhsul satışından daxilolmaların hәcmi 8,6 milyon manat, debütor borcları ilә
yüklәnmә әmsalınn isә 0,98 oldugunu bilәrәk debütor borclarınn ümumi mәblәğinin hesablayın(milyon
manatla).

•

7,62
9,58
8,6
8,43
8,78

217 Müәssisә üzrә mәhsul satışından daxilolmaların hәcmi 8,6 milyon manat, debütor borclarınn ümumi
mәblәğinin isә 7,4 milyon manat olduğu halda debütor borcları ilә yüklәnmә әmsalını hesablayın?

•

1,16
8,6 %
86%
16
11,6 %

218 Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığının dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalıa hasili hansı
statistic göstәricini ifadә edir?

•

Mәhsul satışından daxilolmaları
bir dövriyyәnin effektiv әmsalı
әsas kapitalın dövriyyә әmsalı
balans aktivin dovriyyәsi
satışın sәmәrәllik әmsalı

219 A firması üzrә ümumi rentabelliyin 0, 72 , әsas istehsal fondlarının, qeyri maddi aktivlәrin vә maddi
dövriyyә vәsaitlәrinin birlikdә orta illik dәyәrinin 2,64 milyon manat olduğu mәlumdur. Balans mәnfәәtinin
hәcmini hesablayın(milyon manatla)

•

2,64
1,92
3, 36
3, 67

•

1,9

220 A müәssisәsi üzrә 2014ci il üzrә balans mәnfәәtinin hәcminin 8500 min manat, mәhsul satışından daxil
olan mәnfәәtin hәcminin 6, 2 milyon manat, әsas fondun satışından әldә edilәn mәnfәәtin hәçminin 2,1
milyon manat olduğunu bilәrәk satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn mәnfәәtin hәcmini tapın(milyon
manatla).

•

0,2
4,4
12,6
16,8
5,0

221 İnvestisiya kompaniyasının әldә etdiyi mәnfәәtin hәcminin 0.52 milyon manat, kompaniyyanın
rentabellik sәviyyәsinin isә 0,38 olduğunu bilәrәk sәhmdar kapitalının orta illik dәyәrini(milyon manatla)
tapın.

•

0,2
1,37
0,14
0,9
13,7

222 T investisiya kompaniyasının әldә etdiyi mәnfәәtin hәcminin 2.2 milyon manat, sәhmdar kapitalının orta
illik dәyәrinin isә bundan 5,2 dәfә çox olduğu mәlumdur. Kompaniyyanın rentabellik sәviyyәsini tapın.

•

5,2
3
–3
7,4
0,19

223 B firması üzrә mәhsul satışından daxilolmalarının hәcminin 0,44 milyon manat,müәssisәnin dövriyyә
vәsaitlәrinin orta qalığının isә bunu 125 %ni tәşkil etdiyi mәlum olmuşdur.Firma üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin
tәhkimolunma әmsalını tapın.

•

88
0,8
12,5
1,25
8

224 B firması üzrә mәhsul satışından daxilolmalarının hәcminin 0,44 milyon manat,müәssisәnin dövriyyә
vәsaitlәrinin orta qalığının isә bunu 125 %ni tәşkil etdiyi mәlum olmuşdur. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә
әmsalını hesablayın.

•

88
0,8
12,5
1,25
8

225 F firması üzrә müәssisәnin әsas istehsal fondları hәcminin 2,2 milyon manat, maddi dövriyyә
vәsaitlәrinin hәcminin 1,0 milyon manat vә qeyri maddi aktivlәrin cәmi hәcminin 0,8 milyon manat,
kapitalın ümumi dövriyyә әmsalının isә 0,77 olduğunu bilәrәk mәhsul satışından daxilolmalarının hәcmini
tapın.
0,31
5,2

•

0,48
4,77
3,08

226 C müәssisәsi üzrә mәhsul satışından daxil olan vәsaitlәrin hәcmi 4,8 milyon manat, dövriyyә
vәsaitlәrinin orta qalığının isә bundan 2,3 dәfә az oldugunu bilәrәk müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin
dövretmә әmsalını hesablayın(faizlә)

•

430
4,3
43
23
230

227 C firması üzrә mәhsul satışından daxil olan mәnfәәtin hәcmi 1,08 milyon manat, mәhsulun istehsalı
zamanı çәkilәn ümumi mәsrәfin hәcminin isә bundan 2,4 dәfә cox oldugu mәlim olmuşdur. Satılmış
mәhsulun rentabelliyini hesablayın(faizlә).

•

141%
41,7 %
240%
24 %
65%

228 B müәssisәsi üzrә 2014ci il üzrә mәhsul satışından daxil olan mәnfәәtin hәcminin 8, 2 milyon manat,
әsas fondun satışından әldә edilәn mәnfәәtin hәçminin 4,1 milyon manat, satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә
edilәn mәnfәәtin hәcminin isә 0,6 milyon manat olduğunu bilәrәk әsas fondun satışından әldә olunan
mәnfәәtin balans mәnfәәtinin hәcmindәki xüsusi çәkisini tapın(faizlә).

•

8,5
31,8
36,4
26,8
63,6

229 A müәssisәsi üzrә 2014ci il üzrә balans mәnfәәtinin hәcminin 8500 min manat, mәhsul satışından daxil
olan mәnfәәtin hәcminin 6, 2 milyon manat, әsas fondun satışından әldә edilәn mәnfәәtin hәçminin 2,1
milyon manat olduğunu bilәrәk satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn mәnfәәtin hәcminin balans
mәnfәәtinin ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisini hesablayın (faizlә).

•

58,8
51,8
148
197
2,4

230 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında kompaniya üzrә sığorta portfelinin hәcmini müәyyәnlәşdirin? 1.
Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisi 40% 2. Sığorta sahәsinin hәcmi180.

•

36.0
45.0
90.0
72.0
120.0

231 A sığorta kompaniyası üzrә daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin 1,8 mln.manat,sığorta
fәaliyyәtindәn mәnffәtinin isә bunun 2/5 hissәsinә bәrabәr olduğunu bilәrәk, kompaniya üzrә sığorta
fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisini müәyyәnlәşdirin.

•

720
4,5
4
0,4
0,72

232 Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisinin 0,75, sığorta obyektlәrinin maksimal mümkün sayının
444, daxil olmuş sığorta haqlarının 280 min manat olduğunu bilәrәk, sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmini tapın.

•

765
841
767
563
472

233 Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisinin isә 0,88, zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisininin
0,67, sığorta hadisәlәri zamanı sәrәr çәkmiş obyektlәrin sayının 452 olduğu mәlum olmuşdur. Sığorta
obyektlәrinin maksimal mümkün sayını tapın.

•

767
752
550
630
675

234 Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisinin isә 0,88, sığorta obyektlәrinin maksimal mümkün
sayının 767, zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisininin 0,67 .olduğunu bilәrәk, sığorta hadisәlәri zamanı
sәrәr çәkmiş obyektlәrin sayını tapın.

•

452
630
590
76
450

235 Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisinin isә 0,88, sığorta obyektlәrinin maksimal mümkün
sayının 767,sığorta hadisәlәri zamanı sәrәr çәkmiş obyektlәrin sayının 454 olduğunu bilәrәk, zәrәr çәkmiş
obyektlәrin xüsusi çәkisini tapın(faizlә).

•

76
75
67
59
63

236 Sığorta olunmuş obyektlәrin ümumi sayı 675, sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisinin isә 0,88
olduğu mәlum olarsa sığorta obyektlәrinin maksimal mümkün sayını tapın.

•

563
675
767
765
594

237 Sığorta tәşkilatının gәlirinin mütlәq hәcminin 5, 2 mln manat, Daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin
7, 4 mln manat oldugunu bilәrәk sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin hәcmi tapın.
4, 4 mln manat
6,3 mln manat

•

12, 6 mln manat
2, 2 mln manat
0, 70 mln manat

238 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir. 1. Sığorta ehtiyyatlarının hәcmi  6, 0 mlan manat 2. ödәnmiş
nizamnamә kapitalının hәcmi – 3,2 mln manat 3. digәr şәxsi vәsaitlәrin hәcmi – 1, 8 mln manat Verilәnlәrә
әsasәn aktivlәrin quruluşu göstәricisini tapın.

•

1.0
19.6
11.0
0.83
41.0

239 Daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin 3, 4 mln manat, sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin
hәcmin isә 1, 8 mln manat oldugu mәlum olmuşdur. Sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliliyi nә qәdәr olmuşdur

•

– 1, 6 mln manat
5, 2 mln manat
1, 6 mln manat
0.47
0.45

240 B sığorta kompaniyası üzrә sığorta mәblәğinin zәrәrliyi göstәricisinin 40 % , zәrәrçәkmiş obyektlәrin
sığorta mәblәğinın isә 12 mln manat olduğu bәlli olmuşdur. Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin
hәcmini müәyyәn edin. (Çәki: 1)

•

3, 0 mln manat
5 mln manat
4, 0 mln manat
4, 8 mln manat
12, 4 mln manat

241 A kompaniyası üzrә sığorta olunmuş obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin daxil olmuş sığorta
haqlarının hәcmindәn 4 dәfә cox oldugunu bilәrәk sığorta mәblәğinә nisbәtdә ödәmәlәrin sәviyyәsini
müәyyәnlәşdirin

•

1.6
0.4
4.0
0.25
0.75

242 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisini faizlә hesablayın. 1.
zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi75% 2.zәrә çәkmiş obyektlәrin sayı 60 3. sığorta obyektlәrinin
maksimal mümkün sayı 80

•

80.0
75.0
50.0
100.0
60.0

243 Kompaniya üzrә daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәginin 2,8 milyon manat, sığorta qaytarmaları üzrә
ödәnilmiş mәblәğin isә bunun 20 % hәcmindә olduğunu bilәrәk sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliyini
hesablayın. (Çәki: 1)
0.78
0.6

•

1.28
0.8
1.4

244 Kompaniya üzrә sığorta portfelinin hәcmi 320, zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi şәkisinin faizlә
qiymәtinin 25 olduğunu bilәrәk sığorta hadisәlәri nәticәsindә zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayını
müәyyәnlәşdirin

•

345.0
8000.0
12.8
80.0
128.0

245 Aşağıdakı şәrti mәlumatların kömәyi ilә sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirir
(%lә) 1. Zәrәrçәkmiş obyektlәrin sığorta mәblәğı – 6 mln. manat 2. Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş
mәblәğ – 2 mln manat 3. Daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәği – 4 mln. Manat

•

80.0
40.0
100.0
50.0
60.0

246 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. Sığorta mәblәğinin zәrәrliyi әmsalı (%lә) – 25. 2. Sığorta
qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğ – 2mln.manat 3. Zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayı – 400 Zәrәr çәkmiş
obyektlәrin orta sığorta mәblәğini hesablayın

•

25000.0
30000.0
15000.0
20000.0
40000.0

247 Sığorta kompaniyası üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında sığorta ehtiyatlarının hәcmini hesablayın:
 Daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi mәblәği – 2 mln.manat  Ödәnilmiş nizamnamә kapitalının hәcmi –
1 mln.manat  Maliyyә sabitliyi әmsalı – 2,5  Digәr şәxsi vәsaitlәrin ödәnilmiş nizamnamә kapitalındakı
xüsusi çәkisi – 170%dir

•

2.5
1.5
2.0
2.3

248 Sığorta kompaniyası üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir:  aktivlәrin quruluşu göstәricisinin
qiymәti 0,75  sığorta ehtiyyatlarının hәcmi 6 mln.manat ödәnmiş nizamnamә kapitalının mәblәği 1,8
mln.manat Sığorta kompaniyasının sәrәncamında olan digәr şәxsi vәsaitlәrin hәcmini hesablayın(
mln.manatla).

•

3.0
3.15
2.8
2.2
5.85

249 2013cü ilin III rübündә sığorta kampaniyasının әmlak sığortası üzrә yığılmış sığorta haqlarının
mәblәğinin 50 min manat, mәnfәәtinin hәcminin 40 min manat olduğunu bilәrәk verilәn variantlardan
düzgün olanını seçin: (Çәki: 1)

•

әmlak sığortası üzrә әldә edilmiş mәnfәәtin yığılmış sığorta haqlarının hәr manatına düşәn mәblәği 80 qәpikdir
әmlak sığortası üzrә mәnfәәtin yığılmış sığorta haqlarının hәr manatına düşәn mәblәği 8 manatdır;
әmlak sığortası üzrә yığılmış sığorta haqlarının hәr manatına düşәn mәnfәәtin mәblәği 1.25 manatdır
әmlak sığortası üzrә yığılmış sığorta haqlarının hәr manatına düşәn mәnfәәtin mәblәği 80 qәpikdir
әmlak sığortası üzrә yığılmış sığorta haqlarının hәr manatına düşәn mәnfәәtin mәblәği 120 manatdır ;

250 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin:

•

Netto stavka brutto stavka ilә sığorta işinin aparılması xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir.
Brutto stavka netto stavkadan sığorta işinin aparılması xәrclәrini çıxmaqla hesablanılır;
Brutto stavka netto stavka ilә sığorta ödәmәlәrinin cәminә bәrabәrdir;
Brutto stavka netto stavka ilә sığorta işinin aparılması xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Brutto stavka iki qat netto stavkaya bәrabәrdir;

251 Sığorta şirkәti üzrә sığorta fәaliyәtindәn mәnfәәtin hәcminin 2,4 milyon manat, sığorta fәaliyyәtinin
rentabelliyi göstәricisinin 0, 4 olduğunu bilәrәk daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi mәblәğini
müәyyәnlәşdirin.

•

5.6 mln
2, 8 mln.
0,96 mln.
6 mln
9,6 mln

252 Sığorta şirkәti üzrә sığorta portfelinin ümumi hәcminin zәrәr çәkmiş obyektlәrinin sayından 2.5 dәfә cox
olduğunu bilәrәk zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisini faizlә tapın.

•

25.0
60.0
50.0
40.0
250.0

253 Daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәğinin bütün sığorta olunmuş obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinә
nisbәtini hansı statistik göstәrici xarakterizә edir?

•

sığorta qaytarmalarının orta mәblәği
sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi
sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
sığorta mәblәğinә nisbәtdә ödәmәlәrin sәviyyәsi
sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi

254 Sığorta portfelinin hәcminin zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisinә hasili hansı statistik göstәricini
ifadә edir?

•

sığorta portfelinin orta gostәricisi
sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi
Sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayı
sığorta obyektlәrinin ümumi sayı

255 Sığortanın bütün növlәri üzrә sığotta ödәmәlәrinin ümumi mәblәğinin daxil olan sığorta vәsaitlәrinin
hәcmindәki xüsusi çәkisini statistikada hansı göstәrici xarakterizә edir?

•

Sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi
Sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
Investisiya rentabelliyi
cari etibarlılıq
Sığorta tezliyi

256 Daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin 1 manatına düşәn sığorta fәaliyyәtindәn mәnfәәtin
hәcmini statistikada hansı gostәrici xarakterizә edir? (Çәki: 1)

•

Investisiya rentabelliyi
Sığorta fәaliyyәtinin effektifliyi
Maliyyә sabitliyi
Sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi
Sığorta tezliyi

257 Sığorta edilmiş bütün obyektlәrin sığorta mәblәğinin onların sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nә
adlanır? (Çәki

•

Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği
Sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
Sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
Sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәği
Sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi

258 Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәgin daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәğinә nisbәtindәn
alınan göstәrici nәyi ifadә edir?

•

Sığorta mәblәğiniә nisbәtdә ödәmәlәrin sәviyyәsi
Zәrәr çәkm iş obyektlәrin orta sığorta mәblәği
Sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
Sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
Sığorta portfelinin hәcmi

259 Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin zәrәr çәkmiş obyektlәrin sığorta mәblәğindәki xüsusi
çәkisi nәyi xarakterizә edir? (

•

Sığorta qaytarmalarının nisbi rentabelliyi
Sığorta mәblәğinә nisbәtdә ödәmәlәrin sәviyyәsi
Sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmini
Sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi
Sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi

260 Sığortanın bütün novlәri üzrә sığorta ödәmәlәrinin ümumi mәblәğinin daxil olan sığorta vәsaitlәrinin
hәcminә nisbәti statistikada hansı gösgtәrici adlanır? (Çәki: 1)

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin rengtabelliyi
Maliyyә sabitliyi
Sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi
Cari etibarlılıq
İnvestisiya fәaliyyәtinin rengtabelliyi

261 Bunlardan hansıları qısamüddәtli sığortalanmaya aid edilir? (

•

heç biri
uşaq sığortalanması
ölüm hadisәsinin sığortalanması
bәdbәxt hadisәlәrin sığortalanması
müәyyә yaşa qәdәr yaşama hallarının sığortalanması

262 Cari ilin mart ayında sığorta kampaniyasının icbari sığorta üzrә daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi
mәblәğinin 2% azaldığını, sığorta fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin 4% artdığını olduğunu bilәrәk verilәn
variantlardan düzgün olanını seçin
rentabellik sәviyyәsi 6.6% artmışdır.
rentabellik sәviyyәsi 6.1% azalmışdır

•

mәnfәәt 6.1% artmışdır
rentabellik sәviyyәsi 6.1% artmışdır
rentabellik sәviyyәsi 4.1% artmışdır

263 Cari ilin mart ayında sığorta kampaniyasının könüllü sığorta üzrә daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi
mәblәğinin 40 min manat, sığorta fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәtin 50 min manat olduğunu bilәrәk
sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyini hesablayın. (Çәki: 1)

•

1.15
0.08
1.05
1.25
0.8

264 Beynәlxalq reytinq Agentliyinin sığorta kompaniyaların maliyyә sabitliyi reytinqinә verdiyi simvollara
görә BBB şәrti işarәlәnmәsi nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)

•

Cox aşağı
Yuksәk
Olduqca yüksәk
Yaxş
Aşağı

265 Verilәnlәrdәn hansı sığorta statistikasının mütlәq göstәriciliәrinә aiddir? (Çәki: 1)

•

sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
aktivlәrin quruluşu
kompaniyada işlәyәn bir nәfәrә düşәn daxilolmaların hәcmi
zәrә çәkmiş obyektlәrin sayı
zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi

266 Verilәnlәrdәn hansı sığorta tәşkilatlarının maliyyәiqtisadi fәaliyyәtini xarakterizә edәn nisbi
göstәricilәrә aid deyil?

•

aktivlәrin quruluşu
xalis mәnfәәtin şәxsi kapitala nisbәti
xalis mәnfәәtin mәsrәfin hәcmindә xüsusi çәkisi
sığorta işinin aparılması xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәti
kompaniyada işlәyәn bir nәfәrә düşәn daxilolmaların hәcmi

267 Bunlardan hansı sığorta kompaniyaların reytinqini müәyyәn ütmәk üçün istifadә edilәn göstәricilәrә aid
deyil? (

•

sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi
investisiya fәaliyyәtinin rentabelliyi
maliyyә sabitliyi
qeydә alınmış sığorta hadisәlәrinin cәmi
Cari etibarlılıq

268 “Sığorta sahәsi” ifadәsi statistikada nәyi xarakterizә edir?

•

qeydә alınmış sığorta hadisәlәrinin cәmi
sığorta portfeli
Sığorta olunmuş obyektlәrin ümumi sayı
sığorta obyektlәrinin maksimum mümkün sayı
müqavilә imzalanmış obyektlәrin orta sayı

269 Sığorta kompaniyaları üzrә bağlanmış müqavilәlәrin ümumi sayı statistikada necә adlanır? (Çәki: 1)

•

sığorta hadisәsi
sığorta yükü
sığorta sahәsi
sığorta portfeli
ümumi sığorta mәblәği

270 Sığorta statistikasında neçә qrup göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

271 Milli Hesablar Sistemindә sığorta kompaniyaları hansı sektora

•

“ İctimai tәşkilatlar ” sektoru
Maliyyә idarәlәri ” sektoru
“ Dövlәt idarәlәri ” sektoru
“ Ev tәsәrrüfatları ” sektoru
“ Qeyridövlәt idarәlәri ” sektoru

272 Şәxsi sığortada birdәfәlik netto stavkanın hesablanma düsturunda işarәlәnmәsi nәyi ifadә edir?

•

Gәlirlilik norması
Sıgortalanmanın ilk müddәtindә şәxslәrin sayı
Diskontlaşdırıcı kәmiyyәt
Vergi dәrәcәsi norması
Ilkin ödәnilәn sığorta mәblәği

273 Verilәndәn hansı sığorta statistikasının nisbi göstәricilәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

•

zәrәrçәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi
sığorta kompaniyalarının maliyyә sabitliyi
sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisi
sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi

274 Sığorta müqavilәsi üzrә köçürülmüş sığorta haqlarının mәblәğinin daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi
mәblәğinә nisbәtini hansı statistik göstәrici

•

Köçürülmüş sığorta haqları әmsalı
Sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliliyi.
Cari etibarlılıq
Sığorta fәaliyyәti rentabellliyi
Tәkrar sığorta fәaliyyәtinin etibarlılığı

275 Sığorta hadisәsinin baş vermә ehtimalı dedikdә nә başa düşülür?

•

sığorta riski
zәrәr çәkәn obyektlәrin sayı
sığorta tarifi
sığorta ödәnişi
sığorta portfeli

276 Aşağıdakılardan hansılar sığorta kompaniyaların reytinqini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә hesablanan
maliyyәiqtisadi fәaliyyәti xarakterizә edәn göstәriciәlәrә aid deyil?

•

Sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğ

Sığorta fәaliyyәtin rentabelliyi
İnvestisiya fәaliyyәtinin rentabelliyi
Aktivlәrin quruluşu;
Cari etibarlılıq;

277 Zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayının sığorta portfelinә nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi xarakterizә edir?

•

Zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi
Ödәnilәcәk zәrәrin orta kәmiyyәt
Zәrәr çәkmiş obyektlәr üzrә orta mәnflәti
Zәrәr çәkmiş obyektlәrin orta say
Nizamnamә kapitalını

278 q

•

0.6
0.75
1.66
0.45
0.4

279 h

•

25
75
45
60
50

280 Verilәn düsturlardan hansı sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliyinin düsturudur?

•

a

o

m

f

281 Sığorta kompaniyaları üzrә üzvülük haqlarının (sığorta ödәmәlәri) orta hәcmi hansı düsturla hesablanır?
n

•

a

d

k

282 Әmlak sığortasında Netto stavka ümumi halda hansı düsturla hesablanır:

•

a

g

y

j

283 f

•

orta ömür uzunluğu
müqavilәnin müddәtini
sığorta xәrclәri
sığortalanmanın ilk müddәtindә şәxslәrin sayı
tarif dәrәcәsi

284 Kompaniya üzrә daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәginin 2,8 milyon manat, sığorta qaytarmaları üzrә
ödәnilmiş mәblәğin isә 0,84 olduğunu bilәrәk sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliyini tapın.

•

0,7
19,6
1,96
3,64
0,3

285 “ Elm” sığorta kompaniya üzrә, zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi şәkisinin faizlә qiymәtinin 25, sığorta
hadisәlәri nәticәsindә zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayının 56 olduğu mәlum olmuşdur. Kompaniya üzrә sığorta
portfelinin hәcmini müәyyәnlәşdirin.

•

14
224
140
1 400
2240

286 Kompaniya üzrә daxil olan sığorta vәsaitlәrinin hәcminin cari etibarliliq göstәricisinә hasili statistikada
nәyi ifadә edir?

•

Investisiya rentabelliyi
Sığortanın bütün növlәri üzrә sığotta ödәmәlәrinin ümumi mәblәği
Sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi
Sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
sığorta tezliyi

287 Verilәnlәrdәn hansı sığorta statistikasının mütlәq göstәriciliәrinә aiddir?

•

sığorta ödәmәlәrinin orta hәcmi
aktivlәrin quruluşu
kompaniyada işlәyәn bir nәfәrә düşәn daxilolmaların hәcmi
sığorta portfelinin hәcmi
zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi

288 Aşağıdakı verilәndәn hansı sığorta statistikasının nisbi göstәricisi deyil?

•

sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsi
sığorta portfelinin hәcmi
sığorta mәblәğinin zәrәrliliyi
zәrәrçәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisi
sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisi

289 Daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin tәkrar sığorta fәaliyyәtinin etibarlılığı göstәricisinә
hasili nәyi ifadә edir?
sığorta portfelinin hәcmi

•

sığorta tәşkilatının nisbi gәlirliliyi.
cari etibarlılıq
sığorta fәaliyyәti rentabellliyi
sığorta müqavilәsi üzrә köçürülmüş sığorta haqlarının mәblәğini

290 Aşağıdakı statistik göstәricilәrdәn hansılar sığorta kompaniyaların reytinqini müәyyәnlәşdirәn maliyyә
iqtisadi fәaliyyәti xarakterizә edәn göstәriciәlәrә aid deyil?

•

investisiya fәaliyyәtinin rentabelliyi.
sığorta portfelinin hәcmi
cari etibarlılıq
aktivlәrin quruluşu
sığorta fәaliyyәtin rentabelliyi

291 D ığorta kompaniyası üzrә aktivlәrin quruluşu göstәricisinin qiymәti 0,65  sığorta ehtiyyatlarının
hәcmi 4,4 mln.manat sığorta kompaniyasının sәrәncamında olan digәr şәxsi vәsaitlәrin hәcminin 0,57
mln.manat olduğu bәllidir. Kompaniya üzrә ödәnmiş nizamnamә kapitalının mәblәğinin sığorta
ehtiyatlarındakı xüsusi çәkisini tapın(faizlә).

•

55
52
159
50
15,9

292 . D ığorta kompaniyası üzrә sığorta ehtiyyatlarının hәcmi 4,8 mln.manat sığorta kompaniyasının
sәrәncamında olan digәr şәxsi vәsaitlәrin hәcminin 0,57 mln.manat, ödәnmiş nizamnamә kapitalının
mәblәğini 1,84 mln.manat olduğu bәllidir. Kompaniya üzrә üzrә aktivlәrin quruluşu göstәricisini hesablayın(
faizlә).

•

28,6
34,3
50
159
73

293 D ığorta kompaniyası üzrә aktivlәrin quruluşu göstәricisinin qiymәti 0,65  sığorta ehtiyyatlarının
hәcmi 4,4 mln.manat sığorta kompaniyasının sәrәncamında olan digәr şәxsi vәsaitlәrin hәcminin 0,57
mln.manat olduğu bәllidir. Kompaniya üzrә ödәnmiş nizamnamә kapitalının mәblәğini hesablayın(
mln.manatla).

•

28,6
7,34
2,29
2,86
73,4

294 Sığorta şirkәti üzrә 2013cü ildә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisinin 0, 45, daxil olmuş
sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin isә 4,9 milyon manat, 2014cü ildә isә sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtin hәcminin 2,48 milyon manat olduğu mәlum olmuşdur. Sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtin illәr üzrә nisbi artımı tapın.

•

2,27
0, 45
1,2
0,12
0,27

295 T sığorta şirkәti üzrә 2013cü ildә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisinin 0, 45, daxil olmuş
sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin isә 4,9 milyon manat, 2014cü ildә isә sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtin hәcminin 2,48 milyon manat olduğu mәlum olmuşdur. Sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtinin illәr üzrә artım surәtini tapın.

•

8,9
0, 89
1,12
11,2
0,27

296 Sığorta şirkәti üzrә 2013cü ildә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisinin 0, 45, daxil olmuş
sığorta haqlarının ümumi mәblәğinin isә 4,9 milyon manat, 2014cü ildә isә sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtin hәcminin 2,48 milyon manat olduğu mәlum olmuşdur. Sığorta şirkәti üzrә sığorta
fәaliyәtindәn mәnfәәtin illәr üzrә mütlәq artımını tapın.

•

2,27
0, 27
2,7
0,12
0,89

297 N sığorta kompaniyası üzrә 2014cü ildә sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәğinin 0,02
milyon manat, sığorta portfelinin hәcmi isә 126 dır. 2015ci ildә kompaniya üzrә bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin 3,2 milyon manat olduğunu bilәrәk iki il üçün bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin nisbi artımını tapın.

•

0,57
5,72
0,68
0,2
0,27

298 N sığorta kompaniyası üzrә 2014cü ildә sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәğinin 0,02
milyon manat, sığorta portfelinin hәcmi isә 126 dır. 2015ci ildә kompaniya üzrә bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin 3,2 milyon manat olduğunu bilәrәk iki il üçün bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәği üzrә artım surәtini tapın.

•

0,79
1,27
0,68
3,4
6,8

299 N sığorta kompaniyası üzrә 2014cü ildә sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәğinin 0,02
milyon manat, sığorta portfelinin hәcmi isә 126 dır. 2015ci ildә kompaniya üzrә bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin 3,2 milyon manat olduğunu bilәrәk iki il üçün bütün sığorta olumuş
obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğinin mütlәq artımını tapın(milyon manatla).

•

0,57
5,72
0,68
3,4
6,8

300 B 2015ci ildә sığorta kompaniyasının nisbi gәlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş
mәblәğin hәcmini 0, 89 milyon manat, 2014cü ildә daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәğinin isә 1,8 milyon
manat olduğunu bilәrәk daxil olmuş sıgorta haqlarının artım surәtini hesablayın.

•

2,22
0,43
1,49
1,24
0,19

301 B 2015ci ildә sığorta kompaniyasının nisbi gәlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş
mәblәğin hәcmini 0, 89 milyon manat, 2014cü ildә daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәğinin isә 1,8 milyon
manat olduğunu bilәrәk daxil olmuş sıgorta haqlarının nisbi artımını hesablayın.

•

2,22
0,43
1,49
1,24
0,19

302 B 2015ci ildә sığorta kompaniyasının nisbi gәlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş
mәblәğin hәcmini 0, 89 milyon manat, 2014cü ildә daxil olmuş sığorta haqlarının mәblәğinin isә 1,8 milyon
manat olduğunu bilәrәk daxil olmuş sıgorta haqlarının mütlәq artımını hesablayın.

•

2,22
0,43
1,49
2,69
1,48

303 “ Atәşgah” sıörta şirkәti üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. Cari etibarlılıq әmsalını – 36%
milyon manat, 2. Daxil olan sığorta vәsaitlәrinin hәcmi 7,4 milyon manat. Sığortanın bütün növlәri üzrә
sığotta ödәmәlәrinin ümumi mәblәğini tapın(milyon manatla).

•

2,67
0,37
0,23
2,26
0,44

304 “ Atәşgah” sıörta şirkәti üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. Sığortanın bütün növlәri üzrә
sığotta ödәmәlәrinin ümumi mәblәği – 4,6 milyon manat, 2. Daxil olan sığorta vәsaitlәrinin hәcmi 10,4
milyon manat. Cari etibarlılıq әmsalını tapın.

•

5,8
0,23
2,26
0,44
4,4

305 Sığorta şirkәti üzrә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyi göstәricisinin 0, 45, daxil olmuş sığorta haqlarının
ümumi mәblәğinin isә 4,9 milyon manat olduğunu bilәrәk sığorta şirkәti üzrә sığorta fәaliyәtindәn mәnfәәtin
hәcminin tapın.

•

2,21
4, 45
5,35
10, 45
22,1

306 Sığorta portfelinin hәcminin isә 284, bütün sığorta olumuş obyektlәrin ümumi sığorta mәblәğini 5,78
milyon manat olduğu verilir. N sığorta kompaniyası üzrә sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәğini
hesablayın( milyon manatla) .

•

2,52
289
0,16
1,64
0,02

307 N sığorta kompaniyası üzrә sığorta olunmuş obyektlәrin orta sığorta mәblәğinin 0,02 milyon manat,
sığorta portfelinin hәcminin isә 126 olduğunu bilәrәk, bütün sığorta olumuş obyektlәrin ümumi sığorta
mәblәğini tapın(milyon manatla).

•

63
2,52
126,02
6,3
6300

308 B sığorta kompaniyasının nisbi gәlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrә ödәnilmiş mәblәğin
hәcmini 0, 89 milyon manat olduğunu bilәrәk daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin hesablayın.

•

1,49
149
2,23
1,48
0,534

309 F kompaniyası üzrә sığorta fәaliyyәtinin rentabelliyinin 28 %, sığorta fәaliyyәtindәn mәnfәәtin hәcminin
0,46 milyon manat olduğu mәludur. Daxil olmuş sıgorta haqlarının mәblәğinin tapın(milyon manatla).

•

1,64
280
0,74
0,13
164

310 Sığorta kompaniyası üzrә sığorta qaytarmalarının ödәnmә sәviyyәsinin 50 %, sığorta qaytarmaları üzrә
ödәnilmiş mәblәğin hәcminin 244 min manat olduğu mәlum olmuşdur. Daxil olmuş sıgorta haqlarının
mәblәğini müәyyәnlәşdirin(milyon manatla).

•

488
50
294
0, 122
0,49

311 .” Kredo” bankın 2014cü ildә cәlb edilmiş vәsaitlәrinin hәcmi 2,2, tam likvidlik әmsalının isә 2,09
olduğunu vә 2015ci il üzrә likvidli aktivlәrin hәcminin 6,6 mln.manat olduğunu bilәrәk likvidli aktivlәrin
nisbi artımını tapın(faizlә).

•

33
40
20
43
48

312 .” Kredo” bankın 2014cü ildә cәlb edilmiş vәsaitlәrinin hәcmi 2,2, tam likvidlik әmsalının isә 2,09
olduğunu vә 2015ci il üzrә likvidli aktivlәrin hәcminin 6,6 mln.manat olduğunu bilәrәk likvidli aktivlәrin
mütlәq artımını tapın(mln.manatla).

•

2,0

•
2,05
0,48
3,0
1,8

313 .” Kredo” bankın cәlb edilmiş vәsaitlәrinin hәcmi 2,2, likvidli aktivlәrin hәcminin isә 4,6 mln.manat
olduğunu bilәrәk tam likvidlik әmsalını tapın.

•

2,8
1,80
2,09
0,48
9,0

314 “Yeni Bank” uzrә netto mәnfәәtinin hәcminin 1,8 mln.manat, netto bankehtiyyatı bundan 2 dәfә az,
ehtiyyat fondunun hәcmi isә bunun 1/3 hissәsinә bәrabәrdir, kredit borclarının qalığının isә 1,27 mln.manat
olduğu mәlumdur. Riskdәn müdafiә әmsalını tapın.

•

2,6
1,27
5
2,2
1,2

315 “Yen Bank” uzrә netto mәnfәәtinin hәcminin 1,8 mln.manat, netto bankehtiyyatı bundan 2 dәfә az,
ehtiyyat fondunun hәcmi isә bunun 1/3 hissәsinә bәrabәrdir.Riskdәn müdafiә әmsalının isә 2,6 olduğunu
bilәrәk, kredit borclarının qalığını tapın(mln.manatla).

•

1,27
1,2
2,5
2,2
5

316 .” Kredo” bankın cәlb edilmiş vәsaitlәrinin hәcmi likvidli aktivlәrin hәcmindәn 3,6 dәfә azdir. Likvidli
aktivlәrin hәcminin 2,8 mln.manat olduğunu bilәrәk tam likvidlik әmsalını faizlә tapın

•

180
27,8
360
90
280

317 B bankı üzrә kreditin orta qalığının isә 1,8 mln.manat, ödәnmiş kreditin mәblәğinin isә bundaan 2 dәfә
çox olduğu mәlum olarsa, kredit dövriyyәsinin orta sayının tapın.

•

0,2
1,8
2
3,8
0,9

318 A bankı üzrә kredit dövriyyәsinin orta sayının 3,2, krditin orta qalığının isә 2,2 mln.olduğu mәlum
olarsa, ödәnmiş kreditin mәblәğini tapın (mln.manatla).

•

6,87
5,4
0,71
7,04

•
0,69

319 K bankında әmәliyyat gәlirlәrinin әmәliyyat xәrclәrinә nisbәti 2010cu ildә 5/3 , 2011ci ildә isә 5\4
nisbәtindә olduğu mәlumdur. Bank üzrә sabitlik әmsalının nisbi artımını hesablayın.

•

33 %
60 %
20 %
133%
25 %

320 2014 –cü ildә “Yen Bank” uzrә nizamnamә kapitalının netto şәxsi vәsaitlәrinә nisbәti 5/4, 2015ci ildә
isә 3\2 nisbәtinә bәrabәr olmuşdur. Bank üzrә mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalının illәr üzrә nisbi
artımını hesablayın

•

0,25
1,2
2,5
2,2
0,2

321 2014 –cü ildә “Yen Bank” uzrә nizamnamә kapitalının netto şәxsi vәsaitlәrinә nisbәti 5/4, 2015ci ildә
isә 3\2 nisbәtinә bәrabәr olmuşdur. Bank üzrә mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalının illәr üzrә artım
surәtini hesablayın.

•

1,25
5
2,2
2,5
1,2

322 2014 –cü ildә “Yen Bank” uzrә nizamnamә kapitalının netto şәxsi vәsaitlәrinә nisbәti 5/4, 2015ci ildә
isә 3\2 nisbәtinә bәrabәr olmuşdur. Bank üzrә mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalının illәr üzrә mütlәq
artımını hesablayın( faizlә).

•

50
40
125
25
22

323 K bankında әmәliyyat gәlirlәrinin әmәliyyat xәrclәrinә nisbәti 2010cu ildә 5/3 , 2011ci ildә isә 5\4
nisbәtindә olduğu mәlumdur. Bank üzrә sabitlik әmsalının artım surәtini hesablayın.
25 %
33 %

•

60 %
20 %
133%

324 K bankında әmәliyyat gәlirlәrinin әmәliyyat xәrclәrinә nisbәti 2010cu ildә 5/3 , 2011ci ildә isә 5\4
nisbәtindә olduğu mәlumdur. Bank üzrә sabitlik әmsalının mütlәq artımını hesablayın.

•

20%
60 %
55 %

25 %
50 %

325 Cәnub regionun K bankı üzrә 2014cü ilin 3cü rübündә kreditdәn istifadә müddәtinin 44 gün olduğu
verilmişdur. Bu mәlumata әsasәn kredit dövriyyәsinin sayını tapın.

•

2,09
2,2
3.5
2.6
13,2

326 “ Muğan”Bank uzrә netto şәxsi vәsaitlәrin nizamnamә kapitalındakı xüsusi çәkisi 34 % oldugu mәlum
olduğu halda mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalını tapın.

•

3.4
2.54
2.94
0.6
0.34

327 “Yen Bank” uzrә nizamnamә kapitalının netto şәxsi vәsaitlәrinә nisbәti 5/4 nisbәtinә bәrabәrdir. Bank
üzrә mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalını hesablayın( faizlә).

•

4
54
5,4
125
80

328 K bankında әmәliyyat gәlirlәrinin әmәliyyat xәrclәrinә nisbәti 5/3 nisbәtindә olduğu mәlumdur. Bank
üzrә sabitlik әmsalını hesablayın.(faizlә)

•

50 %
75 %
60 %
25 %
53 %

329 Verilmiş şәrti mәlumatlar әsasında bankın aktivlәrinin rentabellik әmsalını müәyyәnlәşdirin. 1. netto
aktivlәrin hәcmi – 6,4 mln manat 2. netto mәnfәәtin hәcmi 1,6 mln manat

•

4,8
25 %
30 %
8
60 %

330 “Kredo” bankı üzrә aktivlәrin gәlirlilik sәviyyәsi 1/4, qısamüddәtli aktivlәrin ümumi hәcmi isә 10
milyon manat olduğu mәlumdur. Bankın bütün netto aktivlәrinin hәcmini tapın.

•

2 mln
40 mln
20 mln
2, 5 mln
4mln

331 bank 150 mln. manatı 5 ilә illik 18 % lә borca vermişdir. Qaytarılacaq mәblәği hesablayın. (Çәki: 1)

•

270,5mln.manat
135 mln.manat
178,5 mln.manat
285 mln.manat
240 mln.manat

332 Bank uzrә netto şәxsi vәsaitlәrin nizamnamә kapitalındakı xüsusi çәkisi 40 % oldugu mәlum olduğu
halda mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalını tapın. (Çәki: 1)

•

2.0
0.8
0.4
2.5
0.6

333 K bankında әmәliyyat xәrclәrinin әmәliyyat gәlirlәrinә nisbәti ¾ nisbәtindә olduğu mәlum olmuşdur. Bu
bank üzrә sabitlik әmsalını faizlә tapın

•

0.25
0.025
7.5
0.75
0.5

334 : Regionun X bankında ilin 2ci rübü üzrә kreditdәn istifadә müddәtinin 35 gün olduğu mәlum
olmuşdur. Kredit dövriyyәsinin sayını müәyyәnlәşdirin.

•

2.0
1.8
3.5
2.6
0.57

335 Verilmiş şәrti mәlumatlar әsasında B bankında kredit dövriyyәsinin orta sayını hesablayın. 1. ödәmә
üzrә kreditin dövriyyәsinin hәcmi – 28 mln manat 2. Kreditin orta qalığı  12 mln manat (

•

4.0
16.0
40.0
2.33
0.43

336 B bankı üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir. Bunlara әsasәn qısamüddәtli kreditlәrdәn istifadәnin
orta müddәtinin dәyiçәn tәrkibli indeksini tapın. 1. әsas vә hesabat dövründә kreditin orta qalığı  20 vә 24
mln manat 2. әsas vә hesabat dövrü üzrә, müvafiq olaraq, kreditlәrin ödәnmәsi üzrә bir günlük dövriyyәnin
hәcmi  1, 6 vә 2, 0 mln manat

•

0.88
1.2
3.84
0.96
1.17

337 : Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında A bankında mart ayı üçün qısamüddәtli kreditlәrdәn istifadә
müddәtini hesablayın. 1. ödәmә üzrә kreditin dövriyyәsini – 15 mln manat 2. Kreditin orta qalığı  12 mln
manat
120 gün
57 gün

•

250 gün
25 gün
180 gün

338 Bank üzrә aşagıdakı şәrti mәlumatlar әsasında bankın şәxsi vәsaitlәrinin hәcmini tapın. 1. depozitlәrin
hәcmi 5.6 mln 2. әhalidәn cәlb edilәn pul vәsaitlәrinin maksimmiu hәcm gostәricisi 2

•

3, 6 mln manat
0,5 mln manat
8, 4 mlan manat
2, 8 mln manat
1 mln manat

339 A bankı üzrә ümumi aktivlәrin hәcmi 14 mln manat, şәxsi vәsaitlәrin ümumi mәblәği isә 4. 5 mln manat
olduğu haqqında mәlumatların olduğunu bilәrәk şәxsi vәsaitlәrin kifayәtlilik әmsalını hesablayın

•

0.8
0.68
0.25
0.32
3.1

340 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında bankın aktivlәrinin rentabellik әmsalını hesablayın. 1. netto
aktivlәrin hәcmi – 2, 5 mln manat 2. netto mәnfәәtin hәcmi 750 min manat

•

0, 25
0.6
0.25
0.3
0.45

341 Bank üzrә aktivlәrin gәlirlilik sәviyyәsi 25 %, qısamüddәtli aktivlәrin ümumi hәcmi isә 8 milyon manat
oldugunu bilәrәk bankın bütün netto aktivlәrinin hәcmini tapın.

•

8, 25 mln
16 mln
2 mln
32 mln
2, 5 mln

342 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında kompaniya üzrә Sığorta sahәsinin hәcmini müәyyәnlәşdirin? 1.
Sığorta sahәsinin әhatә olunması göstәricisi 40% 2. sığorta portfelinin hәcmini – 580 000 manat

•

600 000 manat
200 000 manat
232 000 manat
1 450 000 manat
960 000 manat

343 Bankların mahiyyәti nәdir?

•

depozitlәrin maksimum hәcmini gosterir
pullari cәlb edәn kredit tәşkilatı
fiziki şәxslәrin pullarını cәlb edәn kredit tәşkilatı
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin pullarını cәlb edәn kredit tәşkilatı
bankın aktiv vә passiv siyasәtinin balansl

344 Tam likvidlik әmsalı nәyi xarakterizә edir

•

kreditin dövretmә sayı
depozitlәrin maksimum hәcmi
bankın şәxsi vәsaiti
bankın aktiv vә passiv siyasәtinin balansl
kreditin mәblәği

345 : Bunlardan hansı bankların fәaliyyәtinin iqtisadi normativlәrinә aiddir

•

bankın şәxsi vәsaiti
kreditin mәblәği
kreditin dövretmә sayı
bankların şәxsi vәsaitlәrinin minimal hәcmi
depozitlәrin maksimum hәcmi

346 A bankı üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında ani likvidlik әmsalını hesablayın. 1. bankın kassasında
olan vәsaitin hәcmi 2,4 mln.manat 2. tәlәbli öhdәliklәrin hәcmi 3, 8 mln. manat 3. müxbir hesablarda olan
vәsaitlәrin hәcmi 1, 6 mln.manat (

•

0.92
45689.0
3.875
1,05gәlirlilik dәrәcәsi
0.95

347 A bankı üzrә ödәnmiş kreditin mәblәğinin 12,6 mln.manat, kreditin orta qalığının hәcminin 2,8
mln.manat olduğunu bilәrәk kredit dövriyyәsini orta sayını tapın

•

22.0
35.0
4.5
0.22
3.5

348 Bank üzrә likvidli aktivlәrin hәcmi 22 mln.manat, bank öhdәliklәrinin isә bunun 15% i hәddindә
olduğunu bilәrәk, cari likvidlik normativini müәyyәnlәşdirin.

•

3.3
6.67
15.0
0.15
18.7

349 Bankın şәxsi vәsaitlәrinin ümumi mәblәğinin 16,4 mln. manat, şәxsi vәsaitlәrin ümumi aktivlәrin
hәcmindәki xüsusi cәkisin olduğunu bilәrәk şәxsi vәsaitlәrin kifayәtlilik normasını tapın

•

6.56
0.4
2.5
9.84
0.6

350 Aşağıda verilәn şәrti mәlumatlar әsasında bank üzrә kredit borclarının qalığını müәyyәnlәşdirin. 1. netto
mәnfәәt 2,4 mln.manat 2. netto bank ehtiyyatı 12,8 mln.manat 3. ehtiyyat fondunun hәcmi 4, 6 mln.mant
4. riskdәn müdafiә әmsalı 3

•

20, 6 mln.manat
6,6 mln.manat
5 mln manat
58,8 mln.manat

15 mln manat

351 : Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında qısamüddәtli kreditlәrdәn istifadәnin müddәtini hesablayın. 1.
ödәmә üzrә kreditin dövriyyәsinin hәcmi 18 mln. manat 2. kreditin orta qalığı 1,085 mln.manat

•

62.0
19.0
35.0
22.0
45.0

352 Bankın vaxtı keçmiş borclarının ümumi hәcmi cәmi verdiyi borcların 20%ni tәşkil edir. Vaxtı keçmiş
borcların mәblәğinin 1,5 mln. manat olduğunu nәzәrә alsaq, borcların ödәnilmәsi әmsalını hesablayın

•

0.1
0.8
5.0
0.2
0.4

353 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında bankın tәcili öhdәliklәr üzrә likvidlik әmsalını müәyyәnlәşdirin: a)
Likvidli aktivlәrin hәcmi – 48 mln.manat b) Yüksәk likvidli aktivlәrin hәcmi – 6 mln.manat c) Tam likvidlik
әmsalı – 2 (Çәki

•

1.0
2.0
4.0
0.25
0.5

354 : Bank üzrә әmәliyyat xәrclәri әmәliyyat gәlirlәrinin hissәsini tәşkil edir. Әmәliyyat xәrclәrinin 4 mln
olduğunu bilәrәk sabitlik әmsalının faizlә qiymәtini tapın?

•

0.75
0.45
0.6
0.66
0.4

355 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında bank üzrә ümumi likvidlilik normasını tapın. 1) Şәxsi vәsaitlәrin
hәcmi – 55 mln.manat 2) Likvidli aktivlәrin ümumi mәblәği – 44 mln.manat 3) Şәxsi vәsaitlәrin kifayәtlik
norması – 0,25

•

1.0
0.6
0.4
0.2
0.8

356 Hesabat ilinin sonuna bankın netto aktivlәrinin hәcminin 125 mln. manat, netto mәnfәәtinin mәblәğinin
130 mln. manat olduğunu bilәrәk verilәn varian¬tlardan düzgün olanını seçin

•

aktivlәrin rentabelliyi 4% azalmışdır
aktivlәrin rentabelliyi 1.40 olmuşdur
aktivlәrin rentabelliyi dәyişmәmişdir
aktivlәrin rentabelliyi 1.04 olmuşdur
aktivlәrin rentabelliyi 1.04 azalmışdır

357 Kreditin dövriyyәsinin orta sayının dәyişәn tәrkibli indeksinin 1.25, sabit tәrkibli indeksinin 150%
olduğunu bilәrәk quruluş tәrkibli indeksini he

•

8.33
1.25
1.51
83.3%
0.823

358 Ehtiyyat norması indeksinin 1, 28, pul multiplikatoru indeksinin 1, 42 olduğunu bilәrәk depozitlәrin
quruluşunun dәyişmәsi indeksini müәyyәnәşdirin.

•

1.82
0.14
2.7
1.11
0.9

359 Depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksinin 0,91, pul multiplikatoru indeksinin 1, 4 olduğunu
bilәrәk, ehtiyyat norması indeksini tapın.

•

0.65
0.49
2.31
2.31
1.27

360 Mәrkәzi Bank üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında depozitlәrinmüddәtli öhdәliklәrin ümumi
hәcmini müәyyәnlәşdirin. 1. Ehtiyyatların hәcmi – 4 mlrd manat 2. Ehtiyyat norması – 25 % (Çәki: 1)

•

18 mlrd manat
2 mlrd manat
1 mlrd manat
16 mlrd manat
100 mlrd manat

361 Cari likvidlik normativi göstәricisinin mәxrәci hansı göstәricidir?

•

bankın şәxsi vәsaitlәri
uzunmüddәtli borclar
likvidli vәsaitlәr
bankın övdәliklәri
depozitlәrin maksimum hәcmi

362 Bankın şәxsi vәsaitlәrinin ümumi mәblәğinin onun depozitlәrinin hәcminә olan nisbәtinin tәrs
göstәricisi statitikada hansı göstәricini xarakterizә edir?

•

depozitlәrin orta gәlirlilik norması
aktivlәrin rentabellik әmsalı
kapitalın kifayәtlilik әmsalı
әhalidәn cәlb edilәn vәsaitlәrin maksimum hәcmi
ümumi likvidlik norması

363 Bankın nizamnamә kapitalının netto şәxsi vәsaitlәrinin hәcminә olan nisbәti nәyi xarakterizә edir?

•

kapitalın kifayәtlilik әmsalı
sabitlik әmsalı
riskdәn müdafiә әmsalı
mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalı

aktivlәrin rentabellik әmsalı

364 Bank üzrә netto mәnfәәtin netto aktivlәrindәki xüsusi çәkisi nәyi ifadә edir? (

•

kapitalın kifayәtlilik әmsalı
sabitlik әmsalı
riskdәn müdafiә әmsalı
aktivlәrin rentabellik әmsalı
mәnfәәtin sәmәrәllik әmsalı

365 Bank üzrә borcların ödәnilmәsi әmsalını bankın verdiyi borcların ümumi hәcminә hasili hansı statistik
göstәricini ifadә edir?

•

kreditlәrin gәlirlilik dәrәcәsi
Aktivlәrin gәlirlilik sәviyyәsi
Kreditdәn istifadәnin effektivlik әmsalı
vaxtı keçmiş borcları
borcların ödәniş tezliyi

366 Bankın qәsamüddәtli aktivlәrinin ümumi mәblәğinin bütün netto aktivlәrin hәcminә nisbәtindәn hansı
statistik göstәrici alınır?

•

Kreditdәn istifadәnin effektivlik әmsalı
Kapitalla kifayәtlilik әmsalı
Ani likvidlik әmsalı
Aktivlәrin gәlirlilik sәviyyәsi
Gәlirlilik dәrәcәsi

367 Bankın uzunmüddәtli borcların ümumi mәblәğinin bankın şәxsi vәsaitlәrinin hәcminә nisbәtini
statistikada hansı göstәrici xarakterizә edir? (Çәki: 1)

•

uzunmüddәtli likuidlik norması
uzunmüddәtli maliyyәşmә göstәricisi
ümumi likuidlik normativi
uzunmüddәtli kreditlәşmә әmsalı
uzunmüddәtli kreditlәrin xüsusi çәkisi

368 Kredit portfelindә vaxti keçmiş borcların xüsusi çәkisinin hansı hәddi kritik sәviyyә hesab edilir?

•

0.03
0.1
0.05
0.15
0.065

369 Statistikada bankın öz öhdәliklәri üzrә ödәmә imkanlarını xarakterizә edәn göstәrici hansıdır? (

•

orta müddәt ohdәliklәr üzrә likvidlik әmsalı
cari likvidlik norması
tam likvidlik әmsalı
tәcili öhdәliklәr üzrә likvidlik әmsalı
ani likvidlik norması

370 Bunlardan hansı Mәrkәzi bankın ölkәnin pulkredit siferasını tәnzimlәmәk vә idarә etmәk üçün istfadә
etdiyi metod vә vasitәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
valyuta intervensssiyasını reallaşdırmaq
әmәliyyatlar üzrә faiz dәrәcәsini müәyyәn etmәk
Pul emissiyasını hәyata keçirmәk

•

•

dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan xәrclәri maliyyәlәşdirmәk
pul aqreqatlarının nisbәtini tәnzimlәmәk

371 : Bunlardan hansı bankın şәxsi vәsaitlәrinin yerinә yetirdiyi funksyalara aid deyil? (

•

tәnzimlәyici orqanların müәyyәn etdiyi normativlәr üçün әsas olmaq
bankın maliyyә gücünü artırmaq vә müştәrilәrin inamını qorumaq
cari aktivlәri ödәmәk
pul emissiyasını hәyata keçirmәk
bankın fәaliyyәti üçün zәruri vәsaitlәrlә tәmin etmәk

372 Kredit dövriyyәsinin orta sayının kreditin orta qalığına hasilindәn hansı statistik göstәrici alınır?

•

bank kreditinin cәlbedicilik әmsalı
pul dövriyyәsi
ödәmә üzrә günlük dövriyyәnin sayı
ödәnmiş kreditin mәblәği
kreditlәrdәn istifadәnin orta müddәti

373 Kredit ehtiyyatlarını vә onlardan istifadәni tәhlil etmәk üçün әsas hansı statistik metoddan istifadә
edilir?

•

qrafik vә cәdvәl
dinamika sıraları
statistik müşahidә
qruplaşdırma
korellyasiyareqressiya

374 Aşağıdakılardan hansı bank statistikasının göstәricilәr sisteminin I sәviyyәsinә aid deyil?

•

qarşıdakı dövrdә әhalinin gәlirlәri
infilyasiyanın sәviyyәsi
real aktivlәrin hәcmi
real aktivlәrin dinamikası indeksi
aktivlәrin mütlәq kәmiyyәti

375 Aşağıdakılardan hansı bank xidmıtlәrinә aid deyil?

•

pulun tәdavülü
kreditlәşdirmә
uçotәmәliyyat işlәri
pulun dövriyyәsi
pul xidmәtlәrinin göstәrilmәsi

376 Verilәnlәrdәn hansı statistikada bank sisteminin fәaliyyәtini öyrәnәn aspektlәrә aid edilmir?

•

göstәrdiklәri xidmәtlәrin çeşidinә görә
mülkiyyәt formasına görә
bankların sayına gürә
Mәrkәzi Bankda yerlәşdirdiklәri ehtiyyatların sәmәrәliliyinә görә
tәyinatına görә

377 Aşağıdakılardan hansı bankın vәzifәlәrinә aid deyil?

•

nәgdsiz hesablaşmaları hәyata keçirmәk
nәgdsiz hesablaşmaları hәyata keçirmәk
әmanәt işini tәşkil etmәk
budcәdәn kәnar föndların xәrc elementlәrini dәqiqlәşdirmәk
kapital qoyuluşunu müәyyәnlәşdirmәk

378 “İnfilyasiyanın sәviyyәsi” bank statistikasının göstәricilәr sisteminin hansı sәviyyyәsinә aiddir?

•

V sәviyyә
III sәviyyә
II sәviyyә
I sәviyyә
IV sәviyyә

379 Bunlardan hansı bankın kredit qoyuluşu üzrә qrupları xarakterizә edәn әlamәtlәrә aid deyildir?

•

Kreditin tәminat növünә
Kreditin müddәti
Kreditin mәblәği
Kreditin rentabelliyi
Kreditlәşmә subyektinә

380 Bank aktivlәrindә kredit әmәliyyatlarının xüsusi çәkisi indeksi” bank statistikasının göstәricilәr
sisteminin hansı sәviyyәsinә aiddir?

•

heç biri
II sәviyyә
I sәviyyә
III sәviyyә
IV sәviyyә

381 Verilmiş mәlumatlara (min manatla) әsasәn әsas dövrdә pul kütlәsinin dövriyyә surәtini hesablayın

•

3.3
11.1
1.4
0.37
9.2

382 Verilmiş mәlumatlara (min manatla) әsasәn әsas dövrdә nağd pulun dövriyyә surәtini hesablayın

•

3.4
3.3
9.2
0.37
11.1

383 verilmiş mәlumatlara (min manatla) әsasәn cari ildә nağd pulun dövriyyә surәtini hesablayın

•

3.4
3.3
0.37
9.2
1.4

384 nn

•

18.8
28.5
3.5
4.5
17.5

385 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında bank üzrә mәnfәәtin fondla kapitallaşma әmsalını hesablayın. 1)
Netto passivlәrin hәcmi – 90 mln.manat 2) Nizamnamә kapitalın hәcmi – 120 mln.manat 3) Kapitalla
kifayәtlilik әmsalı – 2

•

2/3
0.5
3/4
0.8
0.6

386 bb

•

cari likvidlik normativi
likvidlik normativi
ümumi likvidlik normativi
kreditin istfiadә müddәti
depositlәrin

387 aa

•

depositlәrin
cari likvidlik normativi
kreditin istfiadә müddәti
ümumi likvidlik normativ
likvidlik normativi

388 Müәyyәn dövrdәn sonra pulun әlavә edilmiş dәyәri hansı düsturla hesablanır?

y

•

a

f

e

389 Kredit dövriyyәsinin dәyişmәsi nәticәsindә dövriyyәnin orta sayının mütlәq vә nisbi dәyişmәsini ifadә
edәn düstur hansıdır?

•

a

y

h

n

390 Verilәn düsturlardan hansı kreditlәrin ödәnilmәsi üzrә bir günlük dövriyyәni göstәrir?

•

a

g

t=k:m
n=D:t

391 . B bankının şәxsi vәsaitlәrinin ümumi aktivlәrinin hәcmindәki xüsusi çәkisi 3:4 nisbәtinә bәrabәrdir.
Bankın şәxsi vәsaitlәrinin kifayәtlilik normativini müәyyәn edin.

•

75%
25%
50%
55%
133%

392 Aşağıdakı verilәnlәrdәn hansı statistikada bank sisteminin fәaliyyәtini öyrәnәn aspektlәrә aid edilmir?

•

bank filiallarının sayına görә
göstәrdiklәri xidmәtlәrin çeşidinә görә
tәyinatına görә
mülkiyyәt formasına görә
MHSin maliyyә hesabına görә

393 2012ci ilә F bankının vaxtı keçmiş borclarının ümumi hәcmi cәmi verdiyi borcların 25%ni tәşkil
etmişdir. 2013cü ildә isә bu rәqәm 20 % olmuşdur. Vaxtı keçmiş borcların mәblәğinin isә illәr üzrә müvafiq
olaraq 2 mln. manat vә 2,6 mln.mant olduğu bildirilir. 2012ci ilә nisbәtdә 2013 –cü il üçün bankın verdiyi
borclarının ümumi hәcminin artım surәtini tapın.

•

1,3
0,63
0,25
0,75
1.63

394 2012ci ilә F bankının vaxtı keçmiş borclarının ümumi hәcmi cәmi verdiyi borcların 25%ni tәşkil
etmişdir. 2013cü ildә isә bu rәqәm 20 % olmuşdur. Vaxtı keçmiş borcların mәblәğinin isә illәr üzrә müvafiq
olaraq 2 mln. manat vә 2,6 mln.mant olduğu bildirilir. 2012ci ilә nisbәtdә 2013 –cü il üçün bankın verdiyi
borclarının ümumi hәcminin nisbi artımını tapın.

•

6
0,63
0,8
0.6
1,62

395 2012ci ilә F bankının vaxtı keçmiş borclarının ümumi hәcmi cәmi verdiyi borcların 25%ni tәşkil
etmişdir. 2013cü ildә isә bu rәqәm 20 % olmuşdur. Vaxtı keçmiş borcların mәblәğinin isә illәr üzrә müvafiq
olaraq 2 mln. manat vә 2,6 mln.mant olduğu bildirilir. 2012ci ilә nisbәtdә 2013 –cü il üçün bankın verdiyi
borclarının ümumi hәcminin mütlәq artımını tapın(mln.manatla).

•

6
8
0.6
13
5

396 A bankı üzrә 2013cü ildә şәrti mәlumatlar әsasında kredit dövriyyәsinin orta sayının 2,6 vә ödәnmiş
kreditin mәblәğininın 240 000 manat olduğu verilmişdir. 2014cü ildә kreditin orta qalığının 120 min manat
oldduğunu bilәrәk bank üzrә kreditin orta qalığınının artım surәtini tapın.

•

0,3
12
2
5,3
0, 52

397 A bankı üzrә 2013cü ildә şәrti mәlumatlar әsasında kredit dövriyyәsinin orta sayının 2,6 vә ödәnmiş
kreditin mәblәğininın 240 000 manat olduğu verilmişdir. 2014cü ildә kreditin orta qalığının 120 min manat
oldduğunu bilәrәk bank üzrә kreditin orta qalığınının mütlәq artımını tapın.

•

360 000
120 000
277 000
27 700
2,6

398 A bankı üzrә 2013cü ildә şәrti mәlumatlar әsasında kredit dövriyyәsinin orta sayının 2,6 vә ödәnmiş
kreditin mәblәğininın 240 000 manat olduğu verilmişdir. 2014cü ildә kreditin orta qalığının 120 min manat
oldduğunu bilәrәk bank üzrә kreditin orta qalığınının nisbi artımını tapın.

•

2
12
1,3
0, 52
0,76

399 B bankının şәxsi vәsaitlәrinin mәblәğinin 5,7 mln.manat, şәxsi vәsaitlәrinin kifayәtlilik normativinin
0,62 olduğunu bilәrәk, ümumi aktivlәrinin hәcmini müәyyәn edin(mln.manatla).

•

91,9
3,53
35,3
6,32
9,19

400 Bankın vaxtı keçmiş borclarının ümumi hәcmi cәmi verdiyi borcların 25%ni tәşkil edir. Vaxtı keçmiş
borcların mәblәğinin 4,5 mln. manat olduğunu nәzәrә alsaq, bankın veriyi borclarının ümumi hәcmini
tapın(mln.manatla).

•

11,25
18
16
0.2
1,125

401 Bank üzrә әmәliyyat xәrclәri әmәliyyat gәlirlәrindәn 4 dәfә azdır. Әmәliyyat gәlirlәrinın 6,5 mln manat
olduğunu bilәrәk sabitlik әmsalının qiymәtini tapın( faizlә)?

•

66 %
40 %
60%
25%
26 %

402 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında Bank üzrә kreditin orta qalığını tapın. 1. kredit dövriyyәsinin orta
sayı 2,6 2. Ödәnmiş kreditin mәblәğini – 240 000 manat

•

640 000
92 000
92 300
237 400
242 600

403 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bankın vәzifәlәrinә aid hesab edilmir?

•

müәssisә borclarını ödәmәk
nәgd hesablaşmaları hәyata keçirmәk
kapital qoyuluşunu müәyyәnlәşdirmәk
әmanәt işini tәşkil etmәk
nәgdsiz hesablaşmaları hәyata keçirmәk

404 Ödәnmiş kreditin mәblәğini kredit dövriyyәsinin orta sayına bölsәk, hansı statistik göstәrici alınmış
olar?

•

kredit dövriyyәsinin ümumi mәblәği
pul dövriyyәsi
kreditlәrdәn istifadәnin orta müddәti
bank kreditinin cәlbedicilik әmsalı
kreditin orta qalığı

405 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı bank statistikasının I sәviyyә göstәricilәr sisteminә aid deyil?

•

real aktivlәrin hәcmi
infilyasiyanın sәviyyәsi
aktivlәrin mütlәq kәmiyyәti
qarşıdakı dövrdә әhalinin gәlirlәri
bank filiallarının sayı

406 Aşağıda göstәrilәn fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn hansı bank xidmıtlәrinә aid edilmir?

•

pul xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
kreditlәşdirmә
pulun alıcılıq qabiliyyәtini nizamlamaq
valyuta dәyişmәlәrini hәyata keçirmәk
müştәrilәrә nәğdsiz hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi

407 Aşağıdakı göstәrilәn fәaliyyәtlәrdәn hansı bankın vәzifәlәrinә aid hesab edilmir?

•

valyuta dәyişmәlәrini hәyata keçirmәk
әmanәt işini tәşkil etmәk
nәgdsiz hesablaşmaları hәyata keçirmәk
kapital qoyuluşunu müәyyәnlәşdirmәk
büdcә gәlrlәrinә nәzarәt etmәk

408 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bankın kredit qoyuluşu üzrә qrupları xarakterizә edәn әlamәtlәri ifadә
etmir?

•

kreditin rentabelliyi
Kreditin müddәti
Kreditin tәminat növünә
kredit tәşkilatlarının sayı
Kreditlәşmә subyektinә

409 B ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 16,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt
borc qiymәtli kağızlarının ümumi mәblәği 1,4 mlrd.dollar, pul kütlәsinin tәdavül sürәti isә 3,1 olmuşdur.
2015ci ildә ölkә üzrә ÜDMin hәcminin 50 mlrd.ollar olduğunu bilәrәk ÜDMin hәcminin artım sürәti ni
hesablayın

•

3,5
1,97
1,07
7,5
1,7

410 B ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 16,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt
borc qiymәtli kağızlarının ümumi mәblәği 1,4 mlrd.dollar, pul kütlәsinin tәdavül sürәti isә 3,1 olmuşdur.
2015ci ildә ölkә üzrә ÜDMin hәcminin 50 mlrd.ollar olduğunu bilәrәk ÜDMin hәcminin nisbi artımını
hesablayın(faizlә).

•

3,5
5,6
4,7
7,2
7,5

411 B ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 16,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt borc
qiymәtli kağızlarının ümumi mәblәği 1,4 mlrd.dollar, pul kütlәsinin tәdavül sürәti isә 3,1 olmuşdur. 2015ci
ildә ölkә üzrә ÜDMin hәcminin 50 mlrd.ollar olduğunu bilәrәk ÜDMin hәcminin mütlәq artımını
hesablayın(mlrd.dollarla).

•

7,6
4,6
2,2
5,5
3,5

412 B ölkәsindә M1 pul aqreqatının hәcmi 16 mlrd.dollar, müәssәlәrin hesablaşma hesabında olan
vәsaitlәr,dövlәt sığorta vәsaitlәri,әmanәt banklarına әhalinin tәlәbli depozitlәrinin birlikdә hәcmi isә 2,4
mlrd.dollardır. Ölkә üzrә nәğd pulun tәdavül surәtinin isә 3,8 olduğunu bilәrәk ÜDMin hәcmini tapın.

•

22,2
9,8
1,1
51,7
11,1

413 A ölkәsindә 2014cü ildә Мо pul аqreqatının hәcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar, nәğd pulun tәdavül
surәtinin 3,8 olmuşdur. Bu göstәricilәr 2015ci ildә isә uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar vә 4 olduğu bәlli
olmuşdur. İllәr üzrә ÜDMin hәcminin artım surәtini hesablayın(faizlә).

•

14,43
11,1
1, 3
1,1
10,1

414 A ölkәsindә 2014cü ildә Мо pul аqreqatının hәcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar, nәğd pulun tәdavül
surәtinin 3,8 olmuşdur. Bu göstәricilәr 2015ci ildә isә uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar vә 4 olduğu bәlli
olmuşdur. İllәr üzrә ÜDMin hәcminin nisbi artımını tapın(faizlә).
14,43
33,44

•

1 3,36
10,05
10,66

415 A ölkәsindә 2014cü ildә Мо pul аqreqatının hәcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar, nәğd pulun tәdavül
surәtinin 3,8 olmuşdur. Bu göstәricilәr 2015ci ildә isә uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar vә 4 olduğu bәlli
olmuşdur. İllәr üzrә ÜDMin hәcminin mütlәq artımını tapın(mlrd.ollarla).

•

4,43
33,44
3,36
12,6
3,3

416 Afrika qitәsinin A ölkәsi üzrә UDMin hәcminin isә 2014cü ildә 14 mlrd.dollar, nominal pul kütlәsinin
hәcminin isә 4,8 mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun olaraq 16,5 vә 5,0 mlrd.dollar olduğunu
bilәrәk iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin artım surәtini tapın(faizlә)

•

128
12, 4
21,8
122
130

417 Afrika qitәsinin A ölkәsi üzrә UDMin hәcminin isә 2014cü ildә 14 mlrd.dollar, nominal pul kütlәsinin
hәcminin isә 4,8 mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun olaraq 14,5 vә 6,0 mlrd.dollar olduğunu
bilәrәk iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin nisbi artımını tapın(faizlә)

•

43
21,8
34
22
24

418 Afrika qitәsinin A ölkәsi üzrә UDMin hәcminin isә 2014cü ildә 14 mlrd.dollar, nominal pul kütlәsinin
hәcminin isә 4,8 mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin uyğun olaraq 14,5 vә 6,0 mlrd.dollar olduğunu
bilәrәk iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin mütlәq artımını tapın(faizlә)

•

3,8
3,4
7
7,4
4,3

419 X ölkәsi üzrә 2014ci ildә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin 36% , UDMin hәcminin 12
mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin müvafiq olaraq 40% vә 14 mlrd. dollar olduğu mәlum olarsa,
nominal pul kütlәsinin hәcminin nisbi artımını tapın(faizlә)?

•

20
15,0
30
27,8
12

420 X ölkәsi üzrә 2014ci ildә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin 36% , UDMin hәcminin 12
mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin müvafiq olaraq 40% vә 14 mlrd. dollar olduğu mәlum olarsa,
nominal pul kütlәsinin hәcminin artım surәtini tapın(faizlә)?

•

130

•
278
118
150
120

421 X ölkәsi üzrә 2014ci ildә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin 36% , UDMin hәcminin 12
mlrd.dollar, 2015ci ildә isә bu göstәricilәrin müvafiq olaraq 40% vә 14 mlrd. dollar olduğu mәlum olarsa,
nominal pul kütlәsinin hәcmini mütlәq artımını tapın(mlrd.dollarla)?

•

1,5
1,28
2,78
1,0
4,32

422 M ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 26,2 mlrd.dollar, pul aqreqatının hәcminin isә 22
mlrd.dollar olmuşdur. Ölkә üzrә depozit sertifakatları vә dövlәt borc qiymәtli kağızlarının ümumi mәblәğinin
M3 pul aqreqatının hәcmindәki xüsusi çәkisini müәyyәnlәşdirin.

•

1,84
0,54
2,2
4,2

423 Y ölkәsindә M3 pul aqreqatının hәcmi 16,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt borc qiymәtli
kağızlarının ümumi mәblәği 1,4 mlrd.dollar, pul kütlәsinin tәdavül sürәti isә 3,1 olmuşdur. Ölkә üzrә ÜDM
in hәcmini hesablayın(mlrd.dollarla).

•

5,74
27,6
46,5
55,2
22,2

424 B ölkәsindә M3 pul aqreqatının hәcmi 14,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt borc qiymәtli
kağızlarının ümumi mәblәği isә 1,8 mlrd.dollardır. ÜDMin hәcminin 36 mlrd.dollar olduğunu bilәrәk pul
kütlәsinin tәdavül sürәtini tapın.

•

1,2
22,2
2,9
2,22
0,22

425 Мо pul аqreqatının B ölkәsindә hәcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar, nәğd pulun tәdavül surәtinin 3,8
olduğunu bilәrәk ÜDMin hәcmini tapın(mlrd.ollarla).

•

33,44
5
12,6
33,3
44,33

426 Мо pul аqreqatının B ölkәsindә hәcminin 6,5 mlrd.ABŞ dolları, ÜDMin hәcminin isә 26,8 mlrd.dollar
olduğu bәlli olmuşdur. Bu ölkә üzrә nәğd pulun tәdavül surәtini tapın.

•

20,3
2,4
33,3

•

4,12
0,24

427 İqtisadiyyatın Y biznes sahәsi üzrә pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayı 4 il әrzindә 9,6 tәşkil etmişdir. Pul
kütlәsinin bir dövriyyәnin uzunluğunu hesablayın.

•

170
160
120
150
180

428 İqtisadiyyatın X biznes sahәsi üzrә pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayı 2 il әrzindә 5,2 tәşkil etmişdir. Bir
dövriyyәnin uzunluğunu hesablayın.

•

360
120
138
124
69

429 Pulun bir dövriyyәnin uzunluğunuğu verilmişdir110 gün. Pul kütlәsinin il әrzindә dövriyyәsinin sayını
hesablayın.

•

3,4
3,32
2
5,76
2,88

430 Pulun bir dövriyyәnin uzunluğunuğu verilmişdir125 gün. Pul kütlәsinin 2 il әrzindә dövriyyәsinin
sayını tapın.

•

2
576
5,76
2,88
3,4

431 Afrika qitәsinin A ölkәsi üzrә UDMin hәcminin isә 2014cü ildә 14 mlrd.dollar, nominal pul kütlәsinin
hәcminin isә 4,8 mlrd.dollar olduğuni bilәrәk iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsini tapın( faizlә).

•

34
0,43
134
4,32
3,4

432 X ölkәsi üzrә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin 36% , UDMin hәcminin isә 12 mlrd.dollar
olduğu mәlum olarsa,nominal pul kütlәsinin hәcmini tapın(mlrd.dollarla)?

•

3,6
0,43
3
4,32
2,78

433 X ölkәsi üzrә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsinin 36% oluğu mәlumdur. Bu ölkә üzrә pul
kütlәsinin tәdavül surәtinidövriyyә sayını tapın?

•

64
0,64
0,28
2,78
3,6

434 İstehlak qiymәti indeksinin 1,28 olarsa onun pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә fәrqini hesablayın.

•

0,5
1,78
7,8
0, 78
1,5

435 Şimal regionu üzrә iqtisadiyyatın montarlaşdırma sәviyyәsi 22 % olduğu mәlumdur. Pul kütlәsinin
dövriyyәsinin sayını müәyyәn edin?

•

4,54
0, 22
2,2
4,4
4.02

436 Statistikada müәyyәn dövr әrzindә müxtәlif formalarda ödәmәlәrin mәcmusunu hansı göstәrici ifadә
edir?

•

ödәmә dövriyyәsi
hesablaşma hesabı
ümumi pul dövriyyәsi
ödәnişlәr portfeli
әmtәәpul dövriyyәsi

437 M ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 26,2 mlrd.dollar, M2 pul aqreqatının hәcminin isә
22 mlrd.dollar olmuşdur. Ölkә üzrә depozit sertifakatları vә dövlәt borc qiymәtli kağızlarının ümumi
mәblәğini müәyyәnlәşdirin.

•

1,19
26,21
22
4,2
48,2

438 B ölkәsindә 2014cü ildә M3 pul aqreqatının hәcmi 16,4 mlrd.dollar, depozit sertifakatları vә dövlәt
borc qiymәtli kağızlarının ümumi mәblәği isә 1,4 mlrd.dollar olmuşdur. Ölkә üzrә M2 pul aqreqatının
hәcmini müәyyәnlәşdirin.

•

1,07
11,7
17,8
15
1,7

439 İstehlak qiymәti indeksinin 1,28 olduğu mәlumdur. Pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksini faizlә hesablayın.

•

1,28
128
12,8
7,8
78

•

440 Statistikada pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi ilә tәrs mütәnasib olan göstәrici necә adlanır?

•

pul kütlәsinin aqreqat indeksi c
infilyasiyanın orta sәviyyә indeksi
pul multiplikatoru indeksi
istehlak malları ilә tәminolunma indeksi
istehlak qiymәti indeksi

441 Nәğd pulun mәblәği üzrә әskinas quruluşu göstәricisini nәğd pul kütlәsinin ümumi kәmiyyәtinә hasili
hansı statistik göstәricini xarakterizә edir?

•

pul ehtiyyatlarının hәcmi
real pul kütlәsinin xüsusi çәkisi
miqdarına görә әskinas quruluşu
nominal banknotlara tәlәbat әmsalı
nominal banknotların mәblәğini

442 Statistikada nominal pul vahidinin miqdraının pul nişanların ümumi miqdarında xüsusi çәkisi hansı
göstәricini xarakterizә edir?

•

nәğd pul kütlәsinin real quruluşu
nominal pul kütlәsi defsiti
real pul kütlәsinin xüsusi çәkisi
miqdarına görә әskinas quruluşu
mәblәği üzrә әskinas quruluşu

443 A ölkәsi üzrә ÜDM –in illik hәcminin 24 mllrd dollar , pul kütlәsinin tәdavül surәtinin isә 1,8 olduğu
mәlum olmuşdur. nәgd pulun tәdavül sürәtinin 2. 14 oldugu mәlum olmuşdur. Bu ölkә üzrә M2 pul
aqreqatının ümumi mәblәğini müәyyәnlәşdirin.

•

25, 8 mlrd dollar
24 mlrd dllar
46 mlrd dollar
13,3 mlrd dollar
43,2 mlrd dollar

444 ÜDMin deflyator indeksinin 1,18, UDMin fiziki hәcm indeksinin 1,0 vә nominal pul kütlәsi indeksinin
1, 04 olduğu verilmişdir. Pulun tәdavül sürәti indeksini hesablayın.

•

0.85
1.13
2.96
1.85

445 Pulun tәdavül sürәti indeksinin 1, 05, nominal pul kütlәsi indeksinin 1, 24, ÜDMin deflyator indeksinin
isә 0,98 olduğunu bilәrәk UDMin fiziki hәcm indeksini tapın.

•

0.82
1.15
1.33
1.82
1.0

446 B ölkәsi üzrә nominal pul pul kütlәsinin 5 mlrd ABŞ dolları, iqtisadiyyatın monetarlaşma sәviyyәsinin
isә 0, 46 olduğu mәlum oldugunu bilәrәk, ÜDMin hәcmini hesablayın.

•

2. 3 mlr dollar
10, 87 mlrd dollar
4, 54 mlrd dollar

5 mlrd dollar
5, 46 mlrd dollar

447 Pulun bir dövriyyәsinin müddәtinin 106 gün oldugunu bilәrәk pulun dövriyyә sayını hesablayın

•

5.0
3.44
4.0
3.18
1.06

448 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişdir: 1. Pulun tәdavül surәti indeksi  0,9 2. nominal pul kütlәsi
indeksi  1, 2 3. UDMin deflyator indeksi – 1, 1 ÜDMin fiziki hәcm indeksini tapın.

•

1.25
0.98
0, 95
1, 12
1.21

449 Y ölkәsi üzrә iqtisadiyyatın monetarlaşması sәviyyәsinin 0,41 vә ÜDMin hәcminin isә 11 mlrd. ABŞ
dolları olduğunu bilәrәk nominal pul kütlәsinin hәcmini tapın.

•

11, 41 mlrd dollar
4.5 mlrd dollar
11 mlrd
2, 44 mlr dollar
10, 59 mlrd dollar

450 X ölkәsi üzrә ÜDMin hәcminin 20 mlrd ABŞ dolları, nominal pul kütlәsinin hәcminin isә 6, 8 mlrd.
dollar oldugu verilmişdir. Bu ölkәdә pulun tәdavül surәtini müәyyәnlәşdirin

•

1, 34
2, 94
26, 8
13, 2
0, 34

451 Maliyyә vә bank informasiyasının yığılmalı vә tәhlili üzrә dövlәt işinin tәşkili hansı prinsipә әsaslanır

•

milli hesablar sisteminin tәrtib edilmәsi
maliyyә statistikasında mәrkәzlәşdirilmiş rәhbәrlik
maliyyә vә bank statistika üzrә göstәricilәri işlәmәk
mәrkәzi vә tәdiyyә balansının tәrtib edilmәsi
makroiqtisadi siyasәtin әsas parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

452 Bank statistikasının mühüm göstәricilәrinә aid deyil

•

pul әmanәtçilәrin sayı
pul kütlәsinin әskinas quruluşu
әmanәt qalığı
әmanәtin orta hıcmi
әmanәtin ümumi mәblәği

453 Pul tәsadüfi statistika göstәricilәrә aid deyil:
pul multiplikatoru
pulun tәdavül sürәti
pulun bir dövriyyәsinin müddәti

•

•

mәnfәәt
pul aqreqatları

454 Pul kütlәsinin kәmiyyәtini hesablayarkәn nәdәn istifadә olunur

•

likvidli aktivlәr
beynәlxalq pullar
maliyyә aktivlәri
nәğd pullar
pul apreqatı sistemi

455 Pul aqreqatı nәdir

•

depozit sertiffikatları
yüksәk likvidli depozitlәrin cәmi
iqtisadiyyatda pul kimi istifadә edilәn likvidli maliyyә aktivlәrinin hәcm
tәdavülә buraxılan nәğd pullar
cari hesablarda olan vәasitlәr

456 :Bu göstәricilәrdәn hansı likvidli aktivlәrin pul dovriyyәsindәki roluna görә tәsnifat qrupuna aid deyil

•

beynәlxalq pullar
pulun alıcılıq qabiliyyәti
dövriyyәdәki nәğd pul
nәğdsiz pul kütlәsi
pul bazası

457 Bu göstәricilәrdәn hansı pul dovriyyәsi ilә iqtisadiyyatın real sektorları arasındakı әlaqә göstәricilәrinә
aid deyil

•

real pul kütlәsi
dövriyyәdәki nәğd pul kütlәsi
pulun alıcılıq qabiliyyәti
tәdavül sürәti indekslәri
nominal pul kütlәsi

458 Bunlardan hansı pul tәdafülü statistika vәzifәlәrinә aid deyil

•

pulun alıcılıq qabiliyyәti
sığorta tәşkilatlarının sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
dövriyyәdәki nәğd pul kütlәsi
real pul kütlәsi
nominal pul kütlәsi

459 Pul vәasitlәrinin hәrәkәti nә ilә әlaqәdardır

•

tәdavül sürәti indekslәri ilә
cәmiyyәtin tәsәrrüfat hәyatı ilә
sığorta tәşkilatlarının sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
dövriyyәdәki nәğd pul kütlәsi
real pul kütlәsi ilә

460 Dünya pulu dedikdә nә başa düşülür

•

cәmiyyәtin tәsәrrüfat hәyatı ilә
qızıl vә ödәmә vasitәsi olan pullar
Dәyәr
nağd vә nağdsız pulların fiziki hәrәkәti
cәmiyyәtin tәsәrrüfat hәyatı ilә

461 Pul dövriyyәsi nәdir

•

sığorta tәşkilatlarının sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
qızıl vә ödәmә vasitәsi olan pullar
Dәyәr
nağd vә nağdsız pulların fiziki hәrәkәti
cәmiyyәtin tәsәrrüfat hәyatı ilә

462 Pul dövriyyәsinin tarazlığı pozulması zamanı nә baş verir:

•

cәmiyyәtin tәsәrrüfat hәyatı ilә
nağd vә nağdsız pulların fiziki hәrәkәti
sığorta tәşkilatlarının sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
Dәyәr
qızıl vә ödәmә vasitәsi olan pullar

463 «Pullar» aqreqatına nә daxil edilir:

•

Dövriyyәdә olan nәğd pullar
Nәğd vә nәğdsiz formada funksiyalarını yerinә yetirәrәk pulun hәrәkәti
ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilәn ölkәnin bütün pul vәsaitlәri
M1 + banklarında әhalinin tәcili depozitlәri
«Pullar» vә «kvazi pullar»

464 «Geniş pullar» aqreqatına hansı elementlәr daxildir:

•

Nәğd vә nәğdsiz formada funksiyalarını yerinә yetirәrәk pulun hәrәkәti
ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilәn ölkәnin bütün pul vәsaitlәri
Dövriyyәdә olan nәğd pullar
«Pullar» vә «kvazi pullar»
M1 + banklarında әhalinin tәcili depozitlәri

465 İqtisadiyyatın monetarlaşdırma sәviyyәsi 32,1ә bәrabәrdir. Pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayını tapın

•

3.04
4.92
2.49
3.12
2.07

466 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında likvidli aktivlәrin tәdavül sürәtinin ümumi pul kütlәsinin tәdavül
sürәtinә tәsirini müәyyәnlәşdirin: 1. Pul kütlәsindә nәğd pulun xüsusi çәkisi – 0,6 2. Bankların kassasında
nәğd pulun orta qalığı – 45 mln.manat 3. Hesabat dövründә kassa dövriyyәsi üzrә daxilolmaların ümumi
hәcmi – 157,5 mln.

•

3.4
0.17
5.8
2.1
0.47

467 Pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayının il әrzindә 2,9 olduğunu bilәrәr, bir dövriyyәnin uzunluğunu tapın.

•

240.0
109.0
360.0
124.1
52.3

468 Pul kütlәsinin hәcmi 36,1%, pul multiplikatoru isә 19,1% yüksәlmişdir. Pul bazası necә dәyişmişdir?

•

15,8% azalmışdır
16,2% azalmışdır
16,2% artmışdır
14,3 % artmışdır
14,3% azalmışdır

469 Valyuta mәzәnnәsi indeksinin 1.02, qiymәt indeksinin 0.8 olduğunu bilәrәk verilәn varianlardan düzgün
olanını seçin (Çәki: 1)

•

Valyuta mәzәnnәsi indeksinin qiymәt indeksinin qabaqlama indeksi 78.4% olmuşdur;
valyuta mәzәnnәsi indeksi 107.5% artmışdır;
qiymәt indeksinin valyuta mәzәnnәsi indeksinin qabaqlama indeksi 1.05 olmuşdur.;
valyuta mәzәnnәsi indeksinin qiymәt indeksinin qabaqlama indeksi 1.275 olmuşdur.
Valyuta mәzәnnәsi indeksinin qiymәt indeksinin qabaqlama indeksi 27.5% azalmışdır;

470 Verilәn variantlardan düzgün olanını seçin

•

nәqd pulun qayıtma sürәti artarkәn tәdavülә әlavә nәqd pul buraxılır.
nәqd pulun qayıtma sürәti azalarkәn tәdavülә әlavә nәqd pul buraxılmır
nәqd pulun qayıtma sürәti azalarkәn tәdavüldәn pul götürülür;
nәqd pulun qayıtma sürәti azalarkәn tәdavülә әlavә nәqd pul buraxılır
nәqd pulun qayıtma sürәti artarkәn tәdavüldәn pul götürülür;

471 A ölkәsi üzrә illik ÜDM –in hәcminin 30 llrd dollar , nәgd pulun tәdavül sürәtinin 2. 14 oldugu mәlum
olmuşdur. Bu ölkә üzrә Mo pul aqreqatının ümumi mәblәğini müәyyәnlәşdirin

•

5 mlrd dollar
27, 86 mlrd dollar
32, 14 mlrd dollar
14 mlrd dllar
56 mlrd dollar

472 Pul kütlәsinin quruluşu nәyi göstәrir: (

•

Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını
istehlak qiymәti indeksi
pul kütlәsinin mәcmusunda müxtәlif aqreqatların hissәsini
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün

473 Pul bazası nәdir:

•

istehlak qiymәti indeksi
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün
Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
Bank sisteminә ilkin daxil olmuş nәğd pulların hәcmi
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını

474 İqtisadiyyatın real sektoruna xidmәt üçün zәruri olan pul sektoruna xidmәt üçün zәruri olan pul
kütlәsinin hәcmi nәdәn asılıdır:

•

Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını
istehlak qiymәti indeksi
pul dövriyyәsi qanunundan
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün

475 Pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi hansı indeksә tәrs mütәnasibdir:

•

Bank sisteminә ilkin daxil olmuş nәğd pulların hәcmi
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını
istehlak qiymәti indeksi
Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını

476 İqtisadiyyatın monetarlandırılma sәviyyәsi nәyi göstәrir:

•

Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
istehlak qiymәti indeksi
Bank sisteminә ilkin daxil olmuş nәğd pulların hәcmi
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün

477 Pul multiplikatorunun dinamikasının tәhlili nә üçün lazımdır:

•

Bank sisteminә ilkin daxil olmuş nәğd pulların hәcmi
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını
Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
istehlak qiymәti indeksi
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün

478 : Pul multiplikatoru nәyi göstәrir:

•

Bank sisteminә ilkin daxil olmuş nәğd pulların hәcmi
istehlak qiymәti indeksi
Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyәdә pul kütlәsinin artmasını
ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsinә nәzarәti etmәk üçün
1 man ÜDMa düşәn pul kütlәsini ehtiyatlarını

479 Pul vahidinin nominal dәyәrinin, nominal pul vahidinin miqdarının pul nişanlarının ümumi
miqdarındakı xüsusi çәkisinә hasilinin cәmi nәyi ifadә edir?

•

Valyuta mәzәnnәsi;
Pulun әskinas quruluşunun dinamikası vә onun dәyişmә meyli
Tam likvidli aktivlәrin tәdavül sürәti.
Tәdavül sürәtinin nәğd pula tәlәbatına tәsiri;
Mәblәği üzrә әskinas quruluşu

480 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında valyuta mәzәnnәsini müәyyәn edin. 1. 1kq qәnd = 150 manat 2. 1
kq qәnd = 0, 75 dollar 1 dollar neçә manatdır?

•

215.0
150.0
200.0
175.0
1.0

481 Pul kütlәsinin hәcmi 36,1 % pul multiplikatoru isә – 19,1 % yüksәlmişdir. Pul bazası necә dәyişmişdir:

•

17% azalmışdır
16,2 % artmışdır
16.2 % azalmışdır
14,3 % azalmışdır
14,3 % artmışdır

482 : İqtisadiyyatın monetarlaşdırma sәviyyәsi 32,1 –ә bәrabәrdir. Pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayını tapın

•

1.5
2.04
3.12
2.49
4.92

483 : Mәlumdur ki, pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayı il әrzindә 2,9 tәşkil edir. Bir dövriyyәnin uzunluğunu
tapın?:

•

360.0
124.1
52.3
240.0
109.0

484 Pul bazası 30,6 % azalmış, pul multiplikatoru 12,9 % yüksәlmişdir. Pul kütlәsi necә dәyişmişdi:

•

20% artmışdır
16,2 % artmışdır
16,2% azalmışdır
21,6 % artmışdır
21,6% azalmışdır

485 Pul kütlәsinin hәcmi 26,6%, pul bazası isә – 12,9% artmışdır. Pul multiplikatoru necә dәyişmişdir:

•

17, 1% azalmışdır
12,1 % azalmışdır
12,1 % artmışdır
15,7 % artmışdır
15,7 % azalmışdır

486 Aydındır ki, pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayı 3,96ya bәrabәrdir. İqtisadiyyatın montarlaşdırma
sәviyyәsi necәdi? (

•

4, 02
25 . 3.
20 ,5
20 . 4.
49.2

487 «Kravipullar» aqreqatının mәzmunudur:

•

M2 + Depozit sertifikatları + sәhmlәr
Bankdan kәnar pullar vә depozitlәr
MBın vә kommersiya banklarının balansında xarici valyutada depozitlәr vә tәcili vә әmanәt depozitlәri
M0 + bankların kassasında pul vәsaitlәri + MBda kommersiya banklarının mәcburi ehtiyatları + MBda
kommersiya banklarının müxbir hesablarında vәsaitlәr
bankin aktivlәrinin dәyәri

488 İstehlak qiymәti indeksi ilә tәrs mütәnasib әlaqәdә olan statistik göstәrici hansııdır? (Çәki: 1)

•

pul multiplikatoru indeksi
infilyasiyanın orta sәviyyә indeksi
pul kütlәsinin dövrlәrinin sayı indeksi
istehlak malları ilә tәminolunma indeksi
pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi

489 Nominal banknotların mәblәğinin nәğd pul kütlәsinin ümumi kәmiyyәtinә nisbәtindәn alınan statistik
göstәrici nece adlanır? (

•

Nәğd pulun miqdarına görә әskinas quruluşu
Nәğd pulun miqdarına görә әskinas quruluşu
Nәğd pulun mәblәği üzrә әskinas quruluşu
Nәğd pul kütlәsinin intensivlik әmsalı
Nәğd pulun tәdavül sürәti

490 Nominal pul vahidinin miqdraının pul nişanların ümumi miqdarında xüsusi çәkisi statistikada nәyi ifadә
edir?

•

Valyuta mәzәnmәsinin dәyişmә tempini
Miqdarına görә әskinas quruluşu
Nәğd pul kütlәsinin әskinas quruluşu
Nәğd pul kütlәsi tәkamül surәti
Mәblәği üzrә әskinas quruluşu

491 Pul kütlәsinin hәcmindә nәğd pulların xüsusi çәkisinin dәyişmәsi:

•

a

o

n

b

492 Miqdarına görә әksinas quruluşu necә hesablanır:
v

•

a

h

n

493 hh

•

Dövriyyәdә olan nәğd pullar
vasitәsi kimi istifadә oluna bilәn ölkәnin bütün pul vәsaitlәri
«Pullar» vә «kvazi pullar»
Nәğd vә nәğdsiz formada funksiyalarını yerinә yetirәrәk pulun hәrәkәti
a

494 ww

•

ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilәn ölkәnin bütün pul vәsaitlәri
«Pullar» vә «kvazi pullar»
Dövriyyәdә olan nәğd pullar
Nәğd vә nәğdsiz formada funksiyalarını yerinә yetirәrәk pulun hәrәkәti
M1 + banklarında әhalinin tәcili depozitlәri

495 Mübadilә tәnliyinin ünsürlәrinin dinamikası hansı indeks asılılığındadır:

•

a

g

n

b

496 Verilmiş mәlumatlara (min manatla) әsasәn әsas ildә nağd pulun pul kütlәsindә xüsusi çәkisini
hesablayın

•

0.37
11.2
0.3
1.4
3.3

497 Verilmiş mәlumatlara (min manatla) әsasәn cari ildә nağd pulun pul kütlәsindә xüsusi çәkisini
hesablayın

•

11.2
3.3
0.37

0.97
1.4

498 Pul aqreqatları arasında tarazlıq hansı halda möhkәmlәnir:
MV=PQ
b

n

•

A

499 Pul aqreqatları arasında tarazlıq hansı halda baş verir:

•

a

MV=PQ
B

N

500 ÜDMun indeksdeflyatoru necә müәyyәnlәşdirilir:
n

m

•

a

b

501 Pul kütlәsinin orta әksinas quruluşu hansı düsturla hesablanır:
m

b

•

g

a

502 Mübadilә tәnliyi necә qurulur:

•

a

b

n

v

503 Pul dövriyyәsi qanunu necә hesablanır:
h

•

a

n

b

504 Pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi necә hesablanır
b

m

n

•

a

505 Pul multiplikatoru necә hesablanır:
b

•

a

f

n

506 Nәğd pula tәlabatı hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadә edilir?
g

n

b

•

a

507 Verilәn düsturlardan hansı ilә nәğd pulun tәdavül sürәtinin dәyişmәsinin ümumi pul kütlәsinin orta
tәdavül sürәtinә tәsiri qiymәtlәndirilir?
b

•

a

m

t

508 dd

•

Gәlirlilik dәrәcәsini;
Pulun inflyasiya göstәricisi.
Müәyyәn dövrdәn sonra pulun gәlәcәk dәyәri
Faktiki vәsaitin mәblәğini;
Pulun ilk dәyәrini

509 ÜDM –un deflyator indeksi hansı düsturla hesablanır?
t

•

hec biri
a

b

510 Pul kütlәsinin bir dövriyyәsinin müddәti necә hesablanır

•

a

m

n

b

511 Pul kütlәsinin dövrlәrinin sayı indeksi hansıdır:

•

a

g

n

b

512 Pul kütlәsinin hәcmindә nәğd pulun hissәsi necә hesablanır:

•

a

s

c

b

513 Nәğd pul kütlәsinin dövriyyәsinin sürәti necә hesablanır:

•

•

a

n

s

b

514 Pul kütlәsinin dövriyyәsinin sürәtinin mütlәq dәyişmәsi necә hesablanır

•

a

l

m

b

515 «Pul dövriyyәsinin sayı» göstәricisinin düsturu:

•

a

b

d

h

516 «Monetarlaşdırma sәviyyәsi» göstәricisinin hesablanma düsturu necәdir?
h

•

a

j

b

517 Pul kütlәsinin quruluşu necә müәyyәn edilir:
l

•

a

b

j

518 Müәssisә üzrә 2 adda mәhsul istehsal edilib. Cari dövrdә A mәhsuıu üzrә 1500 әdәd, B mәhsulu üzrә
2200 әdәd , әsas dövrdә isә uygun olaraq 1400 vә 2000 әdәd istehsal edilmişdir. Cari ildә A mәsulunun
qiymәti 150 manat, B mәhsulunun qiymәti isә 140 manat, әsas dövrә isә müvafiq olaraq 145 vә 130 manat
olmuşdur. Sabit tәrkibli qiymәt indeksini hesablayın.

•

1,16
1,11
1,28
1,56
1,06

519 Müәssisә üzrә 2 adda mәhsul istehsal edilib. Cari dövrdә A mәhsuıu üzrә 1500 әdәd, B mәhsulu üzrә
2200 әdәd , әsas dövrdә isә uygun olaraq 1400 vә 2000 әdәd istehsal edilmişdir. Cari ildә A mәsulunun
qiymәti 150 manat, B mәhsulunun qiymәti isә 140 manat, әsas dövrә isә müvafiq olaraq 145 vә 130 manat
olmuşdur. Dәyişәn tәrkibli qiymәt indeksini hesablayın.

•

1,55
1,24
1,36
1,06
1,01

520 Müәssisә üzrә 2 adda mәhsul istehsal edilib. Cari dövrdә A mәhsuıu üzrә 1500 әdәd, B mәhsulu üzrә
2200 әdәd , әsas dövrdә isә uygun olaraq 1400 vә 2000 әdәd istehsal edilmişdir. Cari ildә A mәsulunun
qiymәti 150 manat, B mәhsulunun qiymәti isә 140 manat, әsas dövrә isә müvafiq olaraq 145 vә 130 manat
olmuşdur. Laspeyresin qiymәt indeksini hesablayın.

•

1,59
1,16
1,35
1,45
1,06

521 Müәssisә üzrә 2 adda mәhsul istehsal edilib. Cari dövrdә A mәhsuıu üzrә 1500 әdәd, B mәhsulu üzrә
2200 әdәd , әsas dövrdә isә uygun olaraq 1400 vә 2000 әdәd istehsal edilmişdir. Cari ildә A mәsulunun
qiymәti 150 manat, B mәhsulunun qiymәti isә 140 manat, әsas dövrә isә müvafiq olaraq 145 vә 130 manat
olmuşdur. Paaşenin qiymәt indeksini hesablayın.

•

1,04
1,06
1,45
1,30
1,55

522 Müәssisә üzrә 2 adda mәhsul istehsal edilib. Cari dövrdә A mәhsuıu üzrә 1500 әdәd, B mәhsulu üzrә
2200 әdәd istehsal edilmişdir. A mәsulunun qiymәti 150 manat, B mәhsulunun qiymәti isә 140 manat olm
uşsa, müәssisә üzrә orta qiymәti tapın

•

145
144
149
150
130

523 Cari vә әsas dövrdә qiymәt indekslәri uyğun olaraq 1,07 vә 1,01 olmuşdur. İnfilyasiyanın faiz normasını
hesablayın.

•

2,08
5,9%
1,06
4%
6,6%

524 Müәssisә üzrә C adda mәhsul istehsal edilir. Cari dövrdә A mәsulunun qiymәti 162 manat, әsas dövrdә
isә mәhsulunun qiymәti 150 manat olmuşsa, müәssisәdә A mәhsulu üzrә qiymәtin nisbi artımını tapın.

•

12
2,22
0,08
1,08
1,4

525 Müәssisә üzrә C adda mәhsul istehsal edilir. Cari dövrdә A mәsulunun qiymәti 162 manat, Bәsas dövrdә
isә mәhsulunun qiymәti 150 manat olmuşsa, müәssisәdә A mәhsulu üzrә fәrdi qiymәt indeksini tapın.

•

2,22
1,08
1,4
0,92
12

526 Bunlardan hansı cari bazaar qiymәtlәrinә aid deyil?

•

әsas qiymәtlәr
istehsalçı qiymәti
izafi qiymәt
FOB qiymәti
alıcı qiymәti

527 pul kütlәsi 2010 ildә 1020 mln.manat, 2013 ildә 1850 mln. manat tәşkil etmişdir. Pul kütlәsinin
dinamikasını müәyyәn edin.

•

0.83
1.85
1.81
0.55

528 inflyasiyanın sәviyyәsi 5 ildә aşağidakı kimi olmuşdur: 9%,12%, 14%,15%, 18%. Beş il әrzindә orta
illik inflyasiyanı tapın

•

7.3
13.5
13.6
13.7
3.7

529 Pul kutlәsinin 10 %, pulun dövriyә surәtinin 28% artdığını,istehsal hәcminin isә 9% azaldığını bilәrәk,
inflyasiya faizini hesablayın

•

78.2
105.9
154.7
140.6
120.8

530 Rub әrzindә dövriyyәlәrin sayı 5 olduğu halda, 1 dövriyyәnin müddәtini müәyyәn edin:

•

5.0
10.0
18.0
6.0
72.0

531 pul kütlәsi 10% pul bazası isә 6% artmışdır. Pul multiplikatoru necә dәyişmişdir?

•

16,6% artmışdır
3,8 % artmışdır
0,6% azalmışdır
6 % azalmışdır
4% artmışdır

532 әgәr pul bazası 20% azalsa, pul multiplikatoru isә 12 % artsa, pul kütlәsi necә dәyişәr?

•

24% artar
10,4 % azalar
29% azalar
66% artar
6% azalar

533 pul kütlәsinin 16 ş.v., pul multiplikatorunun12 ş.v. olduğunu bilәrәk pul bazasını hesablayın:

•

3.5
1.33
0.33
0.75
3.43

534 hesabat ilindә pul kütlәsinin (М2) 140 mln man, nağd pulların (М0)52 mln manat,ÜDM 480 mln manat
olduğunu bilәrәk, pul kütlәsinin dövriyyә surәtini müәyyәn edin.

•

4.5
3.43
3.5
9.2
2.69

535 hesabat ilindә pul kütlәsinin (М2) 140 mln man, nağd pulların (М0)52 mln manat,ÜDM 480 mln manat
olduğunu bilәrәk, nağd pulun dövriyyә surәtini müәyyәn edin.

•

4.5
9.2
3.5
3.44
2.69

536 A koorporasiyasının әsas vә hesabat dövr üçün istehsal etdiyi mәhsulun qiymәti müvafiq olaraq 56 500
vә 64 200 manat olmuşdur. Fәrdi qiymәt indeksini tapın

•

7700.0
1.14
0.88
0.13
7700.0

537 Bitmәmiş istehsala çәkilәn xәrclәrin 4, 8 mln manat, çevirmә әmsalının isә 0, 75 olduğunu bilәrәk
mәnfәәtin mәblәğini tәyin edin.

•

5, 55 mln manat
4, 05 mln manat
4, 8 mln manat
3, 6 mln manat
6,4 mln manat

538 Vaxtında ödәnmәmiş sәnәdlәr üzrә dövriyyәnin orta qalığı 6,8 mln.manat, vaxtında ödәnmәmiş sәnәdlәr
üzrә xәrc dövriyyәsinin dövriyyәnin hәcmi 20, 4, vaxında ödәnmәmiş dövriyyәnin orta gecikdirmә vaxtının
isә 10 olduğunu bilәrәk dövr әrzindәki günlәrin sayını tapın.

•

45.0
60.0
90.0
120.0
30.0

539 A bankı üzrә nәğd pulun hәcminin depozitlәrin ümumi kütlәsindәki xüsusi çәkisi faizlә 20a bәrabәrdir.
Ehtiyyat normasının 0, 2 olduğunu bilәrәk pul miltiplikatorunu hesablayın.

•

1.0
0.4
3.0
4.0
2.0

540 A kommersiya bankı üzrә verilәn mәlumta gorә Mәrkәzi Bankda onların nәğd formada saxlanılan
ehtiyyatlarının hәcmi 450 min manat tәşkil edir. Bu bankın müddәtli öhdәliklәrinin hәcminin 3 milyon manat
oldugunu bilәrәk ehtiyyat normasını müәyyәn edin.

•

0.35
0.15
0.135
0.85
1.35

541 2010cu il üçün rüblәr üzrә vaxtında ödәnilmәmiş dövriyyәnin sәnәdlәr üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatları
verilmişdir. Bu mәlumatlar әsasında vaxtında ödәnilmәmiş dövriyyәnin sәnәdlәr üzrә orta qalığını
müәyyәnlәşdirin. 1. I rüb  2,4 mln.mant. II rüb 4,8 mln. manat. III rüb 2, 6 mln.manat, IV rüb 1,4 mln.
manat. (

•

2,9 mln.manat
3,1 mln.manat
4, 8 mln.manat
2,4 mln.manat
5,6 mln.manat

542 Pul multiplikatorunun qiymәtinin 25 oldugunu bilәrәk ehtiyyat normasını müәyyәnlәşdirin.

•

0.25
0.04
2.5
0.75
0.4

543 Pul multiplikator indeksinin 1, 54, depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksinin isә bundan 0, 78 dәfә
cox oldugunu bilәrәk ehtiyyat norması indeksini hesablayın.

•

0.78
1.28
1.84
1.2
2.32

544 A bankının Mәrkәzi Bankda saxlanan ehtiyyatlarının hәcmi 540 min manat, depozitlәrinin ümumi
kütlәsinin hәcmi isә 5,8 milyon olduğunu bilәrәk ehtiyyat normasının faizlә qiymәtini hesablayın

•

102.65
9.31
2.65
93.1
109.31

545 Depozitlәr üzrә mәcburi ehtiyat normalarının uyğun depozitlәrin ümumi depozitlәrin hәcmindәki xüsusi
çәkisinә hasillәrinin cәmi statistikada hansı göstәricini xarakterizә edir?

•

ehtiyyatların depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi
ehtiyyat normasının orta qiymәti
pul multiplikator indeksini
orta multiplikator qiymәti
depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksini

546 Hesabat dövründә әsas dövrlә müqayisәdә banka mәxsus depozitlәrin hәcmindә hәr hansı dәyişıklık baş
vermәmişdir. Bu zaman pul pultiplikatorunun qiymәtindә 2 dәfә azalma baş verәrsә ehtiyyatların hәcmindә
hansı dәyişiklik müşahidә edilәr?

•

2 dәfә azalar
100% artar
0,2 dәfә artar
4 dәfә azalar
50% artar

547 Ehtiyyat norması indeksinin 1,54, depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksinin 0. 9 olduğunu bilәrәk
pulpultiplikatoru indeksini hesablayın.

•

0.64
17.1
1.39
2.44
1.71

548 Bankın depozitlәrinin hәcminin ehtiyyat normasına hasili nәyi ifadә edir?

•

pul aqreqatı
depozitlәrin ümumi kütlәsi
nәgd pulun tәdavül sürәti
ehtiyyatların hәcmini
nәğd pulun dövriyyәdәki kütlәsi

549 Statistikada pul multiplikatoruna tәrs nisbәtdә olan gostәrici hansıdır?

•

nәgd pulun dövriyyә sayı
pul kütlәsinin tәdavül surәti
nәgd pulun tәdavül sürәti
ehtiyyat norması
pul kütlәsinin dövretmә әmsalı

550 bank sistemindә tәdavüldә olan nәğd pulun miqdarının ümumi pul kütlәsindәki xüsusi çәkisini
statistikada hansı göstәrici xarakterizә edir?

•

pul bazası
pul multiplikatoru
pul aqreqatı
ehtiyyat norması
nәgd pulun tәdavül sürәti

551 Bank sistemindә ümumi pul kütlәsinin nәğd pulun kәmiyyәtindәn neçә dәfә cox olduğunu xarakterizә
edәn gostәrici hansıdır?

•

nәgd pulun tәdavül sürәti
pul bazası
ehtiyyat norması
pul multlipaikatoru
nәgd pulun tәdavül sürәti

552 Ehtiyyat normasının 5%dәn 20%ә yüksәlmәsi pul multipikatoruna necә tәsir edir?

•

15% artırır
2 dәfә artırır
4 dәfә artırır
400% azaldır
2 dәfә azaldir

553 Ehtiyyatların hәcminin depozitlәrin ümumi mәblәğinin 1 manatındakı xüsusi çәkisi nәyi ifadә edir?

•

pul indikatoru
pul multiplikatoru
pul bazası
ehtiyyat norması
ehtiyyatların hәcmini

554 Pul kütlәsinin bank sistemindәki nәğd pulun kәmiyyәtindәn necә dәfә cox olduğunu ifadә edәn statistik
göstәrici hansıdır?

•

nәğd pul multiplikatoru
pul dövriyyәsinin nәğd pulla yüklәnmә әmsalı
nәğd pulun xüsusi çәkisi
pul multiplikatoru
nәğd pul defsiti

555 Pul multiplikatoru indeksinin ehtiyyat norması indeksinә nisbәti statistikada hansı göstәrici ilә
ekvivalentdir? pul kütlәsinin dövretmә әmsalı

•

pul multiplikator effektivliyi әmsalı
depozitlәrin effektivliyi әmsalı
nәgd pulun tәdavül sürәti indeksi
depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksi
ehtiyyatların depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi

556 : Aşağıda verilәn hansı istiqamәtlәdәn biri üzrә ödәmә dövriyyәsi müәyyәn edilmir?

•

maliyyә öhdәliklәri
xidmәtlәr
әmtәәlәr vә yerinә yetrilәn işlәr
әsas istehsal fondları
qeyriәmtәә әmәliyyatları

557 Bank üzrә depozitlәrin ümumi mәblәğinin ehtiyyatların hәcminә nisbәtini hansı ststistik göstәrici
xarakterizә edir?

•

pul multiplikator indeksi
ehtiyyatların depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi
depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksini
pul multiplikatoru
ehtiyyat norması

558 Kommersiya bank sisteminә daxil olan pul vәsaitlәrinin kәmiyәtini xarakterizә edәn әsas göstәrici hansı
hesab edilir?

•

ehtiyyat norması
nәgd pulun pul pul kütlәsindәki xüsusi çәkisi
pul multiplikatoru
pul bazası
depozitlәrin hәcmi

559 Dövr әrzindә müxtәlif formalarda ödәmәlәrin mәcmusu statistikada necә adlanır? (

•

pul dövriyyәsi
bankkredit sistemi
hesablaşma sistemi
ödәmә dövriyyәsi
әmtәәpul dövriyyәsi

560 Nәğd pulun iştirakı ölmadan dәyәrin hәrәkәti dedikdә nә başa düşülür?

•

pulun multipikator effekti
hesablaşma hesabları dövriyyәsi
ümumi pul kütlәsinin dövriyyәsi
qeyrinәgd pul dövriyyәsi
dәyәr qanunu

561 Bunlardan hansı iqtisadi mahiyyәtinә görә qeyrinәğd pul dövriyyәsinә aiddir?

•

valyuta mәzәnnәsi üzrә
әsas kapital vә qiymәtlilәr üzrә
dövriyyә vәsaitlәri üzrә
әmtәә әmәliyyatları üzrә
sığorta әmәliyyatları üzrә

562 İqtisadi mahiyyәtinә görә qeyrinәgd pul dövriyyәsi neçә qrupa ayrılır?

•
563 ll

7.0
4.0
3.0
2.0
5.0

•

190
235
283.5
212.5
220

564 tt

•

172.2
126.9
307.03
109.7
66.4

565 Bank üzrә ehtiyyat normasının orta sәviyyәsinin 25% olduğunu bilәrәk pul multiplikatorunun qiymәtini
müәyyәnlәşdirin.

•

3
75%
125%
4
2.5

566 ff

•

10
4
3
3 mln manat
48 mln. manat

567 d

•

müxtәlif növ depozitlәrin ümumi depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi
depozitlәr üzrә mәcburi ehtiyyat normasını

ehtiyyatların hәcmini
depozitlәrin ümumi kütlәsi
pul kütlәsinin dövretmә әmsalı

568 x

•

9
1.125
5.625
18
3.875

569 z

•

depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksini
ehtiyyatların depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi
dövrdәki günlәrin sayı
orta ehtiyyat әmsalı
depozitlәrin orta hәcmi

570 j

•

ehtiyyat norması indeksi
ehtiyyat norması
pul multiplikatoru
depozitlәrin ümumi depozitlәrin hәcmindә xüsusi çәkisi
pul multiplikator indeksini

571 cc

•

ehtiyyat norması indeksi
pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi
infilyasiya indeksini
depozitlәrin cәmi indeksini
depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksini

572 F sәhmar cәmiyyәti üzrә 2014cü il üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik
dәrәcәsi – 280 manat 2. sәhmin illik gәlir mәblәğini 118 manat 2015ci ildә cәhmar cәmiyyәti üzrә sәhmin
nominal dәyәrinin  54 manat olduğunu bilrәrk, Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin nominal dәyәrinin mütlәq
artımını hesablayın.

•

•

12manat
22 manat
16 manat
94 manat
18manat

573 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә nominal dәyәrinin sabit qaldığını vә illik
faiz gәlirinin 80 manat olduğunu bilәrәk istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin artım sürәtini hesablayın(faizlә).

•

132
8
42
10
32

574 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә nominal dәyәrinin sabit qaldığını vә illik
faiz gәlirinin 80 manat olduğunu bilәrәk istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin nisbi artımını hesablayın(faizlә).

•

132
8
42
10
32

575 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin 80 manat olduğunu
bilәrәk bu göstәrici üzrә artım sürәtini hesablayın.

•

1,5
0,33
2,0
0,38
1,33

576 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin 80 manat olduğunu
bilәrәk bu göstәrici üzrә nisbi artımı hesablayın.

•

0,15
2,0
2,4
0,38
0,33

577 F sәhmar cәmiyyәti üzrә 2014cü il üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik
dәrәcәsi – 280 manat 2. sәhmin illik gәlir mәblәğini 118 manat 2015ci ildә cәhmar cәmiyyәti üzrә sәhmin
nominal dәyәrinin  54 manat olduğunu bilrәrk, Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin nominal dәyәrinin artım
sürәtini hesablayın(faizlә).

•

28,6
129
164
94
44

578 F sәhmar cәmiyyәti üzrә 2014cü il üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik
dәrәcәsi – 280 manat 2. sәhmin illik gәlir mәblәğini 118 manat 2015ci ildә cәhmar cәmiyyәti üzrә sәhmin

nominal dәyәrinin  54 manat olduğunu bilrәrk, Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin nominal dәyәrinin nisbi
artımını hesablayın(faizlә).

•

14,8
22,8
16,7
14
28,6

579 2013cü ildә istiqrazın bütün müddәtindә kapitalın artımı göstәricisinin 220 manat, istiqrazın әldә edilәn
qiymәtinnin 430 manat olduğu mәlumdur. İstiqrazın ödәnilәn qiymәtinin 2014cü ildәki sәviyyәsinin 700
manat olduğunu bilәrәk odәnilәn qiymәtin nisbi artımını hesablayın(faizlә).

•

6,5
108
13,5
7,7
135

580 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә nominal dәyәrinin sabit qaldığını vә illik
faiz gәlirinin 80 manat olduğunu bilәrәk istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin mütlәq artımını hesablayın.

•

15
8
12
10
20

581 2014cü ildә B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin isә
240 manat olduğu verilmişdir. 2015ci ildә bir istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin 80 manat olduğunu
bilәrәk bu göstәrici üzrә mütlәq artımı hesablayın.

•

15 manat
200 manat
24 manat
20 manat
150 manat

582 A adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 28, 4000 istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin ümumi
hәcminin 201 600 manat olduğunu bilәrәk, Bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinini hesablayın.

•

199 manat
218 manat
201 manat
200 manat
180 manat

583 Bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin 180 manat olduğu verilmişdir.4000 istiqraz vәrәqәsi üzrә illik
faiz gәlirinin ümumi hәcminin 201 600 manat olduğunu bilәrәk, A adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsini
hesablayın

•

28 manat
21 manat
201 manat
200 manat
25 manat

584 F sәhmar cәmiyyәti üzrә 2014cü il üzrә aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik
dәrәcәsi – 280 manat 2. sәhmin illik gәlir mәblәğini 118 manat. Sәhimin nominal dәyәrini tapın(manatla).

•

28
42
162
396
280

585 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik dәrәcәsi – 280 manat 2. sәhmin nominal dәyәri
42 manat. Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğini hesablayın.

•

120manat
238 manat
322 manat
294 manat
118 manat

586 2013cü ildә istiqrazın bütün müddәtindә kapitalın artımı göstәricisinin 220 manat, istiqrazın әldә edilәn
qiymәtinnin 430 manat olduğu mәlumdur. İstiqrazın ödәnilәn qiymәtinin 2014cü ildәki sәviyyәsinin 700
manat olduğunu bilәrәk odәnilәn qiymәtin mütlәq artımını hesablayın(manatla).

•

650
50
1350
51
135

587 İstiqrazın bütün müddәtindә kapitalın artımı göstәricisinin 220 manat, istiqrazın әldә edilәn qiymәtinnin
430 manat olduğu mәlumdur. Kapitalın artımı göstәricisinin İstiqrazın ödәnilәn qiymәtindәki xüsusi çәkisini
hesablayın.

•

65%
0,34
1,95
0,51
2, 95

588 B adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 25, bir istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin 60 manat olduğu
verilmişdir. Bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinini hesablayın.

•

15 manat
218 manat
240 manat
200 manat
1500 manat

589 A adda istiqrazın illik faiz dәrәcәsinin 28, bir istiqraz vәrәqәsinin nominal dәyәrinin 180 manat olduğu
verilmişdir.4000 istiqraz vәrәqәsi üzrә illik faiz gәlirinin ümumi hәcmini hesablayın

•

25000 manat
700 000 manat
201600 manat
210000 manat
25 714 manat

590 Vekselin gәlrlilik sәviyyәsinin 12% , әlavә mәnfәәtin hәcminin isә 2160 manat olduğunu bilәrәk,
vekselin ilkin yerlәşdirilmәsi hәyata keçirilәn qiymәti tapın(manatla).

•

•

18000
2000
15 840
21600
20 000

591 Vekselin gәlrlilik sәviyyәsinin 12% , ilkin yerlәşdirilmәsi hәyata keçirilәn qiymәti 18 000 manat olduğu
mәlumdur. Bu halda әldә edilәn әlavә mәnfәәtin hәcmini tapın(manatla).

•

2000
2160
15 840
20 000
20160

592 İstiqrazın bütün müddәtindә kapitalın artımı göstәricisinin 220 manat, istiqrazın әldә edilәn qiymәtinnin
430 manat olduğu mәlumdur. İstiqrazın ödәnilәn qiymәtini hesablayın.

•

0 manat
700 manat
650 manat
210 manast
220 manat

593 “ NTS”Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğinin125 manat, rendit göstәricisinin qiymәtinin
isә 500 manat olduğunu bilәrәk , sәhmin әldә edilәn qiymәtini hesablayın.

•

375 manat
280 manat
625 manat
500 manat
25 manat

594 “ NTS”Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğinin125 manat, sәhmin bazar dәyәrinin isә
bunun 1\5 hissәsini tәşkil etdiyini bilәrәk rendit göstәricisinin qiymәtini tapın.

•

25manat
50 manat
500 manat
250 manat
280 manat

595 Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğinin140 manat, sәhmin nominal dәyәrinin isә bunun
2\5 hissәsini tәşkil etdiyini bilәrәk dividentin illik dәrәcәsini tapın.

•

28 manat
112 manat
250 manat
56 manat

596 Sәhmdәr cәmiyyәtinin bir sәhimin nominal dәyәrinin 40 manat, dividentin mütlәq sәviyyәsinin 20 000
manat olduğunu bilәrәk dividentin illik dәrәcәsinin hesablayın.

•

20 000
500
20040
800 000
80 0

597 . “ NTS”Sәhmdar cәmiyyәti üzrә 2014cü ildә rendit göstәricisinin qiymәtinin 500 manat, sәhmin әldә
edilәn qiymәtinin 25 manat, 2015ci ildә sәhmin illik gәlir mәblәğinin 140 manat olduğunu bilәrәk sәhmin
illik gәlir mәblәğinin nisbi artımını hesablayın(faizlә).

•

22
20
15
25
12

598 “ NTS”Sәhmdar cәmiyyәti üzrә 2014cü ildә rendit göstәricisinin qiymәtinin 500 manat, sәhmin әldә
edilәn qiymәtinin 25 manat, 2015ci ildә sәhmin illik gәlir mәblәğinin 140 manat olduğunu bilәrәk sәhmin
illik gәlir mәblәğinin mütlәq artımını hesablayın.

•

25 manat
20 manat
15 manat
55 manat
75 manat

599 .”Araz” Sәhmar Cәmiyyәtinin buraxdığı bir sәhmin nominal dәyrinin 20 manat, sayının isә 220 000, bir
sәhimin bazar qiymәtinin 24 manat olduğunu bilәrәk, sәhmlәrin gәtirdiyi әlavә gәlirin hәcmini tapın(min
manatla).

•

9 680
96800
24 00
8800
880

600 “ NTS”Sәhmdar cәmiyyәti üzrә 2014cü ildә rendit göstәricisinin qiymәtinin 500 manat, sәhmin әldә
edilәn qiymәtinin 25 manat olduğunu bilәrәk sәhmin illik gәlir mәblәğini hesablayın.

•

200 manat
125 manat
475 manat
525 manat
375 manat

601 Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğinin112 manat, dividentin illik dәrәcәsinin 274 manat
olduğunu bilәrәk sәhmin nominal dәyәrini tapın.

•

21 manat
74 manat
112 manat
40,9 manat
29 manat

602 Sәhmin nominal dәyәrini büraxılan sәhmlәrin sayına vursaq hansı statistik göstәricini almış olarıq.

•

sәhimin gәlirliyi
rendit
dividentin illik dәrәcәsi
illik faiz
nizamnamә kapitalı

603 Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği alan şәxs necә adlanır:

•

messanat

•

remittent
vekselçi
trassant
missiyoner

604 Köçürmә vekselini verәn şәxs necә adlanır:

•

remittent
missiyoner
messanat
trassant
vekselçi

605 Aşağıakı verilәnlәrәn hansı dövlәt qiymәtli kağızlarının növlәrinә aid edilmir.

•

xәzinә çeklәri
dövlәt daxili uduşlu istiqrazlar
dövlәt müәssisәlәrinin bank hesablaşma çeklәri
vekseller
dövlәt qısamüddәtli istiqraz vәrәqәlәri

606 .”Araz” Sәhmar Cәmiyyәti üzrә nizamnamә kapitalının hәcmi 440 min manat, buraxdığı bir sәhmin
nominal dәyrinin isә 20 manat olduğunu bilәrәk, buraxılmış sәhmlәrin sayını tapın.

•

8 800
4400
22000
22 20
56 000

607 Vekselin gәlrlilik sәviyyәsinin 120 manat , ilkin yerlәşdirilmәsi hәyata keçirilәn qiymәti 32500 manat
olduğu halda әldә edilәn әlavә mәnfәәtin hәcmini tapın.

•

0 manat
39 000 manat
45000 manat
32620 manat
27000 manat

608 B adlı sәhmin әsas vә hesabat dövründәki mәzәnnәsi müvafiq olaraq 120 vә 145 manat olmuşdur. Bu
mәlumatlar әsasında sәhmin qiymәt qindeksini tapın.

•

1.0
44197.0
265.0
25.0
0.83

609 Vekselin gәlirlә yerlәşdirilmәsindәn әldә edilәn әlavә gәliri aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında
müәyyәnlәşdirin. 1. illik faiz dәrәcәsi  12 2. veksellәrin nominal qiymәti – 64000 manat 3. ödәmә gününә
qәdәr günlәrin sayı – 45

•

800 manat
9600 manat
800 000 manat
960 000 manat
213 manat

610 İstiqrazın ödәnilәn qiymәtinin 580 manat, istiqrazın bütün müddәtdә kapitalın artımı göstәricisinin 120
manat oldugu verilmişdir. Verilәn şәrti mәlumatlar әsasında istiqrazın әldә edilәn qiymәtini tapın

•

700 manat
460 manat
0 manat
230 manat
350 manat

611 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında F sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin gәlirlilik sәviyyәsini Rendit
göstәericisisni tapın. 1. dividentin mütlәq sәviyyәsi – 25600 manat 2. sәhmin әldә edilәn qiymәti  18200
manat

•

43800.0
140.6
14, 06
21900.0
7400.0

612 Aşağıdakı şәrti mәlumatlar әsasında N sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin illik gәlir mәblәğini hesablayın.
1. dividentin illik dәrәcәsi – 256 manat 2. sәhmin nominal dәyәri 38 manat

•

673,7 manat
218 manat
294 manat
97, 28 manat
9728 manat

613 Sәhmdar cәmiyyәti üzrә sәhmin әldә edilәn qiymәtinin 482 manat, bazar qiymәtinin isә bundan 1.4 dәfә
cox oldugunu bilәrәk sәhmin satışından әldә edilәn әlavә gәliri tapın.

•

349, 9 manat
344, 3 manat
674, 8 manat
192, 8 manat
489, 9 manat

614 Dividentin illik dәrәcәsinin 411, sәhimin nominal dәyәrinin 45 manat oldugu halda, B sәhmdar
cәmiyyәti üzrә dividentin mütlәq sәviyyәsini hesablayın.

•

4500 manat
456 manat
187 50 manat
18 500 manat
0,053 manat

615 A sәhmdar cәmiyyәtinin buraxdığı sәhmlәrin miqdarının 50 min, sәhmlәrin nominal dәyәrinin isә 16
manat oldugu mәlum olmuşdur. Cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının hәcmini tapın

•

5 mlrd manat
3125 manat
66 min manat
800 min manat
80 min manat

616 Nominal qiymәti 1000 manat olan sәhm 1500 manata әldә edilmiş vә bir ildәn sonra 2000 manata
satılmışdır. Sәhm üzrә dvidiend illik 20% tәşkil edәrsә sәhm üzrә renditin faiz dәrәcәsini hesablayın
2.0

•

33, 3%
46, 6%
13, 3 %
0.5

617 Nominal qiymәti 1000 manat olan sәhm 1500 manata әldә edilmiş vә bir ildәn sonra 2000 manata
satılmışdır. Sәhm üzrә dvidiend illik 20% tәşkil edәrsә sәhmin mәcmu gәlirlik dәrәcәsini hesablayın

•

2.0
33, 3%
13, 3%
46, 6%
0.5

618 Nominal qiymәti 1000 manat olan sәhm 1500 manata әldә edilmiş vә bir ildәn sonra 2000 manata
satılmışdır. Sәhm üzrә dvidiend illik 20% tәşkil edәrsә sәhmin mәcmu gәlirinin mәblәğini hesablayın

•

900.0
300.0
500.0
700.0
400.0

619 Nominal qiymәti 1000 manat olan sәhm 1500 manata әldә edilmiş vә bir ildәn sonra 2000 manata
satılmışdır. Sәhm üzrә dvidiend illik 20% tәşkil edәrsә illik dvidiendin mәblәğini hesablayın:

•

900.0
300.0
500.0
200.0
400.0

620 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır. İstiqrazın
әldә olunmasından ödәnilmәsinә qәdәr olan müddәt әrzindә onun mәcmu gәlirliyini(zәrәrliyini) müәyyәn
edin: (Çәki: 1)

•

0.45
0.05
0.2
3.4
0.067

621 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır.İstiqrazın
illik mәcmu gәlirliyini(zәrәrliliyini) müәyyәn edin:

•

0.45
0.05
0.2
0.017
0.067

622 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır.İstiqrazın
illik mәcmu gәlirini(zәrәrini) müәyyәn edin:
900.0
400.0

•

450.0
50.0
100.0

623 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır.İstiqrazın
әldә olunmasından ödәnilmәsinә qәdәr olan müddәt әrzindә onun illik gәlirini(zәrәrini) müәyyәn edin:

•

100.0
400.0
900.0
450.0
300.0

624 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır.İstiqrazın
әldә olunmasından ödәnilmәsinә qәdәr olan müddәt әrzindә onun gәlirini(zәrәrini) müәyyәn edin

•

450.0
4900.0
900.0
900.0
300.0

625 Nominal dәyәri 2000 manat, borc müddәti üç il, illik kupon gәlirliyi 20% olan istiqraz emissiya
edildikdәn bir il sonra 2900 manata әldә edilmiş vә ödәnmә müddәtinә qәdәr sahibindә qalmışdır.İllik kupon
gәlirini müәyyәn edin:

•

300.0
180.0
580.0
400.0
980.0

626 İstiqrazın mәcmu gәlirliyi hesablanır:

•

Mәcmu gәlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın ödәmә qiymәti;
Mәcmu gәlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın real qiymәti;
Mәcmu gәlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın nominal qiymәti;
Mәcmu gәlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın әldә olunma qiymәti
Mәcmu gәlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın satış qiymәti;

627 İstiqraz üzrә illik mәcmu gәlir hesablanır:

•

Kupon gәliri üstәgәl istiqraz üzrә kapitalın dәyişmәsi
Kupon gәliri üstәgәl istiqraz üzrә faizlәrin dәyişmәsi
Kupon gәliri çıxılsın istiqraz üzrә kapitalın dәyişmәsi
Kupon gәliri üstәgәl istiqrazın nominal dәyәri;
Kupon gәliri üstәgәl istiqrazın real dәyәri;

628 İstiqraz vәrәqәsi üzrә orta kvadraik uzaqlaşmanın 1.5 manat, gözlәnilәn gәlirliliyinin 50 manat olduğunu
bilәrәk riskin sәviyyәsini qiymәtlәndirin.

•

0.003
0.33
0.02
0.073
0.03

629 Sәhm üzrә investisiya gәlirliliyinin dәrәcәsinin 0.03, onun baş vermә ehtimalının 0.6, istiqraz vәrәqәsi
üzrә investisiya gәlirliliyinin dәrәcәsinin 0.05 vә baş vermә ehtimalının 0.4 olduğunu bilәrәk hәr iki qiymәtli
kağız üzrә gözlәnilәn gәlirlilik dәrәcәsini hesablayın.

•

0.017
0.02
0.038
0.238
0.018

630 İstiqrazin әldә olunması nәticәsindә kapitalın dәyişilmәsi müәyyәn edilir:

•

İstiqrazın vaxtı bitәndә ödәnmә mәblәği üstәgәl әldә olunma mәblәği;
İstiqrazın vaxtı bitәndә ödәnmә mәblәği çıxılsın әldә olunma mәblәği;
İstiqrazın vaxtı bitәndә ödәnmә mәblәği çıxılsın nominal mәblәği;
İstiqrazın vaxtı bitәndә ödәnmә mәblәği bölünsün әldә olunma mәblәği
İstiqrazın vaxtı bitәndә ödәnmә mәblәği vurulsun әldә olunma mәblәği

631 İstiqrazın illik kupon gәlirinin hәcmi müәyyәn edilir:

•

İstiqrazın nominal dәyәri bölünsün illik kupon faizi, vurulsun 100
İstiqrazın real dәyәri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100
İstiqrazın nominal dәyәri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100
İstiqrazın satış dәyәri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100;
İstiqrazın real dәyәri bölünsün illik kupon faizi, vurulsun 100;

632 Sәhmin nominal dәyәri müәyyәn edilir:

•

Nizamnamә kapitalı bölünsün satılan sәhmlәrin sayı;
Nizamnamә kapitalı vurulsun büraxılan sәhmlәrin sayı
Nizamnamә kapitalı çıxılsın büraxılan sәhmlәrin sayı;
Nizamnamә kapitalı bölünsün qiymәt indeksi;
Nizamnamә kapitalı bölünsün büraxılan sәhmlәrin sayı

633 Sәhm üzrә әlavә gәlir hesablanır: (

•

Әldә olunma qiymәti çıxılsın son satış qiymәti
Nominal qiymәt çıxılsın әldә olunma qiymәti
Son satış qiymәti çıxılsın әldә olunma qiymәti
Son satış qiymәti çıxılsın nominal qiymәt;
Nominal qiymәt qiymәt vurulsun rendit.

634 Sәhm üzrә rendit gәlirliyi necә hesablanır:

•

Dvidiendin mәblәği vurulsun 100 % , bölünsün sәhimin nominal qiymәti
Dvidiendin mәblәği vurulsun 100 %, bölünsün sәhimin әldә olunma qiymәti
Dvidiendin mәblәği bölünsün 100 %, vurulsun sәhimin әldә olunma qiymәti
Dvidiendin mәblәği vurulsun sәhimin әldә olunma qiymәti,bölünsün 100 %;
Dvidiendin mәblәği vurulsun 100 % , bölünsün sәhimin son satış qiymәti;

635 Bunlardan hansı qiymәtli kağözlar bazarının iştirakçısı deyil:

•

Tәnzimlәyici qurumlar
investor;
Emitent;
Vergi agenti
Vasitәçilәr

636 Fyuçers müqavilәsi nәdir:

•

Әqdin bağlanması zamanı qeyd olunmuş qiymәtlә hәr zaman müәyyәn müddәt әrzindә birja aktivinin alınıb
satılması haqqında birja müqavilәsi;
Әqdin bağlanması zamanı qeyd olunmuş qiymәtlә gәlәcәkdә müәyyәn müddәt әrzindә birja aktivinin qaytarılması
haqqında birja müqavilәsi;
Әqdin bağlanması zamanı qeyd olunmuş qiymәtdәn aşağı qiymәtlә gәlәcәkdә müәyyәn müddәt әrzindә birja
aktivinin alınıbsatılması haqqında birja müqavilәsi
Әqdin bağlanması zamanı qeyd olunmuş qiymәtlә gәlәcәkdә müәyyәn müddәt әrzindә birja aktivinin alınıb
satılması haqqında birja müqavilәsi;
Әqdin bağlanmasından sonra qeyd olunmuş qiymәtlә bir gün müddәti әrzindә birja aktivinin alınıbsatılması
haqqında birja müqavilәsi;

637 İki növ sәhmin alınması mәqsәdi ilә eyni mәblәğdә pul ayrılmışdır.Әğәr, “A” sәhminin qiymәti 100
manat, “B” sәhminin qiymәti isә 180 manat tәşkil edәrsә bütünlükdә ayrılmış pul vәsaitinә alınmış bir
sәhmin orta alınma qiymәtini müәyyәn emәk üçün orta kәmiyyәtin hansı düsturundan istifadә olunmalıdır:

•

Hәndәsi orta.
Çәkili hesabi orta;
Sadә hesabi orta;
Sadә harmonik orta
Çәkili harmonik orta

638 İki növ sәhmin alınması mәqsәdi ilә eyni mәblәğdә pul ayrılmışdır.Әğәr, “A” sәhminin qiymәti 100
manat, “B” sәhminin qiymәti isә 180 manat tәşkil edәrsә bütünlükdә ayrılmış pul vәsaitinә alınmış bir
sәhmin orta alınma qiymәtini müәyyәn edin:

•

120.8
800.0
140.0
128.6
130.5

639 İstiqrazın tam gәlirliyı aşağıdakı kimi hesablanır:

•

(Mәcmu faiz gәliri:istiqraz üzrә diskont)*100/( istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti*istiqrazın saxlandığı illәrin
sayı);
(Mәcmu faiz gәliri+ istiqraz üzrә diskont)*100/( istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti+istiqrazın saxlandığı
illәrin sayı);
(Mәcmu faiz gәliri  istiqraz üzrә diskont)*100/( istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti*istiqrazın saxlandığı
illәrin sayı);
(Mәcmu faiz gәliri+ istiqraz üzrә diskont)*100/( istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti*istiqrazın saxlandığı
illәrin sayı);
(Mәcmu faiz gәliri+ istiqraz üzrә diskont)*100/( istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti:istiqrazın saxlandığı
illәrin sayı);

640 İstiqrazın cari gәlirliyi aşağıdakı kimi hesablanır:

•

Il әrzindә istiqraz üzrә ödәnilmiş faiz gәlirinin cәmi çıxılsın istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti;
Istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti bölünsün Il әrzindә istiqraz üzrә ödәnilmiş faiz gәlirinin cәmi;
Il әrzindә istiqraz üzrә ödәnilmiş faiz gәlirinin cәmi vurulsun istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti;
Il әrzindә istiqraz üzrә ödәnilmiş faiz gәlirinin cәmi bölünsün istiqrazın әldә olunduğu bazar qiymәti
Il әrzindә istiqraz üzrә ödәnilmiş faiz gәlirinin cәmi bölünsün istiqrazın orta sayı

641 Bunlardan hansı istiqrazların әsas statistik göstәricilәridir:

•

Istiqrazın adı, nominal dәyәri, gәlirliyi;
Mәzәnnә kursu, nominal dәyәri, gәlirliyi;
Istiqrazın kursu, nominal dәyәri, buraxılma tarixi
Istiqrazın kursu, nominal dәyәri, gәlirliyi;
Mәzәnnә kursu, nominal dәyәri, gәlirliyi;

642 Sadalananlardan hansı varrant hesab olunmur:

•

Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği silmәyә әsas verәn sәnәd;
Müәyyәn müddәt keçdikdәn sonra öz sahibinә әlavә güzәşt hüquqlarının verilmәsini nәzәrdә tutan vә qiymәytli
kağızla birlikdә sahibinә verilәn şәhadәtnamә
Anbardan verilmiş vә anbarda yerlәşdirilmiş әmtәәyә mülkiyyәt hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәd
Yükün daşınması üçün onun yüklәnmәsi, daşınması vә alınması hüququnu tәsdiq edәn beynәlxalq standart sәnәd
forması;
Qeyd olunmuş qiymәt ilә tәyin olunmüş müddәt әrzindә hәr hansı şirkәtin sәhm vә istiqrazlarının alınması üçün
sahibinә üstünlük verәn sәnәddir;

643 Konossament nәdir:

•

Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği silmәyә әsas verәn sәnәd;
Müәyyәn müddәt keçdikdәn sonra öz sahibinә әlavә güzәşt hüquqlarının verilmәsini nәzәrdә tutan vә qiymәytli
kağızla birlikdә sahibinә verilәn şәhadәtnamә;
Anbardan verilmiş vә anbarda yerlәşdirilmiş әmtәәyә mülkiyyәt hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәd;
Yükün daşınması üçün onun yüklәnmәsi, daşınması vә alınması hüququnu tәsdiq edәn beynәlxalq standart sәnәd
forması;
Qeyd olunmuş qiymәt ilә tәyin olunmüş müddәt әrzindә hәr hansı şirkәtin sәhm vә istiqrazlarının alınması üçün
sahibinә üstünlük verәn sәnәddir;

644 Bunlardan hansı vekselin funksiyalarına aid deyil:

•

Ödәniş vasitәsi;
Tәminat vasitәsi;
Kredit vasitәsi;
Vergi vasitәsi;
İnvestisiya vasitәsi

645 Remitent kimdir:

•

Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği silәn şәxs;
Köçürmә vekselinin ödәyicisi;
Köçürmә vekselini verәn şәxs;
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği alan şәxs;
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği ödәyәn şәxs

646 Trassat kimdir:

•

Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği silәn şәxs
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği alan şәxs;
Köçürmә vekselini verәn şәxs;
Köçürmә vekselinin ödәyicisi;
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği ödәyәn şәxs

647 Trassant kimdir:

•

Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği silәn şәxs
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği alan şәxs;
Köçürmә vekselinin ödәyicisi;
Köçürmә vekselini verәn şәxs;
Köçürmә vekselindә yazılan mәblәği ödәyәn şәxs

648 Bunlardan hansı dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılması mәqsәdlәrinә uyğun deyil:

•

Pul dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi;
Dövlәt mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirimәsi;
Dövlәt büdcәsinin kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi;
Mülkiyyәt formalı müәssisәlәrin maliyyә vәsaitlәrinin tәminatı
İqtisadi aktivliyin vә kredit faizlәrinin tәnzimlәnmәsi;

649 Bunlardan hansı dövlәt qiymәtli kağızlarının növlәrinә aid deyil

•

Milli bankın notları
Dövlәt daxili uduşlu istiqrazlar
Dövlәt qısamüddәtli istiqraz vәrәqәlәri
Dövlәt sәhmlәri.
Xәzinә çeklәri

650 Opsion nәdir

•

Sәhm.
Razılaşma;
Öhdәlik;
Qiymәtli kağız;
Bağlaşma;

651 Nominal dәyәrinin qaytarılması metoduna görә istiqrazın bu növlәri fәrqlәndirilir:

•

dәyәri bir neçә dәfәyә ödәnilәn istiqrazlar, dәyәri hissәhissә qaytarılan istiqrazlar, dәyәri pulla qaytarılan
istiqrazlar
dәyәri bir dәfәyә ödәnilәn istiqrazlar, dәyәri hissәhissә qaytarılan istiqrazlar, dönәrli olmayan istiqrazlar;
dәyәri bir dәfәyә ödәnilәn istiqrazlar, dәyәri hissәhissә qaytarılan istiqrazlar, dәyәri növbә ilә qaytarılan
istiqrazlar, müddәtsiz istiqrazlar;
dәyәri bir dәfәyә ödәnilәn istiqrazlar, dәyәri hissәhissә qaytarılan istiqrazlar, dәyәri növbә ilә qaytarılan
istiqrazlar
dәyәri bir dәfәyә ödәnilәn istiqrazlar, dәyәri hissәhissә qaytarılan istiqrazlar, dәyәri növbә ilә qaytarılmayan
istiqrazlar

652 İstiqraz dedikdә başa düşülür:

•

Müәssisәnin mәnfәәtindәn asılı gәliri olan qiymәtli kağız
Uzunmüddәtli ödәmә;
Kreditin növü;
Müәyyәn gәliri olan qiymәtli kağız;
Müәssisәnin nizamnamә kapitalına sәrmayә qoyuluşu

653 Bunlardan hansı qiymәtli kağızlar bazarına xidmәt edәn tәşkilatlarara aiddir:

•

Depozitariyalar, banklar, birjalar, vergi orqanları
Hesablama mәrkәzlәri, maliyyә nazirliyi, fond birjaları
Hesablama palatası, maliyyә nazirliyi, fond birjası;
Hesablama mәrkәzlәri, depozitariyalar, fond birjaları;
Hesablama palatası, maliyyә nazirliyi, depozitariyalar;

654 İlkin fond bazarında qiymәtli kağızlarla nә baş verir:

•

Qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsi vә alqısatqısı
Yalniz qiymәtli kağızların emissiyası;
Yalniz qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsi;
Qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsi vә emissiyası
Qiymәtli kağızların alqı satqısı;

655 Aşağıda sadalananlardan hansı qiymәtli kağızın emitenti ola bilmәz:

•

Özәl müәssisә vә tәşkilatlar
Regional hakimiyyәt orqanları
Yerli hakimiyyәt orqanları;
Xәzinәdarlıq.
Fiziki şәxslәr;

656 Fond bazarı bu:

•

Qiymәtli kağızların alınıbsatıldığı bazardır;
İstehsal fondlarının qiymәtlәndirildiyi bazardır
Fond indekslәrinin dövr etdiyi mәkandır.
Yalnız sәhmlәrin alqısatqı bazarıdır;
Müәssәnin tәdiyyә aktivlәrinin tәnzimlәndiyı bazardır

657 Qiymli kağızlar bazarı statistikasının predmeti nәdir:

•

Yalnız fond birjalarındakı proseslәr;
Qiymәtli kağızların hәrәkәti ilә bağlı olan kütlәvi proseslәrin kәmiyyәt xarakteristikası;
Qiymәtli kağızların dәyәri vә hәcmi.
Yalnız fond birjalarındakı qiymәtli kağızların növlәri;
Qiymәtli kağızların hәrәkәti ilә bağlı olan kütlәvi proseslәrin keyfiyyәt xarakteristikası;

658 Bunlardan hansıları “ Maliyyә idarәlәri” sektoruna aid deyil.

•

Kredit tәşkilatları
Kommersiya bankları
Mәrkәzi Bank
Tәhsil nazirliyinin maliyyә idarәsi
Sığorta kompaniyaları

659 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә aktivlәrindәn gәlirlәrә daxildir?

•

sәhm üzrә dividendlәr, valyuta daxiolomaları
sәhm üzrә dividendlәr, bankların quruluşu
bank depozitlәri üzrә faizlәr, sәhm üzrә fәrqlәr
bank depozitlәri üzrә faizlәr, sәhm üzrә dividendlәr
bank depozitlәri üzrә faizlәr, valyuta üzrә dividendlәr

660 Tәdiyyә balansıda mal, xidmәt vә gәlirlәrlә baglı әmәliyyatlar hansı hesabda әks etdirilir?

•

aktivlәrin dәyişmәsi hesabında
gәlir hesabında
maliyyә vasitәlәri vә kapitalla baglı әmәliyyatlar hesabında
cari әmәliyyatlar hesabında
aktivlәrin sair dәyişmәsi hesabında

661 Tәdiyә balansında gәlirlәr neçә yerә ayrılır?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

662 Milli Hesablar Sistemindә maliyyә әmәliyyatları hansı әlamәtә görә fәrqlәndirilir?

•

qeyrifunksional
funksional
keyfiyyәtinә
müddәtinә
maliyyә vasitәlәrinin tipinә

663 Tәdiyyә balansında maliyyә әmәliyyatları hansı әlamәtә görә fәrqlәndirilir? (
standartlıgına

•

müddәtinә
qeyrifunksional
funksional
keyfiyyәtinә

664 Kapitalla baglı әmәliyyatlar” әks etdirir:

•

yıgımı
maliyyә idarәlәrinә mәxsus olan maliyyә aktivlәrinin dәyәrinin dәyişmәsini
maliyyә idarәlәrinә mәxsus olmayan qeyrimaliyyә aktivlәrinin dәyәrinin dәyişmәsini
maliyyә idarәlәrinә mәxsus olan qeyrimaliyyә aktivlәrinin dәyәrinin dәyişmәsini
maliyyә istehlakını

665 Maliyyә hesabında ödәmә müddәti 12 aydan 2 ilә qәdәr olan qiymәtli kagızlar:

•

kreditor hesab edilir
borclu hesab edilir
uzunmüddәtli hesab edilir
qısamüddәtli hesab edilir
borclu olmayan hesab edilir

666 İqtisadi әmәliyyatlarla bağlı olmayan müxtәlif amillәrin,habelә qiymәtin dәyişmәsinin aktivlәrin
hәcminә tәsiri haqqında mәlumatlar hansı hesabda әks etdirilir?

•

daxili hesab
xidmәt” hesabı
qalan dünya” hesabı
”aktivlәrin sair dәyişmәsi” hesabı
xarici hesab

667 Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq kommersiya әsasında sığorta vә maliyyә әmәliyyatları ilә
mәşğul olan institusional vahidlәr hansı sektora aid edilir?

•

daxili sektora
sәnayeyә
ev tәsәrrüfatları”sektoruna
” maliyyә idarәlәri” sektoruna
xarici iqtisadi әlaqәlәr sektoruna

668 Verilәnlәrdәn hansı maliyyә hesabında әks etdirilәn әmәliyyatlara aiddir? (Çәki: 1)

•

tamamlanmış istehsal, yarı tikililәr, monetar qızıl
dövriyyә kapitalı, aksizlәr, xüsusi borc hüququ
әsas kapital, depozitlәr, borclar, debitorlar
Monetar qızıl vә xüsusi iqtibas(borc) hüququ, nәqd pullar
bitmәmiş istehsal, ehtiyatlar, xidmәtlәr

669 Aşağıdakılardan hansı “cari әmәliyyatlar hesabının”tәrkibinә daxildir?

•

ehtiyat balansı
öhdәliklәr balansı
Xidmәtlәr balansı
Xarici ticarәt balansı
maliyyә balansı

670 Tәdiyyә balansında әmәliyyatlar bazar qiymәti ilә qiymәtlәndirilәrkәn onun tәrkibinә daxil edilir:
әlavә dәyәr, aksiz, dolayi vergilәr
şәxsi xәrclәr vә royalti, әlavә dәyәr vergisi

•

şәxsi xәrclәr, mәnfәәt, royalti
şәxsi xәrclәr, mәnfәәt vә әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt, xalis tutulmalar, әlavә dәyәr vergisi

671 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansınınkredit vә debetinin ümumi saldosunun sıfıra bәrabәr olmamasının
sәbәbi kimi çıxış edir.

•

malın bir addımlı qeydiyyatı
mal vә xidmәtlәrin daxil olmaması arasındakı vaxtın müxtәlifliyi
mal vә xidmәtlәrin daxil olması vә onların maliyyә tәminatı arasındakı vaxtın eyniliyi
mal vә xidmәtlәrin daxil olması vә onların maliyyә tәminatı arasındakı vaxtın müxtәlifliyi
mal vә xidmәtlәrin maliyyә tәminatı arasındakı vaxtın eyniliyi

672 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansınınkredit vә debetinin ümumi saldosunun sıfıra bәrabәr olmamasının
sәbәbi kimi çıxış edir.

•

malların fәrdi şәkildә keyfiyyәtinin yoxlanmaması
malların istehlakçısının bәlli olmaması
sәhvlәrin vә buraxılmaların istehsalçıya bildirilmәmәsi
sәhvlәr vә buraxılmalar
malların istehsalçısının bәlli olmaması

673 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansının kredit vә debetinin ümumi saldosunun sıfıra bәrabәr olmamasının
sәbәbi kimi çıxış edir.

•

әmәliyyatın sadәliyi
әmәliyyatın mürәkkәbliyi
yolda nәzarәt edilmәmә
yolda gecikmә
yolun qısa olması

674 Verilәnlәrdәn hansı aktiv vә öhdәliklәr qrupuna daxildir?

•

bunların hamısı
ehtiyat aktivlәri
portfel investisiyalar
birbaşa invesyisiyalar
sair investisiyalar

675 Maliyyә idarәlәrinin aralıq istehlakı nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

gәlir vә xarclәr haqqındakı hesabatlar
gәlirlә haqqındakı hesabatlar
istehlak vә investisiya haqqındakı hesabatlar
gәlir vә istehlak haqqındakı hesabatlar
xәrclәr haqqındakı hesabatlar

676 Kapital transfertlәri  bu:

•

veksel formasıdır
ortamüddәtli investisiyalaşdırma formasıdır
qısamüddәtli investisiyalaşdırma formasıdır
uzunmüddәtli investisiyalaşdırma formasıdır
uzunmüddәtli lizinq formasıdır

677 Maliyyә hesabında “sәhmdәn başqa qiymәtli kaöızlar” kateqoriyasına daxildir
valyuta öhdәliklәri
bank öhdәliklәri

•

qazanc öhdәliklәri
borc öhdәliklәri
qeyrimaliyyә öhdәliklәri

678 Xüsusi borc hüququ bu,

•

ölkәnin qızıl ehtiyatıdır
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatın yaratdıgı vә bölüşdürdüyü beynәlxaiq ehtiyat aktividir,
Dünya Bankının yaratdıgı vә bölüşdürdüyü beynәlxaiq ehtiyat aktividir,
Beynәlxalq Valyuta Fondunun yaratdıgı vә bölüşdürdüyü beynәlxaiq ehtiyat aktividir,
ölkәnin milli valyutasıdır

679 Ölkәnin dünya tәsәrrüfatı ilә xarici iqtisadi әlaqәlәrinin ümumilәşdirilmiş şәkildә әks etdirәn sәnәdә nә
ad verirler?

•

Maliyyә hesabatı
Mühasibat balansı
Likvidlik.
Tәdiyә balansı
Mühasibat standartı

680 Tәdiyyә balansında әmәliyyatlar bazar qiymәti ilә qiymәtlәndirilәrkәn onun tәrkibinә daxil edilir:

•

әlavә dәyәr, aksiz, dolayi vergilәr, royalti
şәxsi xәrclәr vә royalti, әlavә dәyәr vergisi, yıgımlar
şәxsi xәrclәr, mәnfәәt, royalti, aksiz
mәnfәәt, әlavә dәyәr vergisi, subsidiya çıxılmaqla idxala vergilәr
mәnfәәt, xalis tutulmalar, әlavә dәyәr vergisi, fiziki tutulmalar

681 Tәdiyyә balansında әmәliyyatlar bazar qiymәti ilә qiymәtlәndirilәrkәn onun tәrkibinә daxil edilir:

•

әlavә dәyәr, aksiz, dolayi vergilәr, idxala vergilәr
şәxsi xәrclәr vә royalti, әlavә dәyәr vergisi
şәxsi xәrclәr, mәnfәәt, royalti, idxala vergilәr
şәxsi xәrclәr, mәnfәәt, subsidiya çıxılmaqla idxala vergilәr vә әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt, idxala vergilәr, xalis tutulmalar, әlavә dәyәr vergisi

682 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansınınkredit vә debetinin ümumi saldosunun sıfıra bәrabәr olmamasının
sәbәbi kimi çıxış edir.

•

qiymәtdәki eyniliklәr
müqavilә qiymәtinin olmaması
mövcud qiymәtlә müqavilә qiymәtinin uygunluq
mövcud qiymәtlә müqavilә qiymәtinin uygunsuzlugu
balans qiymәtlә müqavilә qiymәtinin uygun olması

683 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansınınkredit vә debetinin ümumi saldosunun sıfıra bәrabәr olmamasının
sәbәbi kimi çıxış edir

•

informasiyanın qeyd olunma anının nәzәrә alınmaması
informasiyanın daxil olma mәnbәlәrinin müxtәlifliyi
informasiyanın daxil olma mәnbәlәrinin eyniliyi
daxil olma mәnbәlәrinin yaxın olması
informasiyanın daxil olma mәnbәlәrinin uzaq olması

684 Tәdiyyә balansının mәlumatlarından istifadә olunur:
firmalara ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsindә
istehsalın tәkamülündә

•

tәlәbin öyrrәnilmәsindә
manatın mәzәnnәsinin vә valyuta bazarının tәnzimlәnmәsindә
firmaların fәaliyyәtini araşdıranda

685 Tәdiyyә balansının mәlumatlarından istifadә olunur

•

firmaların maliyyә hesabatının öyrәnilmәsindә
fiskal siyasәtdә fәrdiliyin tәhlilindә
firmaların strukturunun yaxşılaşdırılmasında
fiskal vә monetar siyasәtin istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanmasında
monetar siyaәsin ümumiliyinin tәmin edilmәsindә

686 Tәdiyyә balansının mәlumatlarından istifadә olunur

•

xarici vә daxili tәlәbin müqayisәsindә
daxili borcun hәcminin artırılmasında
daxili borcların hәcminin öyrәnilmәsindә
xarici borcların hәcmi vә tәrkibinin öyrәnilmәsindә
daxili borcun tәrkibinin yumşaldılmasında

687 Tәdiyyә balansının mәlumatlarından istifadә olunur:

•

kredit faizlәrini artıranda
daxili investisiyanın artmasının tәnzimlәnmәsindә
daxili bazarın sәrbәstliyindә
xarici investisiyaların hәrәkәtinin öyrnilmәsindә
kreditlәrin verilmәsi sahәsindә vәziyyәti normallaşdırıanda

688 Tәdiyyә balansıda aktiv vә öhdәliklәr neçә qrupa ayrılır?

•

7.0
2.0
3.0
4.0
5.0

689 Tәdiyyә balansıda malların ixracı hansı qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilir?

•

F.O.U.
S.İ.R
F.O.R.
F.O.B
F.O.T.

690 Tәdiyә balansıda sektorlar neçә yerә ayrılır?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

691 Monetar qızılbu:

•

monetar vasitә formasıdır
ehtiyat valyutadır
ehtiyat passivlәrinin formasıdır
ehtiyat aktivlәrinin formasıdır
puldur

692 Kapitalla baglı әmәliyyatlar hesabının balanslaşdırıcı maddәsi kimi çıxış edir:

•

mәnfәәt
ümumi xәrc
ümumi istehlak
ümumi yıgım
ümumi kәsir

693 Nәticәsi ölkәnin valyuta xәrclәnmәsinә gәtirәn әmәliyyatlar tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks
etdirilir ? (

•

passivlәr balansında
xidmәtlәr balansında
Kredit
Debet
transfertlәr balansında

694 Nәticәsi ölkәyә valyuta gәtirәn әmәliyyatlar tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks etdirilir?

•

Passivlәrin dәyişmәsindә
Transfertlәr balansında
Debet
Kredit

695 Tәdiyyә balansında әmәliyyatlar hansı qiymәtlәrlә qiymәtlәndirilir?

•

faktor qiymәtlә
әsas qiymәtlә
istehlakçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә
dolayı qiymәtl

696 Tәdiyyә balansında kredit vә debet yazılışları arasındakı ümumi fәrq (kәnarlaşma) nәyi anladır

•

“brutto sәhvlәri vә buraxılmaları
“xalis kreditlәşmәni”
“xalis mәnfәәti”
“xalis sәhvlәri vә buraxılmaları”
“xalis borclanmanı”

697 Verilәnlәrdәn hansı tәdiyyә balansının qurulmasının әsas pirinsipidir?

•

tәkrar uçot
әmәliyyatların bir qisminin әhatә olunması
ikili standart
ikili qeydiyyat
onun ünsürlәri arasında әlaqәnin olmaması

698 Tәdiyyә balansının mәlumatlarından istifadә olunur:

•

istehlak tәlәblәrinin yumşaldılmasında
xarici ticarәt münasibәtlәri sahәsindә fәrdilәşdirmә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә
maliyyә vә xarici ticarәt münasibәtlәri sahәsindә tәkrar tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә
maliyyә vә xarici ticarәt münasibәtlәri sahәsindә proteksionist tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә
maliyyә münasibәtlәri sahәsindә fәrdi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә

699 Tәdiyyә balansıbu:
Azәrbaycan iqtisadiyyatının”yerdә qalan dünya” ilә ticarәtini әks etdirәn statistik hesabatdır.

•

Azәrbaycan iqtisadiyyatının”yerdә qalan dünya” ilә beynәlxalq xidmәt әmәliyyatlarını әks etdirәn statistik
hesabatdır
müәyyәn dövr әrzindә Azәrbaycan iqtisadiyyatında maliyyә әmәliyyatlarını әks etdirәn statistik hesabatdır
Müәyyәn dövr әrzindә Azәrbaycan iqtisadiyyatının”yerdә qalan dünya” ilә beynәlxalq maliyyә әmәliyyatlarını
әks etdirәn statistik hesabatdır
Müәyyәn dövr әrzindәAzәrbaycan iqtisadiyyatının”yerdә qalan dünya” ilә istehlakının әmәliyyatlarını әks
etdirәn statistik hesabatdır

700 Müasir düvrdә Azәrbaycanın tәdiyyә balansının qurulması vә onun әsas pirinsiplәrinin işlәnib
hazırlanması hansıbeynәlxalq tәşkilatın tövsiyyәsi әsasında hәyata keçirilir?

•

MDB
Avropa Şurası
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı
Avropa İttifaqı

