
    2218_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2218 Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri

1. Ev təsərrüfatında gəlir və məişət xərclərinin maliyyələşdirmə orqanı ...

• İnvestisiya planı.
• Müəssisə balansı
• Müəssisələrin istehsal planı;
• Ölkənin büdcəsi;
√ Ev təsərrüfatlarının büdcəsi;

2. Yerli vergilərə daxildir:

• Motorlu nəqliyyat vasitəsinə vergi.
• Yol vergisi
• Fiziki şəxsdən əmlak vergisi;
• Mənfəət vergisi;
√ Əmlak vergisi;

3. Maliyyə nəzarəti formalarının vaxtdan asılı olaraq  ...

√ Qabaqcadan nəzarət;
• Monitorinq və qabaqcadan nəzarət
• Cari nəzarət
• Audit;
• Sorğu;

4. Müəssisənin pul kapitalının strukturunu müəyyən edən xarici amil ...

• Rusiya və xarici bazarlarda vəziyyət;
• Müəssisə fəaliyyətinin rentabelliyi;
• Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin gəlirliliyi
• Müəssisə rəhbəri və menecerlər arasında əlaqələr.
√ Müəssisənin informasiya şəffaflığı;

5. Maliyyə məsələləri üzrə qanunvericiliyin dəqiq yoxlanılması, maliyyə öhdəliklərinin vaxtında və tamlığı maliyyənin hansı funksiyasının
xüsusiyyətidir:

• Tənzimlənməsi.
• İnvestisiya və korporativ
√ Nəzarət;
• Bölüşdürücü;
• İdarəetmə;

6. Büdcə  dövrü ...

√ 1 il;
• 4 ay
• İlin ¼  hissəsi
• 9 ay;
• Altı ay;

7. Dövlətin əsas qanunlarının müddəaları əsasında xüsusi orqanların və idarəetmədə iqtisadi və hüquqi hərəkətlərə imkan verən  yoxlama
sistemi_______ yoxlaması adlandırılır

• Qeyri-dövlət maliyyəsi;
• Yerli maliyyə
• Vergi.
• Büdcə;
√ Dövlət maliyyə;



8. Dövlət formaları, növləri, maliyyə münasibətlərinin təşkili metodları yaratdığı sistem adlanır:

√ Maliyyə mexanizmi;
• Maliyyə göstəricisi
• Maliyyə bazarı
• Maliyyə etalonu;
• Maliyyə siyasəti;

9. Hansı  funksiyalar beynəlxalq maliyyə funksiyalarına aid edilmir:

• milli iqtisadiyyatların  beynəlxalq iqtisadi və maliyyə vəziyyətinə uyğunlaşma sı
• dövlətlərin milli maliyyə siyasətlərinin  əlaqələndirməsi
• beynəlxalq ticarətin təchizatı və valyuta malların, işlərin, xidmətlərin və   kapitalın mübadiləsi
• milli dövlət iqtisadiyyatının vahid beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyasınının təmin edilməsi
√ milli sərvət və ÜDM-nin  bölgüsü və yenidənbölgüsü və habelə nəzarət edilməsi

10.  maliyyənin subyektlərinə aiddir:

• suveren dövlət, müstəqil şəhərlər, dövlətlərarası təşkilatlar
• müstəqil, regional təşkilatlar, müstəqil şəhərlər
• dövlətlərarası təşkilat, müstəqil şəhərlər, regional mərkəzlər
√ regional təşkilatlar, suveren dövlət, müstəqil şəhərlər
• fiziki və hüquqi şəxslər, mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması uğrunda mübarizə aparan xalq və millət

11. Maliyyə münasibətlərinin əsas sferaları aşağıdakılardan hansılardır:

• birbaşa və dolayı
• məntiqi və qeyri-məntiqi
√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş və kommersiya
• mərkəzləşdirilmiş və dolayı

12. Maliyyə sistemi:

√ maliyyə münasibətlərinin xüsusi və qarşılıqlı əlaqəli sfera və həlqələrinin məcmusudur
• istehsal və tədavül sferası məcmusudur
• ziyanla işləyən müəssisələrə əsaslı kömək göstərilməsi sistemi
• xarici sektora inteqrasiya olunan maliyyə sistemidir
• pul və valyuta sistemidir
•  istehsal və tədavül sferası məcmusudur

13. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri neçə sistemə bölünür:

• 4 sistemə
• 6 sistemə
• 3 sistemə
• 5 sistemə
√ 2 sistemə

14. Maliyyə sistemi ölkələr üzrə necə təsnifləşdirilir:

• kasıb ölkələrin maliyyə sistemi
• varlı ölkələrin maliyyə sistemi
√ inkişaf etmiş olkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin maliyyə sistemi
• kapitalist ölkələrin maliyyə sistemi
• Afrika, Avropa, Amerika və digər qitələrin maliyyə sistemi

15. Gəlirin regionlarda bölüşdürülmüşəsi  və yenidən bölüşdürülməsi  zamanı yaranan qtisadi münasibətləri sistemi aşağıdakılardan
hansıdır:



• Heç biri
• Müəssisə maliyyəsi.
√ Yerli maliyyə;
• Dövlət maliyyəsi;
• Ev təsərrüfatı maliyyəsi;

16. Dövlət büdcəsi  __________ maliyyə planıdır.

• İndikativ;
√ Direktiv;
• Sərbəst.
• Perspektiv
• Proqnozlaşdırılmış;

17. Ev təsərrüfatının ümumi gəlirlərinə  daxil deyil:

• Nağd pul gəlir;
• Sosial köçürmələr;
• Müəssisə tərəfindən verilən hədiyyələr
• Büdcədən transfert ödənişləri
√ Yığılmış əmanət;

18. Hökumətin sosial və büdcədənkənar fondlar hesabına maliyyələşdirdiyi əhali üçün ödənişlər :

√ Sosial köçürmələr;
• Subsidiya ödəmələri
• Sosial müavinətlər.
• Şaquli subsidiyalar
• Sığorta məbləği;

19. Bu altsistemə - təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi  daxildir :

• Büdcədənkənar dövlət fondları;
√ Dövlət müəssisələrinin maliyyə;
• Dövlət kredit.
• Ev təsərrüfatı maliyyəsi
• Bələdiyyə maliyyəsi;

20. Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən və maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməyi nəzərdə tutan məcmu pul vəsaitləri - bu ...

• Əmtəə ehtiyatları;
• Maliyyə münasibətləri;
• Maliyyə tənzimlənməsi.
• Maliyyə öhdəliyi
√ Maliyyə vəsaiti;

21.  Kəsirin maliyyələşdirilməsi  – termini hansı iqtisadçının nəzəriyyəsinin tərkib hissəsinə daxildir:

• K. Marks
• M. Fridman
√ C. Keyns
• Con Stiglis
• A. Smit

22. Neçənci ildə Azərbaycanın ilk ödəniş balansı tərtib edilmişdir:

• 1990
• 1996
• 1991
√ 1995



• 1993

23. Beynəlxalq maliyyədə dövlətlər bölünür:

• inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş
• borclu və debitor
√ kreditor və debitor
• borcalan və kreditor
• borclu və kreditor

24. Maliyyə yardımına daxil edilir:

• dövlətlərarası dotasiya və subvensiyalar, habelə dövlətlərarası təşkilatların qrantları
• dövlətlərarası təşkilatların qrant və kreditləri, regional qrant və kreditlər
√ dövlətlərarası kreditlər və qrantlar, beynəlxalq kreditlər və qrantlar
• regional qrantlar, kommersiya banklarının kreditləri, dövlətlərarası dotasiya və subvensiyalar
• regional qrantlar və kreditlər, habelə qrantlar və kreditlər

25. Təşkilatların və bazar iqtisadiyyatının iştirakçılarının  vasitəçilik və maliyyə münasibətlərini tənzimləyən bir sıra elementlərin məcmusu:

√ Maliyyə sistemi;
• Maliyyə;
• Maliyyə resursları.
• Qarşlıqlı maliyyə münasibətləri
• Maliyyə hüququ;

26. Maliyyə münasibəti iştirakçıları qismində çıxış edə bilər:

• Yalnız dövlət və təsərrüfat subyekti;
• Yalnız ev təsərrüfatlarının;
√ Dövlət, müəssisələr, əhali.
• Dövlət və əhali
• Mülkiyyət formaları üzrə təsərrüfat subyektləri;

27. Onun həyata keçirilməsi şərtlərinin müəyyən bir sahədə müəyyən nəzarət etmək üçün vaxtaşırı nəzarət funksiyaları sistemi -

• Nəzarət;
√ Sorğu;
• Audit.
• Yoxlama
• İqtisadi təhlil;

28. maliyyə planlaşdırması  üçün ən uyğun seçim metodu adlanır ...

√ Analitik;
• Planlaşdırma üzrə optimal qərarlar;
• Balanslaşdırma.
• Hesabat
• Tənzimləyici;

29. Dövlət büdcəsinin xərcləri öz-özlüyündə əks etdirir:

√ ÜDM-nin bölgüsü
• Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması və istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər;
•  maliyyə ili üçün nəzərdə tutulmuş büdcə vəsaitlərinin həcminin məhdudlaşdırılması.
• Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul fondlarının  bölgüsü və istifadəsi zamanı yaranan iqtisadi münasibətlər
• Dövlət maliyyə resurslarının toplanması üzrə iqtisadi münasibətlər;

30. Maliyyənin bölüşdürücü funksiyası təmin edir:



• Xüsusi təyinatlı vəsaitin formalaşdırılması üzərində nəzarət;
• Təsnifatı və dövlət və cəmiyyətin ehtiyac və imkanları sistemləşdirilməsi;
• Əhali tələbatının sistemləşdirilməsi
√ ÜDM və milli gəlirin bölgüsü
• Maliyyə resurslarından istifadə üzərində nəzarət;

31. Büdcə xərclərinin iqtisadi quruluşu bölünür:

• Özü və tənzimlənən;
• Hərbi xərclər, idarəetmə, elm maliyyə, sənaye istehsalı maliyyələşdirilməsi
• Federal hökumət xərcləri, Rusiya Federasiyası büdcə xərcləri subyektləri, yerli büdcələrə
• Sosial və iqtisadi
√ Cari və əsaslı

32. Hal-hazırda, büdcə quruluşunun tərkibi:

• Qruplaşdırılması dəyəri parametrləri ciddi müəyyən meyarlara uyğun olaraq;
• Büdcə hüquqi əsasları;
√ Dövlət quruculuğu ilə müəyyən edilir
• Büdcənin müstəqilliyi
• Büdcə sisteminin təşkilati əsaslarını;

33. Büdcənin əsasını təşkil edir:

• Gəlir;
• Maliyyə münasibətləri;
√ Maliyyə planı;
• Xərclər
• Təhsil və xərclərin pul forması;

34. Dövlət maliyyə nəzarətinin əsas aspektləri:

• Müəssisələrin maliyyə idarəetmə mərhələlərindən biri
• Xüsusi forma və təşkilat üsullarından istifadə üzrə səlahiyyətli orqanların fəaliyyətini tənzimləyən təsərrüfat fəaliyyəti

√ Maliyyə əməliyyatlarının müvafiq və səmərəliliyi təmin etmək üçün makro səviyyədə maliyyə idarəetməsi və pul vəsaitlərinin hərəkəti
mühüm elementi

• Maliyyə metodlarının məcmusu sayılır.
• Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və istifadəsinin maliyyə sahəsində fəaliyyət toplusu

35.  müəssisələrin  maliyyə münasibətlərinin əsasını təşkil edir:

• Barter əməliyyatları;
• Borc;
√ Pul.
• Kreditlər
• Müqavilələri;

36. Dövlət pul fondlarının əsas növü:

• Dövlət kreditlər;
√ Büdcədənkənar dövlət fondları;
• İstehlak fondları
• Amortizasiya fondları
• Büdcə;

37. Dövlət maliyyəsi və təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi arasındakı əsas fərqlər :

• Onların sonrakı yığılması və artan üçün ehtiyatlarının formalaşmasında;
• Vəsaitin ayrılması üçün rəqabət yanaşma olaraq;
√ Iqtisadiyyatın prioritet ehtiyaclarının ödənilməsi.



• Kommersiya krediti hesabına formlaşdırılır
• Bütün pul vəsaitlərinin bir ciddi tənzimlənir xapaktere fəaliyyət göstərən;

38. Dövlət maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün əsas alətləri:

√ Ölkənin büdcə sistemi;
• Ev təsərrüfatı maliyyəsi;
• Dövlət büdcədənkənar fondlar sistemi.
• Sığorta fondu
• Müəssisələrin pul fondu sistemi;

39. Dövlət büdcəsi ilə büdcədənkənar fondların fərqi:

• Büdcəyə daxil olmayan müəyyən sosial ehtiyacların ödənməsi üçün yaradılmışdır;
√ Fondların əməliyyatları məqsədli və muxtariyyat əsasında xərclənir;
• Qanun şəklində təsdiq edilmişdir.
• Dövlət kreditinin hesabına formalaşdırılır.
• Məcburi şəkildə təşkil olunur;

40. Milli problemlərin həlli zamanı vəsaitin bölüşdürülməsi üçün dvlət rüsumu maliyyənin _________ funksiyası ilə həyata keçirilir.

• Stimullaşdırıcı;
√ Bölüşdürücü;
• Nəzarət .
• Stabilləşdirici
• Tənzimlənməsi;

41. Maliyyə mexanizminin əsas elementləriə daxil edilmir:

• Maliyyə metodu;
• Hüquqi dəstək;
• Maliyyə alətləri
• Maliyyə planlaşdırılması
√ Müəssisələrin ixtisaslaşması;

42. Dolayı vergilərə aid deyil :

• Aksiz;
• Kommersiya təşkilatları vergisi;
√ Şəxsi gəlir üzrə vergi.
• Sosial sığorta, aksizlər
• Əmlak vergisi;

43. Dövlət maliyyə siyasətinin strateji istiqamətləri:

• Bank likvidliyinin azaldılması;
• Dövlət xərclərinin azaldılması
√ Iqtisadiyyatda investisiya həvəsləndirilməsinin stimullaşdırılması;
• Vergi sisteminin islahatları;
• Ictimai borcun artırırılması.

44. Maliyyələşdirilən icbari tibbi sığorta fondu tərəfindən həyata keçirilir:

√ Tibbi yardım üzrə məqsədli proqramlar;
• İşçilər və onların ailələri üçün kurort müalicəsi dəyəri;
• Hamiləlik və doğum üçün vəsait verilməsi
• Büdcə kəsiri
• 1,5 yaşına qədər uşaq üçün müavinət;

45. Pul gəliri, əmanət və təsərrüfat subyektlərinin mülkiyyətindən gələn gəlirlər məcmusu -  ...



• Maliyyə;
• Maliyyə nəzarəti;
√ Maliyyə resursları
• Maliyyə köçürmələri
• Maliyyə sistemi;

46. Büdcə gəlirləri bölünür ...

• Büdcə və büdcədənkənar;
√ Vergili və qeyri-vergili gəlirlər, rüsumlar
• Funksional, iqtisadi və institusional.
• İnvestisiya və sosial
• Əməliyyat və kapital;

47. Dövlət kredit əlaqələri əks etdirir ...

• Dövlət fəaliyyətinin əsas istiqamətləri maliyyələşdirilməsi;
√ Qaytarılmaq əsasında mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti ehtiyatların toplanması;
• Ödəniş və qaytarılmaq əsasında büdcə vəsaiti təmin edilməsi
• Qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul fondları vəsaitlərinin toplanmasını
• Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi;

48. Büdcədənkənar fondlara aiddir  ...

• Sosial sığorta Fondu;
• Cinayətlə mübarizə Fondu
• Federal Yol Fondu
• Dövlət Ehtiyat Fondu
√ Dövlət Məşğulluq Fondu;

49. Dövlət borcalan kimi çıxış edir ...

• Dövlət istiqrazları üçüncü tərəflərin iştirakı zamanı;
• Qiymətli kağız emissiyası
√ Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılışı zamanı;
• Xarici ölkələrin kredit verilməsi (kreditlər) zamanı;
• Beynəlxalq təşkilatlara kredit təminatı (kreditlər) zamanı

50. Mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyata malik  lkələrdə daha çox xüsusi çəkiyə malikdir

√ Dövlət və bələdiyyələrin maliyyə vəsaiti;
• Qeyri-kommersiya müəssisələrinə maliyyə vəsaiti;
• Biznes maliyyə resursları.
• Korporativ maliyyə resursları
• Ictimai təşkilatların maliyyə vəsaiti;

51. Bazarın bəzi seqmentlərində maliyyə resurslarının konsentrasiya vasitəsilə sosial sabitliyin qorunması və digər artım məhdudlaşdırmaq
mövcud ziddiyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə sosial-iqtisadi proseslərə təsir -  ...

√ Büdcə;
• Maliyyə nəzarəti;
• Maliyyə planlaşdırılması
• Maliyyə bazarı
• Gəlir və xərclərin smetası

52. Büdcə təsnifatına daxildir ..

• Büdcə gəlirlərinin bölüşdürücü təsnifatı
√ Büdcə gəlirlərinin funksional təsnifatı



• Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
• Büdcə xərclərinin sosial təsnifatı
• Büdcə gəlirlərinin təsnifatı

53. Büdcə  nədir:

• Təsərrüfatçılıq prosesinə dövlətin maliyyə metodları vasitəsilə təsiridir ;
• Milli gəlir  metodu;
√ Dövlət maliyyəsinin həlqəsidir.
• Maliyyə alətlərinin bölgüsü və yenidən bögüsü
• Hakimiyyət orqanının mərkəzləşdirilmiş pul fondu;

54. Mühasibat balansı …. metodu əsasında qurulur.

√ İkili qeyd
• Üçlü qeyd;
• Vahid qeyd
• Vahid uçot
• Üçqat uçot;

55. Büdcənin tam və ya qismən öz-üzünə ödənən gəliri:

√ Məqsədli;
• Əlavə
• Dolayı.
• Birbaşa;
• Özəl;

56. Təhsilin inkişafı üçün ayrılmış proqram hədəf planlaşdırma büdcə və əlavə büdcə vəsaiti genişləndirilməsi də fiskal siyasətin tərkib
hissəsi olan siyasət:

• Təhsil;
• Elm sahəsində
• Nəqliyyat sektorunda.
√ Investisiya sahəsi;
• Səhiyyə;

57. Milli miqyasda yaradılan ÜDM-in bölüşdürülməsi əsas alətdir:

√ Federal büdcə.
• Federasiya subyektlərinin büdcəsi
• Ərazi büdcəsi;
• Regional büdcəsi;
• Bələdiyyə büdcəsi;

58. Büdcə gəlirlərinin maddi mənbəyidir:

• Milli sərvətidir.
• Dövlət mülkiyyəti
• Ölkə əhalisi;
• Ölkə ərazisi;
√ Milli gəlir;

59. Dövlət borcunun yaradılması və ödənilməsi qaydasından asılı olaraq dövlət borcu….

• Daxili.
• Bələdiyyə qurumlarına;
√ Yüksək gəlirli;
• Xarici
• Regional;



60. Maliyyə siyasətinin alətlərinə aid edilmir:

• Vergilər;
• Planlaşdırma
• Dövlət krediti
• Büdcə ayırmaları;
√ İnflyasiya;

61. Valyuta sisteminin elementləri aiddir.

• Valyuta bazarının rejimi, kapitalın beynəlxalq dövriyyəsi;
• Əmtəə bazarları;
• Kapital və fond bazarı
√ Milli valyuta, milli valyuta dönərliliyinin rejimi, idarəetmə mexanizmi və valyuta bazarı rejimi
• Makroiqtisadi göstəricilərin artımı;

62. Maliyyə alətlərinə daxildir:

• Faiz dərəcələri;
• Mənfəət
√ vergilərin növləri və dərəcələri.
• Amortizasiyası;
• Dividendlər;

63. Dövlət maliyyə resurslarının mənbələrinə daxil deyil:

• Vergilər;
√ Kommersiya banklarının kreditləri
• Beynəlxalq Valyuta Fondundan kreditlər
• Büdcədənkənar fonda ayırmalar;
• Təsərrüfat subyektlərinin bölüşdürülməmiş mənfəəti;

64. Büdcə planlaşdırılması hansı prosedurlardan ibarətdir:

• Böyüklüyü və büdcə kəsiri əhatə mənbələrinin yaradılması;
• İcazə xərcləri.
• Büdcənin yekunlaşdırılması və kəsrin örtülməsi
• Gəlir və müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında xərclərin paylanması;
√ Büdcəyə baxılması və büdcəsinin təsdiqi;

65. Dövlət maliyyə siyasətinin istiqamətlərinə daxildir:

• Pul sistemi və milli valyutanın ödəmə qabiliyyəti balansı;
• Maliyyə xidmətləri bazarında rəqabətin təmin olunması.
√ Dövlət iqtisadi və sosial inkişafının prioritet uyğun olaraq səmərəli paylanması və maliyyə resurslarından istifadə edilməsi;
• Maliyyə xidmətləri bazarının sabitliyinin təmin olunması
• Kredit təşkilatlarının gəlirlilik təmin edilməsi;

66. Dövlət vəsaitlərinin formalaşması üsulu:

√ Vergitutma;
• Amortizaya ayırmaları
• Maliyyə bazarında Borclar.
• Ev təsərrüfatından gəlir alındıqda;
• Təsərrüfat subyektlərinin gəlirləri;

67. Büdcə xərclərinin əsas bölmələrinə aiddir:

• Müəssisələrin maliyyə yardımı;



• Əhaliyə ünvanlı subsidiyalar;
• Müdafiə və pensiya
√ Ümumi dövlət xərcləri
• Sosial siyasət;

68. Maliyyə sisteminin əsas elementi:

• Qlobal maliyyə;
• Dövlət krediti
• Dövlət büdcəsi
• Bələdiyyə maliyyə
√  Müəssisələrin Maliyyəsi;

69. Milli valyuta sisteminin xüsusiyyətləri … tərəfindən müəyyən edilir :

• Beynəlxalq Valyuta Fondu;
• Regional Valyuta siyasəti
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı.
√ Dövlət iqtisadi inkişaf səviyyəsi, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf dərəcəsi;
• Beynəlxalq Valyuta sistemi

70. Dövlətlərarası əlaqələrin bütün səviyyələrdə uyğunluq və büdcələrə icrası yoxlanılması üzrə büdcənin bir funksiyası var:

• Stabilləşdirici
• Bölüşdürücü.
• Tənzimlənmə;
√ Nəzarət;
• Toplayıcı;

71. Dövlət sektorunun maliyyə fəaliyyətinin prinsipləri :

• Büdcə vəsaiti rəqabət ayrılması prinsipi;
• Pul vəsaitlərin xərclənməsi ictimai xarakteri
• Yenidənbölgünün formalaşması
√ Dövlət maliyyə resurslarının istifadəsinə cavabdehlik prinsipi
• Onların sonrakı yığılması və artan üçün ehtiyatlarının formalaşdırılması;

72. Büdcədənkənar fondların azad vəsaitləri üçün növlərə bölünür:

• Mərkəzi və yerli;
• Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşmiş;
• Federal, regional və yerli.
• Qiymət və qeyri-qiymət
√ Sosial və iqtisadi;

73. Maliyyə məsələləri üzrə qanunvericiliyin dəqiq yoxlanmasını təmin edən funksiya:

• Stimullaşdırılması;
• Tənzimləyici;
√ Nəzarət.
• Stabilləşdirici
• Bölüşdürücü;

74. Beynəlxalq maliyyə sistemi nədir:

√ maliyyə resurslarının sərhədlərarası hərəkəti, habelə bu resursları qoyan və onu geri alan subyektlər sferası
• milli maliyyə sisteminin xarici sektorlara inteqrasiyası
• milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı elementlərinin məcmusu
• inkişafda olan ölkələrə kömək göstərilməsi sistemi
• beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin metod və formalarının məcmusu



75. Beynəlxalq hesablaşmalar sistemi nədir:

• inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı maliyyə münasibətləri
√ bu hesablaşmaların həyata keçirilməsinin metod və alətlərinin məcmusu
• bank sistemi xidmətləri
• səhmdar cəmiyyəti xidmətləri
• inkişaf etmiş ölkələrin bank hesablaşmaları

76. Beynəlxalq maliyyə sisteminin nəyin nəticəsində yaranıb:

• uzunmüddətli maliyyə münasibətlərinin
• milli maliyyə sistemlərinin xarici sektora koopersiyalaşmasının
√ milli maliyyə sisteminin xarici sektora inteqrasiyasının
• maliyyə sisteminin daxili sektora inteqrasiyasının
• maliyyə-iqtisadi münasibətlərinin qloballaşmasının

77. Beynəlxalq maliyyə sisteminin formalaşdırılması prosesinin asimmetrik xarakteri aşağıdakılardan hansı ilə bağlıdır:

• arzuolunmaz beynəlxalq maliyyə sisteminin öz sırasını genişləndirməsi ilə
• beynəlxalq maliyyə sisteminə üzvlüyə görə yüksək ödənişlər
• beynəlxalq maliyyə sisteminin nizamnaməsindəki müddəaların ayrı-ayrı dövlətlərdə razılığının olmaması
• öz maliyyə sisteminin müxtəlif arzuolunmayan iqtisadi fəaliyyətindən sığortalanması
√ ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadiyyatının və maliyyə siyasətinin inkişaf səviyyəsi, milli maliyyə sistemlərinin yetkinləşməsi ilə

78. Xarici ölkələrin büdcə sistemin əsas prinsipləri aşağıdakılardan hansıdır:

• gəlirlilik, demokratiklik, aşkarlıq və büdcə xərclərinin prioritetliyi
• monetar prinsipi, demokratiklik prinsipi, balanslaşdırma, aşkarlıq, prioritetlik
• kəsirsizlik prinsipi, demokratiklik, gizlilik, prioritetlik
• normativlik prinsipi, demokratiklik, təxirə salınmazlıq, gizlilik, etibarlılıq, prioritetlik

√ büdcə aktının rəsmiləşdirilməsi, büdcənin tamlığı, ictimai xərclərin vahidliyi və prioritetliyi, xərclərin aşkarlığı və etibarlığının
təsdiqlənməsi

79. Büdcə quruluşu:

• müəssisə büdcələrinin yaxşılaşdırma işləridir
√ büdcə sisteminin qurulması və təşkil edilməsi prinsipləridir
• büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməssi üçün yeni mənbələrin tapılmasıdır
• cəmiyyətdə sərbəst fəaliyyət göstərən bir insanın rəyidir
• yeni bedcələrin təsdiqidir

80. Büdcə quruluşu nədən asılıdır:

• maliyyə vəziyyəti
• qanunvericilikdən
√ dövlətin inkişaf etməsinə bağlı istəyindən
• dövlət quruluşundan
• prezidentin istəyindən

81. Dünya maliyyəsi özündə birləşdirir:

√ ölkənin maliyyə təşkilatlarını və maıiyyə resurslarını
• valyuta bazarı və onun strukturunu
• kapital bazarı və ictimai maliyyəni
• dövlətlərarası kreditlər və qrantlar
• ictimai maliyyə və onların mənbələrini

82. Dünya maliyyəsinin strukturunu təşkil edir:



√ maliyyə yardımı və dünya maliyyə bazarı
• maliyyə yardımı və azad kapital
• dünya maliyyə bazarı, borclar bazarı, qiymətli kağızlar bazarı
• borclar bazarı, qiymətli kağızlar bazarı və azad kapital
• azad kapital və kommersiya krediti

83. Beynəlxalq maliyyənin tərkibinə daxildir:

• koomersiya və özəl maliyyə
• ictimai və borclar maliyyəsi
• özəl və borc maliyyəsi
• beynəlxalq və özəl maliyyə
√ ictimai maliyyə və özəl maliyyə

84. Özəl maliyyənin subyektlərinə aiddir:

• müstəqil dövlətin yaradılması üzrə mübarizə aparan millət və xalq
√ dövlətdəki milli və xarici olan fiziki və hüquqi şəxsləri və fiziki və hüquqi şəxslərin yaradığı dövlət
• dövlətlərarası təşkilatlar və fiziki şəxslər
• yaradılmış suveren dövlət və muxtar vilayətləri
• azad xalq və millət

85. Dünya maliyyə bazarının təsnifləşdirici əlamətləri hansılardır:

√ əməliyyatda iştirak edən subyektlərin xarakterinə görə, bu iştirakın səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və xarakterinə görə,
subyektin yerləşdiyi ölkələr üzrə, investor və borcluların tipinə görə

• əməliyyatlardakı iştirakçıların vəzifələrinə görə, vasitəçilərin səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və xarakterinə görə

• əməliyyatda iştirak edən müəssisələrin xarakterinə görə, iştirakın məqsədinə görə, elementlərin tipi və keyfiyyətinə görə, müqavilə
bağlayan ölkələrə görə

• əməliyyatda iştirak edən subyektlərin təsnifləşdirilməsinə görə, iştirakın səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və
təsnifləşdirilməsinə görə

• əməliyyatda iştirak edənlərin xidmətinin zəruriliyinə görə, bu xidmətlərin vəzifələrinə görə, elementlərin tipivə xarakterinə görə,
kreditor və debitorların tipinə görə

86. ABŞ-ın büdcə prosesi neçə səviyyəlidir:

• 2 səviyyəli
√ 3 səviyyəli
• 1 səviyyəli
• 5 səviyyəli
• 4 səviyyəli

87. Beynəlxalq hesablaşma əməliyyatları nəyi təmin edir:

√ ixrac - idxal əməliyyatlarının pul dövriyyəsini
• dövriyyə vəsaitlərinin tədavül sürətinin artırılmasını
• yığım kapitalının artırılması
• korporativ müəssisələrin gəlir gətirməyən fəaliyyətini
• müəssisələrin hesablaşma hesabındakı maliyyə resurslarının  azaldılmasını

88. Xarici valyuta bazarının iştirakçıları:

• öküz
√ bank dilerləri
• birja maklerləri
• birja dilerləri
• ayı

89. Valyuta məzənnələri nəyə əsasən müəyyənləşdirilir:

• xidmət və imkanların tədqiq edilməsi



• balans hesabları
√ kotirovkalar
• riyazi hesablamalar
• istehsalçı təklifinin təhlili

90. Beynəlxalq hesablaşmalarıntəşkili prinsiplərinə aid deyil:

• beynəlxalq müqavilələr əsasında yaranan öhdəliklərin qeyd-şərtsiz qəbulu.
√ beynəlxalq hesablaşmaların müxtəlif formalarının seçilməsində təsərrüfat müstəqilliyi.
• ödəniş tərəflərinin razılığı əsasında valyuta seçimi.
• beynəlxalq maliyyə və kredit institutlarındakı öhdəliklərin qəbulu.
• beynəlxalq təcrübədə qəbul edilən ödəniş formaları və istifadə qaydaları.

91. Beynəlxalq hesablaşma formalarına daxil deyil:

• sənədli akkreditiv və inkasso.
• avans və valyuta klirinqi.
• veksel və çeklər.
√ svop və fiksinq.
• bank transfertləri və açıq hesab.

92. Beynəlxalq borc bazarlarına ölkənin bütün ölkələr bölünür:

• investorlar və istehlakçıların
√ netto- kredit və netto-debitor.
• kredit qabiliyyətli və kredit qabiliyyətli olmayan
• alıcılar və satıcılar.
• inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrdə

93. İnkişaf etmiş ölkələrin büdcədənkənar dövlət fondları hansıdır:

• ümumi dövlət fondları
• xüsusi ərazi fondları.
√ ümumdövlət və ərazi üzrə xüsusi təyinatlı fondlar
• ümumdövlət və yerli fondlar
• yerli məqsədli fondlar

94. Rusiya hansı valyuta ilə digər MDB ölkələrinə texniki kreditlər verir:

• dollarla
• funt - sterlinqində
• SDR ilə
√ rublu ilə
• avro ilə

95. İnkişaf etmiş ölkələrin dövlət büdcəsində milli gəlirin neçə faizi yenidən bölüşdürülür:

• 50%
• 35%
√ 40%
• 20%
• 60%

96. İnkişaf etmiş ölkələrin əsas vergi gəlirləri nəyin hesabına formalaşdırılır:

• qeyri-vergi daxilolmalarının.
• aksiz vergisi.
• mənfəət.
√ mənfəət vergisi
• sosial sığorta.



97. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin büdcə xərcləri dövlət borcunun hesabına örtülə bilərmi:

• xeyir, edə bilməz
• bəzən
• bir hissəsi
• bəzi hallarda
√ bəli, edə bilər.

98. İnkişaf etmiş ölkələrin büdcə sistemi dövlət quruluşundan asılı olaraq bölünür:

• beş pilləli büdcə sistemi
• iki pilləli büdcə sistemi.
• üç və beş pilləli büdcə sisteminin .
√ iki və üç pilləli büdcə sistemi
• üç pilləli büdcə sistemi.

99. Az inkişaf etmiş ölkələr əsasən harada yerləşir:

• Latın Amerikası
√ Tropik Afrika
• Şərqi Avropa
• Qərbi Avropa
• Cənubi Asiya

100. Dünya iqtisadiyyatının qlobal problemlərinə aiddir:

• rabitə və qiymət qayçısı problem
• inkişaf etmiş xristian ölkələrinə hər şeyin icazə verilməsi
• inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə köməyin artırılması
• az inkişaf etmiş ölkələrə maddi yardımın həddin çox olması
√ əmtəə çatışmazlığı və gərginlik vəziyyəti

101. Ölkə maliyyə inkişaf baxımından iqtisadi strategiyasının  inkişafı hansıdır:

• planlaşdırma
• sabit
• normal
• örtülən
√ sürətlənmiş

102. Dünya iqtisadiyyatında üç güclü iqtisadi mərkəzlərdən biri:

• Rusiya
• Asiya İttifaqı
√ ABŞ
• Avropa Birliyi
• Yaponiya

103. Dünya iqtisadiyyatı  ölkələrinin ticarət siyasətinin liberallaşdırılması nəyə əsaslanır:

• ümumi daxili məhsulun həcminə
• idxalat
√ ixracın stimullaşdırılması, azad bazar
• milli və beynəlxalq tənzimlənməyə
• azad bazara

104. Dünya iqtisadiyyatı ölkələrinin proteksionizm ticarət siyasəti nəyə əsaslanır:

• idxalın stimullaşdırılması



• əvəzli idxal və azad bazar
• ixracın stimullaşdırılması
√ milli və ya beynəlxalq tənzimlənməsi, əvəzli idxal
• azad bazar

105. Avrodolların yaranma  səbəbləri aşağıdakılardan hansıdır:

• Avropa maliyyə bazarlarında ABŞ-ın təsirininazaldılması
√ maliyyə resurslarının sahiblərinin  vəsaitləri, onların yerləşdirilməsi və gəlirliliyini təmin etmək
• Avropa  bazarına dəstək
• Avropaya yaxın ölkələrinin  inteqrasiyası
• maliyyə bazarlarının qloballaşması

106. İnkişaf etmiş ölkələrin hüquqi hesablaşma vəsaitlərində qızıl çıxış edirmi:

√ xeyir
• bəzən
• demək olar ki
• bəli
• bir hissəsi

107. Büdcə prosesinin müddəti ölkələr üzrə fərqləndirilirmi:

√ bəli, fərqlənir.
• adətən fərqlənir
• xeyr, fərqlənmir
• bir hissəsi fərqlənir
• bəzən fərqlənir

108. A.Vaqnerin vergitutmanın  elastiklik prinsipinin bir qrupuna aiddir:

• vergitutma təşkilatının maliyyə qanunvericiliyi.
• vergitutma təşkilatının  modernləşdirilmiş maliyyə qərarları.
• vergitutma təşkilatının maliyyə proqnozları.
√ vergitutma təşkilatının maliyyə  prinsipləri .
• vergitutma təşkilatın maliyyə problemləri.

109. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin ixracatçıları valyuta ehtiyatını mərkəzi, federal banklara sata bilərmi:

• bəli
• bəzən
• bəzi hallarda
√ qismən
• xeyir

110. Maliyyə məqsədləri inkişaf etmiş ölkələrin beynəlxalq maliyyə siyasətinin əsasını təşkil edə bilərmi?

• qismən
• bəzi hallarda
√ bəli
• xeyir
• bəzən

111. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin büdcələri subyektləri kəsiri azalda bilərmi:

• bəzi hallarda
√ bilər
• bəzən
• qismən
• bilməz



112. Aşağıda sadalanan hansı valyuta beynəlxalq hesablaşma vahidi sayılır:

√ SDR
• sunt - sterlinq
• dollar
• rubl
• avro

113. Xarici təcrübədə əmək haqqıdan tutulan gəlir vergisinində qeyri-vergi minimumundan istifadə olunurmu:

• bəzi hallarda
√ bəli, istifadə edilir
• xeyr, istifadə edilmir
• bəzən istifadə edilir
• qismən istifadə edilir

114. İnkişaf etmiş ölkələrin mərkəzi banklarının SDR emissiya etmək hüququ var mı:

• bəli
• ola bilər
• bəzən
√ yoxdur
• qismən

115.  Malların ixracatçıları milli valyutanın devalvasiyasından gəlir əldə edirlər  fikri doğrudur mu:

• demək olar ki.
• bəzi hallarda.
• xeyir.
√ bəli.
• bir hissəsi

116. Avrobazar qiymətli kağızların əsas seqmentləri hansılardır:

• veksel və çeklər.
• avrodollarlar və avroçeklər
• avrokreditlər və avroistiqrazlar
√ avrosəhmlər və avroistiqrazlar.
• avroistiqrazlar və avroçeklər.

117. Avroistiqrazlar bazarı yalnız hansı bazarı özündə birləşdirir:

• inkişaf etmiş ölkələrin istiqrazı
• xarici istiqrazları
• avro istiqraz
• avroistiqrazlar və Asiya ölkələrinin istiqrazları
√ avroistiqrazlar  və xarici istiqrazlar

118. Qızıl idxal məntəqələrinə aiddir:

• qızıl və malların idxalının maksimum nöqtəsi
• malların idxalı və xarici valyutanın minimum nöqtəsi
• valyuta məzənnəsinin qızıla çevrilməsi və o ölkədən ixrac olunması daha səmərəli olan optimal nöqtəsi
• qızılın ixracı və hazır məhsulların həcminin məhdudlaşdırılması
√ valyuta məzənnəsinin qızıla çevrilməsi və o ölkədən idxalı daha səmərəli olan valyuta ilə hesablanması

119. Qızıl ixrac məntəqələrinə aiddir :

• hazır məhsul ixracının maksimum nöqtəsi və milli valyutanın məzənnəsi



√ valyuta məzənnəsinin hesablamalarında milli valyutadan deyil,qızıldan istifadə edilməsi
• valyuta məzənnəsinin qızıla çevrilməsi daha səmərəli olan valyuta ilə hesablanması
• qızılın ixracı və hazır məhsulların həcminin məhdudlaşdırılması
• malların ixracının minimum nöqtəsi və milli valyutanın məzənnəsi

120. Qızıl məntəqələri  fərqləndirilir:

• maksimum və minimum
• üst və alt
• normativ və  mütənasib
• maksimum və normativ
√ idxal və ixrac

121. Nəyin nəticəsində valyuta kurslarının dəyişməsi qızıl sikkə standartı çərçivəsində baş vermişdi:

• milli valyutaların  nisbəti
• qızıl ixracı məntəqələri
√ valyuta məntəqələri
• valyuta tərəddüdləri
• xarici valyutaların dönərliliyi

122. ABŞ-ın büdcə prosesinin mərhələləri hansılardır:

√ büdcənin prezident tərəfindən təsdiq olunması, konqres tərəfindən qəbulu, büdcənin icrası
• büdcə layihəsinin hazırlanması, konqres tərəfindən qəbulu və büdcənin icrası
• konqres tərəfindən büdcənin prezident tərəfindən təsdiq olunması, büdcə layihəsinin prezident tərəfindən təsdiqi və büdcənin icrası

• büdcə layihəsinin konqres tərəfindən işlənməsi, büdcə proqnozunun prezident tərəfindən təsdiq olunması, büdcənin vitse-prezident
tərəfindən təhlil edilməsi

123. ABŞ-ın etibarlı tədavül fondlarının rolu:

√ müəssisə fəaliyyəti zamanı bağlanan müqaviləni icra edir
• dövlət fəaliyyəti zamanı bağlanan müqaviləni icra edir
• federasiya subyektlərinin proqramlarını maliyyələşdirir
• konqresin xərclərini maliyyələşdirir
• dövlətin fermer təsərrüfatına etibarlı kredit verilməsinə şərait yaradır

124. ABŞ-ın federal fonduna daxildir:

• əsas fondlar, ehtiyat fondlar, adi fondlar, tədavül fondları
• adi fondlar, əsas fondlar, amortizasiya fondları, sığorta fondları
• tədavül fondları, tədavüldənkənar fondlar, dövlətdaxili fondlar, adi fondlar
• əsas fondlar, tədavül fondları, tədavüldənkənar fondlar, sığorta fondları, dövlətdaxili fondlar
√ xüsusi fondlar, adi fondlar, tədavül fondları, dövlətdaxili fondları

125. İnkişaf etmiş ölkələrdə maliyyə sistemi hansı iki əsas tipə ayrılır:

• ictimai, bank
√ ixtisaslaşdırılmış, universal
• asan, çətin
• Avropa, Asiya
• bank, pul

126. Qızıl valyuta ehtiyatlarına daxildir:

• korporativ qızıl valyuta ehtiyatı, özəl qızıl valyuta ehtiyatı
• rəsmiləşdirilməmiş qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı
• Avropa Şurasının qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı
• yerli idarəetmə orqanlarının qızıl valyuta ehtiyatı, özəl qızıl valyuta ehtiyatı
√ özəl qızıl valyuta ehtiyatı, rəsmiləşdirilmiş qızıl valyuta ehtiyatı



127. Xarici ölkələrin dövlət büdcəsinin əsas mənbələri hansılardır:

• transfert ödənişləri
• gömrük rüsumları
• kreditlər
• təqaüdlər
√ vergilər

128. Xarici ölkələrin maliyyə sistemi aşağıdakılardan hansından ibarətdir:

• bank, vergi, pul və büdcə sistemi
√ dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, yerli maliyyə və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi, sığorta, büdcədənkənar fondlar
• büdcədənkənar fondlar, sığorta fondları, vergi sistemi
• büdcə, büdcədənkənar fondlar və vergi sistemi

129. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri hansı yerlərə bölünür:

• büdcə və kommersiya
√ bank və qeyri-bank
• büdcə və sığorta
• qeyri-bank və sığorta
• bank və sığorta

130. Xərclər və balans hesabatı alətləri əsasında iqtisadi fəaliyyətinə xüsusi məsələlər üzrə həyata keçirilir:

√ Təftiş;
• Nəzarət;
• Audit.
• Yoxlama
• Sorğu;

131. Sanksiya üzrə xərclərin mərhələsinə aiddir:

√ Qiymətləndirmə və pul öhdəliklərinin yoxlamasının aparılması;
• Təsdiq edilməsi və idarə edilməsi və büdcə sahiblərinə büdcə ayırmaları bildiriş;
• Tənzimləyici gəlirin təsdiq edilmiş büdcə uyğun olaraq paylanması
• Gəlirlərin bölgüsünə nəzarət etmək
• Büdcə gəlirləri artıq ödənilmiş məbləğlərin qaytarılması;

132. Büdcə prosesinin məqsədlərindən biridir:

• Maddi və dövlət maliyyə ehtiyatları müəyyən edilməsi;
• Büdcə gəlirlərinin hesablanması üçün minimum reallığa yaxınlıq;
• Büdcənin minimum xərclərinin tam hesablanması.
√ Büdcə gəlir və xərclərinin minimum dəqiqliklə hesablanması
• Iqtisadi proqramın həyata keçirilməsinə narazılıq;

133. Gizli bülletenlərinin minimum sayda mövcudluğu və kütləvi informasiya vasitələrində büdcənin məcburi dərc olunmasına  ehtiyacında
büdcə sisteminin prinsiplərinə daxil deyil:

• Birlik;
• Şəffaflıq;
• Büdcə xərclərinin tam əksi.
• Səmərəlilik
√ İctimai;

134. Dövlət maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi qaydası tətbiq olunur:



• Mənfəət və qiymətli kağızların buraxılması ilə gəlir;
• Vergilər;
√ Dövlət büdcəsi.
• Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi
• Dövlət mülkiyyətində olan unitar müəssisələr gəlir;

135. Dövlət maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi aiddir:

• Mənfəət və qiymətli kağızların buraxılması üzrə gəlir;
• Dövlət mülkiyyətində olan unitar müəssisələrdən gəlir;
• Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən gəlir.
• Yerli müəssisələrinin fəaliyyətindən gəlir
√ Vergilər;

136. Böyük Britaniyanın maliyyə sisteminin əsas həlqələri hansılardır:

• büdcə sistemi, bank krediti, sığorta fondu və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• sosial sığorta, dövlət krediti, büdcə sistemi, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
√ büdcə sistemi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti və təsərrüfat subyektinin maliyyəsi
• büdcə sistemi. sosial sığorta, bank krediti və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• ev təsərrüfatı maliyyəsi, büdcə sistemi, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi

137. Böyük Britaniyanın büdcə quruluşu neçə səviyyəlidir:

• 5
√ 2
• 1
• 3
• 4

138. Böyük Britaniyanın dövlət büdcəsi nədən ibarətdir:

• dövlət büdcəsi, yerli idarəetmə orqanlarının büdcəsi, federal büdcə, bələdiyyə büdcəsi
• birləşmiş fond, milli borclar fondu, milli qiymətli kağızlar fondu
√ birləşmiş fond, milli borclar fondu
• birləşmiş büdcələr, milli borclar fondu
• dövlət büdcəsi və yerli büdcələr

139. Böyük Britaniyanın büdcə ili hansı dövrü əhatə edir:

• 1 fevraldan  1 yanvaradək olan  müddət
• 1 oktyabrdan  30 sentyabradək olan dövr
• 1 yanvardan  31 dekabradək olan müddət
• 1 iyuldan  30 iyunadək olan müddət
√ 1 apreldən  31 martadək olan müddət

140. Böyük Britaniyanın büdcəsi kim tərəfindən qəbul edildikdən sonra qanuni qüvvəyə minmiş hesab olunur:

• prezident
• ədliyyə naziri
• ümumi palata
• lordlar palatası
√ İngiltərə kralı

141. Böyük Britaniyanın büdcəsinin kassa icrasını həyata keçirir:

• prezident aparatı
• maliyyə nazirliyi
• xəzinədarlıq
• nazirlər kabineti



√ İngiltərə bankı

142. Böyük Britaniyanın büdcə icrasına nəzarəti həyata keçirir:

• maliyyə nazirliyi
• Böyük Britaniya bankı
• lordlar palatası
√ xəzinədarlıq
• Böyük Britaniya kraliçası

143. İngiltərə yerli idarəetmə orqanları sisteminin sayı:

• 3
•  5
√ 2
• 4
• 1

144. Uels və Şotlandiyanın yerli idarəetmə orqanları sisteminin sayı:

• 5
• 3
√ 1
• 4
• 2

145. Böyük Britaniyadakı xüsusi fondların sayı:

√ 80
• 20
• 10
• 40
• 60

146. Böyük Britaniyanın daxili və xüsusi fondlarına aiddir:

• pensiya fondu, amortizasiya fondu, inkişaf fondu, milli sığorta fondu
√ milli sığorta fondu, pensiya fondu, bərabərləşdirici valyuta fondu, ixrac kreditlərinin zəmanət fondları
• milli sığorta fondu, pensiya fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu
• inkişaf fondu, yığım fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu
• istehlak fondu, milli sığorta fondu, amortizasiya fondu

147. Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçə səviyyəlidir:

• 0
√ 2
• 3
• 1
• 4

148. Almaniyanın rezidentinə daxildir:

• xaricdə və o cümlədən öz ölkəsində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlar
√ öz ölkəsi daxilində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər

149. Böyük Britaniyanın büdcə layihəsi hansı sənəd əsasında hazırlanır:

• proqnoz əsasında
• prezidentin sərəncamı əsasında
• “hesabat balansı” əsasında



• “biznes planı” əsasında
√ sifarişlər əsasında

150. Böyük Britaniyanın büdcələrarası tənzimləmə sistemin tərkibi:

√ blok-qrant və xüsusi məqsədlər üçün qrant
• subvensiya və xüsusi məqsədlər üçün qrant
• dotasiya və subvensiya
• dotasiya və subsidiya
• blok-qrant və dotasiya

151. Beynəlxalq səviyyədə borcların yenidən qurulması ilə məşğul olan qeyri-rəsmi beynəlxalq təşkilatın adı:

• Ümumdünya Bankı
• Nyu-York klubunun kreditorları
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ London klubunun kreditorları
• Paris klubunun kreditorları

152. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektlərinə aid etmək olar:

• transmilli şirkətləri
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• elmi və texniki inqilab
• beynəlxalq əmək bölgüsü
√ beynəlxalq iqtisadi təşkilatları

153. Dünyada ən inkişaf etmiş ölkələr hansı qruplaşmalara inteqrasiya olunur:

• OPEK
• BVF
• MDB
• Nafta
√ AB

154. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin dövlət büdcəsi kəsrinin BYİB kreditləri hesabına maliyyələşdirməsi hüququ varmı:

• bəli
• bəzi hallarda
• qismən
√ xeyir
• ola bilər

155. Valyuta bazarı:

• xarici valyuta və sığorta bazarı
• xarici valyutanın  tələbat və təklif  bazarı
• kapital bazarı
• əmtəə və xidmətlər bazar
√ banklararası bazar

156. Avropa Valyuta Sistemi nə zaman yaradılmışdır:

• 1972
• 1975
• 1980
• 1970
√ 1979

157. Neçənci  ildə Yapon valyuta sistemi yaradılmışdır:



• 1970
• 1980
• 1975
√ 1976
• 1972

158. Bretton – Vudds sistemi nə zaman ləğv edilmişdir:

• 1970
√ 1974
• 1980
• 1979
• 1968

159. Bretton konfransında neçə ölkə iştirak etmişdir:

• 30
• 15
• 10
√ 44
• 20

160. Bretton-Vuds konfransı nə zaman keçirilmişdir:

• 1942
• 1940
• 1950
• 1955
√ 1944

161. Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı neçənci ildə yaradılmışdır :

• 1920
√ 1930
• 1940
• 1928
• 1950

162. Qızıl standartın prinsiplərinə aid deyildir :

• valyuta dəyərinin qızıl ekvivalentində çəkisinin müəyyənləşdirilməsi
√ xarici təchizatçının qızıl və digər qiymətli metalların istehsalında olan borclarının tənzimlənməsi
• qızılın ölkə daxilində və emitent ölkələrdə dönərliliyi
• qızılın pulsuz idxal və ixracı
• qızıl külçə və sikkələrin azad mübadiləsini

163. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf bankının əsas məqsədi:

• maliyyə resurslarının qloballaşması, antiinhisarçılıq və qeyri-mərkəzləşdirmə, enerji, nəqliyyat, ünsiyyət şəbəkələrinin
təkmilləşdirilməsi

• dövlət mülkiyyətinin iqtisadi böhran vəziyyətində mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının bölgüsü və kəndlərdə kolxoz və sovxozların
inkişafına təsir göstərmək

• özəlləşdirmə fəaliyyəti, antiinhisarçılıq və qeyri-mərkəzləşdirmə, Avropanın enerji, nəqliyyat və telekommunikasiya şəbəkəsinə
qoşulması

√ Mərkəzi və Şərqi Avropada bazar iqtisadiyyatına keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə özəl müəssisələrin və sahibkarlığın inkişafına
stimullaşdırıcı təsir göstərmək

• Avropa ölkələrinə dövlət krediti və qrantlar əldə etməsinə kömək etmək və müştərilərin ödənişlərinin tam yerinə yetirilməsinə xidmət
göstərilməsində səy göstərmək

164. Hansı təşkilatlar Ümümdünya bankı qrupuna daxil edilir:



√ beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı, beynəlxalq inkişaf assosiasiyası, beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• beynəlxalq modernləşdirmə bankı, beynəlxalq valyuta bankı, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı, transmilli şirkətlər və beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq valyuta bankı, beynəlxalq inkişaf assosiasiyası, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq modernləşdirmə və genişləndirmə bankı, transmilli şirkətlər, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri

165. SWIFT – qapalı səhmdar cəmiyyətinə üzv olan ölkələrin sayı:

• 260
• 240
• 300
√ 208
• 150

166. Rusiya BVF-nin planına daxildirmi:

• qismən
• bəzən
√ bəli
• xeyir
• mümkün deyil

167. Swop əməliyyatları nədir:

• əməliyyat iştirakçıların təcili borc ödənişləri
• əməliyyat iştirakçılarının  borclarının qismən və  avans şəklində ödənilməsi
• əməliyyat iştirakçılarının borclarının tam mübadiləsi
√ əməliyyat iştirakçılarının  borclarının qismən və ya tam mübadiləsi
• əməliyyat qabaqkı ödəniş

168. Valyuta məzənnəsi arasındakı fərq necə adlanır:

• rentabellik
√ marja
• gəlir
• dividend
• mənfəət

169. Real bazarda kotirovkaların hansı metodları vardır:

• proqnoz və planlaşdırılmış
• dolayı və proqnozlaşdırılmış
√ birbaşa və dolayı
• düz və üfüqi
• üfüqi və şaquli

170. Yaponiyada  mövcud olan xüsusi  dövlət fondlarına  daxildir

• inkişaf fondu
• əmək haqqı fondu
√ sığorta fondu
• amortizasiya fondu
• istehlak fondu

171. Yaponiya üçün  mühüm ixrac a  aiddir

• işçi qüvvəsi
√ Yarımkeçiricilər və işçi qüvvəsi
• xarici valyuta



• ərzaq
• yanacaq və xammal

172. Federal gəlirlərinin ən böyük payı məxsusdur:

√ Vergi gəlirlər;
• Pullu xidmətlərin agentlikləri və dövlət müəssisələrində gəlir;
• Gəlir büdcə vəsaiti ediləcək.
• Vergitutmadan gələn gəlir
• Dövlət əmlakının əldə edilən gəlir;

173. Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərmir:

√ Büdcədənkənar tikinti fondun .
• Yol fondu
• Pensiya Fondu;
• Məcburi Səhiyyə Sığortalanması Fondu;
• Sosial sığorta Fondu;

174. Rusiya Federasiyasının büdcə … təsnifatına daxildir

• Bələdiyyə mülkiyyəti
√ Rusiya Federasiyası büdcəsinin gəlir və xərcləri
• Rusiya Federasiyasının subyektləri;
• Rusiya Federasiyası büdcəsinin gəlirlər;
• Rusiya Federasiyası büdcəsinin xərcləri;

175. XX əsrin 90-cı illərinindən bəri SSRİ-nin dağılmasından sonra Rusiya ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqədə idi:

• sənayeləşmiş ölkələr
• inkişaf etməkdə olan ölkələrlə
√ keçmiş sovet respublikaları
• Cənubi Amerika ölkələri
• Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri

176. Rusiya rublu konversiya ediləndirmi:

• bəli
• qismən
• bəzən
√ xeyir
• ola bilər

177. Rusiyada xarici valyutadan əldə olunan gəlirin əsas mənbəyi hansıdır:

• ictimai istehlak mallarının ixracı
• əsas malların ixracı
√ neft və qaz ixracı
• qızıl və almaz ixracı.
• xidmətlərin göstərilməsi

178. 20 və 21-ci əsrlərdə Rusiyanın maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırması üçün əsas səbəbi nədir?

• kommersiya müəssisələri maliyyəsinin inkişafı
• yeni iş yerlərinin  yaradılması.
√ enerji resurslarının qiymətlərinin artırılması
• ödənişlər balansının müsbət saldoya malik olması.
• inteqrasiya münasibətlərinin yaxşılaşdırılması

179. Rusiya dövlət Dumasının dövlət büdcəsinin ikinci oxunuşunda müzakirə olunan məsələlər:



• Dövlət müdafiə sifarişi əsas göstəriciləri;
• Funksional təsnifat kateqoriyası üzrə Federal hökumətin xərcləri;
• Rusiya Federasiyası hökumətinin zəmanət təmin etmək proqramı
• Əhalinin sosial inkişafının əsas göstəriciləri
√ Rusiya Federasiyası Federal Maliyyə Dəstəyi Fondunun məbləği

180. Büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

• Büdcə kəsiri maliyyə mənbələri müəyyən edilməsi;
• Inhisar malların və xidmətlərin qiymətlərinin tənzimlənməsi;
• Federal hökumət və regional hakimiyyət orqanları arasında optimal münasibətlərin yaradılması.
√ Ölkənin sosial iqtisadi inkişafının gələcək istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
• Vergi ödəyicilərinin siyahıya alınmasına nəzarət;

181. Aşağıdakılardan hansı qanunvericiliklə təsdiq tələb etmir, lakin büdcə layihəsi ilə eyni zamanda icra edilir :

• Perspektiv maliyyə planı;
• Dövlət və ya bələdiyyə sektorun iqtisadi inkişafı üçün planı;
• Ərazinin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu.
• Əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artırılması yollarının proqnozu
√ Maliyyə resurslarının balansı;

182. Maliyyə planının ekstrapolyasiya metodu :

• Planlaşdırılmış maliyyə nəticələrinin hesablanması müxtəlif göstəricilərinin geniş istifadəni təklif edir;
• Inkişaf stabil dinamikası yaradılması ilə maliyyə göstəriciləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur;
• Müəyyən edilmiş standartlara və fiskal qaydalar əsasında hədəflərə hesablanması edir.
• Maliyyə planının səmərəli istifadə olunmasının balans metodunu təklif edir.
√ Hədəf, sektor və ərazi üzrə səmərəli, sosial-iqtisadi inkişafı qiymətləndirmək və seçim etmək üçün istifadə edilir.

183. RF subyektlərinin vergilərindən büdcəyə gəlirlərə aiddir:

√ Rusiya Federasiyası tərəfindən əmlakının icarəyə verilməsindən gəlir
• Federal, dövlət və yerli vergi və haqları;
• Regional büdcə kreditinə qeyri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar.
• Dövlət qiymətli kağızların satışından gələn gəlir
• Rusiya Federasiyasının icra hakimiyyəti orqanı olan təşkilatların fəaliyyəti gəlir;

184. Rusiya Federasiyasının büdcəsinin vergidən gəlirlərində isnisna mənbəyidir ...

• Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi;
• Torpaq vergisi;
• Şəxsi gəlir üzrə vergi.
• Hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi
√ Qumar  üzrə vergi;

185. Federal büdcəyə daxil olan xərclərə aiddir:

• Vətəndaşların sığorta məsuliyyəti, özünün əmək fəaliyyəti ilə bağlı xərclər;
• Məsuliyyət sığortası ilə bağlı xərclər;
√ Dövlət idarəetmə və dövlət aparatının saxlanması xərcləri
• Pensiya təminatı ilə bağlı xərclər
• Sığorta ilə bağlı xərclər, öz-özünü məşğul;

186. Regional pul vəsaitindən istifadəyə nəzarət edilir:

• Auditor Palatası tərəfindən
• Rusiya Federasiyasının hökuməti tərəfindən
• Maliyyə Monitorinqi Federal Xidməti tərəfindən



√ Xəzinədarlıq tərəfindən
• Rayon Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

187. Büdcə sisteminin üçüncü səviyyəsi:

√ Şəhər və kənd büdcələri;
• Kənd yerlərində rayon büdcələri;
• Moskva və Sankt-Peterburqda şəhər  büdcələri.
• Rusiyanın şəhər büdcələri
• Rusiya Federasiyasında respublika büdcəsi;

188. Rusiya Federasiyasının subyektinin icmal büdcəsi:

• Subyekt bələdiyyələrinin yerli büdcələri;
• Federal büdcə;
• Bu subyektin və subyekt bələdiyyələrin yerli büdcəsi.
• Federasiya subyektlərinin büdcələri və federal büdcə
√ federasiya subyektinin büdcəsi

189. Pensiya Fondunun məqsədləri ödəmələrinə daxil deyil ...

• 1,5 - 6 yaşlı uşaqlar üçün müavinətlər;
• Yaşlı və əlillər üçün maddi yardım;
√ Hamiləlik və qadınlar üçün doğum məzuniyyətinə görə verilən müavinətlər
• Ailə başçısının itirilməsinə görə müavinət
• Əlillik pensiyaları

190. Rusiyanın xarici borcunun əsas komponentləri aşağıdakılardır:

√ Rusiyanın  İEÖ-lərə olan borcu, Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrində aparıcı kommersiya bankları, Avropa, keçmiş SSRİ-nin
• Rusiyanın özünün inkişaf etməkdə olan ölkələrin borclanması
• London klubu ilə borc münasibətləri
• Rusiya xarici xidmətlər borcu
• keçmiş SSRİ-nin borcları

191. Türkiyənin maliyyə sisteminə daxildir:

√ dövlət büdcəsi, dövlət krediti, büdcədənkənar fondlar, yerli büdcələr, dövlət korporasiyaların maliyyəsi
• büdcədənkənar fondlar, yerli büdcələr, birgə müəssisələrin maliyyəsi, dövlət krediti
• kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi, yerli büdcələr, büdcədənkənar fondlar, sığorta fondları
• bank krediti, dövlət büdcəsi. büdcədənkənar fondlar, sığorta fondu
• dövlət büdcəsi, sığorta fondu, kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi, dövlət krediti

192. Hansı müəssisələr, təşkilatlar netto – kreditorlar qismində çıxış edir:

√ yanacağın əsas ixracatçıları - enerji və digər təbii sərvətlər və kapital
• kommersiya bankları və təhsil müəssisələri
• maliyyə resurslarının borcalanları
• daxili maliyyə bazarları və kapitalın borcalanları
• ixracatçılar - debitor və qeyri-hökumət təşkilatları

193. Unitar dövlətlərin  büdcə sistemi neçə həlqəsi var:

• 5
• 6
√ 2
• 4
• 3

194. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin nəyin hesabına beynəlxalq kreditlərin ödənilməsi üçün çalışır:



• büdcədənkənar vəsaitlər
• büdcə.
√ qızıl depozitləri
• valyuta depozitləri
• ödənişlər balansının profisiti.

195.  Xarici borcun yenidən təşkil edilməsi   dövlət borcu üzrə ödənişlərin faizinin gecikdirilməsi deməkdir  fikri doğrudurmu :

• xeyir.
• bir hissəsi.
• demək olar ki
• ola bilər
√ bəli

196. Ölkələrin ödəniş balansına daxil edilmir:

• faktiki istehsalla bağlı olaraq çəkilmiş və ödənişlər;
• yalnız tranzit yolu ilə daşınan malların
• yalnız ödənilmiş əmtəəvə xidmətlərin ixracı və idxalı
√ ödənilən və ödənilməyən ödənişlər;
• yalnız əsas istehsal zamanı verilən (alınmış və ya verilmiş) kreditlər və investisiyalar;

197. Daimi iqtisadi fəaliyyətə təsir göstərən amilləri göstərin:

• sosial münaqişələr, inflyasiya, ETT
• dövlət fəaliyyəti, sosial münaqişələrin təsiri
√ ETT, inflyasiya, dövlət fəaliyyəti
• mövsümilik, inflyasiya, siyasi böhran
• siyasi böhran, ETT, sosial münaqişələr

198. Səudiyyə ərəbistanı, Oman, Tayland , Koreya, Kuba, Türkiyə ölkələri hansı qrup ölkələrə aid edilir:

• inkişaf etmiş
• inkişaf etmiş ölkələr
• sənayeləşmiş ölkələr
√ inkişaf etməkdə olan
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələr

199. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə aid olunur:

• Yaponiya, Avstraliya, Fransa, Böyük Britaniya, Kanada
• Kuba, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı
• Türkiyə, Oman, Kuba
• Cənubi Koreya, Hindistan, Braziliya, Əfqanıstan
√ Rusiya, Polşa, Ukrayna, Macarıstan, Bolqarıstan

200. Yeni sənayeləşmiş ölkələr aşağıdakı xarakteristikalara malikdir:

√ ölkənin ÜDM-in yüksək xarici kapitalın çəkisində artım
• iqtisadi inkişafın  yüksək səviyyədə olması
• filialı strukturunda kənd təsərrüfatı sektorunun üstünlük təşkil etməsi
• milli iqtisadiyyatın tempinin artırılması , milli iqtisadiyyatın ixtisaslaşması
• milli iqtisadiyyatın ixtisaslaşması

201.  Milli valyutanın məzənnəsi onun qızıl tutumundan asılıdır  fikri doğrudur mu:

• bəli
• hər şey ola bilər
√ xeyir



• ola bilər
• demək olar ki

202. Ödənişlər balansının kəsiri üçün zəruridir:

• büdcə xərclərinin devalvasiyasının artırılması, valyutaya nəzarət edilməsi, müdafiə tədbirlərinin tətbiqi.
• defllyasiya tədbirlərinə nəzarət, devalvasiya, valyuta ehtiyatların saxlanması
√ deflyasiya tədbirlərinin həyata keçməsi, devalvasiya, valyuta ehtiyatlarına və büdcə subsidiyaları ixracına nəzarət, və s.
• daxili təklif və əmək haqqıların artırılması, valyuta ehtiyatlarının saxlanılması, devalvasiya
• büdcə xərclərinin artırılması, daxili təklifin artırılması, valyuta ehtiyatları və büdcə subsidiyaları ixracına nəzarət

203. Ödənişlər balansı o vaxt passiv hesab edilir ki :

• mənfəət xarici valyuta ödənişlərindən çoxdur
• cari ödənişlər gələcək əməliyyatlar zamanı ödənəcəksə.
• cari ödənişlər keçmişdə ödənibsə
√ ödənişlər mənfəətdən çoxdur.
• mənfəət xarici valyuta ödənişlərinə  bərabərdir

204. Ödənişlər balansı o vaxt aktiv hesab edilir ki:

• cari ödənişlər gələn il köçürülür.
• cari ödənişlərin azalır
√ mənfəət xarici valyuta ödənişlərindən çoxdur.
• mənfəət xarici valyuta ödənişlərinə  bərabərdir.
• xarici valyuta daxilolmaları az ödənişləri.

205. Ödənişlər balansının maddələri bölünür:

√ əsas və balans
• balans və aktiv
• aktiv və passiv
• əsas və köməkçi
• aktiv və köməkçi

206. Ödənişlərin balans strukturu nədir:

• maliyyə bazarlarında əməliyyatların və cari hesab üzrə əməliyyatları həyata keçirmək üçün lazımi alətlər
• fərdi sistemlər və maliyyə bazarının alətlərinin  məcmu balansı
• fərdi balans maddələrinin məcmusu
• gələcək əməliyyatları və buraxılışda səhvlər hesabı
√ cari hesab üzrə əməliyyatlar, kapital əməliyyatları və maliyyə alətlərinin və buraxılış səhvləri hesabı

207. Konyunktur maliyyələşdirilmə:

• beynəlxalq kapital bazarında iştirakçılarının ödənişlərinin qeyri bərabərliyi
• inflyasiya prosesinin  maliyyəyə təsiri
• investisiyaların sənaye münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün kapital qoyuluşu
• maliyyə proqramlarının dünyagörüşü əsasında maliyyələşdirilməsi
√ inflyasiya və valyuta devalvasiya təsirinin nəticəsi

208. Strukturlaşdırılmış maliyyələşdirmə:

• struktur dəyişiklikləri həyata keçirilməsinə kapital qoyuluşu
• maliyyə təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə pul vəsaitlərinin hərəkəti
• maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsi
• inflyasiya və valyuta devalvasiya təsirinin nəticəsinin nəticəsi
√ kapital toplanması çatışmazlığı nəticəsində yaranan ehtiyacın investisiyalaşdırılması

209. Ödənişlər  Balansı:



• müəssisələrin aktivlər və passivlər balansı
• müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti balansı
√ ödənişlər və daxilolmalar növlərini və  xarici valyuta vəsaitlərinin axınını özündə əks etdirən beynəlxalq əməliyyatlar balansı
• əmtəə və xidmətlərin ödənişlərinin balansı
• əsas və dövriyyə kapitalının balansı

210. Bir qrupa daxil olan ölkələr üçün meyarlar:

• hərbi-sənaye kompleksinin inkişafı
√ onun  sosial və iqtisadi inkişaf tipi
• sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• həyat səviyyəsi və keyfiyyəti
• ümumi daxili məhsulun həcmi

211. Qlobal maliyyə axınlarının amillərinə daxil deyil:

• inflyasiya dərəcələri arasındakı fərq
• dünya ticarətinin vəziyyəti
√ nəzarətin  bölgü və yenidənbölgüsü
• ayrı-ayrı ölkələrdə ödəniş balansı
• dövlətin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin

212. Azad İqtisadi Zonalar yaradılması əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

• ticarəti sərbəst aparma qabiliyyəti
• pul vəsaiti axınını artırmaq
• ixrac yönümlü sənaye planlaşdırılması
√ xarici investisiyaları cəlb etmək
• bu və ya digər biznes fəaliyyətinin canlanmasına yönəldilmiş regional siyasətin həyata keçirilməsi

213. Sahəvi cəhətdən məhdudlaşdırılan, yerli və xarici müəssisələr və vətəndaşlar üçün idarəetmə və nəzarət üzrə xüsusi təsərrüfat rejimi :

• liberal sahə
• qlobal zona
• azad ticarət rayonu
• azad turizm zonası
√ azad iqtisadi zona

214. Demək olar ki, bütün əsas TMK-lar (transmilli korporasiyaları) və TMB-lər (transmilli bank) ABŞ və bu ölkələrin daxil olduğu
dünyanın maliyyə üçlüyü ndən asılıdır. Bu hansı ölkələrdir:

• Çin, Rusiya
• Amerika, Çin
• Yaponiya, Kanada
√ AB, Yaponiya
• Kanada, Çin

215. Maliyyə qloballaşmasının maddi baza, bank və maliyyə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir:

• yerli bankların inkişafı
• Federasiya büdcəsinin inkişafı
√ TMB qlobal filial şəbəkəsinin inkişafı
• dövlət büdcələri artırılması
• mərkəzi bankların birləşməsi

216.  Ford ,  Nestlé ,  Exxon  korporasiyaların hansı növünə aid edilir:

• çox milli
√ transmilli



• beynəlxalq holdinq şirkətləri
• regional
• beynəlxalq korporativ ittifaqlar

217. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının vəzifələri hansılardır:

• dövlətin iqtisadi inkişafına təsir göstərir
• beynəlxalq krediti bazar münasibətləri şərtləri ilə inkişaf etdirir
• korporativ maliyyənin, daxili istehsalat münasibətlərinin ictimai-iqtisadi cəhətdən inkişafına təşəbbüs göstərir
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə özəl kredit investorları tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit verilməsinə şərait yaradır
√ inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə institutları tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit verilməsinə şərait yaradır

218. Maliyyə resurslarının formalaşması mənbəyi bölünür :

• Pul və əmtəə;
• Xarici və daxili
√ Kapital və borc öhdəlikləri.
• Istehsal və qeyri-istehsal;
• Əsas və əlavə;

219. ….prinsipi müəssisənin digər bazar iştirakçılarından asılı olmayaraq, iqtisadi fəaliyyət və investisiya fondlarının  istiqamətlərini
müəyyənləşdirməkdir

• Özünümaliyyələşdirilmə;
• Maliyyə resurslarının axtarılması
• təsərrüfat nəticəsinə maraq
√ Təsərrüfat sərbəstliyi;
• Maddi məsuliyyət;

220. Mövcud olan müəssisələrin əsas maliyyələşmə mənbəyi:

√ Satılan malların qiyməti;
• Əsas işçilərin əmək haqqısı
• Kreditor borcları
• Əlavə kapital;
• Debitor borcları;

221. Müəssisənin büdcəsi ilə dövlət büdcəsi arasındakı fərqlərdə, dövlət büdcəsi:

• Kommersiya təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı formalaşır.
• Balans mənfəəti hesabına formalaşdırılır
• Maliyyə ilinin eyni bir dövrünü təşkil edir;
√ Maliyyə aktının qanunvericiliklə maliyyə alətinin forması edir;
• Xüsusi qanunlarla tənzimlənir;

222. Kommersiya fəaliyyəti üzrə maliyyənin təşkili prinsiplərinə aid deyil:

• Investisiya cəlbediciliyinin yaradılması;
• Qeyri-əməliyyat gəliri minimuma endirilməsi.
• İstehsalat və müəssisə mənfəət maximization
• Maliyyə resursları mənbələrinin optimallaşdırılması
√ Ümumi mənfəətin minimumlaşdırılması

223. Dövlət maliyyə tənzimlənməsi obyektlərinə aid edilmir:

• İqtisadiyyatın ərazi nisbəti;
• Cəmiyyətdə sosial proseslər;
√ Kommersiya müəssisələri
• İqtisadiyyatın sahə strukturu.
• Biznes üçün hökumət dəstək;



224. Kommersiya təşkilatının pul gəliri -  ...

• Məhsulun satışından gəlir
√ Əsas və köməkçi fəaliyyətdən gələn daxilolmalar
• Ehtiyatlar əmlakın satışından əldə olunan gəlir;
• Maliyyə bazarlarındakı vəsaitlərdən gələn gəlir;
• Qeyri-əməliyyat gəlir və xərclərinin balansı;

225. Kapitalın idxalı və ixracının əsas formalarına aiddir:

• kredit şəklində kapitalın idxalı və ixracı
• ixrac və idxal biznesi
• birbaşa xarici investisiya
• portfel investisiyaları
√ borc kapitalı şəklində kapitalın idxalı və ixracı

226. Dünya maliyyə qloballaşmasının daşıyıcısı:

• müəssisə
√ TMB
• mərkəzi banklar
• dövlət büdcələri
• dövlət

227. TMK-ların hakim olduğu dünya bazarının əsasını təşkil edir:

√ birbaşa investisiya
• ssudakapitalı
• xüsusi kapital
• portfel investisiya
• borc kapitalı

228.  Böyük 7 -lər qrupuna daxil olan ölkələr :

• Norveç, Avstriya
• Belçika, Norveç
√ Fransa, İtaliya
• İtaliya, İspaniya
• İspaniya, Çex Respublikası

229. Bazar iqtisadiyyatının ən inkişaf etmiş ölkələrin sayı:

• 8
• 10
• 20
√ 7
• 15

230. Qloballaşma prosesinin ən dinamik istiqamətləri:

√ maliyyə, informasiya, siyasət
• texnologiya, elm
• mədəniyyət, siyasət
• informasiya, mədəniyyət
• siyasi, elm

231. Ötən dövr ərzində təşkilatın fəaliyyəti haqqında müəyyən formada məlumat təqdim edilməsi:

• Hesablanma;



• Plan;
• Proqnoz;
√ Hesabat.
• Yenidən hesabat

232. BMT-nin tipologiyasına uyğun olan dünya iqtisadiyyatında ölkələr qrupu:

√ bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr və ərazilər
• inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələri
• sənayeləşmiş ölkələr
• yeni sənayeləşmiş ölkələr

233. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşma xüsusiyyətləri:

• xarici borc probleminin  həll edilməsi
• qlobal iqtisadiyyatda TMK-nın rolunun gücləndirilməsi
• ticarətin liberallaşdırılması
• beynəlxalq terrorizmin gücləndirilməsi
√ beynəlxalq iqtisadi təşkilatların tənzimləyici rolunun artırılması

234. Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət adlanır:

• Balans mənfəəti
• Istehlak fondu;
√ Xalis mənfəət;
• Öhdəliklər və ödənişlər üzrə ehtiyatlar;
• Ehtiyat fondu

235. Müəssisənin fondları üzrə gəlirlərə aiddir:

√ Sabit öhdəlikləri;
• Öz səhmlərinin buraxılması ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin;
• Əməliyyatların gəlir;
• Amortizasiya.
• Debitor borcları

236. Müəssisənin maliyyə vəsaitlərinin mənbələri cəlb edilməsi asılıdır:

• Büdcə kreditləri;
• Əlavə kapital;
• Amortizasiyası;
√ Kreditor borcu
• Debitor borcu

237. Kvota - ixrac – idxal məhdudiyyətinin dövlət tərəfindən müəyyən olunmasıdır:

• vergi
• antiinhisarçılıq tənzimlənməsi
√ sayı və məbləği
• müdafiə
• gömrük

238. Ölkələr arasındakı maliyyə-kredit münasibətlərinin həyata keçirildiyi, beynəlxalq əmək bölgüsünün və digər amillərin iqtisadi
xarakterinin təşkil olunduğu sfera nə adlanır:

√ dünya bazarı
• daxili bazar
• milli bazar
• regional bazar



• dünya təsərrüfatı

239. Qlobal maliyyə problemləri necə həll olunur:

• beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən
• inteqrasiyalaşmış birliklər tərəfindən
• transmilli şirkətlər tərəfindən
√ bütün ölkələrin birləşməsi ilə
• hər bir ölkə tərəfindən müstəqil surətdə

240. Kvotalar ticarət siyasətinin hansı metodu ilə hesablanır:

• tarif
√ kəmiyyət
• gizli
• balans
• maliyyə

241. Bunlardan hansı  avroistiqrazlarının ikinci bazarında formalaşdırılır:

• akkreditiv
• forvard
• fyuçers
√ klirinq
• fisinq

242. Avrobazar nədir:

• ABŞ dollarının qiymətli kağızlarla mübadiləsi əməliyyatları aparılan  bazar

√ kredit və borc əməliyyatlarının həyata keçirildiyi, habelə valyuta ehtiyatı olan ölkələrin bankları tərəfindən valyuta əməliyyatlarının
həyata keçirildiyi bazar

• Avropa valyuta əvəzinə mal və xidmətlərin alqı-satqısı həyata keçirildiyi bazar
• milli valyuta ilə mal və xidmətlərin mübadiləsi zamanı  istehsalçı və istehlakçıların görüşdüyü bazar
• tələb və təklif əsasında formalaşan iki valyuta arasındakı nisbətin müəyyən edildiyi bazar

243. Dövriyyəyə yeni Avropa valyutası ola EKYU nə zaman buraxılmışdır:

• 1975
• 1980
• 1970
• 1971
√ 1979

244. Çoxtərəfli Klirinq İttifaqı nə vaxtdan fəaliyyət göstərir:

• 1970
√ 1975
• 1965
• 1977
• 1968

245. Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında Roma müqaviləsi nə zaman imzalanmışdır:

√ 1969
• 1972
• 1960
• 1965
• 1970

246. Neçə dövlət AİəT-in üzvüdür:



√ 29
• 15
• 30
• 50
• 40

247. Avropa İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır:

• 1952
• 1945
• 1950
√ 1948
• 1951

248. Tariflər və Ticarət üzrə Baş Agentliyi nə zaman yaradılmışdır:

• 1945
• 1950
√ 1947
• 1943
• 1940

249. Kuk əmsalı hansı ölçüdə müəyyən edilir:

• 15%,  cəlb olunmuş vəsaitin nizamnamə kapitalına nisbəti
• 5% , əsas fondların istehsal olunmuş məhsulun həcminə nisbəti
√ 8%, xüsusi kapitalın verilmiş kreditlərə nisbəti
• 20%, xüsusi kapitalın rentabelliyi
• 10%,  depozit vəsaitlərinin verilmiş kreditlərə nisbəti

250. Milli valyutaların paritetinə daxildir:

√ dünya pulu ilə müqayisədə iki valyuta arasında  alıcılıq qabiliyyətinin nisbəti
• dövlətin ödəniş balansının ödəmə qabiliyyətinin uzunmüddətli müvazinətini təmin etmək
• milli valyutanın regional valyutaya görə kursu
• milli valyutaların ödəniş balansı həcminin pariteti
• müəyyən valyuta arasında alıcılıq qabiliyyəti arasındakı müvazinətin pozulması

251. İnkişaf etmiş ölkələrin maliyyə sisteminin quruluşuna daxil deyil:

• müəssisə maliyyəsi
• büdcədənkənar fondlar
• bələdiyyə maliyyəsi
√ ev təsərrüfatının maliyyəsi
• büdcə

252. əvəzləşdirilmiş daxilolmalara aiddir:

• müsbət büdcə hüquqları və xərcləri üzrə hesablanan müxtəlif növ vergilər
• büdcə yığımları və xərcləri üzrə hesablanan məqsədli daxilolmalar
• büdcənin gəlirlər hissəsində yerləşən planlaşdırılmış daxilolmalar
• müsbət büdcə gəlirləri üzrə hesablanan dövlət vergiləri və transfertləri
√ mənfi büdcə hüquqları və xərcləri üzrə hesablanan müxtəlif növ yığımlar

253. Diskret xərclərə aşağıdakı məsrəflərdən hansı aiddir:

• səhiyyə, elm, tədavül, idman
√ tədavül, nəqliyyat, milli park, beynəlxalq yardım
• beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq yardım, tədavül, investisiya



• kapital, tikinti, investisiya, təhsil, sığorta
• innovasiya, investisiya, tədavül, milli park

254. Avropa Mərkəzi Bankının nizamnamə kapitalı nə qədərdir:

• 9 mlrd. Avro
• 10 mlrd. Avro
• 4 mlrd. Avro
√ 5 mlrd. Avro
• 8 mlrd. Avro

255. Maliyyə yardımı ola bilər:

√ texniki, humanitar, hərbi
• kredit şəklində, qrant və borclar
• texniki, təmənnasız və hərbi
• humanitar, hərbi və təmənnasız
• məxfi, hərbi, təmənnasız

256. Maliyyə yardımı hansı formada göstərilir:

• uzunmüddətli kredit
√ güzəştli şərtlərlə borc verilməsi
• vergitutma bazasının azaldılması
• mükafatlar verilməsi
• borclar verilməsi

257. Xarici ölkələrin xüsusi büdcədənkənar fondlarının strukturu hansılardır:

• sosial sığorta fondu, amortizasiya fondu və digər məqsədli fondlar
• ehtiyat fondu, məqsədli fondlar, pensiya fondu
√ sosial sığorta fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
• nizamnamə fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
• pensiya fondu, istehlak və yığım fondu

258. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi üçün aşağıdakılardan hansı ilə şərtlənir:

√ Istehsalçıları arasında rəqabət mexanizminin yaradılması;
• Istehsal və mal və xidmətlərin bütün icma üçün tələb paylanması;
• Sosial qruplar gəlir bölüşdürülməsi fayda.
• Maliyyə resursunun istifadəsinə nəzarət edir
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların ölkələrinin iştirakı;

259. Qlobal problemlərə aid edilmir:

• ekoloji
• enerji
• nəqliyyat
• qida
√ maliyyə

260. 1977-ci ildə BVF-nin ödənişlər balansı tərəfindən hazırlanmış sxemə aiddir:

• 100 maddə və 5 blok
• 125 maddə və 10 blok
√ 112 maddə və ya 7 blok
• 123 maddə və 9 blok
• 121 maddə və  6 blok

261. Asiya ölkələrinin klirinq ittifaqı harada yerləşir:



√ İran.
• Tacikistan.
• Özbəkistan.
• Qazaxıstan.
• İraqda.

262. Maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır:

• pul emissiyası və qiymətli kağızlar satışının artırılması
• büdcə xərclərinin azaldılması
√ beynəlxalq hesablaşma həcmi və investisiyalaşmanın yüksəldilməsi
• investisiya həcminin artırılması və pul emissiyası prosesinin sürətlənməsi
• beynəlxalq kreditləşmənin artırılması

263. Maliyyə vəziyyətinin ən yüksək dərəcəsi Avropa Birliyi ölkələrinin hansında ola bilər:

√ Almaniya
• Fransa
• Rusiya
• İspaniya
• Britaniya

264. Dövlətlər arasında maliyyə münasibətlərinin səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı göstəricilərdən hansından istifadə edilir:

• investisiya həcmi
• işsizliyin səviyyəsi
• büdcə kəsiri
• iqtisadiyyatda aktiv iştirak edən əhalinin sayı
√ ÜDM-un ümumi həcmi

265. Beynəlxalq biznesdə  cəmlənməmişdir :

• trast əməliyyatları
• sığorta əməliyyatları
√ turizm əməliyyatları
• maliyyə əməliyyatları
• bank əməliyyatları

266. Vergi, valyuta və digər güzəştlərin tətbiq olunduğu, müəyyən ərazidə formalaşan və digər ölkələrlə təsərrüfat əməliyyatı həyata keçirən
qeyri-rezidentlərin fəaliyyət göstərdiyi ərazilər nə adlanır:

• maliyyə mərkəzləri
• iqtisadi ərazisi
√ beynəlxalq mərkəzlər (zonalar)
• azad zonalar
• valyuta zonaları

267. Azad iqtisadi zonaların ölçüsündən asılı olaraq aşağıdakılardan hansı ola bilər:

√ xüsusilə  böyük
• nöqtəvi
• dövlət
• xüsusi
• orta

268. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə azad iqtisadi zonalara tətbiq olunur:

• ixrac kvotası
• gömrük rüsumlarının artması



√ müxtəlif güzəştlər
• idxal kvotası
• xarici valyuta mübadiləyə qadağa qoyulması

269. Azad iqtisadi zona üçün problemlərin həll olunma səviyyəsi aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:

√ saxlanma, tranzit zonaları, azad portlar
• mürəkkəb və çoxcəhətli AİZ
• sahə miqyasında və nöqtəvi zonası
• kriminogen zona
• sosial-yönümlü

270. əlverişli azad iqtisadi zonalara daxil deyil:

• güzəştli (rüsumsuz) ticarət rejimi
√ torpaq və binaların əvəzsiz istifadəyə verilməsi
• maşın və avadanlıqların rüsumlarından azad zona üçün istehsalının təşkili
• gəlirsiz iş
• mənfəət və kapitalın sərbəst köçürülməsi

271. Valyuta məzənnəsi nə ilə xarakterizə olunur:

√ milli valyutaların nisbəti, alıcılıq müəyyən olunması
• milli valyutaların qızıl tutumluğuna olan nisbətləri
• milli valyutaların nisbəti, BVF dərəcələri
• milli valyutaların avroya nisbəti
• pul vahidinin qızıl tutumluğu

272. Milli valyuta vahidlərinin müəyyən sayının xarici valyutanın bir vahidinə olan xarici valyuta məzənnəsi:

√ birbaşa kotirovka
• çarpaz məzənnə
• spot məzənnə
• svop məzənnə
• dolayı kotirovka

273. SDR-in indiki zaman  səbət inə daxildir:

• ABŞ dolları, Rus rublu
• Yapon Yeni
• İsveçrə frankı
√ funt sterlinq, ABŞ dolları, avro, Yapon Yeni
• avro, İsveçrə frankı

274. Dünya valyuta sisteminin əsas elementi deyil:

• beynəlxalq valyuta ehtiyatının  valyuta vahidinə görə  hesablanması.
√ milli valyuta pariteti
• məzənnə tənzimlənməsi rejimləri reqlamentləşdirilməsi
• dövlətlərarası xarici valyuta tənzimlənməsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar
• valyuta dönərliliyinin qarşılıqlı şərtləri

275. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsas formaları var:

√ ümumi bazar, gömrük ittifaqı, iqtisadi və valyuta birliyi
• sindikat və TMK
• beynəlxalq milli birliklərin assosiasiyası birliyi
• azad ticarət zonası və hərbi - siyasi birlik
• gömrük ittifaqı və ABŞ ilə inteqrasiya



276. Avropa İttifaqının təşkilatçıları üçün nəzərdə tutulmuş planların uyğun olaraq inteqrasiya formaları hansılardır:

• Rusiya ilə  əməkdaşlıq
• iqtisadi və valyuta Birliyi
• siyasi və hərbi ittifaq
• ABŞ ilə inteqrasiya
√ siyasi birlik, gömrük ittifaqı, ümumi kapital bazar

277. Qızılın demonitizasiyası nəyi bildirir:

√ qızılın metal pul funksiyasının itirilməsi
• qızılın metal pul funksiyalarını icra etməsi.
• qızılın pul  ehtiyatı funksiyaları icra etməsi.
• qızıl pul ekvivalenti funksiyasını icra etməsi.
• qızılın metal valyuta funksiyalarını itirməsi.

278. Xarici ölkələrin qanunvericilik orqanlarının iki funksiyalarını seçin:

• büdcənin  işlənib hazırlanması və büdcə icrası
√ dövlət büdcəsinin təsdiq olunması və dövlət büdcəsi icrası üzrə hesabat
• milli sərvətin bölgüsü və nəzarət olunması
• büdcə vəsaitlərinin tənzimlənməsi və nəzarət olunması
• büdcə işlənib hazırlanması və ÜDM-in bölgüsü.

279. Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin alətləri:.

• dotasiyalar, subsidiyalar, vergi və gömrük güzəştləri
• faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırması, dotasiya, gömrük güzəştləri, dotasiyalar və investisiyalar.
• investisiyalar, gömrük güzəştləri, vergilər, kreditlər.
• dotasiyalar, gömrük güzəştləri, kreditlər və vergilər
√ subsidiyalar, kreditlər, vergi və gömrük güzəştləri

280. Avrodollar bazarının əsas nəticəsinə aiddir:

• Avrozonaya mal və xidmətlərin hərəkət sürətini artırılması
√ beynəlxalq likvidlik dərəcəsinin  əhəmiyyətli artırılması
• Avrozona tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar üzrə dolların təsirinin əhəmiyyətli dərəcədə  azaldılması
• inflyasiya proseslərinin gücləndirilməsi
• inteqrasiya proseslərinin sürətləndirilməsi

281. Avrodollar bazarının tənzimlədiyi ölkələrə aid deyil:

• Fransa
• Hollandiya
√ Amerika
• Almaniya
• İngiltərə

282. Hansı konfransda rəsmi qızıl valyuta standart keçid  təsdiq edilmişdir:

• Paris Konfransı
• Bretton - Vudds konfransı
• Moskva Konfransı
• Cenevrə Konfransı
√ Genuya Konfransı

283. Dünya müharibəsi zamanı valyuta ehtiyatı aşağıdakılardan hansı idi:

• rubl
• Yuan



√ Britaniya funt-sterlinqi
• Deuç - Mark
• Dollar

284. Mərkəzi bankların Avropa sistemi necə idarə olunur:

√ idarəedici şura, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların idarə heyəti, ümumi şura
• ümumi şura, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların rəhbərlik heyəti və müşahidəçi-dispeçerləri

• Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların direktorlar şurası, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların idarə
heyəti, ümumi şura

• Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların sədrləri, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların rəhbərlik
heyəti, ümumi şura

• Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların sədrləri, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların idarə heyəti,
ümumi şura

285. Avrosistemə daxil edilir:

• avro zonasına daxil olmuş kommersiya bankları və beynəlxalq valyuta fondu
• Avropa dövlətlərinin maliyyə sistemlərinin məcmusu
• avro zonasına daxil olmuş dövlətlər və Avropa İttifaqının valyutası
√ avro zonasına daxil olmuş ölkələrin mərkəzi bankları və Avropa mərkəzi bankı
• avro zonasına daxil olmamış ölkələrin mərkəzi bankları və Avropa mərkəzi bankı

286. Beynəlxalq maliyyə inteqrasiyası nəticəsində hansı problemlər meydana çıxır:

√ investorlara beynəlxalq kapital bazarı haqqında etibarlı məlumatlar almaqda çətinlik yaradır, maliyyə resurslarının dövriyyə prosesini
zəiflədir, maliyyə bazarından asılılığını azaldır və onun fəaliyyətinə nəzarəti çətinləşdirir

• maliyyə resurslarından istifadənin başlanğıc prosedurunu zəiflədir, investorların maliyyə bazarında fəaliyyətə nəzarət etməsi bir qədər
asanlaşır, maliyyə bazarındakı dayanıqlığı möhkəmləndirir, bu fəaliyyətə nəzarəti çətinləşdirir

• qeydə alınmamış pul axını çoxalır, valyuta mübadiləsi prosedurunu çətinləşdirir, maliyyə bazarından asılılığını azaldır və onun
fəaliyyətinə nəzarəti çətinləşdirir

• valyuta vəssaitlərinin axınını çoxaldır, maliyyə bazarının fəaliyyət prosedurunu çətinləşdirir, maliyyə bazarının tədavül prosedurunu
zəiflədir və onun fəaliyyətinə nəzarəti çətinləşdirir

• qeydə alınmamış pul vəsaitləri problemini azaldır, maliyyə resurslarının dövriyyə prosesini zəiflədir, investorlara bazar haqqında etibarlı
məlumatlar almaqda çətinlik yaradır

287. Müxtəlif ölkələrin maliyyə mərkəzləri arasındakı əlaqələrin genişlənməsi nəticəsində aşağıdakılardan hansı baş verir:

• hərtərəfli fəaliyyət göstərən regional kredit institutu yaranır, regional maliyyə inteqrasiyası, maliyyə innovasiyası
• hərtərəfli fəaliyyət göstərən beynəlxalq maliyyə institutu yaranır, regional innovasiya inteqrasiyası, maliyyə innovasiyası
• hərtərəfli fəaliyyət göstərən beynəlxalq maliyyə institutu yaranır, beynəlxalq lizinq inteqrasiyası, kredit innovasiyası
• hərtərəfli fəaliyyət göstərən beynəlxalq kredit institutu yaranır, Avropaya kredit inteqrasiyası, maliyyə innovasiyası
√ hərtərəfli fəaliyyət göstərən beynəlxalq maliyyə institutu yaranır, beynəlxalq maliyyə inteqrasiyası, maliyyə innovasiyası

288. Dünya maliyyəsinin qloballaşmasının hansı səbəbləri vardır:

• aktual problemlərin həlli üçün maliyyə resurslarının axtarılması, təsərrüfat prosesinin qloballaşması, valyuta
• istehsal prosesinin qloballşaması, regional problemlərin və kredit şərtlərinin həll edilməsi üçün maliyyə resurslarının axtarılması
• istehsalat prosesinin qloballaşması, maliyyə resurslarının qlobal maliyyə problemlərinin həlli üçün sərf olunması
• fərdi istehsal prosesi, dövriyyə vəsaitlərinin axtarılması və pul vəsaitlərinin təminatı
√ iqtisadi fəaliyyətin qloballaşması, qlobal problemlərin həlli üçün pul vəsaitlərinin axtarılması və valyutavəsaitlərinin təminatı

289. Maliyyə bazarının vəziyyəti dedikdə nə başa düşülür:

√ müxtəlif maliyyə həlqələrindəki dəyişikliklərlə müəyyən edilən mövcud maliyyə vəziyyəti
• əmtəələrə gələcək texniki tələbin müəyyənləşdirilməsi
• müəssisələrdə xarici iqtisadi əlaqələrin olması
• xarici ölkələrdə lazımi miqdarda konntragentlərin olması
• informasiya sahəsinin genişlənməsi və informasiya daxilolması imkanları

290. Qlobal maliyyə bazarının fəaliyyətinin əsas forması:



• satış
• kapital
• istehsal
• təklif
√ rəqabət

291. İxrac və maliyyə münasibətlərini özündə cəmləyən bazar necə adlanır:

• regional
√ beynəlxalq
• dünya
• milli
• daxili

292. 1971-ci ildən BMT-nin formal müəyyən edilmiş  ən inkişaf etmiş ölkələr  kateqoriyasına daxil olan kriteriya hansıdır:

√ orta ömür müddəti
• iqtisadi asılılıq
• əmək resurslarının azlığı
• gəlirlərin aşağı səviyyəsi
• əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM

293. Dünya Bankının ölkə təsnifatı ilə adambaşına düşən gəlirlərə aid deyil:

√ çox yüksək
• yüksək
• orta
• aşağı
• çox aşağı

294. Maliyyə qloballaşmanın mənfi təsirlərinə aiddir:

• beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının ölkənin daxili və xarici maliyyə siyasətinə təsirinin azaldılması

√ dövlətin milli siyasətinin beynəlxalq maliyyə bazarlarından asılılığı və dünya maliyyə bazarlarının bir qrup şirkətlər tərəfindən ələ
keçirilməsi

• azad iqtisadi zonaların sayının artırılması
• gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi və dövlət kreditlərinin artırılması
• informasiyaların daxil olması və yayılması qaydalarının genişlənməsi

295. Maliyyə qloballaşmanın təsiri aşağıdakılardan hansına aid edilmir:

√ elmi-istehsalın azaldılması
• azad iqtisadi zonaların yaradılması
• transmilli maliyyə şirkətlərinin sayı
• gömrük tariflərinin sadələşdirilməsi
• bank aktivlərinin cəmləşdirilməsi

296. Maliyyə münasibətlərinin funksiyaları hansılardır:

• bölgü və yenidənbölgü, nəzarət, maraqların lobbiləşdirilməsi, marketinq və xidmət
• maraqların lobbiləşdirilməsi, nəzarət, bölgü, xidmət, marketinq
√ maraqların lobbiləşdirilməsi, xidmət funksiyası, marketinq funksiyası və maliyyə institutlarının maraqlarının razılaşdırılması
• reklam funksiyası, menecment funksiyası, kredit institutlarının maraqlarının razılaşdırılması, maraqların lobbiləşdirilməsi
• nəzarət, maliyyə institutlarının maraqlarının razılaşdırılması, reklam, marketinq

297. Maliyyə sisteminin institusional strukturuna aiddir:

√ maliyyə institutları, müşahidə və nəzarət orqanları, maliyyə münasibətləri
• bank sistemi, monitorinq qrupları, maliyyə nazirliyi
• maliyyə institutları, qırmızı xaç münasibətləri, idarəedici orqanlar və monitorinq qrupları



• maliyyə akademiyaları, monitorinq qrupları və auditorlar palatası
• maliyyə universitetləri, maliyyə münasibətləri və bank sistemi

298. İnstitusional sistem nədir:

• maliyyə sferasında fəaliyyət göstərən broker, öküz və ayıların məcmusu
√ iqtisadiyyatın maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən təşkilatlar məcmusu
• maliyyə sferasına təsir edən transmilli şirkətlərin məcmusu
• institusional sistemin forma və metodları məcmusu
• maliyyə sferasında fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin hazırlanması üzrə təşkilat qrupu

299. Fransada xarici ticarət dövriyyəsini uçota alma məqsədilə tətbiq edilən gömrük rüsumu forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Xəzinə
√ Statistik
• Yüksək proteksionist
• Anti-dempinq
• Proteksionist

300. Fransada gömrük rüsumlarının növlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Yüksək proteksionist
• Referensiya
• Anti-dempinq
• Statistik
√ Dinamik

301. Fransada gömrük rüsumlarının növlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Statistik
• Xəzinə
√ Dinamik
• Yüksək proteksionist
• Proteksionist

302. Fransada gömrük rüsumları neçə qrupa bölünür?

• 2
√ 6
• 5
• 4
• 3

303. əDV 1954-cü ilə qədər Fransada necə adlanırdı?

• Dövriyyədən universal ƏDV vergisi
• Təklif
• Tələb
• Tələbat
√ Dövriyyədən universal aksiz vergisi

304. Fransanın dolayı vergilərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

√ Sadələşdirilmiş vergi
• Xəzinə inhisar vergisi
• Aksizlər
• Gömrük vergiləri
• ƏDV

305. Fransada dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri xarakterinə görə neçə qrup üzrə təsnifləşdirlir?



• 5
• 7
√ 2
• 3
• 4

306. Fransanın maliyyə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Xüsusi fondlar
• Dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• Ümumi büdcə
√ Dövlət krediti
• Yerli maliyyə

307. Fransanın maliyyə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Ümumi büdcə
√ Dövlət krediti
• Yerli maliyyə
• Xüsusi fondlar
• Xəzinənin xüsusi hesablarda birləşdirilmiş büdcəsi

308. Fransanın maliyyə sistemi neçə elementdən ibarətdir?

√ 5
• 7
• 2
• 3
• 4

309. AFR-də əDV başqa cür necə adlanır?

• Tələb
• Universal
• Qarışıq
√ Tələbat
• Təklif

310. AFR-də dolayı vergilərə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Aksiz, mənfəət, gəlir, ƏDV
• Mənfəət, gəlir, aksiz
√ ƏDV, aksiz, gömrük rüsumu
• Gömrük rüsumu, mənfəət, gəlir, ƏDV
• ƏDV, mənfəət, gəlir

311. AFR-də nəqliyyat vergisi əsasən neçə prinsipə görə təyin olunur?

√ 2
• 7
• 5
• 4
• 3

312. AFR-də gəlir vergisinin tiplərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• əmək haqqına və işçinin stajına görə
• işçinin stajına və kapitala görə
• mənfəətə və əmək haqqına görə



• kapitala və mənfəətə görə
√ kapitala və əmək haqqına görə

313. AFR-də gəlir vergisinin neçə tipi var?

√ 2
• 7
• 5
• 4
• 3

314. AFR-də vergi siyasətinin tənzimlənməsi alətlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Vergi guzəştləri
√ Mənfəət vegisinin dərəcəsinin artırılması
• Vergiqoymanın ümumi səviyyəsinin yüksəldilməsi və azaldılması
• Müəssisənin kapitalının sürətli amortizasiyası
• Investisiyaya vergi endirimləri

315. AFR-də vergi siyasətinin tənzimlənməsi alətləri neçə cürdür?

• 5
• 7
• 2
• 3
√ 4

316. AFR-də regional büdcənin təsdiq olunma müddəti nə qədər vaxtı əhatə edir?

• 5 ay
• 7 gün
√ 1 ilə qədər
• 3 ay
• 4 həftə

317. AFR-də regional büdcəni kim təsdiq edir?

• Bundestaq
• İnzibati büdcə idarəsi
• Maliyyə Nazirliyi
√ Landtaqlar
• Bundesrat

318. AFR-də regional büdcəni kim təsdiq edir?

• Bundestaq
• İnzibati büdcə idarəsi
• Maliyyə Nazirliyi
√ Landtaqlar
• Bundesrat

319. AFR-də büdcə layihəsini kim təsdiq edir?

√ Hökumət başçısı
• Maliyyə Nazirliyi və Xəzinədarlıq
• İnzibati büdcə idarəsi
• Milli bank və Xəzinədarlıq
• Parlamentin xüsusu komissiyası

320. AFR-də büdcə layihəsi yuxarı palatada müzakirə olunduqdan sonra hansı orqana göndərilir?



√ Bundestaq
• İnzibati büdcə idarəsinə
• Maliyyə Nazirliyinə
• Landtaqa
• Bundesrat

321. AFR-in büdcə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Federal büdcə, regional büdcə
• Federal büdcə, regional büdcə, milli büdcə
• Regional büdcə, milli büdcə
• Dövlət büdcəsi, regional büdcə, milli büdcə
√ Federal büdcə, regional büdcə, yerli büdcə

322. AFR-in büdcə sistemi neçə elementdən ibarətdir?[Yeni sual]

• 2
• 4
• 5
• 7
√ 3

323. İngiltərədə büdcə layihəsini hansı orqan təsdiq edir?

• İnzibati büdcə idarəsi
√ Parlamentin xüsusu komissiyası
• Ümumi şura
• Maliyyə Nazirliyi və Xəzinədarlıq
• Milli bank və Xəzinədarlıq

324. İngiltərədə büdcə layihəsini hansı orqan müzakirə edir?

• İnzibati büdcə idarəsi
• Federal bank və Xəzinədarlıq
• Ümumi şura
√ Hökumət
• Milli bank və Xəzinədarlıq

325. İngiltərədə büdcə layihəsi hansı orqan tərəfindən  hazırlanır?

• İnzibati büdcə idarəsi
• Federal bank və Xəzinədarlıq
• Ümumi şura
√ Maliyyə Nazirliyi və Xəzinədarlıq
• Milli bank və Xəzinədarlıq

326. İngiltərədə hərbi xərclərin hər il neçə faiz artırılması nəzərdə tutulur?

• 2 %
• 4%
• 5%
• 7%
√ 3%

327. İngiltərədə daimi xərclərə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Hərbi xərclər
• Sosial xərclər
• Subsidiyalar



• Müxtəlif sahələrin maliyyələşməsi üçün xərclər
√ Avropa Birliyinə ödənilən vəsait

328. İngiltərədə daimi xərclərə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Hərbi xərclər
• Sosial xərclər
• Subsidiyalar
• Müxtəlif sahələrin maliyyələşməsi üçün xərclər
√ Kral heyətinin saxlanılması

329. İngiltərədə daimi xərclərə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Hərbi xərclər
• Sosial xərclər
• Subsidiyalar
• Müxtəlif sahələrin maliyyələşməsi üçün xərclər
√ Kral heyətinin saxlanılması

330. İngiltərədə daimi xərclər necə adlanır?

√ Parlament tərəfindən baxılmayan xərclər
• Müzakirə olunan xərclər
• Sabit xərclər
• Tənzimlənməyən xərclər
• Parlament tərəfindən baxılan xərclər

331. İngiltərədə Parlament tərəfindən təsdiq olunan xərclərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Hərbi xərclər
• Sosial xərclər
• Subsidiyalar
• Müxtəlif sahələrin maliyyələşməsi üçün xərclər
√ Avropa Birliyinə ödənilən vəsait

332. İngiltərədə Parlament tərəfindən təsdiq olunan xərclərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

√ Kral heyətinin saxlanılması
• Subsidiyalar
• Müxtəlif sahələrin maliyyələşməsi üçün xərclər
• Hərbi xərclər
• Sosial xərclər

333. AFR-də büdcə layihəsi Bundesratda nə qədər müddətə müzakirə olunur?

• 2 həftə
• 4 həftə
• 5 həftə
• 7 həftə
√ 3 həftə

334. AFR-də büdcə layihəsini hansı orqan hazırlayır?

• İnzibati büdcə idarəsi
• Parlamentin xüsusu komissiyası
• Ümumi şura
√ Maliyyə Nazirliyi
• Milli bank və Xəzinədarlıq

335. AFR-də büdcə ili nə vaxt sona çatır?



• 31 yanvar
• 31 iyun
• 31 iyul
• 31 oktyabr
√ 31 dakabr

336. AFR-də büdcə ili nəvaxt başlayır?

√ 1 yanvar
• 1 iyun
• 1 iyul
• 1 oktyabr
• 1 dakabr

337. İngiltərədə Müzakirə edilməyən fondun  xərcləri neçə istiqamətdə qruplaşdırılır?

√ 2
• 4
• 5
• 7
• 3

338. İngiltərədə kapital qoyuluşu büdcəsini əks etdirən fond  aşağıdakılardan hansıdır?

• Müzakirə edilməyən fond
• Ehtiyat fondu
• Maddi maraq fodu
√ Milli istiqrazlar fondu
• Veksel fondu

339. Ingiltərənin dövlət büdcəsinin həlqələrinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Veksel fondu
√ Milli istiqrazlar fondu
• Maddi maraq fodu
• Risk fondu
• Ehtiyat fondu

340. Ingiltərənin dövlət büdcəsinin həlqələrinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ Müzakirə edilməyən fond
• Ehtiyat fondu
• Maddi maraq fodu
• Risk fondu
• Veksel fondu

341. Ingiltərənin dövlət büdcəsi neçə həlqədən ibarətdir?

√ 2
• 4
• 5
• 7
• 3

342. Ingiltərənin maliyyə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Dövlət büdcəsi
• Yerli hakimiyyət orqanlarının maliyyəsi
• Dövlət müəssisələrinin maliyyəsi



√ Federal büdcə
• Büdcədənkənar xüsusi fondlar

343. Ingiltərənin maliyyə sistemi neçə hissədən ibarətdir?

• 2
√ 4
• 5
• 7
• 3

344. Azad İqtisadi Zonalara nə kimi konseptual yanaşmalar mövcuddur:

• inzibati
• funksional
• milli
•  regional
√ ərazi

345. İxrac kreditlərin güzəştli ayırmaları mənbəyi:

√ dövlət büdcəsi
• dövlət krediti.
• büdcədənkənar fondlar.
• sığorta fondları.
• maliyyə müəssisələri

346. Beynəlxalq kreditin müxtəlif növlərindən hansılar aşağıda vardır:

• Texniki və ixrac kredit.
• maliyyə, pul
√ lizinq və faktorinq
• svop və hesabat.
• sindikatlaşdırılmış kredit, ticarət kredit

347. Beynəlxalq kredit:

√ beynəlxalq əməliyyatlarda borc kapitalı hərəkəti.
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə dövlət yardımı.
• dövriyyə kapitalının çoxalması üçün qısamüddətli kredit.
• ölkədə borc kapitalının hərəkətı
• ödənişlər balansı subyektləri arasında azad kapitalın hərəkəti

348. Konossament nədir:

√ nəqliyyat sənədi.
• bank sənədi.
• hesablaşma sənədləri.
• emitent bankı.
• bank ödəniş almaq üçün səlahiyyətli hüquqi şəxs

349. Dövlət kredit əsas forması:

• Vergilər;
√ Borclar;
• Büdcə kəsiri
• Büdcə profisiti
• Kreditlər;

350. Bank krediti ilə dövlət krediti arasındakı fərq:



• Ictimai vəsaitlərin istifadə üçün marağın daha yüksək səviyyəsi;
• Qeyri-kommersiya xarakterli maliyyə vəsaiti ayrılmış;
• İqtisadiyyatın prioritet maliyyələşdirilməsi lazımdır
√ Dövlət kreditinin effektivlik əmsalından çox olmamalıdır
• Tədbirdə üçün kreditlər mənfəət hesabına ödənilməsi;

351. Dövlətinin kredit əsas xüsusiyyəti ;

• Əvvəlcədən müəyyən edilən müddət;
√ Dövlət məcburi hissəsi;
• Bu büdcə kəsiri əhatə lazımdır.
• Dövlət borcunun örtülməsinin zəruriliyi
• Qeyri-məhsuldar istifadə etmək;

352. Fransada tətbiq olunan güzəştli gömrük rüsumu forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Statistik
• Proteksionist
√ Referensiya
• Anti-dempinq
• Xəzinə

353. Fransada istehsal olunan məhsulların xarici bazarlarda dəyər-dəyməzinə satılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilən gömrük
rüsumu forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Statistik
• Proteksionist
• Yüksək proteksionist
√ Anti-dempinq
• Xəzinə

354. Fransada daxili bazarın xarici təcavüzdən qorunması məqsədilə idxal olunan mallara tətbiq edilən  gömrük rüsumu forması
aşağıdakılardan hansıdır?

• Statistik
• Proteksionist
√ Yüksək proteksionist
• Anti-dempinq
• Xəzinə

355. Fransada yüksək faizlə müəyyən edilən bilavasitə büdcəyə gəlir gətirən gömrük rüsumu forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Statistik
• Proteksionist
• Yüksək proteksionist
• Anti-dempinq
√ Xəzinə

356. Beynəlxalq təsərrüfat komplekslərinin yaradılması və  birgə fəaliyyət göstərməsi prosesinin dövlətlər və milli üstquqrum idarəetmə
orqanları tərəfindən tənzimlənməsi necə adlanır?

• Intervensiya
• İqtisadi inkvayrinq
√ Iqtisadi inteqrasiya
• İnfraksiya
• İntersessiya

357. ən iri maliyyə mərkəzlərinə görə liderlik edən ölkə  aşağıdakılardan hansıdır?



√  ABŞ
• Almaniya
• Yaponiya
• İsveç

358. Strateji alyansların neçə forması var?

√ 3
• 4
• 5
• 6
• 2

359. Bazarda üstünlüyə malik olmaq üçün fəaliyyətinin aparıcı istiqamətləri üzrə birgə əməkdaşlıq edən firmaların tərəf müqabilliyi necə
adlanır?

• Offşor banklar
• Transmilli şirkətlər
√ Strateji alyanslar
• Səhmdar müəssisələr
• Transmilli banklar

360. əhatə dairəsinə inteqrasiya birliklərinin sayı nə qədərdir?

• 4
• 5
• 7
√ 3
• 2

361. İqtisadi inteqrasiyanın formalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ Institusional və korporativ
• İnfraksiya və inkvayrinq
• Institusional və infraksiya
• Institusional və inkvayrinq
• Korporativ və infraksiya

362. İqtisadi inteqrasiyanın neçə forması var?

• 4
• 5
• 7
• 3
√ 2

363. Vergi, gomrük və digər sahələrdə ciddi güzəştlərin, valyuta nəzarətinin həyata keçirilmədiyi banklar aşağıdakılardan hansıdır?

• Telefon Bank
• Vençur Bank
• Bank Drayv –İn
√ Offşor Bank
• Körpü Bank

364. Müxtəlif ölkələrdə nümayəndəlik və filialları olan, hökumətlərlə pul-kredit əməliyyatları aparan nəhəng maliyyə-kredit institutu
aşağıdakılardan hansıdır?

• Telefon Bank
• Vençur Bank
√ Transmilli Bank



• Bank Drayv –İn
• Körpü Bank

365. Strateji alyansların formalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Horizontal, üfuqi, şaquli
• Daxili, xarici
• Açıq və qapalı
• Dioqonal, üfuqi
√ Dioqonal, üfuqi, şaquli

366. Transmilli şirkətlərin mühüm xarakterik xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Dövlət müəssisələri olması
• Fiskal siyasətin həyata keçirilməsi
√ Vergi güzəştlərini əldə etməsidir
• Vasitəçi kimi iştirak etməsi
• Səhmdar cəmiyyət olması

367. Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması məqsədilə həyata keşirilən tədbirlərə a.ağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Deflyasiya
• Valyuta məhdudiyyətləri
• Maliyyə-kredit siyasəti
√ Denominasiya
• Devalvasiya

368. Ticarət balansında müsbət saldo yaranan zaman nə baş verir?

• Xarici valyutada gəlirlər azalır
√ Milli valyutanın məzənnəsi yüksəlir
• Xarici valyutanın məzənnəsi yüksəlir
• Milli valyuta xarici valyutaya nisbətən ucuzlaşır
• Valyuta ehtiyatı azalır

369. Ticarət balansında mənfi saldo yaranan zaman nə baş verir?

• Xarici valyutada gəlirlər artır
• Valyuta ehtiyatı artır
√ Milli valyuta xarici valyutaya nisbətən ucuzlaşır
• Milli valyuta xarici valyutaya nisbətən bahalaşır
• Milli valyutanın məzənnəsi yüksəlir

370. Cari əməliyyatlar üzrə balansa aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Ticarət balansı
• Xidmət balansı
• Qeyri kommersiya əməliyyatları balansı
√ Kapital balansı
• Xarici investisiyalar üzrə ödəmələr

371. Xarici  ölkələrə ödəmələrin və xaricdən daxilolmaların nisbətini əks etdirən balans necə adlanır?

• Ticarət balansı
• Pul vəsailəri balansı
√ Tədiyyə balansı
• Mühasibat balansı
• Xidmət balansı

372. Dünya Bankının ali idarə orqanı aşağıdakılardan hansıdır?



√ İdarəedicilər Şurası və direktorat
• Səhmdarların ümumi yığıncağı
• MN və Federal Ehtiyat Şurası
• Səhmdarların ümumi yığıncağı və Federal Ehtiyat Şurası
• Mərkəzi Şura və Direktorlar şurası

373. Dünya Bankının filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Vitteveyn fondu
• BYİB
• AYİB
√ Çoxtərəfli Zəmanət agentliyi
• BVF

374. Dünya Bankının filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Vitteveyn fondu
• BYİB
• AYİB
√ Beynəlxal Maliyyə korporasiyası
• BVF

375. Dünya Bankının filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
• BVF
• BYİB
• AYİB
• Vitteveyn fondu

376. BYİB başqa cür necə adlanır?

• BVF
√ Dünya Bankı
• Avropa Bankı
• BİA
• BMK

377. BYİB-nin filiallarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Çoxtərəfli Zəmanət agentliyi
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Çoxtərəfli Zəmanət agentliyi, Vitteveyn fondu
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Əlavə kreditləşdirmə fondu, Beynəlxalq Maliyyə
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Çoxtərəfli Zəmanət agentliyi, Vitteveyn fondu
• Korporasiyası, Çoxtərəfli Zəmanət agentliyi
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Əlavə kreditləşdirmə fondu

378. BYİB neçənci ildən fəaliyyətə başlayıb?

• 1944
√ 1946
• 1934
• 1948
• 1945

379. BYİB neçənci ildə yaradılıb?

√ 1944



• 1946
• 1934
• 1948
• 1945

380. BVF-nun tərkibinə daxil olmayan fond hansıdır?

• Neft fondu
• Əlavə kreditləşdirmə fondu
• Vitteveyn fondu
√ Gözlənilməz hadisələr fondu
• Etibar fondu

381. BVF-nun tərkibinə daxil olan fondlar hansıdır?

√ Neft Fondu, Etibar Fondu, Əlavə kreditləşdirmə fondu
• Neft Fondu, Etibar Fondu, Gözlənilməz hadisələr fondu
• Xarici borcların azaldılması əməliyyatları üçün fond, Quruluş dəyişikliklərini dəstəkləyən fond
• Quruluş dəyişikliklərini dəstəkləyən fond

382. BVF-nun xüsusi fondlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Gözlənilməz hadisələr fondu
• Xarici borcların azaldılması əməliyyatları üçün fond[yeni cavab]
• Quruluş dəyişikliklərini dəstəkləyən fond
√ Etibar fondu
• Kreditləşdirmə fondu

383. Tədiyyə balansı neçə bölmədən ibarətdir?

√ 2
• 5
• 7
• 8
• 3

384. əvvəlcədən müəyyənləşdirilən müddətdə lizinq verənin kapital qoyuluşlarının tam amortizasiyası üçün kifayət edən məbləğin
ödənilməsini nəzərdə tutan saziş?

√ Maliyyə lizinqi
• İdxal lizinqi
• Beynəlxalq lizinqi
• İxrac lizinqi
• Əməliyyat lizinqi

385. Beynəlxalq əmək Təşkilatının neçə prinsipi var?

√ 2
• 4
• 5
• 6
• 3

386. Beynəlxalq əmək Təşkilatı nə vaxt yaradılıb?

• 1920
√ 1919
• 1922
• 1925
• 1921



387. BVF-na üzv olan ölkələr nə qədər bazis səsə malik olur?

• 255
√ 250
• 550
• 100
• 25

388. BVF təşkilati quruluşuna göre necə müəssisədir?

• Özəl müəssisə
• Holdinq
• Konsorsium
√ Səhmdar müəssisə
• Kooperativ

389. BVF-nun ali idarəetmə orqanı necə adlanır?

• MN
√ Idarəedicilər şurası
• Direktorat
• Menecerlər
• Federal Ehtiyat Şurası

390. BVF harada yaradılıb?

√ Bretton- Vuds qəsəbəsində
• Parisdə
• Belində
• Surixdə
• Londonda

391. BVF nə vaxt yaradılıb?

√ 1944
• 1946
• 1934
• 1948
• 1945

392. Liz-bekə  analoji lizinq növü aşağıdakılardan hansıdır?

• Standart lizinq
• Yaş lizinq
• Vendor lizinq
√ Mal göndərənə lizinq
• Qaytarılan lizinq

393. Lizinq şirkəti rolunda lizinq şirkətinin özü ilə və ya bankla birlikdə istehsalçı firmaların assosiasiyası çıxış edir- bu hansı lizinq
sazişidir?

• Standart lizinq
• Yaş lizinq
√ Vendor lizinq
• Tam xidmət lizinqi
• Qaytarılan lizinq

394. Liznq verənin lizinq alana əlavə xidmətlər göstərdiyi bahalı lizinq sazişi aşağıdakılardan hansıdır?



• Vendor lizinq
• Standart lizinq
• Qaytarılan lizinq
√ Yaş lizinq
• Tam xidmət lizinqi

395. Avadanlığın satıcısının lizinq alana çevrildiyi lizinq sazişi aşağıdakılardan hansıdır?

• Standart lizinq
• Yaş lizinq
• Vendor lizinq
• Tam xidmət lizinqi
√ Qaytarılan lizinq

396. Avadanlığın istehsalçısının onu lizinq şirkətinə satdığı və lizinq alan ilə istehsalçı arasında hüquqi müqavilənin olmadığı lizinq sazişi
növü hansıdır?

√ Standart lizinq
• Yaş lizinq
• Vendor lizinq
• Tam xidmət lizinqi
• Qaytarılan lizinq

397. İcarə olunan obyektə görə müqaviləyə münasibətdə lizinqin  növlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Maliyyə və Əməliyyat lizinqi
√ Tam və xalis lizinq
• Tam və natamam lizinq
• İdxal və ixrac lizinqi
• İdxal və Beynəlxalq lizinqi

398. İcarə olunan obyektə görə müqaviləyə münasibətdə lizinqin neçə növü var?

√ 2
• 5
• 8
• 3
• 4

399. Liznq şirkətinin əmlakını satın alıb, sonradan xarici lizinq alana verilməsini nəzərdə tutan lizinq müqaviləsi aşağıdakılardan hansıdır?

• Maliyyə lizinqi
• İdxal lizinqi
• Beynəlxalq lizinqi
√ İxrac lizinqi
• Əməliyyat lizinqi

400. Müxtəlif ölkələrdə yerləşən lizinq şirkətləri ilə lizinq alan arsında kı lizinq sazişi növü hansıdır?

• Maliyyə lizinqi
• İdxal lizinqi
√ Beynəlxalq lizinqi
• İxrac lizinqi
• Əməliyyat lizinqi

401. İcarə müddəti razılaşdırılmamış və ya icarəyə götürülən əmlakın tam amortizasiyasını əhatə etməyən müddətə lizinq sazişi növü
hansıdır?

• Maliyyə lizinqi
•  İdxal lizinqi



• Beynəlxalq lizinqi
• İxrac lizinqi
√ Əməliyyat lizinqi

402. Lizinq sazişlərinə  aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Maliyyə lizinqi
√ Idxal lizinqi
• Beynəlxalq lizinqi
• Ixrac lizinqi
• Əməliyyat lizinqi

403. Lizinq sazişlərinin  neçə növü var?

• 5
• 3
• 2
• 6
√ 4

404. Maşın və avadanlıqların, uzun müddət işlədilən mallrın və s. ixracının icarə forması necə adlanır?

√ Lizinq
• Icarə
• Avans
• Beh
• Ipoteka

405.  Beynəlxalq əmək Təşkilatının prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ Universallıq, 3 tərəfli nümayəndəlik
• Universallıq, indivudiallıq
• Universallıq, 5  tərəfli nümayəndəlik
• Universallıq, 2 tərəfli nümayəndəlik
• Universallıq, 2 tərəfli nümayəndəlik

406. Böyük Yeddilər Qrupu hansı ölkələr tərəfindən yaradılıb:

√ İngiltərə, ABŞ, AFR, Fransa, Yaponiya
• İngiltərə, ABŞ, AFR, Rusiya
• AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya
• AFR, Fransa, Yaponiya, Rusiya, İtaliya
• İngiltərə, ABŞ, AFR, Danimarka

407. Mərkəzi Bankların hesablaşma mərkəzi olan təşkilat aşağıdakılardan hansıdır?

√ Beynəlxalq Hesablaşma Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Dünya Bankı
• BVF
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

408. Beynəlxalq Hesablaşma Bankının qərargahı aşağıdakılardan hansıdir?

• London
√ İsveçrə-Bazel
• Lüksemburq
• Brüssel
• Nyu-York



409. ABŞ-ın Avropaya iqtisadi və siyasi yardım planı olan Marşall planını həyata keçirmək üçün yaradılan fond aşağıdakılardan hansı
daxildir?

• Beynəlxalq Hesablaşma Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Dünya Bankı
• BVF
√ İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

410. Fransada dövlət büdcəsi hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur?

• İnzibati büdcə idarəsi
√ Parlament
• Hökumət başçısı
• Maliyyə Nazirliyi və Xəzinədarlıq
• Milli bank və Xəzinədarlıq

411. Fransada büdcə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 4
• 3
• 2
• 6
• 5

412. Fransada xəzinə inhisar vergisinin növlərinə  aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Birbaşa və dolayı xəzinə inhisar vergi
• Qismən və dolayı xəzinə inhisar vergisi
• Sadə və mürəkkəb xəzinə inhisar vergisi
• Xarici və daxili xəzinə inhisar vergisi
√ Tam və qismən xəzinə inhisar vergisi

413. Fransada xəzinə inhisar vergisi neçə qrupa ayrılır?

√ 2
• 6
• 5
• 4
• 3

414. Uzunmüddətli beynəlxalq kreditin belə forması var:

• faktiki kreditləşdirmə
• planlaşdılmış kreditləşdirmə
• balans maliyyələşdirilməsi
√ layihənin maliyyələşdirilməsi
• layihənin kreditləşdirilməsi

415. Beynəlxalq kredit aşağıdakı şəkildə təsnifləşdirilir:

√ istehsal mənbələri, məqsədi, növü, vaxt, texniki göstəricisinə, təminat səviyyəsinə, kreditordan asılılığına görə.
• müddətsiz, geri qaytarılmayan, keyfiyyət, məqsədi, kreditordan asılılığına görə
• geri qaytarılmayan, texniki göstəricisinə, müddətsiz, istehsal mənbələri, kreditordan asılılığına görə .
• kreditordan asılılığına görə, istehsal yerinə görə, keyfiyyəti, təminat səviyyəsinə, istehsal mənbələrinə görə
• növü, vaxtı, texniki göstəricisinə, keyfiyyət, təminat səviyyəsinə görə.

416. Kreditin müxtəlifliyi:

• kredit sendromu, kredit zonası



• ipoteka kredit, kredit zonası
• məhdudiyyət olmadan beynəlxalq kredit verilməsi.
√ kredit zonası, kredit limiti.
• kredit zonası və kredit  axını artırılması.

417. Kreditor ölkənin məqsədi - beynəlxalq kredit mexanizmindən  istifadə edərək….:

• borcalan ölkələrdən  kapitalın köçürülməsi
• kreditorun maliyyə resurslarının səmərəli istifadə olunmasını yüksəltmək
• borcalan ölkələrinin maliyyə vəziyyətini sabitləşdirmək
• ödənişlər balansını tənzimləmək.
√ borc alan ölkələrə gəlirin köçürülməsi

418. Avrokreditlərin verilməsi zamanı tətbiq edilən baza dərəcəsinə daxildir:

• dövlət valyuta ehtiyatları.
• avrobazardakı mal və xidmətlərin keyfiyyəti.
• dövlətin maliyyə sabitliyi.
• ödənişlər balansının profisiti.
√ üç aylıq avrodollar depozitlər üzrə LIBOR qoyuluşları

419. Törəmə maliyyə alətlərinə daxil edilir:

• pul köçürmələri, səhm, istiqraz, akkreditiv
• divident, qiymətli kağızlar və birja
• qiymətli kağızlar bazarı, pul və valyuta bazarı
• öküz, ayı, kapital və qiymətli kağızlar bazarı
√ səhm, istiqraz, valyuta, svop, fyuçers

420. Dövlət kreditinin əsas funksiyaları:

√ Stimullaşdırıcı;
• Yoxlama
• Bölüşdürücü.
• Tənzimləyici;
• Təşkilati;

421. Ödəmə qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində borclu olan ölkələrin maliyyə problemlərinin  müzakirəsi üçün İEÖ-in yaratdığı təşkilat
aşağıdakılardan hansıdır?

• Dünya Bankı
√ Paris Klubu
• Beynəlxalq Hesablaşma Təşkilatı
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

422. Fransa Rezidentlərinə daxildir:

• öz ölkəsi daxilində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər
• bütün dövlət strukturları, milli şirkətlər, ölkədə daimi yaşayan vətəndaşlar
• xarici ölkələrdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul hüquqi şəxslər
√ xaricdə 2 ildən az yaşayan və bu ölkənin vətəndaşı olan fiziki şəxslər
• xaricdə və o cümlədən öz ölkəsində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlar

423. Hər hansı valyutanın xarici valyutada yaxud beynəlxalq pul vahidində ifadə olunan dəyəri necə adlanır?

• Valtyuta dempinqi
• Valyuta mövqeyi
• Valyuta şərtləşməsi
• Valyuta svopu



√ Valyuta məzənnəsi

424. Kommersiya əməliyyatları üzrə valyuta kotirovkasının aparılması necə adlanır?

√ Ikili valyuta məzənnəsi
• Fiksə edilmiş valyuta məzənnəsi
• Rəsmi valyuta məzənnəsi
• Təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi
• Üzən valyuta məzənnəsi

425. Məzənnə fərqindən istifadə edərək mənfəət əldə etmək məqsədilə xarici valyutanın alqı-satqısı necə adlanır?

• Valtyuta dempinqi
• Valyuta mövqeyi
• Valyuta şərtləşməsi
• Valyuta svopu
√ Valyuta möhtəkirliyi

426. Beynəlxalq maliyyə-kredit orqanlarının müəyyən etdiyi valyuta paritetləri əsasında təsbit olunan valyuta məzənnəsi aşağıdakılardan
hansıdır?

√ Fiksə edilmiş valyuta məzənnəsi
• Rəsmi valyuta məzənnəsi
• Təsbit edilməmiş valyuta məzənnəsi
• Üzən valyuta məzənnəsi
• Ikili valyuta məzənnəsi

427. Dövlət tərəfindən təsbit edilən valyuta məznnəsi  aşağıdakılardan hansıdır?

• Rəsmi valyuta məzənnəsi
• Üzən valyuta məzənnəsi
• Ikili valyuta məzənnəsi
√ Fiksə edilmiş valyuta məzənnəsi
• Təsbit edilməmiş valyuta məzənnəsi

428. Büdcənin ilkin layihəsi hansı orqan tərəfindən hazırlanır?

• Ümumi şura
• Maliyyə Nazirliyi
√ İnzibati büdcə idarəsi
• Milli bank
• Federal bank

429. ABŞ-da federal hökumətin büdcə ili nə vaxt başlayır?

√ 2012-10-01
• 2012-09-01
• 2012-01-01
• 2012-12-01
• 2012-11-01

430. ABŞ-da federal hökumətin büdcə ili nə vaxt sona çatır?

√ 2012-09-30
• 2012-10-30
• 1930-02-01
• 2012-01-30
• 2012-11-30

431. əksər ştatlarda büdcə ili nə vaxt başlayır?



• 2012-01-01
• 2012-09-01
• 2012-11-01
√ 1 iyul
• 2012-12-01

432. əksər ştatlarda büdcə ili nə vaxt sona çatır?

• 2012-11-30
√ 30 iyun
• 1930-02-01
• 2012-01-30
• 2012-09-30

433. ABŞ-da yerli və özünü idarəetmə orqanlarının büdcə ili nə vaxt başlayıb sona çatır?

• 1 iyul-30 iyun
√ Təqvim ili ilə üst-üstə düşür
• 1 Yanvar-30 fevral
• 1 dekabr-30 yanvar
• 1 noyabr- 30 dekabr

434. ABŞ-da federal büdcə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 4
• 3
• 7
• 5
• 2

435. ABŞ-da Büdcə prosesinin birinci mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

• 15 sentyabra qədər koqres büdcənin qətnaməsini tam qəbul etməlidir
• 10 dekabra qədər hökumət konqresə növbəti ilin büdcəsini təqdim etməlidir
√ 10 noyabra qədər hökumət konqresə növbəti ilin büdcəsini təqdim etməlidir
• Yanvar ayının yarısına hökumət büdcənin layihəsini göndərməlidir
• Büdcə haqqında ilk qətnamə qəbul olunmalıdır

436. ABŞ-da Büdcənin tərtibi və təsdiqi nə qədər müddəti əhatə edir?

• 24 ayı
• 25 ayı
• 22 ayı
• 23 ayı
√ 21 ayı

437. əmtəə, valyuta, qızıl və qiymətli kağızların alqı-satqısı üçün pul məbləğinin müqavilə bağlandıqdan müəyyən müddət sonra müqavilədə
nəzərdə tutulan qiymətlərlə ödəniməsini nəzərdə tutan saziş aşağıdakılardan hansıdır?

• Çips
• Cedel
• Reyter
• SWİFT
• Valyuta svopu
√ Fyuçers

438. ABŞ-da Büdcənin icrasını hansı orqan həyata küçirir?

• Federal Bank



• Direktorant
• VN
√ MN
• Ümumi Şura

439. ABŞ-da yerli büdcələrin gəlirləri içərisində əsas yeri hansı vergi tutur?

• Gəlir vergisi
√ Birbaşa vergilər
• Dolayı vergilər
• Əmlak vergisi
• Mənfəət vergisi

440. Bruneyin pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

• Bruney realı
• Rintiq
• Lirə
√ Bruney dolları
• Rial

441. Türkiyənin pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Lirə
• Rintiq
• Real
• Rial
• Dolları

442. Malayziyanın pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Rintiq
• Tanqa
• Lirə
• Rial
• Real

443. Yaponiyada büdcənin hazırlanması hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• İnzibati büdcə idarəsi
• Ümumi şura
√ Maliyyə Nazirliyi və departementləri
• Milli bank
• Yaponiya Emissiya bankı

444. Yaponiyada büdcə layihəsinin kassa icrasını hansı orqan həyata keçirir?

• Maliyyə Nazirliyi və departementləri
• Milli bank
• İnzibati büdcə idarəsi
√ Yaponiya bankı  və onun şöbələri
• Ümumi şura

445. SWİFT nə vaxt yaradılıb?

• 1985
• 1980
• 1953
• 1975
√ 1973



446. Valyuta mövqeyinin formulası aşağıdakılardan hansıdır?

• Vm=Dx-Kx
• Vm=Dx/Kx*100%
• Vm=Dx*Kx
• Vm=Dx+Kx
√ Vm=Dx/Kx

447. İxracatçının yaxud kreditorun valyuta məzənnəsinin düşməsi riskindən qorunmasını nəzərdə tutan razılaşma necə adlanır?

• Valyuta mövqeyi
• Valtyuta dempinqi
• Varrant
• Valyuta svopu
√ Valyuta şərtləşməsi

448. Valyuta birjalarında xarici valyuta kursları arasındakı fərqlə bağlı mənfəət əldə edilməsi məqsədilə xarici valyutanın alqı-satqısı necə
adlanır?

• Valtyuta dempinqi
• Valyuta şərtləşməsi
• Valyuta mövqeyi
• Valyuta svopu
√ Valyuta arbitrajı

449. Valyuta arbitrajının neçə forması var?

• 4
• 3
• 7
• 5
√ 2

450. Valyuta arbitrajının  iki valyuta ilə aparılması onun hansı formasıdır?

√ Sadə
• Çoxvariantlı
• Çoxtərəfli
• Mürəkkəb
• Adi

451. Valyuta arbitrajının  çox valyuta ilə aparılması onun hansı formasıdır?

• Sadə
• Çoxvariantlı
• İkitərəfli
√ Mürəkkəb
• Adi

452. Sadə valyuta arbitrajı başqa cür necə adlanır?

• Adi
• Çoxtərəfli
• Mürəkkəb
√ İkitərəfli
• Çoxvariantlı

453. Mürəkkəb valyuta arbitrajı başqa cür necə adlanır?



• Adi
• İkitərəfli
√ Çoxtərəfli
• Sadə
• Çoxvariantlı

454. Valyuta şərtləşməsi neçə formada aparılır?

• 4
• 5
• 7
• 3
√ 2

455. Vm= 1 olduqda hansı valyuta mövqeyi forması adlanır?

√ Qapalı valyuta mövqeyi
• Birbaşa valyuta mövqeyi
• Dolayı valyuta mövqeyi
• Üfuqi valyuta mövqeyi
• Açıq valyuta mövqeyi

456. Kreditor ilə borc alan  arasında razılaşmaya əsasən kredit vəsaitinin təqdim olunduğu valyitanın başqa valyuta ilə əvəz olunması necə
adlanır?

√ Valyuta svopu
• Reyter
• Çips
• Cedel
• Fyuçers
• SWİFT

457. Müəyyən müddət sonra yenidən və ya əksinə mübadilə edilməsi şərtilə milli valyutanın xarici valyutaya mübadilə edilməsi
aşağıdakılardan hansıdır?

• Cedel
√ Svop
• SWİFT
• Reyter
• Çips

458. Yaponiyada büdcə ili nə vaxt sona çatır?

√ 2012-03-31
• 2012-01-31
• 1931-02-01
• 30 iyun
• 1931-11-01

459. Yaponiyada büdcə ili nə vaxt başlayır?

• 1 iyul
√ 2012-04-01
• 2012-01-01
• 2012-09-01
• 2012-11-01

460. Yaponiyada birbaşa vergilər içərisində əsas yeri habsı vergi tutur?

• Mənfəət vergisi



• Əmlak vergisi
√ Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• Torpaq vergisi
• Sadələşdirilmiş vergi

461. Yaponiyanın maliyyə sistemi neçə hissədən ibarətdir?

• 2
• 4
• 5
• 7
√ 3

462. Orta Asiya ölkələri içərisində ölkəyə axan xarici sərmayə miqdarına görə birinci yerdə hansı ölkə durur?

√ Qazaxıstan
• Tacikistan
• Moqolustan
• Banqladeş
• Qırğızıstan

463. Qazaxıstanın pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

• Lirə
• Rial
• Real
• Rintiq
√ Tanqa

464. Səudiyyə ərbistanının pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

• Lirə
• Rial
√ Real
• Rintiq
• Dolları

465. İran İslam Respubliasının pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır

• Lirə
√ Rial
• Real
• Rintiq
• Dolları

466. ABŞ-da büdcə quruculuğu neçə səviyyədən ibarətdir?

• 4
• 5
• 7
√ 3
• 2

467. ABŞ-da ştatların gəirləri içərisində əsas yeri hansı vergi tutur?

• Birbaşa vergilər
√ Dolayı vergilər
• Mənfəət vergisi
• Sadələşdirilmiş vergi
• Əmlak vergisi



468. ABŞ banklarının digər ştatlarda olan filialları arasında pulun hərəkətini təmin edən və çeklərin göndərilməsində istifadə olunan elektron
vasitə necə adlanır?

• SWİFT
• Cedel
√ Çips
• Svop
• Reyter

469. Valyuta əməliyyatları və informasiya xidməti üzrə hansı servis xidməti tətbiq olunur?

• SWİFT
• Cedel
• Çips
• Svop
√ Reyter

470. Qiymətli kağızlar üzrə avtomatlaşdırılmış beynəlxalq banklararası hesablaşma sistemi aşağıdakılardan hansıdır?

• Çips
• SWİFT
• Reyter
√ Cedel
• Svop

471. ABŞ-ın büdcə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• Federal büdcə
• 12 mindən artıq inzibati təsərrüfat  sahibkarlıq bölmələrinin büdcələri
• 12 mindən artıq yerli bölmələrin büdcələri
√ Prefekturaların büdcələri
• Federasiya üzvü olan ştatların büdcəsi

472. Xarici bazarda malların daha sabit qiymətlərlə dünya qiymətindən aşağı satılması necə adlanır?

√ Valtyuta dempinqi
• Valyuta svopu
• Valyuta şərtləşməsi
• Valyuta mövqeyi
• Varrant

473. Milli valyutanın ucuzlaşması nəyə səbəb olur?

• Qimətlər ucuzlaşır
• Idxalın səviyyəsi azalır
√ Idxal bahalaşır
• İxrac bahalaşır
• Ixracın səviyyəsi yüksəlir

474. Beynəlxalq İqtisadi əlaqələr həyata keçirilərkən  istifadə olunan qiymət növlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Horizontal, üfuqi, şaquli
√ Daxili, xarici
• Açıq və qapalı
• Dioqonal, üfuqi
• Dioqonal, üfuqi, şaquli

475. Beynəlxalq İqtisadi əlaqələr həyata keçirilərkən neçə növ qiymətdən istifadə olunur?



• 4
• 5
• 7
√ 3
• 2

476. Bankın yaxud digər kredit təşkilatlarının xarici valyutada öhdəlikləri ilə yerləşdirmələri arasındakı nisbət necə adlanır?

• Valtyuta dempinqi
• Valyuta svopu
• Valyuta şərtləşməsi
√ Valyuta mövqeyi
• Varrant

477. Digər ölkələrin  valyutalarının yaxud beynəlxalq pul vahidlərinin məzənnəsinin qalxıb-enməsi nəticəsində yaranan valyuta məznnəsi
forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Ikili valyuta məzənnəsi
√ Üzən valyuta məzənnəsi
• Təsbit edilməmiş valyuta məzənnəsi
• Rəsmi valyuta məzənnəsi
• Fiksə edilmiş valyuta məzənnəsi

478. ABŞ-ın büdcə sistemi səviyyəlidir:

• 1
• 4
• 2
• 5
√ 3

479. ABŞ-ın büdcəsi necə tənzimlənir:

• transfert və qratlar vasitəsilə
• transfert və subsidiyalar vasitəsilə
• transfert və dotasiyalar vasitəsilə
√ dotasiya və köçürmələr vasitəsilə
• dotasiya və subvensiya vasitəsilə

480. ABŞ-ın büdcəsinin əsas gəlir mənbələrinə aşağıdakılardan hansı daxildir:

• transfertlər
• qrantlar
• gömrük rüsumları
• siyahıdakı hər şey
√ vergilər

481. ABŞ-ın büdcə sistemi:

• kapitalist
• planlaşdırılmış
• feodal
• unitar
√ federal

482. ABŞ-ın büdcə prosesi neçə mərhələyə bölünür:

• 6 mərhələyə
• 5 mərhələyə
• 2 mərhələyə



• 4 mərhələyə
√ 3 mərhələyə

483. ABŞ rezidentlərinə daxildir:

√ dövlət strukturları, milli şirkətlər, ölkədə daimi yaşayan vətəndaşlar
• xarici ölkələrdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul hüquqi şəxslər
• xaricdə və o cümlədən öz ölkəsində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlar
• xaricdə 2 ildən az yaşayan və bu ölkənin vətəndaşı olan fiziki şəxslər
• öz ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər

484. ABŞ-ın ödənişlər balansındakı kəsr nə ilə örtülə bilir:

• ixrac əməliyyatlarının artması ilə.
• mal və xidmətlərin idxalının azalması ilə.
√ dollar emissiyası ilə
• beynəlxalq qızıl ehtiyatların reallaşdırılması ilə
• qiymətli kağızlar satışı, milli valyutanın satışı ilə

485. Neçənci ildə büdcələr  ağıllı və məsuliyyətli  adlandırlırdı:

• 2005
• 2008
√ 2002
• 2000
• 1998

486. ABŞ-ın büdcə ili hansı dövrü əhatə edir:

• 1 iyuldan  30 iyunadək olan müddəti
√ 1 oktyabrdan  30 sentyabradək olan müddəti
• 1 yanvardan  31 dekabradək olan müddəti
• 1 fevraldan  1 yanvaradək olan müddəti
• 1 apreldən  31 martadək olan müddəti

487. ABŞ-ın büdcə quruluşu hansı hüquqi sənədlərlə tənzimlənir:

• “büdcə quruluşu” haqqında qanun
• vergi bəyənnaməsi
• hesabat balansı
• maliyyə qanunvericiliyi
√ ABŞ-ın Konstitusiyası

488. ABŞ-ın büdcəsinin federal xərclərinə daxil edilir:

√ diskret xərclər, əvəzləşdirilmiş daxilolmalar, təmiz layihələr
• investisiya xərcləri, sosial xərclər, diskret xərclər
• kapital xərcləri, əvəzləşdirilmiş daxilolmalar, investisiya xərclər
• cari xərclər, sosial xərclər, kredit layihəsi xərcləri
• cari xərclər, kapital xərcləri, investisiya xərcləri

489. ABŞ-ın sosial proqramı hansı funksiyaları yerinə yetirir:

√ insan kapitalına investisiyanı təmin edir və cəmiyyətin sosial sabitliyinə zəmanət verir
• bölgü, yenidənbölgü və nəzarət
• ipoteka kreditlərinin əldə olunması şərtlərini formalaşdırır
• əhalinin əmttə tələbatı səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir
• əhalini yüksək əmək haqqı səviyyəsi ilə təmin edir

490. ABŞ-da hansı xüsusi büdcədənkənar fondlar fəaliyyət göstərir:



• tibbi, hərbi-siyasi, yol və sosial
• tibbi-hüquqi, hərbi-siyasi, ekoloji və digər fondlar
• nəqliyyat, elmi-tədqiqat və hərbi-siyasi
√ ekoloji, elmi-tədqiqat, hərbi-siyasi və digər fondlar
• yol, sosial, elmi-tədqiqat və digər fondlar

491.   Büdcə və hesabatlar haqqında  ümümamerika qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir:

• 1945
• 1925
• 1920
√ 1921
• 1918

492.  Büdcənin icrasına nəzarət və vəsaitlərin dondurulması haqqında  ABŞ qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir:

• 1984
√ 1974
• 1977
• 1972
• 1976

493. Kanadanın federal büdcəsinin xərclər hissəsinin əsas xərcləri nə ilə bağlıdır:

√ dövlət borcu
• sağlamlığın mühafizəsi
• təhsil
• beynəlxalq fəaliyyət
• sosial siyasət

494. Kanadanın büdcə sistemi neçə səviyyəlidir:

• 2 səviyyəli
• 4 səviyyəli
• 5 səviyyəli
• 0 səviyyəli
√ 3 səviyyəli

495. Kanadanın büdcələrarası transferlərin əsas sistemləri:

√ subsidiya və dotasiya
• beynəlxalq kredit və transfertlər
• subvensiya və dotasiya şərtləri
• dotasiya şərtləri və mübadilə sistemi
• dotasiya və maliyyə yardımı

496. Kanadanın tələbat səviyyəsinin əsas kriteriyalarına aiddir:

• məşğulluq səviyyəsi
√ büdcə ilə təminat səviyyəsi
• yoxsulluq səviyyəsi
• xəsislik səviyyəsi
• sosial təminat səviyyəsi

497. Kanadanın büdcəsində əsas tənzimləyici yeri hansı gəlirlər tutur:

• transfertlər
• qeyri-vergilər
√ vergilər



• qrantlar
• beynəlxalq kredit

498. Kanadanın maliyyə ili ibarətdir:

• 1 oktyabrdan   31 sentyabradək
√ 1 apreldən  31 martadək
• 1 yanvardan  31 dekabradək
• 1 fevraldan  31 yanvaradək
• 1 sentyabrdan  30 avqustadək

499. Almaniyada ümumi vergilərə  hansı vergilər aid edilir?

• torpaq vergisi, əmlak vergisi, mənfəət vergisi
• mədən vergisi, torpaq vergisi, sadələşdirilmiş vergi.
√ gəlir vergisi, korporasiyaların mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi
• əmlak vergisi, vərəsəlik vergisi
• yol vergisi, mərc və lotereya vergiləri

500. AFR-də büdcə layihəsini hansı orqan hazırlayır?

• Parlamentin xüsusu komissiyası
• Milli bank və Xəzinədarlıq
• İnzibati büdcə idarəsi
√ Maliyyə Nazirliyi
• Ümumi şura


