
    3508Y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 3508Y Maliyyə və bank statistikası

1. Verilənlərdən hansı maliyyə və bank statistikasının vəzifələrinə aiddir

• maddi və kredit axınlarının səviyyə və dinamikasını proqnozlaşdırmaq
√ maliyyə və kredit axınlarının səviyyə və dinamikasını proqnozlaşdırmaq
• fasat və kredit axınlarının səviyyə və dinamikasını proqnozlaşdırmaq
• maliyyə və işçi axınlarının səviyyə və dinamikasını proqnozlaşdırmaq
• makler və kredit axınlarının səviyyə və dinamikasını proqnozlaşdırmaq

2. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

• maliyyə və əhali statistikası mühasibat balansının əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu və makroiqtisadi siyasətin işlənib
hazırlanmasında ondan necə istifadə edilməsini göstərməyə imkan verir

• maliyyə və bank statistikası tədiyə balansının əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu və makroiqtisadi siyasətin işlənib hazırlanmasında
ondan necə istifadə edilməsini göstərməyə imkan vermir

• ) əmək və bank statistikası tədiyə balansının əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu və makroiqtisadi siyasətin işlənib hazırlanmasında
ondan necə istifadə edilməsini göstərməyə imkan verir

√ maliyyə və bank statistikası tədiyə balansının əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu və makroiqtisadi siyasətin işlənib hazırlanmasında
ondan necə istifadə edilməsini göstərməyə imkan verir

• maliyyə-işçi qüvvəsi və bank statistikası tədiyə balansının əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu və makroiqtisadi siyasətin işlənib
hazırlanmasında ondan necə istifadə edilməsini göstərməyə imkan verir

3. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin

√ maliyyə və bnak statistikası dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərini və xərclərinin quruluşunun prioritetlərini
müəyyənləşdirməyə imkan verir,

• [) maliyyə və bnak statistikası dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərini və istehlakın quruluşunun prioritetlərini
müəyyənləşdirməyə imkan verir,

• maliyyə və bnak statistikası dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərini, əməyin intensivliyini və xərclərinin
quruluşunun prioritetlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir

• maliyyə və bnak statistikası gəlirlərinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərini və xərclərinin quruluşunun prioritetlərini müəyyənləşdirməyə
imkan vermi

• maliyyə və bnak statistikası fond büdcəsi gəlirlərinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərini və xərclərinin quruluşunun prioritetlərini
müəyyənləşdirməyə imkan verir,

4. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

√ maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi planının işlənib hazırlanması üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə -əmək öhdəliklərinin hazırlanması üçün istifadə edilir

• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə və lizinq öhdəliklərinin keyfiyyətinin ümumi göstəricilərinin hesablanmaması üçün istifadə
edilir,

• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan əmək ödənişlərinin lazımi göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə -əmək əməliyyatlarının zəiflik göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,

5. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə əməliyyatlarının zəiflik göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan bank əməliyyatlarının lazım olmayan ümumi göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə əməliyyatlarının müxtəlif növlülüyünün hesablanmaması üçün istifadə edilir,
√ maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə axınlarının müxtəlif parametirlərinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə və lizinq əməliyyatlarının eyni növlülüyünün hesablanması üçün istifadə edilir,

6. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin

• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan bank əməliyyatlarının zəiflik göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə əməliyyatlarının zəiflik göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,
√ maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə əməliyyatlarının gəlirlilik göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə əməliyyatlarının gəlirlilik göstəricilərinin hesablanmaması üçün istifadə edilir,
• maliyyə-iqtisadi hesablamalardan maliyyə və lizinq əməliyyatlarının ümumi göstəricilərinin hesablanması üçün istifadə edilir,

7. Ökənin maliyyə və bank statistikası sahəsində beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınması nəyi nəzərdə tutur?



• müxtəlif ölkələrin maliyyə- bank sahəsindəki siyasətin nəticələrini müqayisə etməməyi
• müxtəlif ölkələrin əmək- bank sahəsindəki siyasətin nəticələrini müqayisə etməyi
• müxtəlif ölkələrin maliyyə və əhali sahəsindəki uğurların əhəmiyyətini
√ müxtəlif ölkələrin maliyyə bank sahəsindəki siyasətin nəticələrini
• ölkələrin maliyyə əmək sahəsindəki siyasətin nəticələrini müqayisə

8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi statistika sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla nə üçün əməkdaşlıq edir?

√ maliyyə və bank statistikasını beynəlxalq standartlara uygunlaşdırmaq
• maliyyə və bank statistikasını beynəlxalq standartlardan fərqləndirmək
• maliyyə və bank statistikasının regional əhəmiyyətini azaltmaq
• maliyyə və bank statistikasının yerli əhəmiyyətini artırmaq
• maliyyə və bank statistikasının beynəlxalq standartlardan yüksək tutmaq

9. Maliyyə - iqtisadi hesablamalardan (maliyyə riyaziyyatının standart hesablamalarından) hansı sahələrdə istifadə ediliir?

√ fond və valyuta
• fond və valyuta
• fond və əmək
• fond və əhali
• işçi qüvvəsi və valyuta

10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi maliyyə və bank statistikasını beynəlxalq standartlara uygunlaşdırmaq üçün hansı
beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq edir?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
• Birləşməmiş Krallıq ilə
• Əmək Təşkilatı ilə
• Beynəlxalq Valyuta asılılıgı Komitəsi ilə
• Birləşmiş Krallığı ilə

11. Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyət istiqamətinə aiddir?

√ metodoloji işlər
• əlaqə işləri
• əlaqəsizlik işləri
• çoxillik işlər
• saxlama işləri

12.    Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyət istiqamətinə aiddir?

√ statistika işləri
• yazı-nəşr və mühasibat işləri
• ixtisasartırma işləri
• ixtisasazaltma işləri
• mühasibat işləri

13. Verilənlərdən hansı maliyyə və bank statistikasının təşkili prinsiplərinə aiddir?

√ statistika oqranlarının və dövlət vergi orqanlarının ayrılmaz əlaqəsi
• statistika oqranlarının və dövlət idarəetmə sisteminin ayrılmaz əlaqəsinin olmaması
• statistika oqranlarının və dövlət idarəetmə sisteminin ayrılmaz əlaqəsinin zəifliyi
• statistika oqranlarının və dövlət idarəetmə sisteminin ayrılmaz əlaqəsizliyi
• statistika oqranlarının və dövlət idarəetmə sisteminin ayrılmaz əlaqəsi

14. Statistik hesabatda kredit qalığı hansı sıra ilə verilir:

• hesablaşma sırası
• bölgü sırası



• kredit sırası
• məlumat sırası
√ an dinamika sırası

15. Kredit subyektləri üzrə ssuda borcunun bölgüsünü xarakterizə etmək üçün hansı qruplaşdırmadan istifadə olunur:

√ mülkiyyət formaları və təsərrüfat sahələri üzrə
• kredit növləri üzrə
• kreditin həcminə görə
• kredit təşkilatlarının etibarlılığına görə
• fəaliyyət növləri üzrə

16. Ssudanın hər hansı kateqoriyaya aid olmasının əsas meyarı hansıdır:

√ kreditin hüquqi sənədləşdirilməsi
• kreditin uzunmüddətliliyi
• təkrar qruplaşdırılmanın aparılması
• kreditdən istifadə müddəti
• kreditin qısamüddətliliyi

17. Maliyyə - iqtisadi hesablamalardan (maliyyə riyaziyyatının standart hesablamalarından) hansı işlərdə istifadə ediliir?

√ pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsinin mümkün variantlarına baxmaq
• pul vəsaitlərinin yığımını artırmaq üçün
• pul vəsaitlərinin yəğımını azatmaq üçün
• pul vəsaitlərini əhaliyə mümkün vbərabər paylamaq üçün
• pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsinin mümkün variantlarına baxmamaq

18. Verilənlərdən hansı maliyyə və bank statistikasının metodlarına aiddir?

√ dinamika sıralarının təhlili metodu, indeks metodu
• indeks metodu, ziqzaqlılıq metodu
• dinamika sıralarının təhlili metodu, sıralama metodu
• dinamika sıralarının təhlili metodu, yaşların hərəkəti metodu
• dinamika sıralarının təhlili metodu, konkordasiya metodu

19. Maliyyə və bank statistikasının ümumi metodoloji əsasını nə təşkil edir?

√ dialektik metod
• sosioloji metod
• ardıcıllılıq metodu
• əlaqəlilik metodu
• məntiqi metod

20. Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyət istiqamətinə aiddir?

√ analitik fəaliyyət
• [fərdi fəaliyyət
• birgə fəaliyyət
• sintez fəaliyyət
• ümumi fəaliyyət

21. Verilənlərdən hansı maliyyə və bank statistikasının öyrəndiyi sahələrə aiddir?

√ bunların hamısı
• qiymətli kagızlar
• valyuta məzənnəsi
• sığorta
• pul tədavülü



22. Maliyyə və bank sferasında baş verən hadisə və proseslərin səbəb-nəticə asılılığının kəmiyyət qanunauygunluğunu öyrənən fənnə nə ad
verirlər?

√ maliyyə və bank statistikası
• sosial statistika
• iqtisadi statistika
• sosiologiya
• bank statistikası

23. Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi statistikasının göstəricilər sisteminə bu göstəricilərdən hansı aid edilmir:

√ kredit faizi
• rentabellik
• dövriyyə vəsaitləri
• debitor borcları
• mənfəət

24. Maliyyə və bank statistikası ümumi halda nəyi öyrənir

√ iqtisadiyyatda maliyyə, pul və kredit axınlarının hərəkəti ilə bağlı prosesləri
• hadisələrin əlaqə və asılılıqları
• statistik məcmu nu
• məcmu vahidini
• Pulun dəyərini müəyyən edən metodlar məcmusunu

25. Maliyyə statistikasının öyrənilmə obyekti nədir

√ maliyyə hadisə və prosesləri
• statistik məcmu
• məcmu vahidi
• hadisələrin əlaqə və asılılıqları
• məlumat daşıyıcısı

26. Maliyyə statistika predmetini nətəşkil edir:

√ Maliyyə sahəsində baş verən hadisələrin kəmiyyət qanunauyğunluqları
• Maliyyə sahəsində baş verən hadisələrin əlaqə və asılılıqları dinamikasvı
• Maliyyə sahəsində baş verən hadisələrin əlaqə və asılılıqları inkişaf istiqamətlər
• Maliyyə sahəsində baş verən hadisələrin əlaqə və asılılıqları məkan dəyişmələri
• Maliyyə sahəsində baş verən hadisələrin əlaqə və asılılıqları

27. Vergi bazasının dəyişməsi hesabına vergi daxilolmalarının həcminin mütləq dəyişməsi:

• e

• n

• g



√ a

28.
ABŞ-ın  X ştatında   2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə vergi dərəcəsinin və bazasının dəyişməsi hesabına mənfəət vergisi üzrə vergi
daxilolmalarını həcmi 20%  artaraq 5. 600 mlrd. dollar  olmuşdur. Bu artımın 70%-i vergi dərəcəsinin dəyişməsi hesabına olmuşdur. Bu
artımda vergi bazasının  dəyişməsi hesabına vergi daxiolmalarının məbləğini hesablayın (mlrd.dollarla)

•  653
• 3920
• 933
• 1120
√ 336

29.
ABŞ-ın  X ştatında   2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə vergi dərəcəsinin və bazasının dəyişməsi hesabına mənfəət vergisi üzrə vergi
daxilolmalarını həcmi 20%  artaraq 5. 600 mlrd. dollar  olmuşdur.Bu artımın 70%-i vergi dərəcəsinin dəyişməsi hesabına olmuşdur. Bu
artımda vergi dərəcəsinin  dəyişməsi hesabına vergi daxiolmalarının məbləğini hesablayın (mlrd.dollarla)

• 280
•  933
•  1120
• 3920
√ 784

30. Yanvar ayına nisbətən mart ayında sosial sığorta fondundan müvəqqəti əmək qabliyyətini itirməyə görə verilən müavinətləri orta
məbləğinin 15% artdığını, müavinətin ümumi məbləğinin 8% azaldığını bilərək müavinət alanların sayının dəyişməsini müəyyənləşdirin

√ 20% azalmışdır
• 21% azalmışdır
• dəyişməmişdir;
• 23% artmışdır
• 20% artmışdır

31. Əsas dövrə nisbətən cari dövrdə sosial sığorta fondundan müvəqqəti əmək qabliyyətini itirməyə görə verilən müavinətin ümumi
məbləğinin 10% artdığını, müavinət alanların sayının 15% azaldığını bilərək müavinətlər

√ 29% artmışdır
• 22% artmışdır
• 23% azalmışdır
• dəyişməmişdir%.
• 29% azalmışdır

32.
Əvvəlki ilin I rübünə nisbətən cari ilin müvafiq dövründə sosial sığorta fondundan müvəqqəti əmək qabliyyətini itirməyə görə verilən
müavinətləri orta məbləğinin 3% artdığını, müavinət alanların sayının 3% azaldığını bilərək müavinətin ümumi məbləğinin dəyişməsini
müəyyənləşdirin

√ 0.09%
• 5.70%;
• 3.70%;
• 30.0%.
• 0.90%;



33. : Baza ilində fiziki şəxsin ödədiyi gəlir vergisi 2870 p.v., gəlir vergisinin faiz dərəcəsi isə 14% təşkil etmişdir.Hesabat ilində fiziki
şəxsin gəlirinin həcminin 20% azaldığını bilərək onun gəlirinin həcmini müəyyən edin:

√ 16400.0
• 560.0
• 24600.0
• 574.0
• 20500.0

34. Baza ilində fiziki şəxsin ödədiyi gəlir vergisi 2870 p.v., gəlir vergisinin faiz dərəcəsi isə 14% təşkil etmişdir.Hesabat ilində fiziki şəxsin
ödədiyi gəlir vergisinin həcminin 20% artdığını bilərək onun gəlirinin həcmini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 24600.0
• 20500.0
• 560.0
• 574.0
• 3444.0

35. Baza ilində fiziki şəxsin ödədiyi gəlir vergisi 2870 p.v., gəlir vergisinin faiz dərəcəsi isə 14% təşkil etmişdir.Hesabat ilində fiziki şəxsin
gəlirinin həcminin 20% artdığını bilərək onun ödəyəcəyi verginin həcmini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 3444.0
• 560.0
• 24600.0
• 574.0
• 20500.0

36. Hesabat ilində ƏDV üzrə büdcə daxilolmalarının həcmi 12 mlrd.p.v. təşkil etmişdir.Əgər əlavə dəyər vergisi üzrə faiz dərəcəsi 15%
təşkil edərsə, vergiyə cəlb olunan bazanın həcmini müəyyən edin:

√ 80.0
• 1.8
• 18.0
• 180.0
• 37.0

37.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən gələn ilin Dövlət büdcəsinin gəlirləri 50 mlrd. p.v., xərcləri isə bundan 8% çox
olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna əsasən ÜDM-in həcmi 125 mlrd. p.v. olmalıdır.Büdcə kəsirinin büdcə gəlirlərində
xüsusi çəkisini müəyyən edin.

√ 0.08
• 0.4
• 0.074
• 0.112
• 0.032

38.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən gələn ilin Dövlət büdcəsinin gəlirləri 50 mlrd. p.v., xərcləri isə bundan 8% çox
olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna əsasən ÜDM-in həcmi 125 mlrd. p.v. olmalıdır.Büdcə kəsirinin ÜDM-də xüsusi
çəkisini müəyyən edin. (

√ 0.032
• 0.4
• 0.025
• 0.112
• 0.08

39. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər gəlirlərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcə profisitinin ÜDM-də xüsusi çəkisini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 0.02
• 0.2
• 0.19



• 0.45
• 0.01

40. : Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər gəlirlərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcə profisitinin həcmini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 1.0
• 20.0
• 19.0
• 45.0
• 2.0

41.
Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin gəlirləri xərclərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcə defisitinin ÜDM-də xüsusi çəkisini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 0.02
• 0.36
• 0.55
• 0.04
• 0.05

42. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin gəlirləri xərclərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, gəlirlərin ÜDM-də xüsusi çəkisini müəyyən edin: (Çəki: 1)

√ 0.38
• 0.6
• 0.55
• 1.35
• 0.05

43. Ölkənin maliyyə vəziyyətinin qənaətbəxş hesab olunması üçün dövlət büdcəsinin kəsirinin UDM-da xüsusi çəkisi hansı həddən çox
olmamalıdır?

√ 0.03
• 0.01
• 0.05
• 0.2
• 0.1

44.
Büdcə gəlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lədən vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyri-vergi daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸
kapital əməliyyatla¬rından gəlirlərin 6.9 mln. dollar¸ əldə edilmiş rəsmi transfertlərin 6.9 mln. dollar olduğunu bilərək Büdcə gəlirində
Kapital əməliyyatlarından daxil olan gəlirin payını he¬sab¬layın: (Çəki: 1)

√ 0.9%;
• 86.0%;
• 90.5 %;
• 7.9%;
• 89.9%;

45.
Büdcə gəlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lədən vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyri-vergi daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸
kapital əməliyyatla¬rından gəlirlərin 6.9 mln. dollar¸ əldə edilmiş rəsmi transfertlərin 6.9 mln. dollar olduğunu bilərək Büdcə gəlirində
Qeyri-vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisini he¬sab¬layın:

√ 7.7%;
• 86.0%;
• 90.5 %;
• 7.9%;
• 89.9%;

46.
Büdcə gəlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cüm¬lədən vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyri-vergi daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸
kapital əməliyyatla¬rından gəlirlərin 6.9 mln. dollar¸ əldə edilmiş rəsmi transfertlərin 6.9 mln. dollar olduğunu bilərək Büdcə gəlirində
vergi daxilolmala¬rının xüsusi çəkisini he¬sab¬layın: (Çəki: 1)



√ 90.5 %;
• 86.0%;
• 7.7%;
• 7.9%;
• 89.9%;

47. 2010-cu ildə dövlətin büdcə gəliri 232.7 mln. dollar¸ 2011 -ci ildə isə 257.1 mln. dollar ol¬muş¬dur. Bu Bu məlumata əsasən 2010-cu
ilə nisbətən 2011-ci ildə büdcə gəlirinin mütləq ifadədə dəyişməsini hesablayın : (

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

48. Sual: Ötən ildə ümumi dövlət borcunun 11.5 mlrd. manat, xarici dövlət borcunun 7.5 mlrd manat olduğunu bilərək xarici dpvlət
borcunun xüsusi çəkisini hesablayın (Çəki: 1)

√ 65.2%
• 55.2%.
• 201%;
• 6.5%;
• 0.065;

49.
Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında ilin sonuna Pensiya fondunun vəsaitlərinin həcmini balans qaydası ilə hesablayın. 1. hesabat
dövrünün əvvəlinə vəsaitlərin həcmi 15 mln. manat 2. il ərzində daxil olmaların həcmi – 5 , 4 mln manat 3. il ərzində xərclənmiş
vəsaitlərin məbləği – 4,2 mln manat

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

50. Verilənlərdən hansı mövcud təsnifata görə büdcə xərclərinin quruplaşdırılması əlamətlərinə aid deyil? (

• təsisat
• funksional
√ ictimai
• iqtisadi
• hamısı

51. verilənlərdən hansı büdcə təsnifatının ümumi sxemində əks olunmayıb? (Çəki: 1)

• dövlət borcu
√ büdcənin orta illik məbləği
• büdcə xərcləri
• büdcə maliyyələşdirilməsi
• Büdcə gəlirləri

52.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən gələn ilin Dövlət büdcəsinin gəlirləri 50 mlrd. p.v., xərcləri isə bundan 8% çox
olmalıdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna əsasən ÜDM-in həcmi 125 mlrd. p.v. olmalıdır.Belə olan halda dövlətin maliyyə
vəziyyətini qənaətbəxş hesab etmək olarmı: (Ç

• Olar ---büdcə kəsirinin xərclərdə xüsusi çəkisi 7,4 %-dir;
√ Xeyir---büdcə kəsirinin ÜDM-də xüsusi çəkisi normalar daxilində deyil
• Olmaz---büdcə kəsirinin ÜDM-də xüsusi çəkisi normalar daxilindədir;
• Olar ---büdcə kəsirinin gəlirlərdə xüsusi çəkisi 8%-dir;
• Bu neft gəlirlərindən asılı olaraq müəyyən edilə bilər.



53. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər gəlirlərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, xərclərin həcmini müəyyən edin: (Çəki: 1)

• 47.5
• 38.0
• 55.0
• 5.0
√ 19.0

54. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər gəlirlərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisini müəyyən edin: (Çəki: 1)

• 1.35
• 0.55
• 0.6
• 0.05
√ 0.38

55. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin gəlirləri xərclərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, büdcə defisitinin həcmini müəyyən edin: (Çəki: 1)

• 19.0
• 45.0
√ 1.0
• 2.0
• 20.0

56. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin gəlirləri xərclərinin 95% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 50 mlrd. p.v. olarsa, gəlirlərin həcmini müəyyən edin

• 5.0
√ 19.0
• 20.0
• 90.0
• 60.0

57. Büdcədənkənar fondlar bu məsələləri həll etməyə imkan verir:

√ bunların hamısını;
• xarici dövlətlərdə daxil olmaqla, tərəf müqavillərinə borclar (kreditlər) vermək

• pensiya, yardım ödəniləmsi yolu ilə əhaliyə sosial xidmətlər göstərmək. Bütövlükdə sosial infrastrukturun subsidii¬yalaş¬dırmasını və
maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;

• xüsusi mənbələr hesabına təbiəti mühafizə tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək;
• yerli müəssisələri maliyyələşdirmək, subsidiyalaşdırma və kreditləşdirmə vasitəsilə istehsal prosesinə təsir etmək;

58. Büdcə xərclərnin təsisat (icracı) əlaməti üzrə qruplaşdırılması bu:

• Vəsaitlərin konkret icraçılar üzrə silinməsini əks etdirməyə imkan verir
• Vəsaitlərin konkret gəlir üzrə bölgüsünü əks etdirməyə imkan verir;
• Vəsaitlərin konkret icraçılar üzrəxərclənməsini əks etdirməyə imkan ve
√ Vəsaitlərin konkret icraçılar üzrə bölgüsünü əks etdirməyə imkan verir;
• Vəsaitlərin konkret iştirakçılar üzrə bölgüsünü əks etdirməyə imkan verir

59. Xərclərin funksional quruluşu bu

√ dövlətin həyata keçirdiyi əsas funksiyalarla baglı xərc maddələrindən ibarətdir
• dövlətin həyata keçirdiyi əsas funksiyalarla baglı strateji maddələrindən ibar
• dövlətin həyata keçirdiyi əsas funksiyalarla baglı xərclərin gəlirdən asılılığı maddələrindən ibarətdir;
• dövlətin həyata keçirdiyi əsas funksiyalarla baglı gəlir maddələrindən ibarətdir
• büdcənin icrası baxımından vahid yanaşma imkanlarını təmin edir;



60. Dövlət büdcəsinin xərclərinin təsnifatı bu əlamətlər üzrə aparılır:

√ Funksional, təsisat,iqtisadi
• Funksional, sosial,iqtisadi
• Funksional, bələdiyyə, iqtisadi
• Funksional, təsisat,sosial;
• Funksional, təsisat,iqtisadi, sosial

61. Ümumi şəkildə büdcə təsnifaı necə həyata keçirilir

• Büdcə defisiti, büdcə xərcləri, büdcənin maliyələşdirilməsi, dövlət borcu
√ Büdcə gəlirləri, büdcə xərcləri, büdcənin maliyələşdirilməsi, dövlət borcu
• Büdcə gəlirləri, büdcə xərcləri, büdcənin maliyələşdirilməsi, iqtisadi;
• Büdcə gəlirləri, funksional, büdcənin maliyələşdirilməsi, dövlət borcu
• Büdcə gəlirləri, büdcə xərcləri, təsisat, dövlət borcu;

62. Vergi daxil olmalarının həcminin dəyişilməsinə təsir edən amillər hansıdır: (Çəki: 1)

• Vergi dərəcəsi, vergi məbləgi
• Vergi bazası, vergi ödənişi
• Aksiz, rüsum, dəbbə
• Gəlir, mənfəət, dövriyyə
√ Vergi bazası, Vergi dərəcəsi

63. Dövlətin maliyyə-pul-kredit siyasətinin in¬for¬masiya bazasınınə təşkil edir? (Çəki: 1)

• Səhiyyə və bank statistikası;
√ Maliyyə və bank statistikası;
• Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi statistikası
• Rabitə statistikası;
• İncəsənət statistikası;

64. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının nöqteyi nəzətindən vergilər təsnifatlaşdırılır

√ Ümumdövlət, regional, yerli;
• Birbaşa, dolayısı;
• Sahibkar, müftəxor, dilənçi;
• Ümumdövlət, regional, yerli, səviyyəli
• Personal, real, proqressiv;

65. Bünlardan hansı büdcə təsnifatına aiddir

• Xarici maliyyələşdirmə mənbələrinin təsnifatı
• Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
• Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
√ Sadalananların hamsı.
• AR-nın xarici borclarının təsnifatı;

66. Defisit dedikdə nə başa düşulur:

• UDM-in artım sürəti
√ Budcə xərclərinin gəlirini üstələməsi
• Dövlət borcunun azalması
• Büdcə xərclərinin gəlirdən çox olması
• Büdcə gəlirinin çatışmamazlığı

67. Profisit bu:

• Material vəsaitlərinin çatışmamazlığıdır;
√ Büdcənin gəlir və xərcləri arasında yaranan fərqdir



• Normadan çox olan mənfəətdir;
• Maliyyə çatışmamazlığıdır;
• Büdcə gəlrlərinin xərcdən aşağı olmasıdır

68. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən 2010-cu ilin büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisini hesablayın(mln. dollar):

√ 2.0%;
•  10.5%;
• 3.0%;
•  2.5%;
• 10.8%;

69. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən 2010-cu ilin büdcə kəsirini hesablayın(mln. dollar):

√  -82.8 mln. dollar;
•  -90.7 mln. dollar
• 24.8 mln. dollar
• 24.4 mln. dollar
• 105.7 mln. dollar

70. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən 2010-cu ilin büdcə xərclərinin ümümi daxili məhsulda xüsusi çəkisini hesablayın(mln. dollar):

• 10.5%;
• 10.8%;
√ 16.3%;
• 14.3%;
• 16.0%;

71. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən 2010-cu ilin büdcə gəlirinin ümümi daxili məhsulda xüsusi çəkisini hesablayın

• 15.0%;
√ 14.3%;



• 16.0%;
• 10.5%;
• 10.8%;

72. Vergi bazasının həcminin dəyişməsi hesabına büdcəyə əlavə daxilolmaların xüsusi çəkisi aşagıdakı kimi hesabalnır:

√ a

• u

• i

• j

73. Vergi dərəcəsinin kəmiyyətinin dəyişilməsi hesabına büdcəyə əlavə daxilolmaların xüsusi çəkisi aşagıdakı kimi hesabalnır

• y

√ a

• g

• u



74. Vergi dərəcəsinin dəyişməsi hesaına vergi daxil¬olma¬larının həcminin mütləq dəyişməsi: (

√ a

• g

• f

• b

75. Vergi dərəcəsi və vergi bazasının kə¬miyyətinin dəyişməsi hesabına vergi daxilolmalarının həcminin dəyişməsi belə müəyyən olunur:

• h

• b

• m

√ a



76.

Verilmiş şərti məlumatlar əsasında  Pensiya fondunun  ilin axırına vəsaitlərinin həcmini balans qaydası ilə hesablayın.
1. hesabat dövrünün əvvəlinə vəsaitlərin həcmi 150 mln. manat
2. il ərzində daxilolmaların həcmi – 4 4 mln manat
3. il ərzində xərclənmiş vəsaitlərin məbləği – 38 mln manat

• 24  mln manat
• 68  mln manat
• 144 mln manat
√ 156 mln manat
• 123 mln manat

77.
ABŞ-ın  X ştatında   2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə vergi dərəcəsinin və bazasının dəyişməsi hesabına mənfəət vergisi üzrə vergi
daxilolmalarını həcmi 20%  artaraq 5. 600 mlrd. dollar  olmuşdur. Bu istiqamətlər üzrə vergidaxilolmaların  artım sürətini  faizlə
hesablayın.

• 80
√  120
•  12
• 20
• 180

78.
ABŞ-ın  X ştatında   2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə vergi dərəcəsinin və bazasının dəyişməsi hesabına mənfəət vergisi üzrə vergi
daxilolmalarını həcmi 20%  artaraq 5. 600 mlrd. dollar  olmuşdur. Bu istiqamətlər üzrə vergidaxilolmaların  nisbi artımı faizlə
hesablayın.

• 120
• 12
• 180
• 80
√ 20

79. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 96% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 60 mlrd. manat  olarsa, gəlirlərin həcmini müəyyən edin(mlrd.manatla):

• 19
• 20
√ 25
• 24
• 4

80. A ölkəsində cari ildə  ümumi dövlət borcunun 18 mlrd. p.v.,  xarici dövlət borcunun  isə  bundan  6 dəfə az  olduğu  məlum olmuşdur.
Xarici dövlət borcunun ümumi dövlət borcundakı xüsusi çəkisini hesablayın( faizlə)

• 12,6
√ 16,7
• 2,5
• 4,5
• 1,8

81. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 96% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 60 mlrd. manat  olarsa, gəlirlərin həcminin ÜDM-dəki xüsusi çəkisini müəyyən edin(faizlə ):

• 19
√ 41,67
• 40
• 24



• 40,66

82.
Aşağıdakı  şərti məlumatlara  əsasən hesabat dövründə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 96% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin
ÜDM-də xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 60 mlrd. manat  olarsa,  büdcə profisitinin həcminin büdcə gəlirlərindəki xüsusi çəkisini
tapın(faizlə):

• 1
• 60
• 25
√ 4
• 8

83. Şərti məlumatlara əsasən hesabat dövründə Dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərinin 96% -i qədər olmuşdur.Əgər xərclərin ÜDM-də
xüsusi çəkisi 40% və ÜDM-in həcmi 60 mlrd. manat  olarsa, büdcə profisitinin həcmini hesablayın(mlrd.manatla):

• 25
• 3
• 4
√ 1
• 20

84.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun İl ərzidə daxilolmaları ilə xərclənmiş pul vəsaitlərinin saldosunun fondun
vəsaitlərinin orta illik  həcmindəki xüsusi çəkisini  hesablayın(faizlə):
1)İlin əvvəlinə fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 440 milyon dollar
2)İlin sonuna fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 490 milyon dollar
         3)İl ərzidə daxil olan pul vəsaitlərinin məbləği- 94 milyon dollar

• 21,36
√ 10,75
• 19, 18
• 34,5
• 4,5

85.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun İl ərzidə xərclənmiş pul vəsaitlərinin məbləğinin fondun  vəsaitlərinin orta illik
həcmindəki xüsusi çəkisini hesablayın(faizlə):
         1)İlin əvvəlinə fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 440 milyon dollar
2)İlin sonuna fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 485 milyon dollar
3)İl ərzidə daxil olan pul vəsaitlərinin məbləği- 95 milyon dollar

• 20
• 12
√ 10,8
• 11,4
• 10,3

86.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun illik daxilolmalarının həcminin fondun ümumi vəsaitlərinin orta illik həcmindəki
xüsusi çəkisini tapın(faizlə):

d) İlin sonuna fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 340 milyon dollar
e)İl ərzidə xərclənmiş pul vəsaitlərinin məbləği- 65 milyon dollar
f)illik daxilolmalarının həcmi-  82 milyon dollar

• 24,1
• 26
• 25,4
√ 24,7
• 5

87.
ABŞ-ın  X ştatında   2014-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə vergi dərəcəsinin və bazasının dəyişməsi hesabına mənfəət vergisi üzrə vergi
daxilolmalarını həcmi 600 mlrd. dollar  artmışdır. Bu artımın 75%-i vergi dərəcəsinin dəyişməsi hesabına olmuşdur. Vergi bazasının
dəyişməsi hesabına vergi daxiolmalarının məbləğini hesablayın (mlrd.dollarla)

√ 150
• 750
•  280



• 450
• 100

88. A ölkəsində cari ildə  ümumi dövlət borcunun 18 mlrd. p.v.,  xarici dövlət borcunun  isə  bunun  25%  həcmində olduğu  məlum
olmuşdur. Xarici dövlət borcunun həcmini  hesablayın( mlrd.p.v-lə)

√ 4,5
• 3,6
• 18
• 1,8
• 22,5

89. Verilənlərdən hansı mövcud təsnifata görə büdcə xərclərinin quruplaşdırılması əlamətlərinə aid deyil?

• hamısı
• funksional
√ irrasional
• iqtisadi
• təsisat

90.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun İl ərzidə xərclənmiş pul vəsaitlərinin məbləğini  hesablayın(milyon dollarla):
1)İlin əvvəlinə fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 440 milyon dollar
2)İlin sonuna fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 485 milyon dollar
3)İl ərzidə daxil olan pul vəsaitlərinin məbləği- 95 milyon dollar

• 45
• 95
• 440
• 80
√  50

91.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun İlin əvvəlinə fondun pul vəsaitlərinin  həcmini hesablayın(milyon dollarla):

a) İlin sonuna fondun pul vəsaitlərinin həcmi- 340 milyon dollar
b)İl ərzidə xərclənmiş pul vəsaitlərinin məbləği- 65 milyon dollar
c)illik daxilolmalarının həcmi-  82 milyon dollar

• 405
• 275
• 422
• 487
√ 323

92.

Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında  pensiya fondunun illik daxilolmalarının həcmini hesablayın(milyon dollarla):
a. İlin əvvəlinə fondun pul  vəsaitlərinin həcmi- 240 milyon dollar
b.İlin sonuna fondun pul    vəsaitlərinin həcmi- 278 milyon dollar
c.İl ərzidə xərclənmiş pul  vəsaitlərinin məbləği- 45 milyon dollar

√ 83
• 233
• 473
• 563
• 285

93. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında məhsul vahidinin qiymətini hesablayın 1. Məhsul satışından mənfəət – 25000 man 2. Məhsulun
həcmi – 1250 ədəd 3. Məhsul vahidinin istehsal məsrəfi – 11 man

• 26.0
• 14.0
√ 31.0
• 23.0
• 19.0



94. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında müəssisə üzrə cari aktivlərin həcmini müəyyənləşdirin 1. Qısamüddətli borcların ümumi məbləği –
6 milyon manat 2. Cari likvidlik əmsalı – 0,25

• 24.0
• 5.75
• 15.0
√ 1.5
• 6.25

95.
A Firması üzrə istehsal olunan  və satılan məhsulun  2014-cü ildə həcmi 500 ədəd, vahidinin dəyərinin(topdansatış qiyməti) 80 manat,
məsrəfinin 30 manat,  2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq 640 ədəd,95 manat və 45 manat olduğu verilmişdir. Məsrəfin
dəyişməsi hesabına  satışından mənfəətin həcminin dəyişməsini hesablayın(manatla).

• -8 000
• 4 000
• 20 000
√ -9 600
• -5 000

96.
A Firması üzrə istehsal olunan  və satılan məhsulun  2014-cü ildə həcmi 500 ədəd, vahidinin dəyərinin(topdansatış qiyməti) 80 manat,
məsrəfinin 30 manat,  2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq 640 ədəd,95 manat və 45 manat olduğu verilmişdir. A firması üzrə
mənfəətin mütləq dəyişməsini hesablayın (manatla).

√ 7 000
• 9 000
• 8 000
• 9 600
• 12 000

97.
A Firması üzrə istehsal olunan  və satılan məhsulun  2014-cü ildə həcmi 500 ədəd, vahidinin dəyərinin(topdansatış qiyməti) 80 manat,
məsrəfinin 30 manat,  2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq 640 ədəd,95 manat və 45 manat olduğu verilmişdir. 2015-cü il üzrə
məhsul  satışından mənfəətin həcmini hesablayın (manatla).

• 25 000
• 8 000
√ 32 000
• 9 600
• 40 000

98.
A Firması üzrə istehsal olunan  və satılan məhsulun  2014-cü ildə həcmi 500 ədəd, vahidinin dəyərinin(topdansatış qiyməti) 80 manat,
məsrəfinin 30 manat,  2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq 640 ədəd,95 manat və 45 manat olduğu verilmişdir. 2014-cü il üzrə
məhsul  satışından mənfəətin həcmini hesablayın(manatla).

• 40 000
• 8 000
• 9 600
• 20 000
√ 25 000

99. A Firması üzrə istehsal olunan məhsulun  2014-cü ildə həcmi 500 ədəd, vahidinin dəyəri isə 80 manat, 2015-ci ilə isə bu göstəricilər
uyğun olaraq 640 ədəd və 95 manat olmuşdur. Satışın orta qiymətinin mənfəətin dəyişməsinə təsirini hesablayın.

• 8 000
√ 9 600
• 20 800
• 20 000
• 140

100. Firmanın illik balans mənfəətinin həcmi 4,6 mln manat, məhsul satışından mənfəəti 2,9 mln manat, əsas fondların satışından əldə edilən
mənfəətin isə 1, 3 mln manat olduğu məlum olmuşdur. Satışdan kənar əməliyyatlardan mənfəətin həcmini tapın

√ 0,4 mln manat
• 3, 0 mln manat



• 6, 2 mln manat
• 8, 8 mln manat
• 0 manat

101. : D firması üzrə kapitalının ümumi həcminin 40 000 manat, kapitalın ümumi dövriyyə əmsalının 30 %, dövriyyə vəsaitlərinin orta
qalığının isə 4000 manat oldugunu bilərək, dövriyyə vəsaitlərinin dövr etmə əmsalını tapın.

• 16.0
√ 3.0
• 0.3
• 0.1
• 10.0

102. Müəssisənin kapitalının ümumi həcminin 410 000 manat, məhsul satışından daxilolmalar isə bunun ¼ nisbətində oldugu
müəyyənləşdirilmişdir. Kapitalın ümumi dövriyyə əmsalını tapın.

√ 0.25
• 1.25
• 4.0
• 0.5
• 0.75

103. Firma üzrə satılmış məhsulun rentabelliyinin 66 %, məhsul istehsalına çəkilən xərclərin həcminin 48 000 manat olduğu bəlli olmuşdur.
Məhsul satışından mənfəəti hesablayın

√ 31 680 manat
• 0.34
• 72 720 manat
• 72 720 manat
• 72 000 manat

104.
Kiçik müəssisə üzrə istehsal edilən məhsulun əsas və cari dövrdə vahidinin məsrəfi uygun olaraq 16 və 15 manat , buraxılış həcminin
isə müvafiq olaraq 5 000 və 6 500 ədəd olduğu məlum olmuşdur. Məhsul istehsalının məsrəfinin dəyişməsi hesabına mənfəətin
dəyişməsinə təsirini hesablayın.

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

105. : A firması üzrə məhsulun əsas və cari dövrdə vahidinin qiymətinin uygun olaraq 24 və 28 manat , buraxılış həcminin isə müvafiq olaraq
10 000 və 9 500 ədəd olduğu məlum olmuşdur. Satış qiymətinin dəyişməsi hesabına mənfəətin dəyişməsinə təsirini hesablayın.

√ 38 000 manat
• 22 000 manat
• 14 000 manat
• 20 000 manat
• 40 000 manat

106. : F müəssisəsi üzrə məhsul satişindan mənfəətin 44 000 manat, digər maddi dəyərlərin satişından gəlirin 12 500 manat, satışdan kənar
əməliyyatlardan mənfəətinin həcminin 4400 manat oldugunu bilərək balans mənfəətin həcmini tapın.

√ 60 900 manat
• 27 000 manat
• 22 700 manat
• 27 100 manat
• 35 900 manat

107. Hesabat ilində müəssisə üzrə dövriyyə vəsaitlərinin təhkim olunma əmsalının 0,05 oldugunu bilərək , dövretmə əmsalını hesablayın

• 5.0



• 0.95
• 50.0
• 10.0
√ 20.0

108. R üb ərzində dövrlərin sayı 3 olarsa dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin orta müddətini hesablayın?

√ 30.0
• 9.0
• 90.0
• 80.0
• 60.0

109. Müəssisənin cəmi kapitalının həcminin 20 milyaon, il ərzində məhsul satışından daxilolmaların ümumi məbləğinin isə bundan 20% az
oldugunu bilərək kapitalın rentabelliyi göstəricisini faizlə hesablayin

√ 80.0
• 50.0
• 100.0
• 125.0
• 40.0

110. Məhsul satışından əldə edilən mənfəətin həcminin 58 min manat, satılmış məhsulun rentabelliyinin faiz göstəricisinin 250 olduğunu
bilərək müəssisə üzrə məhsul istehsalına çəkilən xərclərin ümumi məbləğini hesablayın.

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

111. : Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalının 2 olduğunu bilərək müəssisə üzrə hesabat ilinin II rübü üçün dövriyyə vəsaitlərinin bir
dövriyyəsinin orta müddətini hesablayın.

√ 45.0
• 20.0
• 120.0
• 180.0
• 25.0

112. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında müəssisə üzrə ilin I rübü üçün kreditlərin bir dövriyyəsinin müddətini hesablayın. 1. Məhsul
satışından daxilolmaların həcmi – 12 mln. manat 2. Kreditlərin ümumi məbləği – 4 mln. manat

√ 30.0
• 270.0
• 180.0
• 40.0
• 20.0

113. Müəssisə üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilib 1. Şəxsi kapitalın həcmi-8 mln.man. 2. Əsas kapitalın ümumi həcmi – 6 mln. man.
Investisiyalaşdırma göstəricisini tapın

• 0.75
• 7.5
√ 1.33
• 48.0
• 2.0

114. Səhmdar cəmiyyətin aktivlərinin ümumi məbləğindən onun öhdəliklərin məbləğini çıxdıqda alınan göstərici hansıdır?

• manevrlilik əmsalı



• mütləq rentabellik
√ xalis aktivlərin kəmiyyəti
• mənfəətin mütləq qiyməti
• bölüşdürülən mənfəət

115. Müəssisənin şəxsi dövriyyə vəsitlərinin həcminin ümumi kapitalın həcmindəki çəkisi 0,2-dir. Kapitalın ümumi həcminin 25 mln. manat
olduğu halda, şəxsi dövriyyə vəsaitlərinin məbləğini hesablayın:

• 50.0
• 13.5
√ 5.0
• 1.25
• 2.5

116.
Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında müəssisə üzrə maliyyə sabitliyi əmsalını hesablayın. 1.şəxsi kapitalın həcmi-10 mln. man. 2. borc
mənbələrindən maliyyə ehtiyatlarının məbləği- 6 mln.man. 3. uzunmüddətlıi borc vəsitlərinin həcmi şəsxi vəsaitlərin həcminin 20%-nə
bərabərdir

√ 2.0
• 1.8
• 1.2
• 1.5
• 1.33

117.
Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında müəssisə üzrə tez likvidlik əmsalını hesablayın. 1.Sərancamda olan cəmi pul vəsaitlərinin həcmi-
2,5 mln.manat 2.Qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının həcmi- 0,7 mln.manat 3.Qısamüddətli borcların həcmi- 3,0 mln manat 3.Debütor
borcların ümumi məbləği isə sərancamda olan cəmi pul vəsaitlərinin həcminin 40%-ni təşkil edir

√ 1.  4.
• 2.0
• 1.8
• 0.26
• 0.93

118. Sual: Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında müəssisənin borc mənbələrindən maliyyə ehtiyatlarının məbləğini hesablayın 1) Maliyyə
sabitliyi əmsalı – 0,75 2) Şəxsi kapitalın həcmi – 4,5 mln.manat 3) Uzunmüddətli borc vəsaitlərinin həcmi – 1,5 mln manat (Çəki: 1)

√ 8 mln
• 4 mln
• 8.5 mln
• 6.5 mln
• 6 mln

119. 2010-cu ilə nisbətən 2012-ci ildə kiçik firmanın işçilərinin hər nəfərinə düşən mənfəətin həcminin 4% artdığını, işçilərin sayının 5%
azaldığını bilərək mənfəətin ümumi məbləğinin dəyişməsini hesablayın

√ 98.8 %
• 97.0%.
• 88.0%;
• 98.0%;
• 96.5%;

120. Cari ilin I rübündə firmanın satışdan əldə etdiyi mənfəətinin məbləğinin 60 min manat, məhsul satışına cəkilən xərclərin 20 min. manat
olduğunu bilərək mənfəətin ümumi daxilolmalarda payını hesablayın

• 65%;
√ 75%;
• 70%.
• 0.8
• 40%;



121. A kompaniyası üzrə daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin 660 000 manat, sığorta təşkilatının nisbi gəlirliliyinin 66 % oldugunu
bilərək, sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini hesablayın. (Çəki:

• 440 000 manat
• 500 000 manat
• 1 000 000 manat
• 990 000 manat
√ 220 000 manat

122. Daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin 540 000 manat, sığorta fəaliyyətinin rentabelliyinin isə 35 % oldugunu bilərək, sığorta
fəaliyyətindən mənfəətin həcmini tapın.

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

123. Kompaniya üzrə sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsinin 40 %, daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin 480 000 manat olduğu
verilmişdir. Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini hesablayın

• 1 000 000 manat
√ 192 000 manat
• 1 200 000 manat
• 0.6
• 288 000 manat

124. B kiçik müəssisəsi üzrə şəxsi dövriyyə vəsaitlərinin həçminin 54 000 manat, kapitalın ümumi həcminin isə 120 000 manat olduğu
məlum olmuşdur. Müəssisə üzrə manevrlik əmsalını tapın.

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

125. Səhmdar cəmiyyətlərinin xalis aktivlər göstəricisi necə hesablanır

• əsas fondlarla dövriyyə vəsaitlərin cəmi
• maliyyə öhdəliklərinin və depozitlərin cəmi
• şəxsi və cəlb olunan vəsaitlərin cəmi
√ aktivlərin məbləğindən öhdəliklərin məmləğini çıxmaqla
• aktivlərin məbləğinin üzərinə öhdəliklərin məmləğini gəlməklə

126. Müəssisənin likvidliyi nədir?

√ müəssisənin öhdəliklərinin vaxtında ödəmə qabiliyyəti
• dövriyə vəsaitlərinin normadan cox təmin olunması
• əsas vəsaitlə vaxtında təmin olunma imkanları
• şəxsi və cəlb olunan vəsaitlərin cəmi
• maliyyə öhdəliklərinin həcmi

127. Müəssənin satışdan rentaberliyi necə hesablanır?

√ satışdan əldəolunan mənfəət bölünsün məhsul istehsalına xərclərin
• xalis mənfəət vurulsun nizamnamə kapitalı
• nizamnamə kapitalı vurulsun aktivlərin orta dəyəriR=
• xalis mənfəət bölünsun şəxsi kapitalın həcmi
• xalis mənfəət bölünsün satışdan əldə olunan vəsait

128. Statistikada şəxsi dövriyyə vəsaitlərin kapitalın ümumi həcminə nisbətindən alınan gostərici necə adlanır?



√ manevrlilik əmsalı
• şəxsi vəsaitlə təmin olunma əmsalı
• maliyyələşdirmə əmsalı
• kapitalın rentabelliyi
• kapitalın dövriyyə vəsaitləri ilə yüklənmə əmsalı

129. Müəssisənin ən likvidli aktivlərinin ümumi məbləğinin qısamüddətli borcların həcminə nisbətindən hansı statistik göstərici alınır?

√ mütləq likvidlik əmsalı
• cari likvidlik əmsalı
• tez likvidlik əmsalı
• Amortizasiya əmsalı
• sərbəstlik əmsalı

130. Müəssisənin kapitalının 1 manatına düşən şəxsi dövriyyə vəsaitlərinin həcmini hansı statistik göstərici xarakterizə edir? (Çəki: 1)

√ manevirlik əmsalı
• Şəxsi vəsaitlə təmin olunma əmsalı
• dövriyyə vəsaitlərinin səmərəlilik əmsalı
• investisiyalaşdırma əmsalı
• Maliyyələşdirmə əmsalı

131. Müəssisənin şəxsi kapitalının əsas kapitaldakı xüsusi çəkisini hansı statistik göstərici xarakterizə edir? (Çəki: 1)

√ investisiyalaşdırma əmsalı
• manevrlilik əmsalı
• etibarlılıq göstəricisi
• əsas fondla silahlanma əmsalı
• şəxsi vəsaitlə təmin olunmuş əmsalı

132. Şəxsi vəsaitlərin müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının ümumi həcmindəki xüsusi çəkisini hansı statistika göstəricisi ifadə edir?

√ sərbəstlik əmsalı
• əsas kapitalın dövriyyə əmsalı
• maliyyə sabitliyi əmsalı
• maliyyə sabitliyi əmsalı
• şəxsi vəsaitlə təmin olunma əmsalı

133. Balans mənfəətindən bütün vergi və büdcəyə digər ödəmələri çıxdıqda nə alınır? (Çəki: 1)

√ Xalis mənfəət
• bölüşdürülməmiş mənfəət
• Vergi tutulan mənfəət
• satışdan mənfəət
• Ümumi mənfəət

134. Məhsul satışından daxilolmaların dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığına nisbətindən alınan göstərici necə adlanır?

√ Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı
• Balansın aktivi
• Əsas kapitalın dövriyyəsi əmsalı
• Bir dövriyyənin orta müddəti
• satışın effektlik əmsalı

135. Verilənlərdən hansı firmanın sabit məsrəfinə aid edilir

√ firmanın əmlakına nəzarət edənin əmək haqqı, icarə haqqı;
• enerji məsrəfi, icarə haqqı;
• düzgün cavab yoxdur;



• firmanın əmlakına nəzarət edənin əmək haqqı, enerji məsrəfi, icarə haqqı.
• firmanın əmlakına nəzarət edənin əmək haqqı, enerji məsrəfi;

136. Bunlardan hansı müəssisənin mənfəətinin həcminə təsir göstərmir

√ dövriyyə vəsaitlərinin həcmi
• iş və xidmətlərin tarifi
• məhsulun maya dəyəri
• satılmı. Məhsulun həcmi
• məhsulun qiyməti

137. Müəssiənin maliyəsi statistikanın əsas vəzifələrinə daxil deyil?

√ Pul dövriyyəsinin prametrlərinin öyrənilməsi
• Müəssənin maliyə sabitliyi
• Dövriyə vəsaitlərinin dövrüyəsi
• Dövriyə vəsaitlərinin dövrüyəsi
• Maliyə-pul münasibətlərinin vəziyyəti və inkişafı

138. Bunlardan hansı müəssələrin maliyyəsi statistikasının göstəricilər sisteminə daxil deyil? (

√ Əsas fondlarla silahlanma əmsalı
• Maliyə sabtliyi
• Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi
• Likvidlik
• Mənfəət və rentaberlik

139. Bunlardan hansı müəssisə və təşkilatların maliyyə sabitliyinin dəyişməsini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən göstəricilərə aid deyil?
(Çəki: 1)

√ cari etibarlılıq əmsalı
• maliyyələşdirmə əmsalı
• investisiyalaşdırma əmsalı
• manevrlilik əmsalı
• maliyyə sabitliyi əmsalı

140. Müəssisənin sərəncamında olan əsas vəsaitlər və dövriyyədən kənar aktivləri reallaşma imkanlarının müddətinə görə hansı qrupa aid
edilir

√ çətin reallaşan vəsaitlər
• orta müddətə reallaşan vəsaitlər
• ləng reallaşan vəsaitlər
• reallaşması mümkün olmayan
• tez reallaşan vəsaitlər

141. Qısamüddətli öhdəliklərin likvidli aktivlərlə, necə ödənildiyini xarakterizə edən statistik göstərici hansıdır?

√ cari likvidlik əmsalı
• sərbəstlik əmsalı
• manevrlik əmsalı
• orta likvidlik göstəricisi
• tez likvidlik əmsalı

142. Müəssisə və təşkilatların olduqca tez reallaşa bilən aktivləri necə adlanır? (Çəki: 1)

• pul dövriyyəsi
• çevik aktivlər fondu
• qısamüddətli kreditlər
• hazır məhsul
√ likvidli vəsaitlər



143. Aşağıdakılardan hansı müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən mənfəət göstəricilərinə
aid deyil? (Çəki: 1)

• xalis mənfəət
• satışdan mənfəət
√ istehlak mənfəət
• balans mənfəət
• vergi tutulan mənfəət

144. Verilənlərdən hansılar müəssisə və təşkilatların maliyyə vəziyyətini statistik qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərə aid edilmir?
(Çəki: 1)

• satışdan daxilolmalar
• mənfəət
• maliyyə leverajı
• rentabellik
√ əsas fondların orta illik dəyər

145. : Müəssisənin şəxsi kapitalının əsas kapitala nisbətini statistikada hansı göstərici ifadə edir? (Çəki: 1)

• maliyyə sabitliyi əmsalı
• şəxsi vəsaitdə təmin olunma əmsalı
• əsas kapitalın dövriyyə əmsalı
• manevirlik əmsalı
√ investisiyalaşdırma əmsalı

146. Məhsul istehsalın məsrəfinin dəyişməsinin mənfəətin dinamikasında təsirini hansı düsturla hesablayırlar?

• b

• d

• heç biri
√ a

147. m

• məhsul satışından mənfəətin orta qiyməti



• rentabelliyin satışa təsirinin orta qiyməti
√ məhsulun orta rentabellik səviyyəsi
• dövriyyə vəsaitlərinin orta rentabelliyi
• kapitalın rentabelliyinin orta göstəricisi

148. Satılmış məhsulun rentabelliyi hansı düsturla hesablanır?

• c

√ a

• u

• b

149. Verilən düsturlardan hansı dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin orta müddətini ifadə edir?

• k

• j

• g

√ a



150. a

• Satışdan daxilolmaların mənfəətin dəyişməsinə təsirini
√ Satışın orta qiymətinin mənfəətin dəyişməsinə təsirini
• Mənfəətin mütləq dəyişməsini
• Xalis mənfəəti
• Məhsul satışının həcminin dəyişməsinin mənfəətin dəyişməsinə təsirini

151. Firmanın  şəxsi dövriyyə vəsaitlərinin həcminin 0,82 milyon manat,  kapitalın ümumi həcminin isə 3,4 milyon manat olduğu
verilmişdir. Müəssisə üzrə manevrlik əmsalının tapın.

• 2,18
• 1,82
√ 2,79
• 4, 22
• 3,4

152. Kiçik müəssisənin sərəncamında olan şıxsi kapitalın həcmi 420 min manatdır. Bu əsas kapitalın 3/5 hissəsini təşkil edir. Müəssisə üzrə
investiyalşdırma göstəricisini tapın.

• 1,67
• 167%
√ 0,6
• 16,7 %
•  252

153. Təsərrüfat subyektlərinin şəxsi kapitalının əsas kapitala nissbəti nəyi ifadə edir?

√ investisiyalaşdırma əmsalı
• manevrlilik
• şəxsi kapital profisiti
• manevrlilik əmsalı
• şəxsi vəsaitlə təmin olunmuş əmsalı

154. Firma üzrə  dövriyyə vəsaitlərinin təhkimolunur əmsalı 0,89 olduğu məlum olmuşdur.  Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalını
hesablayın.

√ 1,12
• 8,9
• 0,11
• 1,89
• 2,89

155. Müəssisənin xalis mənfəətinin üzərinə bütün vergi və büdcəyə digər ödəmələri əlavə etdikdə hansı statistik göstərici  alınar?

√ balans mənfəəti
• vergi tutulan mənfəət
• istehsalın son nəticəsi



• bölüşdürülməmiş mənfəət
• ümumi mənfəət

156. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı müəssisə və təşkilatların maliyyə vəziyyətini statistik qiymətləndirməyə imkan verən göstərici deyil?

• mənfəət
• maliyyə leverajı
• rensatışdan daxilolmalar
• tabellik
√ dövriyyə vəsaitlərinin səmərəllik əmsalı

157. Müəssisənin topdansatış qiymətilə (ƏDV çıxmaqla) məhsul satışından daxilolmalarla məhsulun mənfəətinə daxil edilən istehsal və satış
xərclərinin fərqi nəyi ifadə edir?

• Balans mənfəətin mütləq həcmi
• məhsul stışından xalis gəlir
• mənfəətin artım tempi
• vergi tutulan mənfəətin həcmi
√ məhsul satışından mənfəət

158.
B müəssisəsi üzrə 2014-ci il üzrə məhsul satışından daxil olan mənfəətin həcminin 8, 2 milyon manat, əsas fondun satışından əldə edilən
mənfəətin həçminin 4,1 milyon manat,  satışdankənar əməliyyatlardan əldə edilən mənfəətin həcminin isə 0,6 milyon manat olduğunu
bilərək  balans mənfəətinin həcmini tapın(milyon manatla).

√ 12,9
• 5,0
• 8,2
• 4,7
• 16,8

159. Firmanın sərəncamında olan şəxsi vəsaitlərin  həcminin 1,3 milyon manat,  sərbəstlik əmsalının isə 27%  olduğunu bilərək  müəssisənin
maliyyə ehtiyatlarının ümumi həcmini tapın(milyon manatla).

• 0,48
√ 4,81
• 3,5
• 0,35
• 4,01

160. Müəssisənin sərəncamında olan şəxsi vəsaitlərin  həcminin 2,5 milyon manat, maliyyə ehtiyatlarının ümumi həcminnin isə 7,2 milyon
manat olduğunu bilərək  müəssisə üzrə sərbəstlik əmsalını tapın.

• 2,88
• 3,4
√ 0,34
• 0,97
• 9,7

161.
B firması üzrə məhsul satışından daxilolmalarının həcminin 4,4 milyon manat,müəssisənin əsas istehsal fondları  həcminin 2,8 milyon
manat, maddi dövriyyə vəsaitlərinin həcminin 1,4 milyon manat və qeyri maddi aktivlərin cəmi həcminin isə 1,1 milyon manat
olduğunu bilərək kapitalın ümumi dövriyyəsinitapın.

• 9,7
√ 0,83
• 1,2
• 0,97
• 0,12

162. B müəssisəsi  üzrə məhsul satışından daxilolmaların həcmi 8,6 milyon manat, debütor borcları ilə yüklənmə əmsalınn isə 0,98 oldugunu
bilərək debütor borclarınn ümumi məbləğinin hesablayın(milyon manatla).

• 8,43



• 8,6
• 7,62
√ 8,78
• 9,58

163.  Müəssisə üzrə məhsul satışından daxilolmaların həcmi 8,6 milyon manat, debütor borclarınn ümumi məbləğinin isə 7,4 milyon manat
olduğu halda  debütor borcları ilə yüklənmə əmsalını hesablayın?

• 11,6 %
√ 1,16
• 16
• 86%
• 8,6 %

164. Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığının  dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalıa hasili hansı statistic göstəricini ifadə edir?

• balans aktivin dovriyyəsi
√ Məhsul satışından daxilolmaları
• satışın səmərəllik əmsalı
• bir dövriyyənin effektiv əmsalı
• əsas kapitalın dövriyyə əmsalı

165. A firması üzrə ümumi rentabelliyin  0, 72 , əsas istehsal fondlarının, qeyri- maddi aktivlərin və maddi dövriyyə vəsaitlərinin birlikdə
orta illik dəyərinin 2,64 milyon manat olduğu məlumdur. Balans mənfəətinin həcmini hesablayın(milyon manatla)

• 3, 67
• 2,64
√  1,9
• 1,92
• 3, 36

166.
A müəssisəsi üzrə 2014-ci il üzrə balans mənfəətinin həcminin 8500 min manat,  məhsul satışından daxil olan mənfəətin həcminin 6, 2
milyon manat, əsas fondun satışından əldə edilən mənfəətin həçminin 2,1 milyon manat olduğunu bilərək satışdankənar əməliyyatlardan
əldə edilən mənfəətin həcmini tapın(milyon manatla).

• 5,0
√  0,2
• 16,8
• 12,6
• 4,4

167. İnvestisiya  kompaniyasının əldə etdiyi mənfəətin həcminin 0.52 milyon manat, kompaniyyanın rentabellik səviyyəsinin isə 0,38
olduğunu bilərək  səhmdar kapitalının orta illik dəyərini(milyon manatla) tapın.

• 13,7
• 0,2
• 0,9
• 0,14
√ 1,37

168. T  investisiya  kompaniyasının əldə etdiyi mənfəətin həcminin 2.2 milyon manat, səhmdar kapitalının orta illik dəyərinin isə bundan 5,2
dəfə çox olduğu məlumdur. Kompaniyyanın rentabellik səviyyəsini tapın.

•  3
√ 0,19
• 7,4
• 5,2
• – 3

169. B firması üzrə məhsul satışından daxilolmalarının həcminin 0,44 milyon manat,müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığının isə
bunu 125 %-ni təşkil etdiyi məlum olmuşdur.Firma  üzrə  dövriyyə vəsaitlərinin təhkimolunma  əmsalını tapın.



√ 1,25
• 88
•  8
• 0,8
• 12,5

170. B firması üzrə məhsul satışından daxilolmalarının həcminin 0,44 milyon manat,müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığının isə
bunu 125 %-ni təşkil etdiyi məlum olmuşdur. Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalını hesablayın.

• 1,25
• 12,5
• 88
• 8
√ 0,8

171.
F firması üzrə müəssisənin əsas istehsal fondları  həcminin 2,2 milyon manat, maddi dövriyyə vəsaitlərinin həcminin 1,0 milyon manat
və qeyri maddi aktivlərin cəmi həcminin  0,8 milyon manat, kapitalın ümumi dövriyyə əmsalının isə 0,77 olduğunu bilərək  məhsul
satışından daxilolmalarının həcmini  tapın.

• 4,77
• 0,31
√ 3,08
• 5,2
• 0,48

172. C müəssisəsi üzrə məhsul satışından daxil olan vəsaitlərin həcmi 4,8 milyon manat, dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığının  isə bundan 2,3
dəfə az oldugunu bilərək müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalını hesablayın(faizlə)

• 23
• 430
√ 230
• 4,3
• 43

173. C firması üzrə  məhsul satışından daxil olan mənfəətin həcmi 1,08 milyon manat, məhsulun istehsalı zamanı çəkilən ümumi məsrəfin
həcminin isə  bundan 2,4 dəfə cox oldugu məlim olmuşdur. Satılmış məhsulun rentabelliyini hesablayın(faizlə).

• 65%
√ 41,7 %
• 240%
• 24 %
• 141%

174.
A müəssisəsi üzrə 2014-ci il üzrə balans mənfəətinin həcminin 8500 min manat,  məhsul satışından daxil olan mənfəətin həcminin 6, 2
milyon manat, əsas fondun satışından əldə edilən mənfəətin həçminin 2,1 milyon manat olduğunu bilərək satışdankənar əməliyyatlardan
əldə edilən mənfəətin həcminin balans mənfəətinin ümumi həcmindəki xüsusi çəkisini hesablayın (faizlə).

• 197
• 51,8
√ 2,4
• 58,8
• 148

175. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında kompaniya üzrə sığorta portfelinin həcmini müəyyənləşdirin? 1. Sığorta sahəsinin əhatə olunması
göstəricisi- 40% 2. Sığorta sahəsinin həcmi-180.

• 36.0
• 120.0
• 45.0
• 90.0
√ 72.0



176. A sığorta kompaniyası üzrə daxil olmuş sığorta  haqlarının ümumi məbləğinin 1,8 mln.manat,sığorta fəaliyyətindən mənffətinin isə
bunun  2/5 hissəsinə bərabər olduğunu bilərək, kompaniya üzrə sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi göstəricisini müəyyənləşdirin.

• 720
• 4
• 4,5
• 0,72
√ 0,4

177. Sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisinin  0,75,   sığorta obyektlərinin maksimal mümkün sayının   444, daxil olmuş sığorta
haqlarının 280 min manat olduğunu bilərək, sığorta ödəmələrinin orta həcmini  tapın.

• 472
• 563
√ 841
• 767
•  765

178. Sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisinin isə 0,88, zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisininin 0,67, sığorta hadisələri zamanı sərər
çəkmiş obyektlərin sayının 452 olduğu məlum olmuşdur. Sığorta obyektlərinin maksimal mümkün sayını tapın.

• 550
• 752
• 675
• 630
√ 767

179. Sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisinin isə 0,88, sığorta obyektlərinin maksimal mümkün sayının 767, zərər çəkmiş obyektlərin
xüsusi çəkisininin 0,67 .olduğunu  bilərək, sığorta hadisələri zamanı sərər çəkmiş obyektlərin sayını tapın.

•  590
√ 452
•  450
• 76
• 630

180. Sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisinin isə 0,88, sığorta obyektlərinin maksimal mümkün sayının 767,sığorta hadisələri zamanı
sərər çəkmiş obyektlərin sayının 454 olduğunu bilərək, zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisini tapın(faizlə).

• 59
• 75
√  67
•  76
• 63

181. Sığorta olunmuş obyektlərin ümumi sayı  675, sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisinin isə 0,88 olduğu məlum olarsa sığorta
obyektlərinin maksimal mümkün sayını tapın.

√ 767
• 675
• 594
• 563
•  765

182. Sığorta təşkilatının gəlirinin mütləq həcminin 5, 2 mln manat, Daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin 7, 4 mln manat oldugunu
bilərək sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmi tapın.

• 0, 70 mln manat
• 4, 4 mln manat
√ 2, 2 mln manat
• 12, 6 mln manat
• 6,3 mln manat



183. Aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir. 1. Sığorta ehtiyyatlarının həcmi - 6, 0 mlan manat 2. ödənmiş nizamnamə kapitalının həcmi –
3,2 mln manat 3. digər şəxsi vəsaitlərin həcmi – 1, 8 mln manat Verilənlərə əsasən aktivlərin quruluşu göstəricisini tapın.

• 19.6
• 41.0
√ 0.83
• 1.0
• 11.0

184. Daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin 3, 4 mln manat, sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmin isə 1, 8 mln manat
oldugu məlum olmuşdur. Sığorta təşkilatının nisbi gəlirliliyi nə qədər olmuşdur

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

185. B sığorta kompaniyası üzrə sığorta məbləğinin zərərliyi göstəricisinin 40 % , zərərçəkmiş obyektlərin sığorta məbləğinın isə 12 mln
manat olduğu bəlli olmuşdur. Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini müəyyən edin. (Çəki: 1)

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

186. A kompaniyası üzrə sığorta olunmuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğinin daxil olmuş sığorta haqlarının həcmindən 4 dəfə cox
oldugunu bilərək sığorta məbləğinə nisbətdə ödəmələrin səviyyəsini müəyyənləşdirin

√ 0.25
• 1.6
• 0.75
• 0.4
• 4.0

187. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisini faizlə hesablayın. 1. zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi
çəkisi-75% 2.zərə çəkmiş obyektlərin sayı- 60 3. sığorta obyektlərinin maksimal mümkün sayı- 80

√ 100.0
• 80.0
• 60.0
• 75.0
• 50.0

188. Kompaniya üzrə daxil olmuş sığorta haqlarının məbləginin 2,8 milyon manat, sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin isə bunun
20 % həcmində olduğunu bilərək sığorta təşkilatının nisbi gəlirliyini hesablayın. (Çəki: 1)

√ 0.8
• 0.78
• 1.4
• 0.6
• 1.28

189. Kompaniya üzrə sığorta portfelinin həcmi 320, zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi şəkisinin faizlə qiymətinin 25 olduğunu bilərək sığorta
hadisələri nəticəsində zərər çəkmiş obyektlərin sayını müəyyənləşdirin

√ 80.0
• 8000.0
• 128.0
• 345.0



• 12.8

190. Aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir: 1. Sığorta məbləğinin zərərliyi əmsalı (%-lə) – 25. 2. Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş
məbləğ – 2mln.manat 3. Zərər çəkmiş obyektlərin sayı – 400 Zərər çəkmiş obyektlərin orta sığorta məbləğini hesablayın

√ 20000.0
• 30000.0
• 40000.0
• 25000.0
• 15000.0

191.
Sığorta kompaniyası üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında sığorta ehtiyatlarının həcmini hesablayın: - Daxil olmuş sığorta haqlarının
ümumi məbləği – 2 mln.manat - Ödənilmiş nizamnamə kapitalının həcmi – 1 mln.manat - Maliyyə sabitliyi əmsalı – 2,5 - Digər şəxsi
vəsaitlərin ödənilmiş nizamnamə kapitalındakı xüsusi çəkisi – 170%-dir

√ 2.3
• 2.0
• 1.5
• 2.5

192.
Sığorta kompaniyası üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir: - aktivlərin quruluşu göstəricisinin qiyməti- 0,75 - sığorta
ehtiyyatlarının həcmi- 6 mln.manat -ödənmiş nizamnamə kapitalının məbləği- 1,8 mln.manat Sığorta kompaniyasının sərəncamında
olan digər şəxsi vəsaitlərin həcmini hesablayın( mln.manatla).

√ 2.2
• 3.15
• 5.85
• 3.0
• 2.8

193. 2013-cü ilin III rübündə sığorta kampaniyasının əmlak sığortası üzrə yığılmış sığorta haqlarının məbləğinin 50 min manat, mənfəətinin
həcminin 40 min manat olduğunu bilərək verilən variantlardan düzgün olanını seçin: (Çəki: 1)

√ əmlak sığortası üzrə yığılmış sığorta haqlarının hər manatına düşən mənfəətin məbləği 80 qəpikdir
• əmlak sığortası üzrə mənfəətin yığılmış sığorta haqlarının hər manatına düşən məbləği 8 manatdır;
• əmlak sığortası üzrə yığılmış sığorta haqlarının hər manatına düşən mənfəətin məbləği 120 manatdır ;
• əmlak sığortası üzrə əldə edilmiş mənfəətin yığılmış sığorta haqlarının hər manatına düşən məbləği 80 qəpikdir
• əmlak sığortası üzrə yığılmış sığorta haqlarının hər manatına düşən mənfəətin məbləği 1.25 manatdır

194. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

√ Brutto stavka netto stavka ilə sığorta işinin aparılması xərclərinin cəminə bərabərdir
• Brutto stavka netto stavkadan sığorta işinin aparılması xərclərini çıxmaqla hesablanılır;
• Brutto stavka iki qat netto stavkaya bərabərdir;
• Netto stavka brutto stavka ilə sığorta işinin aparılması xərclərinin cəminə bərabərdir.
• Brutto stavka netto stavka ilə sığorta ödəmələrinin cəminə bərabərdir;

195. Sığorta şirkəti üzrə sığorta fəaliyətindən mənfəətin həcminin 2,4 milyon manat, sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi göstəricisinin 0, 4
olduğunu bilərək daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğini müəyyənləşdirin.

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

196. Daxil olmuş sığorta haqlarının məbləğinin bütün sığorta olunmuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğinə nisbətini hansı statistik göstərici
xarakterizə edir?

√ sığorta məbləğinə nisbətdə ödəmələrin səviyyəsi
• sığorta məbləğinin zərərliliyi
• sığorta ödəmələrinin orta həcmi



• sığorta qaytarmalarının orta məbləği
• sığorta ödəmələrinin orta həcmi

197. Sığortanın bütün növləri üzrə sığotta ödəmələrinin ümumi məbləğinin daxil olan sığorta vəsaitlərinin həcmindəki xüsusi çəkisini
statistikada hansı göstərici xarakterizə edir?

√ cari etibarlılıq
• Sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi
• Sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsi
• Investisiya rentabelliyi
• Sığorta tezliyi

198. Daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin 1 manatına düşən sığorta fəaliyyətindən mənfəətin həcmini statistikada hansı gostərici
xarakterizə edir? (Çəki: 1)

√ Sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi
• Sığorta fəaliyyətinin effektifliyi
• Sığorta tezliyi
• Investisiya rentabelliyi
• Maliyyə sabitliyi

199. Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləgin daxil olmuş sığorta haqlarının məbləğinə nisbətindən alınan göstərici nəyi ifadə edir?

√ Sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsi
• Zərər çəkm iş obyektlərin orta sığorta məbləği
• Sığorta portfelinin həcmi
• Sığorta məbləğiniə nisbətdə ödəmələrin səviyyəsi
• Sığorta ödəmələrinin orta həcmi

200. Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin zərər çəkmiş obyektlərin sığorta məbləğindəki xüsusi çəkisi nəyi xarakterizə edir? (

√ Sığorta məbləğinin zərərliliyi
• Sığorta məbləğinə nisbətdə ödəmələrin səviyyəsi
• Sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsi
• Sığorta qaytarmalarının nisbi rentabelliyi
• Sığorta ödəmələrinin orta həcmini

201. Cari ilin mart ayında sığorta kampaniyasının icbari sığorta üzrə daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin 2% azaldığını, sığorta
fəaliyyətindən əldə edilən mənfəətin 4% artdığını olduğunu bilərək verilən variantlardan düzgün olanını seçin

√ rentabellik səviyyəsi 6.1% artmışdır
• rentabellik səviyyəsi 6.1% azalmışdır
• rentabellik səviyyəsi 4.1% artmışdır
• rentabellik səviyyəsi 6.6% artmışdır.
• mənfəət 6.1% artmışdır

202. Cari ilin mart ayında sığorta kampaniyasının könüllü sığorta üzrə daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin 40 min manat,
sığorta fəaliyyətindən əldə edilən mənfəətin 50 min manat olduğunu bilərək sığorta fəaliyyətinin rentabelliyini hesablayın. (Çəki: 1)

√ 1.25
• 0.08
• 0.8
• 1.15
• 1.05

203. Verilənlərdən hansı sığorta statistikasının mütləq göstəriciliərinə aiddir? (Çəki: 1)

√ zərə çəkmiş obyektlərin sayı
• aktivlərin quruluşu
• zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisi
• sığorta ödəmələrinin orta həcmi



• kompaniyada işləyən bir nəfərə düşən daxilolmaların həcmi

204. Verilənlərdən hansı sığorta təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətini xarakterizə edən nisbi göstəricilərə aid deyil?

• aktivlərin quruluşu
√ kompaniyada işləyən bir nəfərə düşən daxilolmaların həcmi
• xalis mənfəətin şəxsi kapitala nisbəti
• xalis mənfəətin məsrəfin həcmində xüsusi çəkisi
• sığorta işinin aparılması xərclərinin mənfəətə nisbəti

205. Bunlardan hansı sığorta kompaniyaların reytinqini müəyyən ütmək üçün istifadə edilən göstəricilərə aid deyil? (

√ qeydə alınmış sığorta hadisələrinin cəmi
• investisiya fəaliyyətinin rentabelliyi
• Cari etibarlılıq
• maliyyə sabitliyi
• sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi

206. “Sığorta sahəsi” ifadəsi statistikada nəyi xarakterizə edir?

√ sığorta obyektlərinin maksimum mümkün sayı
• Sığorta olunmuş obyektlərin ümumi sayı
• qeydə alınmış sığorta hadisələrinin cəmi
• müqavilə imzalanmış obyektlərin orta sayı
• sığorta portfeli

207. Sığorta kompaniyaları üzrə bağlanmış müqavilələrin ümumi sayı statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)

• ümumi sığorta məbləği
• sığorta hadisəsi
√ sığorta portfeli
• sığorta sahəsi
• sığorta yükü

208. Veriləndən hansı sığorta statistikasının nisbi göstəricilərinə aid deyil? (Çəki: 1)

• zərərçəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisi
• sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisi
• sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsi
• sığorta məbləğinin zərərliliyi
√ sığorta kompaniyalarının maliyyə sabitliyi

209. Sığorta müqaviləsi üzrə köçürülmüş sığorta haqlarının məbləğinin daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinə nisbətini hansı
statistik göstərici

√ Təkrar sığorta fəaliyyətinin etibarlılığı
• Cari etibarlılıq
• Sığorta fəaliyyəti rentabellliyi
• Köçürülmüş sığorta haqları əmsalı
• Sığorta təşkilatının nisbi gəlirliliyi.

210. Aşağıdakılardan hansılar sığorta kompaniyaların reytinqini müəyyənləşdirmək məqsədilə hesablanan maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti
xarakterizə edən göstəriciələrə aid deyil?

√ Sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğ
• Cari etibarlılıq;
• İnvestisiya fəaliyyətinin rentabelliyi
• Sığorta fəaliyyətin rentabelliyi
• Aktivlərin quruluşu;



211. Zərər çəkmiş obyektlərin sayının sığorta portfelinə nisbətindən alınan göstərici nəyi xarakterizə edir?

• Zərər çəkmiş obyektlər üzrə orta mənfləti
• Ödəniləcək zərərin orta kəmiyyət
• Nizamnamə kapitalını
√ Zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisi
• Zərər çəkmiş obyektlərin orta say

212. q

•  0.75
√  0.6
•  0.4
•  0.45
• 1.66

213. h

•  25
• 45
√ 75
•  60
•  50

214. Verilən düsturlardan hansı sığorta təşkilatının nisbi gəlirliyinin düsturudur?

√ a

• f

• m

• o



215. Sığorta kompaniyaları üzrə üzvülük haqlarının (sığorta ödəmələri) orta həcmi hansı düsturla hesablanır?

• d

• k

• n

√ a

216. Əmlak sığortasında Netto stavka ümumi halda hansı düsturla hesablanır:

• g

√ a

• j

• y



217. f

√ sığortalanmanın ilk müddətində şəxslərin sayı
• sığorta xərcləri
•  tarif dərəcəsi
• orta ömür uzunluğu
• müqavilənin müddətini

218. “ Elm” sığorta kompaniya üzrə, zərər çəkmiş obyektlərin xüsusi şəkisinin faizlə qiymətinin 25,   sığorta hadisələri nəticəsində zərər
çəkmiş obyektlərin sayının  56 olduğu məlum olmuşdur.  Kompaniya üzrə sığorta portfelinin həcmini müəyyənləşdirin.

• 2240
•  14
• 1 400
•  140
√ 224

219. Aşağıdakı veriləndən hansı sığorta statistikasının nisbi göstəricisi deyil?

• sığorta sahəsinin əhatə olunması göstəricisi
• sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsi
• zərərçəkmiş obyektlərin xüsusi çəkisi
• sığorta məbləğinin zərərliliyi
√ sığorta portfelinin həcmi

220. Daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin təkrar sığorta fəaliyyətinin etibarlılığı göstəricisinə hasili nəyi ifadə edir?

• sığorta fəaliyyəti rentabellliyi
• sığorta portfelinin həcmi
√ sığorta müqaviləsi üzrə köçürülmüş sığorta haqlarının məbləğini
• sığorta təşkilatının nisbi gəlirliliyi.
• cari etibarlılıq

221.
D ığorta kompaniyası üzrə aktivlərin quruluşu göstəricisinin qiyməti  0,65 - sığorta ehtiyyatlarının həcmi- 4,4 mln.manat -sığorta
kompaniyasının sərəncamında olan digər şəxsi vəsaitlərin həcminin 0,57 mln.manat olduğu bəllidir. Kompaniya üzrə ödənmiş
nizamnamə kapitalının məbləğinin sığorta ehtiyatlarındakı xüsusi çəkisini tapın(faizlə).

•  50
√ 52
• 15,9
• 55
• 159

222.
D ığorta kompaniyası üzrə aktivlərin quruluşu göstəricisinin qiyməti  0,65 - sığorta ehtiyyatlarının həcmi- 4,4 mln.manat -sığorta
kompaniyasının sərəncamında olan digər şəxsi vəsaitlərin həcminin 0,57 mln.manat olduğu bəllidir. Kompaniya üzrə ödənmiş
nizamnamə kapitalının məbləğini hesablayın( mln.manatla).

• 2,86
• 7,34



• 73,4
• 28,6
√ 2,29

223.
Sığorta şirkəti üzrə  2013-cü ildə sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi göstəricisinin 0, 45, daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin
isə 4,9 milyon manat, 2014-cü ildə isə  sığorta şirkəti üzrə sığorta fəaliyətindən mənfəətin həcminin  2,48 milyon manat olduğu məlum
olmuşdur. Sığorta şirkəti üzrə sığorta fəaliyətindən mənfəətin illər üzrə nisbi artımı tapın.

• 2,27
• 1,2
• 0, 45
• 0,27
√ 0,12

224.
Sığorta şirkəti üzrə  2013-cü ildə sığorta fəaliyyətinin rentabelliyi göstəricisinin 0, 45, daxil olmuş sığorta haqlarının ümumi məbləğinin
isə 4,9 milyon manat, 2014-cü ildə isə  sığorta şirkəti üzrə sığorta fəaliyətindən mənfəətin həcminin  2,48 milyon manat olduğu məlum
olmuşdur. Sığorta şirkəti üzrə sığorta fəaliyətindən mənfəətin illər üzrə mütləq artımını tapın.

• 0,12
√ 0, 27
• 0,89
• 2,27
• 2,7

225.
N sığorta kompaniyası üzrə 2014-cü ildə sığorta olunmuş obyektlərin orta sığorta məbləğinin 0,02 milyon manat,  sığorta portfelinin
həcmi isə 126 dır. 2015-ci ildə kompaniya üzrə bütün sığorta olumuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğinin 3,2 milyon manat olduğunu
bilərək iki il üçün bütün sığorta olumuş obyektlərin ümumi sığorta məbləği üzrə artım surətini tapın.

• 3,4
√ 1,27
• 6,8
• 0,79
• 0,68

226.
N sığorta kompaniyası üzrə 2014-cü ildə sığorta olunmuş obyektlərin orta sığorta məbləğinin 0,02 milyon manat,  sığorta portfelinin
həcmi isə 126 dır. 2015-ci ildə kompaniya üzrə bütün sığorta olumuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğinin 3,2 milyon manat olduğunu
bilərək iki il üçün bütün sığorta olumuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğinin mütləq artımını tapın(milyon manatla).

• 3,4
• 5,72
• 6,8
• 0,57
√ 0,68

227.
B  2015-ci ildə sığorta  kompaniyasının nisbi gəlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini 0, 89 milyon
manat, 2014-cü ildə daxil olmuş sığorta haqlarının məbləğinin  isə 1,8 milyon manat olduğunu bilərək  daxil olmuş sıgorta haqlarının
artım surətini  hesablayın.

√ 1,24
• 0,43
• 0,19
• 2,22
• 1,49

228.
B  2015-ci ildə sığorta  kompaniyasının nisbi gəlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini 0, 89 milyon
manat, 2014-cü ildə daxil olmuş sığorta haqlarının məbləğinin  isə 1,8 milyon manat olduğunu bilərək  daxil olmuş sıgorta haqlarının
nisbi artımını  hesablayın.

• 1,24
• 0,43
√ 0,19
• 2,22
• 1,49



229.
B  2015-ci ildə sığorta  kompaniyasının nisbi gəlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini 0, 89 milyon
manat, 2014-cü ildə daxil olmuş sığorta haqlarının məbləğinin  isə 1,8 milyon manat olduğunu bilərək  daxil olmuş sıgorta haqlarının
mütləq artımını  hesablayın.

• 2,69
√ 0,43
• 1,48
• 2,22
• 1,49

230.

“ Atəşgah” sıörta şirkəti üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir:
  1. Cari etibarlılıq əmsalını – 36%  milyon manat,
  2. Daxil olan sığorta vəsaitlərinin həcmi- 7,4 milyon manat.
    Sığortanın bütün növləri üzrə sığotta ödəmələrinin ümumi məbləğini tapın(milyon manatla).

• 2,26
√ 2,67
• 0,37
• 0,23
• 0,44

231.

“ Atəşgah” sıörta şirkəti üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir:
  1. Sığortanın bütün növləri üzrə sığotta ödəmələrinin ümumi məbləği – 4,6 milyon manat,
   2. Daxil olan sığorta vəsaitlərinin həcmi- 10,4 milyon manat.
    Cari etibarlılıq əmsalını tapın.

• 2,26
• 5,8
• 4,4
• 0,23
√ 0,44

232. Sığorta portfelinin həcminin isə 284, bütün sığorta olumuş obyektlərin ümumi sığorta məbləğini  5,78 milyon manat olduğu verilir. N
sığorta kompaniyası üzrə sığorta olunmuş obyektlərin orta sığorta məbləğini hesablayın( milyon manatla) .

• 289
√ 0,02
• 1,64
• 0,16
• 2,52

233. B sığorta  kompaniyasının nisbi gəlirliliyinin 60 % , sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcmini 0, 89 milyon manat olduğunu
bilərək  daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin hesablayın.

• 149
• 0,534
•  1,48
√ 2,23
• 1,49

234. F kompaniyası üzrə sığorta fəaliyyətinin rentabelliyinin  28 %, sığorta fəaliyyətindən mənfəətin həcminin 0,46 milyon manat olduğu
məludur. Daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğinin  tapın(milyon manatla).

• 0,74
• 0,13
√ 1,64
• 164
•  280

235. Sığorta kompaniyası üzrə sığorta qaytarmalarının ödənmə səviyyəsinin 50 %, sığorta qaytarmaları üzrə ödənilmiş məbləğin həcminin
244 min manat olduğu məlum olmuşdur. Daxil olmuş sıgorta haqlarının məbləğini müəyyənləşdirin(milyon manatla).



• 0, 122
√ 0,49
• 488
• 50
• 294

236. .” Kredo” bankın  2014-cü ildə cəlb edilmiş vəsaitlərinin həcmi 2,2, tam likvidlik əmsalının isə 2,09 olduğunu və 2015-ci il üzrə likvidli
aktivlərin həcminin  6,6 mln.manat olduğunu bilərək  likvidli aktivlərin nisbi artımını tapın(faizlə).

• 40
• 33
• 48
√ 43
• 20

237. “Yeni Bank” uzrə netto mənfəətinin həcminin 1,8 mln.manat, netto bankehtiyyatı bundan 2 dəfə az, ehtiyyat fondunun həcmi isə bunun
1/3 hissəsinə bərabərdir, kredit borclarının qalığının isə 1,27 mln.manat olduğu məlumdur. Riskdən müdafiə əmsalını tapın.

• 1,2
• 1,27
•  5
• 2,2
√ 2,6

238. B  bankı üzrə kreditin orta qalığının isə 1,8 mln.manat,  ödənmiş  kreditin məbləğinin isə  bundaan 2 dəfə çox olduğu məlum olarsa,
kredit dövriyyəsinin orta sayının  tapın.

• 1,8
√ 2
• 0,2
• 0,9
• 3,8

239. A bankı üzrə kredit dövriyyəsinin orta sayının 3,2,   krditin orta qalığının isə 2,2 mln.olduğu məlum olarsa, ödənmiş  kreditin məbləğini
tapın (mln.manatla).

• 0,71
• 5,4
• 6,87
• 0,69
√ 7,04

240. K bankında əməliyyat gəlirlərinin əməliyyat xərclərinə nisbəti  2010-cu ildə 5/3 ,   2011-ci ildə isə 5\4 nisbətində olduğu məlumdur.
Bank üzrə sabitlik əmsalının nisbi artımını hesablayın.

• 20 %
• 133%
• 25 %
√ 33 %
• 60 %

241. 2014 –cü ildə “Yen Bank” uzrə  nizamnamə kapitalının netto şəxsi vəsaitlərinə nisbəti 5/4, 2015-ci ildə isə 3\2 nisbətinə bərabər
olmuşdur.  Bank üzrə mənfəətin fondla kapitallaşma əmsalının illər üzrə artım surətini hesablayın.

√ 1,2
• 1,25
• 5
• 2,2
• 2,5

242. 2014 –cü ildə “Yen Bank” uzrə  nizamnamə kapitalının netto şəxsi vəsaitlərinə nisbəti 5/4, 2015-ci ildə isə 3\2 nisbətinə bərabər
olmuşdur.  Bank üzrə mənfəətin fondla kapitallaşma əmsalının illər üzrə mütləq artımını hesablayın( faizlə).



• 40
√ 25
•  22
• 50
• 125

243. K bankında əməliyyat gəlirlərinin əməliyyat xərclərinə nisbəti  2010-cu ildə 5/3 ,   2011-ci ildə isə 5\4 nisbətində olduğu məlumdur.
Bank üzrə sabitlik əmsalının mütləq artımını  hesablayın.

√ 20%
• 60 %
• 25 %
• 50 %
• 55 %

244.  “ Muğan”Bank uzrə netto şəxsi vəsaitlərin nizamnamə kapitalındakı xüsusi çəkisi 34 % oldugu məlum olduğu halda mənfəətin fondla
kapitallaşma əmsalını tapın.

√ 2.94
• 2.54
• 3.4
• 0.34
• 0.6

245. Verilmiş şərti məlumatlar əsasında bankın aktivlərinin rentabellik əmsalını müəyyənləşdirin. 1. netto aktivlərin həcmi – 6,4 mln manat
                             2. netto mənfəətin həcmi- 1,6 mln manat

• 30 %
• 4,8
• 8
• 60 %
√ 25 %

246. bank 150 mln. manatı 5 ilə illik 18 %- lə borca vermişdir. Qaytarılacaq məbləği hesablayın. (Çəki: 1)

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

247. K bankında əməliyyat xərclərinin əməliyyat gəlirlərinə nisbəti ¾ nisbətində olduğu məlum olmuşdur. Bu bank üzrə sabitlik əmsalını
faizlə tapın

√ 0.75
• 0.025
• 0.5
• 0.25
• 7.5

248. : Regionun X bankında ilin 2-ci rübü üzrə kreditdən istifadə müddətinin 35 gün olduğu məlum olmuşdur. Kredit dövriyyəsinin sayını
müəyyənləşdirin.

√ 2.6
• 1.8
• 0.57
• 2.0
• 3.5



249.
B bankı üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir. Bunlara əsasən qısamüddətli kreditlərdən istifadənin orta müddətinin dəyiçən
tərkibli indeksini tapın. 1. əsas və hesabat dövründə kreditin orta qalığı - 20 və 24 mln manat 2. əsas və hesabat dövrü üzrə, müvafiq
olaraq, kreditlərin ödənməsi üzrə bir günlük dövriyyənin həcmi - 1, 6 və 2, 0 mln manat

√ 0.96
• 1.2
• 1.17
• 0.88
• 3.84

250. : Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında A bankında mart ayı üçün qısamüddətli kreditlərdən istifadə müddətini hesablayın. 1. ödəmə üzrə
kreditin dövriyyəsini – 15 mln manat 2. Kreditin orta qalığı - 12 mln manat

√ 25 gün
• 57 gün
• 180 gün
• 120 gün
• 250 gün

251. A bankı üzrə ümumi aktivlərin həcmi 14 mln manat, şəxsi vəsaitlərin ümumi məbləği isə 4. 5 mln manat olduğu haqqında məlumatların
olduğunu bilərək şəxsi vəsaitlərin kifayətlilik əmsalını hesablayın

√ 0.32
• 0.68
• 3.1
• 0.8
• 0.25

252. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında bankın aktivlərinin rentabellik əmsalını hesablayın. 1. netto aktivlərin həcmi – 2, 5 mln manat 2.
netto mənfəətin həcmi- 750 min manat

√ 0.3
• 0.6
• 0.45
• 0, 25
• 0.25

253. Bank üzrə aktivlərin gəlirlilik səviyyəsi 25 %, qısamüddətli aktivlərin ümumi həcmi isə 8 milyon manat oldugunu bilərək bankın bütün
netto aktivlərinin həcmini tapın.

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

254. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında kompaniya üzrə Sığorta sahəsinin həcmini müəyyənləşdirin? 1. Sığorta sahəsinin əhatə olunması
göstəricisi- 40% 2. sığorta portfelinin həcmini – 580 000 manat

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

255. Bankların mahiyyəti nədir?

√ Hüquqi və fiziki şəxslərin pullarını cəlb edən kredit təşkilatı
• pullari cəlb edən kredit təşkilatı
• bankın aktiv və passiv siyasətinin balansl
• depozitlərin maksimum həcmini gosterir
• fiziki şəxslərin pullarını cəlb edən kredit təşkilatı



256. : Bunlardan hansı bankların fəaliyyətinin iqtisadi normativlərinə aiddir

√ bankların şəxsi vəsaitlərinin minimal həcmi
• kreditin məbləği
• depozitlərin maksimum həcmi
• bankın şəxsi vəsaiti
• kreditin dövretmə sayı

257. A bankı üzrə ödənmiş kreditin məbləğinin 12,6 mln.manat, kreditin orta qalığının həcminin 2,8 mln.manat olduğunu bilərək kredit
dövriyyəsini orta sayını tapın

√ 4.5
• 3.5
• 22.0
• 35.0
• 0.22

258. Bank üzrə likvidli aktivlərin həcmi 22 mln.manat, bank öhdəliklərinin isə bunun 15% -i həddində olduğunu bilərək, cari likvidlik
normativini müəyyənləşdirin.

√ 6.67
• 18.7
• 0.15
• 15.0
• 3.3

259. Bankın şəxsi vəsaitlərinin ümumi məbləğinin 16,4 mln. manat, şəxsi vəsaitlərin ümumi aktivlərin həcmindəki xüsusi cəkisin olduğunu
bilərək şəxsi vəsaitlərin kifayətlilik normasını tapın

√ 0.4
• 0.6
• 9.84
• 2.5
• 6.56

260. : Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında qısamüddətli kreditlərdən istifadənin müddətini hesablayın. 1. ödəmə üzrə kreditin dövriyyəsinin
həcmi- 18 mln. manat 2. kreditin orta qalığı- 1,085 mln.manat

√ 22.0
• 19.0
• 45.0
• 62.0
• 35.0

261. Bankın vaxtı keçmiş borclarının ümumi həcmi cəmi verdiyi borcların 20%-ni təşkil edir. Vaxtı keçmiş borcların məbləğinin 1,5 mln.
manat olduğunu nəzərə alsaq, borcların ödənilməsi əmsalını hesablayın

√ 0.2
• 0.8
• 0.4
• 0.1
• 5.0

262. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında bankın təcili öhdəliklər üzrə likvidlik əmsalını müəyyənləşdirin: a) Likvidli aktivlərin həcmi – 48
mln.manat b) Yüksək likvidli aktivlərin həcmi – 6 mln.manat c) Tam likvidlik əmsalı – 2 (Çəki

• 0.5
• 2.0
• 4.0
√ 0.25



• 1.0

263. Hesabat ilinin sonuna bankın netto aktivlərinin həcminin 125 mln. manat, netto mənfəətinin məbləğinin 130 mln. manat olduğunu
bilərək verilən varian¬tlardan düzgün olanını seçin

√ aktivlərin rentabelliyi 1.04 olmuşdur
• aktivlərin rentabelliyi 4% azalmışdır
• aktivlərin rentabelliyi 1.04 azalmışdır
• aktivlərin rentabelliyi 1.40 olmuşdur
• aktivlərin rentabelliyi dəyişməmişdir

264. Ehtiyyat norması indeksinin 1, 28, pul multiplikatoru indeksinin 1, 42 olduğunu bilərək depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksini
müəyyənəşdirin.

• 2.7
√ 1.11
• 0.9
• 1.82
• 0.14

265. Depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksinin 0,91, pul multiplikatoru indeksinin 1, 4 olduğunu bilərək, ehtiyyat norması indeksini
tapın.

√ 2.31
• 0.65
• 1.27
• 0.49
• 2.31

266.
Mərkəzi Bank üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında depozitlərin-müddətli öhdəliklərin ümumi həcmini müəyyənləşdirin. 1.
Ehtiyyatların həcmi – 4 mlrd manat 2. Ehtiyyat norması – 25 % (Çəki: 1)

√ 16 mlrd manat
• 1 mlrd manat
• 18 mlrd manat
• 100 mlrd manat
• 2 mlrd manat

267. Cari likvidlik normativi göstəricisinin məxrəci hansı göstəricidir?

√ bankın övdəlikləri
• bankın şəxsi vəsaitləri
• depozitlərin maksimum həcmi
• uzunmüddətli borclar
• likvidli vəsaitlər

268. Bankın şəxsi vəsaitlərinin ümumi məbləğinin onun depozitlərinin həcminə olan nisbətinin tərs göstəricisi statitikada hansı göstəricini
xarakterizə edir?

• ümumi likvidlik norması
• depozitlərin orta gəlirlilik norması
√ əhalidən cəlb edilən vəsaitlərin maksimum həcmi
• kapitalın kifayətlilik əmsalı
• aktivlərin rentabellik əmsalı

269. Bank üzrə borcların ödənilməsi əmsalını bankın verdiyi borcların ümumi həcminə hasili hansı statistik göstəricini ifadə edir?

• borcların ödəniş tezliyi
• kreditlərin gəlirlilik dərəcəsi
√ vaxtı keçmiş borcları



• Kreditdən istifadənin effektivlik əmsalı
• Aktivlərin gəlirlilik səviyyəsi

270. Bankın qəsamüddətli aktivlərinin ümumi məbləğinin bütün netto aktivlərin həcminə nisbətindən hansı statistik göstərici alınır?

• Gəlirlilik dərəcəsi
• Kreditdən istifadənin effektivlik əmsalı
√ Aktivlərin gəlirlilik səviyyəsi
• Ani likvidlik əmsalı
• Kapitalla kifayətlilik əmsalı

271. Bankın uzunmüddətli borcların ümumi məbləğinin bankın şəxsi vəsaitlərinin həcminə nisbətini statistikada hansı göstərici xarakterizə
edir? (Çəki: 1)

√ uzunmüddətli likuidlik norması
• uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi
• uzunmüddətli maliyyəşmə göstəricisi
• ümumi likuidlik normativi
• uzunmüddətli kreditləşmə əmsalı

272. Kredit portfelində vaxti keçmiş borcların xüsusi çəkisinin hansı həddi kritik səviyyə hesab edilir?

√ 0.15
• 0.03
• 0.065
• 0.1
• 0.05

273. Statistikada bankın öz öhdəlikləri üzrə ödəmə imkanlarını xarakterizə edən göstərici hansıdır? (

• ani likvidlik norması
• orta müddət ohdəliklər üzrə likvidlik əmsalı
√ təcili öhdəliklər üzrə likvidlik əmsalı
• tam likvidlik əmsalı
• cari likvidlik norması

274. Bunlardan hansı Mərkəzi bankın ölkənin pul-kredit siferasını tənzimləmək və idarə etmək üçün istfadə etdiyi metod və vasitələrə aid
deyil? (Çəki: 1)

• valyuta intervensssiyasını reallaşdırmaq
• pul aqreqatlarının nisbətini tənzimləmək
• əməliyyatlar üzrə faiz dərəcəsini müəyyən etmək
• Pul emissiyasını həyata keçirmək
√ dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan xərcləri maliyyələşdirmək

275. Kredit ehtiyyatlarını və onlardan istifadəni təhlil etmək üçün əsas hansı statistik metoddan istifadə edilir?

√ qruplaşdırma
• qrafik və cədvəl
• dinamika sıraları
• korellyasiya-reqressiya
• statistik müşahidə

276. Aşağıdakılardan hansı bank statistikasının göstəricilər sisteminin I səviyyəsinə aid deyil?

√ real aktivlərin dinamikası indeksi
• qarşıdakı dövrdə əhalinin gəlirləri
• aktivlərin mütləq kəmiyyəti
• infilyasiyanın səviyyəsi
• real aktivlərin həcmi



277. Verilənlərdən hansı statistikada bank sisteminin fəaliyyətini öyrənən aspektlərə aid edilmir?

• bankların sayına gürə
• təyinatına görə
• göstərdikləri xidmətlərin çeşidinə görə
• mülkiyyət formasına görə
√ Mərkəzi Bankda yerləşdirdikləri ehtiyyatların səmərəliliyinə görə

278. “İnfilyasiyanın səviyyəsi” bank statistikasının göstəricilər sisteminin hansı səviyyyəsinə aiddir?

√ I səviyyə
• V səviyyə
• IV səviyyə
• III səviyyə
• II səviyyə

279. Bank aktivlərində kredit əməliyyatlarının xüsusi çəkisi indeksi” bank statistikasının göstəricilər sisteminin hansı səviyyəsinə aiddir?

• I səviyyə
• heç biri
• IV səviyyə
• III səviyyə
√ II səviyyə

280. Verilmiş məlumatlara (min manatla) əsasən əsas dövrdə pul kütləsinin dövriyyə surətini hesablayın

√ 3.3
• 11.1
• 1.4
• 0.37
•  9.2

281. verilmiş məlumatlara (min manatla) əsasən cari ildə nağd pulun dövriyyə surətini hesablayın

•  3.3
√ 9.2
• 3.4
•  0.37
•  1.4

282. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında bank üzrə mənfəətin fondla kapitallaşma əmsalını hesablayın. 1) Netto passivlərin həcmi – 90
mln.manat 2) Nizamnamə kapitalın həcmi – 120 mln.manat 3) Kapitalla kifayətlilik əmsalı – 2

•  0.8
•  0.6



• 3/4
•  0.5
√ 2/3

283. bb

•  depositlərin
• ümumi likvidlik normativi
•  likvidlik normativi
√ cari likvidlik normativi
• kreditin istfiadə müddəti

284. aa

√ depositlərin
• cari likvidlik normativi
• kreditin istfiadə müddəti
• ümumi likvidlik normativ
• likvidlik normativi

285. Müəyyən dövrdən sonra pulun əlavə edilmiş dəyəri hansı düsturla hesablanır?

• y

• e

√ a

• f



286. Kredit dövriyyəsinin dəyişməsi nəticəsində dövriyyənin orta sayının mütləq və nisbi dəyişməsini ifadə edən düstur hansıdır?

• y

√ a

• h

• n

287. Aşağıdakı verilənlərdən hansı statistikada bank sisteminin fəaliyyətini öyrənən aspektlərə aid edilmir?

• mülkiyyət formasına görə
• göstərdikləri xidmətlərin çeşidinə görə
√ MHS-in maliyyə hesabına görə
• bank filiallarının sayına görə
• təyinatına görə

288.
2012-ci ilə F  bankının vaxtı keçmiş borclarının ümumi həcmi cəmi verdiyi borcların 25%-ni təşkil etmişdir. 2013-cü ildə isə bu rəqəm
20 % olmuşdur. Vaxtı keçmiş borcların məbləğinin isə illər üzrə müvafiq olaraq 2 mln. manat  və 2,6 mln.mant olduğu bildirilir. 2012-ci
ilə nisbətdə 2013 –cü il üçün bankın verdiyi borclarının ümumi həcminin  mütləq artımını tapın(mln.manatla).

• 0.6
• 6
• 8
• 13
√  5

289.
A bankı üzrə 2013-cü ildə şərti məlumatlar əsasında   kredit dövriyyəsinin orta sayının 2,6 və  ödənmiş kreditin məbləğininın 240 000
manat olduğu verilmişdir. 2014-cü  ildə kreditin orta qalığının 120 min manat oldduğunu bilərək bank üzrə kreditin orta qalığınının
artım surətini tapın.

• 12



√ 0,3
• 0, 52
•  5,3
• 2

290.
A bankı üzrə 2013-cü ildə şərti məlumatlar əsasında   kredit dövriyyəsinin orta sayının 2,6 və  ödənmiş kreditin məbləğininın 240 000
manat olduğu verilmişdir. 2014-cü  ildə kreditin orta qalığının 120 min manat oldduğunu bilərək bank üzrə kreditin orta qalığınının
mütləq  artımını tapın.

• 120 000
• 277 000
√ 27 700
• 2,6
• 360 000

291.
A bankı üzrə 2013-cü ildə şərti məlumatlar əsasında   kredit dövriyyəsinin orta sayının 2,6 və  ödənmiş kreditin məbləğininın 240 000
manat olduğu verilmişdir. 2014-cü  ildə kreditin orta qalığının 120 min manat oldduğunu bilərək bank üzrə kreditin orta qalığınının
nisbi artımını tapın.

• 0, 52
√ 1,3
• 12
•  2
• 0,76

292. B bankının şəxsi vəsaitlərinin  məbləğinin  5,7 mln.manat, şəxsi vəsaitlərinin kifayətlilik normativinin 0,62 olduğunu bilərək, ümumi
aktivlərinin həcmini  müəyyən edin(mln.manatla).

• 35,3
√ 9,19
• 91,9
• 6,32
• 3,53

293. Bankın vaxtı keçmiş borclarının ümumi həcmi cəmi verdiyi borcların 25%-ni təşkil edir. Vaxtı keçmiş borcların məbləğinin 4,5 mln.
manat olduğunu nəzərə alsaq,  bankın veriyi borclarının ümumi həcmini tapın(mln.manatla).

• 1,125
• 11,25
√ 18
• 16
• 0.2

294. Bank üzrə əməliyyat xərcləri əməliyyat gəlirlərindən 4 dəfə azdır. Əməliyyat gəlirlərinın  6,5 mln manat olduğunu bilərək sabitlik
əmsalının  qiymətini tapın( faizlə)?

• 26 %
√ 25%
• 60%
• 40 %
• 66 %

295.
Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında Bank üzrə kreditin orta qalığını tapın.
      1. kredit dövriyyəsinin orta sayı -2,6
      2. Ödənmiş kreditin məbləğini – 240 000 manat

• 640 000
• 92 000
√ 92 300
• 237 400
• 242 600



296. Ödənmiş kreditin məbləğini kredit dövriyyəsinin orta sayına bölsək,  hansı statistik göstərici alınmış olar?

√ kreditin orta qalığı
• kredit dövriyyəsinin ümumi məbləği
• kreditlərdən istifadənin orta müddəti
• pul dövriyyəsi
• bank kreditinin cəlbedicilik əmsalı

297.
B ölkəsində  2014-cü ildə M3  pul aqreqatının həcmi 16,4 mlrd.dollar,  depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının ümumi
məbləği  1,4 mlrd.dollar,  pul kütləsinin tədavül sürəti isə 3,1 olmuşdur.  2015-ci ildə ölkə üzrə ÜDM-in həcminin 50 mlrd.ollar
olduğunu bilərək  ÜDM-in həcminin   artım sürəti ni hesablayın

√ 1,07
• 1,7
• 7,5
• 1,97
• 3,5

298.
B ölkəsində  2014-cü ildə M3  pul aqreqatının həcmi 16,4 mlrd.dollar,  depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının ümumi
məbləği  1,4 mlrd.dollar,  pul kütləsinin tədavül sürəti isə 3,1 olmuşdur.  2015-ci ildə ölkə üzrə ÜDM-in həcminin 50 mlrd.ollar
olduğunu bilərək  ÜDM-in həcminin  nisbi artımını hesablayın(faizlə).

√ 7,5
• 4,7
• 5,6
• 7,2
• 3,5

299.
B ölkəsində  2014-cü ildə M3   pul aqreqatının həcmi 16,4 mlrd.dollar,  depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının
ümumi məbləği  1,4 mlrd.dollar,  pul kütləsinin tədavül sürəti isə 3,1 olmuşdur.  2015-ci ildə ölkə üzrə ÜDM-in həcminin 50 mlrd.ollar
olduğunu bilərək  ÜDM-in həcminin  mütləq artımını hesablayın(mlrd.dollarla).

• 7,6
√ 3,5
• 4,6
• 5,5
• 2,2

300.
B ölkəsində  M1  pul aqreqatının həcmi 16 mlrd.dollar, müəssələrin hesablaşma hesabında olan vəsaitlər,dövlət sığorta vəsaitləri,əmanət
banklarına əhalinin tələbli depozitlərinin birlikdə həcmi isə  2,4 mlrd.dollardır.  Ölkə üzrə nəğd pulun tədavül surətinin isə 3,8 olduğunu
bilərək  ÜDM-in həcmini  tapın.

• 22,2
• 1,1
• 9,8
√ 51,7
• 11,1

301.
A ölkəsində 2014-cü ildə Мо pul аqreqatının  həcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar,  nəğd pulun tədavül surətinin 3,8 olmuşdur. Bu
göstəricilər 2015-ci ildə isə uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar və 4 olduğu bəlli olmuşdur. İllər üzrə ÜDM-in həcminin  artım surətini
hesablayın(faizlə).

• 10,1
√ 1,1
• 1, 3
• 14,43
• 11,1

302.
A ölkəsində 2014-cü ildə Мо pul аqreqatının  həcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar,  nəğd pulun tədavül surətinin 3,8 olmuşdur. Bu
göstəricilər 2015-ci ildə isə uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar və 4 olduğu bəlli olmuşdur. İllər üzrə ÜDM-in həcminin nisbi artımını
tapın(faizlə).

• 33,44



• 1 3,36
√ 10,05
• 14,43
• 10,66

303.
A ölkəsində 2014-cü ildə Мо pul аqreqatının  həcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar,  nəğd pulun tədavül surətinin 3,8 olmuşdur. Bu
göstəricilər 2015-ci ildə isə uyğun olaraq 9,2 mlrd.dollar və 4 olduğu bəlli olmuşdur. İllər üzrə ÜDM-in həcminin mütləq artımını
tapın(mlrd.ollarla).

• 4,43
√ 3,36
• 3,3
• 12,6
• 33,44

304.
Afrika qitəsinin A ölkəsi üzrə UDM-in həcminin isə 2014-cü ildə 14 mlrd.dollar, nominal pul kütləsinin həcminin isə 4,8 mlrd.dollar,
2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq  16,5  və 5,0 mlrd.dollar olduğunu bilərək iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin
artım surətini  tapın(faizlə)

• 128
•  130
• 12, 4
√  122
• 21,8

305.
Afrika qitəsinin A ölkəsi üzrə UDM-in həcminin isə 2014-cü ildə 14 mlrd.dollar, nominal pul kütləsinin həcminin isə 4,8 mlrd.dollar,
2015-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq  14,5  və 6,0 mlrd.dollar olduğunu bilərək iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin
mütləq artımını  tapın(faizlə)

• 3,4
• 3,8
• 7
√ 7,4
• 4,3

306. X ölkəsi üzrə  2014-ci ildə iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin  36% , UDM-in həcminin 12 mlrd.dollar, 2015-ci ildə  isə bu
göstəricilərin müvafiq olaraq 40% və 14 mlrd. dollar olduğu məlum olarsa, nominal pul kütləsinin həcminin nisbi artımını tapın(faizlə)?

• 12
• 15,0
• 20
√ 30
• 27,8

307. X ölkəsi üzrə  2014-ci ildə iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin  36% , UDM-in həcminin 12 mlrd.dollar, 2015-ci ildə  isə bu
göstəricilərin müvafiq olaraq 40% və 14 mlrd. dollar olduğu məlum olarsa, nominal pul kütləsinin həcminin  artım surətini tapın(faizlə)?

• 278
• 150
√  130
• 118
• 120

308.
X ölkəsi üzrə  2014-ci ildə iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin  36% , UDM-in həcminin 12 mlrd.dollar, 2015-ci ildə  isə bu
göstəricilərin müvafiq olaraq 40% və 14 mlrd. dollar olduğu məlum olarsa, nominal pul kütləsinin həcmini mütləq artımını
tapın(mlrd.dollarla)?

• 1,0
√ 1,28
• 4,32
• 1,5
• 2,78



309.
M ölkəsində  2014-cü ildə  M3  pul aqreqatının həcmi 26,2 mlrd.dollar,  pul aqreqatının həcminin isə 22 mlrd.dollar olmuşdur. Ölkə
üzrə depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının ümumi məbləğinin  M3 pul aqreqatının həcmindəki xüsusi çəkisini
müəyyənləşdirin.

√ 2,2
• 0,54
• 1,84
• 4,2

310. B ölkəsində   M3 pul aqreqatının həcmi 14,4 mlrd.dollar,  depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının ümumi məbləği isə
1,8 mlrd.dollardır.  ÜDM-in həcminin 36 mlrd.dollar olduğunu bilərək pul kütləsinin tədavül sürətini   tapın.

• 22,2
√ 2,9
• 0,22
• 2,22
• 1,2

311. Мо pul аqreqatının  B ölkəsində həcminin 8,8 mlrd.ABŞ dollar,  nəğd pulun tədavül surətinin 3,8 olduğunu bilərək ÜDM-in həcmini
tapın(mlrd.ollarla).

•  5
• 12,6
• 44,33
√ 33,44
• 33,3

312. İqtisadiyyatın Y  biznes sahəsi üzrə  pul kütləsinin dövriyyəsinin sayı 4 il ərzində 9,6 təşkil etmişdir. Pul kütləsinin bir dövriyyənin
uzunluğunu hesablayın.

•  180
•  120
• 160
√ 150
• 170

313. Pulun  bir dövriyyənin uzunluğunuğu verilmişdir-110 gün. Pul kütləsinin  il ərzində dövriyyəsinin sayını  hesablayın.

• 2
√ 3,32
• 5,76
• 2,88
• 3,4

314. Pulun  bir dövriyyənin uzunluğunuğu verilmişdir-125 gün. Pul kütləsinin 2 il ərzində dövriyyəsinin sayını  tapın.

• 2
• 576
√ 5,76
• 2,88
• 3,4

315. Afrika qitəsinin A ölkəsi üzrə UDM-in həcminin isə 2014-cü ildə 14 mlrd.dollar, nominal pul kütləsinin həcminin isə 4,8 mlrd.dollar
olduğuni bilərək iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsini  tapın( faizlə).

• 3,4
√ 34
• 134
• 0,43
• 4,32



316. X ölkəsi üzrə iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin  36% , UDM-in həcminin isə 12 mlrd.dollar olduğu  məlum olarsa,nominal pul
kütləsinin həcmini tapın(mlrd.dollarla)?

• 0,43
• 3,6
• 2,78
•  3
√ 4,32

317. X ölkəsi üzrə iqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsinin  36% oluğu məlumdur. Bu ölkə üzrə pul kütləsinin tədavül  surətini-dövriyyə
sayını tapın?

• 0,64
√ 2,78
• 3,6
• 64
• 0,28

318. İstehlak qiyməti indeksinin 1,28 olarsa onun  pulun alıcılıq qabiliyyəti ilə fərqini  hesablayın.

• 1,78
√ 0,5
• 7,8
• 1,5
• 0, 78

319. M ölkəsində  2014-cü ildə M3  pul aqreqatının həcmi 26,2 mlrd.dollar, M2  pul aqreqatının həcminin isə 22 mlrd.dollar olmuşdur. Ölkə
üzrə depozit sertifakatları və dövlət borc qiymətli kağızlarının ümumi məbləğini  müəyyənləşdirin.

• 48,2
√ 4,2
• 26,21
• 1,19
• 22

320. İstehlak qiyməti indeksinin 1,28 olduğu məlumdur. Pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksini faizlə hesablayın.

• 128
√  78
• 7,8
• 12,8
• 1,28

321. Statistikada pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksi ilə tərs mütənasib olan  göstərici necə adlanır?

• infilyasiyanın orta səviyyə indeksi
• pul kütləsinin aqreqat indeksi  c
• pul multiplikatoru indeksi
• istehlak malları ilə təminolunma indeksi
√ istehlak qiyməti indeksi

322. Statistikada nominal pul vahidinin miqdraının pul nişanların ümumi miqdarında xüsusi çəkisi  hansı göstəricini  xarakterizə edir?

• məbləği üzrə əskinas quruluşu
• nəğd pul kütləsinin real quruluşu
• real pul kütləsinin xüsusi çəkisi
• nominal pul kütləsi defsiti
√ miqdarına görə əskinas quruluşu



323. A ölkəsi üzrə ÜDM –in illik həcminin 24 mllrd dollar , pul kütləsinin tədavül surətinin isə 1,8 olduğu məlum olmuşdur. nəgd pulun
tədavül sürətinin 2. 14 oldugu məlum olmuşdur. Bu ölkə üzrə M2 pul aqreqatının ümumi məbləğini müəyyənləşdirin.

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

324. Pulun tədavül sürəti indeksinin 1, 05, nominal pul kütləsi indeksinin 1, 24, ÜDM-in deflyator indeksinin isə 0,98 olduğunu bilərək
UDM-in fiziki həcm indeksini tapın.

√ 1.33
• 1.0
• 1.15
• 0.82
• 1.82

325. B ölkəsi üzrə nominal pul pul kütləsinin 5 mlrd ABŞ dolları, iqtisadiyyatın monetarlaşma səviyyəsinin isə 0, 46 olduğu məlum
oldugunu bilərək, ÜDM-in həcmini hesablayın.

√ 10, 87 mlrd dollar
• 5 mlrd dollar
• 5, 46 mlrd dollar
• 2. 3 mlr dollar
• 4, 54 mlrd dollar

326. Aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişdir: 1. Pulun tədavül surəti indeksi - 0,9 2. nominal pul kütləsi indeksi - 1, 2 3. UDM-in deflyator
indeksi – 1, 1 ÜDM-in fiziki həcm indeksini tapın.

√ 0.98
• 1.21
• 1, 12
• 0, 95
• 1.25

327. X ölkəsi üzrə ÜDM-in həcminin 20 mlrd ABŞ dolları, nominal pul kütləsinin həcminin isə 6, 8 mlrd. dollar oldugu verilmişdir. Bu
ölkədə pulun tədavül surətini müəyyənləşdirin

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

328. Maliyyə və bank informasiyasının yığılmalı və təhlili üzrə dövlət işinin təşkili hansı prinsipə əsaslanır

√ maliyyə statistikasında mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik
• mərkəzi və tədiyyə balansının tərtib edilməsi
• makroiqtisadi siyasətin əsas parametrlərinin qiymətləndirilməsi
• milli hesablar sisteminin tərtib edilməsi
• maliyyə və bank statistika üzrə göstəriciləri işləmək

329. Pul təsadüfi statistika göstəricilərə aid deyil:

√ mənfəət
• pul multiplikatoru
• pulun tədavül sürəti
• pulun bir dövriyyəsinin müddəti
• pul aqreqatları



330. Pul kütləsinin kəmiyyətini hesablayarkən nədən istifadə olunur

√ pul apreqatı sistemi
• nəğd pullar
• maliyyə aktivləri
• beynəlxalq pullar
• likvidli aktivlər

331. :Bu göstəricilərdən hansı likvidli aktivlərin pul dovriyyəsindəki roluna görə təsnifat qrupuna aid deyil

√ pulun alıcılıq qabiliyyəti
• nəğdsiz pul kütləsi
• pul bazası
• beynəlxalq pullar
• dövriyyədəki nəğd pul

332. Bu göstəricilərdən hansı pul dovriyyəsi ilə iqtisadiyyatın real sektorları arasındakı əlaqə göstəricilərinə aid deyil

√ dövriyyədəki nəğd pul kütləsi
• nominal pul kütləsi
• tədavül sürəti indeksləri
• pulun alıcılıq qabiliyyəti
• real pul kütləsi

333. Pul vəasitlərinin hərəkəti nə ilə əlaqədardır

√ cəmiyyətin təsərrüfat həyatı ilə
• dövriyyədəki nəğd pul kütləsi
• real pul kütləsi ilə
• tədavül sürəti indeksləri ilə
• sığorta təşkilatlarının sayının müəyyənləşdirilməsi

334. Dünya pulu dedikdə nə başa düşülür

√ qızıl və ödəmə vasitəsi olan pullar
• nağd və nağdsız pulların fiziki hərəkəti
• cəmiyyətin təsərrüfat həyatı ilə
• cəmiyyətin təsərrüfat həyatı ilə
• Dəyər

335. «Geniş pullar» aqreqatına hansı elementlər daxildir:

√ «Pullar» və «kvazi pullar»
• ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilən ölkənin bütün pul vəsaitləri
• M1 + banklarında əhalinin təcili depozitləri
• Nəğd və nəğdsiz formada funksiyalarını yerinə yetirərək pulun hərəkəti
• Dövriyyədə olan nəğd pullar

336. İqtisadiyyatın monetarlaşdırma səviyyəsi 32,1-ə bərabərdir. Pul kütləsinin dövriyyəsinin sayını tapın

√ 3.12
• 4.92
• 2.07
• 3.04
• 2.49

337.
Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında likvidli aktivlərin tədavül sürətinin ümumi pul kütləsinin tədavül sürətinə təsirini müəyyənləşdirin:
1. Pul kütləsində nəğd pulun xüsusi çəkisi – 0,6 2. Bankların kassasında nəğd pulun orta qalığı – 45 mln.manat 3. Hesabat dövründə
kassa dövriyyəsi üzrə daxilolmaların ümumi həcmi – 157,5 mln.



√ 2.1
• 0.17
• 0.47
• 3.4
• 5.8

338. Pul kütləsinin dövriyyəsinin sayının il ərzində 2,9 olduğunu bilərər, bir dövriyyənin uzunluğunu tapın.

• 240.0
• 52.3
• 109.0
• 360.0
√ 124.1

339. Pul kütləsinin həcmi 36,1%, pul multiplikatoru isə 19,1% yüksəlmişdir. Pul bazası necə dəyişmişdir?

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

340. Valyuta məzənnəsi indeksinin 1.02, qiymət indeksinin 0.8 olduğunu bilərək verilən varianlardan düzgün olanını seçin (Çəki: 1)

• qiymət indeksinin valyuta məzənnəsi indeksinin qabaqlama indeksi 1.05 olmuşdur.;
• Valyuta məzənnəsi indeksinin qiymət indeksinin qabaqlama indeksi 27.5% azalmışdır;
• Valyuta məzənnəsi indeksinin qiymət indeksinin qabaqlama indeksi 78.4% olmuşdur;
• valyuta məzənnəsi indeksi 107.5% artmışdır;
√ valyuta məzənnəsi indeksinin qiymət indeksinin qabaqlama indeksi 1.275 olmuşdur.

341. A ölkəsi üzrə illik ÜDM –in həcminin 30 llrd dollar , nəgd pulun tədavül sürətinin 2. 14 oldugu məlum olmuşdur. Bu ölkə üzrə Mo pul
aqreqatının ümumi məbləğini müəyyənləşdirin

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

342. Pul kütləsinin quruluşu nəyi göstərir: (

√ pul kütləsinin məcmusunda müxtəlif aqreqatların hissəsini
• Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyədə pul kütləsinin artmasını
• ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarəti etmək üçün
• 1 man ÜDM-a düşən pul kütləsini ehtiyatlarını
• istehlak qiyməti indeksi

343. Pul bazası nədir:

√ Bank sisteminə ilkin daxil olmuş nəğd pulların həcmi
• Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyədə pul kütləsinin artmasını
• ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarəti etmək üçün
• 1 man ÜDM-a düşən pul kütləsini ehtiyatlarını
• istehlak qiyməti indeksi

344. İqtisadiyyatın real sektoruna xidmət üçün zəruri olan pul sektoruna xidmət üçün zəruri olan pul kütləsinin həcmi nədən asılıdır:

√ pul dövriyyəsi qanunundan
• istehlak qiyməti indeksi
• 1 man ÜDM-a düşən pul kütləsini ehtiyatlarını



• ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarəti etmək üçün
• Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyədə pul kütləsinin artmasını

345. İqtisadiyyatın monetarlandırılma səviyyəsi nəyi göstərir:

• Bank sisteminə ilkin daxil olmuş nəğd pulların həcmi
√ 1 man ÜDM-a düşən pul kütləsini ehtiyatlarını
• ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarəti etmək üçün
• Bank ehtiyatlarının artımı hesabına dövriyyədə pul kütləsinin artmasını
• istehlak qiyməti indeksi

346. Pul vahidinin nominal dəyərinin, nominal pul vahidinin miqdarının pul nişanlarının ümumi miqdarındakı xüsusi çəkisinə hasilinin cəmi
nəyi ifadə edir?

• Tədavül sürətinin nəğd pula tələbatına təsiri;
√ Pulun əskinas quruluşunun dinamikası və onun dəyişmə meyli
• Tam likvidli aktivlərin tədavül sürəti.
• Valyuta məzənnəsi;
• Məbləği üzrə əskinas quruluşu

347. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında valyuta məzənnəsini müəyyən edin. 1. 1kq qənd = 150 manat 2. 1 kq qənd = 0, 75 dollar 1 dollar
neçə manatdır?

• 1.0
√ 200.0
• 150.0
• 175.0
• 215.0

348. Pul kütləsinin həcmi 36,1 % pul multiplikatoru isə – 19,1 % yüksəlmişdir. Pul bazası necə dəyişmişdir:

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

349. Pul bazası 30,6 % azalmış, pul multiplikatoru 12,9 % yüksəlmişdir. Pul kütləsi necə dəyişmişdi:

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

350. Pul kütləsinin həcmi 26,6%, pul bazası isə – 12,9% artmışdır. Pul multiplikatoru necə dəyişmişdir:

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

351. Aydındır ki, pul kütləsinin dövriyyəsinin sayı 3,96-ya bərabərdir. İqtisadiyyatın montarlaşdırma səviyyəsi necədi? (

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



352. «Kravipullar» aqreqatının məzmunudur:

• M0 + bankların kassasında pul vəsaitləri + MB-da kommersiya banklarının məcburi ehtiyatları + MB-da kommersiya banklarının
müxbir hesablarında vəsaitlər

• Bankdan kənar pullar və depozitlər
√ MB-ın və kommersiya banklarının balansında xarici valyutada depozitlər və təcili və əmanət depozitləri
• M2 + Depozit sertifikatları + səhmlər
• bankin aktivlərinin dəyəri

353. İstehlak qiyməti indeksi ilə tərs mütənasib əlaqədə olan statistik göstərici hansııdır? (Çəki: 1)

• pul multiplikatoru indeksi
√ pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksi
• pul kütləsinin dövrlərinin sayı indeksi
• infilyasiyanın orta səviyyə indeksi
• istehlak malları ilə təminolunma indeksi

354. Nominal pul vahidinin miqdraının pul nişanların ümumi miqdarında xüsusi çəkisi statistikada nəyi ifadə edir?

• Məbləği üzrə əskinas quruluşu
• Valyuta məzənməsinin dəyişmə tempini
√ Miqdarına görə əskinas quruluşu
• Nəğd pul kütləsinin əskinas quruluşu
• Nəğd pul kütləsi təkamül surəti

355. Pul kütləsinin həcmində nəğd pulların xüsusi çəkisinin dəyişməsi:

• n

• o

√ a

• b

356. Miqdarına görə əksinas quruluşu necə hesablanır:

• h



√ a

• v

• n

357. hh

√ a

• Nəğd və nəğdsiz formada funksiyalarını yerinə yetirərək pulun hərəkəti
• Dövriyyədə olan nəğd pullar
•  «Pullar» və «kvazi pullar»
• vasitəsi kimi istifadə oluna bilən ölkənin bütün pul vəsaitləri

358. Mübadilə tənliyinin ünsürlərinin dinamikası hansı indeks asılılığındadır:

• b

√ a



• g

• n

359. Pul aqreqatları arasında tarazlıq hansı halda möhkəmlənir:

• n

√ A

• MV=PQ
• b

360. ÜDM-un indeks-deflyatoru necə müəyyənləşdirilir:

• b

√ a



• n

• m

361. Pul kütləsinin orta əksinas quruluşu hansı düsturla hesablanır:

√ g

• m

• b

• a

362. Mübadilə tənliyi necə qurulur:

√ a



• n

• b

• v

363. Pul dövriyyəsi qanunu necə hesablanır:

√ a

• h

• n

• b

364. Pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksi necə hesablanır



• n

• m

√ a

• b

365. Nəğd pula təlabatı hesablamaq üçün hansı düsturdan istifadə edilir?

√ a

• n

• b

• g



366. Verilən düsturlardan hansı ilə nəğd pulun tədavül sürətinin dəyişməsinin ümumi pul kütləsinin orta tədavül sürətinə təsiri
qiymətləndirilir?

• t

• m

√ a

• b

367. ÜDM –un deflyator indeksi hansı düsturla hesablanır?

• hec biri
• t

• b

√ a

368. Pul kütləsinin bir dövriyyəsinin müddəti necə hesablanır



• n

• m

√ a

• b

369. Pul kütləsinin dövrlərinin sayı indeksi hansıdır:

√ a

• g

• b

• n



370. Pul kütləsinin həcmində nəğd pulun hissəsi necə hesablanır:

• s

√ a

• b

• c

371. Nəğd pul kütləsinin dövriyyəsinin sürəti necə hesablanır:

√ a

• b

• s

• n



372. Pul kütləsinin dövriyyəsinin sürətinin mütləq dəyişməsi necə hesablanır

• m

• l

√ a

• b

373. «Monetarlaşdırma səviyyəsi» göstəricisinin hesablanma düsturu necədir?

• h

√ a

• j



• b

374.
Müəssisə üzrə 2  adda məhsul istehsal edilib. Cari dövrdə A məhsuıu üzrə 1500 ədəd, B məhsulu üzrə 2200 ədəd , əsas dövrdə isə
uygun olaraq 1400 və 2000 ədəd istehsal edilmişdir. Cari ildə A məsulunun qiyməti 150 manat, B məhsulunun qiyməti isə 140 manat,
əsas dövrə isə  müvafiq olaraq 145 və 130 manat olmuşdur. Sabit tərkibli qiymət indeksini  hesablayın.

• 1,56
• 1,16
• 1,11
• 1,28
√ 1,06

375.
Müəssisə üzrə 2  adda məhsul istehsal edilib. Cari dövrdə A məhsuıu üzrə 1500 ədəd, B məhsulu üzrə 2200 ədəd , əsas dövrdə isə
uygun olaraq 1400 və 2000 ədəd istehsal edilmişdir. Cari ildə A məsulunun qiyməti 150 manat, B məhsulunun qiyməti isə 140 manat,
əsas dövrə isə  müvafiq olaraq 145 və 130 manat olmuşdur. Dəyişən tərkibli qiymət indeksini  hesablayın.

• 1,24
• 1,36
• 1,01
• 1,55
√ 1,06

376.
Müəssisə üzrə 2  adda məhsul istehsal edilib. Cari dövrdə A məhsuıu üzrə 1500 ədəd, B məhsulu üzrə 2200 ədəd , əsas dövrdə isə
uygun olaraq 1400 və 2000 ədəd istehsal edilmişdir. Cari ildə A məsulunun qiyməti 150 manat, B məhsulunun qiyməti isə 140 manat,
əsas dövrə isə  müvafiq olaraq 145 və 130 manat olmuşdur. Laspeyresin  qiymət indeksini  hesablayın.

• 1,59
• 1,45
• 1,35
√ 1,06
• 1,16

377.
Müəssisə üzrə 2  adda məhsul istehsal edilib. Cari dövrdə A məhsuıu üzrə 1500 ədəd, B məhsulu üzrə 2200 ədəd , əsas dövrdə isə
uygun olaraq 1400 və 2000 ədəd istehsal edilmişdir. Cari ildə A məsulunun qiyməti 150 manat, B məhsulunun qiyməti isə 140 manat,
əsas dövrə isə  müvafiq olaraq 145 və 130 manat olmuşdur. Paaşenin qiymət indeksini  hesablayın.

• 1,30
• 1,45
• 1,55
√ 1,06
• 1,04

378. Müəssisə üzrə 2  adda məhsul istehsal edilib. Cari dövrdə A məhsuıu üzrə 1500 ədəd, B məhsulu üzrə 2200 ədəd istehsal edilmişdir. A
məsulunun qiyməti 150 manat, B məhsulunun qiyməti isə 140 manat olm uşsa, müəssisə üzrə orta qiyməti tapın

• 145
•  130
• 150
• 149
√ 144



379. Müəssisə üzrə C adda məhsul istehsal edilir. Cari dövrdə A məsulunun qiyməti 162 manat, Bəsas dövrdə isə məhsulunun qiyməti  150
manat olmuşsa, müəssisədə A məhsulu üzrə fərdi qiymət indeksini tapın.

• 0,92
√ 1,08
• 2,22
• 1,4
• 12

380. Bunlardan hansı cari bazaar qiymətlərinə aid deyil?

• alıcı qiyməti
√ izafi qiymət
• istehsalçı qiyməti
• əsas qiymətlər
• FOB qiyməti

381. inflyasiyanın səviyyəsi 5 ildə aşağidakı kimi olmuşdur: 9%,12%, 14%,15%, 18%. Beş il ərzində orta illik inflyasiyanı tapın

• 3.7
√ 13.6
• 13.5
• 13.7
• 7.3

382. Pul kutləsinin 10 %, pulun dövriyə surətinin 28% artdığını,istehsal həcminin isə 9% azaldığını bilərək, inflyasiya faizini hesablayın

√ 154.7
• 140.6
• 78.2
• 105.9
• 120.8

383. Rub ərzində dövriyyələrin sayı 5 olduğu halda, 1 dövriyyənin müddətini müəyyən edin:

√ 10.0
• 5.0
• 72.0
• 6.0
• 18.0

384. pul kütləsi 10% pul bazası isə 6% artmışdır. Pul multiplikatoru necə dəyişmişdir?

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

385. əgər pul bazası 20% azalsa, pul multiplikatoru isə 12 % artsa, pul kütləsi necə dəyişər?

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

386. hesabat ilində pul kütləsinin (М2) 140 mln man, nağd pulların (М0)52 mln manat,ÜDM -480 mln manat olduğunu bilərək, pul
kütləsinin dövriyyə surətini müəyyən edin.



√ 3.43
• 4.5
• 2.69
• 9.2
• 3.5

387. A koorporasiyasının əsas və hesabat dövr üçün istehsal etdiyi məhsulun qiyməti müvafiq olaraq 56 500 və 64 200 manat olmuşdur.
Fərdi qiymət indeksini tapın

• -7700.0
• 7700.0
√ 1.14
• 0.88
• 0.13

388. Bitməmiş istehsala çəkilən xərclərin 4, 8 mln manat, çevirmə əmsalının isə 0, 75 olduğunu bilərək mənfəətin məbləğini təyin edin.

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

389.
Vaxtında ödənməmiş sənədlər üzrə dövriyyənin orta qalığı 6,8 mln.manat, vaxtında ödənməmiş sənədlər üzrə xərc dövriyyəsinin
dövriyyənin həcmi 20, 4, vaxında ödənməmiş dövriyyənin orta gecikdirmə vaxtının isə 10 olduğunu bilərək dövr ərzindəki günlərin
sayını tapın.

√ 30.0
• 45.0
• 60.0
• 90.0
• 120.0

390. A kommersiya bankı üzrə verilən məlumta gorə Mərkəzi Bankda onların nəğd formada saxlanılan ehtiyyatlarının həcmi 450 min manat
təşkil edir. Bu bankın müddətli öhdəliklərinin həcminin 3 milyon manat oldugunu bilərək ehtiyyat normasını müəyyən edin.

√ 0.15
• 0.35
• 1.35
• 0.85
• 0.135

391.
2010-cu il üçün rüblər üzrə vaxtında ödənilməmiş dövriyyənin sənədlər üzrə aşağıdakı şərti məlumatları verilmişdir. Bu məlumatlar
əsasında vaxtında ödənilməmiş dövriyyənin sənədlər üzrə orta qalığını müəyyənləşdirin. 1. I rüb - 2,4 mln.mant. II rüb- 4,8 mln. manat.
III rüb- 2, 6 mln.manat, IV rüb- 1,4 mln. manat. (

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

392. Pul multiplikatorunun qiymətinin 25 oldugunu bilərək ehtiyyat normasını müəyyənləşdirin.

√ 0.04
• 0.25
• 0.4
• 0.75
• 2.5



393. Depozitlər üzrə məcburi ehtiyat normalarının uyğun depozitlərin ümumi depozitlərin həcmindəki xüsusi çəkisinə hasillərinin cəmi
statistikada hansı göstəricini xarakterizə edir?

√ ehtiyyat normasının orta qiyməti
• pul multiplikator indeksini
• orta multiplikator qiyməti
• depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksini
• ehtiyyatların depozitlərin həcmində xüsusi çəkisi

394. Hesabat dövründə əsas dövrlə müqayisədə banka məxsus depozitlərin həcmində hər hansı dəyişıklık baş verməmişdir. Bu zaman pul
pultiplikatorunun qiymətində 2 dəfə azalma baş verərsə ehtiyyatların həcmində hansı dəyişiklik müşahidə edilər?

√ 100% artar
• 0,2 dəfə artar
• 4 dəfə azalar
• 50% artar
• 2 dəfə azalar

395. Ehtiyyat norması indeksinin 1,54, depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksinin 0. 9 olduğunu bilərək pulpultiplikatoru indeksini
hesablayın.

√ 1.39
• 0.64
• 17.1
• 1.71
• 2.44

396. Bankın depozitlərinin həcminin ehtiyyat normasına hasili nəyi ifadə edir?

√ ehtiyyatların həcmini
• pul aqreqatı
• nəğd pulun dövriyyədəki kütləsi
• depozitlərin ümumi kütləsi
• nəgd pulun tədavül sürəti

397. bank sistemində tədavüldə olan nəğd pulun miqdarının ümumi pul kütləsindəki xüsusi çəkisini statistikada hansı göstərici xarakterizə
edir?

• pul aqreqatı
√ ehtiyyat norması
• pul multiplikatoru
• nəgd pulun tədavül sürəti
• pul bazası

398. Bank sistemində ümumi pul kütləsinin nəğd pulun kəmiyyətindən neçə dəfə cox olduğunu xarakterizə edən gostərici hansıdır?

√ pul multlipaikatoru
• nəgd pulun tədavül sürəti
• pul bazası
• ehtiyyat norması
• nəgd pulun tədavül sürəti

399. Ehtiyyat normasının 5%-dən 20%-ə yüksəlməsi pul multipikatoruna necə təsir edir?

• 2 dəfə azaldir
• 15% artırır
√ 400% azaldır
• 4 dəfə artırır
• 2 dəfə artırır

400. Ehtiyyatların həcminin depozitlərin ümumi məbləğinin 1 manatındakı xüsusi çəkisi nəyi ifadə edir?



• pul indikatoru
√ ehtiyyat norması
• pul bazası
• ehtiyyatların həcmini
• pul multiplikatoru

401. Pul multiplikatoru indeksinin ehtiyyat norması indeksinə nisbəti statistikada hansı göstərici ilə ekvivalentdir? pul kütləsinin dövretmə
əmsalı

• ehtiyyatların depozitlərin həcmində xüsusi çəkisi
• pul multiplikator effektivliyi əmsalı
• depozitlərin effektivliyi əmsalı
√ depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksi
• nəgd pulun tədavül sürəti indeksi

402. : Aşağıda verilən hansı istiqamətlədən biri üzrə ödəmə dövriyyəsi müəyyən edilmir?

• maliyyə öhdəlikləri
√ əsas istehsal fondları
• əmtəələr və yerinə yetrilən işlər
• qeyri-əmtəə əməliyyatları
• xidmətlər

403. Bank üzrə depozitlərin ümumi məbləğinin ehtiyyatların həcminə nisbətini hansı ststistik göstərici xarakterizə edir?

• ehtiyyat norması
√ pul multiplikatoru
• depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksini
• ehtiyyatların depozitlərin həcmində xüsusi çəkisi
• pul multiplikator indeksi

404. Kommersiya bank sisteminə daxil olan pul vəsaitlərinin kəmiyətini xarakterizə edən əsas göstərici hansı hesab edilir?

√ pul bazası
• ehtiyyat norması
• pul multiplikatoru
• depozitlərin həcmi
• nəgd pulun pul pul kütləsindəki xüsusi çəkisi

405. Nəğd pulun iştirakı ölmadan dəyərin hərəkəti dedikdə nə başa düşülür?

• pulun multipikator effekti
√ qeyri-nəgd pul dövriyyəsi
• ümumi pul kütləsinin dövriyyəsi
• hesablaşma hesabları dövriyyəsi
• dəyər qanunu

406. İqtisadi mahiyyətinə görə qeyri-nəgd pul dövriyyəsi neçə qrupa ayrılır?

• 7.0
√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0

407. ll



• 283.5
√  220
• 212.5
• 190
•  235

408. Bank üzrə ehtiyyat normasının orta səviyyəsinin 25% olduğunu bilərək pul multiplikatorunun qiymətini müəyyənləşdirin.

•  75%
• 125%
• 3
•  2.5
√  4

409. ff

√  4
• 10
• 48 mln. manat
• 3 mln manat
• 3

410. d

√ müxtəlif növ depozitlərin ümumi depozitlərin həcmində xüsusi çəkisi
• pul kütləsinin dövretmə əmsalı
• ehtiyyatların həcmini
• depozitlər üzrə məcburi ehtiyyat normasını
• depozitlərin ümumi kütləsi

411. z

• ehtiyyatların depozitlərin həcmində xüsusi çəkisi



• dövrdəki günlərin sayı
• orta ehtiyyat əmsalı
√ depozitlərin orta həcmi
• depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksini

412. cc

• ehtiyyat norması indeksi
√ depozitlərin quruluşunun dəyişməsi indeksini
• depozitlərin cəmi indeksini
•  infilyasiya indeksini
• pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksi

413.

F səhmar cəmiyyəti üzrə 2014-cü il üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik dərəcəsi – 280 manat  2.  səhmin illik
gəlir məbləğini 118 manat
2015-ci ildə cəhmar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal dəyərinin - 54 manat olduğunu bilrərk,  Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal
dəyərinin mütləq artımını hesablayın.

• 16 manat
• 94 manat
• 18manat
√  12manat
• 22 manat

414.
2014-cü ildə B adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 25, bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin isə 240 manat olduğu verilmişdir.
2015-ci ildə bir istiqraz vərəqəsi üzrə nominal dəyərinin sabit qaldığını və  illik faiz gəlirinin 80 manat olduğunu bilərək istiqrazın  illik
faiz dərəcəsinin   artım sürətini  hesablayın(faizlə).

• 10
√ 132
• 32
• 8
• 42

415.
2014-cü ildə B adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 25, bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin isə 240 manat olduğu verilmişdir.
2015-ci ildə bir istiqraz vərəqəsi üzrə nominal dəyərinin sabit qaldığını və  illik faiz gəlirinin 80 manat olduğunu bilərək istiqrazın  illik
faiz dərəcəsinin nisbi  artımını  hesablayın(faizlə).

• 10
•  42
• 132
√  32
• 8

416. 2014-cü ildə B adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 25, bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin isə 240 manat olduğu verilmişdir.
2015-ci ildə bir istiqraz vərəqəsi üzrə illik faiz gəlirinin 80 manat olduğunu bilərək bu göstərici üzrə nisbi artımı hesablayın.

• 0,38
• 0,15
√ 0,33
• 2,0
• 2,4

417.

F səhmar cəmiyyəti üzrə 2014-cü il üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik dərəcəsi – 280 manat  2.  səhmin illik
gəlir məbləğini 118 manat
2015-ci ildə cəhmar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal dəyərinin - 54 manat olduğunu bilrərk,  Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal
dəyərinin  artım sürətini hesablayın(faizlə).



•  44
• 28,6
• 94
• 164
√  129

418.

F səhmar cəmiyyəti üzrə 2014-cü il üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik dərəcəsi – 280 manat  2.  səhmin illik
gəlir məbləğini 118 manat
2015-ci ildə cəhmar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal dəyərinin - 54 manat olduğunu bilrərk,  Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin nominal
dəyərinin nisbi artımını hesablayın(faizlə).

√ 28,6
• 14,8
• 14
• 16,7
• 22,8

419.
2013-cü ildə istiqrazın bütün müddətində kapitalın artımı göstəricisinin 220 manat, istiqrazın əldə edilən qiymətinnin 430 manat olduğu
məlumdur. İstiqrazın  ödənilən qiymətinin 2014-cü ildəki səviyyəsinin 700 manat olduğunu bilərək odənilən qiymətin nisbi artımını
hesablayın(faizlə).

•  135
• 6,5
√ 7,7
• 13,5
• 108

420.
2014-cü ildə B adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 25, bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin isə 240 manat olduğu verilmişdir.
2015-ci ildə bir istiqraz vərəqəsi üzrə nominal dəyərinin sabit qaldığını və  illik faiz gəlirinin 80 manat olduğunu bilərək istiqrazın  illik
faiz dərəcəsinin mütləq  artımını  hesablayın.

•  10
• 15
• 20
√ 8
• 12

421. A adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 28, 4000 istiqraz vərəqəsi üzrə illik faiz gəlirinin ümumi həcminin 201 600 manat olduğunu
bilərək,   Bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinini hesablayın.

• 200  manat
• 199 manat
√ 180  manat
• 218 manat
• 201 manat

422. Bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin 180 manat olduğu verilmişdir.4000 istiqraz vərəqəsi üzrə illik faiz gəlirinin ümumi həcminin
201 600 manat olduğunu bilərək, A adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsini hesablayın

• 25  manat
√ 28 manat
• 200  manat
• 201 manat
• 21 manat

423. F səhmar cəmiyyəti üzrə 2014-cü il üzrə aşağıdakı şərti məlumatlar verilmişir: 1. dividentin illik dərəcəsi – 280 manat  2.  səhmin illik
gəlir məbləğini 118 manat.  Səhimin nominal dəyərini tapın(manatla).

• 162
• 396
• 28



•  280
√ 42

424.
2013-cü ildə istiqrazın bütün müddətində kapitalın artımı göstəricisinin 220 manat, istiqrazın əldə edilən qiymətinnin 430 manat olduğu
məlumdur. İstiqrazın  ödənilən qiymətinin 2014-cü ildəki səviyyəsinin 700 manat olduğunu bilərək odənilən qiymətin mütləq artımını
hesablayın(manatla).

•  135
• 51
• 1350
√ 50
•  650

425. İstiqrazın bütün müddətində kapitalın artımı göstəricisinin 220 manat, istiqrazın əldə edilən qiymətinnin 430 manat olduğu məlumdur.
Kapitalın artımı göstəricisinin İstiqrazın  ödənilən qiymətindəki xüsusi çəkisini  hesablayın.

• 0,51
• 1,95
• 65%
•  2, 95
√ 0,34

426. A adda istiqrazın  illik faiz dərəcəsinin 28,  bir istiqraz vərəqəsinin  nominal dəyərinin 180 manat olduğu verilmişdir.4000 istiqraz
vərəqəsi üzrə illik faiz gəlirinin ümumi həcmini hesablayın

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

427. Vekselin gəlrlilik səviyyəsinin 12% , əlavə mənfəətin həcminin isə 2160 manat olduğunu bilərək, vekselin ilkin yerləşdirilməsi həyata
keçirilən qiyməti tapın(manatla).

• 21600
• 15 840
• 2000
√ 18000
• 20 000

428. Vekselin gəlrlilik səviyyəsinin 12% , ilkin yerləşdirilməsi həyata keçirilən qiyməti 18 000 manat olduğu məlumdur. Bu halda əldə
edilən əlavə mənfəətin həcmini tapın(manatla).

• 2000
• 15 840
√  2160
• 20 000
• 20160

429. İstiqrazın bütün müddətində kapitalın artımı göstəricisinin 220 manat, istiqrazın əldə edilən qiymətinnin 430 manat olduğu məlumdur.
İstiqrazın ödənilən qiymətini hesablayın.

• 700 manat
• 0 manat
• 220 manat
• 210 manast
√ 650 manat

430. “ NTS”Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin illik gəlir məbləğinin125 manat,  rendit göstəricisinin qiymətinin isə 500 manat olduğunu
bilərək ,  səhmin əldə edilən qiymətini hesablayın.

• 375 manat



• 625 manat
√ 25 manat
• 500 manat
• 280 manat

431. “ NTS”Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin illik gəlir məbləğinin125 manat,  səhmin bazar dəyərinin isə bunun 1\5 hissəsini təşkil etdiyini
bilərək rendit göstəricisinin qiymətini tapın.

• 50 manat
• 250 manat
• 280 manat
• 25manat
√ 500 manat

432. Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin illik gəlir məbləğinin140 manat,  səhmin nominal dəyərinin isə bunun 2\5 hissəsini təşkil etdiyini
bilərək dividentin illik dərəcəsini tapın.

• 56 manat
• 28 manat
√ 250 manat
• 112 manat

433. . “ NTS”Səhmdar cəmiyyəti üzrə 2014-cü ildə rendit göstəricisinin qiymətinin  500 manat,   səhmin əldə edilən  qiymətinin 25 manat,
2015-ci ildə   səhmin illik gəlir məbləğinin 140 manat olduğunu bilərək səhmin illik gəlir məbləğinin nisbi artımını hesablayın(faizlə).

• 15
•  20
• 25
√  12
•  22

434. “ NTS”Səhmdar cəmiyyəti üzrə 2014-cü ildə rendit göstəricisinin qiymətinin  500 manat,   səhmin əldə edilən  qiymətinin 25 manat,
2015-ci ildə   səhmin illik gəlir məbləğinin 140 manat olduğunu bilərək səhmin illik gəlir məbləğinin mütləq artımını  hesablayın.

• 20 manat
• 55 manat
• 75 manat
• 25 manat
√ 15 manat

435. .”Araz” Səhmar Cəmiyyətinin buraxdığı bir səhmin nominal dəyrinin   20 manat, sayının isə 220 000, bir səhimin bazar qiymətinin 24
manat olduğunu bilərək,  səhmlərin gətirdiyi əlavə gəlirin həcmini  tapın(min manatla).

• 9 680
• 96800
• 24 00
• 8800
√ 880

436. “ NTS”Səhmdar cəmiyyəti üzrə 2014-cü ildə rendit göstəricisinin qiymətinin  500 manat,   səhmin əldə edilən  qiymətinin 25 manat
olduğunu bilərək  səhmin illik gəlir məbləğini hesablayın.

• 200 manat
√  125 manat
• 475 manat
• 525 manat
• 375 manat

437. Səhmin nominal dəyərini büraxılan səhmlərin sayına vursaq hansı statistik göstəricini almış olarıq.

• səhimin gəlirliyi



•  rendit
• dividentin illik dərəcəsi
• illik faiz
√ nizamnamə kapitalı

438. Aşağıakı verilənlərən hansı dövlət qiymətli kağızlarının növlərinə aid edilmir.

• dövlət daxili uduşlu istiqrazlar
• xəzinə çekləri
• dövlət qısamüddətli istiqraz vərəqələri
• vekseller
√ dövlət müəssisələrinin bank hesablaşma çekləri

439. .”Araz” Səhmar Cəmiyyəti üzrə nizamnamə kapitalının həcmi 440 min manat, buraxdığı bir səhmin nominal dəyrinin isə  20 manat
olduğunu bilərək, buraxılmış səhmlərin sayını tapın.

• 22 20
• 56 000
• 8 800
• 4400
√  22000

440. Vekselin gəlrlilik səviyyəsinin 120 manat , ilkin yerləşdirilməsi həyata keçirilən qiyməti 32500 manat olduğu halda əldə edilən əlavə
mənfəətin həcmini tapın.

• 45000 manat
√ 39 000 manat
• 27000 manat
• 0 manat
• 32620 manat

441. İstiqrazın ödənilən qiymətinin 580 manat, istiqrazın bütün müddətdə kapitalın artımı göstəricisinin 120 manat oldugu verilmişdir.
Verilən şərti məlumatlar əsasında istiqrazın əldə edilən qiymətini tapın

√ 460 manat
• 0 manat
• 230 manat
• 350 manat
• 700 manat

442. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında F səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin gəlirlilik səviyyəsini- Rendit göstəericisisni tapın. 1. dividentin
mütləq səviyyəsi – 25600 manat 2. səhmin əldə edilən qiyməti - 18200 manat

√ 140.6
• 14, 06
• 43800.0
• 7400.0
• 21900.0

443. Aşağıdakı şərti məlumatlar əsasında N səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin illik gəlir məbləğini hesablayın. 1. dividentin illik dərəcəsi – 256
manat 2. səhmin nominal dəyəri- 38 manat

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

444. Səhmdar cəmiyyəti üzrə səhmin əldə edilən qiymətinin 482 manat, bazar qiymətinin isə bundan 1.4 dəfə cox oldugunu bilərək səhmin
satışından əldə edilən əlavə gəliri tapın.



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

445. A səhmdar cəmiyyətinin buraxdığı səhmlərin miqdarının 50 min, səhmlərin nominal dəyərinin isə 16 manat oldugu məlum olmuşdur.
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının həcmini tapın

• 80 min manat
• 5 mlrd manat
√ 800 min manat
• 66 min manat
• 3125 manat

446. Nominal qiyməti 1000 manat olan səhm 1500 manata əldə edilmiş və bir ildən sonra 2000 manata satılmışdır. Səhm üzrə dvidiend illik
20% təşkil edərsə səhm üzrə renditin faiz dərəcəsini hesablayın

• 0.5
• 2.0
√ 13, 3 %
• 46, 6%
• 33, 3%

447. Nominal qiyməti 1000 manat olan səhm 1500 manata əldə edilmiş və bir ildən sonra 2000 manata satılmışdır. Səhm üzrə dvidiend illik
20% təşkil edərsə səhmin məcmu gəlirinin məbləğini hesablayın

√ 700.0
• 900.0
• 400.0
• 300.0
• 500.0

448. Nominal qiyməti 1000 manat olan səhm 1500 manata əldə edilmiş və bir ildən sonra 2000 manata satılmışdır. Səhm üzrə dvidiend illik
20% təşkil edərsə illik dvidiendin məbləğini hesablayın:

√ 200.0
• 900.0
• 400.0
• 300.0
• 500.0

449.
Nominal dəyəri 2000 manat, borc müddəti üç il, illik kupon gəlirliyi 20% olan istiqraz emissiya edildikdən bir il sonra 2900 manata əldə
edilmiş və ödənmə müddətinə qədər sahibində qalmışdır. İstiqrazın əldə olunmasından ödənilməsinə qədər olan müddət ərzində onun
məcmu gəlirliyini(zərərliyini) müəyyən edin: (Çəki: 1)

• 0.067
• 0.45
√ 3.4
• 0.2
• 0.05

450. Nominal dəyəri 2000 manat, borc müddəti üç il, illik kupon gəlirliyi 20% olan istiqraz emissiya edildikdən bir il sonra 2900 manata əldə
edilmiş və ödənmə müddətinə qədər sahibində qalmışdır.İstiqrazın illik məcmu gəlirliyini(zərərliliyini) müəyyən edin:

• 0.2
√ 0.017
• 0.45
• 0.067
• 0.05

451. İstiqrazın məcmu gəlirliyi hesablanır:



√ Məcmu gəlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın əldə olunma qiyməti
• Məcmu gəlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın ödəmə qiyməti;
• Məcmu gəlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın satış qiyməti;
• Məcmu gəlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın real qiyməti;
• Məcmu gəlir vurulsun 100, bölünsün istiqrazın nominal qiyməti;

452. İstiqraz üzrə illik məcmu gəlir hesablanır:

√ Kupon gəliri üstəgəl istiqraz üzrə kapitalın dəyişməsi
• Kupon gəliri üstəgəl istiqrazın real dəyəri;
• Kupon gəliri üstəgəl istiqrazın nominal dəyəri;
• Kupon gəliri çıxılsın istiqraz üzrə kapitalın dəyişməsi
• Kupon gəliri üstəgəl istiqraz üzrə faizlərin dəyişməsi

453. İstiqraz vərəqəsi üzrə orta kvadraik uzaqlaşmanın 1.5 manat, gözlənilən gəlirliliyinin 50 manat olduğunu bilərək riskin səviyyəsini
qiymətləndirin.

√ 0.03
• 0.003
• 0.073
• 0.33
• 0.02

454. İstiqrazin əldə olunması nəticəsində kapitalın dəyişilməsi müəyyən edilir:

√ İstiqrazın vaxtı bitəndə ödənmə məbləği çıxılsın əldə olunma məbləği;

• İstiqrazın vaxtı bitəndə ödənmə məbləği çıxılsın nominal məbləği;

• İstiqrazın vaxtı bitəndə ödənmə məbləği bölünsün əldə olunma məbləği
• İstiqrazın vaxtı bitəndə ödənmə məbləği vurulsun əldə olunma məbləği
• İstiqrazın vaxtı bitəndə ödənmə məbləği üstəgəl əldə olunma məbləği;

455. İstiqrazın illik kupon gəlirinin həcmi müəyyən edilir:

• İstiqrazın nominal dəyəri bölünsün illik kupon faizi, vurulsun 100
• İstiqrazın real dəyəri bölünsün illik kupon faizi, vurulsun 100;
√ İstiqrazın nominal dəyəri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100
• İstiqrazın real dəyəri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100
• İstiqrazın satış dəyəri vurulsun illik kupon faizi, bölünsün 100;

456. Səhmin nominal dəyəri müəyyən edilir:

√ Nizamnamə kapitalı bölünsün büraxılan səhmlərin sayı
• Nizamnamə kapitalı bölünsün qiymət indeksi;
• Nizamnamə kapitalı çıxılsın büraxılan səhmlərin sayı;
• Nizamnamə kapitalı vurulsun büraxılan səhmlərin sayı
• Nizamnamə kapitalı bölünsün satılan səhmlərin sayı;

457. Səhm üzrə əlavə gəlir hesablanır: (

√ Son satış qiyməti çıxılsın əldə olunma qiyməti
• Son satış qiyməti çıxılsın nominal qiymət;
• Əldə olunma qiyməti çıxılsın son satış qiyməti
• Nominal qiymət çıxılsın əldə olunma qiyməti

• Nominal qiymət qiymət vurulsun rendit.

458. Səhm üzrə rendit gəlirliyi necə hesablanır:



• Dvidiendin məbləği bölünsün 100 %, vurulsun səhimin əldə olunma qiyməti
• Dvidiendin məbləği vurulsun səhimin əldə olunma qiyməti,bölünsün 100 %;
√ Dvidiendin məbləği vurulsun 100 %, bölünsün səhimin əldə olunma qiyməti
• Dvidiendin məbləği vurulsun 100 % , bölünsün səhimin nominal qiyməti
• Dvidiendin məbləği vurulsun 100 % , bölünsün səhimin son satış qiyməti;

459.
İki növ səhmin alınması məqsədi ilə eyni məbləğdə pul ayrılmışdır.Əğər, “A” səhminin qiyməti 100 manat, “B” səhminin qiyməti isə
180 manat təşkil edərsə bütünlükdə ayrılmış pul vəsaitinə alınmış bir səhmin orta alınma qiymətini müəyyən emək üçün orta kəmiyyətin
hansı düsturundan istifadə olunmalıdır:

• Həndəsi orta.
√ Sadə harmonik orta
• Çəkili harmonik orta
• Çəkili hesabi orta;
• Sadə hesabi orta;

460. İki növ səhmin alınması məqsədi ilə eyni məbləğdə pul ayrılmışdır.Əğər, “A” səhminin qiyməti 100 manat, “B” səhminin qiyməti isə
180 manat təşkil edərsə bütünlükdə ayrılmış pul vəsaitinə alınmış bir səhmin orta alınma qiymətini müəyyən edin:

√ 128.6
• 140.0
• 120.8
• 130.5
• 800.0

461. İstiqrazın tam gəlirliyı aşağıdakı kimi hesablanır:

• (Məcmu faiz gəliri:istiqraz üzrə diskont)*100/( istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti*istiqrazın saxlandığı illərin sayı);
• (Məcmu faiz gəliri - istiqraz üzrə diskont)*100/( istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti*istiqrazın saxlandığı illərin sayı);
√ (Məcmu faiz gəliri+ istiqraz üzrə diskont)*100/( istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti*istiqrazın saxlandığı illərin sayı);
• (Məcmu faiz gəliri+ istiqraz üzrə diskont)*100/( istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti+istiqrazın saxlandığı illərin sayı);
• (Məcmu faiz gəliri+ istiqraz üzrə diskont)*100/( istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti:istiqrazın saxlandığı illərin sayı);

462. İstiqrazın cari gəlirliyi aşağıdakı kimi hesablanır:

• Il ərzində istiqraz üzrə ödənilmiş faiz gəlirinin cəmi vurulsun istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti;
• Il ərzində istiqraz üzrə ödənilmiş faiz gəlirinin cəmi bölünsün istiqrazın orta sayı
• Istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti bölünsün Il ərzində istiqraz üzrə ödənilmiş faiz gəlirinin cəmi;
√ Il ərzində istiqraz üzrə ödənilmiş faiz gəlirinin cəmi bölünsün istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti
• Il ərzində istiqraz üzrə ödənilmiş faiz gəlirinin cəmi çıxılsın istiqrazın əldə olunduğu bazar qiyməti;

463. Bunlardan hansı istiqrazların əsas statistik göstəriciləridir:

• Istiqrazın adı, nominal dəyəri, gəlirliyi;
√ Istiqrazın kursu, nominal dəyəri, gəlirliyi;
• Məzənnə kursu, nominal dəyəri, gəlirliyi;
• Məzənnə kursu, nominal dəyəri, gəlirliyi;
• Istiqrazın kursu, nominal dəyəri, buraxılma tarixi

464. Remitent kimdir:

• Köçürmə vekselində yazılan məbləği silən şəxs;

• Köçürmə vekselini verən şəxs;
• Köçürmə vekselində yazılan məbləği ödəyən şəxs
• Köçürmə vekselinin ödəyicisi;
√ Köçürmə vekselində yazılan məbləği alan şəxs;

465. Trassat kimdir:

√ Köçürmə vekselinin ödəyicisi;



• Köçürmə vekselini verən şəxs;
• Köçürmə vekselində yazılan məbləği silən şəxs
• Köçürmə vekselində yazılan məbləği ödəyən şəxs
• Köçürmə vekselində yazılan məbləği alan şəxs;

466. Bunlardan hansı dövlət qiymətli kağızlarının buraxılması məqsədlərinə uyğun deyil:

• Dövlət məqsədli proqramların maliyyələşdiriməsi;
√ Mülkiyyət formalı müəssisələrin maliyyə vəsaitlərinin təminatı
• Dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi;
• Pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi;
• İqtisadi aktivliyin və kredit faizlərinin tənzimlənməsi;

467. Nominal dəyərinin qaytarılması metoduna görə istiqrazın bu növləri fərqləndirilir:

• dəyəri bir dəfəyə ödənilən istiqrazlar, dəyəri hissə-hissə qaytarılan istiqrazlar, dəyəri növbə ilə qaytarılmayan istiqrazlar
• dəyəri bir neçə dəfəyə ödənilən istiqrazlar, dəyəri hissə-hissə qaytarılan istiqrazlar, dəyəri pulla qaytarılan istiqrazlar
√ dəyəri bir dəfəyə ödənilən istiqrazlar, dəyəri hissə-hissə qaytarılan istiqrazlar, dəyəri növbə ilə qaytarılan istiqrazlar

• dəyəri bir dəfəyə ödənilən istiqrazlar, dəyəri hissə-hissə qaytarılan istiqrazlar, dəyəri növbə ilə qaytarılan istiqrazlar, müddətsiz
istiqrazlar;

• dəyəri bir dəfəyə ödənilən istiqrazlar, dəyəri hissə-hissə qaytarılan istiqrazlar, dönərli olmayan istiqrazlar;

468. İstiqraz dedikdə başa düşülür:

• Müəssisənin mənfəətindən asılı gəliri olan qiymətli kağız
√ Müəyyən gəliri olan qiymətli kağız;
• Kreditin növü;
• Uzunmüddətli ödəmə;
• Müəssisənin nizamnamə kapitalına sərmayə qoyuluşu

469. İlkin fond bazarında qiymətli kağızlarla nə baş verir:

• Yalniz qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi;
√ Qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi və emissiyası
• Yalniz qiymətli kağızların emissiyası;
• Qiymətli kağızların alqı- satqısı;
• Qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi və alqı-satqısı

470. Qiymli kağızlar bazarı statistikasının predmeti nədir:

• Yalnız fond birjalarındakı proseslər;
• Yalnız fond birjalarındakı qiymətli kağızların növləri;
• Qiymətli kağızların hərəkəti ilə bağlı olan kütləvi proseslərin keyfiyyət xarakteristikası;
√ Qiymətli kağızların hərəkəti ilə bağlı olan kütləvi proseslərin kəmiyyət xarakteristikası;
• Qiymətli kağızların dəyəri və həcmi.

471. Bunlardan hansıları “ Maliyyə idarələri” sektoruna aid deyil.

√ Təhsil nazirliyinin maliyyə idarəsi
• Kommersiya bankları
• Sığorta kompaniyaları
• Kredit təşkilatları
• Mərkəzi Bank

472. Verilənlərdən hansı maliyyə aktivlərindən gəlirlərə daxildir?

√ bank depozitləri üzrə faizlər, səhm üzrə dividendlər
• səhm üzrə dividendlər, bankların quruluşu
• bank depozitləri üzrə faizlər, valyuta üzrə dividendlər
• səhm üzrə dividendlər, valyuta daxiolomaları



• bank depozitləri üzrə faizlər, səhm üzrə fərqlər

473. Tədiyyə balansıda mal, xidmət və gəlirlərlə baglı əməliyyatlar hansı hesabda əks etdirilir?

√ cari əməliyyatlar hesabında
• gəlir hesabında
• aktivlərin sair dəyişməsi hesabında
• aktivlərin dəyişməsi hesabında
• maliyyə vasitələri və kapitalla baglı əməliyyatlar hesabında

474. Milli Hesablar Sistemində maliyyə əməliyyatları hansı əlamətə görə fərqləndirilir?

√ maliyyə vasitələrinin tipinə
• müddətinə
• keyfiyyətinə
• funksional
• qeyri-funksional

475. Tədiyyə balansında maliyyə əməliyyatları hansı əlamətə görə fərqləndirilir? (

• standartlıgına
• qeyri-funksional
• müddətinə
• keyfiyyətinə
√ funksional

476. İqtisadi əməliyyatlarla bağlı olmayan müxtəlif amillərin,habelə qiymətin dəyişməsinin aktivlərin həcminə təsiri haqqında məlumatlar
hansı hesabda əks etdirilir?

√ ”aktivlərin sair dəyişməsi” hesabı
• xidmət” hesabı
• xarici hesab
• daxili hesab
• qalan dünya” hesabı

477. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kommersiya əsasında sığorta və maliyyə əməliyyatları ilə məşğul olan institusional vahidlər
hansı sektora aid edilir?

√ ” maliyyə idarələri” sektoruna
• sənayeyə
• xarici iqtisadi əlaqələr sektoruna
• daxili sektora
• ev təsərrüfatları”sektoruna

478. Verilənlərdən hansı maliyyə hesabında əks etdirilən əməliyyatlara aiddir? (Çəki: 1)

√ Monetar qızıl və xüsusi iqtibas(borc) hüququ, nəqd pullar
• dövriyyə kapitalı, aksizlər, xüsusi borc hüququ
• bitməmiş istehsal, ehtiyatlar, xidmətlər
• tamamlanmış istehsal, yarı tikililər, monetar qızıl
• əsas kapital, depozitlər, borclar, debitorlar

479. Aşağıdakılardan hansı “cari əməliyyatlar hesabının”tərkibinə daxildir?

√ Xarici ticarət balansı
• öhdəliklər balansı
• maliyyə balansı
• ehtiyat balansı
• Xidmətlər balansı



480. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansınınkredit və debetinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmamasının səbəbi kimi çıxış edir.

√ səhvlər və buraxılmalar
• malların istehlakçısının bəlli olmaması
• malların istehsalçısının bəlli olmaması
• malların fərdi şəkildə keyfiyyətinin yoxlanmaması
• səhvlərin və buraxılmaların istehsalçıya bildirilməməsi

481. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansının kredit və debetinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmamasının səbəbi kimi çıxış edir.

√ yolda gecikmə
• əməliyyatın mürəkkəbliyi
• yolun qısa olması
• əməliyyatın sadəliyi
• yolda nəzarət edilməmə

482. Kapital transfertləri - bu:

√ uzunmüddətli investisiyalaşdırma formasıdır
• ortamüddətli investisiyalaşdırma formasıdır
• uzunmüddətli lizinq formasıdır
• veksel formasıdır
• qısamüddətli investisiyalaşdırma formasıdır

483. Xüsusi borc hüququ- bu,

√ Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaratdıgı və bölüşdürdüyü beynəlxaiq ehtiyat aktividir,
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatın yaratdıgı və bölüşdürdüyü beynəlxaiq ehtiyat aktividir,
• ölkənin milli valyutasıdır
• ölkənin qızıl ehtiyatıdır
• Dünya Bankının yaratdıgı və bölüşdürdüyü beynəlxaiq ehtiyat aktividir,

484. Ölkənin dünya təsərrüfatı ilə xarici iqtisadi əlaqələrinin ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirən sənədə nə ad verirler?

√ Tədiyə balansı
• Maliyyə hesabatı
• Mühasibat standartı
• Mühasibat balansı
• Likvidlik.

485. Tədiyyə balansında əməliyyatlar bazar qiyməti ilə qiymətləndirilərkən onun tərkibinə daxil edilir:

√ mənfəət, əlavə dəyər vergisi, subsidiya çıxılmaqla idxala vergilər
• şəxsi xərclər və royalti, əlavə dəyər vergisi, yıgımlar
• mənfəət, xalis tutulmalar, əlavə dəyər vergisi, fiziki tutulmalar
• əlavə dəyər, aksiz, dolayi vergilər, royalti
• şəxsi xərclər, mənfəət, royalti, aksiz

486. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansınınkredit və debetinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmamasının səbəbi kimi çıxış edir.

√ mövcud qiymətlə müqavilə qiymətinin uygunsuzlugu
• müqavilə qiymətinin olmaması
• balans qiymətlə müqavilə qiymətinin uygun olması
• qiymətdəki eyniliklər
• mövcud qiymətlə müqavilə qiymətinin uygunluq

487. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansınınkredit və debetinin ümumi saldosunun sıfıra bərabər olmamasının səbəbi kimi çıxış edir

√ informasiyanın daxil olma mənbələrinin müxtəlifliyi
• daxil olma mənbələrinin yaxın olması



• informasiyanın daxil olma mənbələrinin uzaq olması
• informasiyanın qeyd olunma anının nəzərə alınmaması
• informasiyanın daxil olma mənbələrinin eyniliyi

488. Tədiyyə balansının məlumatlarından istifadə olunur:

√ manatın məzənnəsinin və valyuta bazarının tənzimlənməsində
• istehsalın təkamülündə
• firmaların fəaliyyətini araşdıranda
• firmalara ixtisaslı işçilərin cəlb edilməsində
• tələbin öyrrənilməsində

489. Tədiyyə balansının məlumatlarından istifadə olunur

√ xarici borcların həcmi və tərkibinin öyrənilməsində
• daxili borcun həcminin artırılmasında
• daxili borcun tərkibinin yumşaldılmasında
• xarici və daxili tələbin müqayisəsində
• daxili borcların həcminin öyrənilməsində

490. Tədiyyə balansıda aktiv və öhdəliklər neçə qrupa ayrılır?

√ 4.0
• 2.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

491. Tədiyə balansıda sektorlar neçə yerə ayrılır?

√ 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

492. Kapitalla baglı əməliyyatlar hesabının balanslaşdırıcı maddəsi kimi çıxış edir:

√ ümumi yıgım
• ümumi xərc
• ümumi kəsir
• mənfəət
• ümumi istehlak

493. Nəticəsi ölkənin valyuta xərclənməsinə gətirən əməliyyatlar tədiyyə balansının hansı hissəsində əks etdirilir ? (

√ Debet
• xidmətlər balansında
• transfertlər balansında
• passivlər balansında
• Kredit

494. Nəticəsi ölkəyə valyuta gətirən əməliyyatlar tədiyyə balansının hansı hissəsində əks etdirilir?

√ Kredit
• Debet
• Transfertlər balansında
• Passivlərin dəyişməsində

495. Tədiyyə balansında əməliyyatlar hansı qiymətlərlə qiymətləndirilir?



√ bazar qiymətləri ilə
• əsas qiymətlə
• dolayı qiymətl
• faktor qiymətlə
• istehlakçı qiymətləri ilə

496. Tədiyyə balansında kredit və debet yazılışları arasındakı ümumi fərq (kənarlaşma) nəyi anladır

√ “xalis səhvləri və buraxılmaları”
• “xalis kreditləşməni”
• “xalis borclanmanı”
• “brutto səhvləri və buraxılmaları
• “xalis mənfəəti”

497. Verilənlərdən hansı tədiyyə balansının qurulmasının əsas pirinsipidir?

√ ikili qeydiyyat
• əməliyyatların bir qisminin əhatə olunması
• onun ünsürləri arasında əlaqənin olmaması
• təkrar uçot
• ikili standart

498. Tədiyyə balansının məlumatlarından istifadə olunur:

√ maliyyə və xarici ticarət münasibətləri sahəsində proteksionist tədbirlərin həyata keçirilməsində
• xarici ticarət münasibətləri sahəsində fərdiləşdirmə tədbirlərin həyata keçirilməsində
• maliyyə münasibətləri sahəsində fərdi tədbirlərin həyata keçirilməsində
• istehlak tələblərinin yumşaldılmasında
• maliyyə və xarici ticarət münasibətləri sahəsində təkrar tədbirlərin həyata keçirilməsində

499. Tədiyyə balansı-bu:

√ Müəyyən dövr ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının”yerdə qalan dünya” ilə beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarını əks etdirən statistik
hesabatdır

• Azərbaycan iqtisadiyyatının”yerdə qalan dünya” ilə beynəlxalq xidmət əməliyyatlarını əks etdirən statistik hesabatdır
• Müəyyən dövr ərzindəAzərbaycan iqtisadiyyatının”yerdə qalan dünya” ilə istehlakının əməliyyatlarını əks etdirən statistik hesabatdır
• Azərbaycan iqtisadiyyatının”yerdə qalan dünya” ilə ticarətini əks etdirən statistik hesabatdır.
• müəyyən dövr ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında maliyyə əməliyyatlarını əks etdirən statistik hesabatdır

500. Müasir düvrdə Azərbaycanın tədiyyə balansının qurulması və onun əsas pirinsiplərinin işlənib hazırlanması hansıbeynəlxalq təşkilatın
tövsiyyəsi əsasında həyata keçirilir?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı
• MDB
• Avropa Şurası
• Avropa İttifaqı


