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1. mötədil inflyasiya qiymətlərin orta illik artım tempinin ……… % olması ilə

√ 5%dən 10 %ə qədər
• 10%dən 50%ə qədər
• 100%dən artıq
• 50 %dən 100%ə qədər

2. xərclərin inflyasiyası … … əlaqədar yaranan qiymət artımı ilə xarakterizə olunur:

• iqtisadiyyatın defisiti, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi ilə
• dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi məqsədilə əlavə pul emissiyası ilə
• xalq təsərrüfatının artıq kreditləşməsi ilə.
√ istehsal amilləri ilə

3. 401 hiperinflyasiya qiymətlərin orta illik artım tempinin ……… % olması ilə xarakterizə edilir.

• 5 %ə qədər
√ 100%dən yuxarı
• 10%dən 50%ə qədər
• 5%dən 10%ə qədər

4. gizli inflyasiya ………. xarakterizə olunur:

√ iqtisadiyyatda defisitin yaranması, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi, «qara» bazarın fəaliyyət göstərməsi ilə
• xüsusi  sektorda qiymət sabitliyi şəraitində dövlət sektorunda qiymətlərin qalxması ilə
• əhalinin ödəmə qabiliyyətinin olmaması ilə
• ümumi qiymət səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə qalxması ilə

5. Qiymət artımı dərəcəsinə görə inflyasiya:

• lokal və dünya
• daxili və xarici
• gözlənilən, gözlənilməyən
√ balanslaşdırılmış və balanslaşdırılmamış

6. planlı iqtisadiyyatda inflyasiya bir qayda olaraq aşağıdakı hallarda təzahür olunur:

• mal və xidmətlər üzrə qiymət artımı, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyəti və məzənnəsinin düşməsi
• Şok terapiyası və təbii qiymətqoyma
√ İqtisadiyyatda defisit, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi, «qara» bazarın fəaliyyət göstərməsi
• Mili məhsulların geniş həcmdə xarici məhsullarla əvəz edilməsi

7. hiperinflyasiya xarakterizə edilir

• Ölkədə sosialiqtisadi vəziyyətin sabitliyi şəraitində pulun alıcılıq qabiliyyətinin nəzərə çarpmayacaq dərəcədə düşməsi ilə
• ölkədə sosialiqtisadi vəziyyətin, pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti və valyuta kurslarının sabitliyi ilə
• Pul vahidinin azacıq ucuzlaşması, ödəmə dövriyyəsində və ölkənin təsərrüfat əlaqələrində uyğunsuzluqların yaranması ilə.
√ Pul vahidinin kəskin ucuzlaşması, ödəmə dövriyyəsinin pozulması, ölkəədə təsərrüfat əlaqələrinin pozulması ilə

8. inflyasiyanın pul amilləri müəyyən edilir:

• Yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilə.
• Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış quruluşu ilə.
• iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilə, inhisarçı siyasətlə, cəmiyyətdə siyasi qeyrisabitliklə
√ Dövlət büdcə kəsiri ilə, dövlət borcunun artması ilə, istehsalın artıq kreditləşməsi ilə

9. xaricdə qiymətlərin qalxması ilə əlaqədar baş verən inflyasiya:



√ idxal inflyasiyası
• daxili inflyasiya
• lokal inflyasiyası
• ixrac inflyasiyası

10. çaparaq inflyasiyada qiymətlərin orta illik artım faizi:

• 100 %dən artıq
• 5%dən 10%ə kimi
• 5 %ə kimi
√ 10 %dən 50 %ə kimi

11. tələb inflyasiyası üçün xarakterikdir:

• əmtəə istehsalının həddən artıq olması
√ məcmu tələbin mal və xidmət təklifini üstələməsi
• mal və xidmətlər üzrə təklifin məcmu tələbi üstələməsi
• ölkədə istehsal olunan mallara istehlakçıların tələbatının olmaması

12. inflyasiyanın ölçülməsi üçün istifadə edilir:

• Ticarət sistemi indeksi
• DouCons indeksi
• Orta əmək haqqı səviyyəsi
√ Qiymət indeksi

13. inflyasiya dedikdə:

√ Pulların qiymətdən düşməsi, qiymət artımı ilə əlaqədar pulların alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi, əmtəə qıtlığı və mal və xidmətlərin
keyfiyyətinin aşağı düşməsi.

• Mili valyutanın məzənnəsinin xarici valyutaya nisbətən artması.nın uzun müddət davam etməsi

• Pulların alacalaq qabiliyyətinin artmasını, qiymət səviyyəsinin sabitləşməsini, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasını
xarakterizə edən prosesdir

• milli pul vahidinin möhkəmlənməsi və ya qiymət səviyyəsinin dəyişməsidir.

14. Satılmış malların miqdarının artması bu cəhətləri bildirir:

• Mərkəzi Bank tərəfindən tədavüldən pulun bir hissəsinin götürülməsini.
√ Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının artmasını
• Pulun tədavül sürətinin azalmasını
• Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının azalmasını

15. İnflyasiya prosesləri:

• Pulun roluna və onun tətbiq sferasına hər hansı bir təsir göstərmir
• Yalnız xariciiqtisadi əlaqələrin inkişafına neqativ təsir göstərir.
• Pulun tətbiq sferasının əhəmiyyətli surətdə genişlənməsini zəifləndirir.
√ Pulun rolunun zəifləməsinə və onun tətbiq sferasının daralmasına gətirib çıxarır.

16. Inflyasiya

• pulun alıcılıq qabiliyyətinin qalxması
• qiymət səviyyəsinin düşməsi
• milli valyutanın bahalaşması
√ kağız pulların qiymətdən düşməsi

17. İnfliyasiya əlehinə siyasətin məqsədi nədir?

√ antiinfliya siyasiyasəti



• pul kütləsinin qurluşunun dəyişməsi, az dəyərli metal pulların və banknotların dövriyyədən çıxarılması və onların daha iri dəyərə malik
olan kağız pullarla əvəz olunması

• nağdı pul dövriyyəsinin qadağan edilməsi və onun hər yerdə nağdsız pul dövriyyəsi ilə əvəz edilməsi
• qiymət və qəlirlərin, istehsal və məhsulun bölgüsü üzərində tam nəzarətin müəyyən edilməsi

18. Müsadirəli pul islahatı nəyi nəzərdə tutur?

• köhnə pul məbləq məhdutiyyəti qoyulmadan köhnə pul nişanələrinin dəyişdirilməsinə məhdudiyətlərini qoyulması və məhdudiyyət
qoyulmadan yeni pul biletlərinin dəyışdirilməsi

• ölkənin ehtiyatinda olan qızil və valyutalarin tam satılması

• tam dəyərdən düşmüş olan milli valyutanın tədavüldən çıxarılması və tədavülə qanuni alıcılıq qabiliyyətli daha etibarlı xarici valyutanın
ödəniş vasitəsi kimi dövriyəyə buraxılması

√ əmanətlərin dondurulması və ləğv edilməsi, köhnə pul biletlərinin yeni pullarla əvəz edilməsinə ciddi məhdudiyət qoyulması

19. Pul islahatının məqsədi hansıdır:

• Pul biletlərinin tədavülünün kosmetik dəyişdirilməsi, onun rənginin və əlverişli formatının müəyyənləşdirilməsi, müdafiyə dərəcəsinin
yüksəldilməsi

√ pul tədavülünün sabitləşdirilməsini və ya onun sadə şərtlərlə öz funksiyalarını yerinə yetirməsi
• ölkədə mövcud qiymət miqyasının dəyişməsi
• milli pul vahidlərinin valyuta məzənəsinin yüksəldilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi

20. Pul islahatı dedikdə:

• kağız pulların metal pulları dövriyədən sıxışdırıb çixarımaq üzrə dövlətin uzun müddətli siyasəti
• ölkənin pul sisteminim tamamilə yenidən qurulması
• qızılın pul funksiyası rolunu itirməsi prosesi
√ ölkənin pul sisteminin qismən və tamamilə dəyişdirilməsi

21. Pul islahatı zamanı köhnə pul biletlərinin yenisi ilə əvəz olunması:

√ həyata keçirilə bilinən
• yalnız milli valyutanın revolivasiysı zamanı həyata keçirilir
• daimi həyata keçirilir
• yalnız milli valyutanın devolivasiyası zamanı həyata keçirilir

22. veksel üzrə hüququn ötürülməsi … … adlanır:

√ indossomentləşdirmə
• allonjlaşdırma
• indossament
• aksept

23. vekselə əlavə edilmiş vərəqə … … adlanır

√ allonj
• domilizasiya
• sessiya
• indossoment

24. veksel əsasən …….. xidmət edir:

√ İri maliyyəticarət sövdələşmələrinə, topdansatış ticarətə
• Fiziki şəxslər və emissiya bankları arasında sövdələşmələrə
• Pərakəndə ticarətə, kiçik maliyyəticarət sövdələşmələrinə
• fiziki şəxslər arasındakı sövdələşmələrə

25. 309 indossoment vasitəsilə ötürülən çeklər:

√ orderli çek
• təqdimatlı çek



• tədavül etməyən çeklər
• adlı çek

26. veksel, banknot və çek pulun ………….. növünə aiddir.

√ Kredit
• Real
• Kağız
• Metal

27. veksel üzərində ötürücü yazı necə adlanır:

• diskont
• allonj
√ indossoment
• aval

28. ötürücü veksel üzrə ödəməni alan şəxs necə adlanır:

• tratta
• trassant
• emitent
√ remitent

29. bankın plastik kartlarla fəaliyyəti necə adlanır.

• Domisilyasiya
• Emissiya
• Krosslaşdırma
√ Ekvayrinq

30. ödəyicinin vekselin ödəməsinə razılığı necə adlanır:

• indossoment
• reqress
• aval
√ aksept

31. diskontlu veksellərin fərqləndirici cəhəti:

• veksel məbləğinə faizlərin əlavə edilməsinin göstərilməsi
• borcun əsas məbləğinin və faizlərin əlavə edilməsi
• vekselin məbləğinə faizlərin əlavə edilməsi haqda vekseldə göstərişin olmaması
√ vekselin nominaldan aşağı satılması

32. ötürücü vekseldə ödəyici kimi ……….. çıxış edir:

• vekselin əldə edilməsi üçün vəsait buraxan investor
• veksel saxlayan
• veksel emitenti
√ veksel emitenti tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs.

33. veksel tədavülü məhdudlaşır:

√ sövdələşmələrin müddət və məbləği ilə
• vekselin ötürülməsinin mümkün olmaması ilə
• sövdələşmələrin müddəti ilə
• sövdələşmələrin məbləği ilə

34. ölkə ərazisində mal və xidmətlər üzrə ödəmələr ……….. yerinə yetirilir



• beynəlxalq hesablaşma pul vahidi ilə
• xarici valyutada
• xarici və milli valyuta ilə
√ yalnız milli valyutada

35. kassa intizamına riayət edilməsinə nəzarət həvalə edilir:

• hər bir müəssisəyə kassa limiti müəyyən edən Mərkəzi banka
√ təsərrüfata kassa xidmətləri göstərən kommersiya banklarına
• təsərrüfat subyektlərini nağd pulla təchiz edən hesablaşmakassa mərkəzlərinə
• təsərrüfat subyektlərinə

36. nağd pul dövriyyəsi …….. gəlirlərinin böyük hissəsinin əldə edilməsi və xərclənməsinə xidmət edir:

√ əhalinin
• kommersiya banklarının
• ərazi üzrə hökümət orqanlarının
• təsərrüfat subyektlərinin

37. nağd pul dövriyyəsi tsikli başlayır:

• ticarət şəbəkəsində əhalinin malları nağd pula alması ilə
• kommersiya banklarının müəssisələrə nağd pul verməsi ilə
• müəssisələrin işçilərə əmək haqqları verməsi ilə
√ ərazi idarələrindən pulların kommersiya banklarına verilməsi ilə

38. Nağdsız dövriyyənin inkişafı

• tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarına təsir etmir
• Nağd dövriyyəni tamamilə ləğv edir
√ Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını azaldır.
• Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını artırır.

39. Vekseldə xeyrinə köçürmə qeydiyyatı olan və vekseli qəbul edən necə adlanır:

• remitent
• trassat
√ indossat
• indossant

40. Veksel … borc öhdəliyidir:

• uzunmüddətli
• müddətsiz
• ortamüddətli
√ qısamüddətli

41. Veksel …:

• borc öhdəliyi və müvəqqəti ödəniş vasitəsidir
• qiymətli kağız və tədavül vasitəsidir
√ yalnız borc öhdəliyidir
• borc öhdəliyi, müvəqqəti tədavül və tədiyə vasitəsidir

42. Təsərrüfat dövriyyəsinə xidmət edən alıcılıq və ödəniş vasitələrinin məcmusu … adlanır:

√ pul kütləsi
• pul dövriyyəsi
• pul ehtiyatı



• pul aqreqatı

43. İndossament üzrə verilə bilən çek … adlanır:

• təqdim edilən
√ orderli
• kösürmə
• adlı

44. Köçürmə vekseli …. tərəfindən yazılır:

• remitent
• benefisiar
√ kreditor
• borcalan

45. Köçürmə vekseli həmçinin … adlanır:

• brutto
• draft
• strata
√ tratta

46. Vekselin növüdür:

• sənayeləşmə vekseli
• nəqliyyat vekseli
√ kommersiya vekseli
• sənaye vekseli

47. Borc öhdəliyi kimi vekselin xüsusiyyətidir:

√ abstraktlıq, münaqişəsizlik, dövretməklik, kollektiv məsuliyyətlilik
• abstraktlıq, münaqişəsizlik, ödənişsizlik, təminatlılıq
• münaqişəsizlik, dövrilik, ödənişlilik, müddətsizlik
• abstraktlıq, dövrilik, ödənişlilik, təminatlılıq

48. Mübali hisəli veksel basqa sözlə … adlanır:

√ bürünc veksel
• qalay vekseli
• gümüş veksel
• qızıl vekseli

49. … tratta üzrə üçüncü şəxsdir:

√ remitent
• trassat
• emitent
• trassant

50. Vekselin növünü göstərin:

• pul vekselipul vekseli
• hesablaşma vekseli
√ maliyyə vekseli
• zaçot edilmə vekseli

51. Pul kütləsinin tərkibi və strukturunu xarakterizə edir:



• Monetizasiya əmsalları
√ Pul aqreqatları.
• Pul tədavülünün sürət göstəriciləri.
• Multiplikativ əmsallar

52. Nağd pullar dövriyyəyə aşağıdakı yolla daxil olur:

• Hesablaşmakassa mərkəzləri tərəfindən pul vəsaitlərinin dövriyyə kassasından
• Әmək haqqının verilməsi ilə.
• Mərkəzi Bank tərəfindən ehtyiat pul fondlarının ərazi idarələrinə verilməsi ilə.
√ Kommersiya bankları tərəfindən kassa əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə.

53. Nağdsız dövriyyə … … əhatə edir.

√ Әmtəə və qeyri əmtəə dövriyyəsini
• Ancaq qeyri əmtəə dövriyyəsini
• Ancaq maliyyə dövriyyəsini.
• Ancaq əmtəə dövriyyəsini

54. Nağdsız hesablaşmalar aparılır:

• Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisinin qəbrləri əsasında.
• Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada.
• Vəsaitin alıcısı, ödəyicisi və kommersiya bankları tərəfindən müstəqil qaydada.
√ Müəyyən forma və stanldarta malik hesablaşma sənədləri əsasında.

55. Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … … dövriyyə təşkil edir:

• Avans
√ Tədiyə
• Nağd.
• Mövsümi.

56. İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyəyə əsaslanır:

• Valyuta
• Nağd
• Mövsümi.
√ Nağdsız.

57. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent və benefisiarlar üçün zəruri sərt kimi mövcud olmalıdır:

• Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya
• Mərkəzi Bankın xüsusi icarəsi.
√ Bank hesabları
• Dövriyyə kassasının limiti.

58. Nağdsız dövriyyədə pul bu keyfiyyətdə çıxış edir:

√ Tədiyə vasitəsi
• Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi
• Tədavül vasitəsi

59. Bütün nağdsız dövriyyə:

√ Ödənişli
• Tədiyəsiz.
• Nağd.
• Mövsümi.



60. Tədiyə dövriyyəsi həyata keçirilir:

• Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş nağd formada
• Yalnız nağd formada
• Yalnız nağdsız formada
√ Nağd və nağdsız formalarda

61. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların köməyi ilə icra olunur:

√ Kommersiya banklarının.
• Bank olmayan kredit təşkilatlarının
• Bankomatların
• Әrazi idarələrinin

62. Nağdsız pul dövriyyəsində mal və pul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti:

• Sövdələşmə subyektlərinin razılığı əsasında baş verir.
• Dövri olaraq baş verir.
√ Heç zaman baş vermir
• Həmişə baş verir.

63. nağd pul dövriyyəsi:

√ nağd pul nişanlarının fasiləsiz hərəkəti
• nağd pulların nağdsız pullara keçməsi və əksinə
• tədavüldən nağd pulların çıxarılması və emissiyası
• tədavülə nağd pulların emissiyası və çıxarılmasına hazırlıq

64. pul dövriyyəsi strukturunda nağd pul dövriyyəsi:

• hər zaman nağdsız dövriyyə ilə eyni həcmdə olur
• hər zaman nağdsız dövriyyə üzərində yüksək səviyyəsi ilə hakimlik edir.
• nağdsız dövriyyədən bir qədər çox olur
√ Әsasən nağdsız hesablaşmadan nəzərəçarpacaq səviyyədə aşağı olur.

65. dövlət büdcəsi ……………. maliyyə planıdır:

• proqnoz
• qeyrimərkəzləşdirilmiş
√ direktiv
• istiqamətləndirilmiş

66. nağd pulların dövriyyəsi aşağıdakı halda başa çatır.

• Ticarət şəbəkələrində əhali malları nağd pula ödədikdə
• Pullar kommersiya banklarından hesablaşmakassa mərkəzinə daxil olduqda
√ ərazi idarələrindən
• Ticarət müəssisələri satışdan gəliri kommersiya banklarına təhvil verdikdə

67. nağd pul dövriyyəsində aşağıdakı növdə pul nişanlarından istifadə edilir:

• yalnız xəzinədarlıq biletləri
• yalnız banknot
√ banknot, xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar
• xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar

68. müəssisələrə nağd pulla hesablaşmaları həyata keçirmək:

• Mərkəzi Bank tərəfindən müəssisəyə icazə verildikdə mümkündür



• qadağandır
√ qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icazə verilir.
• Xüsusi icazənin kommersiya bankı və hesablaşmakassa mərkəzi tərəfindən verildiyi zaman mümkündür

69. Nağdsız hesablaşmalarda istifadə olunan bütün hesablaşma sənədlərindən qiymətli kağız

• inkasso tapşırığı
• ödəniş tələbnaməsi
√ çek
• akkreditiv

70. Pul aqreqatlarının ayrılmasının əsasında durur:

• pul alətlərinin likvidlik dərəcəsi
• normativ sənədlər
√ pul tədavülü qanunu
• pul resurslarına olan tələb və təklif

71. eyni bankın müştəriləri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:

• Yalnız bankın müxbir hesabı vasitəsilə
• Yalnız ərazi idarələri
√ Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştərilərin hesablarından vəsaitlərin silinməsi və ya köçürülməsi ilə
• Yalnız qarşılıqlı öhdəliklər üzrə hesablaşma yolu ilə

72. kommersiya banklarının plastik kart üzrə xidmət fəaliyyəti:

• Domisilyasiya
• Avtorizasiya
√ Ekvayrinq
• Embosso

73. ötürücü imza (indossament) ilə verilən çeklər:

√ Orderli çek
• Adlı çek
• Pul çeki
• Təqdimatlı çek

74. ölkə ərazisində banklar arasında hesablaşmalar:

• Yalnız bankların Maliyyə Nazirliyində açılan hesabları vasitəsilə
• Yalnız bankların müxbir hesabları vasitəsilə
√ Yalnız Mərkəzi Bankın ərazi idarələri vasitəsilə bankların müxbir hesabları üzrə və klirinq hesablaşma
• Yalnız Mərkəzi Bankın reqional idarələri üzrə

75. hesablaşma sənədləri üzrə vəsaitlərin köçürülməsi öhdəliyini plastik kart vasitəsilə yerinə yetirmək üçün

• Embosso
• İnkasso
√ Avtorizasiya
• Ekvayrinq

76. Sadəcə təqdim etmə yolu ilə başqa şəxsə ötürülən çeklər necə adlanır:

• Pul çekləri
• Adlı çek
√ Təqdimatlı çek
• Orderli çek



77. aşağıdakı çek ötürülə bilməz.

• Orderli çek
• Təqdimatlı çek
√ Adlı çek
• Pul çeki

78. çeki banka təqdim edən şəxsə ödənildiyi çek necə adlanır?

• Orderli çek
• Adlı çek
√ Təqdimatlı çek
• Pul çeki

79. banklar müştərilərin hesabı üzrə əməliyyatları nəyə əsasən həyata keçirir?

• Uyğunluq sertifikatına əsasən
• Nəqliyyat sənədlərinə əsasən
√ Hesablaşma sənədlərinə əsasən
• Hesabqaiməyə əsasən

80. Yalnız üzərində adı göstərilən şəxsə ödəniş edilə bilən çek:

• Pul çeki
• Təqdimatlı çek
√ Adlı çek
• Orderli çek

81. nağdsız hesablaşma formasına aid deyil:

• Çeklər
• Akkreditivlər
√ Səhm və istiqrazlar
• Ödəmə tapşırığı

82. banklar arasında qarşılıqlı tələblər üzrə hesablaşmalar:

• Mümkün deyil
• Yalnız eyni ərazidə fəaliyyət göstərən banklar arasında mümkündür
√ Məhdudiyyətsiz mümkündür.
• Eyni hesablaşmakassa mərkəzində xidmət göstərilən banklar arasında mümkündür.

83. Depozit, veksel, uçot ssudaları və banklararası kredit üzrə faizlər… … görə müəyyənləşdirilir

• Kreditin formalarına görə
• kredit idarələrinə görə
√ kredit təşkilatlarının əməliyyat növünə görə
• kreditləşmə müddətinə görə

84. bankın müştərisi hansı məbləğə çek yaza bilər.

• 1000 manata bölünən istənilən məbləğdə
• Yalnız malgöndərənə olan borcu məbləğində
√ Bankda depozitə qoyduğu məbləğdə
• İstənilən məbləğdə

85. vətəndaşların şəxsi hesablarına çeklər vasitəsilə köçürmələr

• mümkün deyil
• yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür



√ mümkündür
• yalnız Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə mümkündür.

86. ….. plastik kart sahibinə yalnız kart hesabında olan məbləğ həcmində hesablaşma aparmaq imkanı verir

• Müddətli
• Kreditdebet
√ Debet
• Kredit

87. fiziki şəxslər arasında çeklərlə hesablaşmalar:

• Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür.
• Mümkündür
√ Qeyrimümkündür
• Adlı çeklər olduğu zaman mümkündür.

88. Azərbaycan banklarının buraxdığı çeklər … ərazilərdə dövr edə bilər:

• Keçmiş SSRİ respublikalarında
• Rusiya və Belorusiyada
√ Yalnız ölkə ərazisində
• MDB dövlətlərində

89. çek kitabçalarının blank formaları müəyyən edilir:

√ Mərkəzi Bank tərəfindən
• Mili Məclis tərəfindən AR
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Höküməti tərəfindən

90. çeklərlə hesablaşmalar aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:

• Yalnız kommersiya bankları arasınd
• Yalnız hüquqi şəxslər arasında
√ Hüquqi və fiziki şəxslər arasında
• Yalnız fiziki şəxslər arasında

91. ödəyiciyə akkreditivin ödənilməsindən imtina hüququ yalnız aşağıdakı halda verilə bilər:

• Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda
• Malgöndərənin başqa bankda hesabı açıldıqda
√ Müqavilənin şərtləri pozulduğu aşkar edildikdə
• Malgöndərən ödəməni nağdsız qaydada tələb etdikdə.

92. akkreditivin müsbət cəhəti:

• Әlavə xərclərin az olması
• Әmtəə dövriyyəsinin tezliyi
√ Malgöndərinə ödəmənin yerinə yetirilməsi üçün zəmanətin verilməsi.
• Sövdələşmənin tərtibatının sadəliyi

93. akkreditivin müddəti və akkreditiv üzrə hesablaşma qaydası müəyyən edilir:

• Mərkəzi Bankın ərazi üzrə idarəsi tərəfindən
• Maliyyə nazirliyi tərəfindən
√ Alıcı və satıcı arasında müqaviləyə əsasən
• İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

94. akkreditiv ilə hesablaşmanın əsas xüsusiyyəti:



• Yalnız nağd pula ödənilə bilər.
• Yalnız fiziki şəxslərlə sövdələşmələrdə istifadə edilə bilər.
√ Yalnız bir malgöndərənə şamil edilə bilər və ünvanı dəyişdirilə bilməz.
• İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

95. akkreditiv üzrə nağd pulun ödənilməsi:

• Mümkündür
• Bankemitentin razılığı ilə mümkündür
√ Mümkün deyil
• Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür.

96. . malgöndərənin razılığı olmadan dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilməyən akkreditiv necə adlanır:

• Klassik
• Geri çağırılan
√ Geri çağırılmayan
• Orderli

97. emitentbank tərəfindən malgöndərəni xəbərdar etmədən dəyişdirilə bilən və ya ləğv edilən akkreditiv:

• Orderli
• Klassik
√ Geri çağırılan
• Geri çağırılmayan

98. akkreditiv formalı hesablaşmalarda məhsul … … ödənilir:

• Məhsulun yüklənməsindən əvvəl
• Məhsulun alıcıya çatdırılmasından sonra
√ Məhsulun yüklənməsindən sonra
• Avans ödəmədən sonra

99. Pul Çeklərı müştərinin hansı hesabından ödənilir?

• Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından.
• Tranzit hesabdan
√ Müştərinin cari hesabından

100. akkreditivin bütün məbləğinin emitenbankın icraçı bankda olan hesabından siliməsi hüququnun verilməsi ilə müşayət olunan icraçı
bankda açılan akkreditiv:

• Qeyrikommersiya
• kommersiya
√ Örtülməyən
• Örtülmüş

101. akkreditiv hesablaşma formasının çatışmayan cəhəti:

• Hesablaşma əməliyyatlarının yerinə yetirilmə tezliyi və sadəliyi
• Mərkəzi Bankdan akkreditiv hesablaşma formasının aparılması üçün xüsusi razılığın alınması
√ Әmtəə dövriyyəsinin ləngiməsi, akkreditivin fəaliyyət müddətində alıcının vəsaitinin təsərrüfat

102. müddətli ödəmə tapşırıqları istifadə edilir:

• Yalnız avans hesablaşmalarda
• Yalnız malların yüklənməsində
√ Avans hesablaşmalarında, malların yüklənməsi və iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə
• Yalnız iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə



103. tərəflərin müqaviləsindən asılı olaraq ödəmə tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola

• Adlı və orderli
• Açıq və qapalı
√ Müddətli, tələbolunanadək, təxirəsalınmış.
• Geri cağırılan və geri çağırılmayan

104. bank tərəfindən ödəyicidən ödəmə tapşırığı icra üçün qəbul edilir, yalnız:

• Ödəyici kommersiya təşkilatı olduğu halda
• Vəsaiti ödəyən və vəsaiti qəbul edən tərəfə eyni bankda xidmət göstərilirsə
√ Ödəyicinin hesabında vəsaitin olduğu halda
• Mərkəzi Bankın İdarəçiliyinin ödəmə üçün razılığı əsasında

105. hazırda ölkəmizdə nağdsız hesablaşma formalarından ən çox istifadə olunanı:

• Ödəmə tələbnamə
• Akkreditiv
√ Ödəmə tapşırığı
• Çeklər

106. iqtisadiyyatın planlı modelində pul sistemi … … idarə edilirdi:

• iqtisadi metodlarla
• təbii yolla
√ idarəçiliyin inzibati metodları ilə
• qeyrimərkəzləşdirilmiş yolla

107. 406 iqtisadiyyatın bazar modelində pul sistemi əsasən … idarə edilir:

• kortəbii qaydada
• qeyrimərkəzləşdirilmiş qaydada
√ idarəetmənin iqtisadi metodları ilə
• inzibati idarəçilik metodları ilə

108. 405 pul sistemi idarə edilir:

• Yalnız iqtisadiyyatın plan modelində
• Kortəbii.
√ İqtisadiyyatın istənilən modelində mərkəzləşdirilmiş qaydada
• qeyrimərkəzləşdirilmiş qaydada

109. bir metaldan hazırlanmış pulların dövriyyəsi … …pul sistemi üçün xarakterikdir:

• kağız dövriyyəsi
• bimetallizm
√ monometallizm
• kredit dövriyyəsi

110. ikili valyuta sistemi nədir?

• gümüşdən pullar qapalı şəkildə kəsilirdi
• qızıl və gümüş pulların nisbəti bazarda müəyyənləşir
√ qızıl və gümüşün nisbəti dövlət tərəfindən müəyyəndəşir
• banknotların tədavülüdür

111. Manat necə valyutadır?

• qapalı



• ehtiyat
• sərbəst konvertasiya olunan
√ qismən konvertasiya olunan

112. dəyişdirilməyən kredit pulların hakimliyi, təsərrüfatın və dövlətin kreditləşməsi üçün pulların buraxılması, nağdsız pul tədavülünün
geniş inkişafı, pul tədavülünün dövlət tənzimlənməsi  hansı pul sisteminin xarakterik xüsusiyyətidir?

• Monometallizm pul sistemi
• Metal pul sistemi
√ Kağızkredit pul sistemi
• Bimetallizm pul sistemi

113. pul sistemi

• Ölkə ərazisində dövriyyədə olan pul növlərinin məcmusudur.
√ Ölkənin pul tədavülünün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkili formasıdır
• Həm ölkə daxilində, həmçinin ölkədən kənarda nağd və nağdsız ödəmələrin məcmusudur
• Pul
• pul kütləsinin kupyur quruluşudur

114. Metallizm dövründə milli pul vahidindəki pul metalının çəkisinin məzmunu … adlanır

• dəfinə miqyası
• pul miqyası
√ qiymət miqyası
• sərvət miqyası

115. O hansı valyuta dır ki, yalnız bir ölkənin hüdudları çərçivəsində fəalliyət göstərir və heç bir xarici valyuta ya dəyişdirilmir.

• qismən konvertasiya olunan
• sərbəst konvertasiya olunan
√ qapalı konvertasiya olunan
• ehtiyat valyutası

116. … bu ölkədə pul tədavülünün tarixən təşəkkül tapmış və qanunla möhkəmləndirilmiş formasıdır:

• milli sikkə sistemi
• milli hesablaşma sistemi
√ milli pul sistemi
• milli ödəniş sistemi

117. əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi … … çıxış edir:

• Rentabellik
• Mənfəət
√ Qiymət
• Gəlir

118. Pulun tədavül qanunu müəyyən edir:

• mal pul aqreqatını
• pul miqdarının həcmini
√ pulun dövretmə sürətini
• pulun alıcılıq qabiliyyətini

119. veksel üzərində təminat yazısı necə adlanır:

• allonj
• aksept
√ aval



• obliqo

120. Pulun tədavül qanunu müəyyən edir:

• pul miqdarının həcmini
• inflyasiyanın səviyyəsini
√ pulun dövretmə sürətini
• M2 pul aqreqatını

121. Qiymət səviyyəsinin artımı bunları zəruri edir:

• Köhnə pul nişanlarının yeniləri ilə əvəz olunmasını
• Dövriyyədən pulun bir hissəsinin götürülməsi
√ Pulun miqdarının artmasını
• Milli valyutanın revalvasiyasının keçirilməsini

122. Pulun tədavül sürəti bunları ölçməyə imkan verir:

• Manatın əmtəə və mala örtülməsi dərəcəsini
• Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizini
√ Pul nişanlarının hərəkət intensivliyini
• Manatın alıcılıq qabiliyyətini

123. İqtisadiyyatda pulun tədavül sürəti bu nisbətlə hesablanılır

√ Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• Müəyyən müddət ərzində bankın kassasınadaxil olan hasilatın tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi.
• Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.

124. Pulun tədavül vasitəsi funksiyası

• Nağdsız dövriyyədə arabir istifadə olunur
• Pulun dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə olunur.
• Nağdsız dövriyyənin əsasında durur
√ Nağdsız istifadə oluna bilməz

125. nağd pul tədavülünün idarə edilməsi:

• Hər bir təsərrüfat subyekti tərəfindən sərbəst həyata keçirilir.
• Təbii şəkildə baş verir
√ Mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.
• qeyrimərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.

126. Tədavül vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

√ Ancaq real
• nağdsız
• İdeal və real
• İdeal, xəyal edlilən

127. Tədavül vasitəsi funksiyasını … yerinə yetirir

√ Kağız banktnotlar və xirda metal pullar
• Yalnız tam dəyərli pullar
• Yalnız nağdsız pullar
• Yalnız dəyər nişanələri

128. Pulun yığım vasitəsi funksiyası özünü … göstərir



• Әmtəələrin mübadiləsində vasitəçilikdə
• Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent olmasında
• Borc öhdəliklərinin ödənilmə vasitəsində
√ Yığım vasitəsi və pul aprtımında

129. Yığım vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

• İdeal pullar
• Yalnız nağdsız pullar
√ Yalnız real pullar
• İdeal və real pullar

130. Dünya təcrübəsində puldan tədavül vasitəsi kimi istifadə:

• Dəyişilməz qalır
√ Azalır
• Çox genişdir və pulun digər funksiyalarda istifadəsini üstələyir
• Genişlənir

131. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılıqlı hərəkəti:

• Yalnız veksellərin tətbiqi zamanı baş verir
• Yalnız nağdsız formada
• Heç vaxt baş vermir
√ Daima baş verir

132. Pul ictimai zəruri əmək sərfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir:

• Daxili
• Mənəvi
• Mövsümi
√ Xarici

133. əmtəələrin … … onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında müəyyən olunur:

√ Dəyəri
• Mənfəəti
• İstehlak dəyəri
• Valyuta kursu

134. Nisbətən likvidli bir əmtəənin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması hansı dəyər forması üçün

• Pul
• Sadə
• Tam
√ Ümumi

135. Dəyər nişanələrinin tədavülündə qiymət miqyası:

• Pul vahidinin metal çəkisinə uyğun gəlir
√ Ölkədə formalaşan müəyyən qiymət səviyyəsi nəticəsində kortəbii yaranan pul vahidinin səciyyəsidir.
• Yalnız milli və xarici valyutaların dəyərlərinin nisbəti əsasında müəyyən olunur
• Müəyyən olunmur

136. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsi üçün hansı düstur xarakterikdir:

• Puləmtəəpul
√ Әmtəəpuləmtəə
• Әmtəəborc öhdəliyipul
• İstehsal – bölgü mübadilə – istehlak



137. Halhazırda dünya pulu funksiyasını əsasən … valyutalar yerinə yetirir:

• Dönərli olmayan
• Tədavül olunmayan
• Qismən dönərli
√ Sərbəst dönərli

138. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı qiymət miqyası:

• Pul vahidinin istehlak dəyəri kimi çıxış edirdi
• Müəyyən edilmirdi
• Ölkədə müəyyən qiymət səviyyəsinin formalaşması nəticəsində kortəbii formalaşan pul vahidinin səviyyəsi idi.
√ Pul vahidində əks olunan metal pulun çəkisinə uyğun gəlirdi

139. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən ödəmə qabiliyyətli tələbin həcmi:

√ Әmtəələrin təklifinə uyğun olmalıdır.
• Әmtəə təklifini xeyli qabaqlamalıdır
• Vaxt keçdik azalsın
• Әmtəə təklifindən xeyli aşağı olmalıdır

140. Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir:

• Pul – borc öhdəliyi əmtəə
• Әmtəəəmtəə pul
• Әmtəəpuləmtəə
√ Puləmtəəpul

141. Müasir pullar:

√ Qızıla dəyişdirilmir
• AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir.
• Dövlət nişanı fabrikində qızıla dəyişdirilir
• AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir

142. … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır:

√ Әmtəə istehsalı
• Veksel mübadiləsi
• Valyuta bazarı
• Fond bazarı

143. Pulun funksiyaları … … deməkdir:

• Cəmiyyətin fəaliyyəti və inkişafının müxtəlif sahələrinə pulun tətbiqi və təsirinin nəticəsi
• Pulun düzgün fəaliyyəti üçün zəruri şərait.
√ Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü
• Kreditə verilmiş pulun qiyməti

144. Dəyər ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinə yetirir:

• Yalnız natamam dəyərli
• Tam və natamam dəyərli
√ Yalnız tam dəyərli
• Kağız və kredit

145. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının mahiyyəti özünü … … kimi çıxış etməsində göstərir:

• Yığım və əmanət vasitəsi



• Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi
√ Ümumi dəyər etalonu
• Әmtəə mübadiləsində vasitəçi

146. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən mal və xidmətlərin dəyərinin ümumi ekvivalenti kimi çıxış edir:

• Yığım vasitəsi
• Tədiyyə
√ Dəyər ölçüsü
• Tədavül vasitəsi

147. Pul hansı halda tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir:

• Yalnız əmtəə tədavülü sferasında
• Yalnız qeyriəmtəə ödənişləri sferasında
√ Әmtəə tədavülü sferası və qeyri əmtəə ödənişlərində
• Yalnız maliyyə əməliyyatları zamanı

148. Pulun tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsində xarakterik formula hansıdır:

• Әmtəəpulborc öhdəliyi
• Puləmtəəpul
√ Әmtəəborc öhdəliyi – pul
• Әmtəəpul əmtəə

149. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılaşması:

• Yalnız nağd hesablaşmalarda baş verir
• Dövri olaraq baş verir
√ Baş vermir
• Daima baş verir

150. Dəfinə yığımdan fərqli olaraq:

• Məqsədli təyinata malikdir, dəyər ölçüsü funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır
• Məqsədli təyinata malikdir, tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır.
√ Məqsədli təyinata malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır
• Məqsədli təyinata malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir yalnız nağdsız formada saxlanılır.

151. Pul yığımı ola bilir:

• Yalnız nağd formada
• Yalnız nağdsız formada
√ Nağd və nağdsız formalarda
• Yalnız dövlətin qiymətli kağızlarına investisiya yolu ilə

152. Pulun hansı funksiyası onun digər funksiyalarının reallaşmasının təminatçısıdır:

• Tədavül vasitəsi
• Dünya pulu
√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyə vasitəsi

153. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasının mahiyyəti özünü … kimi çıxış etməsində göstərir:

• Borc öhdəliklərinin ödənilməsində vasitəçi
• Yığım və əmanət vasitəsi
√ Әmtəələrin mübadilə vasitəsi
• Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent



154. Mal kütləsi ilə pul arasındakı uyğunluq, pulun qəbulu və istifadəsindəki rahatlıq, tədiyə qabiliyyətli tələbin; malların təklifinə uyğunluq
pulun hansı funksiyasında öz əksini tapır:

• Tədiyə vasitəsi
• Dəyər ölçüsü
√ Tədavül vasitəsi
• Yığım vasitəsi

155. Pulun hansı funksiyasını ancaq həqiqi pullar yerinə yetirir:

• Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi

156. Pulun mövcudluğunun zəruri əsası

• Xarici iqtisadit əlaqələr
• Dövlətin maliyyə ehtiyacları
√ Әmtəə mal ,xidmətlər  istehsalı və mübadiləsi
• Mərkəzi və kommersiy1a banklarının tələbatı

157. Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti

• Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları bazarının meydana gəlməsi
• Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl yataqlarının kəşfi
√ Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçsinə keçid
• İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu və iri topdan

158. Pul … ümumi ekvivalentidir.

• Tam dəyərli pulların çəkisinin
• İstehlak dəyərinin
√ Mal və xidmətlərin dəyəri
• Mübadilə dəyərinin

159. Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə ekvivalent əmtəədə

• Pul
• Ümumi
√ Tam
• Sadə

160. Nominal dəyərləri … … pullar tam dəyərlidir.

• Real dəyərini üstələyən
• Real dəyərindən aşağı olan
√ Real dəyərə müvafiq olan
• Bazarda kortəbii müəyyən olunan

161. Bir əmtəənin dəyərinin digər əmtəədə əks olunması hansı dəyər forması üçün xarakterikdir:

• Tam
• Ümumi
√ Sadə
• Pul

162. Pul ilə ödənilməyən mala mülkiyyət hüququ verən mal mübadiləsi sövdələşməsi

• Faktorinq



• Dempinq
√ Barter
• Forfeytinq

163. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı mübadilə münasibətləri … müəyyənləşir:

• Sövdələşən tərəflər tərəfindən
• Dövlət tərəfindən
√ Әmtəələrin dəyərinin qızıla bərabərləşdirilməsi yolu ilə
• Hər bir mal qrupu üzrə mərkəzdləşdirilmiş qaydada

164. Pullar nə vaxt tədavül vasitəsi funksiyasını düzgün yerinə yetirir:

• Pul yığımları ilə real maddi ehtiyatların yaradılması arasında uyğunluq təmin edildikdə
• Nağd dövriyyə nağdsız dövriyyəyə uyğun olduqda
√ Malların pula və əksinə tədavülü prosesinin maneəsiz başa çatmasında
• Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərda tutulduğundan az olduqda

165. Dünyanın iqtisad dövriyyəsinə xidmət göstərən pullar … … funksiyanı yerinə yetirirlər:

• Dəyər ölçüsü
• Dəfinə
√ Dünya pulu
• Tədiyə vasitəsi

166. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını nə vaxt düzgün yerinə yetirər:

• Malların pula və əksinə tədavülü prosesi maneəsiz başa çatdıqda
• Pul yığımlarının real maddi ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu müşahidə edildikdə
√ Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərdə tutulana uyğun olduqda
• Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödənişlər müqavilədə nəzərdə tutulduğundan az olduqda

167. Dünya təcrübəsində pulun tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunma sferası:

• Daralır
• Çox məhduddur
√ Genişlənir
• Sabit qalır

168. Pul … … dəyərinin müstəqil formasıdır.

• Maliyyə
• İstehlak
√ Mübadilə
• Әmtəə

169. Pul hansı ehtiyacların ödənilməsi vasitəsidir

• Ancaq maddi
• Məhdud saydakı
√ Bütün
• Ancaq mənəvi

170. Hansı konsenpsiyaya görə pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nəticəsində meydana gəlmişdir:

• Psixoloji
• Rasionalist
√ Təkamül
• Monetarist



171. Nominal dəyəri … … dəyər nişanələri puldur:

• Real dəyərindən aşağı olan
• Real dəyərə müvafiq olan
√ Real dəyərdən yuxarı olan
• Müəyyən olunmayan

172. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən borc öhdəliklərinin ödənilməsi vasitəsi kimi çıxış edir:

• Dəyər ölçüsü
• Tədavül vasitəsi
√ Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi

173. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən əmtəələrin və pulun qarşıqarşıya hərəkəti baş verir:

• Yığım vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Tədavül vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

174. Pullun xəyalən, ideal istifadəsi pulun hansı funksiyası üçün xarakterikdir:

• Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi

175. Pulun hansı funksiyası mal və xidmətlərin kreditlə satılması forması ilə əlaqədardır:

• Dəyər ölçüsü
• Tədavül vasitəsi
√ Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi

176. əmtəə və xidmətlərin dəyərinin ani ödənilməsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik xüsusiyyətidir:

• Yığım vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Tədavül vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

177. əmtəə mübadiləsində pulun hansı funksiyası vasitəçi rolunu oynayır.

• Yığım vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Tədavül vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

178. əmtəə dünyasına vahid dəyər etalonunun təqdim edilməsi pulun hansı funksiyasının əsas təyinatıdır:

• Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
√ Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi

179. … cari hesab sahibinin göstərilən məbləğin nağd və ya cari hesaba köçürülmə yolu ilə təqdim edənə

• veksel
• banknot



√ çek
• səhm

180. Qızıl yığımı … adlanır:

• destatasiya
• rezervasiya
√ tezavrasiya
• transformasiya

181. Pulun yığım vasitəsi kimi çıxış etməsi … ilə əlaqədardır:

• forma ilə məzmun arasındakı fərq
• söz ilə iş arasındakı fərq
√ sövdələşmələr arasındakı fərq
• vaxt ilə zaman arasındakı fərq

182. Pul tədavülü qanununa əsasən tədavülə lazım olan pulun miqdarı pulun dövriyyə sürəti ilə … mütənasibdir:

• qeyrimüəyyən.
• düz
√ tərs
• dolayı

183. Kredit pulları emissiyasının əsas kanallarından birini göstərin:

• nk kapitalı
• bank qarantiyası
√ təsərrüfatın bank kreditləşdirilməsi
• bank akseptləri

184. Klassik banknot … təminatına malik idi:

• real və saxta
• veksel və gümüş
√ veksel və qızıl
• fond və real

185. Pulun tədiyə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərməsi … ilə əlaqədardır:

• istehsal anı ilə istehlak arasındakı fərq
• alqısatqı anı ilə malların istehlakı arasındakı fərq
√ alışveriş anı ilə tam ödəniş anı arasındakı fərq.
• ödənişin alınma anı ilə pulların xərclənməsi arasındakı fərq

186. Pulun tətbiqinin əsas zəruri səbəbidir:

• əmtəə istehsalçılarının əmlak toplaması
• beynəlxalq əmək bölgüsü
√ mübadilənin ekvivalenti olması tələbi
• ictimai əmək bölgüsü

187. Pul digər əmtəələrə nisbətdə … mövqedə durur:

• dəyərin təsadüfi forması
• dəyərin paritet forması
√ dəyərin ekvivalent forması
• dəyərin bərabər forması

188. Metallizm dövründə pulun yığım vasitəsi … funksiya kimi əks olunurdu:



• paritet
• tezavrasiya
√ dəfinə
• əsasən

189. Pul …. təbiətə malikdir:

• əşya
• şey
√ əmtəə
• ədədi.

190. Tədavül vasitəsi kimi puldan istifadə olunur:

• əmək haqqının verilməsində
• öhdəliklərin ödənilməsində
√ pərakəndə satışda
• kreditlərin verilməsində

191. Pul :

• disparitetdir
• etiketdir
• paritetdir
√ ekvivalentdir

192. Pulun funksiyasıdır:

• artım vasitəsi
• tamamlanma vasitəsi
√ yığım vasitəsi
• azalma vasitəsi

193. Pulun funksiyasıdır:

• numunə vasitəsi
• hesablaşma vasitəsi
√ tədiyə vasitəsi
• uçot vasitəsi

194. Pulun funksiyasıdır:

• ehtiyatlılıq ölçüsü
• təsir ölçüsü
√ dəyər ölçüsü
• kəsişmə ölçüsü

195. Pulun funksiyasıdır:

• lokal pul
• milli pul
√ dünya pulu
• region pulu

196. Pulun funksiyasıdır:

• təsir vasitəsi
• heyrət vasitəsi
√ tədavül vasitəsi



• inikas vasitəsi

197. … kredit pullar sinfinə aiddirlər:

• çek, varrant, depozit sertifikatı və sikkələr
• veksel, çek, səhm və istiqrazlar
√ veksel, banknot, çek və kredit kartı
• banknot, çek, depozit və əmanət sertifikatları

198. kağız pullar hansı funksiyanı yerinə yetirir:

• dəyər ölçüsü
• dəyər ölçüsü və yığım funksiyası
√ tədavül və tədiyyə vasitəsi
• yığım və tədiyyə vasitəsi

199. …… pulların nominal dəyəri ilə real dəyərləri ilə üstüstə düşür

• İdeal pullar
• Kağız pullar
√ Real pullar
• Kredit pullar

200. mal dövriyyəsinə real tələbatla əlaqənin pozulması zamanı dəyişilməyən banknotlar:

• Faktiki olaraq dəyərli pullara çevrilir
• kortəbii şəkildə xəzinədarlığa daxil olur.
√ Faktiki olaraq kağız pullara çevrilir
• Dövlət tərəfindən tədavüldən çıxarılır

201. əsasən metala dəyişdirilməyən, məcburi nominalıolub, dövlət tərəfindən öz xərclərinin ödənməsi üçün buraxılan pullar:

• əmttəpul
• kredit pullar
√ kağız pullar
• metal pullar

202. pulun bütün funksiyalarını ………… pullar yerinə yetirir

• Kredit pullar
• Nağdsız pullar
√ Real pullar.
• Kağız pullar

203. dəyər ölçüsü funksiyasını ……….. pullar yerinə yetirə bilər.

• Nağdsız pullar
• Kağız pullar
√ Real pullar
• Kredit pullar

204. kredit pulların emissiyasının əsasında pulun hansı funksiyası durur.

• Tədavül vasitəsi
• Yığım vasitəsi
√ Tədiyyə vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

205. Geniş təkrar istehsal prosesində pulun rolu ilk növbədə onda təzahür edir ki, onun köməyi ilə:



• Pulun yığımı baş verir və yığım fondu formalaşır.
• Təsərrüfat subyektlərinin vergi öhdəliklərinin icrası təmin edilir.
√ İstehsal olunan məhsulun maya dəyəri müəyyənləşdirilir və qiyməti formalaşır.
• Təsərrüfat subyektləri tərəfindən kommersiya banklarından götürülmüş kreditlər üzrə faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilir.

206. Pulun rolu:

• Dəyərin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyətinin konkret xarici ifadəsidir.
• İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır.
√ Müxtəlif fəaliyyət tərəflərinə və cəmiyyətin inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi və təsiridir
• Pulun tədavül və tədiyə vasitələri funksiyaları ilə müəyyənləşdirilən tətbiq sferasıdır

207. Planlı iqtisadiyyatda pula əsasən … … yanaşılırdı:

• Kapital və ya özözünə artan dəyər kimi.
• İqtisadi proseslərin bütün sferalarına aktiv təsir aləti və istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasının real vasitəsi kimi.
• Yığım vasitəsi və sərvətin artırılması kimi
√ İqtisadiyyatın idarə olunması üzrə mərkəzi və digər orqanlar tərəfindən uçot və nəzarət aləti kimi.

208. Planlı iqtisadiyyatda pulun məhdud rolu müəyyən edilir:

• Mal istehsalçıları arasında rəqabətdə.
• İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətlə.
√ Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sabit, dəyişməz qiymətlərlə
• Kortəbii qiymət qoyma ilə.

209. Ölkələrarası qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə pulun rolu onunla ifadə olunur ki, ondan … istifadə olunur:

• Müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasında icra olunan sövdələşmələrdə.
• Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcminin hesablanmasında.
√ Pulun dövlət hakimiyyətinin simvolarından biri kimi eyniləşdirilməsi … … pul nəzəriyyəsinin xaarkterik cəhətidir:
• İdxal ixrac əməliyyatlarının faydalılığının qiymətləndirilməsi və hesablanmasında.

210. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddə pulun tətbiq sferası:

• Dəyişməz qalır.
• Ancaq istehsal sferasında genişlənir.
√ Genişlənir.
• İxtisar olunur.

211. Pulun alıcılıq qabiliyyəti

• hər zaman dəyişməz qalır
• qiymətlərin qalxması ilə artır
√ artıb azala bilər
• sabit qalır

212. Pul aqreqatlarından hansı özündə nağd, nağdsız pulları və maliyyə bazarında dövr edən qiymətli kağızları birləşdirir?

• M2
• M1
√ M3
• M0

213. Pulun funksiyaları

• maliyyə fondlarının yaradıcısıdır
• nominal surraqatdır
√ tədavül vasitəsidir
• qiymətin bölüşdürücüsüdür



214. Bunlardan hansı doğrudur

• hər ikisi
• pul insanlar arasında razılaşdırılmış əmtəədir
√ pul – ümumi ekvivalent əmtəədir
• pul dünya puludur

215. Pul

• dəyər ölçüsü vasitəsidir
• yığım vasitəsidir
√ hər üçüdür
• hər ikisi

216. Pul aqreqatlarından hansı özündə nağd və nağdsız pulları cəmləşdirir?

• M 1
√ M 2
• M 4
• M 4
• M 3

217. Pulun meydana gəlməsi konsepsiyasıdır:

• keynsianist
• monetarist
√ təkamül
• klassik

218. əmtəənin yararlılığı səviyyəsi və miqdarca pulla ifadə olunması … adlanır:

• əmtəənin keyfiyyət səviyyəsi
• dəyər
√ əmtəənin qiyməti
• istehlak dəyəri

219. İqtisadiyyatda barter qaydasından istifadənin səbəbidir

• inflyasiyanın yüksək səviyyəsi
• pulların öz funksiyasını yerinə yetirməməsi
√ iqtisadiyyatda ödənilməyən borcların yüksək səviyyəsi
• vergiyə cəlb olunmadan yayınma

220. Dünya pulu funksiyasını yerinə yetirir:

• bütün valyutalar
• bəzi dönərli olan valyutalar
√ ehtiyat valyutalar
• bütün sərbəst dönərli olan valyutalar

221. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının başlıca təyinatı özünü nədə göstərir:

• Borc öhdəliklərinin emissiyası imkanının təmin olunmasında
• Dövlətin qiymətli kağızlarının emissiyasının təmin olunmasında
√ Әmtəə dünyasına vahid dəyər etalonunun təqdim olunmasında
• Pul yığımlarının yaradılması imkanının təmin olunmasında

222. Pul tədavülünün prinsipləri ondan ibarətdir ki:



• pul kütləsi dövlət tərəfindən məhdudlaşdırılmalıdır, əmtəə dövriyyəsi isə heç nə ilə məhdud edilməməlidir
• mal (əmtəə) dövriyyəsi pul kütləsi ilə məhdudlaşmalıdır
√ pul kütləsi əmtəə dövriyyəsinin tələbatı ilə məhdudlaşdırılmalıdır
• pul kütləsi dövlət maliyyəsinin tələbləri ilə məhdudlaşdırılmaılıdır

223. Dövlət vekseli eyni zamanda … vekselidir:

• vergi vekseli
• fiskal veksel
√ xəzinə vekseli
• büdcə vekseli

224. Klassik qiymətli kağızlar anlayışına daxildir:

√ səhmlər, korporativ istiqrazlar
• istiqrazlar, veksellər, sertifikatlar
• sertifikatlar, dövlət istiqrazları, konosament
• səhmlər, istiqrazlar, veksellər

225. Monometallizm hansı pul sistemidir?

• hər iki variant düzdür
• kağız və kredit pulların tədavülüdür
• həm qızıl həm də gümüşdən istifadə olunan sistem
√ ya qızıl, yaxud da gümüşdən istifadə olunan sistem

226. Dövlət istiqrazları ola bilər:

• Yalnız daxili
√ Daxili və xarici
• Yalnız xarici
• Yalnız dövlətlər arasında

227. Pay qiymətli kağızları … :

√ səhmlərdir
• istiqrazlardır
• bank sertifikatlarıdır
• veksellərdir

228. ............ kommersiya bankının funksiyasıdır:

• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət.
• Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
• Banknot emissiyası;
√ Müştərilərə hesablaşmakassa xidmətlərinin göstərilməsi

229. Pulun … … emissiyası mövcuddur:

• Ancaq kağız
• Ancaq nağd.
√ Nağd və nağdsız.
• Ancaq nağdsız.

230. Dövriyyəyə pulun buraxılmasında pulun miqdarı:

• Həmişə azalır
• Həmişə artır.
√ Artıb və ya azala bilər.
• Dəyişməz qalır.



231. Paralel valyuta sistemi nədir?

• qızıl və gümüş pulların nisbəti bazarda müəyyənləşir
• banknotların tədavülü
√ qızıl və gümüşün nisbəti dövlət tərəfindən müəyyəndəşir
• gümüşdən pullar qapalı şəkildə kəsilirdi

232. Mərkəzi bankın müştəriləri bir qayda olaraq …..

• Bütün hüquqi şəxslərdir
• İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən olan müəssisə və təşkilatlardır;
√ Yalnız kredit təşkilatlarıdır
• Fiziki şəxslərdir

233. Pul buraxılışıdır:

• ödəniş vasitələrinin bana sistemi vasitəsilə təsərrüfat dövriyyəsi iştirakçıları arasında bölünməsi
• tam dəyərli pulların tam dəyərsiz pullara dəyişdirilməsi
√ pulların təsərrüfat dövriyyəsinə daxil olması
• pulların bank sistemi hesabları üzrə köçürülməsi

234. Nağdsız pul emissiyası … adlandırılır:

• akseptaval
• könüllüməcburi
√ depozitçek
• mədaxilməxaric

235. Klassik banknotun … təminatı vardı:

• üçqat
• birdəfəlik
√ ikili
• diskret

236. Müasir pul nəzəriyyələri üçün ümumi qəbul edilən cəhət bunlardır:

• Pulun yaranmasının qeyri əmtəə xarakteri.
• Tədavüldə olan pulun miqdarının özünü tənzimləmə imkanları.
√ İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu və tədavüldə pulun miqdarının tənzimlənməsi zəruriliyi
• Әmtəələrin qiymətləndirilməsi və mübadiləsi üçün istifadə imkanları

237. Pul nəzəriyyəsinin inkişafı aşağıdakılarla əlaqədardır:

• Tam dəyərli puldan dəyər nişanlarına keçidin səbəblərinin tədqiqi zərurətindən.
• Xarici iqtisadi əlaqələrin geniş inkişafı və rulun pulun bu əlaqələrdə tədqiq olunması zərurəti ilə.
√ Tam dəyərli olmayan pul nişanlarının meydana gəlməsi və pul kütləsinin qiymətlərin səviyyəsinə təsirinin təhlili zərurirəti ilə
• Təkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı və pulun rolunun bu prosesdə tədqiq olunması zərurəti ilə.

238. A.Fillips nəzəriyyəsinə görə qiymətlər səviyyəsi dəyişir:

• Tələb və təklifin sərbəst təsiri altında kortəbii.
• Tədavüldə pul kütləsinin dəyişməsinə münasib olaraq.
√ Әhalinin məşğulluq və əmək haqqı səviyyəsindən asılı olaraq.
• Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılı olaraq.

239. Pulun Keynsian nəzəriyyəsi … … nəzərdə tutur:

• Pulun miqdarının ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarından asılı olaraq müəyyənləşdirilməsi



• Qiymətqoyma proseslərinin kortəbiiliyini və dövlətin qiymətlərin müəyyən olunması prosesinə tam müdaxiləsizliyi.

√ Pul kütləsinin tənzimlənməsində dövlətin aktiv iştirakı və məşğulluğun və işgüzar aktivliyin stimullaşdırılmasında pul kütləsinin
artırılması imkanlarını

• Hökumətin sərt pul kredit siyasəti nəticəsində pul kütləsinin artımına yol verməməyi.

240. Pulun miqdar nəzəriyyəsinin tərffdarları hesab edirlər ki:

• Әmək haqqının həcmi məşğulluğun səviyyəsinə həlledici təsir göstərir.
• Məşğulluğun artması əmək haqqının və qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur

√ Məşğulluğun və əmək haqqının artımı qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunur, əmək haqqının azalması isə qiymətlərin azalmasına səbəb
olur.

• Məşğulluğun artması əmək haqqının artmasına təsir etsə də, qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur.

241. Pulun monetarist nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsinin miqdarı:

• Milli iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi səviyyəsindən asılıdır
• Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcmindən asılıdır.
√ Özünü tənzimləməyə məruz qalır, lakin dövlət pul kütləsinin artımına imkan vermir
• Kortəbii olaraq müəyyən edilmir, dövlətin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq formalaşır.

242. ərazi idalərinin ehtiyat fondunda saxlanılır:

• Ancaq xırda metal sikkələrin ehtiyatı.
• . Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatı.
√ Tədavülə buraxılmaq üçün nəzərdə tutulmuş pul nişanları ehtiyatı
• Yararsız nağd pul

243. ərazi idarəsi hesablaşma kassa xidməti göstərir:

• Әhaliyə.
• Müəssisələrə
√ Kommersiya banklarına
• Bələdiyyə orqanlarına.

244. Hesablaşmakassa mərkəzinin… … yerləşən pul hərəkət edir :

• Dövriyyə kassasında ehtyiat fonduna keçid prosesində.
• Dövriyyə kassasında və ehtiyat fondunda
√ Dövriyyə kassasında
• Ehtiyat fondunda

245. Gündəlik emissiya balansı tərtib edilir:

• Kommersiya bankları tərəfindən.
• Әrazi idaləri və kommersiya bankları ilə birgə.
√ Mərkəzi bank
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən.

246. ərazi idarəsinin dövriyyə kassasının təyinatı:

• Kommersiya banklarından nağd pulun verilməsi.
• Kommersiya banklarından nağd pulun qəbulu üçün
√ Kommersiya banklarına nağd pulun verilməsi və banklardan nağd pulun qaytarılması.
• İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi.

247. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulun emissiya həcmi müəyyən edilir:

• Sosial iqtisadi vəziyyətin tədqiqi əsasında yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən
• Әhalinin pul gəlirləri və xərcləri proqnozu əsasında kommersiya bankları tərəfindən
√ Kommersiya banklarının kassa dövriyyəsi əsasında Mərkəzi Bank tərəfindən



• Müəssisələrin pul gəlirləri və xərcləri əsasında kommersiya bankları tərəfindən

248. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağdsız pulun emissiyasını həyata keçirir:

• Mərkəzi Bank
• Әrazi idarələri
√ Kommersiya bankları
• Bank olmayan kredit təşkilatları

249. Pul kütləsi göstəricilərinin artım istiqamətini müəyyən edir:

• Nazirlər Kabineti
• Maliyyə Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Milli Məclis

250. Monetizasiya əmsalı bu nisbətlə hesablanılır:

• Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatının dövriyyədəki nağd pulun həcminə nisbəti kimi.
• Milli gəlirin pul bazasına nisbəti kimi.
√ Pul kütləsinin orta illik miqdarının ÜDMin nominal miqdarına nisbəti kimi.
• ÜDMin moninal miqdarının pul kütləsinin orta illik miqdarına nisbəti kimi

251. Kağız pul tədavülü qanununa müvafiq olaraq dəyər nişanlarının miqdarını:

• Kortəbii müəyyən edilir.
• Kommersiya bankları müəyyən edirlər
√ Tədavül üçün zəruri olan qızıl pulların qiymətləndirilmiş miqdarına bərabər götürülür.
• Planlı qaydada müəyyən edilir

252. Pulun tədavül sürətinin artması:

• Tədavülə zəruri olan pulun miqdarını artırır
• Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarına təsir göstərmir
√ Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarını azaldır.
• Mərkəzi Bank tərəfindən pulun emissiyasından xəbər verir.

253. Pulun tədavül sürəti ilə onun zəruri miqdarı arasındakı əlaqə:

• Birbaşadır
• Mərkəzləşdirilmiş qaydadadır
√ Әksinədir
• Mövcud deyildir

254. klassik banknotlar:

• qızıla xırdalanmır və yalnız kommersiya təminatına malikdir
• heç bir təminata malik deyil
√ İkili zəmanətə – qızıl və kommersiya təminatına malikdir
• Yalnız qızıl təminatına malikdir.

255. kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

• dəyər və tədiyyə funksiyası
• dəyər və yığım funksiyası
√ tədavül və tədiyyə funksiyası
• yığım və tədiyyə funksiyası

256. kvazipullar üzrə borc öhdəlikləri nə vaxt ödənilir.



• Tələb edilən kimi dərhal
• hesablaşmakassa mərkəzinin xüsusi razılığı ilə istənilən vaxt.
√ Kredit sövdələşməsi bitdikdən sonra
• Kredit sövdələşməsinin bitməsinə ən az 10 gün qalmış

257. ………….. xüsusi dəyərə malikdirlər.

• Kredit pullar
• Kağız pullar
√ Tam dəyərli pullar
• Nağdsız pullar

258. kağız pulların emissiyasıpulun hansı funksiyasına əsaslanır:

• dəyər ölçüsü
• yığım vasitəsi
√ tədavül vasitəsi
• tədiyyə vasitəsi

259. kvazipullar dedikdə pulların aşağıdakı növü başa düşülür.

• Nağdsız pullar
• Kağız pullar
√ Kredit pullar
• Tam dəyərli pullar

260. kağız pulların emitenti kimi çıxış edir:

• xəzinədarlıq və müəssisə
• kommersiya bankları
√ emissiya bankı və xəzinədarlıq
• müəssisə

261. kağız pullar:

• Nominal dəyərə malik deyil
• xüsusi dəyərə malikdir.
√ Yalnız nominal dəyərə malikdir
• Dövlət tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə malik deyil

262. Kağız pullar emissiya edilərək onlar dövlətə … … təqdim edir:

• icarəyə
• kreditə
√ təmənnasız
• ödəmə əsasında

263. kağız pullar emissiyadan sonra:

• Faktiki olaraq kredit pullara çevrilir. emissiya
• Onları buraxan emissiya mərkəzinə təqdim edilib qızıla dəyişdirilir
√ mərkəzindən getdikcə uzaqlaşır böyük hissəsi
• emissiya mərkəzinə geri qayıdır.

264. banknot tədavülünün qanunauyğunluğu:

• onların daimi olaraq qızıla dəyişdirilməsi
• pul kanallarının daimi olaraq banknotlarla doldurulması.
√ onların müntəzəm olaraq emissiya bankına qayıtması
• onların emissiya bankına geri dönməməsi



265. banknot emissiyası … …xarakteri daşıyır.

• Təminatsız
• Büdcə
√ Kredit
• Maliyyə

266. Sikkələrin kəsilməsi … aparılır:

• xəzinədarlıqda
• emissiya mərkəzində
√ sikkə sarayında
• pul evində

267. Sikkənin faktiki çəkisinin nominaldan qanun üzrə fərqlənməsi … adlanır:

• partitura
• liqatura
√ remedium
• medium

268. Sikkə gəliri həmçinin … adlanır

• kollaj
• forsaj
√ senyoraj
• passaj

269. Tam dəyərli pullardakı ucuz metallar necə adlanır:

• siqnatura
• sinekura
√ liqatura
• klaviatura

270. Sikkələrin kəsilmə hüququ adlanır:

• pul hüququ
• pul reqatası
√ pul reqaliyası
• emission hüququ

271. Xırda sikkələr həmçinin adlanır:

• bifonallı
• bimetallı
√ billonlu
• birkvadratlı

272. Sikkələrin kəsilmə qaydası …adlanır:

• pul nizamnaməsi
• monetar nizamnamə
√ sikkə nizamnaməsi
• tədavül nizamnaməsi

273. Metallizm dövründə qızıl və gümüş sikkələr xarakterizə edilir:

• tam miqyaslı kimi



• tam əsaslı kimi
√ tam dəyərli kimi
• barter kimi

274. Metallizm dövründə qızıl və gümüş sikkələr … kimi xarakterizə edilirdi:

• tam əsaslı
• tam çəkili
√ tam qiymətli
• tam miqyaslı

275. Qızılın pul funksiyasını itirməsi … adllanır:

• dematerilizasiya
• demonetarizasiya
√ demonetizasiya
• demonizasiya

276. Pul mövcudluğunun maddi formasını itirməsi … adlanır:

• pulun demonetarizasiyası
• pulun təsnifləşdirilməsi
√ pulun destafasiyası
• pulun demonetizasiyası

277. Pulun evolyusiyasının yeni mərhələsi … adlanır:

• mexanikləşdirilmiş pullar
• elektrik pullar
√ elektron pullar
• mexaniki pullar

278. Pulun evolyusiyasının müasir mərhələsi … adlanır:

• mədaxil pullar
• debet pullar
√ kredit pullar
• uçot pullar

279. Pulun tarixi evolyusiya dövrlərindən birini göstərin:

• tratta pullar
• yarımmetal pullar
√ metal pullar
• daş pullar

280. Pulun tarixi evolyusiya dövrlərindən birini göstərin:

• məhsul pullar
• ərzaq pullar
√ əmtəə pullar
• primitiv pullar

281. Təminatsız pul emissiyası … adlanır:

• depozitçek
• sirkulyar
√ fidusiar
• reqression



282. Təminatsız pulların dövriyyəyə buraxılması … emissiya adlanır:

• depozitçek
• sirkulyar
√ fidusiar
• reqression

283. …. nağd pul nişanlərinin emissiyasında inhisarçı hüququna malikdir:

• kommersiya bankları
• Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Parlament Maliyyə

284. Müasir banknotdur:

• bankın köçürmə vekseli
• bankın sadə vekseli
√ mərkəzi bankın bank biletləri
• dövlət qiymətli kağızları

285. Müasir pul emissiyası … xarakterlidir:

• qeyrimərkəzləşdirilmiş
• icbarı
√ mərkəzləşdirilmiş
• hissələrə bölünmüş

286. Küçə bazarı qiymətli kağızlar bazarının hansı növünə aid edilir:

• ilkin
• ikinci
√ birjadankənar
• birja

287. Qanunvericiliyə görə Fransa bank sistemi ….

• Dörd həlqəlidir;
• Bir həlqəlidir;
√ Üç pilləlidir
• İki pilləlidir.

288. İnkişaf etmiş xarici ölkələrin bank sistemlərinin ən səciyyəvi cəhəti …. mövcud olmasıdır:

• Kəndli bankların;
• Səhmdar kommersiya banklarının;
√ Dövlət kommersiya banklarının;
• Әmanət təşkilatlarının.

289. Yaponiya Bankına …. rəhbərlik edir:

• Ölkə prezidenti.
• Әməliyyat şurası;
√ Siyasi Şura;
• İcraçı Şura;

290. Almaniya qanunvericiliyinə görə Bundesbank ….

• Fəaliyyətini federal hökümətlə razılaşdırır;
• Federal hökümətin bütün göstərişlərinə tabedir;



√ Federal hökümətin göstərişlərini yerinə yetirməyə …. deyil;
• Yalnız ölkə prezidentinin göstərişlərini icra edir.

291. Bank sisteminin strukturunu ….. müəyyən edir:

• Mərkəzi bankın sədri;
• Ölkə prezidenti
√ Konkret ictimai iqtisadi şərtlər.
• Kredit təsisatlarının sayı

292. Rusiya Dövlət Bankının Bakı bölməsinin (1861ci il) əsas məqsədi:

• dövriyyədən əlavə pulları yığışdırmaq
• kredit bazarına xarici kapitalın axınını sürətləndirmək
√ əmtəə dövriyyəsinin genişlənməsi və kredit sisteminin inkişafı
• müxbir hesabların açılması

293. Bunlardan hansı üçüncü dünya valyuta sistemidir?

• valyuta sistemi
• valyuta sistemi BrettonVuds
√ valyuta sistemi Yamayka
• Paris valyuta sistemi Genuya

294. Bu standartldardan hansı qızıl monometalizminin növlərindəndir?

• SDR standartı
• Avro standartı
√ qızıl sikkə standartı
• Ekyu standartı

295. BrettonVuds valyuta sisteminin əsasını hansı standart təşkil edirdi?

• qızıl deviz standartı
• qızıl sikkə standartı
√ qızıl və ABŞ dolları standartı
• SDR standartı

296. Paris valyuta sisteminin əsasını hansı standart təşkil edirdi?

• SDR standartı
• qızıl deviz standartı
√ qızıl sikkə standartı
• Ekyu

297. Yamayka valyuta sisteminin əsasını hansı standart təşkil edir?

• qızıl dollar standartı
• qızıl deviz standartı
√ SDR standartı
• qızıl standartı

298. Qızılın dəyərinə təsir edir:

• dünyada qızılın miqdarı
• qızılın xarici görünüşü
√ əldə edildiyi məkan
• tədavüldə olan qızıl sikkələr

299. müəssisənin dövriyyə kassasındakı limitdən artıq nağd pullar ……… təqdim edilməlidir:



• Maliyyə Nazirliyinə
• hesablaşmakassa mərkəzinə
√ onlara xidmət edən kommersiya bankına
• regional depozitariyaya

300. qızıl standartının formalarının inkişaf ardıcıllığını göstərin:

• qızıl külçə
• qızıl deviz
√ qızıl sikkə
• banknot tədərülü

301. KopernikQreşema qanunu:

• Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi halda pis pullar yaxşı pullar tərəfindən dövriyyədən
sıxışdırılır

• Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı yaxşı pulların pis pulları sıxışdırması

√ Dövlət tərəfindən yaxşı pullar ilə pis pullar arasında nisbətin müəyyən edildiyi halda yaxşı pullar pis pullar tərəfindən dövriyyədən
sıxışdırılır

• Bazarda məzənnənin formalaşması zamanı pis pulların yaxşı pulları sıxışdırması

302. bimetalizmə hansı valyuta sistemi xasdır:

• açıq və qapalı valyuta sistemi
• üzən və sabit valyuta sistemi
√ ikili və paralel valyuta sistemi
• konversiya edilmiş və konversiya edilməmiş

303. bimetallizm və monometallizm … … tədavülün sistemidir:

• kredit pul
• kağız pul
√ metal pul
• kağızkredit pul

304. 404 Qızıl sikkə standartı nəyi nəzərdə tuturdu:

• Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövriyyəsini banknotların yüksək həcmli qızıla dəyişdirilməsini.
• Banknotların qızıl külçə
√ pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövriyyəsini
• standartlı ölkələrin valyutasına dəyişdirilməsini

305. bimetallizm dövründə ikili valyuta sistemi qızıl və gümüş pulların nisbəti necə müəyyənləşirdi?

• təsərrüfat subyektlərinin razılığı ilə
• kortəbii şəkildə
√ dövlət tərəfindən
• kommersiya bankları tərəfindən

306. qızıl külçə standartı … nəzərdə tuturdu:

• Banknotların kağız və kredit pullara dəyişdirilməsini
• qızıl və gümüş pulların eyni zamanda tədavülünü
√ Banknotların yüksək çəkili qızıla dəyişdirilməsini
• Banknotların devizlərə – istənilən miqdarda qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsini

307. qızıl deviz standartı nəyi nəzərdə tuturdu:

• pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövr etməsini.



• banknotların yüksək çəkili qızıl külçələrə dəyişdirilməsini
√ Banknotların maneəsiz qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsi
• Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövr etməsini

308. Göstərilənlərin hansı tam dəyərli puldur:

• qızıla xırdalanan banknotlar
• xırda sikkələr
√ gümüş sikkələr
• bank vekselləri

309. … tam dəyərli puldur:

• bank vekselləri
• elektron pullar
√ gümüş sikkələr
• bank çekləri

310. Göstərilənlərin hansı tam dəyərli puldur:

• xəzinə biletlər
• bank çeklər
√ qızıl sikkələr
• bank veksellər

311. …tam dəyərli puldur:

• xırda sikkələr
• xəzinə biletləri
√ qızıl sikkələr
• qızıla xırdalanan banknotlar

312. Qızılın ümumi ekvivalent rolunu oynaması … ilə əlaqədardır:

• yüksək qiymətliliyi
• miqdarca bölünə bilməsi
√ xarici görünüşü
• keyfiyyət yeknəsəkliyi

313. kredit pulun bir növü kimi banknotların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar dövriyyəyə:

• dövlət xəzinədarlığı tərəfindən buraxılır
• kommersiya bankları tərəfindən buraxılır
√ təminatı olan emissiya bankı tərəfindən buraxılır.
• təsərrüfat subyektləri tərəfindən buraxılır

314. vekseldən fərqli olaraq banknotlar …… dövriyyəyə malikdirlər:

• abstrakt
• məhdud
√ ümumi
• mövsümi

315. Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemində nə ilə fərqlənir?

• yalnız dövlət bankının fəaliyyəti imkanı ilə
• banklara mülkiyyətin yeknəsəkliyi ilə
√ banklara mülkiyyət forması müxtəlifliyi ilə
• banklara mülkiyyət formasına görə



316. …. funksiyası bank fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün əsasdır:

• Әmanət məsləhətçisi
• Hesablaşmalarda vasitəçi
√ Sərbəst vəsaitlərin səfərbər edilməsi;
• Veksel investoru;

317. Bank sistemi …. ünsürlərin məcmusudur:

• Tam eyni olan;
• Pərakəndə;
√ Qarşılıqlı əlaqəli;
• Təsadüfi.

318. Bankın hüquqi statusunu müəyyən edəq nədir?

• Mərkəzi bank;
• Ölkə prezidenti
√ Bank qanunvericiliyi;
• Ölkə parlamenti

319. …. görə dövlət, səhmdar, xüsusi, və qarışıq bankları fərqləndirirlər:

• Fəaliyyət miqyaslarına
• Әrazi əlamətinə;
√ Mülkiyyət formasına;
• Әməliyyatların xarakterinə

320. …. banklar öz müştəriləri üçün bütün bank xidmətlərini yerinə yetirir:

• İnnovasiya;
• İxtisaslaşmış;
√ Universal;
• Depozit.

321. Banklar…. görə universal və ixtisaslaşmış banklara bölünürlər:

• Funksional təyinatına
• Xidmət sferasına
√ Әməliyyatların xarakterinə
• Fəaliyyət miqyaslarına

322. Bank sisteminin başlıca xüsusiyyətlərinin biri onun …. tipli olmasıdır:

• Yarımaçıq.
• Açıq;
√ Səhmdar
• Qapalı

323. SSRİdə …. bank sistemi mövcud idi:

• Çoxpilləli.
• İkipilləli;
√ Birpilləli;
• Üçpilləli;

324. Bazar tipli bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindən fərqləndirən nədir:

• Bankların mülkiyyət formalarına məhdudiyyətlərin qoyulması;
• Bankların mülkiyyət formalarının eyniliyi;



√ Bankların mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi.
• Yalnız dövlət banklarının fəaliyyətinin mümkünlüyü;

325. Azərbaycanın müasir bank sitemi …. tiplidir:

• Mərkəzləşmiş.
• Keçid;
√ Bazar;
• Bölüşdürücü;

326. Aşağıdakılardan hansı bank sisteminin ünsürü deyil:

• Emissiya bankı
• Bank əməliyyatlarının keçirilməsinə lisenziyası olan qeyribank kredit təşkilatı;
√ Xəzinədarlıq.
• Kommersiya bankı

327. Milli bank sistemi …. məcmusudur:

• Emissiya banklarının və lizinq şirkətlərinin;
• Beynəlxalq kredit təşkilatlarının;
√ Ölkədaxili kredit təşkilatlarının
• Ölkədə pul tədavülünün təşkilinin forma və metodlarının

328. Mülkiyyət formasına görə banklar ......... bölünür:

• Kiçik, orta, iri, transmilli və banklararası birliklərə
• Universal və ixtisaslaşmış banklara;
√ Dövlət, səhmdar, XÜSUSİ, və qarışıq banklara;
• Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq banklara

329. Azərbaycan bank qanunvericiliyi ilə kommersiya banklarının ............... qadağandır:

• Veksellərin diskontu;
• Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi;
√ İstehsal fəaliyyəti.
• Müştərilər arasında hesablaşmaların təşkili;

330. Azərbaycan bank qanunvericiliyi ilə kommersiya banklarına ............... hüququ verilir

• Son instansiya kreditoru qismində çıxış etmək
• İstehsalat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
√ Üçüncü şəxslərdən öhdəliklərin pul formasında icraedilməsi tələbnamələrini almaq;
• Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin sabitliyinin təmin olunması

331. Kommersiya bankının hansı mülkiyyət formasında yaradılmasına baxmayaraq, onlar ........:

• Mərkəzi bankın idarə heyyəindən asılıdır.
• Hökümətdən asılıdır;
√ Müstəqildir;
• Prezidentə hesabat verməlidir;

332. Funksional təyinatına görə banklar ....... bölünür:

• Kiçik, orta, iri,transmilli və banklararası birliklərə.
• Universal və ixtisaslaşmış
√ Emissiya, depozit və kommersiya;
• Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq;

333. gəlir və xərclərin gündəlik dəyişən nisbətini əks etdirən balans nəyə əsasən tərtib edilir?



• hər hansı bir dövrə görə
• hər hansı bir müddətə görə
√ hər hansı bir tarixə görə
• hər hansı bir mühitə görə

334. Məbədlərin rolu onunla müəyyənləşirdi ki, onlar …. kimi çıxış edirdilər:

√ İcmaların və dövlətin saxlama  fondu;
• Dövlət təşkilatları
• Dövlətin təqaüd fondu;
• Xeyriyyə təşkilatları;

335. …. məbədlərin ilk pul əməliyyatları olmuşlar:

√ Saxlama;
• Uçot;
• Hesablaşma;
• Mübadilə.

336. Ödənişi möhlətli olmaqla əmtəələrin topdansatışı qaydasında verilən kredit :

• ticarət kreditidir
• əmtəə kreditilir
√ kommersiya kreditidir
• bank kreditidir

337. Qeyri rezidentlər üçün hansı valyutaların konvertasiyası zamanı məhdudiyyət qoyulur?

• sərbəst
• kənar
√ daxili
• banklar arası

338. Dördüncü dünya valyuta sistemi əvvəldən nəyin əsasında meydana gəldi?

• qızıl külçə standartı
• EKÜ standartı
√ SDR standartı
• qızıl qəpik standartı

339. Hansı valyuta məhdudiyyət olmadan istənilən xarici valyutaya dəyişdirilir:

• konvertasiya olunmayan
• qismən konvertasiya olunan
√ sərbəst konvertasiya olunan
• qapalı valyuta

340. Valyuta sistemi … … nizamlaşdırılan valyuta münasibətlərinin formasıdır

• bank adət və ənənələri ilə
• yalnız dövlətlər arası müqavilələr əsasında
√ milli qanunlar və dövlətlər arası müqavilələr əsasında
• yalnız Beynəlxalq Valyuta Fondu vasitəsi ilə

341. Revalvasiya dedikdə nə başa düşülür:

• pul vahidinin güclü dəyərsiləşməsi və nəticədə yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması
• pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması
√ pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin artması



• ölkədə mövcud qiymət miqyasının möhkəmləndirilməsi

342. Dəyər nişanələrin tədavülü zamanı milli valyutanın devaivasiyası nəyi ifadə edir:

• onun qızıl məzmunun azalmasını
• mövcud qiymət miqyasının möhkəmlənməsini
√ onun rəsmi valyuta məzənnəsinin azalmasını
• onun rəsmi valyuta məzənnəsinin artırmasını

343. Devolivasiya dedikdə başa düşülür:

• pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin yüksəlməsi
• ölkədə mövcud olan qiymət miqyasının iriləşməsi
√ pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin aşağı düşməsi
• qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yenisi ilə əvəz olunması

344. Valyuta dəhlizi dedikdə nəyi başa düşürsünüz?

• xarici valyuta nın alış və satış məzənnələri arasındaki fərq
• satış məzənnəsinin valyuta marjasına faizlə nisbəti
√ valyuta məzənnəsinin tərəddüdlərinin müəyyən olunan həddi
• marjanın satış məzənnəsinə faizlə nisbəti

345. İkinci dünya valyuta sistemi hansı standart əsasında yarandı?

• qızıl pul
• qızıl külçə
√ qızıl deviz
• qümüş

346. Rezidentlər üçün valyuta məhdudiyyətləri valyutaların hansı konvertasiyası zamanı müəyyən edilir

• sərbəst konvertasiyada
• daxili konvertasiyada
√ xarici konvertasiyada
• banklar arası konvertasiyada

347. Bağlanılmış dünya valyuta razılaşma ardıcıllığını göstərin:

• BrettonVuds
• Yamayka
√ Genuya, BrettonVuds, Yamayka
• Paris

348. Milli valyutanın məzənnəsi adətən tədiyə balansının hansı vəziyyətində artır?

• balanslaşdırıqda
• passiv olduqda
√ aktiv olduqda
• kəsirli olduqda

349. Müasir dövürdə əsas valyuta məzənnələri nisbətinin dəyər əsasını nə təşkil edir?

• valyutaların qızıl təminatı
• tədiyə balansının vəziyyəti
√ valyuta ların alıcılıq qabiliyyətı
• milli faiz dərəcələrinin səviyyəsi

350. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası nə deməkdir?



• mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi
• onun qızıl məzmununun azalması
√ onun qızıl məzmununun artması
• onun ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması

351. Kreditə xas olmayan xassəni göstərin:

• dəyər xarakteri
• müvəqqəti xarakter
√ məcburi xarakter
• etibar

352. Kredit münasibətləri sırasından bank krediti formasını ayırın:

• kreditor banka borc vermişdir
• kreditor öz yığımlarını banka qoymuşdur
√ bank fiziki şəxsə istehlak krediti vermişdir
• bank pul vəsaitini investora qaytarmışdır

353. Kreditin növləri … asılı olaraq xarakterizə olunur:

• təkrar istehsalın mərhələlərindən, kreditin sahələrə istiqamətindən
• bağlanılan kredit müqaviləsindən asılı olaraq
√ borc verilən dəyərin xarakterindən, kreditin subyektlərindən, borcalanın məqsədli tələblərindən
• təminatından, kreditləşdirmə müddətindən, ödənişliyindən

354. Kreditin istehlak forması nədir:

• sənaye sahibkarı tərəfindən bank ssudasının istehlak ehtiyaclarına istifadə
• xalq istehlakı mallarının istehsalına kredit verilməsi
√ fiziki şəxsə avtomobil alınması üçün bankdan ssuda verilməsi
• müəssisə mağazaya ödənişdə möhlət olmaqla kredit vermişdir

355. Mənzil tikilməsinə və ya alınmasına özəl şəxslərə verilən uzunmüddətli ssuda:

• istehlak kreditidir
• uzunmüddətli kreditdir
√ mənzil kreditidir
• tikinti kreditidir

356. Kreditin istehlak forması nədir?

• kreditin xalq istehlakı mallarının istehsalına verilməsi
• müəssisə mağazaya ödəniş təxirə salınmaqla kredit vermişdir
√ fiziki şəxsə avtomobil almaq üçün bank ssudası verilmişdir
• bank ssudası sənaye müəssisəsi tərəfindən istehlak ehtiyaclarına istifadə edilmişdir

357. Kreditin hansı formasında onun bilavasitə borcalana verildiyini göstərin:

• Aşkar
• Gizli
√ Birbaşa
• Dolayı

358. Kreditin hansı formasında o, pul formasında verilir və pul formasında qaytarılır:

• Әmtəə
• Qarışıq
√ Pul
• Әmtəəpul



359. kredit forması kredit sövdəsində kreditor qismində fiziki şəxslərin iştirakına əsaslanır:

• Kommersiya
• Lizinq
√ Mülki
• Bank

360. Bu kredit satılan əmtəələrin ödənişində möhlət qaydasında verilir.

• Kommersiya
• Mülki Bank
√ Dövlət
• İpoteka

361. …krediti icarə müqaviləsinə əsaslanır və avadanlığın qalıq dəyəri ilə alınması hüququ verir

• Kommersiya
• İpoteka
√ Lizinq
• Təsərrüfat

362. Kommersiya kredtindən fərqli olaraq lizinq krediti ödənilir:

• Yalnız pulla
• Yalnız əmtəələrlə
√ Әmtəələrlə və pulla
• Yalnız istehsal vasitələri ilə

363. Lizinqin hansı formasında lizinq müqaviləsi müəyyən edilən müddətdən tez pozula bilməz?

• Operativ
• əməliyyət
√ Maliyyə
• Operativ –maliyyə

364. Lizinq kreditinin obyekti kimi çıxış edir:

• Valyuta qiymətliləri
• Pul vəsaitləri
√ Әmtəə qiymətliləri
• Әmtəə və pul vəsaitləri

365. İstehlak krediti əmtəə və xidmətlərin … dəyərinin ödənilməsi üçün verilir:

• Bir hissəsinin
• Tam
√ bütün və ya qismən
• Qoyulan konkret həddən çox olmayaraq

366. Bank kreditində ssuda faizi ödənilir:

• Ssudalar ödənilən anda
• Borcalanın bərabər ödənişləri ilə
√ Kreditorla borcalanın razılaşması əsasında istənilən üsulla
• Bankın verdiyi ssudalardan faizləri tutması yolu ilə

367. Bank krediti üzrə gəlir nə şəkildə daxil olur?

• Әmtəənin dəyərinə üstəlik



• əməliyyst faizi
√ Borc faizi
• Lizinq faizi

368. Adətən investisiya məqsədləri üçün hansı bank ssudaları istifadə edilir?

• Ticarət
• Qısamüddətli
√ Uzunmüddətli
• orta müddətli

369. Bank kreditində sövdələşmə obyekti kimi nə çıxış edir?

• Әmtəəmaterial dəyərliləri
• İstehsal vasitələri
√ Pul vəsaiti
• qiymətli metallar

370. Hansı kredit formasında faiz əmtəənin qiymətinə daxil olur?

• krediti Kommersiya
• Dövlət krediti bank
√ krediti
• İstehlak krediti

371. Bank kreditində kreditor sifətində çıxış edə bilər:

• Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitinə malik olan hər bir kreditmaliyyə idarəsi
• Yalnız sığorta və investisiya şirkətləri
√ Kredit əməliyyatları aparmaq üçün lisenziyası olan kreditmaliyyə təşkilatları
• lirinq şirkətləri

372. əmtəə formasında verilən kreditin pul şəklində qaytarılması kreditin hansı forması üçün xarakterikdir:

• Bank krediti
• Dövlət krediti
√ Kommersiya krediti
• İstehlak krediti

373. Bank kreditində borcalan sifətilə çıxış edirlər:

• Ancaq dövləti təmsil edən orqanlar
• Ancaq hüquqi şəxslər
√ Hüquqi və fiziki şəxslər
• Ancaq fiziki şəxslər

374. Kommersiya krediti üzrə sövdələr nəyin vasitəsilə rəsmiləşdirilir:

• İnkasso ilə
• Akkreditivlə
√ Veksellə
• Şifahi reallaşma ilə

375. Müasir iqtisadiyyatda kreditin daha çox yayılmış forması hansıdır:

• Kommersiya krediti
• Lizinq
√ Bank krediti
• İstehlak krediti



376. Aşağıdakılardan hansının resursları kommersiya kreditində sövdələşmə obyekti ola bilər:

• Kommersiya banklarının
• Mərkəzi bankların
√ Satıcı müəssisələrin
• istehlakçı müəssisələrin

377. Kommersiya krediti sövdələşməsinin obyekti kimi çıxış edir:

• Valyuta dəyərliləri
• Pul vəsaitləri
√ Әmtəələr və xidmətlər
• Qiymətli kağızlar

378. Kommersiya krediti bir qayda olaraq … xarakter daşıyır:

• Müddətsiz
• Uzunmüddətli
√ Qısamüddətli
• Orta və uzunmüddətli

379. Kommersiya kreditinin subyektləri kimi çıxış edə bilərlər

• Kommersiya bankları və fiziki şəxslər
• Hüquqi və fiziki şəxslər
√ Təsərrüfat subyektləri
• Ticarət təşkilatları və fiziki şəxslər

380. Kreditin … kreditin təminatı üçün istifadə edilən təşkilatiiqtisadi əlamətləri daha ətraflı xarakterizə edir:

• Sərhədləri
• Funksiyaları
√ Növləri
• Rolu

381. … …lizinqində müqavilə istənilən vaxt pozula bilər:

• Ekssendent
• Maliyyə
√ Operativ
• Operativmaliyyə

382. hansı kredit sövdələşməsi əmtəə vekseli ilə rəsmiləşdirilir

• bank krediti
• istehlak krediti
√ kommersiya krediti
• dövlət krediti

383. sadə veksel tədavülə buraxılır:

• havadar tərəfindən
• kreditor tərəfindən
√ borclu tərəfindən
• zəmanət verən tərəfindən

384. klassik veksellə rəsmiləşdirilən sövdələşmənin əsasını .. … təşkil edir.

• Maliyyə əməliyyatı
• Qeyriəmtəə əməliyyatı



√ Әmtəə əməliyyatı
• Valyuta əməliyyatı

385. … krediti üzrə faiz əmtəənin qiymətinə daxil olur:

• bank
• dövlət
√ kommersiya
• mülki

386. Veksel və çekdəki verilmə imzası … adlanır

• krosslaşdırma
• konosament
√ indossament
• trasslaşdırma

387. Veksel … borc öhdəliyidir:

• mənasız
• təşəbbüssüz
√ danışıqsız
• qeydşərtsiz

388. Dövlət kreditinin əlamətidir:

• yalnız pul formasında verilmə yox
• dövlətin hökmən kreditor rolunda iştirakı
√ dövlətin həm kreditor,həm borclu kimi iştirak iştiraki
• qısamüddətli kreditin fəaliyyətind qısamüddətli qiymətli kağızlardan istifadə olunması

389. Dasınmaz əmlaka görə uzunmüddətli kreditin növünü göstərin:

• istehlak
• kommersiya
√ ipoteka
• veksel

390. … borclunun trattanın ödənilməinə razılığıdır:

• krosslaşdırma
• aval
√ aksept
• indossalaşdırma

391. Pul vəsaitinin ssudaya verilməsi əsasında əmələ gələn veksel … adlanır:

• kommersiya
• xəzinə
√ maliyyə
• dost

392. borclu tərəfindən yazılır:

• özəl veksel
• maliyyə vekseli
√ sadə veksel
• köçürmə vekseli

393. Vekselin növünü göstərin:



• təkrar veksel
• elementar veksel
√ sadə veksel
• ilkin veksel

394. … vekseldən həqiqi pullar əvəzində tədavül vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan verir:

• mübahisəsizlik
• mücərrədlik
√ tədavül edilmək
• qısamüddətlik

395. Sonradan satılmaqla pul əldə edilməsi məqsədilə şəxslərin birbirinə yazdıqları veksel … adlanır:

• kommersiya
• sadə
√ dost
• müba hissələri

396. əmtəənin kreditlə alqısatqısı əsasında meydana gələn veksel …vekseli adlanır:

• dostluq
• maliyyə
√ kommersiya
• xəzinə

397. Vekselin növünü göstərin:

• keçici veksel
• ötürülən veksel
√ köçürmə vekseli
• daşınma vekseli

398. Bank krediti verilir:

• pul və əmtəə formasında
• virtual şəkildə
√ yalnız pul formasında
• yalnız əmtəə formasında

399. İstehsal sferasında əmtəələrin möhlətlə realizasiyasında … krediti əsas rol oynayır

• İpoteka
• Dövlət
√ Kommersiya
• Bank

400. Məhsul istehsalı və satışının fasiləsizliyinin təmin olunmasında kreditin rolu … ….irəli gəlir

√ Cari pul gəlirləri və xərclərinin uyğun gəlməməsi
• İstehsal fəaliyyətinin kortəbii xarakterindən
• Təsərrüfat subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulu sata bilmədiklərindən
• Dövlət müəssisələrinin büdcədən kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi

401. Beynəlxalq kreditlər … görə kommersiya və maliyyə  kreditin  bölünür:

• Növünə
• Verilmə texnikasına
• Təminatına



√ Təyinatına

402. Beynəlxalq kredit verilir:

• Ancaq kreditor ölkənin valyutasında
• Ancaq beynəlxalq pul vahidlərində
√ Kreditor ölkənin, borcalanın ölkəsinin, üçüncü ölkənin valyutalarında və beynəlxalq pul vahidlərində
• Yalnız sərbəst dəyişdirilən valyuta ilə

403. Borc faizinin daha çox inkişaf etmiş forması:

√ Bank
• Kommersiya
• Faktor
• Lizinq

404. Beynəlxalq kreditin fərqləndirici xüsusiyyəti:

√ Borc alan və borc verənin müxtəlif ölkələrə mənsub olması
• Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin Mərkəzi bankının iştirakı
• Sövdələşmədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun mütləq iştirakı
• Sövdələşmədə hər hansı bir dövlətin mütləq iştirakı

405. İstehsal xərclərinə kredit verilməsində aparıcı rol oynayır:

• İstehlak krediti
• Dövlət krediti
• Kommersiya krediti
√ bank krediti

406. Məhsul istehsalı və satışı prosesinin fasiləsizliyi kreditin tətbiqi ilə təmin olunur:

√ Kommersiya və bank
• İstehlak və bank
• Dövlət və kommersiya
• Kommersiya və istehlak

407. Kreditin rolu onun hansı proseslərə təsirində meydana çıxır:

√ Məhsul istehsalı, realizasiyası və istehlakı, pul dövriyyəsi sferası
• Məhsul istehsalı və ssuda fondunun bölüşdürülməsi
• Məhsul istehsalı və realizasiyası, pul tədavülü sferası
• Әmtəəpul resurslarının istehsalı və istehlakı

408. İqtisadiyyatın planlı modelində … …krediti əsas rol oynamışdır:

√ Bank
• İpoteka
• Lizinq
• Kommersiya

409. Dünya pulu funksiyası hansı qarşılıqlı münasibətdə təzahür olunur:

• Yalnız müxtəlif ölkələrin kommersiya bankları arasındakı
• Ölkə daxilindəki fiziki və hüquqi şəxslər arasındakı
• Yalnız valyuta maliyyə təşkilatları və ölkələrin hökumətləri arasındakı
√ Ölkələr arası və ya müxtəlif ölkələrdəki fiziki və hüquqi şəxslər arasındakı

410. Banklar tərəfindən beynəlxalq bank krediti verilir:



√ İxrac və idxal edənlərə
• Yalnız ixrac edənlərə
• Yalnız idxalçılara
• Yalnız alıcı dövlətin hökumətinə

411. …kreditlər hökumətlər arası razılaşmaya əsaslanır:

• Beynəlxalq
• Kommersiya
• Dövlət
√ Dövlətlərarası

412. Kreditin kapital kimi hərəkətini fərqləndirən nədir?

• Təminatlıq
• Qaytarılmaq
• Məqsədli istifadə
√ Ödənclik

413. Kreditin funksiyaları elə bir kateqoriyadırki, o, …

• Statikdir
• Yalnız ərazicə dəyişir
• Dəyişməzdir
√ Dəyişəndir

414. Kreditin yenidən bölüşdürmə funksiyası vasitəsilə yenidən bölüşdürülür:

• Yalnız pul vəsaitləri
• Yalnız əmtəəmaterial dəyərliləri
• Yalnız pul vəsaitləri və valyuta dəyərliləri
√ Ölkənin bütün maddi sərvətləri

415. Kreditin yenidən bölüşdürmə funksiyası hansı dəyərin yenidən bölüşdürülməsidir:

• İstehsal prosesində yaradılan
• İstehsal prosesində olan
• Yaradılmaqda olan
√ Müvəqqəti azad olan

416. Yalnız kredit üçün xarakterik olan nədir:

• münasibətlərin əvəzsiz olması
• münasibətlərin könüllülüyü
√ istifadəyə görə ödəniş
• risqlilik

417. İnflyasiya əlehinə siyasətə hansı tədbirlər kompleksi daxildir?

• istehsalın staqnasiyanın ləğv edilməsi məqsədi ilə dövriyyədə olan pul kütləsinin artırılması
• tüğyan edən inflyasiyanın tədricən hiper inflyasiyaya çevrilməsi
√ infliyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
• idxalın stimullaşdırılması

418. Manatın revolivasiyası kimə əlverişlidir:

• ixrac edənlərə, çünki onlar xarıcı valyuta ilə xaricdən mal aldıqda daha az manat ekvivalentindən istifadə edirlər
• ixrac edənlərə, çünkü onlar valyuta ilə əldə olunan satışdan daha böyük manat ekvivalenti əldə edirlər
√ idxal edənlərə, çünki xarici valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda daha az manat ekvivalenti xərclənir
• idxal edənlərə, cünki xarıcı valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda onlar daha çox manat ekvivalenti istifadə edirlər



419. Pul tədavülü və valyutanın sabitləşdirilməsinin əsas metodları hansıdır:

• revolivasiya, devolivasiya, staqnasiya, kontribusiya
• infliyasiya, defilyasiya, staqnasiya, qəlirlər siyasəti
√ nulifikasiya, devalvasiya, revolvasiya, denominasiya
• nulifikasiya, standartlaşdırma, unifikasiya, denominasiya

420. Avropa valyuta sistemi əvvəlcədən nəyin əsasında yarandı?

• SDR standartı ilə
√ EKÜ standartı ilə
• qızıl külçə standartı ilə
• qızıl pul standartı ilə

421. Mövcud olan qiymət miqyasının azaldılması nə zaman baş verir?

• revolivasiya
• defilyasiya
√ denominasiya
• nulifikasiya

422. İnfliyasiya əlehinə siyasət metodu kimi gəlirlər siyasəti nəyi müəyyən edir?

• ölkədə qiymət və əmək haqqının səviyyəsinin nizamlaşdırılmasından dövlətin inkişafı
• pulkredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula təlabatın məhdutlaşdırılması

√ qiymət və əmək haqqının tam dondurulması vəya onların son artım həddinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə onların üzərinə paralel
nəzarət

423. Kreditin mahiyyətinin daha doğru ifadəsini göstərin:

• kredit iqtisadiyyatda pul vəsaitlərinin qaytarılmaqla yenidən bölüşdürülmə formasıdır
• kredit borc kapitalının hərəkəti formasıdır

√ kredit borc pul vəsaitlərinin qaytarılmaq, müddətlilik ödənişlik şərtləri ilə istifadəsi barəsində kreditorla baorclu arasındakı iqtisadi
münasibətdir

• kredit iqtisadi kateqoriyadır, müvəqqəti azad pul vəsaitlərinin səfərbərliyə alınmaqla bazar subyektləri arasında yenidən bölüşdürmə
formasıdır

424. Kredit vasitəsilə nə bölüşdürülür:

• istehsal və tədavül sferasında olan dəyər
• ancaq əmtəələr və pul vəsaitləri
√ müvəqqəti azad olan dəyər
• inkişafın əvvəlki dövrlərində yaradılmış qiymətlilər

425. Təklif edilən ifadələrdən kreditin funksiyasını ayırın:

• müvəqqəti azad vəsaitlərin səfərbərliyə alınması
• optimallaşdırma
√ kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşdirilməsinin sürətləndirilməsi
• təkrar istehsal

426. Müvəqqəti istifadə üçün qaytarılma, müddətlilik və ödənişli olmaqla verilən pul kapitalı … adlanır:

• maliyyə
• bank
√ borc
• kommersiya

427. əmtəə krediti – bu …



• əmtəələrin girovu altında hər hansı bir kreditdir
• əmtəələrin alınmasına verilən hər bir kreditdir
√ borc verilən dəyərin əmtəə formasında çıxış etməsindən irəli gələn kreditdir
• uzunmuddətdə istifadə oluna bilən əmtəələr alınmasına verilən kreditdir

428. Kreditin strukturunun tərkib elementləridir:

• kredit münasibətlərinin subyektləri
• borc faizi
√ bütün  göstərilənlər
• borc verilən dəyər

429. Kreditin funksiyalarını göstərin:

• kapitala qənaət
• vaxta qənaət
√ tədavül xərclərinə qənaət
• xərclərdə qənaət

430. Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır

• Әmtəə
• Qarışıq
√ Pul
• Әmtəəpul

431. Kreditin formaları aşağıdakılardan asılı olaraq təsnifləşdirilir

• Sahə istiqaməti, kreditləşmə obyektləri, kreditin təminatlılığı
• Kreditin müddətliliyi, elə cə də ssudanın xidmət etdiyi təkrar istehsal mərhələsi
√ Borc verilən dəyər, kreditor və borcalan, borcalanın məqsədli tələbatı
• Kreditor və borcalan, kreditin sahə yönümü və təminatı

432. Kreditin hansı formasında kredir əvvəlcədən danışılmış məqsədə verilməsi başa düşülür?

• birbaşa
• Dolayısı
√ Aşkar
• Gizli

433. …kreditinin köməyilə kapitalın iqtisadiyyat sahələri arasında axını baş verir

• Mülki
• İstehlak
√ Bank
• İpoteka

434. … …kreditinin başlıca təyinatı əhalinin istehlak tələbinin ödənilməsidir

• Kommersiya
• bank
√ İstehlak
• Lizinq

435. Bank ssudaları nə ilə təmin olunur?

• Kreditin ödənilməsi riskinin sığortalanması ilə
• Zəmanət və himayədarlıqla
√ Yalnız kredit müqaviləsi ilə



• Hər şeylə

436. … kreditlər adətən kreditorlar tərəfindən borcalana qarşı kifayət qədər etibar olduğu halda verilir:

• Gizli
• Onkol
√ Blank
• baha

437. Kreditin funksiyasını qeyd edin:

• sosial
• bərabərləşdirici
• risqli
√ yenidən bölüşdürmə

438. Qaytarılmaq, müddətlilik və ödənclik … … kreditin rolunun yüksəl¬dilməsinə imkan verir:

• İnflyasiya proseslərinin tənzimlənməsində
• Pul dövriyyəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsində
√ Resursların qənaətcil istifadəsində
• İstehsalın genişləndirilməsində

439. Ssuda (borc) faizinin mövcud olmasının zəruri bazası:

• Maliyyə münasibətləri
• Sığorta münasibətləri
√ Kredit münasibətləri
• Pul münasibətləri

440. Borc faizi kimdən kimə gedir?

• Kreditordan borcalana
• Borcalandan krediti qarantiya edənə
√ Borcalandan kreditora
• Qarantiya edəndən zəmanətçiyə

441. Borc faizlərinin hesablanması və alınması qaydası müəyyən edilir:

• Kredit əqdinin başa çatmasında
• Bazardakı şəraitlə kortəbii olaraq
√ Kredit əqdi tərəflərinin razılaşması ilə
• Mərkəzləşdirilmiş qaydalarda

442. Borc faizinin ödənilməsi … fərqləndirici xüsusiyyətidir:

• Pulun
• Sığortanın
√ Kreditin
• Maliyyənin

443. Məhsulun maya dəyərinə … …ssudalar üzrə ödənişlər daxil edilir:

• Vaxtı keçən ssudalar
• Uzunmüddətli
√ Qısamüddətli
• Müddəti uzadılan

444. əsas fondların ALİNMAYİ üçün kreditin tətbiqi kreditin … rolunu göstərir:



• Təsərrüfat subyektlərinin büdcə maliyyələşdirilməsindəki
• İnflyasiya proseslərinin tənzimlənməsindəki
√ İstehsalın genişləndirilməsindəki
• Tədavüldəki pul kütləsinin tənzimlənməsindəki

445. Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kreditin sərhədləri

• Dəyişməz qalır
• Məhdudlaşır
√ Genişlənir
• Mərkəzi bank tərəfindən müəyyən olunur və tənzimlənir

446. Borc vəsaiti hesabına artıq ehtiyatların yaradılması … kreditin verilməsi deməkdir

• Bərabər
• az
√ izafi
• Plan üzrə

447. Kreditin rolu xarakterizə olunur:

• Borcalanların ucuz kreditlər alınmasında maraqları ilə
• Bankların resurslarının olması və əhalinin ödəniş qabiliyyəti ilə.
√ Onun tətbiqi nəticələri və onlara nail olmaq metodları ilə
• Onun maliyyə və sığorta münasibətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi səviyyəsi ilə

448. Bazar iqtisadiyyatına keçilməklə kredit münasibətlərinin sferası:

√ Genişlənir
• Maliyyə münasibətlərinə çevrilir
• Məhdudlaşır
• Dəyişməz qalır

449. əhalinin pul yığımları ölkədə hansı münasibətlərin inkişafının nəticəsidir:

• Faktorinq
• Forfeytinq
• İcarə
√ Kredit

450. Beynalxalq ödəniş vasitəsinə hansı valyuta aiddir

• Yalnız maddi istehsal sferasında
• Yalnız fərdi sahibkarlıq sferasında
√ Maddi istehsal sferası və fərdi şəxslərdə
• Yalnız ayrıayrı şəxslərdə

451. Kredit münasibətlərinin struktur elementləri hansılardır?

√ Kreditor, borcalan və borc verilən
• Kreditor, borcalan və kreditin məqsədi
• Borc verilən dəyər və kreditin məqsədi
• Kreditor və borcalan

452. Kredit iqtisadi kateqoriya olaraq özünün mahiyyətini göstərir:

√ Ödənişdə möhlət faktının olmasında
• Ödənişə möhlətdə etibarın olmasında
• Ödənişə möhlət verilməsində təminatın olmasında
• Möhlət bitdikcə ödənilmədə



453. Kredit münasibətlərində borc verilən dəyərə olan mülkiyyət:

• Kreditordan borcalana keçir
• Ssuda faizi çıxılmaqla borcalandan kreditora keçir
• Borcalandan müvəqqəti olaraq kreditora keçir
√ Kreditordan borcalana müvəqqəti keçir

454. Kreditin funksiyaları xarakterə malikdir:

• Süni verilən
• Direktiv
√ Obyektiv
• Subyektiv

455. Praktiki olaraq hər bir anda kredit öz mahiyyətini … açıqlayır:

√ Bir və ya bir neçə funksiyası ilə
• Öz funksiyalarını yerinə yetirmədən
• Bütün funksiyaları ilə
• Yalnız bir funksiyası ilə

456. Müəssisələr sahə banklarından kredit alarkən dəyərin hansı yenidən bölgüsü baş verir:

• Sahələr arası
• Büdcə
• Sahə daxili
√ Әrazilər arası

457. Kreditləşdirmə mexanizminin ilkin elementləri nədir?

• Әlamətləri
• Funksiyaları
• Kreditin qanunları
√ Prinsipləri

458. Kreditin qanunları hansı münasibətlərə xas olan qanunlardır:

√ Ancaq kredit
• Kredit və sığorta
• İstənilən pul
• İstənilən maliyyə

459. Kreditin … tamın xarici aləmlə qarşılıqlı münasibəti kimi çıxış edir

• Rolu
√ Funksiyaları
• Qanunları
• Prinsipləri

460. Kreditin prinsipləri kreditin … irəli gəlir:

√ Qanunlarından
• Sərhədlərindən
• Rolundan
• Funksiyalarından

461. Qaytarılmaq kreditin … ?

• Roludur



• Funksiyasıdır
√ Mahiyyət xüsusiyyətidir
• Prinsipidi

462. Kreditin resurs mənbələri kimi çıxış edir:

• Xüsusi, cəlb edilən və borc verilən
• Yalnız xüsusi vəsaitlər
• Yalnız cəlb edilən
√ Xüsusi və cəlb edilən

463. Kreditin ümumi xüsusiyyəti və əsası nədir?

• Təminatlılıq
• Məqsədli təyinat
√ Qaytarılmaqlıq
• Ödənclik

464. Kreditdə aşağıdakılar daimi sabit olaraq qalır:

√ Təminatlıq
• Funksiyalar
• Sərhədlər
• Mədudluq

465. Kredit  kredit sövdələşməsi iştirakçılarının aşağıdakı tələbini ödəyir

√ Müvəqqəti
• Kortəbii
• Daimi
• Təsadüfi

466. Kredit münasibətlərində dəyər, pul münasibətlərindən fərqli olaraq:

√ Dövrüyyəsi yoxdur
• Yalnız əmtəə formasında hərəkət edir
• Qarşılıqlı hərəkət edir
• Ümumiyyətlə hərəkət etmir

467. Kredit aşağıdakı halda reallığa çevrilir:

√ Kredit münasibətləri iştirakçılarının  kredtor və borcalanın maraqları uyğun gəldikdə
• Dövlət iqtisadiyyatın inkişafında maraqlı olduqda
• Kreditorda müvəqqəti vəsait əmələ gəldikd
• Borcalanın əlavə pul vəsaitinə ehtiyacı əmələ gəldikdə

468. Kreditin iqtisadi əsası kimi çıxış edir:

√ kapital dövriyyəsi və dövranı
• Pul münasibətləri
• Pulun dəyəri və istehlak dəyəri
• Maliyyə münasibətləri

469. Borc kapitalının mənbəyidir:

• büdcə gəlirləri
• əhalinin gəlirləri
• xarici investisiyalar
√ borcalanın izafi dəyəri



470. Borc faizinin ödənilmə mənbələrini göstərin:

• xalis mənfəət
• istehsal xərcləri (maya dəyəri)
• kreditləşdirilən tədbirin istehsalata tətbiqindən əldə edilən mənfəət
√ balans mənfəəti

471. Borc faizinin miqdarca ifadəsidir:

√ faiz dərəcəsi
• faiz səviyyəsi
• faiz məbləği
• faiz payı

472. Borcalanı kreditordan fərqləndirən nədir:

• kontragentə qarşı vicdanlı münasibət
• hüquqi müstəqillik
• borc kapitalının istehlak məqsədlərinə istifadəsinin mümkünlüyü
√ əlavə resurslara ehtiyacın olması

473. Borc kapitalının mənbəyi olaraq çıxış edir:

• müvəqqəti artıq miqdarda olan vəsait
√ müvəqqəti azad pul vəsaitləri
• müvəqqəti olaraq lazım olmayan vəsait
• müvəqqəti bol vəsait

474. Borc faizinin sərhədləri nə ilə müəyyən olunur:

• kredit resurslarına olan tələb və təkliflə
• təkrarmaliyyələşdirmə dərəcələri ilə
• bankların vergiyə cəlbolunma səviyyəsi ilə
√ borcalanın kredit qabiliyyəti ilə

475. Borc (ssuda) faizi ödənildikdə ona oaln mülkiyyət:

√ Borcalandan kreditora keçir
• Meydana çıxmır və verilmir
• Kreditordan borcalana keçir
• Müvəqqəti olaraq borcalandan kreditora keçir

476. Borc kapitalı aşağıdakı formada olur:

• əmtəə
√ daim pul formasında olur
• istehsal, pul və əmtəə
• pul və əmtəə

477. Borc kapitalının hərəkət forması kimi çıxış edir:

• büdcə fondları
• tərpənməz əmlak
• kommersiya bankı
√ kredit

478. Ssuda (borc) faizi müvəqqəti istifadəyə verilən dəyərin … … dir?

• Paritet
• Diskont



• Aksept
√ Qiyməti

479. … Ssudalar üzrə ödənişlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir:

√ qısa müddətli
• ödəniş vaxtı uzadılmış
• vaxtı keçmiş
• uzun müddətli

480. Dövriyyə vəsaitlərinin müvəqqəti çatışmazlığına … ssudalar verilir:

• Uzunmüddətli
• Müddətsiz
• Bankla müəssisənin blank krediti üzrə razılaşması ilə
√ Qısamüddətli

481. Təxirəsalınmaz ehtiyaclara verilən istehlak kreditində ssuda borclu tərəfindən istifadə oluna bilər

• Yalnız mənzil alınmasına və köməkçi ev təsərrüfatının yaradılmasına
√ İstənilən məqsədlərə
• İstehlak məqsədlərinə
• bağ evlərinin tikilməsinə və yaşayış evlərinin təmirinə

482. Borc kapitalının sahibi kapitalı borcalana verdikdə:

• mülkiyyət hüquqlarını  azaldır
• bu kapitala olan mülkiyyət hüququnu itirir
• mülkiyyət hüququnu borcalanla bölüşdürür
√ borc kapitalına mülkiyyət  hüququnu itirmir

483. Borc kapitalı …:

√ sahibinə faiz formasında gəlir gətirən pul kapitalıdır
• kredit əməliyyatlarının məcmusudur
• əvəzsiz verilən vəsaitdir
• qısa müddətə verilən pul kapitalıdır

484. İqtisadiyyatın …. şəraitində bank sistemi fəal inkişaf edir:

• Böhranlı;
• Depressiv
√ Artan
• Hiperinflyasiya.

485. Demonetizasiya nə deməkdir:

• Pulkredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə pula olan tələbin məhdutlaşdırılması metodları və bu baxımdan dövlət xərclərinin azaldılması,
kreditə görə faiz dərəcilərinin artırılması, vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, pul kütləsinin məhdudlaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər

• ölkə miqyasında fəaliyyətdə olan pul nişanlarının möhkəmləndirilməsi
√ qızılın pul funksiyasını itirmə prosesi
• pul vahidinin rəsmi valyuta məzənəsinin xarici valyutaya nisbətən azalması

486. Denominasiya nə deməkdir?

• pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması
• güclü qiymətdən düşmüş pulların ləğv edilməsi və yeni valyutanın dövriyyəyə buraxılması
• pul vahidinin qızıl məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması
√ mövcud qiymət miqyasının azaldilması



487. Deflyasiya nə deməkdir?

• qızılın pul funksiyasını itirmə prosesi

• qiymət və əmək haqqının tam dondurulması vəya onların son artım həddinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə onların üzərində paralel
nəzarət

• “sıfırların silinməsi” metodu vəya qiymət miqyasının möhkəmləndirilməsi
√ qiymətlərinin və istehsalın azalması

488. Real faiz dərəcəsi nədir?

√ İnflyasiya tempi çıxılmaqla nominal faiz dərəcəsi
• Mərkəzi bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi
• Nominal faiz dərəcəsi məbləği ilə inflyasiya tempi
• LİBOR dərəcəsinin səviyyəsi

489. İnflyasiya zamanı ssuda faizi:

• Dəyişməz qalır
• Aşağı düşür
• Mərkəzi bankın kreditləri üçün müəyyən etdiyi dərəcədən yuxarı keçməməlidir
√ Yüksəlir

490. İnflyasiya şəraitində kreditin rolu özünü onun köməyilə … tənzimləməsində göstərir:

• Ölkənin qızıl ehtiyatının həcminin
√ Әhalinin tədiyə qabiliyyətli tələbin
• Әhalinin tədiyə qabiliyyətli tələbin
• Təsərrüfat subyektlərinin borc vəsaitlərinə olan tələbatının

491. Qiymətdən çox düşmüş pul vahidinin ləğv edilməsi və yeni pul vahidinin tətbiqi prosesi necə adlanır:

• devalvasiya
• denominasiya
• restavrasiya
√ nullifikasiya

492. İnflyasiy anın bu növü ölkədə iqtisadi fəallığın stimulyatoru kimi baxıla bilər:

√ mülayim inflyasiya
• çaparaq inflyasiya
• gizli inflyasiya
• hiperinflyasiya

493. Deflyasiya siyasəti …:

• ixracat və idxalat üzərində dövlət tərəfindən məhdudiyyətlər qoyulmasıdır
√ istehsalin və qiymətlərin aşağı düşməsidir
• ödəniş qabiliyyətli tələbin yüksəldilməsidir
• qiymətlər və əmək haqqı üzərində nəzarətdir

494. inflyasiyasız iqtisadiyyat …………..  dövriyyəsi üçün xarakterikdir

• Kağız pullar
• Kağız və kpedit pullar
• Kredit pullar
√ Real pullar

495. …………….  pul dövriyyəsinin kanallarında tədəvildə ilişib qalır və kanalları doldurmaqla ucuzlaşır.

• Kredit pullar



• Real pullar
• Nağdsız pullar
√ Kağız pullar

496. qiymət indeksi aşağıdakıları əks etdirən göstəricidir.

√ Müəyyən ərazi və ya müddət üzrə orta qiymət səviyyəsinin nisbi dəyişməsini
• Məcmu ictimai məhsulun illik artım tempi
• İl ərzində milli valyutanın devalvasiya faizini
• Müəyyən ərazi və ya müddət üzrə orta qiymət səviyyəsinin tamamilə dəyişməsini

497. inflyasiya zamanı kapital

• Mənsubiyyətindən asılı omlayaraq sabit fəaliyyət göstərir.
• yüksək texnologiya sahəsinə yönəlir
• tədavül sahəsindən istehsal sahəsinə keçir
√ İstehsal sahəsindən tədavül sahəsinə keçir

498. inflyasiyanın qeyripul amilləri ... … müəyyən edilir:

• Dövlət büdcə kəsiri, dövlət borcunun artması, istehsalın artıq kreditləşməsilə
√ iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu, siyasi inhisar, cəmiyyətdə siyasi qeyristabilliklə.
• yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilə
• Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilə

499. çaparaq və hiperinflyasiya xarakterikdir:

• iqtisadiyyatında dövlət sektorunun yüksək payı olan ölkələr üçün
• inkişaf etmiş ölkələr üçün
• bütün ölkələr üçün
√ inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün

500. proqnozlaşdırılma baxımından inflyasiya:

√ gözlənilən, gözlənilməyən
• məhdud və dünya inflyasiyası
• mötədil, çaparaq, hiperinflyasiya
• balanslaşdırılmış və qeyribalanslaşdırılmış


