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MALIYYE-164
1. Birinci Dünya valyuta sistemi hüquqi cəhətdən neçənci ildə dövlətlərarası Paris
konfransında qəbul olunmuşdur?
1867 ci ilde
2. Dünya valyuta böhranının birinci mərhələsi neçənci illərə təsadüf olunur?
1929-1933 cu il
3. Dünya valyuta böhranının üçüncü mərhələsi neçənci ildə olmuşdur?
1931 ci il
4. Dünya valyuta böhranının beşinci mərhələsi neçənci ildə olmuşdur?
1936 ci il
5. Qızıl bloku neçənci ildə yarandı?
1933 cu il
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6. Fransada qızıl standartı neçənci ildə ləğv edildi?
1936 ci il
7. Qızıl bloku neçənci ildə parçalandı?
1935 ci ilde
8. Neçənci illərdə frank üç dəfə devalvasiya olundu?
1936-1938 ci iller
9. Funt-sterlinqin devalvasiyası neçənci ildə həyata keçirilmiş
1967 ci ilde
10. “Qızıl həyəcanı” və “İkili qizil bazarının”yaranmasının əsas səbəbi nə
olmuşdur?
Dollarin qizila satilmasi olmusdur.
11. Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin inkişafı səbəbləri hansılardır?

Mehsuldar quvvelerin inkisafi,dunya bazarinin yaranmasi,BEB
derinlesmesi,tesarufat elaqelerinin beynelmilesdirilmesi.
12. Dünya ölkələrin valyuta sistemi neçə qrupa bölünür?
3 qrupa
13.Valyuta pariteti nədir?
Iki valyuta arasinda qanunvericilik esasinda mueyyen eden nisbetdir.
14.Valyuta dönərliliyi nədir?
Milli valyutanin hec bir mehdudiyyet olmadan diger milli valyutalara serbest
deyisdirilmesidir.
15. Beynəlxalq hesablaşma vahidləri hansılardır?
SDR ,avro
16. SDR nədir?
Borc almaq ucun xususi huquqdur
17.Valyuta likvidinə nələr daxildir?
Qizil valyuta ehtiyatlari,BVF ehtiyat kreditler,SDR ve avro ile olan hesablar.
18. AVRO nədir?
Avropa valyuta vahididir.
19. Avropa Birliyinin əsas məqsədi nədir?
Reqabet sistemini guclendirmek,ve sermayenin hereketini serbestlesdirmek.
20. Avropa valyuta sistemi neçənci ildə formalaşdı?
1979 ci ilde
21. Avro neçənci ilə qədər nağdsız dövriyyədə işlənmişdir?
2002 ci il yanvarin 1-e qeder
22. Beynəlxalq likvid nədir?
Olkelerin malik olduqlari resmi xarici ehtiyatlarin cemi
23. Valyuta siyasətinin başlıca məqsədləri hansılardır?

Iqtisadi inkisafin temin edilmesidir,issizliyin ve infilyasiyanin qarsisinin
alinmasi,tediyye balansinin tarazliginin temin edilmesidir.
24. Valyuta siyasətinin əsas vəzifələri hansılardır?
Valyuta bohraninin aradan qaldirilmasi,valyuta sabitliyinin temin edilmesi,valyuta
donerliyine kecid,valyuta emeliyyatlarinin liberallasdirilmasi.
25. Struktur valyuta siyasəti nədir?
Dunya valyuta sisteminde struktur deyiskliklerinin aparilmasina yoneldilmis uzun
muddetli tedbirler kompleksidir.
26. Valyuta siyasətinin hansı əsas formaları var?
Diskont ve deviz siyaseti,valyuta ehtiyyatlarinin divervikasiyasi,valyuta
mudaxilesi,valyuta mehdudiyyetleri,devalvasiya ve s.
27. Diskont siyasətinin mahiyyəti nədir?
Valyuta mezennesinin ve tediye balansini tenzimlemek meqsedi ile merkezi
bankin(milli bank)ucot derecelerinin asagi salinmasi ve yukseldilmesidir.
28.Devalvasiyanın əsas məqsədi nədir?
Tediyye balansindaki kesri legv etmek.
29.Milli valyutanın dönərlilik dərəcəsi necə müəyyən olunur?
Azad ticaret siyaseti ve valyuta mehdudiyyetlerinin nisbeti ile mueyyen olunur.
30. İnkişaf edən ölkələrin valyuta siyasətinin əsas məqsədi nədir?
IEOO-i valyuta iqtisadi asilligini zeifletmek ve mille iqt-inin inkisafi ucun elverisli
serait yaratmaqdir.
31. Beynəlxalq hesablaşmalar hansı sahələr üzrə həyata keçirilir?
Xarici ticaret, olkeler arasinda kapitalin hereketi o,cumleden xarici obyektlerin
tikintisi ile elaqedar ;IEOO-e yardim.
32. Ödəniş valyutası nədir?
Idxalcinin ohdeliyinin yerine yetirilmesi zamani istifade olunan valyutadir.
33. Beynəlxalq hesablaşmaların formaları hansılardır?
Inkasso,akkreditiv,aciq hesab,bank kocurmesi,veksel ve ceklerdi.

34.Beynəlxalq hesablaşmaların formasının seçilməsinə hansı amillər təsir edir?
Xarici ticaret sazisinin obyekti olan malin novu,kredit razilasmasinin
movcutlugu,xarici iqtisadi sazisler uzre kontragentlerin odenis qabiliyyeti ve
etibarliligi.
35.Sadə inkasso nədir?
Vesaitin kommersiya senedleri ile musayyet olunmayan maliyye senedleri uzre
alinmasidir.
36. Sənədli inkasso nədir?
Kommersiya senedleri ile musayyet olunan maliyye senetidir.
37. Bank köçürmələri nədir?
Bir bankin digerine kocurme alana mueyyen meblegi odemek haqqinda tapsirigin
yerine yetirilmesidir.
38. Vekselin hansı əsas forması var?
2.sade ve kocurme.
39. Beynəlxalq hesablaşmalarda çekin forması və rekvizitləri nəyin əsasında
tənzimlənir?
Milli ve beynelxalq qanunvericilikle tenzimlenir.
40. Valyuta klirinqləri nədir?
Iki ve daha cox olkenin,hokumetleri arasinda bey.teleb ve ohdeliklerin qarsiliqli
zacotunun mecburiliyi haqqinda imzalanmis razilasmadir.
41. Təyinatına görə kreditlər hansılardır?
Kommersiya,maliyye(araliq)kredidleri.
42. Müddətlər üzrə beynəlxalq kreditlər hansılardır?
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Qisa,orta,uzun muddetli.
43. Lizinq nədir?
Masin ve avadanliqlarin,neqliyyat vasitelerinin,istehsal qurgularinin uzun muddet
isledilen mallarin ixracinin icare formasidir.
44. Beynəlxalq lizinq nədir?

Muxtelif olkellerde yerlesen lizinq sirketleri ile lizinq alan arasinda muqaviledi.
45. İxrac lizinqi nədir?
Lizinq sirketinin emlakini satin alir,sonradan xarici lizinq alana verilmesini
nezerde tutan muqaviledi.
46. Forfetləşdirmə nədir?
Nagdi odeme muqabilinde mueyyen huquqlarin verilmesidir.
47. Beynəlxalq kreditin şərtləri hansı anlayışları əhatə edir?
Kredit valyutasi,mebleg,muddet,istifade ve odeme sertleri,deyer,teminat
novu,risklerin sigortalanmasi usullari.
48. Kreditin məbləği(limiti) nədir?
Borc alana mal ve ya pul formasinda verilen borc kapitalidi.
49. Dövlət müəssisə və təşkilatların xarici iqtisadi fəaliyyətini tənzimləmək üçün
hansı vasitələrdən istifadə edir?
Subsidyalar,vergi ve gomruk sahesinde guzestler ve zemanetler.
50. Hansı bazarlara valyuta bazarları deyilir?
Teleb ve teklif esasinda mueyyenlesen kurs uzre xarici valyutalarin deyisdirildiyi
yerdir.
51. Valyuta bazarlarının növləri hansılardır?
Dunya,regional ve milli valyuta bazarlari.
52. Dünya maliyyə bazarı nədir?
Borc kapiali bazarinin bir hissesi olub,emissiya,qiymetli kagizlarin alqi satqisinin
bas verdiyi merkezdir.
53. Avrokreditlər neçə il müddətinə verilir?
1 il.
54. Orta və uzunmüddətli avrokreditlər hansı şərtlərlə verilir?
Sistent-way,rolove sertleri.
55. Valyuta risklərindən sığortalanmanın hansı üç əsas üsulu hansılardır?

Kontragentlerden birinin bir terefli qaydada fealiyyeti;sigorta sirketlerinin ve ya
banklarin emeliyyatlari;sazis istirakcilarinin qariliqli razilasmasi.
56. Kredit risklərindən sığortalanma üsulları hansılardır?
Hokumetin ve ya bankin zemaneti,beynelxalq kreditlerin sigortalanmasinin xususi
sistemi.
57. Sığorta şirkətləri beynəlxalq kreditə zəmanəti həyata keçirərkən hansı işləri
yerinə yetirir?
Senedlerin hazirlanmasi,sigorta mukafatlarinin hazirlanmasi,ziyanin hecminin
askar edilmesi.
58. Beynəlxalq maliyyə inistitutları nədir?
Beynelxalq valyuta kredit ve maliyye teskilatlaridir.
59. Valyuta opsionu nədir?
Valyuta alicisi ve saticisi arasindaki sazisdir.
60. Sığorta ödəmələri nədir?
Sigorta edenin,sigorta olanin xeyrine odenislerdi.
61. Geniş kreditləşmə sistemi neçənci ildə tətbiq olunmuşdur?
1974-ci il
62. Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən quruluş dəyişikliklərini dəstəkləyən fond
neçənci ildə təsis edilmişdir?
1993 cu ilde
63. Quruluş yeniləşməsi fondu neçənci ildə yaradılmışdır?
1986 ci ilde yaradilib
64. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Birliyi neçənci ildə yaradılmışdır?
1944-ci ilde
65. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası neşənci ildə yaradılmışdır
1960-ci ilde
66. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası ən yoxsul ölkələrə neçə il müddətinə faizsiz
kredit verir?

35-40 il muddetine
67. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası neçənci ildə yaradılmışdır?
1956-ci ilde
68. Çoxtərəfli İnvestisiya-Zəmanət Agentliyi neçənci ildə yaranmışdı?
1988-ci ilden
69. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının kreditlərinin müddəti neçə ildir?
15 ildir
70. Çoxtərəfli İnvestisiya-Zəmanət Agentliyinin məqsədi nədir?
Xususi investisiyalarin qeyri kommersiya risklerinden sigortalanmasidir.
71. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı neçənci ildə yaranmışdır?
1990- ci ilde
72. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının resursları hansı mənbələr hesabına
yaradılır?
Sehmlerin buraxilisi,xususi fondlar-investisiyalar hesabina yaradilir.
73. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Federal ehtiyat sisteminin yaradılmasını təsdiq
edən qanun neçənci ildə qəbul edildi?
1913- cu ilde
74. ABŞ-ın pul tədavülünün quruluşunu müəyyən edən hansı pul emitentləri var?
Maliyye nazirliyi.milli bank.(FES).Kommersiya banklari.
75.Böyük Britaniyanın pul vahidi nədir?
Funt- sterlinq.
76. Böyük Britaniya tarixində ilk dəfə olaraq “Bank fəaliyyəti haqqında” qanun
neçənci ildə qəbul edilmişdir?
1979 cu ilde.
77. Böyük Britaniyada vahid səhmdar Etimad Əmanət Bankı neçənci ildən
fəaliyyət göstərir?
1986 ci ilden.

78. Böyük Britaniyada Milli Əmanət Bankı neçənci ildə Dövlət Əmanət Bankı
kimi yaradılmışdır?
1961-ci ilde.
79. İngiltərədə qızıl-pul standartı neçənci illərdə fəaliyyət göstərirdi?
1821-1914 cu illerde.
80. İngiltərə hökuməti neçənci ildə banknotların qızıla dəyişdirilməsi
təcrübəsindən imtina etdi?
1931-ci ilden.
81. Almaniyada neçənci ildən targetləşdirmə tətbiq edildi?
1975-ci ilden.
82. Almaniyada Bərpa və İxrac bankı neçənci il qanununa əsasən yaradılmışdır?
1948-ci ilde.
83. Almanyada ilk xüsusi İpoteka Bankı neçənci ildə yaradılmışdır?
1862-ci ilde.
84. Almanyada əmanət kassaları neçənci əsrdə yaradılmışdır?
18-ci esrde.
85. Almanyada ilk xüsusi əmanət kassası neçənci ildə yaranmışdır?
1778-ci ilde.
86. Fransada bimetallizm pul sistemi neçənci əsrdə mövcud olmuşdur?
XIX esrde
87. Fransanın kredit sistemində başlıca mövqe tutan bank sisteminin əsas həlqələri
hansılardır?
Fransa banki,depozit banklar,investisiya banklar,orta ve uzun muddetli banklar.
88. Yaponiya Emissiya Bankı neçənci ildə təsis edilmişdir?
1882 ci ilde
89. Yaponiyada neçənci ildən qızıl standartı tətbiq edilmişdir?
1897 ci ilde

90. Yaponiyada neçənci ildə qızıl standartı rəsmi qaydada ləğv edildi?
1933 cu ilde
91. Yaponiyada ilk banklar neçənci əsrdə yaranmışdır?
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XVII esrde
92. Yaponiyada neçənci ildə xarici ticarəti kreditləşdirmək üçün kapitalı dövlətə
məxsus olan İxrac bankı yaradıldı?
1950 ci ilde
93. Yaponiyanın İnkişaf bankı neçənci ildə yaradıldı?
1951 ci ilde
94. Yaponiyanın ümumilli banklarına hansı banklar daxildir?
Seher banklari,regional banklar,ikinci dereceli regional banklar,uzunmuddetli
kreditlesdirme banklari,trast banklari(etimad).
95. Neçənci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə əlaqədar olaraq rubl yalnız Rusiya
Federasiyasının pul vahidi kimi qəbul edildi?
1991 ci ilde
96. 1930-cu ilə qədər Rusiyada kredit sistemi hansı həlqələrdən təşkil edilmişdir?
Dovlet banki,kommersiya banklari,ixtisaslasdirilmis kredit maliyye teskilatlari.
97. Rusiyada ilk kommersiya bankı neçənci ildə yaradıldı?
1988 ci ilde
98. Rusiyada ilk dəfə neçənci ildə ipoteka bankları yaradıldı?
1994 cu ilde
99. Rusiya Dövlət Bankı ilk dəfə neçənci ildə yaradılmışdır?
1921 ci ilde
100. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı(Rusiya Bankı) neçənci ildə
yaradılmıdır?
1995 ci ilde
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