
0802 Beynəlxalq biznes 

 

1.Beynəlxalq biznes dedikdə nə başa düşülür?   

A))bu və ya digər ölkənin başqa ölkələrlə iqtisadi səmərəlilik əsasında qurulmuş 
biznes əlaqələri 

B)bu və ya digər ölkənin başqa ölkələrlə iqtisadi qeyri-səmərəlilik əsasında qurulmuş 
biznes əlaqələri 

C)bir ölkənin digər ölkədən təcrid olunmuş biznes əlaqəsi 

D)düzgün variant yoxdur 

E)kənd təsərrüfatı və sənayenin xaricdə inkişafı 

 

 

2. “Alternativ xərclər’’nəzəriyyəsi ilə kim çıxış edib?  

A))Q Xaberlera 

B)A.Smit 

C)K.Marks 

D)D.Rikardo 

E)Düzgün variant yoxdur 

 

 

3. Ixrac multiplikatorunu müəyyən etmək üçün hansı düsturdan istifadə etmək 
lazımdır? (Çəki: 1)  

A))Mx=1/MRS=1/(1-MRS) 

B)Mx=1/MRP=1/(1-MRP) 

C)Mx=1/MRM=1/(1- MRM) 

D)Düzgün variant yoxdur 

E)Mx=1/MRS=1-MRS 

 

4. Tədiyyə balansı neçə hissədən ibarətdir?  

A))3 



B)1 

C)4 

D)5 

E)Düzgün variant yoxdur 

5. Proqnozlar üçün hansı proqnozlaşdırma metodlarından istifadə edilir?  

A)Sadə reqressiv hesablamalar 

B)Aparıcı indiqatorlar üzrə hesablamalar 

C)Multireqressiv hesablamalar 

D))Bütün variantlar düzgündür 

E)Tenderlərin ekstrapolyasiyası 

6. Beynəlxalq valyuta məzənnəsi nədir?  

A))1 ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidində ifadə olunmuş qiymətidir 

B)Bütün ölkələrdə işlənən pul vahididir 

C)Milli valyutanın xarici valyutaya münasibətdə məzənnəsinin aşağı düşməsi 

D)Düzgün variant yoxdur 

7. Beynəlxalq valyuta məzənnələrin çoxfaktorluluğu hansı kateqoriyalarla bağlılığını 
əks etdirir?  

A)Qiymət 

B)Faiz 

C)Pul 

D)Tədiyyə balansı 

E))Bütün variantlar doğrudur 

 

 

8. Hər hansısa ölkədə inflyasiya tempinin yüksəkliyi beynəlxalq valyuta məzənnəsinə 
necə təsir göstərir?  

A))Beynəlxalq valyuta məzənnəsi sabitdir 

B)Beynəlxalq valyuta məzənnəsi yüksəkdir 

C)Beynəlxalq valyuta məzənnəsi aşağıdır 



D)Beynəlxalq valyuta məzənnəsinə təsir etmir 

E)Düzgün variant yoxdur 

 

 

9. Beynəlxalq valyuta məzənnəsinin artması ilə ixracın səmərəliliyi necə dəyişilir? 

A))  aşağı düşür 

B)dəyişmir 

C)artır 

D)sabit qalır 

E)Bütün variantlar düzgündür 

 

 

10. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
əməliyyat” terminin “istehsaldan” fərqi nədədir? (Çəki: 1) “əməliyyat” termini 
daha genişdir, çünki o, həm əmtəənin istehsalına, həm də xidmətin göstərilməsinə 
aiddir 

a) istehsal “əməliyyat” terminindən daha genişdir 
b) “əməliyyat” termini ancaq əmtəənin istehsalına aiddir 
c) düzgün variant yoxdur 
d) “əməliyyat” termini dardı, çünki ancaq xidmət göstərilməsinə aiddir 

 

11. Beynəlxalq ticarət müqavilələrin qarşılıqlı mənfəəti və beynəlxalq əmək 
bölgüsünün üstünlükləri haqqında nəticələr hansı nəzəriyyəni xarakterizə edir?
  

a) Əsaslı üstünlüklər 
b) Müqayisəli üstünlüklər 
c) İstehsal amilləri 
d) Beynəlxalq dəyər 
e) Texnolojı qeyribərabərlik 

 

 

12. Özündə bol ehtiyatı saxlayan əmtəə ixrac olunmalıdır, istehsalında daha nadir 
eytiyat istifadə olunan əmtəə isə idxal olunmalıdır, bu haqda nəticələr hansı 
nəzəriyyəni xarakterizə edir? 



a) Əsaslı üstünlüklər nəzəriyyəsini 
b) Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini 
c) İstehsal amillərin nisbəti nəzəriyyəsini 
d) Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi 
e) Texnolojı qeyribərabərlik nəzəriyyəsi 

 

13. ’’Istehsal amillərinin nisbəti’’nəzəriyyəsinin əsasını hansı alimlər qoymuşdur? 

a) Eli Hekşer və Bertil Olin 
b) Adam Smit ve D.Rikardo 
c) Karl Marks və A Smit 
d) Eli Hekşer və V Leontyev 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

14. Kapital və kreditin hərəkəti balansı nəyi əks etdirir?  

a) investisiya qoyuluşunu 
b) cari əməliyyatları 
c) cari tədiyyə balansını 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) cavabların hamısı doğrudr 

 

15. Tədiyyə və ticarət balansının vəziyyəti hansı amillərə təsir edir? (Çəki: 1)
  

a) qiymətlərin dinamikasına 
b) beynəlxalq biznesin dinamikasına 
c) xidmət sahəsində olan dəyişikliklərə 
d) tələbin dəyişməsinə 
e) bütün variantlar düzgündür 

 

16. Faiz dərəcəsinin artımı nəyə səbəb olur?  

a) Ölkəyə kapital axınını stimullaşdırır 
b) Qeyri-stabilliyi möhkəmləndirir 
c) Ölkədən kapital axınını stimullaşdırır 
d) Heç cür təsir etmir 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 

17. Valyuta tənzimlənməsi dedikdə nə başa düşülür?  



a) Beynəlxalq hesablaşmaların və beynəlxalq valyuta əməliyyatlarının 
aparılması qaydalarının reqlamentləşdirilməsi 

b) Beynəlxalq valyuta digər iqtisadi münasibətlər sferasında həyata keçirilən 
tədbirlər məcmusudur 

c) cari və strateji məqsədlərə uyğun olan tədbirlər məcmusudur 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 

18. Deviz siyasəti dedikdə nə başa düşülür?  

a) Mərkəzi bank tərəfindən beynəlxalq valyuta məzənnəsinə təsir etmək 
məqsədilə beynəlxalq valyutanın alqı-satqısı 

b) Beynəlxalq valyuta hesablaşmalarının aparılması 
c) İnzibati və qanunvericilik qadağaları 
d) Rezidentlərin və qeyri-rezidenlərin beynəlxalq valyuta əməliyyatlarının 

reqlamentləşdirilməsi 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

19. Beynəlxalq biznesdə restruktirizasiyadan fərqli olan reinjinirinq nə deməkdir?
  

a) müəssisənin fəaliyyətinin radikal şəkildə sıçrayışla yaxşılaşdırılması üçün 
biznes proseslərinin köklü şəkildə yenidən qurulması 

b) idarəetmənin dəyişməsi 
c) müəssisənin kompleks şəkildə dəyişdirilməsi 
d) təsərrüfat təşkilatının strukrunun radikal şəkildə dəyişdirilməsi 

 

20.  Beynəlxalq biznesdə restruktirizasiyadan fərqli olaraq reinjinirinq nəyi əks 
etdirir? 

a) keyfiyyət, servis xidməti, maliyyə,marketinq, informasiya sistemlerin 
qurulması 

b) maliyyə, marketinq 
c) informasiya sistemlərinin qurulması 
d) informasiya çatışması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

21.Beynəlxalq biznesdə restrukturizasiya sözünün mənası nə deməkdir? 

a) yenidən qurulma 
b) idarəetmənin dəyişməsi 
c) yenidən planın qurulması 
d) yenidən bölgü 



e) əmək haqqının bölüşdürülməsi 

 

22. Q.V. Buliçevaya görə beynəlxalq restrukturizasiya nə deməkdir? 

a) müflisləşmənin ləğv olunması 
b) müəssisənin kompleks şəkildə dəyişdirilməsi 
c) təkrar istehsalın genişləndirilməsi 
d) istehsal resuslarından səmərəli istifadənin təmin olunması 
e) kiçik biznesin qurulması strukturu 

 

23. Beynəlxalq biznesdə müəssisənin restrukturizasiyasını bazarın xarici şərtlərinə və 
onun inkişaf strategiyasına uyğun olmağını kim müəyyən etmişdir?  

a) İ.İ. Mazur; V.D. Şapiro 
b) L.P.Straxova 
c) Q.V.Buthovskaya 
d) M.V.Odinçov 
e) düzgün variant yoxdur 

 

24. Beynəlxalq biznesdə müəssisənin restrukturizasiyasını yenidən təşkilini, 
reinjirinqi müəssisənin islahatının tərkib elementi kimi, hansı iqtisadçı hesab 
edir?  

a) M.D.Aistova 
b) İ.İ. Mazur 
c) L.V. Eckin 
d) Q.V. Butkovskaya 
e) düzgün variant yoxdur 

 

25. Kimin sözlərinə görə beynəlxalq restrukturizasiya müəssisənin islahatı 
proqramının bir hissəsidir?  

a) M.V. Odinçov və L.V.Eckin 
b) V. D. Şapiro, İ.İ.Mazur 
c) Q.V.Buliçeva; L.P. Straxova 
d) M.D.Aistova, L.P. Straxova 
e) düzgün variant yoxdur 

 

26.  Müəssisənin mülkiyyətinin strukturunun dəyişməsi nəyin növlərindən 
biridir? 

a) korporativ restrukturizasiya 



b) reinjirinq 
c) marketinq 
d) kontrollinq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

27. Beynəlxalq aləmdə kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi necə həyata keçirilir? 

a) hərracda satış və müsabiqələr keçirmək yolu ilə 
b) xarici ölkələrə satmaq ilə 
c) müflisləşmə nəticəsində 
d) hərracda satış keçirməmək yolu ilə 
e) heç bir variant düzgün deyil 

 

28. Beynəlxalq praktikasında “pul”-un hansı növlərinə rast gəlmək olar?  

a) birja növü 
b) “konkret” növ 
c) patent növü 
d) ticarət növü 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

29. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə yanaşmaya əsasən nəticələr üzrə 
idarəetmənin əsas cəhətlərindən birinə hansını aid etmək olar? 

a) planlaşdırılmış və ya gözlənilən nəticələrlə yanaşı təsadüfi hallara diqqətli 
yanaşma 

b) yalnız təsadüfi hallara diqqətli yanaşma 
c) yalnız subyektiv qərarların qəbulunu 
d) düzgün variant yoxdur 
e) yalnız planlaşdırılmış hallara diqqətli yanaşma 

 

30. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı menecerlər nəyə xüsusi 
diqqət yetirməlidirlər? 

a) biliklərə 
b) bacariqlara 
c) şəxsi keyfiyyətlərə 
d) işgüzar keyfiyyətlərə 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

31. Qismən dönərli valyuta istifadə olunan ölkələrdə nə baş verir?  



a) Bu ölkələrdə valyuta qadağaları mövcuddur 
b) Bu ölkələrdə valyuta mübadiləsi sərbəstdir 
c) Bu ölkələrdə valyuta mübadiləsi qadağandır 
d) Bütün variantlar doğrudur 

 

32. Valyuta pariteti dedikdə nə başa düşülür? 

a) İki valyuta arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən nisbət 
b) Qızıl və gümüş arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən nisbət 
c) Beş və daha çox valyuta arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən 

nisbət 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) Pul nişanları və qiymətli daşlar arasında müəyyən edilən nisbət 

 

33. Bu şəhərlərdən hansı valyuta sisteminə ad vermişdir?  

a) Bretton-Vuds 
b) Nyu-York 
c) Vaşinqton 
d) Bütün variantlar doğrudur 
e) Los-Ancelos 

 

34. Qızıl standartın iflasa uğramasını nə sürətləndirdi? 

a) ’’Böyük Depressiya’’ 
b) Birinci Dünya müharibəsi 
c) ’’Quru qanun’’ 
d) Antiinhisar siyasətləri 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

35. Qızıl standart valyuta sistemi hansı şərtə əsaslanmır?  

a) ABŞ dollarının eləcə də İngilis funt sterlinqinin beynəlxalq ödəniş valyuta 
kimi tətbiqi 

b) ölkənin pul vahidinin qızıl məzmununun müəyyən edilməsi 
c) qızılın idxal və ixracına heçbir maneənin olmaması 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) Ölkə daxilindəki nəğd pul kütləsi ilə ölkənin qızıl ehtiyatı arasındakı nisbət 

 

36. Beynəlxalq valyuta kredit sistemi özündə hansı elementləri birləşdirir? (Çəki: 1)
  



a) Valyuta kursu 
b) Valyuta bazarları 
c) Dövlətlərarası razılaşmalar 
d) Beynəlxalq pul əmtəəsi 
e) Bütün varianlar doğrudur 

 

37.  Beynəlxalq biznesdə beynəlxalq valyuta məzənnəsinin neçə sistemi vardır?
  

a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 5 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

38. Bunlardan hansı beynəlxalq biznesdə müəssisənin iqtisadi islahatlar nəticəsində 
qarşiya qoyulan məqsədə nail olunması vasitəsidir?  

a) restrukturizasiya 
b) planlaşdırma 
c) proqnozlaşdırma 
d) rekonstruksiya 
e) düzgün variant yoxdur 

 

39. Beynəlxalq biznesdə hansı proqram əsasında işləyən mütəxəssislər biznesin 
restrukturizasiyasını üç mərhələyə bölürlər?  

a) TASİS 
b) Roland Berqer və Partner 
c) TİSSA 
d) elə proqram yoxdur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

40. Beynəlxalq aləmdə bazar münasibətlərinə keçiddə həyata keçirilən islahatların 
mühüm istiqamətlərindən biri  

a) dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
b) transmilli korporasiyaların özəlləşdirilməsi 
c) bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
d) düzgün variant yoxdur 

 

 



 

41. Kоnsеrn: 

a) iri özəl şirkətin nəzаrəti аltındа müəssisələri birləşdirən təşkilаtdır 
b) mərkəzi idаrəеtmə sistеmi tərəfindən ümumi mаliyyə nəzаrəti аltındа bir 

sırа mühüm funksiyаlаrın mərkəzləşdiriliməsi ilə müəssisələrin könüllü 
birliyidir. 

c) хаmmаlın hаsilindən hаzır məhsulunun buraxılışına qədər Bütün tехnоlоji 
zəncir Bоyu istеhsаlın təmərkəzləşdirilməsinin və mərkəzləşdirilməsinin 
yüksək səviyyəsi ilə müəssisələrin Birliyidir. 

d) istеhsаlın qаpаlı tsikli və məhsulun sаtışı ilə bаşdа mаliyyə trеsti оlаn 
səhmdаr cəmiyyəti 

e) öz mаrаqlаrının müdаfiə məqsədlərində əməkdаşlıq üçün vətəndаşlаrın 
ictimаi Birliyidir. 

 

42. Tədiyyə Bаlаnsı nədir?  

a) Bir ölkədə müəyyən vахt ərzində хаricdən dахil оlаn ödənişlər və həmin 
ölkənin хаricə göndərdiyi pul ödənişləri аrаsındаkı nisbət; 

b) idхаl оlnnmnş məhsullаrının istеhsаlа оlаn nisbəti; 
c) kоmmеrsiyа ödənişlərinin, iхrаc məhsullаrının ümumi dəyərinə оlаn nisBəti; 
d) dахil оmnş pul ödəmələrinin kоmmеrsiyа ödəmələrinə nisBəti; 
e) hеç Biri 

 

43. Qlobal iqtisаdi prоblеmlərə аid dеyil:  

a) ərzаq prоblеmi 
b) еkоlоji prоblеm 
c) ödəmələr prоblеmi 
d) yохsulluq prоblеmi 
e) təbii еhtiyаtlаrın tükənməsi prоblеmi 

 

44. Bir öləkənin pul vаhidinin digər ölkənin pul vаhidlərində ifаdə оlunmuş 
qiymətinə nə dеyilir?  

a) vаlyutа klirinqi 
b) qiymətqоymа 
c) mаrj 
d) vаlyutа məzənnəsi 
e) dеvаlvаsiyа 

 

45. Bunlardan hаnsı dövlət Nеft İхrаcı Ölkəsinin üzvü dеyil (ОPЕK)?  



a) İrаn 
b) İrаq 
c) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
d) Vеnеsuеlа 
e) Еkvаdоr 

 

46. Hаnsı ildə Bеynəlхаlq vаlyutа fondu (BVF) və Dünyа Bаnkı yаrаdılıb?  

a) 1940-cı il 
b) 1944-cü il 
c) 1945-ci il 
d) 1950-ci il 
e) 1955-ci il 

 

47. Hаnsı ildə Bаkı-TBilisi-Cеyhаn nеft kəmərinin tikintisi bаşа çаtıb?  

a) 1995-ci il 
b) 2001-ci il 
c) 2005-ci il 
d) 2004-cü il 
e) 1998-ci il 

 

48. Hаnsı ildə TRАSЕKА (Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа nəqliyyаt dəhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?  

a) 1990-cı il 
b) 1993-cü il 
c) 1995-ci il 
d) 1997-ci il 
e) 2001-ci il 

 

49. «Duоpоliyа» hаqqındа nеçə istеhsаlın оlmаsını göstərir? 

a) 1 
b) 5 
c) 8 
d) 2 
e) 4 

 

50. Biznеsin хаrici mühitinə аid dеyil? 

a) rəqiblər 
b) istеhsаl 



c) təbii mühit 
d) iqtisаdi аrtım 
e) siyаsi аmillər 

 

51. Hаnsı mərhələ kоmmеrsiyа sövdələşməsinin (Bеynəlхаlq) həyаtа kеçirilməsinə 
аid dеyil?   

a) müqаvilənin bаğlаnmаsı 
b) pаrtnyоr ilə işgüzаr əlаqələrin qurulmаsı 
c) аlıcı sifаrişi qаnuniləşdirir 
d) sifаrişin sаtıcı tərəfindən yеrinə yеtirilməsi 
e) göndərmə şərtləri və оnun yеrinə yеtirilməsi hesabı 

 

52. Хаrici mühit аmillərinə nə dахil dеyil?   

a) istеhsаlçılаr 
b) mаlgöndərənlər 
c) dövlət 
d) rəqiblər 
e) tехnоlоgiyа 

 

53. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən qeyri-
məqbul reklam dedikdə nə başa düşülür?  

a) haqsız, qeyri-dəqiq, qeyri-etik reklamdır 
b) şirkətin xüsusi yaratmaq məqsədi daşıyan reklam  
c) xatırladıcı reklam 
d) düzgün variant yoxdur 
e) son məqsədi gəlir əldə etməkdən ibarət olan reklam 

 

54. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
təşkilatlar xarici mühitlə dinamik əlaqədə olduğuna görə necə sistem kimi qəbul 
olunurlar?   

a) açıq 
b) qapalı 
c) xaotik 
d) iyerarxik 
e) düzgün variant yoxdur 

 

55. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı kadrlar şöbəsinin müdiri 
nə üzrə cavabdehdir?  



a) aktivlərin mövcud olması üzrə 
b) işçilərin işə götürülməsi və kadrlarin ixtisasinin artirilmasi üzrə 
c) məhsul və xidmətlərin istehsal prosesi üzrə 
d) kapital qoyuluşu üzrə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

56. Beynəlxalq biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərin bioqrafik 
xarakteristikasına nə aid edilir? 

a) yaradıcılıq (kreativlik) 
b) özünə inam 
c) rəhbərin yaşı, cinsi 
d) dominantlıq 
e) məsuliyyətlilik 

 

57.Beynəlxalq biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərin ümümi 
qabiliyyətinə nə aid edilir?  

a) biliklər 
b) bacarıqlar 
c) intellect )təcrübə 
d) düzgün variant yoxdur 

 

58. Hаnsı ildə Böyük İpək Yolunun Bərpаsı üzrə Bеynəlхаlq Kоnfrаns olub? 

a) 1993-cü il 
b) 1998-ci il 
c) 1999-cn il 
d) 2000-ci il 
e) 2005-ci il 

 

59. Dünyа Bаnkının hаnsı ən önəmli хüsusiyyəti vаr?  

a) Bаnk krеditə görə fаiz götürmür 
b) Hеç Bir xüsusiyyəti yoxdur 
c) Inkişаfdа оlаn ölkələrin həyаt səviyyəsinə kömək məqsədilə 
d) Bаnk yаlnız BVF üzvü оlаn ölkələrə bоrc vеrir 
e) Bаnk müəssisənin işlərinə müdахilə еtmir 

 

60. Аntiinhisаr qanunvericilik nəyə yönəlib? (Çəki: 1)  



a) iri kоmpаniyаlаrın оnlаrın fəаliyyətini məhdudlаşdırmаq məqsədilə 
müntəzəm bölünməsi 

b) inflyаsiyаnın sахlаnmаsı, qiymətlərin аşаğı sаlınmаsı 
c) iхrаcın аrtırılmаsı hesabınа ölkəyə valyuta ахını yüksəldilməsi 
d) sаhibkаrlıq fəаliyyətinə cəhdi məhdudlаşdırmаq 
e) lоbbizmi nеytrаllаşdırmаq, inhisаrçı dаyаqlаrının аrаdаn qаldırılmаsı 

 

61. Yurisdiksiyа nə deməkdir?  

a) ədаlət məhkəməsi 
b) məhkəmə idаrələri sistеmi 
c) məhkəmə оrqаnı 
d) mühаkimə hüququ 
e) hüquq sistеmi 

 

62. Hеycеrləmə nə deməkdir?  

a) Krеdit firmаsı 
b) Mаliyyələşmə üsulu 
c) Sığоrtаlаmа metodu 
d) Kоmmеrsiyа risklərini müхtəlif sığоrtаlаmаq metodu 
e) tехniki riskləri sığоrtаlаmаq metodu 

 

63. Hаnsı ölkə MЕRKОSUR Birləşməsinə dахil dеyil?  

a) Аrgеntinа 
b) Brаziliyа 
c) Pаrаqvаy 
d) Mеksikа 
e) Norvec 

 

64. Krоss-kurs nə dеməkdir?  

a) İki хаrici valyutanın qiymətləndirilməsi 
b) Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnk milli ilə хаrici valyutanı аlır 
c) Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnkı хаrici valyutanı mаliyyə sаtır 
d) nаğd işlərin kursu 
e) təcili işlərin kursu 

 

65. İlk İpək Yоlununun mövcudluğu hаnsı tаriхi dövrə аiddir?  

a) B.е.ə. 6-cı əsr – B.е.ə. 2-ci əsr 



b) B.е.ə. 2-ci əsr – B.е.-nın 9 əsri 
c) 20-ci əsrin sоnn – Bizim günlər 
d) 17-ci əsr – 20-ci əsr 
e) 12-ci əsr – 14-cü əsr 

 

66. Müəyyən dövr ərzində еkspеrt və impоrtdаn gələn gəlirlər və хərclər аrаsındаkı 
fərq  

a) sаldо 
b) sаnksiyа 
c) svinq 
d) svоp 
e) svоpinq 

 

67. Milli pul vаhidinin Bеynəlхаlq vаlyutаyа münаsibətdə аşаğı düşməsi  

a) dеvаlivаsiyа 
b) dеvizа 
c) dеbitоr 
d) dеklаrаsiyа 
e) dеkоrt 

 

68. Hаnsı ölkə Cənubi-Şərqi Аsiyа ölkələri Аssоsiyаsınа dахil dеyil? 

a) İndоnеziyа 
b) Mаlаziyа 
c) Filippin 
d) Sinqаpur 
e) Yаpоniyа 

 

69. Azərbaycan dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi proqramına əsasən nə həyata 
keçirilir?  

a) müəssisələrin, kiçik, orta və iri müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə 
çevirərək özəlləşdirilməsi. 

b) müştərək müəssisənin özəlləşdirilməsi 
c) xarici şirkətlərinin özəlləşdirilməsi 
d) beynəlxalq şirkətlərinin özəlləşdirilməsi 
e) transmilli şirkətlərinin özəlləşdirilməsi 

 

 



70. Beynəlxalq biznesə əsasən səhmdar cəmiyyətləri nəyin nəticəsini özündə 
göstərir?  

a) dövlət müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi nəticəsində 
b) şirkətlərin müflisləşməsi nəticəsində 
c) inhisarçılığın genişləndirilməsi nəticəsində 
d) düzgün variant yoxdur 

71. Beynəlxalq biznesə əsasən istehsalın ixtisaslaşması nə deməkdir?  

a) xarici tələbata uyğun olaraq konstruktiv cəhətdən oxşar məhsulun buraxılışı 
b) yerli tələbata uyğun olaraq qeyri-konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar 

olan məhsulun buraxılışı 
c) düzgün variant yoxdur 
d) yerli tələbata uyğun olaraq konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar olmayan 

məhsul buraxılışı 
e) yerli tələbata uyğun olaraq konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar məhsul 

buraxışının mərkəzləşdirilməsidir. 

 

72. Beynəlxalq biznesə istehsal planı baxımından konstruktiv və texnoloji cəhətdən 
oxşarlıq hansı yolu ilə yaradılır?   

a) sistematizasiya yolu ilə 
b) unikasiya yolu ilə 
c) kooperasiya yolu ilə 
d) modifikasiya yolu ilə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

73. Beynəlxalq biznesə əsasən istehsalın hansı üç tipi vardır?  

a) Sintetik, analitik və birbaşa 
b) əsas, köməkçi və xidmətedici 
c) fərdi, seriyalı, kütləvi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) sintetik, əsas və kütləvi 

 

74. Beynəlxalq biznesdə investisiya fəaliyyətinin növləri ?  

a) özəl investisiya fəaliyyəti 
b) dövlət investisiya fəaliyyəti 
c) xarici investisiya fəaliyyəti 
d) birgə investisiya fəaliyyəti 
e) bütün variantlar doğrudur 

 



 

75. Beynəlxalq biznesdə real investisiya nədir?  

a) qısamüddətli kapital qoyuluşudur 
b) qiymətli kağızlara və maliyyə aktivlərinə qoyulan kapital 
c) fiziki və hüquqi şəxslərin başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
d) düzgün variant yoxdur 
e) uzunmüddətli kapital qoyuluşudur 

 

76. Beynəlxalq biznesdə dolayı investisiyalar dedikdə nə başa düşülür? 

a) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoymasıdır 
b) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşudur 
c) ölkənin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 

qoyuluşudur 
d) dövlət müəssisələrinə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

77. Beynəlxalq biznesdə xüsusi investisiyalar nədir? 

a) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşu 
b) dövlət müəssisələrinə kapital qoyuluşudur 
c) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
d) ölkənin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 

qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

78. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən hansı sənədlər borc götürənin 
ödəməqabiliyyətini xarakterizə edir?  

a) biznes-plan 
b) hesabat tarixinə mühasibat balansı 
c) gəlirlər və zərərlər haqqında hesabat 
d) texniki-iqtisadi əsaslandırma 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

79. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən qarışıq maliyyələşdirmə metodu nəyi 
nəzərdə tutur?   

a) yalnız 1 maliyyələşdirmə metodunun istifadə olunmasını 
b) müəssisənin səhmlərinin satın alınması 
c) bütün variantlar doğrudur 
d) düzgün variant yoxdur 



e) bir neçə maliyyələşdirmə metodlarından eyni vaxtda istifadə olunmasını 

 

80. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən əsas fondların maliyyələşdirilməsinin 
ən əlverişli metodu?  

a) lizinq icarəsi 
b) klirinq 
c) kredit 
d) büdcədən maliyyələşdirmə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

81. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən maliyyə lizinqi nədir? 

a) öz fəaliyyəti dövründə avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərini və ya 
onun çox hissəsini, həmçinin icarə verənin gəlirini örtən məbləğin 
ödənməsini nəzərdə tutan razılaşmadır 
 

b) müddəti amortizasiya dövründən qısa olan razılaşmadır 
c) müddəti amortizasiya dövrü ilə üst-üstə düşən razılaşmadır 
d) düzgün variant yoxdur 

 

 

82. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən operativ lizinq nədir? 

a) müddəti amortizasiya dövründən qısa olan razılaşmadır 
b) müddəti amortizasiya dövründən uzun olan razılaşmadır 
c) müddəti amortizasiya dövrü ilə üst-üstə düşən razılaşmadır 
d) öz fəaliyyəti dövründə avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərinin 

ödənməsini nəzərdə tutan razılaşmadır 

 

 

83. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən lizinq çərçivəsində investisiyanın 
maliyyələşdirilməsi mənbələri?  

a) bank krediti 
b) lizinq verənin öz vəsaiti 
c) lizinq alanın xüsusi vəsaiti 
d) bütün növ bank kreditləri 
e) bütün variantlar doğrudur 



 

 

84. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən lizinq ödəmələrinin tərkibinə hansı 
elementlər daxildir?  

a) amortizasiya 
b) sövdələşməni həyata keçirmək üçün lizinq verən tərəfindən cəlb olunmuş 

resurslara görə ödəmə 
c) lizinq verənin riskini nəzərə almaqla hesablanmış lizinq faizi 
d) lizinq verənin gəlirini nəzərə almaqla hesablanmış lizinq faizi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

85 Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən investisiyaların maliyyələşdirilməsi 
metodları hansılardır ?  

a) səhmlərin emissiyası 
b) özünü maliyyələşdirmə 
c) kredit maliyyələşdirilməsi 
d) lizinq 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

86. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən kredit maliyyələşdirilməsi formaları?
  

a) istiqraz borcları 
b) əhalidən borc vəsaitlərinin cəlb olunması 
c) kredit və istiqraz borcları 
d) kredit 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

87. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən kredit dedikdə nə başa düşülür?   

a) qaytarılmaq və faiz ödəmək şərti ilə pul və ya mal formasında borclar başa 
düşülür 

b) büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ 
c) güzəştli dövlət investisiyaları 
d) kapitalın uzunmüddətli qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 



 

88. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən xalis gəlirin miqdarı hansı amillərindən 
asılıdır ?  

a) məhsul vahidinin reallaşdırılma qiyməti 
b) məhsul vahidinin maya dəyəri 
c) gəlirlərin vergi tarifləri 
d) reallaşdırılan məhsulun həcmi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

89. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən 
biznes-planın reallaşdırılması mərhələsinə hansı aiddir?  

a) biznes layihəni reallaşdıran komandanın formalaşması 
b) istehsalqabağı marketinq 
c) biznes layihənin maliyyə tələblərinə uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi üçün 

hazırlıq 
d) texnologiyaların əldə edilməsi və ötürülməsi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

90. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən 
biznes-planın yerinə yetirilməsində nəyin müntəzəm aparılması vacibdir? 

  

a) monitorinqin 
b) marketinqin 
c) modernizasiyanı 
d) rekonstruksiyanı 
e) düzgün variant yoxdur 

 

91. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal 
sözü altında nə başa düşülür?  

a) əmtəənin istehsalı və xammalın emalı 
b) əmtəənin bazarda satışı 
c) əmtəənin reklamı və reallaşdırılması 
d) düzgün variant yoxdur 

 



92. Beynəlxalq biznesdə menecerlərə əsasən istehsal sahəsi dedikdə nə başa 
düşülür? 

a) müəssisədə konkret məsələnin,tapşırığın yerinə yetirilməsinə məsuliyyət 
daşıyan formal bir qrup 

b) hər hansı bir məsuliyyət daşımayan işçi qrup 
c) müəssisədə konkret məsələnin həlli üçün yaradılan qeyri-formal qrup 
d) düzgün variant yoxdur 

 

93. Beynəlxalq biznesdə iri kompaniyalarda namizədlər seçimi zamanı kimlə 
əməkdaşlıq edirlər?  

a) politoloqla 
b) filosofla 
c) düzgün variant yoxdur 
d) psixoloqla 
e) linqvist ilə 

 

94. Beynəlxalq biznesdə qlobal risk dedikdə nə başa düşülür ?  

a) ölkədəki, ayrı - ayrı sahə və regionlardakı iqtisadi situasiyanın əksi 
b) fərd üçün birbaşa zərər 
c) əmlakın itirilməsi riski 
d) düzgün variant yoxdur 
e) firma səviyyəsində ortaya çıxan risklər 

 

95. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZ-ın iqtisadi məqsədlərinə aid deyil?  

a) xarici və yerli texnikanın və texnologiyanın axını 
b) xarici ticarət və xarici iqtisadi fəaliyyətin genişlənilməsi 
c) ixracın artımı və idxalın təkmilləşdirməsi 
d) büdcəyə daxil olmaların valyutaların artması 
e) yerli istehsalatın rəqabətə davamlılığın və iqtisadi effektivliyinin artımı 

 

96. Bunlardаn hаnsı təcili Birjа müqаviləsini özündə əks еtdirən tərəflərin fikrinə 
müəyyən hüquqlаrdаn istifаdə еtməyə imkаn vеrir və müəyyən məbləğdə əvvəlki 
qiymətlərlə valyuta аlmаğın аlətidir?  

a) valyuta оpsiоnu 
b) valyuta krеditi 
c) valyuta tеmpinqi 
d) valyuta klirinq 
e) valyuta prоеkti 



 

97 Bunlardаn hаnsı Milli Bаnkın funksiyаlаrınа dахil dеyil?  

a) pulnn еmissiyаsı 
b) хəzinə еhtiyаtlаrının tоplаnmаsı və sахlаnmаsı 
c) kоmmеrsiyа Bаnklаrının krеditləşməsi 
d) vеnçur kаpitаlı vеrmək 
e) klirinq 

 

98. Hоldinq şirkəti – Bu kоmpаniyа hаnsı ki, … 

a) digər kоmpаniyаlаrın nəzаrət səhm pаkеtinə mаlikdir 
b) dаşınmаz əmlаk sаtışı ilə məşğul оlnr 
c) digər sаhələrə invеstisiyа yönəldir 
d) tikinti biznеsi ilə məşğnl оlnr 
e) birjа sövdələşmələri həyаtа kеçirir 

 

99. MC Dоnаld's kоmpаniyаsının strаtеgiyаsınа аşаğıdаkı еlеmеntlərdən hаnsı аid 
dеyil?  

a) inkişаf strаtеgiyаsı 
b) frаnçаyzinq müqаvilələri bаğlаmа strаtеgiyаsı 
c) yеrləşdirmə və tikinti аpаrmаq sаhəsində strаtеgiyаsı 
d) çеşidlər müхtəlifliyi istiqаmətində strаtеgiyа 
e) qiymətlərin ildən ilə аrtırılmаsı strаtеgiyаsı 

 

100. Bunlardаn hаnsı trаnzit lizinqin üstünlüklərinə аid dеyil? 

a) əmlаkın kоrlаnmаsı ilə əlаqədаr risk 
b) yеrli mаliyyə mənbələrin əldə еdilməsi 
c) valyuta məzənnəsi ilə bаğlı riskinin аzаldılmаsı 
d) хаrici lizinq vеrənlərin tərəfdаşlаrının fəаliyyətinin məhdudlаşdırılmаsının 

götürülməsi 
e) istеhsаl оlnnаn mаllаrın хаrici sаtış bаzаrlаrındа gеnişləndirilməsi 

 

101. Əsаs iştirаkçılаrın yеrləşdirilməsindən аsılı оlаrаq lizinq sаzişləri аşаğıdаkı kimi 
bölünür 

a) kiçik və iri 
b) dахili və bеynəlхаlq 
c) əsаslı və kоmplеksi 
d) mаliyyə və оpеrаtiv 
e) qаytаrılmа və dоlаyı 



 

102. Beynəlxalq biznesin inkişafına təkan verən “İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə 
əlavə tədbirlər haqqında”ölkə prezidentinin sərəncamı nə zaman imzalanıb?   

a) 30 mart 2006-cı il 
b) 10 mart 2001-ci il 
c) 9 may 2004-cü il 
d) 22 sentyabr 2007-ci il 
e) düzgün variant yoxdur 

 

103. Beynəlxalq biznesə əsasən sənayedə məhsul növlərinin hansı xarakterik 
əlamətləri var? 

a) az miqdarda avadanlıqları yükləyirlər 
b) emala az vaxt tələb edirlər 
c) məhsul vahidinə daha çox mənfəət gətirirlər 
d) bütün variantlar düzdür 

 

104. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən biznes-planın firmadaxili 
funksiyalarına hansı aid edilir?  

a) firmanın inkişaf strategiyasının və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsi 

b) layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyaların cəlb edilməsi 
c) layihənin məqsədəuyğunluğunun təşkilati-maliyyə əsaslandırılması 
d) düzgün variant yoxdur 
e) fond bazarında firma səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin 

edilməsi 

 

105. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən investisiya maliyyələşdirilməsi 
mənbələrinə hansı aiddir?  

a) səhmlər və digər qiymətli kağızlar 
b) texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu 
c) daşınar və daşınmaz əmlak 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) investisiya resursları kimi istifadə oluna biləcək pul vəsaitləridir 

 

106. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən pul (“pool”) birləşmə forması nə ilə 
fərqlənir?   

a) bütün iştirakçıların gəlirləri ümumi fonda daxil olur 
b) ikiqat vergiqoyma ilə 



c) eyni növ məmulat istehsal edilməsi ilə 
d) düzgün variant yoxdur 

 

107. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə yanaşmaya əsasən bunlardan hansı 
firmaların yaranma mərhələsinə aid deyil?  

a) istehsalqabağı marketinqin təşkili 
b) firmaları yaratmaq üçün işgüzar tərəfkeşlərlə sazişin bağlanması 
c) işgüzar tərəflər arasında maliyyə sabitliyi ilə əlaqədar sazişin bağlanması 
d) normativ-hüquqi sənədlərin ədliyyə orqanlarında rəsmi təsdiq edilməsi 
e) firmanın fəaliyyətinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi 

 

108. Sərbəst ticarətin Şimali Amerika assosiasiyası (NAFTA) haqqında razılaşma hansı 
ölkələrin arasında imzalanmışdı?  

a) ABŞ, Kanada, Meksika 
b) ABŞ, Kanada, Braziliya 
c) Meksika, Braziliya, Venesuela 
d) düzgün variant yoxdur 
e) ABŞ və Meksika 

 

109. Şimali Amerikanın sərbəst ticarət zonası (NAFTA) haqqında razılaşma neçənci 
ildə qüvvəyə mindi?  

a) 1994 
b) 1995 
c) 1996 
d) 2000 
e) doğru cavab yoxdur 

 

110. Cənubi Amerika ümumi bazarı necə adlanır?  

a) Merkosur 
b) NAFTA 
c) SEFTA 
d) Avropa Birliyi 
e) doğru cavab yoxdur 

 

111. ASİƏ neçə ölkə daxildir? 

a) 21 
b) 25 



c) 23 
d) 30 
e) 32 

 

112. Bu birləşmələrdən hansını Cənubi Amerikanın inteqrasiya birləşmələrinə aid 
etmək olar?  

a) And paktı 
b) NAFTA 
c) ASİƏ 
d) ASEAN 
e) doğru cavab yoxdur 

 

113. Aşağıda qeyd olunanlardan beynəlxalq kooperativləşdirilmənin növlərinə hansı 
aid deyil?  

a) əşya 
b) istehsal-texnologiya əməkdaşlığı 
c) satışların reallaşdırmasıyla bağlı ticarət-iqtisadi proseslər 
d) texnikanın satışdan sonraki xidməti 
e) düzgün variant yoxdur 

 

114. Bu növlərdən hansı beynəlxalq ixtisaslaşmaya aid deyil? (Çəki: 1) 

a) texnikanın satışdan sonraki xidməti 
b) əşya 
c) məhsull hissələrin komponentlərinin istehsalı 
d) texnologiya və ya mərhələli 
e) düzgün variant yoxdur 

 

115. Porter ölkənin həyat dövrəsinin neçə mərhələsini ayırır? 

a) 4 
b) 5 
c) 3 
d) 6 
e) 2 

 

116. İstehsal amilləri nədir? 

a) istehsal şərtlərini və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı xərcləri müəyyən 
edən əsas elementlərdir 



b) malın bazara çıxarılmasından, onun bazardan çıxarılmasına qədər bir dövr 
c) beynəlmiləlləşdirilmiş təkrar istehsal dövrlərin əlaqələrini öz ərazisində 

yerləşdirmək imkanı üçün ölkələrin yarışı 
d) xarici ticarət fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsini tələb edən xarici ticarət 

siyasətinin prinsipi 
e) doğru cavab yoxdur 

 

117. Sərbəst ticarət başqa cür necə adlanır?  

a) fritriderçilik 
b) proteksionizm 
c) merkantilizm 
d) beynəlmiləlçilik 
e) doğru cavab yoxdur 

 

118. 1930-cu illərdə İsveç alimləri tərəfindən hazırlanmış iqtisadi konsepsiya necə 
adlanır?  

a) amillərin nisbəti nəzəriyyəsi 
b) tam üstünlüklərin nəzəriyyəsi 
c) komparativ üstünlüklərin nəzəriyyəsi 
d) istehsal amilləri haqqında nəzəriyyə 
e) doğru cavab yoxdur 

 

119. İstehsal amilləri haqqında təlimin banisi kimdir? 

a) J. B. Sey 
b) K. Marks 
c) D. Rikardo 
d) D. Mil 

 

120. Smitin tam üstünlüklərin nəzəriyyəsinin müzakirəsində əsas nə idi? 

a) əmtəə mübadiləsi 
b) pul mübadiləsi 
c) qızılın yığımı 
d) komparativ üstünlüklər 
e) doğru cavab yoxdur 

 

 



121. Milli təsərrüfatın maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə beynəlxalq əmtəə 
dövriyyəsinə dövlət müdaxiləsinin siyasəti necə adlanır? 

a) proteksionizm 
b) fritriderçilik 
c) liberalizm 
d) merkantilizm 
e) düzgün variant yoxdur 

 

122. Sərbəst ticarət siyasəti necə adlanır?  

a) fritriderçilik 
b) proteksionizm 
c) merkantilizm 
d) dempinq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

123. Əmtəə ixtisaslaşmasına görə xarici ticarət fəaliyyəti hansı növlərə bölünür?  

a) hazır məhsulun ticarəti 
b) xammalla ticarət 
c) xidmətlərlə ticarət 
d) maşınlarla və avadanlıqla ticarət 
e) bütün variantlar düzgün 

 

124. Hansı ölkə Ərəb Maqribası İttifaqına daxil deyil?  

a) İran 
b) Mərakeş 
c) Tunis 
d) Əlcəzair 
e) Liviya 

 

125. Hansı inteqrasiya birləşməsi 1989-cu ildə afrika qitəsinin şimal hissəsində 
yaradılmışdı? 

a) Ərəb Maqribası İttifaqı 
b) OES-EKO 
c) NAFTA 
d) Merkosur 
e) SEFTA 

 



126. Merkosur yaradılmasının nəticəsi deyil? (Çəki: 1)  

a) qarşılıqlı ticarətin azaldılması 
b) ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişlənilməsi 
c) xaricdən investisiyaların artırılması 
d) regionda siyasi sabitlik 
e) doğru cavab yoxdur 

 

127. Hansı ölkə Merkosur-a daxil deyil? 

a) Kanada 
b) Argentina 
c) Braziliya 
d) Uruqvay 
e) Paraqvay 

 

128. Standstill prinsipi nədir? 

a) tərəflər birtərəfli qayda ilə gömrük rüsumlarını artıra, və ya yeni ticarət 
baryerlərini daxil edə bilmirlər 

b) tərəflər birtərəfli qayda ilə gömrük rüsumlarını artıra bilmir, amma yeni 
ticarət baryerlərini daxil edə bilir 

c) tərəflər çoxtərəfli qayda ilə gömrük rüsumlarını artıra bilir 
d) ölkələrin qoruyucu ölçülərini tətbiq etmə imkanı 
e) doğru cavab yoxdur 

 

129. Offşor zonalarının fərqləndirici xüsusiyyəti 

a) Qeydiyyatın yurisdiksiyasını və xarici şirkətlərin əlverişli şərtlərlə 
fəaliyyətini nəzərdə tutur, amma istehsal fəaliyyətini qadağan edir 

b) ərazi cəhətdən kiçik elmi-texniki zona, hansında ki, yeni texnologiyanın 
işlənib hazırlanmasıyla və istehsalıyla bilavasitə məşğul olan kiçik və orta 
firma yerləşdirilmişdir 

c) bəzi hasilat sahələrdə istehsalla məşğul olan firmaların qeydiyyatı və 
fəaliyyəti 

d) qeydiyyatın yurisdiksiyasını və xarici şirkətlərin güzəştsiz fəaliyyətini nəzərdə 
tutur 

e) düzgün variant yoxdur 

 

130. Beynəlxalq biznesə əsasən rəqabət qabiliyyətin artırılması nəyi nəzərdə tutur? 
  



a) bazar subyektləri arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin ən əlvərişli 
mübarizənin formasıdır. 

b) bazar subyektinin inhisarçılığı 
c) bazar subyektinin sahibkarlıq fəaliyyətinin ləngiməsi və məhdudlaşdırılması 
d) düzgün variant yoxdur 

 

131.Beynəlxalq biznesə əsasən sifarişin yerinə yetirilməsi prosesi hansı mərhələdən 
ibarətdir?   

a) sifarişin rəsmiləşdirilməsi 
b) sifarişin yerinə yetirilməsinə hazırlıq 
c) sifarişin yerinə yetirilməsi 
d) bütün variantlar düzdür 

 

132. Beynəlxalq biznesdə maliyyə planlaşdırılmasına əsasən qiymət siyasəti nəyi 
müəyyən edir? 

a) məhsulun qiymətinin müəyyən edilməsi 
b) müəssisənin üzləşə biləcəyi kənar təsirləri və ya imkanları tam təfsilatı ilə 

təyin edilməsi 
c) müəssisənin istehsal edəcəyi məhsulların müəyyən edilməsi 
d) fəaliyyət məqsədinin və bu məqsədə nail olmaq üçün marketinqin 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir 

 

133. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə yanaşmaya əsasən biznes-planın tətbiqi 
zamanı bir-birini əvəz edən hansı təhlil qaydasından istifadə edilir? 

a) “üç addım” 
b) “iki addım” 
c) “bir addım” 
d) düzgün variant yoxdur 
e) “dörd addım” 

 

134. Beynəlxalq biznesə əsasən istehsalın məzmunu üç şərti nəzərdə tutur: 

a) əmək, əmək cisimləri, əmək alətləri 
b) kompüter, insan, iş yeri 
c) texnika, texnologiya, avtomatlaşdırılma 
d) unikasiya, texnologiya, əmək 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 



135. Beynəlxalq biznesə əsasən istehsal prosesləri hansı əlamətlərinə görə 
təsnifləşdirilir? 

a) məhsulun hazırlanmasındakı roluna görə və mürəkkəblik dərəcəsinə görə 
b) məhsulun ləğv edilməsi roluna görə 
c) məhsulun bazardakı roluna və mürəkkəbliyinə görə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) məhsulun realizasiya və likvidasiyasına görə 

 

136 Beynəlxalq biznesdə mürəkkəblik dərəcəsinə görə istehsal prosesi hansı üç 
qrupa bölünür? 

a) əsas, köməkçi və birbaşa istehsal prosesləri 
b) sintetik, analitik və birbaşa istehsal prosesləri 
c) sintetik, analitik və xidmətedici istehsal prosesləri 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əsas, köməkçi və xidmətedici istehsal prosesləri 

 

137. Beynəlxalq biznesə əsasən istehsalın təşkili dedikdə nə başa düşülür?  

a) istehsal proseslərinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirmək 
məqsədi ilə əmək predmetı və əmək vasitələrindən məqsədəuyğun 
istifadəsini təmin edən metodlar məcmucu 

b) marketinq proseslərini səmərəli həyata keçirmək məqədi ilə əmək predmeti 
və əmək vasitələrindən məqsədəuyğun istifadəsini təmin edən metodlar 
məcmusudur 

c) düzgün variant yoxdur 
d) insan və maliyyə resurslarını səmərəli həyata keçirmək məqsədilə əmək 

predmetinin məqsədəuyğun istifadəsini təmin edən metodlar məcmusudur 

 

138. Beynəlxalq biznesə əsasən seriyalı istehsalın xüsusiyyətləri:  

a) əhəmiyyətli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddə təkrarlanan məhsulun daim 
olması 

b) seriyalarla hazırlanan məhsulun dövriliyi 
c) istehsal tsiklinin müddətinin qisa olması 
d) buraxılan məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin avtomatlaşdırılması 
e) bütün variantlar düzgündür 

 

139. Beynəlxalq biznesdə istehsal amillərinə hansı aiddir? 

a) torpaq 
b) əmək 



c) sahibkarlıq qabiliyyəti 
d) bütün variantlar doğrudur 

 

140. Beynəlxalq biznesə əsasən məhsul istehsalının effektivliyi hansı göstəricilər 
vasitəsilə ifadə olunur? 

a) rentabellik və mənfəət 
b) enerji tutumu 
c) məhsulun əmək tutumu 
d) fondverimi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

141. Beynəlxalq biznesdə istehsal gücləri nəyi əks etdirir?  

a) müəssisənin məhsul buraxılışı üzrə potensial imkanlarını 
b) müəssisənin kapital qoyuluşu üzrə potensial imkanlarını 
c) müəssisənin xidmət göstərməsi üzrə potensial imkanlarını 
d) müəssisənin büdcə planı qurmaq üzrə potensial imkanlarını 
e) düzgün variant yoxdur 

 

142. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən təşkilati struktur nədir? 

a) qoyulan məqsədə çatmaq üçün birgə əmək prosesində işçilər arasında baş 
verən münasibətlərdə şərtləşən bütöv bi sistemdir 

b) marketinq strategiyasını həyata keçirmək üçün tədbirlər planıdır 
c) düzgün variant yoxdur 
d) maliyyə strukturunun 1 hissəsi 

 

143. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə yanaşmaya əsasən şərait üzrə prosesi 
həmçinin necə adlandırmaq olar? 

a) günlər üzrə idarəetmə 
b) istehsal üzrə idarəetmə 
c) illər üzrə idarəetmə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün variantlar düzdür 

 

144. Beynəlxalq biunlardan hansını idarəetmənin əsas meyarlarına aid etmək olar? 
(Çəki: 1)  

a) yaradıcı yanaşma, planların yerinə yetirilməsinin vacibliyi və əzm nəticələr 
üzrə 



b) səhmdar cəmiyyətləri, koperativlər 
c) məhdud məhsuliyyətli cəmiyyətlər 
d) istehsalın təşkili üzrə 
e) heç bir variant düz deyil 

 

145. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
bunlardan hansı istehsal sisteminin idarə edilməsinə aiddir? 

a) istehsal sisteminin işlənib hazırlanması haqqında qərarların qəbulu 
b) istehsal proseslərinin hazırlanması haqqında qərarların qəbulu 
c) istehsal güclərinin yerləşdirilməsi haqqında qərarların qəbulu 
d) istehsal sisteminin tətbiqi haqqında qərarların qəbulu 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

146. Beynəlxalq biznesdə verilənlərin qeyri-düzgünlüyünü təyin etmək və insan 
haqqında ilk fikri korreksiya etmək nəyin nəticəsində mümkün olur?  

a) testləşdirmənin 
b) intuisiyanın 
c) anketləşdirmənin 
d) düzgün variant yoxdur 
e) iqtisadi modellərin 

 

147 Beynəlxalq biznesdə səhmlərin emissiyası pulun emissiyasından nə ilə fərqlənir? 

a) pulun emissiyası yalnız dövlətə məxsusdur 
b) pulun emissiyası həm də səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən buraxılır 
c) səhmdar emissiyası yalnız dövlətə mənsubdur 
d) düzgün variant yoxdur 
e) pulun emissiyası bütün banklar tərəfindən buraxılır 

 

148 Kommersiya və sənaye kəşfinə görə hansı tərəfə hüquq verilir?  

a) Lisenziyalaşdıran 
b) Françayzinq 
c) Lizinq 
d) Sifarişçi 
e) Düzgün cavab yoxdur. 

 

 



149. O tərəf necə adlanır ki, hansı ki, sənaye kəşfinə görə ona istifadə etməyə hüquq 
verir?  

a) Lisenziyaçı 
b) Emissiya 
c) Forfeytinq 
d) Sifarişçi 

 

150. Biznes fəaliyyətlərinin aralığında yaranan risk hansıdır? 

a) Təminatda yarana biləcək ehtiyyatların təmin olunmaması və ya maliyyə 
resursları 

b) Əsas borca görə ödəmələrin riski, hansı ki faizə görə müqavilə əsasında 
ödənə bilinməyən risklər 

c) Düzgün cavab yoxdur 
d) İşin təşkili ilə bağlı olan risklər 

 

151. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə maliyyə vəsaitləri ilə işçilərin əmək 
haqqlarının ödənilməsində yarana biləcək risklər hansıdır?  

a) Portfel risklər 
b) İnnovasiya riskləri 
c) İstehsal riskləri 
d) Ehtiyat riskləri 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

152. Firma və ya şirkətlərdə texnika və texnologiyalarla bağlı olan risklər hansılardır?  

a) İstehsal riskləri 
b) İnnovasiya riskləri 
c) Maliyyə ehtiyyatları riskləri 
d) Təşkilatı risklər 
e) Bütün cavablar düzdür. 

 

153. Qloballaşma və inteqrasiyadakı risklər necə adlanır? 

a) İstehlak riskləri 
b) Kredit riskləri 
c) Ölkələr arası risklər 
d) Heçbiri düzgün deyil 
e) Hamısı düzgündür 

 



 

154. Beynəlxalq biznesə əsasən sənayedə orta və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi 
prosesi necə həyata keçirilir? 

a) səhmlər buraxılır, hərrac və investisiya müsabiqəsi yolu ilə satılır 
b) veksellərin buraxılması ilə 
c) əsas fondun satışa çıxarılması prosesi ilə 
d) düzgün variant yoxdur 

 

155. Beynəlxalq biznesə əsasən səhmdar cəmiyyətləri nəyə əsaslanır: 

a) payçı mülkiyyətinə əsaslanan, hüquqi şəxs olan, idarə olunması muzdla 
işləyən peşəkar menecerlər tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlığın 
formasıdır 

b) payçı mülkiyyətinə əsaslanan, fiziki şəxs olan idarə olunması muzdla işləyən 
peşəkar menecerlər tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlığın formasıdır. 

c) payçı mülkiyyətinə əsaslanan, hüquqi şəxs olan idarə olunması muzdla 
işləyən qeyri peşəkar menecerlər tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlığın 
formasıdır. 

d) payçı mülkiyyətinə əsaslanan, fiziki şəxs olan idarə olunması muzdla işləyən 
qeyri peşəkar menecerlər tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlığın 
formasıdır 

e) düzgün variant yoxdur 

 

156 Beynəlxalq biznesə əsasən istehsal prosesi nədir?  

a) xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, komplektləşdirici məmulatlardan 
istifadə edilməsini nəzərdə tutmaqla ayrı- ayrı proseslərin məcmusudur. 

b) menecment insanları necə idarəetməsini nəzərdə tutan proseslər 
məcmusudur 

c) maliyyə vəsaitlərinin idarə edilməsini nəzərdə tutan proseslər məcmusudur 
d) investisiya vəsaitlərinin idarə edilməsini nəzərdə tutan proseslər 

məcmusudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

157. Beynəlxalq biznesə əsasən məhsulun hazırlanmasındakı roluna görə istehsal 
prosesləri hansı üç qrupa bölünür? 

a) əsas, köməkçi və xidmətedici istehsal proseslərinə 
b) sintetik, analitik və birbaşa istehsal prosesləri 
c) sistematik, analitik və xidmətedici istehsal prosesləri 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əsas, analitik və köməkçi istehsal prosesləri 



 

158. Beynəlxalq biznesə əsasən kütləvi istehsal dedikdə nə başa düşülür?   

a) eynicins məhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması 
b) məhdud istehlakı olan müxtəlif cür və daimi çeşiddə məmulatın ədədi 

buraxılışı 
c) düzgün variant yoxdur 
d) texnoloji ixtisaslaşma üzrə iş yerlərinin təşkili 
e) boyük miqdarda eynicins məhsulların məhdud nomenklaturada 

hazırlanmasının fasiləsizliyi və nisbətən uzunmüddətliyi ilə səciyyələnir. 

 

159. Beynəlxalq biznesə əsasən kütləvi istehsalın xüsusiyyətləri: 

a) iş yerlərinin ixtisaslaşması 
b) xüsusi və ixtisaslaşmış avadanlıq və xüsusi çəkiyə malik olması 
c) kompleks mexanikiləşdirilmiş ,avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslərin yüksək 

faiz təşkil etməsi 
d) müəsisənin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemınin tətbiqi 
e) bütün variantlar düzgündü. 

 

160. Beynəlxalq biznesə əsasən müəssisənin istehsal gücü hansı ardıcıllıqla 
hesablanır? 

a) əvvəlcə aparıcı avadanlıqların istehsal gücü, sonra onun vasitəsilə aparıcı 
istehsal gücü və sonuncunun vasitəsilə aparıcı sexin istehsal gücü müəyyən 
etdirilir 

b) yalnız avadanlıqların istehsal gücü müəyyən etdirilir 
c) çıxış gücləri ilə 
d) giriş gücləri ilə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

161. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən təşkilati struktur hansı keyfiyyətlərə 
malik olmalıdır? 

a) optimal evvektivliyi təmin etməlidir 
b) aralıq halqalarının minimum keyfiyyətlərini əhatə etməlidir 
c) gələcək menecerləri hazırlamaq üçün şərait yaratmalıdır 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) sadə və başa düşülən olmalıdır 

 

162. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən idarəetmə neçə sistemdən 
ibarətdir? 



a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 1 

 

163.Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən idarəetmənin hansı iki sistemi var? 

a) mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş 
b) analitik və sintetik 
c) induktiv və deduktiv 
d) analitik və mərkəzləşdirilmiş 
e) düzgün variant yoxdur 

 

164 Beynəlxalq biznesdə müəssisə maliyyəsinin təşkili hansı prinsiplər əsasında 
həyata keçirilir? 

a) maliyyə fəaliyyəti sahəsində müstəqillik 
b) özünümaliyyələşdirmə 
c) maliyyə fəaliyyətinin nəticəsinə görə məsuliyyət 
d) müəssisənin maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

165. Beynəlxalq biznesdə müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin təhlilinin 
tamamlayıcı mərhələsi nədir ?  

a) təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir 
b) satışın maksimumlaşdırılması 
c) şirkət sahiblərinin mülkiyyətinin qiymətləndirilməsidir 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

166. Beynəlxalq biznesdə portfel investisiyası nədir? 

a) faktiki səhmlərə, istiqrazlara və digər qiymətli kağızlara kapital qoyuluşu 
b) torpaq sahəsinin alınmasına xərclər 
c) tikintiyə və montaj işlərinə kapital qoyuluşu 
d) əsas fondlar yaradılması və təkrar istehsalını təmin edən kapital 

əmələgətirən investisiya 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 



167. Beynəlxalq biznesdə kapital əmələgətirən investisiyası nədir?  

a) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitdir 

b) qiymətli kağızlara qoyulan kapital 
c) maliyyə aktivlərinə qoyulan kapital 
d) TMK-a qoyulan kapital 
e) düzgün variant yoxdur 

 

168.Beynəlxalq biznesdə investisiyanın planlaşdırılmasına əsasən bunlardan hansı 
əmtəə siyasətinə aiddir?  

a) məhsulun adı, növü, keyfiyyəti 
b) sosial-psixoloji meyl 
c) məhsulun istehsalına çəkilən xərclər 
d) istehsalçının qiymətə münasibəti 
e) düzgün variant yoxdur 

 

169. Beynəlxalq biznesdə investisiya hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilir? (Çəki: 
1) kapitalın yatırılma obyektinə 

 investisiya layihələrinə iştirakının xarakterinə görə 

 investisiya qoyma dövrünə görə 

 mülkiyyət formasına görə 

 bütün variantlar doğrudur 

 

170. Beynəlxalq biznesdə investisiya qoyma dövrünə görə necə bölünür ?  

a) dolayı və birbaşa investisiyalar 
b) qısamüddətli investisiyalar, uzunmüddətli investisiyalar 
c) xüsusi və dövlət investisiyaları 
d) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

171 Beynəlxalq biznesdə qısamüddətli investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?  

a) bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
b) bir ildən çox dövrə kapital qoyuluşudur 
c) 5-7 ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
d) 2-3 ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 



172. Beynəlxalq biznesdə uzunmüddətli investisiyalar dedikdə nə başa düşülür  

a) bir aydan az dövrə kapital qoyuluşudur 
b) bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
c) bir ildən çox dövrə kapital qoyuluşudur 
d) üç aya qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

173. Beynəlxalq biznesdə investisiyanın maliyyələşdirilməsi hansı mənbələrdən 
ibarətdir? 

a) borc vəsaitləri 
b) mərkəzləşdirilmiş resurslar 
c) xarici investisiyalar 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) müəssisənin öz vəsaitləri 

 

174. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən maliyyə-iqtisadi rikslərə hansı aid 
deyil?  

a) xammalın keyfiyyətinin qeyri-stabilliyi 
b) qeyri-sabit tələbat 
c) vergilərin artımı 
d) dövriyyə vəsaitlərinin çatışmamazlığı 
e) alternativ məhsulun yaranması 

 

175 Beynəlxalq biznesdə riskin baş vermə mənbələrinə bilavasitə hansılar aiddir  

a) təsərrüfat fəaliyyəti, sahibkarın öz fəaliyyəti və informasiya 
b) əmlak 
c) sazişlər 
d) düzgün variant yoxdur 
e) valyuta 

 

176. Tam xərclər metodu üzrə qiymət hansı yolla hesablanır?  

a) məhsulun istehsalı ilə bağlı bütün xərclər cəmləşir 
b) düzgün variant yoxdur 
c) bütün məsrəflər birbaşa və əlavə xərclərə bölünür 
d) marjinal gəlirin əldə edilmiş məbləğindən daimi xərcləri çıxaraq 

reallaşmadan gəliri müəyyənləşir 
e) nəzərdə tutulan qiymətlərin və satış həcminin bir neçə variantı müəyyən 

edilir 



 

177. Dünya qiymətlərinin indikativ funksiyası nəyə imkan verir? 

a) bazarın konyukturasını qiymətləndirməyə 
b) bazarın subyektləri arasında əlaqəni həyata keçirməyə 
c) bazarın subyektlərinin gəlirini paylamağa 
d) düzgün variant yoxdur 
e) dövlətlərin və şirkətlərin ixrac-idxal siyasətinin dəyişməsinə 

 

178. Dünya qiymətlərinin komnukativ funksiyası nəyi həyata keçirməyə imkan verir? 

a) bazarın subyektləri arasında əlaqəni həyata keçirməyə 
b) bazarın konyukturasını qiymətləndirməyə 
c) bazarın subyektlərinin gəlirini paylamağa 
d) düzgün variant yoxdur 
e) dövlətlərin idxal-ixrac siyasətini həyata keçirməyə 

 

179. Dünya qiymətlərinin distributiv funksiyası nəyi həyata keçirməyə imkan verir? 

a) bazarın subyektlərinin gəlirini paylamağa 
b) bazarın subyektləri arasında əlaqəni həyata keçirir 
c) düzgün variant yoxdur 
d) dövlətlərin və şirkətlərin ixrac-idxal siyasətini həyata keçirməyə 
e) bazarın konyukturasını qiymətləndirməyə 

 

180. Dünya qiymətlərinin stimullaşdırıcı funksiyası nəyə imkan verir?  

a) dövlətlərin və şirkətlərin ixrac-idxal siyasətinin dəyişməsinə imkan verir 
b) bazarın subyektlərinin gəlirini paylaşmağa imkan verir 
c) bazarın subyektləri arasında əlaqəni həyata keçirir 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bazarın konyukturasını qiymətləndirməyə 

 

181. Dünya bazarında qiymətlər adətən necə formalaşır? 

a) Transmilli korperasiyalar, partnyor tipli beynəlxalq mal razılaşmasının üzvü 
olan firma və ölkələr həyata keçirir? 

b) Qiymətlərin amansız nizama salınması yoxdur 
c) Dünya bazarında qiymət yaranması bitməməzliklə xarakterizə edilir. 
d) İstehlakçı steriotipləri nəzərə alınacaq. 
e) Bütün variantlar doğrudur. 

 



182. Mükəmməl rəqabət dedikdə nə başa düşülür? 

a) Fəaliyyət göstərən alıcıların və satıcıların məhdud olmayan böyük çoxluğu. 
b) Bir sıra iri monopolistlərin və böyük sayda orta şirkətlərin olması. 
c) Özünün rəqabət srategiyasından irəli gələrək qiymətləri diktə edən 1 mal 

təchizatçısı 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) Yalnız bir şirkətin bazarda fəaliyyəti 

 

183. Beynəlxalq biznesdə maliyyə planlaşdırılmasına əsasən maliyyənin iki əsas 
istiqamətləri: 

a) geniş təkrar istehsalın maliyyə təminatı və bütövlükdə iqtisadiyyatın 
inkişafının maliyyə tənzimlənməsi 

b) rəqabətin və inhisarçılığın inkişafı 
c) sosial və dövlət tələbatlarının ödənilməsi 
d) kapital qoyuluşu və iqtisadiyyatın ləngiməsi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

184. Beynəlxalq biznesdə investisiyanın planlaşdırılmasına əsasən müəssisədə 
istehsal amillərindən daha səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək nəyin əsas 
məqsədidir? 

a) restrukturizasiya 
b) reinjinirinq 
c) menecment 
d) injinirinq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

185 Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən əsas 
kapital dedikdə nə başa düşülür? 

a) uzun illər istehsalda fəaliyyət göstərən və bir neçə istehsal tskilinə xidmət 
edən kapitaldır 

b) 1 istehsal tsiklində iştirak edən, öz dəyərini istehsal edilən məhsulun 
üzərində keçirən kapitaldır 

c) düzgün variant yoxdur 
d) qısamüddətli kapitaldır 
e) həm qısa, həm uzunmüddətli kapitaldır 

 

186. Beynəlxalq biznesdə qeyri-sistematik risk nə ilə bağlıdır ?  



a) biznes fəaliyyətinin spesifikliyi və mürəkkəbliyi, habelə mənsub olduğu 
sahənin mürəkkbliyi ilə 

b) ayrı-ayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilə 
c) düzgün variant yoxdur 
d) əmlakın itirilməsi ilə 
e) fərd üçün birbaşa zərər ilə 

 

187. Hansı iki tərəf injinirinq xidmətlərində iştirak edirlər?  

a) mühəndis-məsləhətçi və sifarişçi 
b) iqtisadçı analitik və təftiş 
c) iqtisadçı-məsləhətçi və hüquqşünas 
d) baş direktor və sifarişçi 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

188. Beynəlxalq ticarət budur? 

a) Bir ölkə başqa ölkə və ya ölkələrlə 
b) Məhdud ölkələr qrupu ilə 
c) Dünyanın bütün ölkələri ilə 
d) İki ölkə arasında 
e) İnteqrasiya birləşmələri daxilində 

 

189. Effekt necə adlanır. Tarifin tətbiqi iqtisadiyyatın böyük açılışıdır?  

a) Gəlir təsiri (daxili gəlir təsiri və ticarət xidməti təsiri) 
b) Müdafiə təsiri 
c) Ticarət yaradılması təsiri 
d) Mühafizə təsiri 
e) Bölüşdürülməsi və istehlak təsiri 

 

190. Kapital xarakteri istifadəsinə görə bölünür? 

a) Orta müddətli və uzun müddətli 
b) Birbaşa investisiyalar və portfel investisiya 
c) Dövlət və özəl 
d) Sahibkarlıq və kredit 
e) İntellektual və fiziki 

 

191. Kapital sərvətlərinin mənbəsi bölünür?  

a) Sahibkarlıq və kredit 



b) Orta və uzun müddətli 
c) Rəsmi (dövlət) və fərdi 
d) Düz və portfel investisiya 
e) İntellektual və fiziki 

192. Kapital ixracının bağlanma mahiyyəti ?  

a) Onun həyata keçirilməsi üçün ixrac dəyəri və mənfəət mənimsəmə 
b) İxrac dəyəri üçün istehsalın yeni dəyəri və gəliri 
c) İcarə üçün dəyəri əvvəlcədən 
d) Dəyəri əvvəlcədən istehsal xərclərini bərpa etmək 
e) Siyasi səbəblərdən dəyəri əvvəlcədən 

 

193. Portfel investisiyalarının nə anlamı var?  

a) Xarici ölkə iqtisadiyyatına investisiya 
b) Hüququ olmadan xarici şirkətlərin qiymətli kağızların alınması, onların 

fəaliyyətinə nəzarət etmək 
c) Xarici şirkətlərin qiymətli kağızlarının alınması hüququ, onların fəaliyyətinə 

nəzarət etmək 
d) Xaricdə şəxsi istehsalın yaradılması 
e) Xaricdə birgə müəssisələrin yaradılması 

 

194. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-iqtisadi üsulları mövcuddur? 

a) Kvota, lisenziyalaşdırma, "könüllü" öz limitləri 
b) Qrantlar, kreditlər, dempinq 
c) Müqavilə və sazişlər 
d) Dövlət satınalmaları 
e) Vergilər və ödənişlər 

 

195. Maliyyə metodlarına xarici ticarətin tənzimlənməsi daxildir?  

a) Gömrük rüsumları və kvotalar 
b) Kvota, lisenziyalaşdırma, "könüllü" yeganə məhdudiyyət 
c) Qrant, kredit, dempinq 
d) Dövlət satınalmaları 
e) Vergilər və rüsumlar, texniki maneələr 

 

196. Azərbaycan ticarət baxımından pisləşib, o deməkdir ki.?  

a) İxrac üçün dünya qiymətlərinin azaldılması 
b) İixrac dünya qiymətinin artması və malların idxalı 



c) İxrac mallarının dünya qiymətlərinin artması artıqidxal olunan malların dünya 
qiymət 

d) İdxal –ixrac mallarının dünya qiymətlərinin artımı 
e) İxrac edilən malların dünya qiymətlərinin artması idxal malların dünya 

qiymət səviyyəsini artırmır 

 

197. İstehlakın nəticəsi daxili bazarda qiymət məhsulunun azadılması necə adlanır? 

a) Gəlir təsiri 
b) Yenidən bölüşdürülməsi təsiri 
c) Müdafiə təsiri 
d) İstehlak təsiri 
e) Miqyaslı təsiri 

 

198. Xarici ticarətdə ticarət siyasətinin dövlət tənzimlənməsi koordinasiya və 
çoxtərəfli sazişlər tənzimlənməsinin istənilən növü üçün? 

a) Birtərəfli 
b) İkitərəfli 
c) Çoxtərəfli 
d) Vahid 
e) Tək tərəfli 

 

199. Portfolio investisiyaların təmsil şəklində edilir?  

a) Texnologiyası; 
b) Bazarları; 
c) Pul şəklində kapital; 
d) İxtisaslı kadrlar; 
e) Tikinti müəssisələri 

 

 

200. Birbaşa investisiya hissəsinə daxildir? 

a) Kapitalın xarici investisiyaları; 
b) Yardım mənbəyi kimi, yenidən investisiya mənfəətindən istifadə; 
c) Səhmlərin alınması; 
d) Borc, qiymətli kağızlarına investisiya; 
e) Ödənişlər balans kreditlər; 

 

 



201. Kapital xarakteri bölünür?  

a) Orta və uzunmüddətli; 
b) Birbaşa investisiyalar və portfel investisiya; 
c) Dövlət və özəl; 
d) Sahibkarlıq və kredit; 
e) Əqli və fiziki; 

 

202. Müddətli kapital investisiyaları üzrə bölünür? 

a) Sahibkarlıq və kredit 
b) Dövlət və özəl; 
c) Birbaşa və portfel investisiya; 
d) Orta müddətli və uzun müddətli; 
e) Əqli və fiziki; 

 

203. Dünya ticarətində lider mövqe tuturlar?  

a) Sənayecə inkişaf etmiş ölkələr 
b) İnkişafda olan ölkələr 
c) Yeni sənaye ölkələri 
d) Keçid iqtisadiyyatlı ölkələr 
e) Sosialist ölkələri 

 

204 Açıq iqtisadiyyatın üstünlüklərinə aiddir?  

a) Beynəlxalq ixtisaslaşmanın dərinləşməsi və istehsalın koperativləşməsi, 
resursların bölgüsü , dünya təcrübəsinin yayılması və daxili bazarlarda 
rəqabətin artması 

b) Ölkədən xarici valyutanın axını , məhsul satışının azalması 
c) Milli valyutanın kursunun yüksəlməsi, inflyasiyanın aşağı düşməsi 
d) İnflyasiyanın aşağı düşməsi 
e) İşsizliyin artması 

 

205. Mühəndis məsləhətçi xidmətləri hansı formada təqdim olunmur? (Çəki: 1  

a) direktiv göstərişlər 
b) smeta 
c) tövsiyyə 
d) texniki sənədləşdirmə 
e) düzgün variant yoxdur 

 



206. Beynəlxalq biznesdə portfel riski nədir? 

a) qiymətli kağızların növləri üzrə itirilmə ehtimalıdır 
b) maliyyələşdirmə ilə bağlı olan yeni texnika və texnologiyanın riskidir 
c) tövsiyyə 
d) material resurslarının çatışmazlığı ilə bağlı olan risk 
e) düzgün variant yoxdur 

 

207. Hansı nəzəriyyə təchizat tərəfdən ticarəti izah edir ? 

a) Tələb bərpa nəzəriyyəsi 
b) Istehsal nəzəriyyəsinin əks amilləri 
c) Tələb və əks crossover tələb nəzəriyyəsi 
d) Istehsal spesifik amilləri nəzəriyyəsi 
e) Texnologiya boşluğu nəzəriyyəsi ; 

 

208. Ticarət siyasətinin alətlərinə daxildir ?  

a) Gömrük rüsumları və kvota lisenziyaların, könüllü ticarət məhdudiyyətləri , 
vergilər və ödənişlər, dempinq , subsidiyalar və kreditlər; 

b) Planlaşdırma. proqnozlaşdırma, menecment, marketinq ; 
c) Qiymət, tələb və təklif; 
d) İxracı, idxalı, təkrar ixracı; 
e) Proteksionizm, ticarət genişləndirilməsi; 

 

209 Xarici ticarətin tənzimlənməsi iqtisadi üsulların köməyi ilə ?  

a) Lisenziyalar, kvotalar , könüllü ticarət məhdudiyyətləri , texniki maneələr; 
b) Gömrük tarifi və gömrük rüsumları 
c) Subsidiyalar. kreditlər; 
d) Vergilər və rüsumlar, dövlət satınalmaları 
e) Dempinq; 

 

210. Kənd təsərrüfatı proteksionizm hissəsi kimi müəyyən sektorlarda , xüsusilə 
kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı proteksionizm çərçivəsində proteksionizim necə 
adlanir?   

a) Seçici 
b) Sənaye; 
c) Kollektiv 
d) Gizli; 
e) Kollektiv-gizli; 

 



 

211. Portfel investisiyalarının beynəlxalq uçotunu aparmaq üçün istifadə olunan svop 
nə deməkdir? 

a) müəyyən bir müddətdən sonra qiymətli kağız mübadiləsini nəzərdə tutan 
razılaşmadır 

b) qısamüddətli mel aləti olub borc almanın bankla bağladığı müqaviklə 
əsasında buraxılır 

c) faiz stavkasının həcmi haqqında razılaşmadır 
d) tikintiyə qoyulan investisiyalar 
e) heç biri 

 

212. Neokeyns və neoklassik nəzəriyyələri nəyə əsaslanır? 

a) makroiqtisadi analizə 
b) mikroiqtisadi analizə 
c) investorların davranışına 
d) ev təsərrüfatı və firmaların davranışına 
e) heç biri 

 

213. K. Marks kapitalın ixracını nə ilə izah etmişdir? 

a) kapitalın ölkədəki artıqlığı ilə 
b) kapitalın ölkədəki əskikliyi ilə 
c) işgüzar aktivliyin aşağı olması ilə 
d) ölkənin avtarkiya ölkəsi olması ilə 
e) heç biri 

 

214. Portfel investoru xarici ölkələrdə nə maraqlandırır?  

a) xarici qiymətli kağızların gəlirlik səviyyəsi 
b) qoyuluşlar üzrə risklərin səviyyəsi 
c) xarici qiymətli kağızların likvidlik səviyyəsi 
d) öz qiymətli kağız portfelini xarici mənşəli kağızların hesabına diversifikasiya 

edilməsi 
e) hamısı 

 

215. İnstitut təminatı deyiləndə nə başa düşülür?  

a) intellekt mülkiyyət sahəsində ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq və milli 
təşkilatların fəaliyyət göstərməsi 

b) əldə edilən xarici texnologiyaların maliyyə hesablamalarının effektiv sxemləri 
c) bütün haqq və münasibət toplumunun hüquqi müdafiəsi 



d) toplu dəyəyrin artması 
e) heç biri 

 

216 Biznesin restrukturizasiyasını şərtləndirən amillərdən biri:  

a) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullara bazarda tələbin azalması, rəqabət 
mübarizəsinin güclənməsi 

b) İstehsal edilən məhsulun yüksək keyfiyyəti 
c) Rəqabət mübarizəsinin azalması 
d) Istehsal edilən məhsulun qiymətinin qalxması 
e) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullarda tələbin çoxalması 

 

217 İstehsal proqramı nədir? 

a) Müəssisənin biznes planının əsas bölməsi məhsul iostehsalı və realizasiya 
bölməsidir 

b) Müəssisənin biznes proqramının əsas bölməsi 
c) əmək resurlarının bölüşdürülməsinin biznes planı 
d) müəssisənin biznes planının əsas bölməsi, investisiyanın cəlb edilməsi 
e) Bütün variantlar düzdür 

 

218. Fərdi istehsalın xüsusiyyətləri: 

a) Texnoloji ixtisaslaşma üzrə iş yerlərinin təşkili 
b) İstehsalın təşkil müddətinin böyük olması 
c) Bitməmiş istehsalın çox olması 
d) Canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması 
e) Bütün variantlar düzgündür 

 

219 Seriyalı istehsalın xüsusiyyətləri: 

a) əhəmiyytəli miqdarda hazırlana geniş çeşiddə təkrarlana məhsulun daim 
olması 

b) seriyalarla haqzırlanan məhsulun döriliyi 
c) İstehsal tsikilinin müddətinin qısa olması 
d) Buraxılan məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin avtomatlaşdırılması 
e) Bütün variantlar düzgündür 

 

220 Kütləvi istehsalın xüsusiyyətləri:  

a) İş yerlərinin ixtisaslaşması 
b) Xüsusi və ixtisaslaşmış avadanlıq və xüsusi çəkiyə malik olması 



c) Kompleks mexanikiləşdirilmiş, atomatlaşdırılmış texnoloji proreslərin yüksək 
faiz təşkil etməsi 

d) Müəssisənin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi 
e) Bütün variantlar düzgündür 

 

221. İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda tk- nəyi göstərir? 

a) Əməliyyat üzrə tam vaxt norması 
b) Partiyadakı detalların sayını 
c) iş günlərinin uzunluğunu 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

222. İTHVS-nin əsasını nə təşkil edir?  

a) İTH dövrünün sistem-struktur təhlili 
b) Məhsulların istehsalı və nəzarət üzrə texnoloji proseslərin tipləşdirilməsi və 

standartlaşdırılması 
c) Texnoloji avadanklıq və alətlərin standartlaşdırılması 
d) Standart elementlərindən anadanlıqların aqreqatlaşdırılması 
e) Bütün variantlar düzdür 

 

223 Ms orta illik gücü düsturunda nədir? 

a) Orta illik sıradan çıxan günləri 
b) Orta illik daxil olan gücləri 
c) Fəaliyyət müddəti 
d) Giriş gücləri 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

224. Marketinq nədir? 

a) Müəssisənin istehsal və satış fəaliyyətinin elə idarə etmə sistemidir ki, bu 
zaman yalnız bazarın təhlil əsasında istehsal edilmiş məhsulun satışı 
maksimum mənfəət götürülməsi problemi həll olunur. 

b) Müəssisənin istelak və satış fəaliyyətinin elə idarə etmə sistemidir ki, bu 
zaman yalnız bazarın təhlil əsasında istehsal edilmiş məhsulun satışı 
maksimum mənfəət götürülməsi problemi həll olunur. 

c) Müəssisənin istehsal və satış fəaliyyətinin elə idarə etmə sistemidir ki, bu 
zaman yalnız bazarın təhlil əsasında istehsal edilmiş məhsulun satışı 
minumum mənfəət götürülməsi problemi həll olunur. 

d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün cavablar doğrudur 



 

225 Marketinqin xarici amillərinə hansılar aid deyil?  

a) İstehlakçının davranışı 
b) Hökümətin və yerli hakimiyyətin hərəkəti 
c) əmtəənin hazırlanma texnologiyasında nailiyyət və dəyişikliklər 
d) İnformasiya vasitələrinin təsiri, iqtisadiyyatın vəziyyəti 
e) daxili idarə etmə 

 

226. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən maliyyə modeli nəyi ifadə edir? 

a) müəssisənin əsas büdcə sistemini 
b) müəssisənin işçi qüvvəsini 
c) SWOT-təhlili 
d) müəssisənin taktika və strategiyasını 
e) düzgün variant yoxdur 

 

227. Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə yanaşmaya əsasən böyük layihələr zamanı 
bəzi tapşırıqlara (məs. detallaşdırılmış injinirinq) əsasən necə həyata keçirilir?  

a) subkontraktla 
b) monitorinqlə 
c) kontraktsız 
d) düzgün variant yoxdur 
e) dəyirmi masa əsasında 

 

228. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı menecer nəyi 
müəyyən edir? 

a) makroiqtisadi göstəriciləri 
b) fond birjalarında ümumi vəziyyəti 
c) düzgün variant yoxdur 
d) iqtisadi stabilliyi 
e) müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olan işçilərin hansı məqsədlərə nail 

olmalarını müəyyən edir. 

 

229. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı texniki direktor nə üzrə 
məsuliyyət daşıyır? 

a) məhsul və xidmətlərin istehsal prosesi üzrə 
b) aktivlərin mövcud olması üzrə 
c) kapital qoyuluşu üzrə 
d) əmtəə və xidmətlərin satışı üzrə 



e) düzgün variant yoxdur 

 

230 Beynəlxalq biznesdə qəza riski nəyə gətirib çıxarır ? 

a) sahibkarlıq firmasının iflasına, yəni sahibkar tərəfindən bütün əmlakın 
itirilməsinə gətirib çıxarır 

b) firmanın mənfəətinin çoxalmasına 
c) sahibkarın əmlakının bir hissəsinin itirilməsinə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) investisiyaların azalmasına 

 

231 OPT-nin əsas məqsədi hansıdır? 

a) Kəmiyyət, keyfiyyət, müddət və xərc kriteriyaları üzrə itehsal proqramının 
yerinə yetirilməsi 

b) Yalnız keyfiyyət 
c) Yalnız xərc kriteriyaları üzrə itehsal proqramının yerinə yetirilməsi 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

232. Hər bir müəssisə hüquqi şəxs olaraq istehsalın təşkilinin problemlərinin həlli 
zamanı hansı suala cavab verməlidir?  

a) Nə, hansı avadanlıqla istehsal etmək? Hazır məhsulu kimə vermək? Və 
mənfəət olacaqmı? 

b) Məhsul necə olacaq? 
c) Hazır məhsulun satış qiyməti necə olacaq? 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün cavablar doğrudur? 

 

233 Çıxış gücləri necə müəyyənləşdirilir? 

a) Sıradan çıxan və yeni daxil olan gücləri nəzərə almaqla plan dövrünün 
sonuna müəyyən edilir 

b) Sıradan çıxan gücləri nəzərə almadan plan dövrünün sonuna müəyyən edilir 
c) Yeni daxil olan gücləri nəzərə almadan plan dövrünün sonuna müəyyən edilir 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün cavalar doğrudur 

 

234. Giriş gücləri necə müəyyən edilir?  

a) İlin əvvəlində mövcud avadanlıqlar üzrə müəyyən edilir 



b) İlin sonuna maliyyə vəsaitlərinə əsasən 
c) İlin əvvəlində maliyyə vəsaitıərinə əsasən 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 

235. Müəssisənin istehsal gücü nə ilə müəyyənləşdirir? 

a) Aparıcı sexlərin, sahələrin və aqreqatların gücləri ilə 
b) Korperasiyaların gücləri ilə 
c) Maya dəyərinin gücü ilə 
d) Düzgün cavab yoxdur 
e) Yalnız sahələrin gücü ilə 

 

236. Orta illik istehsal gücündə Md nədir? 

a) Orta illik daxil olan güclər 
b) Giriş gücləri 
c) Orta illik sıradan çıxan güclər 
d) Fəaliyyət müddəti yoxdur 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

237. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən məqsədli strateji model nədir?  

a) müəssisənin məqsədinə və inkişaf strategiyasına uyğun olaraq təşkilati 
strukturun qurulması 

b) məhsul istehsalına görə məsuliyyətin qoyulması 
c) informasiya axınları yaradan müvəqqəti əməliyyatların qurulması 
d) düzgün variant yoxdur 

 

238. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən təşkilati-funksional model: 

a) müəssisənin struktur bölmələrinə, məhsul istehsalına, həmçinin müvafiq 
idarəetmə funksiyalarının yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyətin 
qoyulması 

b) layihənin reallaşdırılması üçün müəssisədə müvəqqəti qrupun təşkili 
c) müəssisənin məqsədinə uyğun olaraq təşkilati strukturun qurulması 
d) düzgün variant yoxdur 

 

239. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən funksional-psixoloji model necə 
təsvir edilir? 



a) biznes prosesləri material və informasiya axınları yaradan müvəqqəti 
ardıcıl sadə əməliyyat şəklində təsvir edir 

b) müəssisənin məqsədlərinə çatması üçün qrupun yaradılması şəklində 
c) büdcə şəklində 
d) matris şəklində 
e) düzgün variant yoxdur 

 

240. Beynəlxalq biznesdə təşkilati plana əsasən menecerin funksiyasına nə daxildir? 

a) işçiləri birgə fəaliyyətə hazırlamaq 
b) işçilərin efektiv son nəticəyə səylərini artırmaq 
c) insanlara məxsus fərdi xüsusiyyəti yumşaltmaq 
d) işin son nəticəyə görə lazımi mükafatlandırma sisteminin 

müəyyənləşdirilməsi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

241 Beynəlxalq biznesdə xarici investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?  

a) ölkələrin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 
qoyuluşu 

b) maşın və avadanlıqların alınması 
c) yalnız qısamüddətli kapital qoyuluşudur 
d) ölkənin investisiya obyektlərinə rezidentlər olmayanların kapital 

qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

242 Biznes layihələrinin məqsədlərini nəzərə alaraq real investisiyaları hansı 
qruplara aid etmək olar? 

a) əsas kapitala investisiya qoyuluşu 
b) əsaslı təmir xərcləri 
c) qeyri-maddi aktivlər 
d) dövriyyə vəsaitlərinin artırılmasına investisiyalar 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

243. Beynəlxalq biznesdə biznes-plana əsasən müəssisənin öz vəsaitləri hansılardır? 

a) amortizasiya ayırmaları 
b) daxili aktivlərin səfərbərliyi 
c) bölüşdürülməmiş gəlir 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) çıxdaş olmuş əmlakın reallaşdırılmasında əldə olunan vəsait 



 

 

244 Beynəlxalq biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən 
investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prinsiplərinə hansı aiddir?  

a) metodoloji prinsiplər 
b) metodiki prinsiplər 
c) əməliyyat prinsipləri 
d) bütün variantlar doğrudur 

 

245. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
idarəetmənin qərarlarının qəbulu hansı mərhələlər üzrə aparılır?  

a) variantların təhlili 
b) hər variantla bağlı nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi 
c) hər variantla bağlı itkilərin qiymətləndirilməsi 
d) reallaşdırılan qərarların faktiki nəticələrinin qiymətləndirilməsi 
e) bütün variantlar düzdür 

 

246 Beynəlxalq biznesdə kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun 
olaraq rasional (səmərəli) qərar dedikdə nə başa düşülür?  

a) obyektiv təhlilə əsaslanmış seçim 
b) subyektiv təhlilə əsaslanmış seçim 
c) heç bir təhlilə əsaslanmamış seçim 
d) yalnız intuisiyaya əsaslanmış seçim 
e) düzgün variant yoxdur 

 

247. Beynəlxalq biznesdə kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun 
olaraq bunlardan hansı istehsal resurslarına aiddir? 

a) təbii resurslar 
b) əmək resursları 
c) maliyyə resursları 
d) maddi resurslar 
e) bütün variantlar düzdür 

 

248. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı planlaşdırma prosesi 
özünə nəyi aid edir?  

a) necə etmək haqqında qərar qəbulunu 
b) nə vaxt etmək haqqında qərar qəbulunu 



c) kimin edəcəyini müəyyən etmək haqqında qərar qəbulunu 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) nə etmək etmək haqqında qərar qəbulunu 

249. Beynəlxalq biznesdə xarici risklərə hansılar aiddir .? 

a) siyasi situasiyalar, iqtisadi və maliyyə böhranı, inflyasiya və s. 
b) iqtisadi situasiyalar 
c) inflyasiya 
d) maliyyə böhranı 
e) bütün variantlar doğrudur 

250. Beynəlxalq biznesdə investisiya riski nədir ? 

a) pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması zamanı ortaya çıxan bütün mümkün 
risklər 

b) istehsal zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklər 
c) əmtəə və xidmətlərin reallaşdırılması zamanı 
d) düzgün variant yoxdur 
e) avadanlıqlar sıradan çıxan zaman 

251 Çoxmilli şirkətlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

a) Müxtəlif ölkələrin milli şirkətlərini birləşdirən cəmiyyətlər 
b) 1 ölkə çərçivəsində fəaliyyət göstərən kompaniya 
c) Xarici ölkələrdə passiv vəsaiti olan şirkətlər 
d) Ölkə sərhədlərindən kənarda fəaliyyət göstərməyən şirkətlər 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

252. Totalitarizmi səciyyələndirən əsas cəhətlər hansılardır? 

a) Vahid kütləvi partiya və bütün hakimiyyətin ona tabe olması 
b) Partiyanın özünün liderin ətrafında təşkil olunması 
c) İctimai həyatın bütün sferalarının total nəzarət altında olması 
d) Terrorçu polis nəzarəti olan cəmiyyət 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 

253.  Qarışıq iqtisadiyyat dedikdə hansı iqtisadiyyat başa düşülür?  

a) Çoxukladlı əksərən bazar iqtisadiyyatının versiyası 
b) Bütün resurslara ictimai mülkiyyətin hakim olması 
c) Ənənəvi geri qalmış texnika və əl əməyinə əsaslanan iqtisadiyyat 
d) Düzgün variant yoxdur 
e) Qiymətlərin sərt dövlət tərəfindən müəyyən edilən iqtisadi sistem 

 

 



254. Birinci dünya ölkələri dedikdə hansı ölkələr başa düşülür? 

a) Dünyada elmi-texniki cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələr 
b) Şərqi Avropa,Rusiya,MDB-nin Avropa ölkələri 
c) Asiya,Afrika və Latın Amerikasının inkişaf etməkdə olan ölkələri daxildir 
d) Bütün variantlar doğrudur 
e) Texniki inkişafa cəhd atan ölkələr 

 

255. Passiv tədiyyə balansı milli valyuta məzənnəsinə necə təsir göstərir 

a) Valyutanın məzənnəsi aşagı düşür 
b) Valyuta məzənnəsi yuxarı qalxır 
c) Valyuta məzənnəsi sabit qalır 
d) Valyuta məzənnəsi həm yuxari qalxir həm aşağı düşür 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

256. Bazar iqtisadiyyatının özünəməxsus cəhəti hansı deyil? 

a) Bütün resuslara ictimai mülkiyyəti hakim olması 
b) iqtisadi subyektlərin sərbəstliyi 
c) qiymətlərin əksəriyyətinin tələb-təklifin tarazlığından yaranması 
d) təsərrüfat fəalliğının stimullaşdırılması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

257. Hansı ildə “Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
haqqında” qanun qəbul edilmişdir?  

a) 1993 
b) 1991 
c) 1994 
d) 1992 
e) 1996 

258. Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin “ Dövlət 
proqramı” nə vaxt təsdiq edilmişdir 

a) 2000-ci il avqustun 10-da 
b) 1991-ci il iyun 15-də 
c) 2000-ci il sentyabrın 15-də 
d) 1995-ci il iyul 15-də 
e) 2000-ci il avqustun 12-də 

259. Azərbaycan Respublikasının “Reklam haqqında” qanunu nə zaman qəbul 
edilmişdir? 

a) 1997-10-03 



b) 1996-09-02 
c) 1998-08-01 
d) düzgün variant yoxdur 
e) 2000-11-05 

260.. Beynəlxalq biznesdə kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun 
olaraq iqtisadi təhlil nədir? 

a) xərclərin və gəlirinn qiymətləndirilməsi metodlarının məcmusudur 
b) layihənin təhlili 
c) ətraf mühitin təhlili 
d) SWOT-təhlil 
e) düzgün variant yoxdur 

261.. Bunlardan hansılar maliyyə risklərinə aiddir? 

a) İnflyasiya riskləri 
b) Təbii risklər 
c) Kommersiya riskləri 
d) Nəqliyyat riskləri 
e) Ekoloji risklər 

262 Bankımızda qəbul olunan valyuta riski bankın məcmu kapitalının neçə faizindən 
çox olmamalıdır? 

a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 7 
e) Düzgün variant yoxdur 

263. Bu klassiklərdən hansı müqaisəli üstunliklərin nəzəriyyəsini kəşv edib? (Çəki: 1)
  

a) D.Rekardo; 

b) D. Petti; 

c) A. Smit; 

d) C. S. Mill; 

e) P. Buagilber; 

264. Klassiklərdən hansı “alternativ qiymət” anlamını istifadə edib? 

a) D.Rekardo; 

b) D. Petti; 

c) A. Smit; 

d) C. S. Mill; 



e) P. Buagilber; 

265.. Məhsulun həyat sklinin hansı mərhələsində istehsal edən ölkələrdə 
cəmləşir,yenilik edən ölkələr isə məhsul idxalçılarına çevrilirlər? 

a) Yürütmə 
b) Artım 
c) Yetkinlik 
d) Standartlaşma 
e) Artma və yetkinlik 

266. Alternativ beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrində hansı azalan geri qaytarma 
qanununa əsaslanır? 

a) Texnoloji qeyri-bərabərlik 
b) İstehsal amillərinin reversi 
c) Məhsulun həyat tsiklinin nəəriyyəsi 
d) Spesifik istehsal amillərinin nəzəriyyəsi 
e) Miqyas səmərəsinin nəzəriyyəsi 

267 Beynəlxalq ticarətdə ümumi tarazlıq modeli hansıdır? 

a) Ölkədaxili əmtəənin tələb və təklifini ölkəxarici əmtəənin tələb və təklifi 
ilə birləşdirilməsi 

b) Beynəlxalq ticarətin eynitipli əmtəələrlə ,sahəarası ticarətdə müqayisəli 
üstünlükləri nəzəriyyəsini doldurulması 

c) Beynəlxalq ticarətin təklif tərəfdən deyil,təlabat tərəfdən izah olunması 
d) Beynəlxalq ticarəti tələb tərəfdən deyil təklif tərəfdən ifadə olunması 
e) müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini inkar etməsi 

 

268. Beynəlxalq biznesdə sahibkar üçün situasiyanın qeyri-müəyyənliyi nə ilə izah 
olunur ? 

a) çoxsaylı dəyişənlərdən, davranışlarını hər zaman kifayət qədər dəqiqliklə 
müəyyənləşdirilməsi mümkün olmayan kontagentlərdən və şəxslərdən 
asılıdır 

b) azsaylı dəyişənlərdən, davranışlarını hər zaman kifayət qədər dəqiqliklə 
müəyyənləşdirilməsi mümkün olmayan kontragentlərdən asılıdır 

c) azsaylı dəyişənlərdən və şəxslərdən asılıdır 
d) çoxsaylı dəyişənlərdən, davranışlarını hər zaman kifayət qədər dəqiqliklə 

müəyyənləşdirilməsi mümkün olan kontagentlərdən asılıdır 
e) düzgün variant yoxdur 

269.  Beynəlxalq biznesdə spekulyativ riski nə ifadə edir ?  

a) mənfəət və ya zərər əldə etmə variantını (misal üçün qiymətli kağızların 
əldə edilməsindən) ifadə edir 

b) verilmiş coğrafi regionda biznes fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı 
risklər 



c) düzgün variant yoxdur 
d) zəif risklər 
e) fərd üçün birbaşa risklər 

 

270.. Beynəlxalq biznesdə daimi risklər nədir ?  

a) verilmiş coğrafi rayonda və ya müəyyən iqtisadiyyat sferasında biznes 
fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı risklər 

b) mənfəət və ya zərər əldə etmə variantını ifadə edən risklər 
c) ayrı-ayrı regionlarda baş verən risklər 
d) düzgün variant yoxdur 
e) zəif risklər 

 

271 Maliyyə risklərinə hansı aid deyil? 

a) Siyasi risklər 
b) Likvidlik riskləri 
c) Valyuta riskləri 
d) İnflyasiya riskləri 
e) Deflasiya riskləri 

 

272 Bunlardan hansı siyasi risklərə aiddir? 

a) Ölkədə baş verən siyasi hadisələrdən irəli gələn müharibələr 
b) Epidemiyalar 
c) Yüklərin hava,boru,dəniz vasitəsilə daşınmasında problemlər 
d) Təbii mühitin çirklənməsi 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

273. Kollektiv valyuta dedikdə nə başa düşülür? 

a) İqtisadi təşkilatların dövlətlərarası təşkilatlarda hesablaşmalarda istifadə 
edilən valyuta 

b) Bir valyutanın istənilən valyutaya məhdudiyyətsiz dəyişdirilməsi 
c) Yalnız bir valyutadan ibarət olan valyuta 
d) Bir ölkə daxilində istifadə edilən valyuta 
e) Heç bir variant düz deyil 

 

274. Fransanın rəhbərliyi altında yaranmış ‘’Qızıl bloka’’ hansı ölkələr daxil idi?  

a) İsveçrə,Belçika,Hollandiya 
b) İsveç,Lüksemburq,Hollandiya 



c) Almaniya,Polşa,Çexiya 
d) Belçika,Almaniya,İsveç 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

275. İstehsal miqyasını artması ilə əmtəə vahidinin maya dəyəri nəyə əsasən enir? 

a) ixtisaslaşdırılmanı artması,istehsalın bölünməzliyi ,texnoloji qənaət 
b) istehsal və əməyin təşkili 
c) ölkənin əmək resursları ilə təminatı 
d) ölkənin istehsal resursları ilə təminatı 
e) xarici investisiyanın iqtisadiyyatda artması 

276. Samuelson-Consun teoremi əsasında :  

a) Beynəlxalq ticarət qiyməti artan əmtəənin istehsall üçün intensiv istifadə 
olunan amil sahibinin gəlirin artmasına və qiyməti enən əmtəənin 
istehsalında intensiv istifadə olunan amilin qiymətinin enməsinə gətirir 

b) Beynalxalq ticartdə qiymətin beynəlxalq valutaya ğörə qalxıb enməsini 
müəyyən edir 

c) Beynəlxalq ticarətdə əmtənin bazar dəyərini müəyyən edir 
d) Beynəlxalq ticarətdə əmtənin real dəyərini müəyyən edir 
e) Heç bir cavab düz deyil 

 

277. Millətin müqaisəli üstünlikləri nə ilə təyin olunur?  

a) Cəmiyyətdə istehsal məsrəfilərin ümümi səviyyəsi ilə; 
b) Əmtəə vahidini istehsalına xərc olunan olkənin ehdiyatları ilə; 
c) Ölkənin müxtəlif sahələrinin əmtəə vahidi istehsalının alternativ 

məsrəfələri ilə; 
d) Ölkənin ixtisaslaşma səviyyəsi ilə; 
e) İstehsalın miqyası ilə; 

 

278 Bu klassiklərdən hansı təbii və əldə olunmuş üstünliklər nəzəriyyəsinin irəli 
sürmüşdür?  

a) D.Rekardo; 

b) D. Petti; 

c) A. Smit; 

d)  C. S. Mill; 

e) P. Buagilber; 

 



 

279. Bu klassiklərdən hansı sübüt edib ki, istənilən ölkə üçün əsaslı üstünlikləri 
olmağından və yaxud olmamağından asılı olmayaraq bütün və ya bəzi əmtəələrin 
istehsalında xarici ticarət sərfəlidir?  

a) A. Smit; 

b) D. Rekardo 

c) U. Petti; 

d) P. Buagilber; 

e) C. S. Mill; 

 

280. Məhsulun həyat tsiklinin hasnı mərhələsində təmamilə standartlaşdırılır,kapital 
həcmi isə böyüyür? 

a) Yürütmə 
b) Artma 
c) Yetkinlik 
d) Enmə 
e) artma və yetkinlik 

 

281. Beynəlxalq biznesdə qısamüddətli marketinq planları neçə il müddətinə 
hazırlanır? 

a) 1 il 
b) 2 il 
c) 3 il 
d) 4 il 
e) düzgün variant yoxdur 

 

282. Beynəlxalq biznesdə qısamüddətli marketinq planlarının perspektivli planlardan 
fərqi:  

a) qısamüddətli marketinq planları ətraflı olur 
b) perspektivli planlar daha ətraflı olur 
c) qısamüddətli marketinq planları dar çərçivədə olur 
d) heç bir fərqi yoxdur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

283. Beynəlxalq biznesdə marketinq planına əsasən konsern nədir?  



a) müstəqil müəssisələrin kapitalda, maliyyə əlaqələrində, şəxsi birliklərdə, 
sıx istehsal əməkdaşlığında iştirak sistemi vasitəsilə bağlı birləşmə 
formasıdır 

b) iki və daha çox müstəqil şirkətin müəyyən kommersiya məqsədlərinə nail 
olmaq, şirkətlərin birləşmiş və bir-birini qarşılıqlı tamamlayan strateji 
resursların sinergiyasını almaq 

c) üçün kooperasiya haqqında müqavilədir 
d) müstəqil şirkətlərin koordinasiya olunmuş sahibkar fəaliyyətinin müxtəlif 

məqsədi ola bilən müvəqqəti ittifaqıdır 
e) düzgün variant yoxdur 
f) bir neçə şirkətin ümumi məqsədlərini və ya üstünlüklərini mühafizə etmək 

üçün fəaliyyətlərini birləşdirdiyi səhmdar cəmiyyətidir 

 

284. Beynəlxalq biznesdə marketinq planının vəzifələri:  

a) müəssisə fəaliyyətinin məqsədləri müəyyən etmək 
b) əməkdaşlarının səyini koordinasiya etmək 
c) müəssisə fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etmək 
d) müəssisə fəaliyyətinin məqsədləri və istiqamətlərini müəyyən etmək 
e) bütün variantlar düzdür 

 

285. Beynəlxalq biznesdə marketinq planının tərkib hissələri:  

a) bazarda vəziyyətin təhlili 
b) marketinqin məqsədləri, strategiyası 
c) işçi proqramı 
d) planlaşdırılan büdcə, mənfəət, gəlir, nəzarət 
e) bütün variantlar düzdür 

 

286 Beynəlxalq biznesdə marketinq planının “xülasə” bölməsində nə əks olunur 

a) əsas vəzifələr, qərarlar və təkliflər 
b) işçi proqramı 
c) bazarın təhlili 
d) ətraf mühit 
e) düzgün variant yoxdur 

 

287. Beynəlxalq biznesdə marketinq planının “bazarda vəziyyətin təhlili” bölməsində 
nə əks olunur?  

a) bazarın təhlili 
b) əmtəə təhlili 
c) rəqiblərin təhlili 



d) ətraf mühit amillərinin ətraflı təhlili 
e) bütün variantlar düzdür 

 

288. Beynəlxalq biznesdə marketinqin məqsədi nədir?  

a) elmi şəkildə aparılmış tədqiqatdan sonra planla müəyyən olunmuş dövrdə 
əldə edilə bilənlər 

b) planla müəyyən edilmiş dövrdə menecment fəaliyyəti nəticəsində əldə edilə 
bilənlər 

c) plandan kənar proseslər 
d) düzgün variant yoxdur 

289. Beynəlxalq biznesdə marketinq strategiyası dedikdə nə başa düşülür? 

a) firmada işlənib hazırlanmış uzunmüddət üçün məqsədlər sistemi və bu 
məqsədlərə nail olmaq üçün kompleks tədbirlər 

b) bazarın, ətraf mühitin və rəqiblərin təhlili 
c) məhsulun vaxtında lazımi yerə çatdırılması 
d) məhsulun bölüşdürülməsi kanalları 
e) düzgün variant yoxdur 

 

290. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı marketinq şöbəsinin 
rəhbərləri nə ilə məşğul olmalıdır?  

a) satişi təşkil edir, istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlər üçün alicilar tapir 
b) mühasibat uçotu aparır 
c) işçiləri işə qəbul edir 
d) testləşmə və anketləşmə aparır 
e) düzgün variant yoxdur 

 

291 Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı kontrolinq xidmətinin 
neqativ aspektlərinə hansını aid etmək olar? 

a) müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti haqqında informasiyanın 1 yerdə 
mərkəzləşdirilməsi 

b) kontrolinq xidmətinin digər departamentlərdən daha ön siraya keçməsi və 
təşkilatdaxili funksional dəyişikliyi , müəssisə daxilində müxtəlif 
konfrantasiyaya səbəb ola bilər 

c) vahid standartlar və planlaşdırmaların tətbiqi 
d) düzgün variant yoxdur 

 

292 Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı AİS-lərin əsas məqsədi 
nədir? 



a) informasiyanı elə yığmaq, birləşdirmək ki, ona müdaxilə çətin olsun 
b) informasiyanı elə yığmaq ki, onun istifadəsi ləng olsun 
c) düzgün variant yoxdur 
d) informasiyanı elə yığmaq, tematik birləşdirmək və emal etməkdir ki, 

istifadəçi interpretasiyasi üçün informasiyaya sürətli və rahat giriş təmin 
edilsin 

 

 

293. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı informasiyanın xarici 
mənbələrinə nə aiddir?  

a) elektron və kağiz daşiyicilari formasinda müəssisənin müştəriləri və 
partnyorlari tərəfindən təqdim olunmuş materiallar və məlumatlar 

b) əməliyyat işləri üçün nəzərdə tutulmuş tranzasion sistemlər 
c) qanunvericilik 
d) düzgün variant yoxdur 

 

 

294. Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı verilənlərin 
formalaşmasında hansı mənbələr ila ola bilər?  

a) verilənlərin daxili ziddiyyətliliyi 
b) verilənlərin daxil edilməsinin təhlükəsizliyi 
c) sistemin bütünlüklə fəaliyyəti 
d) konkretliliyin yoxlanmasi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

295. İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı yuxarı səviyyənin rəhbərləri nəyi müəyyən 
edir? 

a) marketinqi 
b) ümumi strategiyani, təşkilatin siyasətini və ümumi fəaliyyətini 
c) mühasibat uçotunu 
d) işin koordinasiya edilməsini 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

296 Beynəlxalq biznesdə idarəetmə stilinin seçilməsi zamanı maliyyəçilər nəyə 
cavabdehdirlər? 



a) tabelikdə olanların işə gecikməməsi üzrə 
b) satışın təşkili üzrə 
c) mühasibat uçotu, aktivlərin mövcud olmasi və kapital qoyuluşu üzrə 
d) əmtəə və xidmətlər üçün alıcıları tapmaq üzrə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

297 Beynəlxalq biznesdə risk dedikdə nə başa düşülür ? 

a) nəzərdə tutulmuş son nəticələrə (mənfəət, gəlir) nail olmaq üçün 
əvvəlcədən planlaşdırılmış xərclərdən çox gözlənilən xərclərin ortaya 
çıxmasını ifadə edir 

b) yüksək məhsuldarlıq 
c) yüksək səmərəlilik 
d) düzgün variant yoxdur 
e) yüksək mənfəət əldə edilməsi 

 

 

298 Beynəlxalq biznesdə sığorta riski dedikdə nə başa düşülür ? 

a) hadisənin və ya hadisələr məcmusunun baş verməsi ehtimalıdır ki, onlar 
baş verdikdə sığortalama həyata keçirilir 

b) istehsal zamanı baş verəcək risklər 
c) düzgün variant yoxdur 
d) əmlakın itirilməsi riski 
e) maliyyə böhranı 

 

 

299. Beynəlxalq biznesdə təhlükə mənbəyindən asılı olaraq sığorta risklərinə hansı 
aiddir ? 

a) təbii fəlakətlərin baş verməsi ilə bağlı risklər 
b) ayrı-ayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilə bağlı risklər 
c) müəyyən vaxt kəsiyində biznesmeni hədələyən risklər 
d) düzgün variant yoxdur 
e) verilmiş coğrafi rayonda və ya müəyyən iqtisadiyyat sferasında biznes 

fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı risklər 

 

 



300. Beynəlxalq biznesdə sistematik riskin bütün sahə və müəssisələrə təsir 
göstərən amillərə hansı aiddir ?  

a) ölkə və ya dünyada bütün siyasi dəyişikliklər, iqtisadi tərəddüdlər və s. 
b) kredit resursları 
c) düzgün variant yoxdur 
d) informasiya 
e) biznes təsərrüfatı 

 
 
 

 


