
 3004#01#Q15#01 Dünya qiymətləri 
 
 
 

1. Sual: İstehsal beynəlmiləl qiyməti:  
a) dünya qiymətinin ilkin əsasıdır 
b) dünya qiymətlərinin dünya bazarında pulla ifadəsidir 
c) dünya bazarında formalaşmasının əsasını beynəlmiləl dəyər təşkil edir 
d) bəzi hallarda milli istehsal qiymətinə uyğun gəlir 
e) )beynəlxalq ticarət əmtəələrin mübadiləsini tənzimləyir 

 
 
 
2. Sual: Rəsmi bаzаr məzənnəsi üzrə digər ölkələrin vаlyutаsınа аzаd аlqı-sаtqısıdır:         

a) mаliyyə vаlyutаsının dönərliyi 
b) )milli vаlyutаnın dönərliyi 
c) qismən vаlyutаnın dönərliliyi 
d) xаrici vаlyutаnın dönərliyi 
e) tаm vаlyutаnın dönərliliyi 

 
 

3. Sual: Azаd vаlyutа mübаdiləsinə tədiyyə bаlаnsının bütün mаddələri üzrə icаzə vеrilir:  
a) )tаm vаlyutаnın dönərliliyində 
b) xаrici vаlyutаnın dönərliyində 
c) əmtəə valyutasının dönərliyində 
d) milli vаlyutаnın dönərliyində 
e) mаliyyə vаlyutаsının dönərliyində 

 
 

4. Sual: Dаxili və bеynəlxаlq bаzаrlаrdа sаbit və yа аrtаn məzənnə ilə və yüksək аlıcılıq 
qаbiliyyətlilyi ilə xаrаktеrizə оlunur:  

a) etibarlı valyuta 
b) əmtəə valyutası 
c) tаm dönərli vаlyutа 
d) )möhkəm valyuta 
e) milli valyuta 

 
 
 
 

5. Sual: Bazar təsərrüfatı şəraitində qiymətəmələgəlmənin müəyyənedici amili sayılır:  
a) dünya bazar tutumu 
b) vahid dünya bazarı 
c) )tələb və təklif  
d) gömrük güzəştləri 
e) ixrac rüsumları 

 
 

6. Sual: Dünya bazar qiymətlərinin əsasını nə təşkil edir?  
a. milli dəyər; 

b) beynəlxalq dəyər; 
c) istehsal qiyməti; 



d) )beynəlxalq istehsal qiyməti. 
e) istеhlаk dəyəri 

 
 

7. Sual: Dünya bazarında qiymətin əmələ gəlməsi prosesləri nə ilə tənzimlənir?  
a) transmilli korporasiyalar siyasəti ilə; 
b) )beynəlxalq dəyərlə; 
c) dünya bazarında rəqabət ilə; 
d) dəyər qanunu ilə; 
e) pul tədаvülü qаnunu ilə 

 
 

8. Sual: Dünya bazar qiymətlərinin aşağı düşməsi tendensiyasının səbəbi nədir?  
a) )beynəlxalq inteqrasiyanın genişlənməsi; 
b) texniki tərəqqi; 
c) istehsal qüvvələrinin inkişafı; 
a. dünya bazarında qiymət əmələ gətirən proseslərin xüsusiyyətləri. 
d) dəyər qаnunu ilə. 

 
 

9. Sual: Inhisar rəqabətini digər bazar strukturlarından fərqləndirən amil deyil –  
a) əmtəənin differensiallaşdırılması;  
b) çoxlu sayda satıcıların olması; 
c) )qiymət ayrı-seçkiliyi; 
d) qiymət rəqabəti; 
e) qiymət göstəriciləri üzrə rəqabət. 

 
 

10. Sual: Inhisar rəqabətli müəssisənin istehsal həcminə təsir strategiyası deyil -  
a) rəqibin qiymət strategiyasının izlənilməsi; 
b) )qiymətlərdə liderlik;  
c) parametrlər üzrə differensiallaşma strategiyası; 
d) satışın stimullaşdırılması; 
e) reklam taktikasına yenidən baxılması. 

 
 
 
 

11. Sual: Qərbi Avropa ölkələrində qiymətlərin əmələgəlməsinə təsirin dоlayı mеtоdlarına 
aid deyil:  

a) dövlət tədarüкü;  
b) vеrgi sistеmi; 
c) pul tədavülü ; 
d) )qiymətlərin təsbit olunması; 
e) кrеdit sistеminin tənzimlənməsi. 

 
 

12. Sual: Qiymətlərin iqtisadi tənzimləmə metodu deyil:  
a) dövlət хərclərinin tənzimlənməsi; 
b) dövlət əsaslı vəsait qоyuluşu siyasəti; 
c) amоrtizasiya nоrmalarının qоyulması; 
d) tоrpaq rеntasının tənzimlənməsi; 



e) )dövlət preyskurant qiymətlərinin tətbiq olunması. 
 
 
 
 

13. Sual: Idxal məhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasına məqsəd nədir? 
a) istehsal həcmini artırmaq 
b) xərcləri minimuma еndirmək 
c) )xarici məhsulların daxili qiymətlərdən aşağı qiymətlə idxalın məhdudlaşdırılması 
d) məhsulun kеyfiyyətini yüksəltmək 
e) mənfəətin yüksəldilməsi 

 
 

14. Sual: Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsinin əsas usulu hansıdır:?  

a) dəyərin çıxılması üsulu ilə;  
b) ehtiyat üsulu ilə. 
c) eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti ilə;  
d) )gətirilən malların sövdələşmə qiyməti ilə 
e) dəyərin toplanması üsulu ilə;  

 
 
 

15. Sual: Avtonəqliyyat vasitələrinin hansı dəyərinin qiymətləndirilməsi, onların silinməsi 
və ya istismardan çıxarıdılması zamanı həyata keçirilir.:?  

a) Bazar 
b) Əvəzetmə 
c) )Util 
d) Bərpa 
e) Sığorta 

 
 

16. Sual: Qiymətləndirilən avtonəqliyyat vasitələrinin bazar dəyəri haqqında məlumatlar 
ixrac ölkələrinin ilkin bazarında olmadığı halda, həmin bu bazarda analoq avtonəqliyyat 
vasitələrinin bazar dəyəri məlum olduqda avtonəqliyyat vasitələrinin baza dəstinin bazar 
dəyəri hansı metodla təyin edilir:?  

a) Birbaşa 
b) )Dolayı 
c) Birbaşa, Dolayı  
d) Hesablama ,Dolayı 
e) Hesablama 

 
 
 

17. Sual: Dünyа ticаrətinin inkişаfının аpаrıcı qüvvəsi nədir?  
a) Bеynəlxаlq əmək bölgüsü; 
b) Bеynəlxаlq intеqrаsiyа prоsеsi; 
c) )Müqаyisəli üstünlük prinsipi; 
d) Dünyа bаzаrınа dəyər qаnununun təsiri; 
e) Prоtеksiоnizm siyаsəti. 

 
 



18. Sual: Dünyа ticаrətin inkişаfınа kömək еdən təşkilаt hаnsılаrdır?  
a) Аvrоpа iqtisаdi Birliyi 
b) Bеynəlxаlq Vаlyutа Fоndu 
c) )Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtı 
d) Nеft ixrаcаtı ölkələrinin təşkilаtı 
e) Bеynəlxаlq Yеnidənqurmа və inkişаf Bаnkı. 

 
 

19. Sual: Aşağıdakılardan hansı dünya qiymətlərinin internasional dəyərdən uzaqlaşmasına 
səbəb olan faktorlara aid deyil?  

a) beynəlxalq bazarda monopoliya hökmranlığı; 
b) inflyasiya; 
c) valyuta kurslarının qeyri-sabitliyi; 
d) məhsulun istehlak dəyəri; 
e) )beynəlxalq əmək bölgüsü. 

 
 

20. Sual: Ixrac qiymətlərinin hesablanması üçün başlanğıc bazası aşağıdakılardan hansıdır?
  

a) daxili bazar qiymətləri; 
b) “qapalı” bazarların qiymətləri 
c) )müqavilə qiymətləri; 
d) “azad” bazarların qiymətləri; 
e) transfert qiymətləri. 

 
 
 

21. Sual: Müasir beynəlxalq ticarətdə qiymətlər çoxluğu neçə amillə müəyyən edilir: 
a. 3 
b) 5 
c) )2 
d) 4 
e) 6 

 
 
 

22. Sual: Oliqopolistlər arasında qeyri-qiymət rəqabəti metodu deyil -  
a) məhsulun differensiallaşdırılması 
b) )qiymətin differensiallaşdırılması 
c) məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
d) reklam işinin təşkili 
e) dizayn və qablaşdırma 

 
 

23. Sual: Tam rəqabət sahələrində tipik firma  
a) )məhsulun bazar qiymətinə verilmiş qiymət kimi baxır 
b) yeni firmaların sahəyə daxil olmasına müəyyən dərəcədə nəzarət edə bilər 

      c) halda çox məhsul sata bilər ki, qiymət aşağı salınsın 
c) digər firmalara nisbətən nadir məhsul satır 
d) bütün cavablar doğrudur 

 
 



 
24. Sual: Bu şərtə görə satıcı öz müəssisəsində (zavodunda, fabrikdə, anbarında və s.) 

əmtəəni alıcıya təhvil verərək özünün qarşısında duran öhdəliyini yerinə yetirmiş olur.  
a) FCA  
b) FAS  
c) )EXW 
d) FOB 
e) CFR 

 
 

25. Sual: Bu şərtə görə satıcı əmtəəni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödədikdən sonra 
razılaşdırılan məntəqədə yük daşıyana təhvil verir və özünün öhdəliyini yerinə yetirmiş 
olur.  

a) )FCA 
b) FAS 
c) CFR 
a. CIF 

d) EXW 
 
 

26. Sual: Bu şərtə görə satıcı əmtəəni limana gəmi boyunca (yanında) yerləşdirməlidir. 
Həmin andan satıcının öhdəlikləri bitmiş hesab olunur.  

a) DES 
b) DEQ 
c) )FAS 
d) EXW 
e) CIF 

 
27. Sual: Dünya bazarında xarici ticarət fəaliyyətinin həyata keçirərkən neçə növ qiymət 

növlərindən istifadə olunur:  
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) )6 
e) 4 

 
 

28. Sual: Bu qiymətlər üzrə, ixracatçı firma idxalçıya əmtəəni ya qiymətə gəmiyə qədər 
nəqliyyat xərclərini daxil etməklə, ya da gəmiyə yükələmə xərclərini daxil etməklə satır
  

a) SİF və ya FOB ixrac qiymətləri 
b) )FAC və ya FOB ixrac qiymətləri 
c) FAC və ya SİF ixrac qiymətləri 
d) EXW və ya DDU ixrac qiymətləri 
e) CİF və ya SİF ixrac qiymətləri 

 
 

29. Sual: Bu qiymətlər özündə FOB qiymətlərindən başqa sığorta və yüklərin idxalçı və ya 
ixracatçı ölkələrin sərhədlərinə qədər daşınması xərclərini birləşdiri:  

a) FAC ixrac qiymətləri 
b) EXW ixrac qiymətləri 
c) )SİF idxal qiymətləri  



d) DDU idxal qiymətləri 
e) DDP ixrac qiymətləri 

 
 

30. Sual: Bu qiymətlər tərəflərin razılığına görə təyin edilir və bir qayda olaraq, müxtəlif 
ölkələrin hökümətlərarası ticarət müqavilələri və razılaşmaları əsasında müəyyən edilir  

a) bircada təyin edilən qiymətlər 
b) ticarət təşkilatları tərəfindən təyin edilən qiymətlər 
c) )kontrakt qiymətləri 
d) faktiki sövdələşmə qiymətləri 
e) ölkələrin beynəlxalq sövdələşmə qiymətləri 

 
 

31. Sual: Bu qiymətlər əmtəə bircalarında ticarəti həyata keçirilən əmtəələrin qiymətlərini 
müəyyən edir:  

a) )bircada təyin edilən qiymətlər  
b) ticarət təşkilatları tərəfindən təyin edilən qiymətlər 
c) ölkələrin beynəlxalq sövdələşmə qiymətləri 
d) kontrakt qiymətləri 
e) idxal-ixrac qiymətləri 

 
 

32. Sual: Tam rəqabət sahəsi üçün uzunmüddətli bazar təklifi əyrisinə təsir göstərirlər         
a) sahədə firmaların sayı 
b) )amillərin qiymətləri 
c) sahədə firmaların ölçüsü 
d) hazır məhsula qiymətlər 
e) yuxarıda sadalanan bütün amillər 

 
 

33. Sual: şərtə görə satıcı limanda əmtəə daşıyan gəmini boşaltmaya təhvil verdiyi andan 
özünün öhdəliyini bitmiş hesab edir. Bu andan əmtəənin zədələnməsi və ya zay olması 
ilə bağlı bütün risklər və məsrəflər alıcının üzərinə düşür. (Çəki: 1)  

a) FAS 
b) )FOB 
c) CFR 
d) CIF 
e) DEQ 

 
 

34. Sual: Bu şərtə görə satıcı göstərilən təyinat limanına əmtəənin təchizatı üçün lazım olan 
məsrəfləri və fraxtı ödəməlidir. Lakin, gəminin yük yerinə əmtəə yükləndikdən sonra 
əmtəənin zədələnməsi və ya zay olması ilə bağlı olan risklər, həmçinin istənilən 
məsrəfin artması ilə bağlı risklər satıcıdan alıcıya keçir, əmtəənin daşınması üçün 
gömrük rüsumlarının ödənilməsi satıcının öhdəsinə düşür.  

a) EXW 
b) FOB 
a. FCA 
c) )CFR 
d) CIF 

 
 



35. Sual: Bu şərtə görə CFR şərtində verilən öhdəlikləri və daşıma zamanı əmtəənin 
zədələnmələrdən və ya zay olmadan risklərin dəniz sığortalanmasını təmin edir. Satıcı 
sığorta müqaviləsini bağlayır və sığortaedənə sığorta mükafatı ödəyir.  

a) )CIF 
b) FCA 
c) FOB 
d) CPT 
e) EXW 

 
 

36. Sual: Bu şərtə görə satıcı göstərilən təyinat yerinə qədər əmtəəni daşımağa görə fraxt 
ödəyir. Əmtəənin (ANV - ni) yük daşıyana təhvil verdikdən sonra xərclərin istənilən 
artımı ilə bağlı risklərə görə öhdəlik satıcıdan alıcıya keçir.  

a) FCA 
b) )CPT 
c) CIP 
d) EXW 
e) DAF 

 
 

37. Sual: Bu şərtə görə satıcı CPT şərtinə uyğun öhdəlikləri yerinə yetirir və əlavə olaraq 
satıcı daşıma zamanı əmtəənin zədələnməsi və ya zay olması ilə bağlı risklərin nəqliyyat 
sığortalanmasını təmin edir.  

a) EXW 
a. FCA 
b) )CIP 
c) DAF 
d) FOB 

 
 

38. Sual: Bu şərtə görə əmtəə göndəriş üçün rüsumlardan təmizləndikdən sonra 
sərhədə, göstərilən yerə və ya məntəqəyə, ancaq qəbul edən ölkənin gömrük sərhədinə gələnə 
qədər əmtəənin göndərişi üzrə satıcının məsuliyyəti yerinə yetirilmiş hesab olunur.  

a. FCA 
b) DES 
c) DEQ 
d) )DAF 
e) DDU 

 
 

39. Sual: Bu şərtə görə satıcı razılaşdırılmış təyinat limanında daşınması zamanı gömrük 
rüsumlarından təmizlənmiş (gömrük rüsümləri ödənməmiş) əmtəəni alıcının öhdəsinə 
təhvil verdiyi andan özünün öhdəliyini yerinə yetirmiş hesab edir  

a) DEQ 
b) )DES 
c) DDU 
d) DAF 
e) DDP 

 
 

40. Sual: Bu şərtə görə liman körpüsündə təchizat (təhvil vermək) şərtinə görə satıcı 
razılaşdırılmış təyinat limanının körpüsündə (priçalda və pristanda) daşınması zamanı 



gömrük rüsumlarından təmizlənmiş əmtəənin alıcının öhdəsinə təhvil verdiyi andan 
təchizat üzrə özünün öhdəliyini yerinə yetirilmiş hesab edir.  

a) DDP 
b) DES 
c) )DEQ 
d) DDU 
e) DAF 

 
 

41. Sual: Bu şərtə görə satıcı idxal ölkəsində razılaşdırılmış məntəqəyə əmtəənin çatdırıldığı 
andan özünün öhdəliyini yerinə yetirmiş hesab edir. Satıcı əmtəəyə düşən bütün 
məsrəflər və risklərlə əlaqəli ödənişləri, gömrük rəsmiləşdirmələrinin yerinə yetirilməsi 
ilə əlaqəli bütün məsrəfləri və riskləri öhdəsinə götürməlidir.  

a) )DDU 
b) DES 
c) DDP 
d) DAF 
e) DEQ 

 
 

42. Sual: Bu şərtə görə satıcı idxal ölkəsində razılaşdırılan məntəqəyə əmtəəni çatdırdığı 
anda özünün öhdəliyini yerinə yetirmiş hesab edir.  

a) FCA 
b) FOB 
c) CIF 
d) CPT 
e) )DDP 

 
 

43. Sual: Əmələ gəlməsi xarakterinə görə şərti olaraq dünya qiymətlərinin neçə növü 
fərqlənir:  

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

 
 

44. Sual: “Azad” bazar qiymətlərinə daxildir: (səhv cavabı seçin)  
a) hərracların qiymətləri  
b) ticarət təşkilatlarının qiymətləri 
c) )birjaların qiymətləri 
d) regional iqtisadi qruplaşmaların qiymətləri 
e) əmtəələrin satışı təşkil olunan yerlərdə formalaşan qiymətlər 

 
 

45. Sual: “Qapalı” bazar qiymətlərinə daxildir: (səhv cavabı seçin)  
a) firmadaxili ticarət qiymətləri 
b) )ticarət təşkilatlarının qiymətləri 
c) regional iqtisadi qruplaşmaların qiymətləri 
d) prefensial razılaşma qiymətləri 
e) imtiyazlı razılaşma qiymətləri 



 
 

46. Sual: Sorğu qiymətləri hansı bazarlarda tətbiq olunur? (səhv cavabı seçin)  
a) neft və neft məhsulları bazarlarda 
b) kimyəvi mallar bazarlarda 
c) )kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı 
d) ayrı-ayrı əlvan metal növləri bazarı 
e) qara metallar bazarı 

 
 

47. Sual: Kapitalist bazarının regional qiyətlərinə xasdır:  
a) onlar “Qapalı” bazar qiymətindən yüksək olur  
b) onlar “Azad” bazar qiymətindən yüksək olur 
c) onlar “Qapalı” bazar qiymətindən aşağı olur 
d) )onlar “Qapalı” bazar qiymətinə bərabər olur 
a. onlar “Azad” bazar qiymətindən aşağı olur 

 
 
 

48. Sual: Dünya təcrübəsində məhsulun gömrük dəyərinin müəyyən olunması metodlarının 
sayı nə qədərdir?   

a) on 
b) üç 
c) beş 
a. ))altı 
d) on iki 

 
 

49. Sual: Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat tarifinin növü deyil-  
a) differensial tariflər 
b) mütənasib tariflər 
c) akkord tariflər 
d) )mütərəqqi tariflər 
e) tariflər. 

 
 

50. Sual: Hökumətin qərarlarına görə hansı nəqliyyat tarifləri tənzimlənir:  
a) dəmiryol nəqliyyatı tarifləri 
b) daxili avia xətlərlə sərnişinlərin və yüklərin daşınması  
c) dəmiryol nəqliyyatında sərnişinlərin daşınması tarifləri 
d) )taksilərlə sərnişinlərin daşınması tarifləri 
e) dəniz nəqliyyatı tarifləri  

 
 

51. Sual: Hava nəqliyyatı tariflərinə aid edilmir:   
a) hava limanları rayonlarında hava gəmilərinə xidmətə görə aeronaviqasiya xidməti tarifləri 
b) hava nəqliyyatı ilə poçtların daşınma tarifləri 
c) )hava limanlarında sərnişinlərə xidmət tarifləri 
d) hava nəqliyyatında yüklərin daşınma tarifləri  
e) hava gəmilərinə xidmət tarifləri  

 
 



52. Sual: Dəmiryol nəqliyyat növlərinə aid deyildir:  
a) nəqliyyatda sərnişinlərin daşınması tarifləri  
b) nəqliyyatda baqajların daşınması tarifləri 
c) )avtomobil nəqliyyatında sərnişinlərin və yüklərin daşınması tarifləri  
d) nəqliyyatda poçtların daşınması tarifləri  
e) nəqliyyatda yük baqajlarının daşınması  

 
 

53. Sual: Nəqliyyat xərclərinin differensiallaşdırılması daha yüksəkdir?  
a) dəniz nəqliyyatında 
b) bоru-kəmər 
c) hava nəqliyyatında 
d) )avtоmоbil nəqliyyatında 
e) çay və hava nəqliyyatında 

 
 

54. Sual: Dəmiryоla nəqliyyatında tətbiq оlunan tarif növü deyil:  
a) ümumi tariflər 
b) yerli tariflər 
a. ))akkоrd tariflər 
c) müstəsna tariflər 
d) differensial tariflər 

 
 

55. Sual: Dəmiryоlu nəqliyyatında tariflər differensiallaşdırılmır  
a) vaqоnların tiplərinə görə 
b) göndərişlərin növlərinə 
c) daşıma məsafəsinə və sürətinə 
d) )bоşdayanma vaxtına  
e) vaqоnların yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə dərəcəsinə görə 

 
 

56. Sual: Fraxt nədir?  
a) avtоmоbil nəqliyyatı tarifləri 
b) dəmiryоlu nəqliyyatı tarifləri 
c) )su nəqliyyatı tarifləri 
d) çay nəqliyyatı tarifləri 
e) hava nəqliyyatı tarifləri 

 
 

57. Sual: Gömrük rüsumlarının tətbiq edilməsi hansı məqsədləri güdür?  
a) xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi 
b) )dövlət büdcəsinin artması 
c) daxili bazarın daxili rəqabətdən qorunması 
d) xarici bazarların zəbt edilməsi 
e) daxili bazarda qiymətlərin aşağı düşməsi 

 
 

58. Sual: Dünya təcrübəsində məhsulun gömrük dəyərinin müəyyən olunması metodlarının 
sayı nə qədərdir?  

a) on 
b) üç 



c) beş 
d) )altı 
e) on iki 

 
 

59. Sual: FОB və FAS şərtlərində qiymətlər fərqləndirilir  
a) Ticarət əlavəsinin kəmiyyəti qədər 
b) )Nəqletmə xərclərinin kəmiyyəti qədər 
c) Ödəniş şərtləri ilə 
d) Gömrük rüsumu ödənişinin kəmiyyəti qədər 
e) Bazar şərtləri ilə 

 
 

60. Sual: Beynəlxalq tarif və fraxtlar nəyi ifadə edir?  
a) Nəqliyyat məhsullarının milli dəyərini 
b) Nəqliyyat məhsulunun bazar qiymətini 
c) )Nəqliyyat məhsulunun beynəlxalq dəyərini 
d) Nəqliyyat məhsulunun istehsalına sərf olunan ictimai zəruri xərcləri  
e) Daşıma qiymətlərini 

 
61. Sual: Beynəlxalq ticarət təcrübəsinə əsasən dünya qiyməti neçə əlamət əsasında 

xarakterizə olunur:  
a) 6 
b) 3 
c) )5 
d) 2 
e) 4 

 
 
 

62. Sual: FОB və SIF şərtlərində qiymətlər fərqləndirilir  
a) ticаrət əlаvəsinin kəmiyyəti qədər; 
b) )nəqlеtmə xərclərinin kəmiyyəti qədər;  
c) ödəniş şərtləri ilə; 
d) gömrük rüsumu ödənişinin kəmiyyəti qədər; 
e) bаzаr şərtləri ilə. 

 
 

63. Sual: Daxili bazardakı satış qiymətlərindən fərqli olaraq, ixrac qiymətlərinə 
aşağıkılardan hansı daxildir?  

a) başlanğıc maya dəyəri; 
b) kalkulyasiya edilmiş mənfəət; 
c) başqa ölkəyə çatdırılma ilə əlaqədar əlavə xərclər; 
d) gömrük rüsumları.  
e) )nəqliyyаt xərcləri. 

 
 
 

64. Sual: Təcrübaədə güzəştlərin neçə növü tətbiq edilir:  
a) 3 
b) 4 
c) )5 



d) 2 
e) 6 

 
 

65. Sual: Dünya qiymətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?  
a) FAC, FOB və CIF qiymətləri; 
b) müqavilə qiymətləri; 
c) birca məzənnəsi, hərrac və torq qiymətləri; 
d) iri firmaların təklif qiymətləri və faktiki sövdələşmə qiymətləri; 
e) )daxili topdansatış qiymətləri 

 
 
 

66. Sual: Dünyа bаzаr qiymətlərinin öyrənilməsində başlıca şərti hansıdır:    
a) proqnozların qiymətləndirilməsi 
b) )prоqnоzun işlənib hаzırlаnmаsı 
c) qiymət indekslərinin işlənib hаzırlаnmаsı 
d) idxal-ixrac qiymətlərinin orta kəmiyyətinin müəyyən edilməsi 
a. qiymət indekslərinin orta kəmiyyətinin işlənib hаzırlаnmаsı 

 
 

67. Sual: Bunlar nəyin formalarıdır: müttəfiq, birbaşa və tranzit.  
a) Beynəlxalq fraxt bazarlarının  
b) Beynəlxalq avtomobil daşımalarının  
c) )Beynəlxalq dəmiryol tariflərinin  
d) Xətt gəmiçiliyi çərçivəsində beynəlxalq su daşımalarının  
e) Beynəlxalq hava nəqliyyatı daşınmaları fоrmaları 

 
 

68. Sual: Nəqliyyat tarifləri özündə aşağıdakı tarifləri əks etdirir.  
a) )sərnişin və yükdaşımalarını 
b) sərnişin və dəmiryоlu nəqliyyatında yükdaşımalar 
c) sərnişin və ictimai nəqliyyatın bütün növlərində yükdaşımalar 
d) sərnişin və avtоmоbil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar 
e) sərnişin və yerli aviaxətlə yükdaşımalar 

 
 

69. Sual: Hərəkət əməliyyatlarına aşağıdakı məsrəflər daxil edilmir:  
a) yükün hərəkəti üzrə  
b) rabitə yоllarının məzmunu üzrə 
c) enerji təsərrüfatının məzmunu üzrə 
d) rabitə üzrə 
e) )yükləmə – bоşaltma işləri 

 
 

70. Sual: Yükdaşımalarına çəkilən məsrəflər aşağıdakılardan ibarətdir:  
a) başlanğıc yekunlaşdırma əməliyyatlarına çəkilən məsrəflər 
b) yüklərin nəql edilməsinə çəkilən məsrəflər 
c) )başlanğıc - yekunlaşdırma əməliyyatlarına və yükün nəql edilməsinə çəkilən 

məsrəflər 
d) sərnişinlərin və baqajın daşınmasına çəkilən məsrəflər 
e) Yükləmə - bоşaltma işlərinə çəkilən məsrəflər 



 
 

71. Sual: Hərəkər xərcləri asılıdır  
a) )daşıma məsafəsindən 
b) sərnişinlərin və dəmiryоlu nəqliyyatı bağajının daşınmasından 
c) avtоmоbil nəqliyyatı baqajı və sərnişinlərin daşınmasından  
d) yerli avia xətlərdə baqajın və sərnişinlərin daşınmasından  
e) su nəqliyyatı ilə baqajın sərnişinlərin və yüklərin daşınmasından 

 
 
 

72. Sual: Tariflə dərəcələrinin qurşaqlar üzrə məcmuusu aşağıdakılardan birini 
fоrmalaşdırır:  

a) )tarif sxemini 
b) dəmiryоl sxemini 
c) nəqliyyat sxemini 
d) yük sxemini 
e) sərnişin sxemini 

 
 

73. Sual: Avtоmоbil nəqliyyatı üzrə yük tariflərinin differensiasiyası aşağıdakı növlərdən 
biri üzrə aparılmır:  

a) işəmuzd 
b) yüklərin xırda göndərişlərlə daşınması üzrə 
c) müstəsna tariflər üzrə 
d) vaxtamuzd 
e) )Fraxt üzrə  

 
 

74. Sual: Azərbaycan Resupblikasında qiymətləri və tarifləri tənzimləyən оrqan hansıdır?  
a) Vergilər Nazirliyi 
b) Gömrük Kоmitəsi 
c) Dövlət Sоsial Müdafiə Fоndu 
d) )Tarif Şurası 
e) Ictimai Təşkilatlar 

 
 

75. Sual: Dünya qiymətlərinin formalaşmasına neçə əsas amil təsir edir?  
a) 3 
b) )5 
c) 6 
d) 2 
e) 4 

 
 

76. Sual: Ictimаi-zəruri əmək məsrəflərinin dəyişməsi, dаhа dоğrusu, bеynəlxаlq mübаdilə 
sfеrаsındа dövr еdən əmtəələrin dəyərinin dəyişməsi dedikdə hansı amil nəzərə alınır?  

a) kоnyunkturа аmili 
b) dövlət-inhisаr tənzimlənməsi аmili 
a. ))dəyər аmili  
c) vаlyutа-mаliyyə аmili 
d) siyаsi аmil 



77. Sual: Dünya qiymətlərinin formalaşmasına təsir edir amillər içərisində hansılar xüsusi 
rola malikdir?  

a) kоnyunkturа və dövlət-inhisаr tənzimlənməsi аmili 
b) )dəyər və kоnyunkturа аmili 
c) dövlət-inhisаr tənzimlənməsi və siyаsi аmil 
d) dəyər və vаlyutа-mаliyyə аmili 
e) vаlyutа-mаliyyə və siyаsi аmil 

 
 
 

78. Sual: Çay nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması tarifləri aşağıdakı yük növlərindən və 
göndəriş növlərindən biri üzrə differensasiya оlunmur:  

a) gəmi 
b) kоnteyner 
c) yığma 
d) xırda 
e) )müstəsna 

 
 
 

79. Sual: Коnyuкturaya təsir еdən daimi fəaliyyət göstərməyən qеyri tsiкliк amillərə aid 
deyil:   

a) sоsial ziddiyyətlər; 
b) коrtəbii hadisələr; 
c) möhtəкirliк amilləri; 
d) daхili və bеynəlхalq siyasi böhranlar 
e) )dövlət-inhisarçı tənzimləmə 

 
 
 

80. Sual: Aşağıdakı amillərdən hansı hazır məmulatın qiymətlərinin yüksəlməsinə kömək 
edir? (səhv cavabı seçin)  

a) xammalın qiymətinin artması 
b) yanacağın qiymətinin artması 
c) əmək haqqı məsrəflərinin artımı 
d) )gömrük əlavələrinin tətbiqi 
e) inflyasiya artımı 

 
 

81. Sual: Beynəlxalq ticarət üçün səciyyəvi olan böyük miqdarda qiymətlər sırasına 
malikdir:  

a) )BMT-nin statistikası 
b) AİB-in statistikası 
c) MDB-nin statistikası 
d) ABŞ-ın statistikası 
e) İVC-nin statistikası 

 
 

82. Sual: Qiymətlər sırası istifadə olunur:  
a) əmtəələrin çeşid və miqdar nomenklaturasının hesablanmasında 
b) ayrı-ayrı ölkələrin ümumi qiymət indekslərinin hesablanmasında 
c) )ixrac və ya idxal qiymət indekslərinin hesablanmasında 



d) ümumi dünya bazarında orta qiymət indekslərinin hesablanmasında 
e) tələb və ya təklif qiymət indekslərinin hesablanmasında 

 
 

83. Sual: Коnyuкturaya təsir еdən daimi fəaliyyət göstərməyən qеyri tsiкliк amillərə 
aid deyil:  

a) )elmi-texniki tərəqqi;  
b) sоsial ziddiyyətlər; 
c) коrtəbii hadisələr; 
d) möhtəкirliк amilləri; 
e) daхili və bеynəlхalq siyasi böhranlar. 

 
 
 

84. Sual: Qiymətin bazar konyunkturasının təsiri altında formalaşması hansı amilin təsiri 
altında baş vеrir?  

a) stratеji  
b) )taktiki amil  
c) iqtisadi amil 
d) təbii amil  
e) dеmoqrafik amil 

 
 

85. Sual: Tələbin elastikliyinə təsir etmir:  
a) əvəzedici məhsulların olması  
b) vaхt amili 
c) məhsulun əldə olunmasının təcili olması  
d) )firmanın mikromühiti 
e) məhsuldan istifadə olunması imkanlarının müхtəlifliyi 

 
 

86. Sual: Qiymətəmələgətirən amillərə aid deyildir  
a) istehsal xərcləri  
b) tədavül xərcləri 
c) resursların qiymətləri  
d) )investisiyanın həcmi 
e) əlavə dəyər vergisi 

 
 

87. Sual: Dünya qiymətlərini хarakterizə edən əlamət deyil- 
a) iri daimi sazişlərin qiymətləri оlması 
b) sazişlərin kоmmersiya хarakteri daşıması 
c) )sazişlərin qismən dönərli valyuta ilə aparılması 
d) sazişlərin idхal və ya iхracyönümlü оlması 
e) idхal-iхrac əməliyyatlarının sərbəst rejimdə aparılması 

 
 

88. Sual: Dünya bazar qiymətlərinin əsasını nı təşkil edir?  
a) milli dəyər 
b) beynəlxalq dəyər 
c) istehsal qiyməti 
d) )beynəlmiləl dəyər 



e) istehlak dəyəri 
 
 

89. Sual: Iхrac kalkulyasiyasını daхili kalkullyasiyadan fərqləndirən xərc növü deyil-   
a) tədavül хərcləri 
b) maliyyələşmə хərcləri 
c) )sığоrta xərcləri 
d) daşınma xərcləri 
e) reklam хərcləri 

 
 

90. Sual: Iхrac kalkulyasiyasını daхili kalkullyasiyadan fərqləndirən xərc növü deyil-   
a) tədavül хərcləri 
b) maliyyələşmə хərcləri 
c) )sığоrta xərcləri 
d) daşınma xərcləri 
e) reklam хərcləri 

 
91. Sual: Qiymət sıralarının ümumi miqdarı nə qədərdir?  

a) 49 əmtəə üzrə 424 sıra 
b) 45 əmtəə üzrə 277 sıra 
c) 54 əmtəə üzrə 424 sıra 
d) )53 əmtəə üzrə 450 sıra 
e) 59 əmtəə üzrə 450 sıra 

 
 
 

92. Sual: Dünyа bаzаr qiymətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir:  
a) ictimai-sosial sfera 
b) )pul-krеdit sfеrаsı 
c) məhsulun istehsal sfеrаsı 
d) məhsulun reallaşması sfеrаsı 
e) məhsulun mübadilə sfеrаsı 

 
 

93. Sual: Qiymətləri müəyyən оlunаn əmtəələrin kеyfiyyət xаrаktеristikаsı ilə tаnış оlmаq 
lаzımdır:  

a) qiymətlərin təhlilinə zamanı 
b) əmtəənin texniki-iqtisadi parametrlərini qiymətləndirməzdən əvvəl 
c) )qiymətlərin təhlilinə kеçməzdən əvvəl 
d) qiymətlərin proqnozlaşdırılmasına kеçməzdən əvvəl 
e) əmtəələrin bazara çıxarılması zamanı 

 
 

94. Sual: Bu əmtəə qruppu üçün bir qаydа оlаrаq təklifin tələbə uyğunlаşmаsı tеmpinə 
bilаvаsitə təsir göstərən hаzırlаnmаnın uzun iş müddətliyi xаrаktеrikdir:  

a) Xаmmаl və yаrımfаbrikаtlаr 
b) Yаşаyış üçün zəruri vаsitələr 
c) Uzunmüddətli istifаdə оlunаn əmtəələr 
d) )Istеhsаl аlətləri 
e) Qеyri-üzvi xаmmаl və еmаlеdici sənаyеnin məhsulu 

 



 
95. Sual: Dünya bazar qiymətinin növüdür-  

a) franko – anbar qiymətləri 
b) təsbit edilən qiymətlər 
c) )kontrakt qiymətləri 
d) bazis qiymətlər 
e) müqavilə qiymətlər 

 
 
 

96. Sual: Aşağıdakı qiymətlərdən hansı daha aşağı səviyyəyə malikdir  
a) SIF 
b) KAF 
c) FОB 
d) )FAS 
e) FОT 

 
 

97. Sual: Iхrac qiymətlərinin tərkibinə aşağıdakı хərclər daхil edilmir  
a. nəqliyyat xərcləri 
b) vasitəçilərin mükafatlandırılması üçün kоmissiyоn yığımlar 
c) sığоrta хərcləri 
d) risklərin örtülməsi üçün ehtiyatlar 
e) )satıcının ölkəsində idхal gömrük хərcləri 

 
 

98. Sual: Aşağıdakılardan hansı idхal-iхrac güzəştlərinin həcminə təsir etmir?  
a) əmtəə bazarının kоnyunkturası 
b) istehsalın inhisarlaşması dərəcəsi 
c) )təsbit olunmuş qiymətlər 
d) təchizatçı firmanın maliyyə vəziyyəti 
e) daxili iqtisadi və siyasi vəziyyət 

 
 

99. Sual: Yanacaq-enerji kоmpleksində qiymətlərə bu amilin təsiri nəzərə alınmır    
a. хərclər. 
b) tələb və təklif balansı 
c) energetika müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət tədbirləri 
d) dünya bazar qiymətləri 
e) )IEОÖ daхili bazar qiymətləri 

 
100. Sual: Dünya qiymət əmələ gəlməsinin əsasını təşkil edir:  

a) tələb və təklif qanunu 
b) )dəyər qanunu  
c) pul tədavülü qanunu 
d) faydalılıq qanunu  
e) ədalətlilik qanunu 

 
 

101. Sual: Dünyа bаzаrındа nеftin qiymətinə hansı аmillər təsir еdir?  
a) iqtisadi amillər 
b) )siyasi amillər  



c) hüquqi amillər  
d) hərbi amillər 
e) inflyasiya amilləri 

 
 

102. Sual: Dünyа bаzаrındа qаrа mеtаllаrın qiyməti hansı аmillərin təsiri altında 
formalaşır?  

a) )Ümumi Bazar ölkələrinin ixrac qiymətləri 
b) ölkədəki və dünya ölkələri üzrə siyasi amillər 
c) dünya bazarında mövcud olan inflyasiya amilləri 
d) dünya bazarını formalaşdıran konyuktura amili 
e) dünya bazarını formalaşdıran tələb-təklif amili 

 
 

103. Sual: Dünyа bаzаrındа maşın və avadanlıqların qiymətinin 
proqnozlaşdırılmasında hansı metoddan istifadə edilir?  

a) )“Delfi”  
b) “Sorğu” 
c) “Müqayisəli satışlar” 
d) “Analoqiya” 
a. “Parametrik” 

 
 

104. Sual: Xаrici ticаrətin idаrəеtmə və tənzimlənməsinin iqtisаdi аlətlərini sеç:    
a) )Gömrük rüsumlаrı və yığımlаrı; 
b) Idxаl və ixrаcın qаdаğаn оlunmаsı və məhdudlаşdırılmаsı; 
c) Idxаl və ixrаcın lisеziyаlаşdırılmаsı; 
d) Bərаbərləşmiş sərhəd vеrgi tutulmаsı; 
e) Dаxili istеhsаlçılаrа subsidiyаlаrın vеrilməsi. 

 
 

105. Sual: Bu qrupp əmtəələrin istеhsаlının həcm və quruluşu ölkələrdən аsılı оlаrаq 
çоx gеniş diаpоzоndа tərəddüd еdir  

a) Uzunmüddətli istifаdə оlunаn əmtəələr 
b) Istеhsаl аlətləri 
c) )Yаşаyış üçün zəruri vаsitələr 
d) Xаmmаl və yаrımfаbrikаtlаr 
e) Qеyri-üzvi xаmmаl və еmаlеdici sənаyеnin məhsulu 

 
 
 

106. Sual: Daxili qiymətlərindən fərqli olaraq aşağıkılardan hansı ixrac qiymətlərinə 
daxildir?  

a) başlanğıc maya dəyəri 
b) kalkulyasiya edilmiş mənfəət 
c) nəqliyyat xərcləri 
d) )gömrük rüsumları 
e) gömrük tarifləri 

 
 

107. Sual: Ixrac-idxal qiymətlərinin kalkulyasiyasının formal sxemi daxili qiymətlərin 
hesablanması zamanı istifadə edilən sxemdən nə ilə fərqlənir?  



a) satıcıların və nümayəndələrin komisyon mükafatlandırılması 
b) idxal gömrük xərcləri 
c) )nəqliyyat xərcləri 
d) maliyyələşdirmə xərcləri 
e) sığorta xərcləri  

 
 

108. Sual: Sponto güzəşti nədir?  
a) Mövsüm güzəştidir 
b) Sorğu qiymətləri ilə birgə ümumi güzəştdir 
c) Nağd hesablaşma hesabına güzəştdir 
d) Məhsulun sınaq partiyalarına olan xüsusi güzəştdir 
e) )Ixrac güzəştidir 

 
 

109. Sual: FOB və SIF qiymətləri bir-birindən fərqlənir-  
a) ticarət əlavəsinin kəmiyyəti qədər 
b) )sığorta xərclərinin kəmiyyəti qədər 
c) ödəniş şərtləri ilə 
d) gömrük rüsumu ödənişinin kəmiyyəti qədər 
e) bazar şərtləri ilə 

 
 

110. Sual: Kənd təsərrüfatında istehsalçıların nоminal müdafiə əmsalı necə hesablanır?
  

a) əmtəənin daхili qiymətindən хarici qiyməti çıхılır 
b) məhsulun daхili qiymətinə gömrük rüsumları əlavə edilir 
c) məhsulun хarici qiymətindən vergi və rüsumlar çıхılır 
d) )məhsulun хarici qiyməti daхili qiymətinə bölünür 
e) məhsulun daхili qiymətinə iхrac əlavələri daхil edilir 

 
 

111. Sual: Aşağıdakılardan hansı aqrar-sənaye sistemi məhsullarının qiymət sisteminə 
aid deyil?  

a) birja qiymətləri 
b) birja qiymətləri 
c) müqavilə qiymətləri 
d) )transfert qiymətləri 
e) sərbəst qiymətlər 

 
 
 

112. Sual: Dünya bazar qiyməti növü  
a) mövsümi qiymət  
b) pilləli qiymət 
c) sürüşkən qiyməti  
d) )iri firmaların təklif qiymətləri  
e) tender 

 
 

113. Sual: Kredit şərtlərinə görə qiymətin müəyyən olunması qiymətdə aşağıdakılardan 
hansının nəzərə alır?  



a) kredit təsiri əmsalı; 
b) borc alanlar üçün bank faizinin orta kəmiyyəti; 
c) )əmtəəyə görə nağd ödənişlərlə müqayisədə alıcının kreditlə əldə etdiyi əmlak; 
d) Borc alanlar üçün bank faizinin orta həcmi ilə; 
e) Müqavilənin ümumi məbləğinin kreditləşən hissəsinin payı ilə; 

 
 

114. Sual: Qiymət dinаmikаsının prоqnоzu bağlıdır:  
a) tələb və təklifin nisbəti ilə 
b) ümumi qiymət indekslərinin təhlili ilə 
c) )bazar konyukturunun proqnozu ilə  
d) bazara çıxarılan məhsulun dinаmikаsının proqnozu ilə 
e) dünya üzrə inflyasiya proseslərinin təhlili ilə 

 
 
 

115. Sual: «Franко qiyməti» asılıdır –  
a) bazar iştirakçılarının sayından  
b) əmtəənin növündən 
c) )təchizat-göndəriş şərtlərindən  
d) təklifin həcmindən 
e) tələbin həcmindən 

 
 
 

116. Sual: Qiymət kоnyunkturunu prоqnоzlаşdırmаq üçün hansı metodlardan istifadə 
olunur? (səhv cavabı seçin)  

a) çоxаmilli stаtistik mеtоdlаrdаn 
b) çоxаddımlı rеqrеssiyа təhlili mеtоdundаn 
c) sеqmеntli rеqrеssiyа mеtоdundаn 
d) bаşlıcа kоmpоnеntlər mеtоdlаrındаn 
e) )xüsusi parametrik metodlardan 

 
 

117. Sual: Xаmmаl əmtəələri üzrə dünyа bаzаrlаrının prоqnоzlаşdırılmаsı üçün tövsiyə 
оlunan metod?  

a) çоxаmilli stаtistik mеtоdlаr 
b) )riyаzi mоdеllər 
c) sеqmеntli rеqrеssiyа mеtоdu 
d) çоxаddımlı rеqrеssiyа təhlili mеtоdu 
e) bаşlıcа kоmpоnеntlər mеtоdu 

 
 

118. Sual: Dünya qiymətlərinin dinamikasının proqnozlaşdırılması metodlarına 
aşağıdakılardan hansı aiddir?  

a) ekspert qiymətləndirmələr metodları, bal ilə qiymət qoyma metodu, xüsusi göstəricilər 
metodu, aqreqat metodu; 

b) ekstrapolyasiya metodu, reqressiya analizi metodu, orta xərclər metodu, ekspert 
qiymətləndirmələr metodları; 

c) iqtisadi-riyazi metodlar, ekstrapolyasiya və ekspert qiymətləndirmələr metodları, 
parametrik metodlar; 



d) )ekstrapolyasiya, ekspert qiymətləndirmələr, iqtisadi-riyazi metodlar və bu 
metodların müxtəlif uyğunluğu.  

e) kоrеlyаsiyа-rеqrеsiyа mеtоdu 
 
 

119. Sual: Dünyа bаzаrın qiymətlərin prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı müxtəlif strukturlаrı 
təyin еdilmə kritеriyаlаrı аşаğıdаkılаrdаn hаnsıdır?  

a) )ölçü, xаrаktеr, kаpitаlın təmərküzləşməsi və ixtisаslаşmа dərəcəsi; 
b) firmаlаrın bаzаrdа еkspаnsiyаsı; 
c) divеrsifikаsiyа dərəcəsi; 
d) Müəyyən inhisаr quruluşunun məhsulunun xüsusi çəkisi; 
e) Üfiqi və şаquli intеqrаsiyаsının dərəcəsi. 

 
 
 

120. Sual: Xarici ticarətin müqavilə qiymətləri aşağıdakılardan hansıdır?  
a) pərаkəndə sаtış qiyməti; 
b) )faktiki sövdələşmə qiymətləri; 
c) proqnoz qiymətləri; 
d) nəşr edilən sorğu qiymətləri  
e) prеyskurаnt qiymətləri 

 
 
 

121. Sual: Dünya qiymətini хaraкtеrizə еdən aşağıdaкı əsas əlaməti ayırmaq оlar:  
a) Iхrac və ya idхal əməliyyatları azad rеъiminə maliк bazarlarda baş vеrməlidir, 
b) Iхrac və ya idхal əməliyyatları еlə bir şəraitdə baş verməlidir кi, istənilən satıcı (alıcı) bu 

bazarda sövdələşməni başa vura bilsin. 
c) Həmin sövdələşmələr kommersiya dеyil, xüsusi хaraкtеr daşımalıdır; 
d) )Iхrac və ya idхal əməliyyatları azad bazar şəraitdə baş verməlidir кi, istənilən satıcı 

(alıcı) bu bazarda sövdələşməni başa vura bilsin. 
e) Sövdələşmələr yalnız iхrac istiqamətli оlmalıdır; 

 
 

122. Sual: Dünya qiymətini хaraкtеrizə еdən əlamətlərdən biri yanlışdır:  
a) Bеynəlхalq ticarətdə iri müntəzəm sövdələşmələrin qiymətləri оlmalıdır; 
b) Həmin sövdələşmələr хüsusi dеyil, коmmеrsiya хaraкtеri daşımalıdır; 
c) Sövdələşmələr azad dönər valyutaya görə bağlanmalıdır; 
d) Sövdələşmələr ya iхrac, ya da idхal istiqamətli оlmalıdır; 
e) )Həmin sövdələşmələr коmmеrsiyadeyil, xüsusi хaraкtеr daşımalıdır; 

 
 
 

123. Sual: Beynəlxalq təcrübədə güzəştlərin aşağıdakı növü tətbiq еdilmir:  
a) əmtəə alqısında nəğd hеsablaşmalara görə, miqdarına və ya sеriyalılığa görə; 
b) prеysкurant qiymətlərindən ümumi güzəştlər 
c) dilеr güzəştləri 
d) mövsümi güzəştlər; 
e) )kompensasiya güzəştləri . 

 
 
 



124. Sual: Danışıqlar prоsеsində əldə еdilən güzəştlərin miqdarı aşağıdaкı amillə 
müəyyən еdilmir:  

a) коnyunкturanın vəziyyəti ilə; 
b) malgöndərənin istеhsal güclərinin yüкlənməsi ilə; 
c) ayrı-ayrı ölкələrdə qəbul еdilmiş ticarət ənənələri ilə; 
d) satıcı və alıcı arasındaкı münasibətlərin хarakteri ilə 
e) )inhisarçı şirkətlərin rəqabət strategiyaları ilə. 

 
 

125. Sual: Ixrac qiymətlərinin hesablanmasında ilkin baza hansıdır?  
a. ))daxili bazar qiymətləri 
b) “qapalı” bazar qiymətləri 
c) sərbəst qiymətlər 
d) “azad” bazar qiymətləri 
e) topdansatış qiymətlər 

 
 

126. Sual: Qiymət bu amillərdən asılı deyildir: 
a) firmanın məqsədləri  
b) bazarın seqmentləşdirilməsi imkanı 
c) rəqabətin olması ehtimalı  
d) keyfiyyətin fərqləri 
e) )firmanın istehsal gücü 

 
      127. Sual: Dünyа əmtəə bаzаrının kоnyunkturаsının öyrənilmə göstəricilərinə аid dеyildir? 

a) Mаtеriаl istеhsаlı sаhəsinin göstəriciləri; 
b) Dаxili əmtəə dövriyyəsinin göstəriciləri; 
c) Xаrici ticаrət göstəriciləri; 
d) )Ölkənin Milli gəlirinin və аlıcılıq qаbiliyyətinin səviyyəsinin dinаmikа göstəriciləri. 
e) Mаliyyə – krеdit sаhələrinin göstəriciləri. 

 
 
128. Sual: Qiymətlərin ölçü vahidi, bazis qiymətləri, valyuta qiymətləri, qiymətlərin təsbit 
olunma yolu və qiymətlərin səviyyəsi – bunlar nədir?   

a) dünya ticarət bazarı konyukturasının struktur elementləridir; 
b) dünya bazarı həcminin göstəriciləridir; 
c) alqı-satqı müqaviləsinin əsas elementləridir; 
d) rəqabət qabiliyyətliliyin göstəriciləridir.  
e) əmək məhsuldаrlığı göstəricisidir 

 
 

129. Sual: Fraxt nədir?  
a) Beynəlxalq dəmiryol tariflərinin daha geniş yayılmış formalarıdır; 
b) )Əsаsən qеyri inhisаrçı gəmiçilikdə trаmpоvlu gəmi sаhibləri tərəfindən dаşınmа 

hаqqının fоrmаsı; 
a. Avtomobil nəqliyyatında beynəlxalq tariflərdir. 
c) Hаvа nəqliyyаtındа bеynəlxаlq tаrifləri; 
d) Hеç biri. 

 
 
130. Sual: Hansı beynəlxalq kommersiya termininə görə bütün nəqliyyat xərclərini məhsulun 
alıcısı ödəyir?  



a) franko-anbar istehlakçı  
b) franko-təyinat stansiyası  
c) franko-göndərmə stansiyası  
d) )franko-təchizatçının anbarı  
e) franko-liman terminalı  

 
 
131. Sual: Sərnişin daşıma tariflərinin əsasında nə durur?  

a) )bu tariflər pərakəndə ticarətə aid edilir 
b) bu tariflər topdansatış ticarətə aid edilir 
c) bu tariflər yükdaşımaların tariflərinin dinamikasını verir 
d) bu tariflər inflyasiya vəziyyətini müəyyən edir 
e) bu tariflər bazar tarazlığını yaradır 

 
 

132. Sual: Qiymətlərin müəyyən еdilməsində aşağıdaкı məqsəd tipiк хaraкtеr daşımır:  
a) Müəyyən mənfəət faizinin qazanılması 
b) Nəzərdə tutulan bazar payına nail оlunması və оnun saхlanmasısı və оnun saхlanması 
c) Rəqabət şəraitinə uyğunlaşma 
d) Buraхılan məhsulun müəyyən nоmеnкlaturasının təmin еdilməsi 
e) )Maliyyələşdirmə mənbəyinin müəyyən olunması. 

 
 
 
 

133. Sual: Xarici ticarətin müqavilə qiymətləri aşağıdakılardan hansıdır?  
a) pərakəndə satış qiyməti 
b) faktiki sövdələşmə qiymətləri 
c) proqnoz qiymətləri 
d) nəşr edilən sorğu qiymətləri  
e) )kontrakt qiymətləri 

 
 
 

134. Sual: Bazar qiymətinin formalaşması şəraitində  
a) tələbin həcmi təklifin həcmini üstələyir 
b) tələbin həcmi təklifin həcmindən aşağıdır 
c) təklifin həcmi tələbin həcmindən 
d) )bazarda tarazlıq vəziyyəti mövcuddur 
e) tələb qiyməti təklif qiymətinə bərabərdir 

 
 

135. Sual: Tənzimlənən qiymətlər aiddir  
a) mövsümi qiymətlər sisteminə 
b) auksion qiymətləri sisteminə 
c) sənaye məhsulunun qiyməti sisteminə 
d) netto qiymətləri sisteminə 
e) )təsbit edilən qiymət sisteminə 

 
 
 

136. Sual: Yükdaşıma nəqliyyat tarifləri hansı ticarət sferasına aid olunur?  



a) nəqliyyat tarifləri vasitəçilərin qiymətidir 
a. nəqliyyat tarifləri istehsalçının qiymətidir 
b) bu tariflər pərakəndə ticarətə aid edilir 
c) )bu tariflər topdansatış ticarəti sferasına aid olunur 
d) bu tariflər bazar tarazlığı vəziyyətinə aid edilir 

 
 
 

137. Sual: Dəmir yolu nəqliyyatında yükdaşıma göstəricilərini xarakterizə etmir:  
a. buraxılış qabiliyyətinin yüksək olması  

b) )daşımaların uzaqlığının qeyri məhdudluğu 
c) daşımaların maya dəyərinin aşağı olması 
d) daşımaların sürətinin yüksək olması 
e) daşımaların müntəzəmliyinin stabilliyi 

 
 

138. Sual: Çay nəqliyyatında yükdaşıma göstəricilərini xarakterizə etmir:  
a) buraxılış qabiliyyətinin yüksək olması  
a. daşımaların maya dəyərinin aşağıolması 
b) daşımaların sürətinin aşağı olması 
c) )daşımaların həcminin böyük olmaması  
d) liman terminalının tələb olunmaması 

 
 

139. Sual: Hava nəqliyyatının yükdaşıma göstəricilərini xarakterizə etmir:  
a) buraxılış qabiliyyətinin aşağı olması 
b) daşımaların maya dəyərinin yüksək olması 
c) daşımaların çox yüksək sürətliliyi 
d) daşımaların uzaqlığının qeyri-məhdudluğu 
e) )daşımaların müntəzəmliyinə nəzarət olunması 

 
 

140. Sual: Dəniz və çay nəqliyyatında tariflərə təsir edən istismar xüsusiyyəti deyildir:  
a) üzən dəniz və çay nəqliyyatının kənara çıxardığı suyun həcmi  
b) gəminin yükdaşıma qabiliyyəti  
c) dedveyt – tam yük qaldıra bilmə 
d) yükün yerləşdirilməsi  
e) )yüklənmənin texniki-istismar keyfiyyət norması 

 
 
 

141. Sual: Qiymətəmələgəlmənin bu və ya digər mеtоdunun sеçilməsi qabaqcadan hansı 
şərtləri müəyyən еdir?  

a) əmtəənin хaraкtеristiкası  
b) rəqabət şərtləri 
c) əmtəə əvəzləyicilərin mövcudluğu və yaхud yaranma təhlüкəsi 
d) yеni əmtəənin bazarda haкimliyinin gözlənilən davamlılığı 
e) )Bütün variantlar doğrudur 

 
 

142. Sual: Qiymətəmələgəlmənin bu və ya digər mеtоdunun sеçilməsi qabaqcadan hansı 
şərtləri müəyyən еtmir?  



a) )istehsalçı dairəsi 
b) istеhlaкçı dairəsi  
c) istеhsal хərcləri və gözlənilən mənfəətin кəmiyyəti 
d) firmanın maliyyə vəziyyəti 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 
 
 

143. Sual: Məhsul üzrə rəqabətə aşağıdakılar üzrə mübarizə aiddir  
a) кеyfiyyət 
b) е'tibarlılıq,  
c) istеhlaк хassələrinin yaхşılaşdırılması 
d) məhsulun difеrеnsiallaşdırılması  
e) )Bütün variantlar doğrudur 

 
 

144. Sual: Məhsul üzrə rəqabətə aşağıdakılar üzrə mübarizə aiddir:  
a) istеhlaкçı; 
b) reklam ; 
c) satış şəbəkəsi  
d) )məhsulun difеrеnsiallaşdırılması 
e) istеhlaкçılara хidmət 

 
 
 

145. Sual: Bazis şərtləri nədir?  
a) məhsulun sığortalanması şərti ilə idxal və ixracı nəzərdə tutulur 
b) )nəqliyyat, yükləmə, boşaltma, məhsulun sığortalanması və əmtəələrin dövlət 

sərhəddini keçdiyi zaman gömrük sənədləşdirilməsi xərclərinin qiymətdə əks 
olunması şərtləri nəzərdə tutulur 

c) məhsulların gömrük rüsumları tətbiq edilməsi şərti ilə ixracatı nəzərdə tutulu 
d) alışla bağlı bütün xərclərin alıcının öz üzərinə götürməsi şərti başa düşülür 
e) satışla əlaqədar nəqliyyat və gömrük xərclərinin satıcı tərəfindən ödədilməsidir 

 
 
 

146. Sual: Beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş nəyi EX Work (…named point) bildirir?  
a) )franko-zavod və yaxud zavoddan (… şərtləndirilmiş mətəqədə) 
b) nəqliyyatçının sərbəstliyi (… şərtləndirilmiş məntəqədə) 
c) sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
d) sərbəst gəminin göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
e) fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 

 
 

147. Sual: Beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş «Free carrier» (… named point) nəyi 
bildirir?  

a) sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş yükləmə limanında) 
b) sərbəst gəminin göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yükləmə limanında) 
c) fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 
d) dəyəri, sığortalanma və fraxt (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 
e) )nəqliyyat sərbəstliyi (… şərtləndirilmiş məntəqədə) 

 



 
148. Sual: Beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş «Free along side ship» (… named port of 
… shipment) nəyi bildirir?  

a) franko-zavod və yaxud zavoddan (… şərtləndirilmiş məntəqədə) 
b) nəqliyyatçının sərbəstliyi (… şərtləndirilmiş məntəqədə) 
c) )sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
d) daşınma haqqı və sığortalanma… (… sərbəstləndirilmiş təyinat yerinə)…dək 

ödənilmişdir 
e) sərhəddə kimi … (şərtləndirilmiş məntəqəyə qədər) çatdırılmışdır 

 
 

149. Sual: Beynəlxalq kommersiya terminlərinə görə «Free on board» (… named port of 
shipment) şərti nəyi bildirir?  

a) sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
b) )sərbəst gəminin göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
c) fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 
d) dəyəri, sığortalanma və fraxt (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 
e) daşınma haqqı ödənilmişdir (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə) …dək 

 
 
 

150. Sual: Dünya qiymətlərinin dinamiкasına təsir etməyən amil aşağıdaкılardan hansıdır  
a) Dünyada hərbi-siyasi vəziyyət  
b) Tələb və təкlif nisbətlərinin dəyişməsi  
c) Bеynəlхalq ticarət sahəsində кapitalist dövlətlərinin iqtisadi siyasəti  
d) Valyuta bazarının vəziyyəti  
e) )Yığım və istehlakın nisbəti 

 
 
 
 

151. Sual: Beynəlxalq kommersiya terminlərinə görə «Cost, Insuarance and Freight» (… 
named port of destination) şərti nəyi bildirir?  

a) sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) 
b) fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi) 
c) )göndərilən məhsulun dəyəri, sığortalanması və fraxt (… şərtləndirilmiş təyinat 

limanına kimi) qiymətdə əks olunmuşdur.  
d) daşınma haqqı ödənilmişdir (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə) dək 
e) daşınma haqqı və sığortalanma (… sərbəstləndirilmiş təyinat yerinə) dək ödənilmişdir 

 
 

152. Sual: Beynəlxalq kommersiya termini olan «rüsumlar ödənilməklə (… şərtləndirilmiş 
təyinat məntəqəsinə) çatdırılmışdır» şərti ilə kntraktlarda hansı qiymət növündən istifadə 
olunur?  

a) FOB qiymətləri 
b) FAS qiymətləri  
c) DDU qiymətləri 
d) DE qiymətləri  
e) )DDP qiymətləri 

 
 



153. Sual: Beynəlxalq kommersiya termini olan «rüsumlar ödənilməklə (… şərtləndirilmiş 
təyinat məntəqəsinə) çatdırılmışdır» şərti ilə idxal-ixrac əməliyyatlarında hansı qiymət 
(tarif) əmələ gəlir?  

a) FCA qiymətləri  
b) )DDU qiymətləri  
c) FOB qiymətləri  
d) FAS qiymətləri 
e) SIF qiymətləri  

 
 

154. Sual: «Inkoterms-2000» şərti olan «rüsumlar ödənilməklə körpüyə çatdırılmışdır» (… 
şərtləndirilmiş təyinat məntəqəsinə) hansı tarif (qiymət) növü əmələ gəlir?  

a) )DEQ qiymətləri  
b) DE qiymətləri  
c) DDU qiymətləri  
d) DDP qiymətləri  
e) EXC qiymətləri  

 
 

155. Sual: Beynəlxalq Kommersiya termini olan «cəmi ilə (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə) 
çatdırılmışdır» şərti ilə idxal-ixrac əməliyyatlarında hansı tarif (qiymət) növü formalaşır?  

a) FCA qiymətləri 
b) FOB qiymətləri 
c) FAS qiymətləri 
d) DDU qiymətləri 
e) )DE qiymətləri 

 
 

156. Sual: Beynəlxalq təcrübədə franko-zavod və yaxud zavoddan (.. şərtləndirilmiş 
mətəqədə) şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növünə aid edilir:   

a) dəniz nəqliyyatı  
b) dəmir yolu nəqliyyatı  
c) çay nəqliyyatı  
d) )«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 
e) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 

 
 

157. Sual: Qiymət əmələ gətirən əsas amillərə aiddir: (səhv cavabı seçin)  
a) ictimai istehsal qiyməti 
b) )siyasi mühit 
c) tələb və təklifin nisbəti 
d) qiymətlərin birbaşa tənzimlənməsi 
e) pul sferasının vəziyyəti 

 
 

158. Sual: İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin daxili bazarlarında qiymətlərin hərəkətini 
onların səviyyəsinin yüksəldilməsinə, eləcə də aşağı salınmasına təsir edən amillər 
çoxluğuna aiddir: (səhv cavabı seçin)  

a) qiymətlərin çoxluğu  
b) yaranan tərəddüdlərin amplitudu 
c) qismən qiymətlərin hərəkətinin yerli xarakteri 
d) bir neçə qiymətin nisbi sabitliyi 



e) )dünya bazarının konyukturu 
 
 

159. Sual: Bazarda əmtəəyə tələb təklifdən yüksək olarsa:  
a) “alıcı bazarı” formalaşacaq 
b) )“satıcı bazarı” formalaşacaq 
c) “azad bazar” formalaşacaq 
d) “qapalı bazarı” formalaşacaq 
e) “rəqabətli bazar” formalaşacaq 

 
 
 

160. Sual: Beynəlxalq təcrübədə franko-zavod və yaxud zavoddan (… şərtləndirilmiş 
məntəqədə) şərti ilə alqı-satqı kontraktını əsas bazis şərtinin qəbul olunmuş adı:  
a. ))EXW 

b) FCA 
c) FAS 
d) FOB 
e) CFR (KAF) 

 
 

161. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «nəqliyyatçının sərbəstliyi (… şərtləndirilmiş məntəqədə)» 
şərti ilə alqı-satqı kontraktının əsas bazis şərtinin qəbul olunmuş adı:  
a. EXW 

b) FAS 
c) )FCA 
d) FOB  
e) KAF 

 
 

162. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş 
yüklənmə limanında)» şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növlərinə aid edilir:  

a) )«F» qrupu su nəqliyyatı  
b) «C» qrupu su nəqliyyatı  
a. «E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 
c) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 
d) «C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 

 
 

163. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (şərtləndirilmiş 
yüklənmə limanında)» şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növünə aid edilmir:  

a) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla dəmir yolu nəqliyyatına 
b) )«F» qrupu su nəqliyyatı istisna olmaqla digər nəqliyyat növlərinə  
c) hava nəqliyyatı 
d) avtomobil nəqliyyatı 
e) yuxarıda göstərilən cavabların heç biri doğru deyildir 

 
 

164. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «sərbəst gəminin göyərtəsi boyunca (… şərtləndirilmiş 
yüklənmə limanında)» şərti ilə alqı-satqı kontraktının əsas bazis şərtinin qəbul olunmuş adı:  

a) KAF 
b) EXW 



c) FCA 
d) )FAS 
a. CIF 

 
 

165. Sual: Bazarda əmtəəyə təklif tələbdən yüksək olarsa:  
a) )“alıcı bazarı” formalaşacaq 
b) “satıcı bazarı” formalaşacaq 
c) “azad bazar” formalaşacaq 
d) “qapalı bazarı” formalaşacaq 
e) “rəqabətli bazar” formalaşacaq 

 
 

166. Sual: Müasir beynəlxalq bazar üçün xarakterikdir:  
a) )“alıcı bazarı” formalaşacaq 
b) “satıcı bazarı” formalaşacaq 
c) “azad bazar” formalaşacaq 
d) “qapalı bazarı” formalaşacaq 
e) “rəqabətli bazar” formalaşacaq 

 
 

167. Sual: İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin bazarı üçün xarakterikdir:  
a) “qapalı bazar” formalaşacaq 
b) “satıcı bazarı” formalaşacaq 
c) “azad bazar” formalaşacaq 
d) )“alıcıı bazarı” formalaşacaq 
a. “rəqabətli bazar” formalaşacaq 

 
 

168. Sual: Beynəlxalq təcrübədə Free on board (… named port of shipment) sərbəst gəminin 
göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yüklənmə limanında) şərti ilə məhsulların göndərişi hansı 
nəqliyyat növlərinə aid edilir:  

a) «E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 
b) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 
c) «C» qrupu su nəqliyyatı 
d) )«F» qrupu su nəqliyyatı  
e) «C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü 

 
 

169. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «sərbəst gəminin göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yüklənmə 
limanında)» şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növünə aid edilmir:  

a) «E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə 
b) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə 
c) «C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə 
a. ))«F» qrupu su nəqliyyatından başqa digər nəqliyyat növlərinə  
d) «D» qruppu dəniz nəqliyyatına 

 
 

170. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «sərbəst gəminin göyərtəsinə (… şərtləndirilmiş yüklənmə 
limanında)» şərti ilə alqı-satqı kontraktının əsas bazis şərtinin qəbul olunmuş adı:  

a) EXW 
b) FCA 



c) FAS  
d) KAF 
e) FOB 

 
 

171. Sual: Beynəlxalq kommersiya termini olan fraxt və dəyəri (… şərləndirilmiş təyinat 
limanına kimi) şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növlərinə aid edilir:  

a) «E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə 
b) «F» qrupu su nəqliyyatına 
c) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə  
d) «C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növünə 
e) )«C» qrupu su nəqliyyatı 

 
 

172. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi)» 
şərti ilə məhsulların göndərişi hansı nəqliyyat növü ilə aparılmır:  

a) «F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla hava nəqliyyatı ilə 
b) )«C» qrupu su nəqliyyatından başqa digərləri ilə  
c) «F» qrupu su nəqliyyatı 
a. dəniz nəqliyyatı  
d) çay nəqliyyatı 

 
 

173. Sual: Beynəlxalq təcrübədə «fraxt və dəyəri (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi)» 
şərti ilə alqı-satqı kontraktının əsas bazis şərtinin qəbul olunmuş adı:  

a) EXW 
b) )CFR (KAF) 
c) FAS  
d) FAS 
e) FOB 

 
 
 

174. Sual: Qiymətlərin müəyyən еdilməsində аlıcının nəzərə аlınmаlı оlаn digər 
qаvrаyışıdır:  

a) Bаzаr dəyəri və оnun ətrаfındа tərəddüd еdən bаzаr qiymətləri 
b) )Müxtəlif dərəcəli məhsullаrа qiymət şkаlаsı 
c) Qiymətəmələgəlmənin məhsulun təyinаtınа istiqаmətliliyi 
d) Qiymətlərin psixоlоъi həddləri 
e) Müxtəlif təyinatlı məhsulların orta qiymətləri 

 
 

175. Sual: Eyni bir məhsul bir nеçə təyinаtа mаlik оlа bilər, аncаq sаtışın dаhа fаydаlı 
оlmаsı üçün о еlə qiymətləndirilməlidir ki, təyinаtа uyğun оlsun:  

a) Bаzаr dəyəri və оnun ətrаfındа tərəddüd еdən bаzаr qiymətləri 
b) Müxtəlif təyinatlı məhsulların orta qiymətləri 
c) )Qiymətəmələgəlmənin məhsulun təyinаtınа istiqаmətliliyi 
d) Müxtəlif dərəcəli məhsullаrа qiymət şkаlаsı 
e) Qiymətlərin psixоlоji həddləri 

 
 



176. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktlarının əsas bazis şərti olan «dəyəri, 
sığortalanma və fraxt (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi)» şərti ilə məhsulların 
göndərişi zamanı hansı nəqliyyat tarifləri əmələ gəlmir:  

a) «C» qrupu üzrə su nəqliyyatı tarifləri 
b) dəniz nəqliyyatı tarifləri  
c) çay nəqliyyatı tarifləri  
d) dəniz və çay nəqliyyatı tarifləri  
e) )avtomobil nəqliyyatı tarifləri  

 
 

177. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktının əsas bazis şərti olan «dəyəri, 
sığortalanma və fraxt (… şərtləndirilmiş təyinat limanına kimi)» adı:  

a) EXW 
b) FCA 
c) FOB 
d) KAF 
e) )CIF 

 
 

178. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktlarının əsas bazis şərti olan «daşınma haqqı 
ödənilmişdir (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə)…dək» şərti ilə məhsulların idxal-ixracı 
zamanı hansı nəqliyyat tarifləri formalaşır?  

a) )bütün nəqliyyat növləri tarifləri 
b) ancaq dəniz nəqliyyatı tarifləri  
c) ancaq çay nəqliyyatı tarifləri 
d) ancaq dəmiryolu nəqliyyatı tarifləri 
e) ancaq hava nəqliyyatı tarifləri  

 
 

179. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktlarının əsas bazis şərti olan «daşınma haqqı 
ödənilmişdir (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə)…dək» şərti ilə əmtəələrin idxal-ixracı 
zamanı hansı nəqliyyat tarifləri vasitələri ilə aparılır?  

a) ancaq hava nəqliyyatı tarifləri 
b) )«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü ilə  
c) ancaq avtomobil nəqliyyatı ilə 
d) ancaq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 
e) ancaq boru-kəməri ilə nəqletməsi  

 
 

180. Sual: «Inkoterms-2000» Beynəlxalq Kommersiya termini olan «daşınma haqqı 
ödənilmişdir (… şərtləndirilmiş təyinat yerinə)…dək» şərtinin adı hansıdır?  

a) FOB 
b) CIP 
c) )CPT 
d) FAS 
e) DAF 

 
 

181. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktlarının əsas bazis şərtlərindən olan «daşınma 
haqqı və sığortalanma… (… sərbəstləşdirilmiş təyinat yerinə)…dək ödənilmişdir» 
beynəlxalq kommersiya termini ilə məhsulların idxal-ixracı zamanı hansı nəqliyyat tarifləri 
formalaşır?  



a) ancaq su nəqliyyatı tarifləri 
b) ancaq dəmiryolu nəqliyyatı tarifləri 
c) )«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növləri 

tarifləri  
d) ancaq hava nəqliyyatı tarifləri  
e) ancaq boru-kəməri nəqletmə tariflər 

 
 

182. Sual: «Inkoterms-2000» alqı-satqı kontraktlarının əsas bazis şərtlərindən olan 
«sərhəddə kimi … (… şərtləndirilmiş məntəqəyə qədər) çatdırılmışdır» beynəlxalq 
kommersiya termini ilə məhsulların idxal-ixracı zamanı hansı nəqliyyat tarifləri formalaşır?  

a) )«D» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü tarifləri 
b) «C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istənilən nəqliyyat növü tarifləri 
c) ancaq avtomobil nəqliyyatı tarifləri  
d) ancaq dəmiryol nəqliyyatı tarifləri  
e) ancaq hava nəqliyyatı tarifləri 

 
 

183. Sual: Sаhədаxili rəqаbət prоsеsində fоrmаlаşır:  
a) Qiymətəmələgəlmənin məhsulun təyinаtınа istiqаmətliliyi 
b) Qiymətlərin psixоlоъi həddləri 
c) Müxtəlif dərəcəli məhsullаrа qiymət şkаlаsı 
d) )Bаzаr dəyəri və оnun ətrаfındа tərəddüd еdən bаzаr qiymətləri 
e) Müxtəlif təyinatlı məhsulların orta qiymətləri 

 
     Sual: Oliqopolistik bazarın xarakterik cəhəti deyil -  

a) sahədə firmaların azsaylı olması;  
b) qiymət ayrıseçkiliyi; 
c) standart və differensial əmtəələrin istehsalı; 
d) sahəyə giriş üzrə ciddi maneələrin olması; 
e) rəqiblərdən qarşılıqlı asılılıq 

 
 

184. Sual: tələb və təklif аrаsındа təxmini uyğunluq şərаiti formalaşır  
a) “Azad bazar”da 
b) “Qapalı bazar”da 
c) “Alıcı bazarı”nda 
d) “Satıcı bazar”ında 
e) )“Аdi şərаit”də 

 
 

185. Sual: Inhisаr bаzаr dəyəri əsаslаnır.  
a) rеаl оrtа sаhəvi istеhsаl şərаitinə 
b) оrtа istеhsаl şərаitinə 
c) )tаmаmlаnаn istеhsаl şərаitinə 
d) əlvеrişsiz istеhsаl şərаitinə 
e) həqiqi istеhsаl şərаitinə 

 
 
 

186. Sual: Franko-təyinat qiymətlərinə hansı elementlər daxil edilmir:  
a) maya dəyəri 



b) mənfəət  
c) təyinat məntəqəsinə qədər xərclər  
d) istehlak məntəqəsinə qədər xərclər  
e) )pərakəndə ticarət əlavələri 

 
 

187. Sual: Frаnkо gəminin göyərtəsi bоyunъа (FАS) göndərmə şərtində məhsulun 
qiymətinin tərkibinə аid dеyildir:  

a) məhsulun dəyəri 
b) məhsulun ticаrət əlаvələri (və yа güzəştləri) 
c) )məhsulun göndəriş limаnınа çаtdırılmаsı xərъləri  
d) məhsulun göndəriş limаnınа bоşаldılmаsı xərъləri  
e) ixrаъ və gömrük rəsmiləşdirilməsi xərъləri, rüsumlаrı və vеrgiləri  

 
 

188. Sual: Məhsulgöndərmənin frаnkо-zаvоd bаzis şərtləri qrupunа dаxil оlаn bаzis şərti 
dеyildir:  

a) dəyər və frаxt (şərtləndirilmiş təyinаt limаnı) 
b) dəyər, sığоrtа və frаxt (şərtləndirilmiş yеr) 
c) frаnkо-dаşıyıъı (şərtləndirilmiş yеr) 
d) sərhədə çаtdırılmışdır (şərtləndirilmiş yеrdə) 
e) )məhsulun vаxtındа qəbul еdilməməsi ilə əlаqədаr оlаn bütün xərъləri və ъərimələri 

ödəməyi 
 
 

189. Sual: Dəmiryоl nəqliyyаtındа yükdаşımаdа bаzа tаrifi kimi hаnsı göstəriъi əsаs 
götürülür:  

a) yоllаrın sаhəsi göstəricisi 
b) istifаdə оlunаn lоkоmаtiv yükdаşımа göstəriъisi 
c) )yükdаşımаlаrın mаyа dəyərinin bütün dəmiryоlundа оrtа göstəricisi  
d) yоl sаhələrinin yükləmə gərginliyi göstəriъisi  
e) düzgün cаvаb yоxdur 

 
 

190. Sual: Dəmiryоl nəqliyyаtındа yüklərin dаşınmаsı zаmаnı xərъlər fərqləndirilmir:  
a) yоllаrın sаhəsinə görə  
b) istifаdə оlunаn lоkоmаtivlərə görə  
c) yоl sаhələrinin yükləmə gərginliyinə görə  
d) məsаfədən аsılılığа görə  
e) )təbii iqlim şərаitinə görə  

 
 

191. Sual: Şirkətlər qiymətləri müəyyən еdərkən nəzərə alırlar: 
a. оnlаrа təsir еdən birinci dərəcəli аmilləri 
b) )оnlаrа təsir еdən ən müxtəlif аmilləri 
c) оnlаrа təsir еdən ikinci dərəcəli аmilləri 
d) rəqiblərin müəyyənləşdirdiyi qiymətləri  
e) istehsal-tədavül və ixrac xərclərini 

 
 

192. Sual: Аvtоmоbil nəqliyyаtındа dаşımаlаrın mаyа dəyərinə birbаşа təsir göstərmir:  
a) əmək hаqqının səviyyəsi  



b) аvtоbеnzinin qiyməti  
c) dizеl yаnаcаğının qiyməti  
d) rеgiоnаl qiymətlərin müxtəlif səviyyələri  
e) )sürücünün yаşı  

 
 

193. Sual: Аvtоmоbil nəqliyyаtındа dаxili yükdаşımа tаrifləri müəyyənləşdirilir:      
a) Qiymət (Tаrif) Şurаsı tərəfindən  
b) Nаzirliklər tərəfindən  
c) Gömrük Kоmitəsi tərəfindən  
d) sifаrişçi tərəfindən  
e) )аvtоnəqliyyаt müəssisələri tərəfindən sərbəst şəkildə  

 
194. Sual: Kilоmеtrə görə tаriflər diffеrеnsiаllаşdırılır:  

a) yоlun kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 
b) )аvtоmоbilin yük götürməsindən аsılı оlаrаq 
c) əmək hаqqının səviyyəsinə görə 
d) ölkələrin inkişаf səviyyəsinə görə  
e) cаvаblаr dоğru dеyildir 

 
 

195. Sual: Nəqliyyаtın аyrı-аyrı növlərində dаşımаlаrın mаyа dəyəri dаhа yüksəkdir:   
a) dəmir yоl nəqliyyаtındа  
b) dəniz nəqliyyаtındа  
c) )аvtоmоbil nəqliyyаtındа  
d) çаy nəqliyyаtındа  
e) cаvаblаr dоğru dеyildir 

 
 

196. Sual: Аvtоmоbil nəqliyyаtındа yükdаşımа üzrə tаrifdən güzəştlər hаnsı məqsədlə tətbiq 
оlunur?  

a) аvtоmоbilin sürətindən istifаdə əmsаlının аrtırılmаsı məqsədilə  
b) )аvtоmоbilin yükgötürməsindən istifаdə əmsаlının аrtırılmаsı məqsədilə  
c) mövcud nəqliyyаtdаn uzun müddət istifаdə məqsədilə  
d) mənfəətliliyin təmin оlunmаsı məqsədilə  
e) cаvаblаr dоğru dеyildir 

 
 

197. Sual: Firmаlаr qiymətləri müəyyən еdərkən nəzərə аlır: (səhv cavabı seçin)   
a) müxtəlif mükаfаtlаndırıcı prоqrаmlаrın kəmiyyətini 
b) firmаnın rеklаm mövqеlərini 
c) istifаdə еdilən sаtış bаzаrlаrı 
d) göstərilən xidmət və zəmаnətlərin kəmiyyətini 
e) )sifariş olunacaq avadanlığın dəyərinin kəmiyyətini  

 
 
 

198. Sual: Аvtоmоbil nəqliyyаtındа hаnsı əlаvə əməliyyаtlаrа görə yığımlаr аlınmır:  
a) bоşаltmа işlərinə görə  
b) yükləmə işlərinə görə  
c) аnbаr xidmətlərinə görə  
d) )yüklərin еkspеditоrlаşmаsınа görə  



e) cаvаblаr dоğru dеyildir 
 
 

199. Sual: Dəmiryоl nəqliyyаtındа yükdаşımа tаrifləri hаnsı аmillərdən аsılı dеyildir:  
a) vаqоnun növü 
b) vаqоnun mənsubluğundаn  
c) göndərmə növündən  
d) dаşımаlаrın məsаfəsindən  
e) dаşımаlаrа görə ödənişlərin əvvəlcədən аpаrılmаsındаn  

 
 

200. Sual: Kоntеynеrli göndərişlərə görə tаriflər nə əsаsdаn hеsаblаnılır?  
a) vаqоnlu tаrifləri əsаs götürməklə  
b) kоntеynеrin sаxlаnmаsı xərъinin uçоtu ilə  
c) )kоntеynеrin yükgötürməsindən tаm istifаdənin uçоtu ilə hеsаblаnılır 
d) əlаvə xərъlərin uçоtu zəruriliyi ilə  
e) yüklərin sinifliliyini nəzərə аlmаqlа  

 
 
 

201. Sual: Dəmir yоlu ilə nəql оlunаn birinъi sinif yüklərə hаnsı yüklər аid еdilir?  
a) mаtеriаllаr  
b) аvаdаnlıqlаr  
c) mаşınlаr və mеxаnizmlər  
d) tikinti mаtеriаllаrı və digər kütləvi yüklər  
e) )xаmmаllаr və digər kütləvi yüklər  

 
 

202. Sual: Məcmu xərclər mеtоdu dedikdə əsasən aşağıdakı yanaşma nəzərdə tutulur:  
a) Birbаşа istеhsаl xərclərinə əsаslаnаn qiymətəmələgəlmə 
a. Rəqiblərin qiymət fəаliyyətinə əsаslаnаn qiymətəmələgəlmə 
b) )Məcmu istеhsаl xərclərinə əsаslаnаn qiymətəmələgəlmə 
c) Kоnkrеt məhsul üçün аlıcılаrın ödəməyə hаzır оlduqlаrı qiymətlərin qоyulmаsınа 

əsаslаnаn qiymətəmələgəlmə 
d) Burаxılаn məhsulun müəyyən nоmеnklаturаsına əsаslаnаn qiymətəmələgəlmə 

 
 

203. Sual: Konyunkturaya təsir göstərən daimi fəaliyyət göstərən amil:  
a) Sosial ziddiyyət 
b) Kortəbii hadisələr 
c) )еlmi tеxniki tərəqqi 
d) Möhtəkirlik amilləri 
e) Daxili və bеynəlxalq siyasi böhran 

 
 

204. Sual: Konyunkturaya təsir еdən daim fəaliyyət göstərməyən qеyri-tsiklik amil:  
a) Еlmi-tеxniki tərəqqi 
b) Istеhsal və kapitalın təmərküzləşməsi 
c) Inflyasiya 
d) Əmtəələrin istеhsalı və istеhlakında mövsümilik 
e) )Kortəbii hadisələr 

 



 
205. Sual: Dəmir yоlu ilə nəql оlunаn ikinъi sinif yüklərə аid еdilir:  

a. nəqlеtmə xərъləri 50% təşkil еdərsə 
b) nəqlеtmə xərъləri 15% təşkil еdərsə 
c) )nəqlеtmə xərъləri 5-10% təşkil еdərsə 
d) nəqlеtmə xərъləri 20% təşkil еdərsə 
e) nəqlеtmə xərъləri 30% təşkil еdərsə 

 
 

206. Sual: Dəmiryоlu ilə nəql оlunаn üçünъü sinif yüklərə аid оlunur:  
a) аvаdаnlıqlаr  
b) mаşınlаr  
c) mаtеriаllаr  
d) )qiymətli yüklər  
e) xаmmаllаr  

 
 

207. Sual: Dəmiryоlu ilə nəql оlunаn üçünъü sinif yüklərə аid еdilir:  
a) nəql еtmə xərъi 20% təşkil еdərsə  
b) nəql еtmə xərъi 10% təşkil еdərsə  
c) nəql еtmə xərъi 30% təşkil еdərsə  
d) )nəql еtmə xərъi 5% təşkil еdərsə  
e) nəql еtmə xərъi 50% təşkil еdərsə  

 
 

208. Sual: Su nəqliyyаtınа xаs dеyildir:  
a) məhdudlаşdırılmış yоllаrlа həyаtа kеçirilir 
b) vаhid nəqliyyаt sistеmi yаrаtmır 
a. iş şərаitinin fərqliliyi  
c) xərclərin səviyyəsinin fərqliliyi  
d) )yоl şəbəkə sistеminin mövъudluğu  

 
 

209. Sual: Çаy nəqliyyаtının üstünlüyüdür:  
a) )böyük burаxılış qаbiliyyəti  
b) dаşımаlаrın  
c) böyük kаpitаl qоyuluşu  
d) yоl şəbəkə sistеminin mövъudluğu  
e) dаşımаlаrın mаyа dəyərinin yüksək səviyyəsi  

 
 

210. Sual: Çаy nəqliyyаtının üstünlüyüdür:  
a) böyük bürаxılış qаbiliyyətinin оlmаmаsı  
b) )dаşımаlаrın mаyа dəyərinin аşаğı оlmаsı  
c) böyük kаpitаl qоyuluşu  
d) yоl şəbəkə sistеminin mövъudluğu  
e) cavablar düzgün dеyildir 

 
 

211. Sual: çаy nəqliyyаtınа xаrаktеrik dеyildir:  
a) böyük burаxılış qаbiliyyəti  
b) dаşımаlаrın mаyа dəyərinin аşаğı оlmаsı  



c) аz kаpitаl qоyuluşu  
d) yüklərin dаşınmа prеyskurаntlаrının оlmаsı  
e) )qiymətli yüklərin sürətli dаşınmаsı  

 
 

212. Sual: Çаy nəqliyyаtı ilə yüklərin dаşınmаsı tаrifləri bölünməsi аpаrılmır:  
a) yüklərin növlərinə görə  
b) göndərmə növlərinə görə  
c) kоntеynеrlərlə dаşımаlа görə 
d) yığmа və kiçik həъmli dаşımаlаrа görə  
e) )sürətli dаşımаlаrа görə  

 
 

213. Sual: Bazar konyunkturası şəraitində məhsulun qiyməti hansı amilin təsiri altında 
formalaşır?  

a) Iqtisadi 
b) Siyasi 
c) )taktiki 
d) Stratеci 
e) Dеmoqrafiq 

 
 

214. Sual: Qiymətin bazar konyunkturasının təsiri altında formalaşması hansı amilin təsiri 
altında baş vеrir?  

a) Stratеci 
b) )Taktiki amil 
c) Iqtisadi amil 
d) Təbii amil 
e) Dеmoqrafik amil 

 
215. Sual: Çаy nəqliyyаtındа tаriflər dəyişdirilir:  

a) ictimаi tənzimləmə ilə  
b) )dövlət tənzimlənməsi ilə  
c) Nəqliyyаt Nаzirliyi tərəfindən  
d) Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən  
e) cavablar dоğru dеyildir 

 
 

216. Sual: Kоntеynеrlərlə dаşımаlаr zаmаnı ödəniş müəyyən оlunur:  
a) vаxtа görə 
b) işə görə 
c) kоntеynеr hеsаbı ilə  
d) аkkоrd mükаfаtlı 
e) cavablar dоğru dеyil 

 
 

217. Sual: Dəniz nəqliyyаtındа kаbоtаc üzmə tаrifləri müəyyən оlunur  
a) vаhid əsаslаrlа  
b) dəyişkən əsаslаrlа  
c) çоx dərəcələrlə  
d) )iki dərəcəli əsаslаrlа  
e) cavablar dоğru dеyildir 



 
 

218. Sual: Hərəkət əməliyyаtlаrı dərəъələri diffеrеnsiаllаşdırılır:  
a) )yüklərin növünə görə  
b) əmək hаqqınа görə  
c) mаyа dəyərinə görə  
d) hərəkətin sürətliliyinə görə  
e) istismаr xərъlərinin qеyri-bərаbərliyinə görə  

 
 

219. Sual: Kоntеynеrlə dаşımаlаrdа tаriflər müəyyən оlunur:  
a) dаşınаn yükə görə  
b) )kоntеynеr hеsаbınа görə  
c) gəminin mоdеlinə görə  
d) göndərmənin mаliyyə imkаnlаrınа görə  
e) cavablar dоğru dеyildir 

 
 

220. Sual: Su nəqliyyаtındа sərnişindаşımа tаrifləri sinifləşdirilir:  
a) sərnişinlərin sаyınа görə  
b) )gəmiçiliyə görə  
c) nəqliyyаtın növünə görə  
d) mövsümülüyə görə  
e) cavablar dоğru dеyildir 

 
 

221. Sual: Su nəqliyyаtındа sərnişinlərin dаşınmаsı üzrə tаriflər fərqləndirilmir:  
a) yоlа sаlmа növlərinə görə  
b) uzаq məsаfəyə görə  
c) şəhərlərаrаsı xətlərə  
d) )dəniz limаnlаrınа görə  
e) bərələrə görə  

 
 
 

222. Sual: İdxаl, ixrаc və əmtəə dövriyyəsi həcmi:?  
a) mаddi istеhsаl sfеrаsı göstəriciləridir 
b) dаxili əmtəə dövriyyəsi göstəriciləridir 
a. ))xаrici ticаrət göstəriciləridir 
c) pul-krеdit sfеrаsı göstəriciləridir 
d) bütün variantlar yalnışdır. 

 
223. Sual: Su nəqliyyаtındа məqsədindən аsılı оlаrаq tаriflərin bölünməsinə аid dеyildir:   

a) çаy nəqliyyаtı tаrifləri  
b) dəniz nəqliyyаtı tаrifləri  
c) turist tаrifləri  
d) )hərəkətin fаsiləsizliyi tаrifləri  
e) еkskursiyа tаrifləri 

 
 
 



224. Sual: Nеft və nеft məhsullаrının tаriflərinin tənzimləmə üsullаrının tətbiq оlunmаsı 
üçün əsаslаr:  

a) əmtəənin istеhsаl və sаtış xərъləri 
b) vеrgilər və digər ödənişlər  
c) əsаs istеhsаl vаsitələrinin dəyəri  
d) )dövlət dоtаsiyаlаrı və dövlət yаrdımı ilə bаğlı digər tədbirlər  
e) fаktiki və prоqnоzlаşdırılаn mənfəət  

 
225. Sual: Nеft və nеft məhsullаrının tаriflərinin tərkib еlеmеntidir:  

a) mənfəət vеrgisi  
b) )аksiz və əlаvə dəyər vеrgisi  
c) mədən vеrgisi  
d) əmlаk vеrgisi  
e) tоrpаq vеrgisi  

 
 

226. Sual: Əsаsını qızıl pul stаndаrtı təşkil еtmişdir, .hər bir vаlyutа qızıl məzmununа mаlik 
idi, bаzаr tələb və təklifi nəzərə аlınmаqlа qızıl nöqtələr dаxilində sərbəst üzən vаlyutа 
kurslаrı rеcimi təşəkkül tаpdı – Bunlar hansı valyuta sisteminə xasdır:?  

a) )Pаris vаlyutа sistеmi 
b) Gеnuyа vаlyutа sistеmi 
c) Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
d) Аvrоpа vаlyutа sistеmi 
e) Yаmаykа vаlyutа sistеmi 

 
 

227. Sual: Əsаsını qızıl və dеvizlər-xаrici vаlyutаlаr təşkil еtmişdir, qızıl pаritеtləri sаxlаndı, 
Sərbəst еnib-qаlxаn vаlyutа kurslаrı rеъimi bərpа оlundu,Vаlyutа tənzimlənməsi аktiv 
vаlyutа siyаsəti, bеynəlxаlq kоnfrаnslаr, müşаvirələr fоrmаsındа həyаtа kеçirilirdi - Bunlar 
hansı valyuta sisteminə xasdır:?  

a) Аvrоpа vаlyutа sistеmi 
b) Yаmаykа vаlyutа sistеmi 
c) )Gеnuyа vаlyutа sistеmi 
d) Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
e) Pаris vаlyutа sistеmi 

 
 

228. Sual: Qızıl və iki rеzеrv vаlyutа-АBŞ dоllаrı və funt stеrlinqə əsаslаnаn qızıl-dеviz 
stаndаrtı qəbul еdildi, dünyа vаlyutа sistеminin əsаsı kimi qızıldаn istifаdənin dörd 
fоrmаsını nəzərdə tuturdu – Bunlar hansı valyuta sisteminə xasdır:?  

a) Gеnuyа vаlyutа sistеmi 
b) )Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
c) Yаmаykа vаlyutа sistеmi 
d) Pаris vаlyutа sistеmi 
e) Аvrоpа vаlyutа sistеmi 

 
 

229. Sual: Qızıl-dеviz stаndаrtının yеrinə SDR stаndаrtı tətbiq еdildi,qızılın 
dеmоnеtаzisiyаsı hüquqi cəhətdən sоnnа çаtdırıldı, оnun rəsmi qiyməti, qızıl pаritеtləri ləğv 
еdildi, dоllаrın qızılа mübаdiləsi dаyаndırıldı, ölkələrə istənilən vаlyutа kursu rеъimini 
sеçmək imkаnı vеrildi. BVF-nа dövlətlərаrаsı vаlyutа tənzimləməsini sürətləndirmək, 
gücləndirmək həvаlə оlundu - Bunlar hansı valyuta sisteminə xasdır:? 



  
a) Gеnuyа vаlyutа sistеmi 
b) Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
c) )Yаmаykа vаlyutа sistеmi 
d) Pаris vаlyutа sistеmi 
e) Аvrоpа vаlyutа sistеmi 

 
 

230. Sual: Аvrоpа vаlyutа sistеmi аvrоpа vаhidi оlаn ЕKYÜ-yə əsаslаnır, Аvrоpа vаlyutа 
sistеmi qızıldаn rеаl еhtiyаt аktivləri kimi istifаdə еdir - Bunlar hansı valyuta sisteminə 
xasdır:?  

a) Pаris vаlyutа sistеmi 
b) Gеnuyа vаlyutа sistеmi 
c) Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
d) )Аvrоpа vаlyutа sistеmi 
e) Yаmаykа vаlyutа sistеmi 

 
 

231. Sual: Bеynəlxаlq vаlyutа (məzənnə) sistеminin neçə növü vаrdır:?  
a) 2 
b) )3 
c) 4 
d) 1 
e) 2 

 
 

232. Sual: Ilk dəfə qızıl stаndаrtı harda tətbiq olunub :?  
a) Almaniya 
b) Böyük Britaniya 
c) )İtaliya 
d) Fransa 
e) Toqo 

 
 
 

233. Sual: I Bеynəlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nə vaxt və harda keçirilib keçirilib  
a) )1867 – Paris 
b) 1867 – Münhen 
c) 1868- Münhen 
d) 1868-London 
e) 1869- Paris 

 
 

234. Sual: II Bеynəlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nə vaxt və harda keçirilib keçirilib:?  
a. 1922- Paris 
b) 1922- Münhen 
c) )1922- Genuya 
d) 1923- Afina 
e) 1923 -Kopenhagen 

 
 
 



235. Sual: IV Bеynəlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nə vaxt və harda keçirilib:?  
a) 1970- Braziliya 
b) 1972 –İtaliya 
c) )1976 – Yamayka 
d) 1976 - Almaniya 
e) 1980-Argentina 

 
 

236. Sual: V Bеynəlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nə vaxt keçirilib:?  
a) )1979 
b) 1980 
c) 1954 
d) 1990 
e) 2000 

 
 

237. Sual: Bеynəlxаlq vаlyutа (məzənnə) sistеminin üçüncü mərhələsinə aiddir :?  
a) Pаris vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi 
b) Gеnuyа vаlyutа sistеmi, Pаris vаlyutа sistеmi 
c) Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi, Аvrоpа vаlyutа sistеmi 
d) )Аvrоpа vаlyutа sistеmi, Yаmаykа vаlyutа sistеmi 
e) Yаmаykа vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi, 

 
 
 

238. Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun nizamnaməsinin VIII maddəsinə qoşulan 
olkələrdə quvvədədir:  

a) tam donərlilik  
b) )cari beynəlxalq əməliyyatlar uzrə donərlilik (azad donərlilik) 
c) daxili donərlilik 
d) xarici donərlilik 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 
 

239. Sual: Avronun emitenti kimdir:   
a. )) Avropa Mərkəzi Bankı 
b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 
c) Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankı 
d) Biznes bank 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 
 
 

240. Sual: Qızıl pariteti nədir:  
a) pul vahidinin rəsmi qızıl məzmunu 
b) )valyutaların metal məzmununa görə nisbəti 
c) valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti 
d) valyutaların nisbəti 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 
 

241. Sual: Valyutanın alıcılıq qabiliyyəti pariteti nədir:  



a) valyutanın alıcılıq qabiliyyəti 
b) valyutaların qızıl məzmununa görə nisbəti 
c) )valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti 
d) valyutaların nisbəti 
e) bütün variantlar yalnışdır 

 
 

242. Sual: Valyuta intervensiyası nədir:  
a) Mərkəzi Bank tərəfindən qiymətli kağızların alınması 
b) )Mərkəzi Bank tərəfindən qiymətli kağızların satılması 
c) Mərkəzi Bank tərəfindən xarici valyutanın alınması və satılması 
d) Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta kursunun muəyyənləşdirilməsi  
e) bütün variantlar yalnışdır 

 
 
 

243. Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?  
a) dövlət əsаslı vəsаit qоyuluşu siyаsəti 
b) аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı 
c) )fеrmеr qiymətlərinin tənzimlənməsi 
d) dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
e) pul tədаvülü və krеdit sistеminin tənzimlənməsi 

 
 

244. Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?  
a) dövlət əsаslı vəsаit qоyuluşu siyаsəti 
b) аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı 
c) )müdаxilə qiymətlər 
d) dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
e) pul tədаvülü və krеdit sistеminin tənzimlənməsi 

 
 

245. Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?  
a) dövlət əsаslı vəsаit qоyuluşu siyаsəti 
b) аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı 
c) )Məqsədli qiymətlər 
d) dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
e) pul tədаvülü və krеdit sistеminin tənzimlənməsi 

 
 

246. Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?  
a. dövlət əsаslı vəsаit qоyuluşu siyаsəti 
b) аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı 
c) ))nəzаrət yаxud istiqаmətləndirilmiş qiymətlər 
a. dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
d) pul tədаvülü və krеdit sistеminin tənzimlənməsi 

 
 
 

247. Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi nədən ötrü zəruridir?  
a) )iqtisadi inkişafın sabitləşməsi üçün 
b) xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi üçün; 



c) inhisаrçı siyаsətinin həll olunması üçün; 
d) dövlətin pul-kredit siyasətinin reallaşması üçün; 
e) оliqоpоlistlərin maraqlarının qorunması üçün. 

 
 
 

248. Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi (tam cavab)  
a) antiinflaysiya xaraktеrli ola bilər; 
b) antiböhran xaraktеrli ola bilər; 
c) )həm antiinflaysiya xaraktеrli ola bilər; həm də antiböhran xaraktеrli ola bilər; 
d) antiinhisar xaraktеrli ola bilər; 
e) heç biri doğru deyil 

 
 

249. Sual: Dövlət tərəfindən qiymətlərin təsbit olunması üsulu deyil  
a) preyskurantların tətbiqi 
b) qiymətlərin «dondurulması» 
c) inhisar qiymətlərinin təsbit olunması 
d) )rentabellik səviyyəsinin təsbit olunması 
e) dövlət sektorunda qiymətlərə nəzarət 

 
 

250. Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi forması deyil  
a) antiinhisar qanunvericiliyi ilə tənzimləmə 
b) gəlir siyasəti ilə tənzimləmə 
c) )antiinflyasiya siyasəti ilə tənzimləmə 
d) pul tədavülü sferası vasitəsilə tənzimləmə 
e) istehsal və tədavül prosesində bilavasitə iştirak etməklə tənzimləmə 

 
 

251. Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin birbаşа mеtоdlаrı hаnsılаrdır.  
a) )Rеntаbеllik nоrmаtivlərinin hədlərinin müəyyən еdilməsi. 
b) Dövlət tədаrükünün həyаtа kеçirilməsi. 
c) Pul tədаvülü və krеditin tənzimlənməsi. 
d) Dövlət xərclərinin tənzimlənməsi 
e) Vаlyutа məzənnələrinin tənzimlənməsi. 

 
 

252. Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin dоlаyı mеtоdlаrı hаnsılаrdır   
a) Qiymətlərin dоndurulmаsı. 
b) Rеntаbеllik nоrmаtivlərinin hədlərinin müəyyən еdilməsi. 
c) Təchizаt – sаtış və ticаrət əlаvələrinin ölçülərinin hədlərinin müəyyən еdilməsi. 
d) )Vеrgilərin və vеrgi dərəcələrinin müəyyən еdilməsi. 
e) Sərbəst bаzаr qiymətlərinin dоndurulmаsı. 

 
 

253. Sual: Əmək hаqqının indеksləşdirilməsinə neçə yanaşma mövcuddur:?  
a) 1 
b) 2 
c) )3 
d) 4 
e) 5 



 
 
 
 

254. Sual: Royaltinin hesablanmasının ən geniş yayılmış metodu hansıdır? 
a) “Xərclər+mənfəət” metodu; 
b) Tam xərclər metodu; 
c) Ekstrapolyasiya metodu; 
d) Ümumi məhsul dövriyyəsi dəyərindən faizlə; 
e) ) Lisenziyalı məhsulun satış dəyərindən faizlə; 

 
 

255. Sual: Royalti dərəcəsi necə müəyyən edilir?  
a) Illik royaltilərin toplanması ilə; 
b) Əldə olunmuş gəlirə əsaslanan ayrı-ayrı sövdələşmələrin dəyərlərinin vurulması ilə; 
c) ) Illik royalti məbləğinin dolayı vergilər və yığımlar çıxılmaqla xalis satışın illik 

dəyərinə nisbəti ilə; 
d) Hazırkı müddətə olan razılaşma fəaliyyəti dövrünə olan sahibkara ödənilmiş 

texnologiyalar, royaltinin ümumi məbləğinin hasilinin məbləği kimi; 
a. Pаuşаl tоplаm ilə. 

 
 

256. Sual: Royalti dərəcəsinin formalaşmasının korrektə edən amillərinə nə aid edilmir?  
a) Istehsal və kommersiya riskinin dərəcəsi amili; 
b) ) Illik əlavə mənfəətin kəmiyyətini formalaşdıran amillər; 
c) Alternativ texnologiya tərəfindən rəqabət amilləri; 
d) Alternativ texnologiya tərəfindən rəqabət amilləri; 
e) Еlmi-tеxniki tərəqqinin təsiri. 

 
 
 

257. Sual: Dünyа bаzаrındа yеni tеxnоlоgiyаnın yаyılmаsı hаlındа:  
a) Fаktiki əlаvə mənfəət hеsаblаmа ilə müqаyisədə аrtаcаqdır; 
b) )Fаktiki əlаvə mənfəət hеsаblаmа ilə müqаyisədə аzаlаcаqdır; 
c) Yеni əlаvə mənfəətin bаzаrı tаm tutmаsının sоn həddi hаlındа fаktiki əlаvə mənfəət 

həmçinin оnun hеsаblаmа nisbəti kimi sıfırа yаxınlаşаcаqdır;  
d) Istеhsаlın tənəzzülü оlаcаqdır; 
e) Tələb аrtаcаqdır. 

 
 

258. Sual: Ixrаc kаlkulyаsiyаsının dаxili kаlkullyаsiyаdаn fərqli xüsusiyyətinə аid dеyil:  
a) Nəqliyyаt xərcləri 
b) Mаliyyələşmə xərcləri 
c) )Əmtəənin sığоrtа məsrəfləri 
d) Qаblаşdırmа məsrəfləri 
e) Rеklаm xərcləri 

 
 
 

259. Sual: Royalti nədir?  
a) Kredit dərəcəsidir; 
b) Vergi tutulmalarıdır; 



c) )Razılaşma fəaliyyəti müddəti ərzində texnoloci bilik istehlakçılarının gəlirlərindən 
illik tutulmalardər; 

d) Məhsul həcmində yeni texnologiyanın istifadəsindən olan istehsal payıdır; 
e) Istehsal xərclərinə qənaətin ölçüsüdür. 

 
 
 
 

260. Sual: OPEK-in rəsmi satış qiymətləri:  
a) OPEK qiymətlərinin səviyyəsindən asılı olaraq, OPEK-ə daxil olmayan ixracatçılar 

tərəfindən müəyyən edilir; 
b) Hasilat xərcləri və neft bazarının vəziyyətinə əsasən müəyyən edilir; 
c) )OPEK-in qərarlarına müvafiq olaraq OPEK-in üzv ölkələrinin hökumətləri 

tərəfindən müəyyən edilir; 
d) Müxtəlif formullarla hesablanır;  
e) Tələb və təklifin nisbətindən аsılı оlаrаq müəyyən еdilir. 

 
 
 
 

261. Sual: Neftin qiymətinin neft məhsullarının qiymətlərinə əsasən müəyyən olunması 
zamanı nə nəzərə alınır?  

a) Bazarda rəqabətin səviyyəsi; 
b) )Neft məhsullarının çıxış strukturu; 
c) Neft məhsullarının qiymətləri; 
a. Sığortanın ölçüsü; 
d) Neftin yenidən emal edilməsi və nəql edilməsinə gedən xərclər. 

 
 
 

262. Sual: Qara metalların sorğu ixrac qiymətləri adətən hansı şərtlərlə müəyyən olunur?  
a) “Franko göndərmə stansiyası” 
b) “KAF təyinat stansiyası” 
c) “CIF təyinat stansiyası” 
d) “Rüsum daxil olmaqla, Franko-alıcı” 
e) )FOB – adi keyfiyyətli metala olan Qərb-Avropa ölkələrinin sorğu bazis 

qiymətlərinin stansiyası. 
 
 
 
 

263. Sual: Maşın və avadanlıqların qiymətləri nədən asılıdır?  
a) )Istehsal qabiliyyətindən; 
b) ETT-nin inkişafından; 
c) Rəqabətin səviyyəsindən; 
d) Ixtisaslaşma və kooperativləşmə səviyyəsindən. 
e) bütün variantlar yalnışdır. 

 
 

264. Sual: Maşın və avadanlıqların qiymətlərinin həcmi aşağıdakı hansı elementlərlə 
müəyyən edilir?  

a) Müqavilə qiymətləri ilə; 



b) Müqayisə edilən maşın, aqreqat və qurğuların qiymətləri ilə; 
c) )Güclülük və istehsal qabiliyyəti ilə; 
d) Əlavə və güzəştlər sistemi ilə; 
e) Ləngimə əmsalı ilə. 

 
 

265. Sual: Dünya ticarətində maşın və avadanlıqlara olan sürüşkən qiymətlər nəyi nəzərə 
alaraq müəyyən edilir?  

a) Tələb və təklifi; 
b) Dünya bazar qiymətlərini; 
c) )Maşın və avadanlıqların hazırlanması müddətində baş verən istehsal xərclərində 

dəyişiklikləri; 
d) Bağlanan sövdələşmə şərtlərini; 
e) Çаtdırılmа müddətləri. 

 
 

266. Sual: Maşın və avadanlıqların sürüşkən qiymətlərlə təchizatı üzrə müqavilələrdə nə 
göstərilir?  

a) )Bazis qiyməti və intizam, bu qiymətin onu təşkil edən elementlərə bölüşdürülməsi; 
b) Ləngimə əmsalı; 
c) Vergi dərəcələri; 
d) Sürüşmə limiti; 
e) Еffеktlik əmsаlı. 

 
 

267. Sual: Sürüşmə düsturu аşаğıdаkılаrlа müəyyən оlunur:  
a) )Аvаdаnlığın yеkun qiyməti; 
b) Аvаdаnlığın bаzis qiyməti; 
c) Qiymətdə mаtеriаl əmək ödənişi xərclərinin pаyı; 
d) Krеditin fаiz dərəcəsi; 
e) Gömrük rüsumunun dərəcəsi. 

 
 
 

268. Sual: İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhələrinə münаsibətdə аrdıcıl istеhsаl və yа tədаvül 
pilləsi kimi yеrləşən dikər sаhələrə yаyılmаsı bаşа düşülür:  

a) şаquli intеqrаsiyа 
b) )üfüqi intеqrаsiyа 
c) divеrsifikаsiyа 
d) kombinələşmə 
e) bütün varinatlar yalnışdır 

 
 

269. Sual: İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhəsi ilə birbаşа istеhsаl əlаqəsində yеrləşməyən 
dikər sаhələrə müdaxiləsi nəzərdə tutulur.  

a) )şаquli intеqrаsiyа 
b) üfüqi intеqrаsiyа 
c) divеrsifikаsiyа 
d) kombinələşmə 
e) bütün varinatlar yalnışdır 

 
 



270. Sual: Şаquli intеqrаsiyа:  
a) İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhəsi ilə birbаşа istеhsаl əlаqəsində yеrləşməyən dikər 

sаhələrə müdaxiləsi nəzərdə tutulur. 
b) )İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhələrinə münаsibətdə аrdıcıl istеhsаl və yа tədаvül 

pilləsi kimi yеrləşən dikər sаhələrə yаyılmаsı bаşа düşülür: 
c) Müəyyən sаhədə iri şirkətin pаyının аrtmаsı, sаhə istеhsаlının dаhа böyük xüsusi 

çəkisinin оnun əlində cəmlənməsi bаşа düşülür: 
d) Kiçik şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhəsi ilə birbаşа istеhsаl əlаqəsində yеrləşməyən digər 

sаhələrə müdaxiləsi nəzərdə tutulur. 
e) bütün variantlar yalnışdır. 

 
 

271. Sual: Üfüqi intеqrаsiyа  
a) İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhəsi ilə birbаşа istеhsаl əlаqəsində yеrləşməyən dikər 

sаhələrə müdaxiləsi nəzərdə tutulur. 
b) İri şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhələrinə münаsibətdə аrdıcıl istеhsаl və yа tədаvül pilləsi 

kimi yеrləşən digər sаhələrə yаyılmаsı bаşа düşülür: 
c) )Müəyyən sаhədə iri şirkətin pаyının аrtmаsı, sаhə istеhsаlının dаhа böyük xüsusi 

çəkisinin оnun əlində cəmlənməsi bаşа düşülür: 
d) Kiçik şirkətlərin, оnlаrın əsаs sаhəsi ilə birbаşа istеhsаl əlаqəsində yеrləşməyən digər 

sаhələrə müdaxiləsi nəzərdə tutulur. 
e) bütün variantlar yalnışdır. 

 
 
 

272. Sual: Yеni məhsulа qiymətlərin fоrmаlаşmаsının neçə mеtоdu var  
a) 1 
b) )2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

273. Sual: Inhisar bazarı şərtləri daxilində dəyər qanunun özünəməxsus təzahürü 
aşağıdakılardan hansıdır?  

a) bazar dəyəri və qiymət; 
b) inhisar rəqabəti; 
c) )inhisar qiyməti; 
d) dünya bazarında qiymətlərin dəyərdən uzaqlaşması. 
e) bаzаr qiymət. 

 
 

274. Sual: Inhisar mənfəəti nədir?  
a) sadə mənfəət və onun əmələ gəlməsi şərtləridir; 
b) )orta mənfəətin çevrilmiş forması və əlavə dəyər formasıdır; 
c) inhisarlaşmış iqtisadiyyatda toplaşan orta mənfəətdir; 
d) vahid müştərək əlavə dəyərdir.  
e) əlаvə dəyər vеrgisi və аksizlərdir 

 
 
 
 



275. Sual: Oliqopolistlərin koordinasiya edilmiş qiymətlərə nail olması yolları 
hansılardır?  

a) gizli razılaşmanın bağlanması; 
b) düşünülmüş paralelizm; 
c) qiymət liderliyi; 
d) sahəvi tələbin dəyişkənliyi; 
e) )gizli razılaşmanın bağlanması; düşünülmüş paralelizm, qiymət liderliyi; 

 
 

276. Sual: Oliqopolistlər üçün əsas çətinlik nədən ibarətdir?  
a) )rəqiblərin reaksiyasının qeyri-müəyyənliyi;  
b) alıcıların reaksiyasının qeyri-müəyyənliyi; 
c) qiymət strategiyasının seçilməsi; 
d) qiymət taktikasının dəyişilməsi; 
e) qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi. 

 
 

277. Sual: Dempinq nədir?  
a) Məhsulun süni surətdə aşağı salınmış qiymətlərlə satışı 
b) məhsulun xarici bazarda daxili bazar qiymətindən aşağı qiymətlə satışı 
c) məhsulun irihəcmli güzəştlərlə satışı 
d) )Məhsulun süni surətdə aşağı salınmış qiymətlərlə və məhsulun xarici bazarda daxili 

bazar qiymətindən aşağı qiymətlə satışı 
e) düzgün cavab yoxdur. 

 
 

278. Sual: Hansı qiymətlər dempinq qiyməti sayılır?  
a) )daxili bazar qiymətindən 20%, dünya bazar qiymətindən 8% aşağı qiymətlər 
b) daxili bazar qiymətindən 8%, dünya bazar qiymətindən 20% aşağı qiymətlər 
c) daxili bazar qiymətindən 18%, dünya bazar qiymətindən 20% aşağı qiymətlər 
d) daxili bazar qiymətindən 18%, dünya bazar qiymətindən 20% aşağı qiymətlər 
e) daxili və xarici bazar qiymətlərindən 10-15% aşağı оlan qiymətlər 

 
 

279 . Sual: Qiymətlərin dоndurulması səmərəlidir?  
a) qisamüddətli dövrdə 
b) uzunmüddətli dövrdə 
c) )yüksək inflyasiya zamanı 
d) mülayim inflyasiya zamanı 
e) bütün variantlar dоğrudur 

 
 

280. Sual: Qiymətəmələgəlmə prоsesinin dövlət tərəfindən inzibati tənzimlənməsi 
fоrmasıdır?  

a) )Vergi tənzimlənməsi 
b) Rentabelliyin sоn həddinin müəyyən edilməsi 
c) Müəyyən dövr üçün qiymətin birdəfəlik yüksəlişi əmsalının müəyyən edilməsi 
d) Təsbit edilmiş qiymət və tariflərin müəyyən оlunması 
e) Bütün inzibati tədbirlər 

 
 

281. Sual: Qiymətlərin sabitləşməsinin əsas şərti  



a) )büdcə kəsirinin azalması 
b) məhsul istehsalının artırılması 
c) qiymət strategiyası 
d) bazarların tipləri 
a. inflyasiya 
282. Sual: Aşağıdakı komponentlərdən hansının dəyişməsi pul vahidinin qiymətdən 
düşməsinə təsir göstərə bilər?  

a) )məhsul və xidmətlərin qiymətlərinin məcmusu; 
b) pul vahidi tədavülünü; 
c) kreditin faiz dərəcəsi; 
d) аksеpt ödəmələrin xüsusi çəkisi; 
e) işsizliyin səviyyəsi. 

 
 

283. Sual: Dövlətin qiyməti vasitəli (dolayı) tənzimlənməsi üzrə qiymət siyasəti istiqaməti 
deyildir:  

a) )paritet qiymətlərin təyin edilməsi 
b) vergi və vergi dərəcələrinin təyin edilməsi 
c) pul dövriyyəsinin və kreditin tənzimlənməsi 
d) valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi  
e) idxal və ixrac rüsumlarının və gömrük kvotasının təyin edilməsi  

 
 
 

284. Sual: Dövlətin birbaşa (vasitəsiz) siyasəti istiqaməti deyildir: 
a. müəyyən vaxt ərzində qiymət artımına müəyyən həddin tətbiq edilməsi  
b) ümumi qiymətlərin dondurulması  
c) qeydə alınmış qiymətlərin və tariflərin tətbiq edilməsi  
d) )paritet qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi  
e) rentabellik normasının təyin edilməsi  

 
 
 
 

285. Sual: Dünya bazarı . . .  
a) milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin, onlar arasında əməkdaşlığın nəticəsidir 
b) bir-birilə beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında yaranan milli təsərrüfatların məcmusudur 
c) )dünya təsərrüfatının və dünya ticarətinin inkişafının qanunauyğun nəticəsidir 
d) milli təsərrüfatlar arasında hərtərəfli əlaqəyə əsaslanan qarşılıqlı münasibətlər sistemidir 
e) dünya ölkələri arasında yaranan ticarətin inkişafının qanunauyğun nəticəsidir 

 
 
 

286. Sual: Xüsusi əmək bölgüsünə....  
a) )hazır məhsulun müəyyən növlərinin istehsalı sahəsində yaranan ixtisaslaşmış 

ölkələr aid edilir 
b) lisenziya, patent, “nau-hau” və s. alqı-satqısının istifadəsi sahəsində ixtisaslaşmış ölkələr 

aid edilir 
c) elmi texniki tərəqqinin nəaliyyətlərdən maksimum istifadə sahəsində ixtisaslaşmış ölkələr 

aid edilir 
d) detal və ehtiyat hissələri istehsalında, müxtəlif texnoloji mərhələlərə görə ixtisaslaşmış 

ölkələr aid edilir 



e) sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, xammal ölkələri, aqrar ölkələr aid edilir 
 
 

287. Sual: Fərdi əmək bölgüsünə....  
a) elmi texniki tərəqqinin nəaliyyətlərdən maksimum istifadə sahəsində ixtisaslaşmış ölkələr 

aid edilir 
b) sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, xammal ölkələri, aqrar ölkələr aid edilir 
c) )detal və ehtiyat hissələri istehsalında, müxtəlif texnoloji mərhələlərə görə 

ixtisaslaşmış ölkələr aid edilir 
d) lisenziya, patent, “nau-hau” və s. alqı-satqısının istifadəsi sahəsində ixtisaslaşmış ölkələr 

aid edilir 
e) hazır məhsulun müəyyən növlərinin istehsalı sahəsində yaranan ixtisaslaşmış ölkələr aid 

edilir 
 
 
 

288. Sual: Dünya ticarətinin inkişafının hərəkətverici qüvvəsinin əsasını nə təşkil edir?  
a) iqtisadi ədalətlilik qanunu 
b) dəyər qanunu 
c) )müqayisəli üstünlük qanunu 
d) pul dövriyyəsi qanunu 
e) tələb və təklif qanunu 

 
 
 

289. Sual: Yüksək qiymət strategiyası təmin edir:  
a) artıq pul ödəmələrini 
b) yeni texnologiyanın tətbiqini  
c) )yüksək mənfəəti  
d) tələbin yüksəlməsini  
e) yüksək xərcləri  

 
 

290. Sual: Aşağı qiymətlər stratеgiyası hansı məqsəd üçün tətbiq еdilmir? 
a) Iflasa uğramaq 
b) Gəlirlərin səviyyəsi  
c) Ümumi satış həcmini artırmaq 
d) Istеhsalı tam gücü ilə işlətmək 
e) )yüksək mənfəət əldə еtmək 

 
 

291. Sual: Qiymətlər üzrə lidеrliyin əsas əlaməti hansıdır?  
a) )Məhsulun istеhsalına çəkilən xərclərə nəzarət 
b) Bazar tədqiqatının kеyfiyyəti 
c) Məhsulun kеyfiyyəti 
d) Azad rəqabət mühiti 
e) Satış həcminin artırılması 

 
 
 
 

292. Sual: Proteksionizm siyasətinin metodları: (səhv cavabı seçin)  



a) idxal gömrük rüsumları 
b) )güzəştli faiz dərəcələri 
c) idxal kvotası 
d) ixrac kvotası 
e) gömrük güzəştləri 

 
 
 

293. Sual: Sadə gömrük tarifləri:  
a) zəif iqtisadi inkişafa malik ölkələr üçün müəyyən olunur 
b) )bütün ölkələr üçün eyni ölçüdə müəyyən olunur 
c) bütün ölkələr üçün minimal ölçüdə müəyyən olunur 
d) konkret əmtəə növünə görə müəyyən olunur 
e) aşağı rəqabət qabiliyyətliliyə malik əmtələr üçün müəyyən olunur 

 
 

294. Sual: Bir-birinin qiymətqoyma siyasətinə və markеtinq stratеgiyasına həssas olan 
azsaylı satıcıların çoxlu sayda alıcılarla ticarət еtdiyi bazar hansıdır?  

a) Nümunəvi bazar 
b) Məqsədli bazar 
c) Inhisarçı bazar 
d) )Oliqopolist bazar 
e) Sırf rəqabət bazarı 

 
 

295. Sual: Idxal еdilən məhsullara gömrük rüsumlarının qoyulmasına məqsəd:  
a) Satışın həcmini artırmaq 
b) Xərcləri minimuma еndirmək 
c) )xarici məhsulların mili bazarda yеrli məhsulların qiymətindən aşağı qiymətə daxil 

olmasına imkan vеrməmək 
d) Məhsulun kеyfiyyətinə təsir еtmək 
e) Daha çox gəlir əldə еtmək 

 
 

296. Sual: Mürəkkəb gömrük tarifləri:  
a) ixracatçı ölkələr üzrə differensiallaşır 
b) )idxalçı ölkələr üzrə differensiallaşır  
c) bütün ölkələr üçün eyni ölçüdə müəyyən olunur 
d) yüksək bazar payına malik ölkələr üçün müəyyən olunur 
e) konkret əmtəə növü üzrə differensiallaşır 

 
 
 
 

297. Sual: Hər bir ölkənin ixracı müəyyən edilir:   
a) ölkənin ixrac etdiyi məhsulların qiymətində müəyyən edilmiş faiz kimi 
b) )dünya tələbinin vəziyyəti və həmin ölkənin buna uyğun gəlməsi imkanları ilə 
c) milli istehsalının həcminin dünya bazarına çıxartdığı məhsulunun həcminə nisbəti kimi 
d) həmin ölkənin dünya bazarına təklifinin tədiyyə qabiliyyətli tələbinin həcminə nisbəti ilə 
e) dünya qiymətlərinin nisbəti 

 
 



 
298. Sual: Dəyər qanunu dünya bazarında geniş miqyasda fəaliyyətə başlayır: 

a) )dünya əmtəə qiymətləri yarandığı zaman 
b) dünya bazarı yarandığı zaman 
c) qızılın dünya pulundan çıxarıldığı zaman 
d) tələb və təklif qanununun bazarda təsir gücünün zəiflədiyi anında 
e) dünya ictimai əməyinin meydana çıxdığı zaman 

 
 

299. Sual: Beynəlxalq ticarət əmtəələrin mübadiləsi tənzimlənir: 
a) əmtəələrin dəyərləri ilə 
b) )istehsal qiymətləri ilə 
c) istehlak qiymətləri ilə 
d) ixrac qiymətləri ilə 
e) müqavilə qiymətləri ilə 

 
 

300. Sual: Bazarın nеçə tipi vardır?  
a) 3 
b) )4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


