Test: AAA_0802#01#Q15#01 eduman
Fenn: 0802 Beynәlxalq biznes
Sual sayi: 700
1) Sual:Beynәlxalq biznesdә holdinq şirkәtlәri nәdir?
A) sәhmdar cәmiyyәtinin xüsusi tipi olub, digәr şirkәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk vә onları idarә etmәk mәqsәdilә bu şirkәtlәrin sәhm nәzarәt
paketlәrinә sahib olmaq üçün yaradılır.
B) müstәqil müәssisәlәrin kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә iştirak sistemi vasitәsilә bağlı birlәşmә forması
C) müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdi olan bilәn müvәqqәti ittifaqdır
D) düzgün variant yoxdur
E) bir sıra ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin ixracat әmәliyyatlarına kömәk etmәk üçün yaradılan xarici ticarәt birliyidir
2) Sual:Beynәlxalq biznesdә iqtisadi risklәrin tәrkibinә hansı risklәr daxildir ?
A) istehsal riski
B) kommersiya riski
C) kredit riski
D) investisiya riski
E) bütün variantlar doğrudur
3) Sual: Sahibkar vә ssuda kapitalları hansı kapital yatırımı qrupuna aiddir?
A) istifadә xarakterinә görә
B) formalarına görә
C) mәqsәdlәrinә görә
D) müddәtinә görә
E) hamısı
4) Sual: Beynәlxalq kapital hәrәkәti anlayışını iqtisadçılar necә tәyin etmişlәr?
A) İstehsal amillәrindәn birinin müxtәlif ölkәlәrdә konsentrasiyasına әsaslanan onun hәrәkәti, hәmin ölkәlәrin müxtәlif mәhsul vә xidmәtlәrin digәr
ölkәlәrdәn daha effektiv istehsalının xәbәrçisi
B) mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdli bütün istehsal amillәrinin hәrәkәti
C) daxili bazarın xarici investisiyalar axınından qorunmasına yönlәnmiş ölkә siyasәti

D) ölkәyә bütün istehsal amillәrinin axını
E) heç biri
5) Sual: İnjinirinq nәdir?
A) istehsalçı ölkәsindәn sifarişçi ölkәsinә xidmәt ixracı forması
B) avadanlıqların, nәqliyyat vasitәlәrinin, istehsal avadanlıqlarının uzunmüddәtli arendası
C) kapital yatırımı hәyata keçirәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
D) iqtisadiyyatın daha zәif sahәlәrinin kreditlәşdirilmәsi
E) heç biri
6) Sual: Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin neoklassik nәzәriyyәsi neçәnci әsrdә yaranmışdır?
A) XX
B) XIX
C) XXI
D) XV
E) X
7) Sual: әlverişli investisiya iqlimin formalaşmasına hansı amillәr tәsir göstәrir?
A) güzәştli vergi rejimi
B) yaradıcılıq azadlığı
C) informasiya texnologiyaları ilә tәminatlıq dәrәcәsi
D) konsultasiya mәrkәzlәri
E) hamısı
8) Sual:Beynәyxalq biznesdә risklәrin idarәedilmәsinә nә daxil deyil
A) imkanların vә variantların tәhlili
B) riskin minimallaşdırılması vә lәğv edilmәsi metodu
C) say analizi
D) reytinq qiymәtlәrndirilmәsi
E) heç bir variant düz deyil

9) Sual:Xammal mәhsulları qrupuna hansı mәhsullar aid edilmir?
A) maşınqayırma mәhsulları
B) enerji daşıyıcıları
C) mineral vә kәnd tәsәrrüfatı gübrәlәri
D) düzgün variant yoxdur
E) әrzaq malları
10) Sual:Absolyut monopliya dedikdә nә başa düşülür?
A) özünün rәqib strategiyasından irәli gәlәrәk qiymәtlәri diktә edәn bir mal tәchizatçısı
B) xammal mәhsullarının satışı ilә mәşğul olan şirkәtlәr
C) düzgün variant yoxdur
D) mәhdud olmayan sayda satıcı vә alıcı çoxluğu
E) bir sıra iri monoplistlәrin vә böyük sayda iri şirkәtlәrin olması
11) Sual:Monopolist rәqabәt dedikdә nә başa düşülür?
A) 1 sıra iri monopolistlәrin vә böyük sayda orta şirkәtlәrin olması.
B) Fәaliyyәt göstәrәn satıcıların mәhdud olmayan böyük çoxluğu.
C) Xammal mәhsullarının satışı ilә mәşğul olan şirkәtlәr.
D) Düzgün variant yoxdur
E) Özünün rәqabәt strategiyasından irәli gәlәrәk qiymәtlәri diktә edәn tәk mal tәchizatçısı.
12) Sual:Elmi dövriyyәyә hansı alim tәklif qiymәti vә tәlәb qiymәti anlayışlarını әlavә etmişdir?
A) A.Marşal
B) A.Simit
C) K.Marks
D) F. Vizer
E) Düzgün variant yoxdur
13) Sual:Qiymәtyaranma nәzәriyyәsinin banilәri hansı alimlәridir?
A) A.Simit vә U.Petti

B) A.Simit vә D.Rikardo
C) Z.B.Sey vә D.Rikardo
D) K. Marks vә Z.B.Sey
E) Bütün variantlar doğrudur
14) Sual:Qiymәtin sәviyyәsini hansi amillәr göstәrir?
A) İnflyasiya vә valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi
B) Dövlәt xarici ticarәt siyasәti
C) İstehsalın tisiklliyinin qanunauyğunluğu
D) Rәqabәt mühitinin olması
E) Bütün cavablar doğrudur
15) Sual:Beynәlxalq biznesdә hesablama qiymәtlәri dedikdә nә başa düşülür?
A) konkret növ sәnaye mallarına onların mövcud hesablama metodlarına müvafiq olaraq ixracatçı firmalar tәrәfindәn tәyin olunur
B) kütlәvi vә oxşar malların daimi fәaliyyәt göstәrәn topdansatış bazarının qiymәtlәri
C) düzgün variant yoxdur
D) müәyyәn bir müddәtә tәşkil edilmiş xüsusi açıq satış bazarlarında fәallıq göstәrәn qiymәtlәrdir
E) barter qiymәtlәri
16) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә sisteminin әsas elementlәrinә nә daxildir?
A) müәssisәlәrin vә әhalinin maliyyә aktivlәri
B) banklar
C) birjalar
D) birjadankәnar bazarlar
E) düzgün variant yoxdur
17) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә sistemindә tәminedici elementlәrә nә daxildir?
A) banklar
B) birjalar
C) birjadankәnar bazarlar
D) texniki kommunikasiyalar

E) bütün variantlar doğrudur
18) Sual:Beynәlxalq biznesdә dövlәt maliyyәsi nәdir?
A) ümumi dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә dövlәt orqanları tәrәfindәn idarә olunan pul fondlarının mәcmusudur
B) investisiya axını
C) şәxsi pul vәsaitlәri
D) әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıqdan alınan pul vәsaitlәri
E) düzgün variant yoxdur
19) Sual:Beynәlxalq biznesdә müәssisә maliyyәsinin planlaşdırılması nәdir?
A) istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir
B) dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur
C) әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәri
D) düzgün variant yoxdur
20) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn әhalinin maliyyәsi nәdәn ibarәtdir?
A) әmәk haqqından vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәrindәn ibarәtdir
B) istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir
C) dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur
D) düzgün variant yoxdur
21) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisә öz fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün hansı
fondu yaradır?
A) pul vәsaitlәri fondu
B) amortizasiya fondu
C) dövriyyә fondu
D) sosial inkişaf fondu
E) bütün variantlar doğrudur
22) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn pul vәsaitlәri fonduna nә daxildir?
A) dövriyyә fondları

B) maliyyә ehtiyatları
C) yığım fondu
D) nizamnamә fondu
E) bütün variantlar doğrudur
23) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәt vә amortizasiya ayırmaları nәyi tәmin edir?
A) yalnız qeyrimaterial aktivlәrin tәkrar istehsalını
B) dövriyyә fondlarının tәkrar istehsalını
C) dövriyyә vә qeyrimaterial aktivlәrin tәkrar istehsalını tәmin edir
D) düzgün variant yoxdur
E) әsas istehsal fondlarının vә qeyri – material aktivlәrinin tәkrar istehsalını tәmin edir
24) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn balans hesabatı hansı mәqsәd ilә tәrtib olunur ?
A) müәssisәnin aktiv vә passivlәrin әyani şәkildә әks etdirmәk mәqsәdi ilә
B) müәssisәnin daxili vә xarici tәlәbatını әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
C) müәssisәnin tәlәb vә tәklifini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
D) düzgün variant yoxdur
E) müәssisәnin dövriyyәsini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
25) Sual:Beynәlxalq biznesdә ödәmәqabiliyyәti nәdir ?
A) bütün kreditorlar tәrәfindәn tәqdim edilәn tәlәblәrin vә borcların ödәnilmәsinә müәssisәnin hazır olmasıdır
B) satışın maksimumlaşdırılması
C) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
D) şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması
E) düzgün variant yoxdur
26) Sual:Beynәlxalq biznesdә rentabellik göstәricilәrә nә aiddir
A) aktivlәrin rentabelliyi, әsas fondların rentabelliyi
B) xalis diskontlaşdırılmış gәlir
C) xәrc vә investisiyanın gәlirlik indekslәri
D) daxili gәlirlik norması

E) düzgün variant yoxdur
27) Sual:Beynәlxalq biznesdә aktivlәrin rentabelliyi nәdir?
A) xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtdir
B) xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
C) düzgün variant yoxdur
D) müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәrici
E) xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istehsal olunan vasitәlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
28) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn zәrәrsizlik nöqtәsindә satışın hәcmini hesablama düsturunda TFC nәdir?
A) bütün mәhsul buraxılışına düşәn dәyişәn xәrclәr
B) bütün mәhsul buraxılışına daimi xәrclәr
C) mәhsul vahidinә düşәn xәrclәr
D) ümumi xәrclәr
E) düzgün variant yoxdur
29) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn örtülmә әmsalı nәdir?
A) xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir
B) xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
C) mәnfәәt vә daimi xәrclәrin satışdan alınan gәlirdә payıdır
D) düzgün variant yoxdur
E) müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyi
30) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılması zamanı toplu büdcә hansı iki hissәdәn ibarәtdir?
A) әmәliyyat büdcәsi vә maliyyә büdcәsi
B) әsas vә kömәkçi büdcәsi
C) mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş büdcә
D) düzgün variant yoxdur
E) investisiya büdcәsi vә maliyyә büdcәsi
31) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılması zamanı maliyyә büdcәsinә hansı daxil deyil?

A) pul vәsaitlәrinin hәrәkәt büdcәsi
B) balansın proqnozu
C) әmәliyyat büdcәsi
D) investisiya büdcәsi
32) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiya nәdir?
A) әmәk resurslarının axını
B) sәhm axını
C) gәlirin vә sosial effektin alınması mәqsәdilә hәr hansı firma vә şirkәtlәrә, sosialiqtisadi proqrama, layihәyә uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur
D) bütün variantlar doğrudur
E) düzgün variant yoxdur
33) Sual:Beynәlxalq biznesdә kapital qoyuluşu planında hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?
A) bütün variantlar doğrudur
B) әsas fondların istismara buraxılışı
C) kapital qoyuluşunun hәcmi
D) kapital qoyuluşuna daxil olan müәssisә tikilmәsi planı
E) istehsal güclәrinin işә düşmәsi
34) Sual:Beynәlxalq biznesdә portfel investisiyası nәdir?
A) faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara vә digәr qiymәtli kağızlara kapital qoyuluşu
B) torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr
C) tikintiyә vә montaj işlәrinә kapital qoyuluşu
D) әsas fondlar yaradılması vә tәkrar istehsalını tәmin edәn kapital әmәlәgәtirәn investisiya
E) düzgün variant yoxdur
35) Sual:Beynәlxalq biznesdә kapital әmәlәgәtirәn investisiyası nәdir?
A) әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә qoyulmuş pul vәsaitdir
B) qiymәtli kağızlara qoyulan kapital
C) maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapital
D) TMKa qoyulan kapital

E) düzgün variant yoxdur
36) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn bunlardan hansı әmtәә siyasәtinә aiddir?
A) mәhsulun adı, növü, keyfiyyәti
B) sosialpsixoloji meyl
C) mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәr
D) istehsalçının qiymәtә münasibәti
E) düzgün variant yoxdur
37) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiya hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?
A) kapitalın yatırılma obyektinә
B) investisiya layihәlәrinә iştirakının xarakterinә görә
C) investisiya qoyma dövrünә görә
D) mülkiyyәt formasına görә
E) bütün variantlar doğrudur
38) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiya qoyma dövrünә görә necә bölünür ?
A) dolayı vә birbaşa investisiyalar
B) qısamüddәtli investisiyalar, uzunmüddәtli investisiyalar
C) xüsusi vә dövlәt investisiyaları
D) fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
39) Sual:Beynәlxalq biznesdә qısamüddәtli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?
A) bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
B) bir ildәn çox dövrә kapital qoyuluşudur
C) 57 ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
D) 23 ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
40) Sual:Beynәlxalq biznesdә uzunmüddәtli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?

A) bir aydan az dövrә kapital qoyuluşudur
B) bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
C) bir ildәn çox dövrә kapital qoyuluşudur
D) üç aya qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
41) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi hansı mәnbәlәrdәn ibarәtdir?
A) borc vәsaitlәri
B) mәrkәzlәşdirilmiş resurslar
C) xarici investisiyalar
D) bütün variantlar doğrudur
E) müәssisәnin öz vәsaitlәri
42) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn maliyyәiqtisadi rikslәrә hansı aid deyil?
A) xammalın keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
B) qeyrisabit tәlәbat
C) vergilәrin artımı
D) dövriyyә vәsaitlәrinin çatışmamazlığı
E) alternativ mәhsulun yaranması
43) Sual:Beynәlxalq biznesdә riskin baş vermә mәnbәlәrinә bilavasitә hansılar aiddir ?
A) tәsәrrüfat fәaliyyәti, sahibkarın öz fәaliyyәti vә informasiya
B) әmlak
C) sazişlәr
D) düzgün variant yoxdur
E) valyuta
44) Sual:Beynәlxalq biznesdә böhran riski nәdir ?
A) tәkcә mәnfәәt itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilinmәmәsi ilә xarakterizә olunur
B) fәrd üçün birbaşa zәrәr
C) әmlakın itirilmәsi riski

D) firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risk
E) düzgün variant yoxdur
45) Sual:Kapital xarakteri istifadәsinә görә bölünür?
A) Orta müddәtli vә uzun müddәtli
B) Birbaşa investisiyalar vә portfel investisiya
C) Dövlәt vә özәl
D) Sahibkarlıq vә kredit
E) İntellektual vә fiziki
46) Sual:Effekt necә adlanır. Tarifin tәtbiqi iqtisadiyyatın böyük açılışıdır?
A) Gәlir tәsiri (daxili gәlir tәsiri vә ticarәt xidmәti tәsiri)
B) Müdafiә tәsiri
C) Ticarәt yaradılması tәsiri
D) Mühafizә tәsiri
E) Bölüşdürülmәsi vә istehlak tәsiri
47) Sual:Beynәlxalq ticarәt budur?
A) Bir ölkә başqa ölkә vә ya ölkәlәrlә
B) Mәhdud ölkәlәr qrupu ilә
C) Dünyanın bütün ölkәlәri ilә
D) İki ölkә arasında
E) İnteqrasiya birlәşmәlәri daxilindә
48) Sual:Hansı iki tәrәf injinirinq xidmәtlәrindә iştirak edirlәr?
A) mühәndismәslәhәtçi vә sifarişçi
B) iqtisadçı analitik vә tәftiş
C) iqtisadçımәslәhәtçi vә hüquqşünas
D) baş direktor vә sifarişçi
E) düzgün cavab yoxdur

49) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiya riski nәdir ?
A) pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklәr
B) istehsal zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklәr
C) әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı
D) düzgün variant yoxdur
E) avadanlıqlar sıradan çıxan zaman
50) Sual:Beynәlxalq biznesdә xarici risklәrә hansılar aiddir .?
A) siyasi situasiyalar, iqtisadi vә maliyyә böhranı, inflyasiya vә s.
B) iqtisadi situasiyalar
C) inflyasiya
D) maliyyә böhranı
E) bütün variantlar doğrudur
51) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı planlaşdırma prosesi özünә nәyi aid edir?
A) necә etmәk haqqında qәrar qәbulunu
B) nә vaxt etmәk haqqında qәrar qәbulunu
C) kimin edәcәyini müәyyәn etmәk haqqında qәrar qәbulunu
D) bütün variantlar doğrudur
E) nә etmәk etmәk haqqında qәrar qәbulunu
52) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı istehsal resurslarına aiddir?
A) tәbii resurslar
B) әmәk resursları
C) maliyyә resursları
D) maddi resurslar
E) bütün variantlar düzdür
53) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq rasional (sәmәrәli) qәrar dedikdә nә başa düşülür?
A) obyektiv tәhlilә әsaslanmış seçim
B) subyektiv tәhlilә әsaslanmış seçim

C) heç bir tәhlilә әsaslanmamış seçim
D) yalnız intuisiyaya әsaslanmış seçim
E) düzgün variant yoxdur
54) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq idarәetmәnin qәrarlarının qәbulu hansı mәrhәlәlәr üzrә aparılır?
A) variantların tәhlili
B) hәr variantla bağlı nailiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
C) hәr variantla bağlı itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
D) reallaşdırılan qәrarların faktiki nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
E) bütün variantlar düzdür
55) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
prinsiplәrinә hansı aiddir?
A) metodoloji prinsiplәr
B) metodiki prinsiplәr
C) әmәliyyat prinsiplәri
D) bütün variantlar doğrudur
56) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn müәssisәnin öz vәsaitlәri hansılardır?
A) amortizasiya ayırmaları
B) daxili aktivlәrin sәfәrbәrliyi
C) bölüşdürülmәmiş gәlir
D) bütün variantlar doğrudur
E) çıxdaş olmuş әmlakın reallaşdırılmasında әldә olunan vәsait
57) Sual:Biznes layihәlәrinin mәqsәdlәrini nәzәrә alaraq real investisiyaları hansı qruplara aid etmәk olar?
A) әsas kapitala investisiya qoyuluşu
B) әsaslı tәmir xәrclәri
C) qeyrimaddi aktivlәr
D) dövriyyә vәsaitlәrinin artırılmasına investisiyalar
E) bütün variantlar doğrudur

58) Sual:Beynәlxalq biznesdә xarici investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?
A) ölkәlәrin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşu
B) maşın vә avadanlıqların alınması
C) yalnız qısamüddәtli kapital qoyuluşudur
D) ölkәnin investisiya obyektlәrinә rezidentlәr olmayanların kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
59) Sual:Beynәlxalq biznesdә milli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?
A) ölkәlәrin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşu ilә xarakterizә olur
B) ölkәnin investisiya obyektlәrinә rezident olmayanların kapital qoyuluşu
C) bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
D) investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
60) Sual:Beynәlxalq biznesdә dövlәt investisiyaları nәdir?
A) fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşu
B) dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur, hәmçinin dövlәtin vә qeyribüdcә fondların vәsaitlәridir
C) investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur
D) ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
61) Sual:Fransanın rәhbәrliyi altında yaranmış vә özünә Belçika Hollandiya vә İsveçrәni daxil edәn blok necә adlanırdı?
A) Qızıl bloku
B) Gümüş bloku
C) Avro bloku
D) Sterlinq bloku
E) Düzgün variant yoxdur
62) Sual:әmtәә dedikdә nә başa düşülür?
A) Mübadilә üçün istehsal edilmiş predmet

B) Hәr hansı bir ictimai ehtiyacı ödәmәk üçün nәzәrdә tutulmuş predmet
C) Görünәn vә hiss edilәn insan әmәyi predmetidir
D) İstehsal olunduğu ölkәdә istehlak edilәn vә ölkәlәr arasında hәrәkәt edәn insan әmәyi predmetidir
E) Bütün variantlar doğrudur
63) Sual:Beynәlxalq biznesin xarici mühitinin amillәri sırasına aid olmayan hansıdır?
A) Rәhbәrlәrin işçilәrә münasibәti
B) Siyasi dәyişiliklәr
C) İqtisadi vәziyyәt
D) sosialmәdәni amillәr
E) Elmitexniki tәrәqqi
64) Sual:Beynәlxalq biznesin xarici mühit amillәri dedikdә nә başa düşülür?
A) İqtisadi vәziyyәt
B) Siyasi dәyişiliklәr
C) Sosialmәdәni amillәr
D) Elmirtexniki tәrәqqi
E) Bütün variantlar doğrudur
65) Sual:Dünya bazarının hansı formaları mövcuddur?
A) Beynәlxalq әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
B) Beynәlxalq kapital bazarı
C) Beynәlxalq işçi qüvvәsi bazarı
D) Beynәlxalq maliyyәkredit bazarı
E) Bütün variantlar doğrudur
66) Sual:Keçid dövründә bazar iqtisadiyyatının qarşısında duran vәzifәlәr?
A) Özәllәşdirmә
B) Dövlәtsizlәşdirmә
C) Bazar infrastrukturunun formalaşması
D) Qiymәtin sәrbәstlәşdirilmәsi

E) Bütün variantlar doğrudur
67) Sual:İnzibati amirlik iqtisadiyyatı dedikdә hansı iqtisadiyyat başa düşülür?
A) Bütün resurslara ictimai mülkiyyәtin hakim olması ilә xarakterizә olunan iqtisadiyyat
B) 2 iqtisadi sistemin ünsürlәrini özündә birlәşdirәn vә 1 iqtisadi sistemdәn digәrinә keçid funksiyasını yerinә yetirәn spesifik 1iqtisadi sistem
C) Әnәnәvi geri qalmış texnika vә әl әmәyinә әsaslanan iqtisadiyyat
D) Düzgün variant yoxdur
E) Çoxlu ailә vә muәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi iqtisadi sistem
68) Sual:İkinci dunya olkәlәri dedikdә hansılar başa düşülür?
A) MDBnin Avropa ölkәlәri,Baltik ölkәlәr,Şәrqi Avropa ölkәlәri
B) Asiya,Afrika vә Latin Amerikası ölkәlәri
C) Bütün ölkәlәr
D) İnkişaf etmiş ölkәlәr
E) Düzgün variant yoxdur
69) Sual:Üçüncü dünya ölkәlәri dedikdә nә başa düşülür?
A) Asiya,Afrika,Latın Amerikasının inkişaf etmәkdә olan ölkәlәri daxildir
B) Elmitexniki cәhәtdәn әn inkişaf etmiş ölkәlәrdir
C) Şәrqi Avropa,Rusiya,Baltik ölkәlәri
D) Muasir texniki yuksәlişә nail olmuş ölkәlәr
E) Düzgün variant yoxdur
70) Sual:’’Üzәn’’valyuta mәzәnnәsi anlayısını elmә kim gәtirmişdir?
A) C.Keyns
B) K.Marks
C) D.Yum
D) A.Smit
E) D.Rikardo
71) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın reallaşdırılması mәrhәlәsinә hansı aiddir?

A) biznes layihәni reallaşdıran komandanın formalaşması
B) istehsalqabağı marketinq
C) biznes layihәnin maliyyә tәlәblәrinә uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi üçün hazırlıq
D) texnologiyaların әldә edilmәsi vә ötürülmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
72) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn xalis gәlirin miqdarı hansı amillәrindәn asılıdır ?
A) mәhsul vahidinin reallaşdırılma qiymәti
B) mәhsul vahidinin maya dәyәri
C) gәlirlәrin vergi tariflәri
D) reallaşdırılan mәhsulun hәcmi
E) bütün variantlar doğrudur
73) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn kredit dedikdә nә başa düşülür?
A) qaytarılmaq vә faiz ödәmәk şәrti ilә pul vә ya mal formasında borclar başa düşülür
B) büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
C) güzәştli dövlәt investisiyaları
D) kapitalın uzunmüddәtli qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
74) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn kredit maliyyәlәşdirilmәsi formaları?
A) istiqraz borcları
B) әhalidәn borc vәsaitlәrinin cәlb olunması
C) kredit vә istiqraz borcları
D) kredit
E) bütün variantlar doğrudur
75) Sual:Bunlardаn hаnsı Bеynәlxаlq lizinqin növlәrinә аiddir?
A) dоlаyı lizinq
B) Birbaşa lizinq
C) trаnzit lizinq

D) оpеrаtiv
E) qаytаrılmа
76) Sual:Bunlardаn hаnsı müәllif hüquqlаrınа аid dеyil?
A) аşkаrlıq
B) yаrаdıcılığın аzаdlığı
C) cәmiyyәtin vә şәхsi mаrаqlаrının üstüstә düşmәsi
D) müәllifin qеyrimülkiyyәt hüquqlаrının аyrılmаsı
E) müәllif müqаvilәnin аzаdlığı
77) Sual:Biznеsin аpаrılmаsının әn uğurlu vә mәşhur üsullаrının tаpılmаsı vә öyrәnilmәsi prоsеsi nеcә аdlаnır?
A) frаnçаyzinq
B) kоnsаltinq
C) sәnаyе cәsnsluğn
D) Bеnçmаrkinq
E) rәqib kәşfiyyаtı
78) Sual:Bunlardаn hаnsı işgüzаr dаnışıqlаrın аpаrılmаsının qаydаlаrınа аid dеyil?
A) sәmәrәlilik
B) аnlаyış
C) sаymаmаzlıq
D) dоğruluq
E) ünsiyyәt
79) Sual:Bunlardаn hаnsı inkişаf еdәn ölkәlәrin әsаs iqtisаdi prоblеmlәrinә аid dеyil?
A) zәiflәyәn valyuta
B) dövlәt borcu
C) iqtisаdi аrtım
D) inflyаsiyа
E) siyаsi qеyrisаbitlik

80) Sual:Bunlardаn hаnsı ticаrәtin әlvеrişli şәrаitinә аid dеyil?
A) ticаrәt ittifаqlаrını fоrmаlаşmаsı
B) iхtisаslаşmаnin dәrinlәşdirilmәsi
C) ticаrәt mәhdudiyyәtlәrinin yеridilmәsi
D) ölkәlәr аrаsı аzаd ticаrәt şәrаitinin yаrаdılmаsı
E) yеni sаtış bаzаrlаrının аçılmаsı
81) Sual:Аzәrbаycаn Rеspublikаsı nеçәnci ildә İqtisаdi әmәkdаşlıq Tәşkilаtınа dаxil olub?
A) 1990cı il
B) 1992ci il
C) 2000ci il
D) 2004cü il
E) 2006cı il
82) Sual:xаrici ticаrәtin tәnzimlәnmәsi nәyә әsаsәn hәyаtа kеçirilir?
A) dövlәtin iqtisаdi siyаsәti ilә
B) ölkәlәrin ikitәrәfli rаzılаşmаsı ilә
C) rеgiоnаl ittifаqlаrın çәrçivәsindә
D) çохtәrәfli әsаsındа
E) Bir ölkәnin çәrçivәsindә
83) Sual: Dnоpоliyа аnlаyışı nеçә istеhsаlın оlmаsını göstәrir?
A) 1
B) 5
C) 8
D) 2
E) 4
84) Sual:Bunlardаn hаnsı xаrici valyutanın vә qiymәtli kаğızlаrın qiymәtinin müәyyәn еdilmәsini göstәrir?
A) kоtirоvkа
B) kоrrnpsiyа

C) kоеfisеnt
D) kriditоr
E) kоntаnqо
85) Sual:Bunlardаn hаnsı bаzаrdа tәlәbаtа tәsir еdәn аmillәrә аiddir?
A) dеmоqrаfik, sоsiаlmәdәni, psiхоlоji, tехnоlоji
B) dеmоqrаfik, ümumiiqtisаdi, psiхоlоji tехnоlоji
C) ümumi iqtisаdi, iqtisаdiriyаzi, sоsiаlmәdәni
D) fiziki, еkоlоji, psiхоlоji
E) siyаsi, iqtisаdi, еkоlоji
86) Sual:Аlimlәrdәn kim istеhsаlın 3 fаktоrunun (әmәk, tоrpаq, kаpitаl) tәstiq еtmişdir?
A) Аristоtеl
B) А.Smit
C) D.Rikаrdо
D) J.B. Sеy
E) А.Mаrşаl
87) Sual:Bunlardаn hаnsı iqtisаdi mәnsubiyyәtә görә hоldinq şirkәtlәrin tiplәrinә аid dеyil?
A) әsаs (аnа)
B) milli
C) qız
D) аsılı
E) Bаcı
88) Sual:Bunlardаn hаnsı iqtisаdi sistеmin fоrmаlаrınа аid dеyil?
A) bаzаr sistеmi
B) kаpitаlist sistеmi
C) inzibаtiаmirlik sistеmi
D) qаrışıq sistеm
E) әnәnәvi sistеm

89) Sual:İlk sәrbәst iqtisаdi zоnаlаr hаnsı ölkәlәrdә yаrаdılmışdır?
A) АBŞ
B) İspаniyа
C) Аvstriyа
D) İngiltәrә
E) İrаn
90) Sual:Hansı konvensiyanın sәnәdlәrindә vergi, iqtisadi– gömrük rejimlәrinin әlamәtlәri öz әksini tapmışdı?
A) Kiot
B) BrettonVuds
C) Yamayka
D) Versal
E) Düzgün variant yoxdur
91) Sual:AİZın hansı növü tarixәn birinci vә әn sadәdir?
A) ticarәtanbar zonaları
B) texnoparklar
C) texnopolislәr
D) sәrbәst vergi zonaları
E) Düzgün variant yoxdur
92) Sual:Azәrbaycan investisiya şirkәtinin әsasәn hansı sektorun özәl sahәdә investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasına yönәldilmişdir?
A) qeyrineft sektoru
B) neft sektoru
C) maliyyә sektoru
D) düzgün variant yoxdur
93) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsal güclәri nә demәkdir?
A) yeni texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarından tam istifadә etmәk vә müәssisәnin
müәyyәn edilmiş nomenklaturada vә çeşiddә maksimum mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir.

B) müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklatura vә çeşiddәn az mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir
C) texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarından tam istefadә etmәk
D) düzgün variant yoxdur
E) istehsal avadanlıqlarından tam istifadә etmәdәn müәyyәn edilmiş nomenklaturadan az mәhsul istehsal etmәk
94) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır?
A) avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı
B) xammal vә materialların keyfiyyәti, istehsal vә әmәyin tәşkili sәviyyәsi
C) müәssisәnin ixtisaslaşma sәviyyәsi, avadanlığın iş vaxtı fondu
D) bütün variantlar düzdür
E) avadanlıqların keyfiyyәt tәrkibi
95) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsal prosesinin çevikliyi dedikdә nә başa düşülür?
A) yeni mәhsul növlәrinin istehsalı, yaxud mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin yenidәn qurulması
B) köhnә mәhsul növlәrinin istehsalı
C) mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin dәyişmәz qalması
D) düzgün variant yoxdur
96) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn istehlakçılara mәhsulun çatdırılması üzrә strategiyalara nә daxildir?
A) mәhsulun bölüşdürülmәsi kanalları, istehlakçıların satışdansonrakı xidmәtinin sәviyyәsi, mәhsulun çatdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin
azaldılması
B) qiymәt siyasәtinin aparılması
C) eyni mәhsulların mәnimsәnilmәsi
D) düzgün variant yoxdur
E) iri vә ya kiçik partiyalarla mәhsulun buraxılışı
97) Sual:Mülkiyyәt formasına görә investisiyalar
A) dolayı vә birbaşa investisiyalar
B) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
C) milli vә xarici investisiyalar
D) düzgün variant yoxdur

E) xüsusi investisiyalar, dövlәt investisiyaları
98) Sual:Beynәlxalq biznesdә regional mәnsubiyyәtinә görә investisiyalar hansılardır?
A) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
B) dolayı vә birbaşa investisiyalar
C) milli investisiyalar vә xarici investisiyalar
D) xüsusi vә dövlәt investisiyaları
E) düzgün variant yoxdur
99) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn borc vәsaitlәri hansılardır?
A) maliyyә investisiya strukturlarının borcları
B) bankların krediti
C) kredit verәnlәrә olan borclar
D) müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait
E) bütün variantlar doğrudur
100) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn mәrkәzlәşdirilmiş resursları dedikdә nә başa düşülür?
A) büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ vә güzәştli dövlәt investisiya kreditlәri
B) bank kreditlәri
C) lizinq
D) geri qaytarılması mәcburi olan mәblәğ
E) düzgün variant yoxdur
101) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır?
A) investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün insan resurslarının cәlbedilmә mexanizmi kimi
B) düzgün variant yoxdur
C) investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün tәbii resurslarının cәlbedici mexanizmidir
D) investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün investisiya resurslarının cәlbedilmә mexanizmidir
E) vergiödәmә mexanizmidir
102) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır ?

A) sәhmlәrin emissiyası
B) özünü maliyyәlәşdirmә
C) kredit maliyyәlәşdirilmәsi
D) lizinq
E) bütün variantlar doğrudur
103) Sual:Beynәlxalq biznesdә qlobal risk dedikdә nә başa düşülür ?
A) ölkәdәki, ayrı  ayrı sahә vә regionlardakı iqtisadi situasiyanın әksi
B) fәrd üçün birbaşa zәrәr
C) әmlakın itirilmәsi riski
D) düzgün variant yoxdur
E) firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risklәr
104) Sual:Beynәlxalq biznesdә iri kompaniyalarda namizәdlәr seçimi zamanı kimlә әmәkdaşlıq edirlәr?
A) politoloqla
B) filosofla
C) düzgün variant yoxdur
D) psixoloqla
E) linqvist ilә
105) Sual:Beynәlxalq biznesdә menecerlәrә әsasәn istehsal sahәsi dedikdә nә başa düşülür?
A) müәssisәdә konkret mәsәlәnin,tapşırığın yerinә yetirilmәsinә mәsuliyyәt daşıyan formal bir qrup
B) hәr hansı bir mәsuliyyәt daşımayan işçi qrup
C) müәssisәdә konkret mәsәlәnin hәlli üçün yaradılan qeyriformal qrup
D) düzgün variant yoxdur
106) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal sözü altında nә başa düşülür?
A) әmtәәnin istehsalı vә xammalın emalı
B) әmtәәnin bazarda satışı
C) әmtәәnin reklamı vә reallaşdırılması
D) düzgün variant yoxdur

107) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın yerinә yetirilmәsindә nәyin müntәzәm aparılması
vacibdir?
A) monitorinqin
B) marketinqin
C) modernizasiyanı
D) rekonstruksiyanı
E) düzgün variant yoxdur
108) Sual:Beynәlxalq biznesdә daimi risklәr nәdir ?
A) verilmiş coğrafi rayonda vә ya müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr
B) mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını ifadә edәn risklәr
C) ayrıayrı regionlarda baş verәn risklәr
D) düzgün variant yoxdur
E) zәif risklәr
109) Sual:Beynәlxalq biznesdә spekulyativ riski nә ifadә edir ?
A) mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını (misal üçün qiymәtli kağızların әldә edilmәsindәn) ifadә edir
B) verilmiş coğrafi regionda biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr
C) düzgün variant yoxdur
D) zәif risklәr
E) fәrd üçün birbaşa risklәr
110) Sual:Beynәlxalq biznesdә sahibkar üçün situasiyanın qeyrimüәyyәnliyi nә ilә izah olunur ?
A) çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olmayan kontagentlәrdәn vә şәxslәrdәn
asılıdır
B) azsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olmayan kontragentlәrdәn asılıdır
C) azsaylı dәyişәnlәrdәn vә şәxslәrdәn asılıdır
D) çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olan kontagentlәrdәn asılıdır
E) düzgün variant yoxdur

111) Sual:Beynәlxalq ticarәtdә ümumi tarazlıq modeli hansıdır?
A) Ölkәdaxili әmtәәnin tәlәb vә tәklifini ölkәxarici әmtәәnin tәlәb vә tәklifi ilә birlәşdirilmәsi
B) Beynәlxalq ticarәtin eynitipli әmtәәlәrlә ,sahәarası ticarәtdә müqayisәli üstünlüklәri nәzәriyyәsini doldurulması
C) Beynәlxalq ticarәtin tәklif tәrәfdәn deyil,tәlabat tәrәfdәn izah olunması
D) Beynәlxalq ticarәti tәlәb tәrәfdәn deyil tәklif tәrәfdәn ifadә olunması
E) müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini inkar etmәsi
112) Sual:Alternativ beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrindә hansı azalan geri qaytarma qanununa әsaslanır?
A) Texnoloji qeyribәrabәrlik
B) İstehsal amillәrinin reversi
C) Mәhsulun hәyat tsiklinin nәәriyyәsi
D) Spesifik istehsal amillәrinin nәzәriyyәsi
E) Miqyas sәmәrәsinin nәzәriyyәsi
113) Sual:Mәhsulun hәyat sklinin hansı mәrhәlәsindә istehsal edәn ölkәlәrdә cәmlәşir,yenilik edәn ölkәlәr isә mәhsul idxalçılarına çevrilirlәr?
A) Yürütmә
B) Artım
C) Yetkinlik
D) Standartlaşma
E) Artma vә yetkinlik
114) Sual:Klassiklәrdәn hansı alternativ qiymәt anlamını istifadә edib?
A) D.Rekardo;
B) D. Petti;
C) A. Smit;
D) C. S. Mill;
E) P. Buagilber;
115) Sual:Bu klassiklәrdәn hansı müqaisәli üstunliklәrin nәzәriyyәsini kәşv edib?
A) D.Rekardo;
B) D. Petti;

C) A. Smit;
D) C. S. Mill;
E) P. Buagilber;
116) Sual:Bankımızda qәbul olunan valyuta riski bankın mәcmu kapitalının neçә faizindәn çox olmamalıdır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) Düzgün variant yoxdur
117) Sual:Bunlardan hansılar maliyyә risklәrinә aiddir?
A) İnflyasiya risklәri
B) Tәbii risklәr
C) Kommersiya risklәri
D) Nәqliyyat risklәri
E) Ekoloji risklәr
118) Sual:Fransanın rәhbәrliyi altında yaranmış vә özünә Belçika Hollandiya vә İsveçrәni daxil edәn blok necә adlanırdı?
A) Qızıl bloku
B) Gümüş bloku
C) Avro bloku
D) Sterlinq bloku
E) Düzgün variant yoxdur
119) Sual:Risk nәdir?
A) Zәrәrin,ziyanın baş vermәsi ehtimalı demәkdir
B) Müsbәt nәticәlәrә gәtirәcәk fәaliyyәt
C) Firma tәrәfindәn müәyyәn edilmiş strategiya
D) Sabit inkişaf
E) Düzgün variant yoxdur

120) Sual:Valyuta sözü italiyan dilindәn tәrcümәdәn nә ifadә edir?
A) Qiymәt,dәyәr
B) İnam
C) Maliyyә
D) Mәnfәәt
E) Düzgün variant yoxdur
121) Sual:Bunlardan hansı bazar risklәrinә aid deyil?
A) Ekoloji
B) Faiz
C) Kapital
D) Qiymәt
E) Portfel
122) Sual:Açıq valyuta mövqeyi nәdir?
A) Bankın ayrıayrı xarici valyutalarda tәlәblәrinin vә öhdәliklәrinin mәblәğlәri arasında mübadilә mәzәnnәsinin әlverişsiz dәyişmәsi şәraitindә
itkilәr riski yaradan fәrqdir
B) Bankın bu vә ya digәr valyutada aktivlәri vә passivlәri
C) Bütün uzun açıq valyuta mövqelәrinin manat ekvivalentindә mәblәğlәrinin cәmi ilә bütün qısa açıq valyuta mövqelәrinin göstәricisidir
D) Düzgün variant yoxdur
E) Valyuta forvardları bank qarantiyaları
123) Sual:Dünya valyuta böhranı neçәnci ilә tәsadüf edib?
A) 19291933
B) 19331935
C) 19261929
D) 19301933
E) Düzgün variant yoxdur
124) Sual:Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı xаrici ticаrәtin krеditlәşmәsi fоrmаsıdır?

A) Аksеpt
B) Аkkrеditiv
C) Kоmmеrsiyа krеditi
D) Аksеnt krеditi
E) Bеynәlхаlq krеdit
125) Sual:Bir firmаnın ölkәdәn kәnаr invеstisiyа qоymаq istәdiyini düşünәk. Invеstisiyа qоyuluşunun hәyаtа kеçirmәzdәn öncә hаnsı аddımı
аtаrdınız?
A) Hәmin ölkәnin iqtisаdi, sәnаyе vә firmа аnаlizini аpаrаrdım.
B) Birbaşa invеstisiyа qоyuluşunun hәyаtа kеçirmәyi qәrаrа аlаrdım.
C) Hәmin ölkәdәki inflyаsiyа sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәrdim.
D) Hәmin ölkәdәki аlıcılаrın mövcud аlıcılıq qаbiliyyәtini müәyyәnlәşdirәrdim.
E) Invеstisiyа qоyulmаsı nәzәrdә tutulan sаhәyә tәlәbаtı müәyyәnlәşdirәrdim.
126) Sual:Aktiv tәdiyyә balansı milli valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir edir?
A) Yüksәlmәsinә kömәk edir
B) Azalmasına kömәk edir
C) Borclular milli valyutanı xarici valyutaya dәyişmәyә can atırlar
D) Ucuzlaşmasına sәbәb olur
E) Düzgün variant yoxdur
127) Sual:Dönәrli olmayan valyutaya hәmçinin nә deyilir?
A) Qapalı valyuta
B) Açıq valyuta
C) Üzәn valyuta
D) Sәrbәst valyuta
E) Düzgün variant yoxdur
128) Sual:Sәrbәst dönәrli valyuta dedikdә nә başa düşülür?
A) Valyutanın istәnilәn xarici valyutaya mәhdudiyyәtsiz dәyişdirilmәsi
B) Valyutanın yalnız müәyyәn edilmiş 1 xarici valyutaya dәyişdirilmәsi

C) Valyuta mәhdudiyyәtinә mәruz qalmış valyuta dönәrliyi
D) Valyuta mübadilәsinә qadağa
E) Düzgün variant yoxdur
129) Sual:Dönәrlik baxımından valyutalar neçә cür fәrqlәndirilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) Düzgün variant yoxdur
130) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı ildә BVF vә DB üzvüdür?
A) 1992
B) 1994
C) 1996
D) 2000
E) Düzgün variant yoxdur
131) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Dünya Bankı hansı ildә yaranmışdır?
A) 1944
B) 1950
C) 1946
D) 1955
E) Düzgün variant yoxdur
132) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Dunya Bankı harada yaranmışdır?
A) Amerika
B) İngiltәrә
C) Almaniya
D) Fransa
E) Düzgün variant yoxdur

133) Sual:Beynәlxalq valyuta mәhdudiyyәti hansı siyasәtin tәrkib hissәsidir?
A) Proteksionizm
B) Liberalizm
C) Lisenziyalaşdırma
D) Heç bir siyasәtin hissәsi deyil
E) Düzgün variant yoxdur
134) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәr nәyә xüsusi diqqәt yetirmәlidirlәr?
A) biliklәrә
B) bacariqlara
C) şәxsi keyfiyyәtlәrә
D) işgüzar keyfiyyәtlәrә
E) bütün variantlar doğrudur
135) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn nәticәlәr üzrә idarәetmәnin әsas cәhәtlәrindәn birinә hansını aid etmәk olar?
A) planlaşdırılmış vә ya gözlәnilәn nәticәlәrlә yanaşı tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma
B) yalnız tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma
C) yalnız subyektiv qәrarların qәbulunu
D) düzgün variant yoxdur
E) yalnız planlaşdırılmış hallara diqqәtli yanaşma
136) Sual:Beynәlxalq praktikasında pul un hansı növlәrinә rast gәlmәk olar?
A) birja növü
B) “konkret” növ
C) patent növü
D) ticarәt növü
E) bütün variantlar doğrudur
137) Sual:Beynәlxalq alәmdә kiçik müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi necә hәyata keçirilir?
A) hәrracda satış vә müsabiqәlәr keçirmәk yolu ilә

B) xarici ölkәlәrә satmaq ilә
C) müflislәşmә nәticәsindә
D) hәrracda satış keçirmәmәk yolu ilә
E) heç bir variant düzgün deyil
138) Sual:Müәssisәnin mülkiyyәtinin strukturunun dәyişmәsi nәyin növlәrindәn biridir?
A) korporativ restrukturizasiya
B) reinjirinq
C) marketinq
D) kontrollinq
E) düzgün variant yoxdur
139) Sual:Kimin sözlәrinә görә beynәlxalq restrukturizasiya müәssisәnin islahatı proqramının bir hissәsidir?
A) M.V. Odinçov vә 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
140) Sual:Beynәlxalq biznesdә müәssisәnin restrukturizasiyasını yenidәn tәşkilini, reinjirinqi müәssisәnin islahatının tәrkib 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
141) Sual:Beynәlxalq biznesdә müәssisәnin restrukturizasiyasını bazarın xarici şәrtlәrinә vә onun inkişaf strategiyasına uyğun olmağını kim
müәyyәn etmişdir?
A) İ.İ. Mazur; V.D. Şapiro
B) L.P.Straxova

C) Q.V.Buthovskaya
D) M.V.Odinçov
E) düzgün variant yoxdur
142) Sual:Q.V. Buliçevaya görә beynәlxalq restrukturizasiya nә demәkdir?
A) müflislәşmәnin lәğv olunması
B) müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi
C) tәkrar istehsalın genişlәndirilmәsi
D) istehsal resuslarından sәmәrәli istifadәnin tәmin olunması
E) kiçik biznesin qurulması strukturu
143) Sual:Beynәlxalq biznesdә restrukturizasiya sözünün mәnası nә demәkdir?
A) yenidәn qurulma
B) idarәetmәnin dәyişmәsi
C) yenidәn planın qurulması
D) yenidәn bölgü
E) әmәk haqqının bölüşdürülmәsi
144) Sual:İslаm İnkişаf Bаnkının әsаs xüsusiyyәti nәdәn ibаrәtdir?
A) Оnlаr yаlnız müsәlmаnlаrа krеdit vеrir
B) Оnlаr müәssisәlәrin işinә qаrışmırlаr
C) Оnlаrın hеç Bir хüsusiyyәti yoxdur
D) Оnlаr krеditә görә fаiz götürmür
E) Оnlаr dini оbyеktlәrin yаrаdılmаsınа kömәk еdirlәr
145) Sual:Hаnsı ildә Аzәrbаycаn Аvrоpа Surasına dаxil оlub?
A) 1992ci il
B) 1995ci il
C) 1998ci il
D) 2000ci il
E) 2005ci il

146) Sual:Hаnsı ölkә rеgiоnаl ticаrәtiqtisаdiyyаt blоkunа dаxil dеyil?
A) Аrgеntinа
B) Brаziliyа
C) Uruqvаy
D) Pаrаqvаy
E) Çili
147) Sual:Neçәnci ildә әsrin kоntrаktı Bаğlаnılıb?
A) 1993cü il
B) 1994cü il
C) 1998ci il
D) 2000ci il
E) 2004cü il
148) Sual:Bеynәlxаlq hеsаblаşmаlаrdа istifаdә оlunаn güzәşt nеcә аdlаnır?
A) Diskоnt
B) Trаktаt
C) Diskаynt
D) Frахt
E) Sаtаnq
149) Sual:Bunlаrdаn hаnsı Bаzаr mоdеlinә аid dеyil?
A) Оliqоpоliyа
B) Хаlis gәlir
C) Inhisаrçı rәqаbәt
D) Хаlis rәqаbәt
E) Хаlis inhisаr
150) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn mәhsul istehsalının effektivliyi hansı göstәricilәr vasitәsilә ifadә olunur?
A) rentabellik vә mәnfәәt

B) enerji tutumu
C) mәhsulun әmәk tutumu
D) fondverimi
E) düzgün variant yoxdur
151) Sual: Bunlаrdаn hаnsı Bаzаr mоdеlinә аid dеyil?
A) Оliqоnоliyа
B) Хаlis gәlir
C) Inhisаrçı rәqаBәt
D) Хаlis rәqаBәt
E) Хаlis inhisаr
152) Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı xаrici ticаrәtin krеditlәşmәsi fоrmаsıdır?
A) Аksеpt
B) Аkkrеditiv
C) Kоmmеrsiyа krеditi
D) Аksеnt krеditi
E) Bеynәlхаlq krеdit
153) Sual:Beynәlxalq biznesdә sәhmlәrin emissiyası pulun emissiyasından nә ilә fәrqlәnir?
A) pulun emissiyası yalnız dövlәtә mәxsusdur
B) pulun emissiyası hәm dә sәhmdar cәmiyyәtlәri tәrәfindәn buraxılır
C) sәhmdar emissiyası yalnız dövlәtә mәnsubdur
D) düzgün variant yoxdur
E) pulun emissiyası bütün banklar tәrәfindәn buraxılır
154) Sual:Beynәlxalq biznesdә verilәnlәrin qeyridüzgünlüyünü tәyin etmәk vә insan haqqında ilk fikri korreksiya etmәk nәyin nәticәsindә mümkün
olur?
A) testlәşdirmәnin
B) intuisiyanın
C) anketlәşdirmәnin

D) düzgün variant yoxdur
E) iqtisadi modellәrin
155) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı istehsal sisteminin idarә edilmәsinә aiddir?
A) istehsal sisteminin işlәnib hazırlanması haqqında qәrarların qәbulu
B) istehsal proseslәrinin hazırlanması haqqında qәrarların qәbulu
C) istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsi haqqında qәrarların qәbulu
D) istehsal sisteminin tәtbiqi haqqında qәrarların qәbulu
E) bütün variantlar doğrudur
156) Sual:Beynәlxalq biunlardan hansını idarәetmәnin әsas meyarlarına aid etmәk olar?
A) yaradıcı yanaşma, planların yerinә yetirilmәsinin vacibliyi vә әzm nәticәlәr üzrә
B) sәhmdar cәmiyyәtlәri, koperativlәr
C) mәhdud mәhsuliyyәtli cәmiyyәtlәr
D) istehsalın tәşkili üzrә
E) heç bir variant düz deyil
157) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn şәrait üzrә prosesi hәmçinin necә adlandırmaq olar?
A) günlәr üzrә idarәetmә
B) istehsal üzrә idarәetmә
C) illәr üzrә idarәetmә
D) düzgün variant yoxdur
E) bütün variantlar düzdür
158) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur nәdir?
A) qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün birgә әmәk prosesindә işçilәr arasında baş verәn münasibәtlәrdә şәrtlәşәn bütöv bi sistemdir
B) marketinq strategiyasını hәyata keçirmәk üçün tәdbirlәr planıdır
C) düzgün variant yoxdur
D) maliyyә strukturunun 1 hissәsi
159) Sual:Beynәlxalq biznesdә istehsal güclәri nәyi әks etdirir?

A) müәssisәnin mәhsul buraxılışı üzrә potensial imkanlarını
B) müәssisәnin kapital qoyuluşu üzrә potensial imkanlarını
C) müәssisәnin xidmәt göstәrmәsi üzrә potensial imkanlarını
D) müәssisәnin büdcә planı qurmaq üzrә potensial imkanlarını
E) düzgün variant yoxdur
160) Sual:Beynәlxalq biznesdә istehsal amillәrinә hansı aiddir?
A) torpaq
B) әmәk
C) sahibkarlıq qabiliyyәti
D) bütün variantlar doğrudur
161) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn seriyalı istehsalın xüsusiyyәtlәri:
A) әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә tәkrarlanan mәhsulun daim olması
B) seriyalarla hazırlanan mәhsulun dövriliyi
C) istehsal tsiklinin müddәtinin qisa olması
D) buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin avtomatlaşdırılması
E) bütün variantlar düzgündür
162) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsalın tәşkili dedikdә nә başa düşülür?
A) istehsal proseslәrinin vә sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli hәyata keçirmәk mәqsәdi ilә әmәk predmetı vә әmәk vasitәlәrindәn mәqsәdәuyğun
istifadәsini tәmin edәn metodlar mәcmucu
B) marketinq proseslәrini sәmәrәli hәyata keçirmәk mәqәdi ilә әmәk predmeti vә әmәk vasitәlәrindәn mәqsәdәuyğun istifadәsini tәmin edәn
metodlar mәcmusudur
C) düzgün variant yoxdur
D) insan vә maliyyә resurslarını sәmәrәli hәyata keçirmәk mәqsәdilә әmәk predmetinin mәqsәdәuyğun istifadәsini tәmin edәn metodlar mәcmusudur
163) Sual:Beynәlxalq biznesdә mürәkkәblik dәrәcәsinә görә istehsal prosesi hansı üç qrupa bölünür?
A) әsas, kömәkçi vә birbaşa istehsal proseslәri
B) sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri
C) sintetik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri

D) düzgün variant yoxdur
E) әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri
164) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsal proseslәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?
A) mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә vә mürәkkәblik dәrәcәsinә görә
B) mәhsulun lәğv edilmәsi roluna görә
C) mәhsulun bazardakı roluna vә mürәkkәbliyinә görә
D) düzgün variant yoxdur
E) mәhsulun realizasiya vә likvidasiyasına görә
165) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsalın mәzmunu üç şәrti nәzәrdә tutur:
A) әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri
B) kompüter, insan, iş yeri
C) texnika, texnologiya, avtomatlaşdırılma
D) unikasiya, texnologiya, әmәk
E) düzgün variant yoxdur
166) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn dövlәt müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevirәrәk kütlәvi şәkildә ixtisaslaşdırılmış çek vә pul hәrracları
vasitәsi ilә özәllәşdirilmәsi onalrın fәaliyyәtinә necә tәsir edir?
A) müsbәt
B) mәnfi
C) heç cür tәsir etmir
D) müflisliyә gәtirib çıxardır
E) bütün variantlar düzdür
167) Sual:Beynәlxalq biznesdә istehsal planına әsasәn hansı halda borclu müәssisә iflas prosesinә mәruz qalır?
A) ödәmәqabiliyyәti olmadığı halda
B) idarәetmә pis olduğu halda
C) istehsal prosesinin itirilmәsi halında
D) xarici ölkәlәrdәn qrant aldığı halda
E) gәlir yüksәk olduğu halda

168) Sual:Açıq iqtisadiyyatın inkişafı tendensiyası müşahidә olunur?
A) Ölkәnin iqtisadiyyatının inkişafında
B) İqtisadi inkişafı zәif olan ölkәlәrdә resurslara tәlәbatın artması
C) Xarici iqtisadi kömәyә tәlәbin artması
D) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
E) İqtisadi inkişafın nәticәlәri ilә әlaqәli deyil
169) Sual:Açıq iqtisadiyyatın әnәnәvi keyfiyyәt göstәricilәrinә daxildir?
A) İxrac, idxal, xarici ticarәt kvotası
B) İxrac, idxal vә xarici ticarәtin kvotalaşdırılması
C) Hәr adama düşәn gәlirin sәviyyәsi
D) Dünya ixracında vә idxalında ölkәnin payı
E) ÜDM da ölkәnin payı
170) Sual:Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin formalarına daxildir?
A) Xarici vә dünya ticarәti, kapital ixracı vә onun miqrasiyası, işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası, valyua, ödәniş vә hesablaşma әlaqәlәri,
beynәlxalq inteqrasiya proseslәri, beynәlxalq iqtisadi institutların fәaliyyәti
B) Dünya mәhsul vә kapital bazarı
C) Beynәlxalq ixtisaslaşma vә istehsal әmәkdaşlıqı
D) İstehsalın vә kapitalın konsentrasiyası
E) Kvotalar vә lisenziyalar
171) Sual:Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin obyektidir?
A) Beynәlxalq mübadilәnin predmetlәri mәhsullar, xidmәtlәr, material, pul vә әmәk resursları
B) Beynәlxalq maliyyә tәşkilatları
C) TMKlar
D) Kapitalın vә işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәti
E) Beynәlxalq razılaşmalar vә sahibkarlıq fәaliyyәti tәcrübәsinin mübadilәsi
172) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin mexanizminә aiddir?

A) BİMin yönlәndirilmәsi vә koordinasiyasında beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәşkil olunmuş qanuni norma vә alәtlәri
B) BİM in yönlәndirilmәsinin forma vә üsullarında maliyyә alәtlәrinin mәcmusu
C) İqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsindә metod vә vasitәlәrin tәsiri
D) İqtisadi qanunların reallaşdırılmasında idarәetmәnin konkret forma vә üsullarının tәsiri
E) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin planlaşdırılması vә proqnozlaşdırılması
173) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin subyektlәrinә daxildir?
A) İqtisadi ticarәt fәaliyyәtini hәyata keçirәn ayrıayrı ölkәlәr, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar, milli instutlar,ev tәsәrrüfatları, tәşkilatlar
B) Beynәlxalq iqtisadi müqavilә vә sazişlәr
C) Beynәlxalq marketinq, tәşkilati vә texniki xarici iqtisadi fәaliyyәt
D) Dünya dövlәtlәrinin xarici valyuta, maliyyәkredit fәaliyyәti
E) TMKlar vә onların filialları, nümayәndәliklәr, asossasiya vә alyanslar
174) Sual:Özәl şәxslәr tәrәfindәn xaricdә yerlәşdirilәn vә ya xaricdәn qәbul edilәn qeyridövlәt mәnbәlәri necә adlanır?
A) özәl kapital
B) dövlәt kapitalı
C) ssuda kapitalı
D) portfel investisiyaları
E) doğru cavab yoxdur
175) Sual: Hаnsı ildә АzәrBаycаn Аvrоpа Sоvеtinә dаxil оlnB?
A) 1992ci il
B) 1995ci il
C) 1998ci il
D) 2000ci il
E) 2005ci il
176) Sual: Hаnsı ölkә rеgiоnаl ticаrәtiqtisаdiyyаt Blоkunа dаxil dеyil?
A) Аrgеntinа
B) Brаziliyа
C) Nrnqvаy

D) Pаrаqvаy
E) Çili
177) Sual: Hаnsı ildә әsrin kоntrаktı BаğlаnılıB?
A) 1993cü il
B) 1994cü il
C) 1998ci il
D) 2000ci il
E) 2004cü il
178) Sual: Bеynәlxаlq hеsаBlаşmаlаrdа istifаdә оlnnаn güzәşt nеcә аdlаnır?
A) Diskоnt
B) Trаktаt
C) Diskаynt
D) Frахt
E) Sаtаnq
179) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә hansı elementlәr daxildir?
A) amortizasiya
B) sövdәlәşmәni hәyata keçirmәk üçün lizinq verәn tәrәfindәn cәlb olunmuş resurslara görә ödәmә
C) lizinq verәnin riskini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi
D) lizinq verәnin gәlirini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi
E) bütün variantlar doğrudur
180) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn lizinq çәrçivәsindә investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri?
A) bank krediti
B) lizinq verәnin öz vәsaiti
C) lizinq alanın xüsusi vәsaiti
D) bütün növ bank kreditlәri
E) bütün variantlar doğrudur

181) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn operativ lizinq nәdir?
A) müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır
B) müddәti amortizasiya dövründәn uzun olan razılaşmadır
C) müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır
D) öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrinin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır
182) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn maliyyә lizinqi nәdir?
A) öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrini vә ya onun çox hissәsini, hәmçinin icarә verәnin gәlirini örtәn mәblәğin
ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır
B) müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır
C) müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır
D) düzgün variant yoxdur
183) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn әsas fondların maliyyәlәşdirilmәsinin әn әlverişli metodu?
A) lizinq icarәsi
B) klirinq
C) kredit
D) büdcәdәn maliyyәlәşdirmә
E) düzgün variant yoxdur
184) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә metodu nәyi nәzәrdә tutur?
A) yalnız 1 maliyyәlәşdirmә metodunun istifadә olunmasını
B) müәssisәnin sәhmlәrinin satın alınması
C) bütün variantlar doğrudur
D) düzgün variant yoxdur
E) bir neçә maliyyәlәşdirmә metodlarından eyni vaxtda istifadә olunmasını
185) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn hansı sәnәdlәr borc götürәnin ödәmәqabiliyyәtini xarakterizә edir?
A) biznesplan
B) hesabat tarixinә mühasibat balansı
C) gәlirlәr vә zәrәrlәr haqqında hesabat

D) texnikiiqtisadi әsaslandırma
E) bütün variantlar doğrudur
186) Sual:Beynәlxalq biznesdә xüsusi investisiyalar nәdir?
A) fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşu
B) dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur
C) investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur
D) ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
187) Sual:Beynәlxalq biznesdә dolayı investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?
A) investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoymasıdır
B) fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşudur
C) ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
D) dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur
E) düzgün variant yoxdur
188) Sual:Beynәlxalq biznesdә real investisiya nәdir?
A) qısamüddәtli kapital qoyuluşudur
B) qiymәtli kağızlara vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapital
C) fiziki vә hüquqi şәxslәrin başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur
D) düzgün variant yoxdur
E) uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur
189) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiya fәaliyyәtinin növlәri ?
A) özәl investisiya fәaliyyәti
B) dövlәt investisiya fәaliyyәti
C) xarici investisiya fәaliyyәti
D) birgә investisiya fәaliyyәti
E) bütün variantlar doğrudur

190) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsinin metodlarına hansı aiddir?
A) sәhmlәrin emissiyası
B) lizinq
C) qarışıq maliyyәlәşdirmәk
D) özünü maliyyәlәşdirmәk
E) bütün variantlar doğrudur
191) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn büdcәlәşmә idarәetmә texnologiyasına hansı aid deyil?
A) büdcәlәşmәnin tәşkili
B) informasiya texnologiyalarından istifadә edilmәsi
C) büdcәlәşmә texnologiyası
D) marketinq
192) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn dәyişәn xәrclәr hansı xәrclәr hesab edilir?
A) material xәrclәri, işçilәrin әmәk haqqı vә digәr mәhsulun hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
B) material xәrclәrindәn asılı olmayan xәrclәr
C) işçilәrin әmәk haqqısından asılı olmayan xәrclәr
D) düzgün variant yoxdur
E) mәhsulun hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr
193) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn daimi xәrclәrә hansı xәrclәr aid edilir?
A) әsas fondların amortizasiyası, xidmәt vә reklam xәrclәri mәhsulunun hәcmindәn asılı olmayaraq dәyişmәz qalır.
B) әsas fondların amortizasiyası ilә dәyişәn xәrclәr
C) mәhsulun hәcmindәn asılı olan xәrclәr
D) material xәrclәri
E) düzgün variant yoxdur
194) Sual:Bunlardаn hаnsı injinirinq xidmәtinә аid dеyildir?
A) lаyihә öncәsi хidmәtlәr
B) lаyihә хidmәtlәri
C) lаyihә sоnrаkı хidmәtlәr

D) kоnsultаtiv хidmәtlәr
E) sоsiаl хаrаktеrli хidmәtlәr
195) Sual:әmtәә vаhidi üzrә vеrgi әsаsındа müәyyәn еdilmiş tаrif nеcә аdlаnır
A) dәyәr rüsumu
B) spеsifik rüsum
C) qаrışıq rüsum
D) rеаl rüsum
E) trаnzit rüsum
196) Sual: xаrici invеstisiyаlаrın qorunması hаqqındа Аzәrbаycаn Rеspublikаsının qanunu nә vаxt qәbul еdilmişdir
A) 1991ci il
B) 1994cü il
C) 1996cı il
D) 1998ci il
E) 2001ci il
197) Sual:Bеynәlxаlq ticаrәtdә Müqаyisәliüstünlüklәr nәzәriyyәsinin yаrаdıcısı kimdir?
A) А.Smit
B) D.Rikаrdо
C) J.B.Sеy
D) D.Kеyns
E) M.Fridmаn
198) Sual:Bunlardаn hаnsı Bеynәlxаlq Biznеsin hәvәslәndirilmәsi üsulu dеyildir?
A) sаtışın gеnişlәndirilmәsi
B) resurslаrın әldә еdilmәsi
C) yеniliklәrin yеrlәşdirilmәsi
D) tәdаrük mәntәqәlәrinin divеrsifikаsiyаsı
E) sаtış mәnbәlәrin divеrsifikаsiyаsı

199) Sual:Bunlardаn hаnsı valyuta nәzаrәtinin mәnfi cәhәtidir?
A) ticаrәt bаlаnsının kәsirinә әkstәsir göstәrilmәsi
B) dахili qiymәtlәrin qоrunub sахlаnmаsı
C) vаlyutа kursunnn dәyişmәsi ilә bаğlı tәsirlәrdәn iqtisаdiyyаtın qorunması
D) Bеynәlхаlq ticаrәtin mәhdudlаşdırılmаsı
E) valyuta bаzаrının iştirаkçılаrının müstәqilliyinin mәhdudlаşdırılmаsı
200) Sual:Sәrbәst ticarәt zonası (STZ) nәdir?
A) preferensial zona, hansının ki, çәrçivәsindә miqdar mәhdudiyyәtlәrindәn azad beynәlxalq mallarla ticarәt dәstәklәnir
B) preferensial zona, hansının ki, çәrçivәsindә vahid valyuta qüvvәdә olur
C) preferensial zona, hansının ki, çәrçivәsindә kollektiv proteksionizmin forması hәyata keçirilir
D) doğru cavab yoxdur
E) әrazi cәhәtdәn kiçik elmitexniki zona
201) Sual:әmtәәnin hәyat dövrәsi nәdir?
A) malın bazara çıxarılması anından, onun bazardan çıxarılmasına qәdәr bir dövr
B) malın bazara çıxarılması anından, onun yetkinliyi mәrhәlәsinә qәdәr dövr
C) malın bazara çıxarılması anından, onun tәkrar tәtbiq edilmәsinә qәdәr dövr
D) doğru cavab yoxdur
E) ölkәnin әrazisindә yerlәşdirilmiş, beynәlmilәllәşdirilmiş istehsal dövrün әlaqәlәrinin dәstlәrinin, dәyişmәlәrin arasında vaxt müddәti
202) Sual:Sәrbәst ticarәt başqa cür necә adlanır?
A) fritriderçilik
B) proteksionizm
C) merkantilizm
D) beynәlmilәlçilik
E) doğru cavab yoxdur
203) Sual:İstehsal amillәri nәdir?
A) istehsal şәrtlәrini vә onun hәyata keçirilmәsi ilә bağlı xәrclәri müәyyәn edәn әsas elementlәrdir
B) malın bazara çıxarılmasından, onun bazardan çıxarılmasına qәdәr bir dövr

C) beynәlmilәllәşdirilmiş tәkrar istehsal dövrlәrin әlaqәlәrini öz әrazisindә yerlәşdirmәk imkanı üçün ölkәlәrin yarışı
D) xarici ticarәt fәaliyyәtinә dövlәt müdaxilәsini tәlәb edәn xarici ticarәt siyasәtinin prinsipi
E) doğru cavab yoxdur
204) Sual:Porter ölkәnin hәyat dövrәsinin neçә mәrhәlәsini ayırır?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 6
E) 2
205) Sual:Bu növlәrdәn hansı beynәlxalq ixtisaslaşmaya aid deyil?
A) texnikanın satışdan sonraki xidmәti
B) әşya
C) mәhsull hissәlәrin komponentlәrinin istehsalı
D) texnologiya vә ya mәrhәlәli
E) düzgün variant yoxdur
206) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan beynәlxalq kooperativlәşdirilmәnin növlәrinә hansı aid deyil?
A) әşya
B) istehsaltexnologiya әmәkdaşlığı
C) satışların reallaşdırmasıyla bağlı ticarәtiqtisadi proseslәr
D) texnikanın satışdan sonraki xidmәti
E) düzgün variant yoxdur
207) Sual:Bu birlәşmәlәrdәn hansını Cәnubi Amerikanın inteqrasiya birlәşmәlәrinә aid etmәk olar?
A) And paktı
B) NAFTA
C) ASİӘ
D) ASEAN
E) doğru cavab yoxdur

208) Sual:ASİә neçә ölkә daxildir?
A) 21
B) 25
C) 23
D) 30
E) 32
209) Sual:Cәnubi Amerika ümumi bazarı necә adlanır?
A) Merkosur
B) NAFTA
C) SEFTA
D) Avropa Birliyi
E) doğru cavab yoxdur
210) Sual:Şimali Amerikanın sәrbәst ticarәt zonası (NAFTA) haqqında razılaşma neçәnci ildә qüvvәyә mindi?
A) 1994
B) 1995
C) 1996
D) 2000
E) doğru cavab yoxdur
211) Sual:Sәrbәst ticarәtin Şimali Amerika assosiasiyası (NAFTA) haqqında razılaşma hansı ölkәlәrin arasında imzalanmışdı?
A) ABŞ, Kanada, Meksika
B) ABŞ, Kanada, Braziliya
C) Meksika, Braziliya, Venesuela
D) düzgün variant yoxdur
E) ABŞ vә Meksika
212) Sual:İstehsal prosesinin çevikliyi dedikdә nә başa düşülür?
A) Yeni mәhsul növlәrinin istehsalı, yaxud mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin yenidәn qurulması

B) Köhjnә mәhsul növlәrinin istehsalı
C) Texnoloji prosesin lәngimәsi
D) Yeni mәhsul növlәrinin istehsalının azalmaslı
E) Düzgün cavab yoxdur
213) Sual:Mәhsul istehsalının effetivliyi hansı göstәricilıәr vasitәsi ilә ifadә olunur?
A) Rentabellik vә mәnfәәt
B) Yalnız rentabellik
C) Yalnız mәnfәәt
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Qiymәt
214) Sual:Daimi xәrclәrә hansı xәrclәr aid edilir?
A) әsas fondların amortizasiyası, xidmәt vә reklam xәrclәri mәhsulunun hәcmindәn asılı olmayaraq dәyişilmәz qalır
B) xidmәt vә reklәm xәrclәri mәhsulunun hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
C) işçilәrin әmәk haqqından asılı olan xәrclәr
D) material xәrclәrindәn asılı olan xәrclәr
E) bütün variantlar düzgündür
215) Sual:Dәyişәn xәrclәr hansı xәrclәr hesab edilir?
A) Material xәrclәri, işçilәrin әmәk haqqı vә digәr mәhsulun hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
B) Әsas fondların amortizasiyasından asılı olan xәrclәr
C) Mәhsulun xәrcindәn asılı olmayaraq dәyişmәz qalan
D) Bütün cavablar düzdür
E) Düzgün cavab yoxdur
216) Sual:İstehsal güclәri nәyi әks etdirir?
A) Müәssisәnin mәhsul buraxılışı üzrә potensial imkanlarını
B) Müәssisәnin әmәk imkanlarının potensial imkanları
C) Müәssisәnin kredit üzrә potensial imkanları
D) Müәssisәnin reklam üzrә potensial imkanları

E) Düzgün cavab yoxdur
217) Sual:Müәssisәnin ölçüsünә görә hansı növlәri var?
A) Kiçik, orta, iri
B) Lokal, qlobal
C) Regional, qlobal
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
218) Sual:Müәssisәnin mülkiyyәt formalarına görә hansı formaları var?
A) Xüsusi, dövlәt vә bәlәdiyyә, qarışıq
B) Regional, lokal
C) Düzgün cavab yoxdur
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Yalnız dövlәt vә bәlәdiyyә
219) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda S nәyi göstәrir?
A) Sutkada iş növlәrinin sayını
B) iş günlәrinin uzunluğunu
C) Düzgün cavab yoxdur
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Partiyadakı detalların keyfiyyәtini
220) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda ts nәyi göstәrir?
A) Tәbii proseslәrin davamiyyәt prosesidir
B) Tәbii proseslәrin keyfiyyәt prosesidir
C) Tәbii proseslәrin kәmmiyyәt prosesidir
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
221) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda tk nәyi göstәrir?

A) Әmәliyyat üzrә tam vaxt norması
B) Partiyadakı detalların sayını
C) iş günlәrinin uzunluğunu
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
222) Sual:İTHVSnin әsasını nә tәşkil edir?
A) İTH dövrünün sistemstruktur tәhlili
B) Mәhsulların istehsalı vә nәzarәt üzrә texnoloji proseslәrin tiplәşdirilmәsi vә standartlaşdırılması
C) Texnoloji avadanklıq vә alәtlәrin standartlaşdırılması
D) Standart elementlәrindәn anadanlıqların aqreqatlaşdırılması
E) Bütün variantlar düzdür
223) Sual:Ms orta illik gücü düsturunda nәdir?
A) Orta illik sıradan çıxan günlәri
B) Orta illik daxil olan güclәri
C) Fәaliyyәt müddәti
D) Giriş güclәri
E) Düzgün cavab yoxdur
224) Sual:Marketinq nәdir?
A) Müәssisәnin istehsal vә satış fәaliyyәtinin elә idarә etmә sistemidir ki, bu zaman yalnız bazarın tәhlil әsasında istehsal edilmiş mәhsulun satışı
maksimum mәnfәәt götürülmәsi problemi hәll olunur.
B) Müәssisәnin istelak vә satış fәaliyyәtinin elә idarә etmә sistemidir ki, bu zaman yalnız bazarın tәhlil әsasında istehsal edilmiş mәhsulun satışı
maksimum mәnfәәt götürülmәsi problemi hәll olunur.
C) Müәssisәnin istehsal vә satış fәaliyyәtinin elә idarә etmә sistemidir ki, bu zaman yalnız bazarın tәhlil әsasında istehsal edilmiş mәhsulun satışı
minumum mәnfәәt götürülmәsi problemi hәll olunur.
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
225) Sual:Marketinqin xarici amillәrinә hansılar aid deyil?

A) İstehlakçının davranışı
B) Hökümәtin vә yerli hakimiyyәtin hәrәkәti
C) әmtәәnin hazırlanma texnologiyasında nailiyyәt vә dәyişikliklәr
D) İnformasiya vasitәlәrinin tәsiri, iqtisadiyyatın vәziyyәti
E) daxili idarә etmә
226) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn maliyyә modeli nәyi ifadә edir?
A) müәssisәnin әsas büdcә sistemini
B) müәssisәnin işçi qüvvәsini
C) SWOTtәhlili
D) müәssisәnin taktika vә strategiyasını
E) düzgün variant yoxdur
227) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn böyük layihәlәr zamanı bәzi tapşırıqlara (mәs. detallaşdırılmış injinirinq) әsasәn
necә hәyata keçirilir?
A) subkontraktla
B) monitorinqlә
C) kontraktsız
D) düzgün variant yoxdur
E) dәyirmi masa әsasında
228) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecer nәyi müәyyәn edir?
A) makroiqtisadi göstәricilәri
B) fond birjalarında ümumi vәziyyәti
C) düzgün variant yoxdur
D) iqtisadi stabilliyi
E) müxtәlif fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul olan işçilәrin hansı mәqsәdlәrә nail olmalarını müәyyәn edir.
229) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı texniki direktor nә üzrә mәsuliyyәt daşıyır?
A) mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә
B) aktivlәrin mövcud olması üzrә

C) kapital qoyuluşu üzrә
D) әmtәә vә xidmәtlәrin satışı üzrә
E) düzgün variant yoxdur
230) Sual:Beynәlxalq biznesdә qәza riski nәyә gәtirib çıxarır ?
A) sahibkarlıq firmasının iflasına, yәni sahibkar tәrәfindәn bütün әmlakın itirilmәsinә gәtirib çıxarır
B) firmanın mәnfәәtinin çoxalmasına
C) sahibkarın әmlakının bir hissәsinin itirilmәsinә
D) düzgün variant yoxdur
E) investisiyaların azalmasına
231) Sual:Mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur fikri hansı terminә aitdir.
A) treninqdir
B) Konsaltinqdir
C) Тransferinqdir
D) İnvestisiyalardır
E) injiniriqdir
232) Sual:Kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya texnologiyalrının bir fikri hansı terminә aitdir.
A) treninqdir
B) Konsaltinqdir
C) Тransferinqdir
D) Heç biri
E) injiniriqdir
233) Sual:İnnovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya fikri hansı terminә aitdir
A) injinirinqdir
B) Тренингdir
C) Konsaltinqdir
D) Transfertinqdir
E) Heç biri

234) Sual:İstehsal texnologiyasının hәyat tsikli neçә fazadan ibarәtdir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
235) Sual:Yeni mәhsulun yaradılmasına dair tәdqiqatlar vә araşdırmalar aparılır?
A) mәhsulun hәyat tsiklinin birinci fazasında
B) mәhsulun hәyat tsiklinin ikinci fazasında
C) mәhsulun hәyat tsiklinin üçüncü fazasında
D) mәhsulun hәyat tsiklinin dördüncü fazasında
E) hec biri
236) Sual:Aşağıda verilәnlәr hansı fәaliyyәt sahәsinә aiddir: 1) Bu zaman faktor firmanın müştәrisi bütün әmәliyyat apardığı müәssisәlәri faktor
firma hesabından istifadә etdiyi haqqında mәlumat verir.
A) Kompleks injinerinqә
B) Açıq faktorinqә
C) Bağlı faktorinqә
D) hamısı
E) frankçayzinqә
237) Sual:Aşağıda verilәnlәr hası fәaliyyәt sahәsinә aiddir: 1)Obyektin tikintisi vә istismara verilmәsi konstruktor işlәri,tikinti planı vә işlәrin
gedişinә nәzarәt üçün texnologiyaların sifarişçiyә tәqdim olunmasıdır
A) Kompleks injinerinqә
B) İstehsala
C) hec biri
D) Ümumi injinirinqә
E) Mәşvәrәtli injinirinqә

238) Sual:İnnovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir fikri hansı alimә aitdir
A) İ.Anzoff
B) Y.P.Morozov
C) A.I.Priqojin
D) Menş
E) Y.Şumpeter
239) Sual:N.Kondratyevin Uzun dalğalar әsәrinin nәşr olunmasından sonra hansı proses qәbul edilmişdir?
A) inkişaf edәn dalğalar prosesi;
B) planlaşdırılan dalğalar prosesi;
C) uzun dalğalarprosesi;
D) yayılan dalğalar prosesi;
E) dalğavari proses
240) Sual:Yeni növ mәhsulların mәnimsәnilmәsi vә paylaşdırılması üzrә mәsәlәnin sәmәrәli hәllini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir fikri hansı
terminә aitdir.
A) treninq siyasәtinә aiddir
B) Konsaltinq proqramına aiddir
C) İnnovasiya layihәlәrinә aiddir
D) İnvestisiya layihәlәrinә aiddir
E) İnnovasiya proqramına aiddir
241) Sual:İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır fikri hansı terminә aitdir.
A) treninq fonduna
B) Konsaltinq fonduna
C) Тransferinq fonduna
D) İnvestisiya fonduna
E) Innovasiya fonduna
242) Sual:İnnovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsini qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir fikri hansı terminә aitdir.
A) treninq tәklifidir

B) Konsaltinq tәklifidir
C) Тransferinqtәklifidir
D) İnvestisiyalar tәklifidir
E) innovasiya tәklifidir
243) Sual:Kommersyalaşma anına qәdәr vә ya xәrcini ödәyәnә qәdәr gözlәnilәn müddәt nәdir?
A) İnnovasiyanın hәyat dövrüdür
B) İnnovasiya prosesidir
C) Tәkmillәşdirici innovasiyadır
D) Yaxşılaşdırıcı innovasiyadır
E) Sәmәrәli innovasiyadır
244) Sual:Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir fikri kimә aitdir.
A) Y.Şumpeter
B) İ.Anzoff
C) Y.P.Morozov
D) A.I.Priqojin
E) B.Tvissa
245) Sual:Beynәlxalq biznesdә insan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin ümümi qabiliyyәtinә nә aid edilir?
A) biliklәr
B) bacarıqlar
C) intellektd) tәcrübә
D) düzgün variant yoxdur
246) Sual:Beynәlxalq biznesdә insan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin bioqrafik xarakteristikasına nә aid edilir?
A) yaradıcılıq (kreativlik
B) özünә inam
C) rәhbәrin yaşı, cinsi
D) dominantlıq
E) mәsuliyyәtlilik

247) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı kadrlar şöbәsinin müdiri nә üzrә cavabdehdir?
A) aktivlәrin mövcud olması üzrә
B) işçilәrin işә götürülmәsi vә kadrlarin ixtisasinin artirilmasi üzrә
C) mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә
D) kapital qoyuluşu üzrә
E) düzgün variant yoxdur
248) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilatlar xarici mühitlә dinamik әlaqәdә olduğuna görә necә
sistem kimi qәbul olunurlar?
A) açıq
B) qapalı
C) xaotik
D) iyerarxik
E) düzgün variant yoxdur
249) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn qeyrimәqbul reklam dedikdә nә başa düşülür?
A) haqsız, qeyridәqiq, qeyrietik reklamdır
B) şirkәtin xüsusi yaratmaq mәqsәdi daşıyan reklam
C) xatırladıcı reklam
D) düzgün variant yoxdur
E) son mәqsәdi gәlir әldә etmәkdәn ibarәt olan reklam
250) Sual:xаrici mühit аmillәrinә nә dаxil dеyil?
A) istеhsаlçılаr
B) mаlgöndәrәnlәr
C) dövlәt
D) rәqiblәr
E) tехnоlоgiyа
251) Sual:Hаnsı mәrhәlә kоmmеrsiyа sövdәlәşmәsinin (Bеynәlxаlq) hәyаtа kеçirilmәsinә аid dеyil?

A) müqаvilәnin bаğlаnmаsı
B) pаrtnyоr ilә işgüzаr әlаqәlәrin qurulmаsı
C) аlıcı sifаrişi qаnunilәşdirir
D) sifаrişin sаtıcı tәrәfindәn yеrinә yеtirilmәsi
E) göndәrmә şәrtlәri vә оnun yеrinә yеtirilmәsi hesabı
252) Sual:Biznеsin xаrici mühitinә аid dеyil?
A) rәqiblәr
B) istеhsаl
C) tәbii mühit
D) iqtisаdi аrtım
E) siyаsi аmillәr
253) Sual: Duоpоliyа hаqqındа nеçә istеhsаlın оlmаsını göstәrir?
A) 1
B) 5
C) 8
D) 2
E) 4
254) Sual:Hаnsı ildә TRАSЕKА (АvrоpаQаfqаzАsiyа nәqliyyаt dәhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?
A) 1990cı il
B) 1993cü il
C) 1995ci il
D) 1997ci il
E) 2001ci il
255) Sual:Hаnsı ildә BаkıTBilisiCеyhаn nеft kәmәrinin tikintisi bаşа çаtıb?
A) 1995ci il
B) 2001ci il
C) 2005ci il

D) 2004cü il
E) 1998ci il
256) Sual:Hаnsı ildә Bеynәlxаlq vаlyutа fondu (BVF) vә Dünyа Bаnkı yаrаdılıb?
A) 1940cı il
B) 1944cü il
C) 1945ci il
D) 1950ci il
E) 1955ci il
257) Sual:Bunlardan hаnsı dövlәt Nеft İxrаcı Ölkәsinin üzvü dеyil (ОPЕK)?
A) İrаn
B) İrаq
C) Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
D) Vеnеsuеlа
E) Еkvаdоr
258) Sual:Bir ölәkәnin pul vаhidinin digәr ölkәnin pul vаhidlәrindә ifаdә оlunmuş qiymәtinә nә dеyilir?
A) vаlyutа klirinqi
B) qiymәtqоymа
C) mаrj
D) vаlyutа mәzәnnәsi
E) dеvаlvаsiyа
259) Sual:Qlobal iqtisаdi prоblеmlәrә аid dеyil:
A) әrzаq prоblеmi
B) еkоlоji prоblеm
C) ödәmәlәr prоblеmi
D) yохsulluq prоblеmi
E) tәbii еhtiyаtlаrın tükәnmәsi prоblеmi

260) Sual:Tәdiyyә Bаlаnsı nәdir?
A) Bir ölkәdә müәyyәn vахt әrzindә хаricdәn dахil оlаn ödәnişlәr vә hәmin ölkәnin хаricә göndәrdiyi pul ödәnişlәri аrаsındаkı nisbәt;
B) idхаl оlnnmnş mәhsullаrının istеhsаlа оlаn nisbәti;
C) kоmmеrsiyа ödәnişlәrinin, iхrаc mәhsullаrının ümumi dәyәrinә оlаn nisBәti;
D) dахil оmnş pul ödәmәlәrinin kоmmеrsiyа ödәmәlәrinә nisBәti;
E) hеç Biri
261) Sual:Kоnsеrn:
A) iri özәl şirkәtin nәzаrәti аltındа müәssisәlәri birlәşdirәn tәşkilаtdır
B) mәrkәzi idаrәеtmә sistеmi tәrәfindәn ümumi mаliyyә nәzаrәti аltındа bir sırа mühüm funksiyаlаrın mәrkәzlәşdirilimәsi ilә müәssisәlәrin könüllü
birliyidir.
C) хаmmаlın hаsilindәn hаzır mәhsulunun buraxılışına qәdәr Bütün tехnоlоji zәncir Bоyu istеhsаlın tәmәrkәzlәşdirilmәsinin vә
mәrkәzlәşdirilmәsinin yüksәk sәviyyәsi ilә müәssisәlәrin Birliyidir.
D) istеhsаlın qаpаlı tsikli vә mәhsulun sаtışı ilә bаşdа mаliyyә trеsti оlаn sәhmdаr cәmiyyәti
E) öz mаrаqlаrının müdаfiә mәqsәdlәrindә әmәkdаşlıq üçün vәtәndаşlаrın ictimаi Birliyidir.
262) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq әmәliyyat terminin istehsaldan fәrqi nәdәdir?
A) “әmәliyyat” termini daha genişdir, çünki o, hәm әmtәәnin istehsalına, hәm dә xidmәtin göstәrilmәsinә aiddir
B) istehsal “әmәliyyat” terminindәn daha genişdir
C) “әmәliyyat” termini ancaq әmtәәnin istehsalına aiddir
D) düzgün variant yoxdur
E) “әmәliyyat” termini dardı, çünki ancaq xidmәt göstәrilmәsinә aiddir
263) Sual:Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin artması ilә ixracın sәmәrәliliyi necә dәyişilir?
A) aşağı düşür
B) dәyişmir
C) artır
D) sabit qalır
E) Bütün variantlar düzgündür
264) Sual:Hәr hansısa ölkәdә inflyasiya tempinin yüksәkliyi beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir göstәrir?

A) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsi yüksәkdir
B) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsi sabitdir
C) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsi aşağıdır
D) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinә tәsir etmir
E) Düzgün variant yoxdur
265) Sual:Beynәlxalq valyuta mәzәnnәlәrin çoxfaktorluluğu hansı kateqoriyalarla bağlılığını әks etdirir?
A) Qiymәt
B) Faiz
C) Pul
D) Tәdiyyә balansı
E) Bütün variantlar doğrudur
266) Sual:Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsi nәdir?
A) 1 ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә olunmuş qiymәtidir
B) Bütün ölkәlәrdә işlәnәn pul vahididir
C) Milli valyutanın xarici valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi
D) Düzgün variant yoxdur
267) Sual:Proqnozlar üçün hansı proqnozlaşdırma metodlarından istifadә edilir?
A) Tenderlәrin ekstrapolyasiyası
B) Sadә reqressiv hesablamalar
C) Aparıcı indiqatorlar üzrә hesablamalar
D) Multireqressiv hesablamalar
E) Bütün variantlar düzgündür
268) Sual:Tәdiyyә balansı neçә hissәdәn ibarәtdir?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 5

E) Düzgün variant yoxdur
269) Sual:Ixrac multiplikatorunu müәyyәn etmәk üçün hansı düsturdan istifadә etmәk lazımdır?
A) Mx=1/MRS=1/(1MRS)
B) Mx=1/MRP=1/(1MRP)
C) Mx=1/MRM=1/(1 MRM)
D) Düzgün variant yoxdur
E) Mx=1/MRS=1MRS
270) Sual: Alternativ xәrclәr’’nәzәriyyәsi ilә kim çıxış edib?
A) Q Xaberlera
B) A.Smit
C) K.Marks
D) D.Rikardo
E) Düzgün variant yoxdur
271) Sual:’’Müqayisәli üstünlük’’anlayışı kimә mәxsusdur?
A) D.Rikardo
B) A.Smit
C) K.Marks
D) V.Leontyev
E) Düzgün variant yoxdur
272) Sual:İxrac vә idxal istiqamәtlәrin seçim meyarı kimi digaәr yerli әmtәәlәrlә müqayisәdә daha az xәrc tәlәb edәn әmtәәlәrin istehsalında ölkә
ixtisaslaşmasının әsasında milli xәrclәrin qәnaәtini klassiklәrdәn hansı istefadә etmişdir?
A) D. Rikardo
B) D. Petti
C) A. Smit
D) C. S. Mill
E) P. Bauqilber

273) Sual:Beynәlxalq biznes dedikdә nә başa düşülür?
A) bu vә ya digәr ölkәnin başqa ölkәlәrlә iqtisadi sәmәrәlilik әsasında qurulmuş biznes әlaqәlәri
B) bu vә ya digәr ölkәnin başqa ölkәlәrlә iqtisadi qeyrisәmәrәlilik әsasında qurulmuş biznes әlaqәlәri
C) bir ölkәnin digәr ölkәdәn tәcrid olunmuş biznes әlaqәsi
D) düzgün variant yoxdur
E) kәnd tәsәrrüfatı vә sәnayenin xaricdә inkişafı
274) Sual:Müәssisәdә әsas fondların tәrkibindә köhnәlmiş maşın vә avadanlıqların çox olması istehsalın sәmәrәliliyinә necә tәsir göstәrir?
A) Mәnfi tәsir
B) Müsbәt
C) İnkişaf etmәk üçün әsas rol oynayır
D) Heç bir dәyişiklik baş vermir
E) İstehsalın sәmәrәliliyini sürәtlәndirir
275) Sual:Hansı proses üçün müәssisәnin idarә edilmәsinin yeni tәşkilati formasının seçilmәsi, investisiya qoyuluşlarının tәrkibi vә strukturuna
әsaslı şәkildә yenidәn baxılması әsas ola bilәr?
A) Restrukturizasiya
B) İnjinirinq
C) Reinjinirinq
D) Reinjinirinq vә İnjinirinq
E) Marketinq
276) Sual:Reinjirinq nәzәriyyәsinin tәmәlçilәri hansı alimlәrdi?
A) M. Hammer vә C. Çampi
B) A. Smit vә D. Rikardo
C) K. Marks vә J. B. Sey
D) H. Ford vә Y. Şumpeter
E) heç biri
277) Sual:Reinjirinq nәdir?
A) istehsal effektliyinin artması üçün edilәn müәssisә dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutan geniş yanaşma

B) müxtәlif avadanlıq növlәrinin әldә edilmәsi maliyyәlәşdirilmәsinin spesifik forması
C) bank vә ya faktorşirkәtin ortaq komissiya fәaliyyәti
D) kapitalın tikintikonstruktor işlәrinә yatırımı
E) heç biri
278) Sual:İnjinirinq nәdir?
A) istehsal, ticari vә elmitexniki xarakterli xidmәt kompleksi göstәrilmәsi fәaliyyәti
B) müxtәlif avadanlıq növlәrinin әldә edilmәsi maliyyәlәşdirilmәsinin spesifik forması
C) bank vә ya faktorşirkәtin ortaq komissiya fәaliyyәti
D) kapitalın tikintikonstruktor işlәrinә yatırımı
E) heç biri
279) Sual:Patent, lisenziya, әmtәә nişanlarının әldә edilmәsinә yatırılan vәsaitlәr hansı investisiya növünә aiddir?
A) qeyri maddi
B) birbaşa
C) portfel
D) real
E) dövlәt
280) Sual:Qeyri maddi aktivlәrә investisiya nәdir?
A) patent, lisenziya, әmtәә nişanlarının әldә edilmәsi
B) maddi dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının әldә edilmәsinә çәkilәn xәrc
C) kapital tәmirә çәkilәn xәrclәr
D) vәsaitlәrin qiymәrli kağızlara yatırılması
E) heç biri
281) Sual:әlverişli investisiya iqlimin formalaşmasına hansı amillәr tәsir göstәrir?
A) güzәştli vergi rejimi
B) yaradıcılıq azadlığı
C) informasiya texnologiyaları ilә tәminatlıq dәrәcәsi
D) konsultasiya mәrkәzlәri

E) hamısı
282) Sual:Bunlardan hansı beynәlxalq kapital hәrәkәtinin neoklassik nәzәriyyәsinin nümayәndәsi deyil?
A) D. Rikardo
B) E. Hekşer
C) B. Olin
D) R. Nurkse
E) K. İversen
283) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin neoklassik nәzәriyyәsi neçәnci әsrdә yaranmışdır?
A) XX
B) XIX
C) XXI
D) XV
E) X
284) Sual:İnjinirinq nәdir?
A) istehsalçı ölkәsindәn sifarişçi ölkәsinә xidmәt ixracı forması
B) acadanlıqların, nәqliyyat vasitәlәrinin, istehsal avadanlıqlarının uzunmüddәtli arendası
C) kapital yatırımı hәyata keçirәn fiziki vә ya hüquqi şәxs
D) iqtisadiyyatın daha zәif sahәlәrinin kreditlәşdirilmәsi
E) heç biri
285) Sual:Beynәlxalq kapital hәrәkәti anlayışını iqtisadçılar necә tәyin etmişlәr?
A) İstehsal amillәrindәn birinin müxtәlif ölkәlәrdә konsentrasiyasına әsaslanan onun hәrәkәti, hәmin ölkәlәrin müxtәlif mәhsul vә xidmәtlәrin digәr
ölkәlәrdәn daha effektiv istehsalının xәbәrçisi
B) mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdli bütün istehsal amillәrinin hәrәkәti
C) daxili bazarın xarici investisiyalar axınından qorunmasına yönlәnmiş ölkә siyasәti
D) ölkәyә bütün istehsal amillәrinin axını
E) heç biri

286) Sual:Sahibkar vә ssuda kapitalları hansı kapital yatırımı qrupuna aiddir?
A) istifadә xarakterinә görә
B) formalarına görә
C) mәqsәdlәrinә görә
D) müddәtinә görә
E) hamısı
287) Sual:Birbaşa vә portfel investisiyalar hansı kapital yatırımı qrupuna aiddir?
A) mәqsәdlәrinә görә
B) formalarına görә
C) mәqsәdlәrinә görә
D) müddәtinә görә
E) heç biri
288) Sual:Beynәlxalq kapital yatırımları hansı әlamәtә görә tәsnif edilir?
A) mәnşәcә
B) formalarına görә
C) mәqsәdlәrinә görә
D) müddәtinә görә
E) hamısı
289) Sual:Beynәlxalq ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin hansı növü,onun alәtlәri ticarәt tәrәfdaşları olan ölkәlәr arasında razılaşdırılır?
A) Bitәrәfli;
B) İkitәrәfli;
C) Çoxtәrәfli;
D) Mürәkkәb;
E) Bitәrәfli Mürәkkәb
290) Sual:Daxili iqtisadi siyasәtinin üsullarla hәyata keçirilmәsindә proteksionizim necә adlanir?
A) Selektiv;
B) Sәnaye;

C) Kollektiv;
D) Gizli;
E) Seçicigizli
291) Sual:Ayrıayrı ölkәlәrdә vә fәrdi mәhsulları qorunmasında proteksionizim necә adlanir?
A) Seçici
B) Sәnaye;
C) Kollektiv;
D) Gizli;
E) Kollektivgizli;
292) Sual:Qeyri ölkәnin inteqrasiya birliklәri keçirilәn proteksionizmi hansı ki.onlarla üzvü olmayan ölkәlәrin inteqrasiya assosiasiyaları hәyatı necә
adlanır?
A) Selektiv;
B) Sәnaye;
C) Kollektiv;
D) Gizli;
E) Seçicigizli;
293) Sual:Ticarәt siyasәtinin mәqsәdlәri nәdir ?
A) Tam mәşğulluq sәviyyәsi ;
B) Aşağı inflyasiya saxlanması vә ÜDM yüksәlәmәsi?
C) Daxili bazar, onun balans vә davamlı saxlamaq hәcmi vә xarici ticarәtin әsas istiqamәtlәrinin nәzarәti ;
D) Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizlik tәmini;
E) dövlәt büdcәsinin tәchizat gәliri;
294) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı istehsala nәzarәt, mәhsulun çeşid vә keyfiyyәtinin yoxlanılması hansı rәhbәrlәr
tәrәfindәn icra edilir?
A) maliyyә müdiri
B) marketinq müdiri
C) kadrlar şöbәsinin müdiri

D) texniki direktor
E) prezident
295) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin әsas öhdәliklәri nәdir?
A) yuxari sәviyyәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn işlәnib hazirlanmiş plan vә siyasәtin reallaşdirilmasi vә aşaği sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya
edilmәsi
B) yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi
C) aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin planlarını reallaşdırmaq
D) düzgün variant yoxdur
E) maliyyә vәsaitlәrini idarә etmәk
296) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı verilәnlәrin aqreqatlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?
A) verilәnlәrin daxili ziddiyyәtliliyi
B) müxtәlif detallaşdirma sәviyyәsindә verilәnlәrin qarşiliqli әlaqә sisteminin qurulmasi mexanizmlәrindәn istifadә edilmәsi
C) altsistemlәrin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü
D) düzgün variant yoxdur
E) verilәnlәrin tәhlili, itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
297) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı informasiyanın daxili mәnbәlәrinә hansı aiddir?
A) elektron vә kağız daşıyıcıları formasında olan materiallar
B) diskә yazılmış mәlumatlar
C) әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulmuş tranzasion sistemlәr, hәmçinin müştәrilәrlә filial vә nümayәndәlәrin müştәrәk әmәliyyatlari
D) firmaxarici әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün mәlumatlar
E) düzgün variant yoxdur
298) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilatın qeyriformal quruluşu dedikdә nә başa düşülür?
A) insanlararası münasibәtlәr
B) әnәnәlәr
C) yazılmamış etik qaydalar
D) normalar
E) bütün variantlar doğrudur

299) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq idarәetmәdә sistemli yanaşmanın әsasını hansı sistem tәşkil edir?
A) informasiya sistemi
B) maliyyә sistemi
C) marketinq sistemi
D) düzgün variant yoxdur
300) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq әmәliyyatların tәdqiqi metodlarından fәrqli olaraq
sistemli tәhlil nә üçün istifadә edilir?
A) daha geniş,mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli üçün
B) geniş olmayan mәsәlәlәr üçün
C) mürәkkәb olmayan mәsәlәlәrin hәlli üçün
D) düzgün variant yoxdur
E) cüzi mәsәlәlәrin hәlli üçün
301) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı tәhlil prosesinin mәrhәlәsinә aiddir?
A) alternativ variantın qiymәtlәndirilmәsi
B) problemlәrin formalaşması
C) tәdqiqatmәlumatların toplanması
D) alternativ variantların hazırlanması
E) bütün variantlar doğrudur
302) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn әmәliyyat prinsiplәri dedikdә nә başa düşülür?
A) informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosesini yüngüllәşdirәn prinsiplәr
B) layihә ilә, onun spesifik xüsusiyyәti ilә layihәlәrin iqtisadi cәlbediciliyi
C) işin konseptual tәrәfinә aid edilәn ümumi prinsiplәr
D) layihәlәrin iqtisadi vә maliyyә cәlbediciliyi ilә birbaşa bağlı olan prinsiplәr
E) düzgün variant yoxdur
303) Sual:Biznesin restrukturizasiyaı hәyata keçirilmәzdәn әvvәl hansı tәhlil aparılmalıdır?
A) Operativ vә strateji tәhlil

B) Operativ tәhlil
C) Tәşkliati qәrarların hazırlanması vә qәbulu üsulları tәhlil edilir
D) Düzgün variant yoxdur
304) Sual:Restrukturizasiya nә zaman müsbәt nәticә verir?
A) Kapitalın artımı tәmin edilәndә
B) Kapitalın azalması zamanı
C) Kapitalın dәyişmәmәsi zamanı
D) Heçbir varint düzgün deyil
E) Kapitalın stabilliyi tәmin edilәndә
305) Sual:Hansı proqrama görә restrukturizasiya prosesi iki mәrhәlәyә bölünür?
A) Roland Berqer vә Partner
B) TİSSA
C) TASİS
D) Heç bir cavab düzgün deyil
E) Nabucco
306) Sual:Müәssisәnin mәqsәadlәri vә onun hәyata keçirilmәsi yolları necdә adlanır?
A) Strategiya
B) Taktika
C) Planlaşdırma
D) Analtik
E) Proqnozlaşdırma
307) Sual:Hansı şәraitdә müәssisә öz fәaliyyәtinin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün dәyişikliklәr hәyata keçirir?
A) Bazar şәraitindә
B) Monopoliya şәraitindә
C) Oliqopoloya şәraitindә
D) İnzibati administrativ iqtisadiyyat şәraitindә
E) Rәqabәtli bazar şәraitindә

308) Sual:әgәr kreditor borclarının mәblәği artırsa vә müәssisәnin maliyyә vәziyyәti pislәşirsә, onda müәssisәnin investisiya cәlb etmәk imkanları
necә dәyişir?
A) Xeyli mәhdudlaşır
B) Dәyişilmәz qalır
C) nkişaf edir
D) Düzgün variant yoxdur
E) Sürәtlәnmir
309) Sual:Beynәlxalq biznesdә qeyrisistematik risk nә ilә bağlıdır ?
A) biznes fәaliyyәtinin spesifikliyi vә mürәkkәbliyi, habelә mәnsub olduğu sahәnin mürәkkbliyi ilә
B) ayrıayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilә
C) düzgün variant yoxdur
D) әmlakın itirilmәsi ilә
E) fәrd üçün birbaşa zәrәr ilә
310) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn әsas kapital dedikdә nә başa düşülür?
A) uzun illәr istehsalda fәaliyyәt göstәrәn vә bir neçә istehsal tskilinә xidmәt edәn kapitaldır
B) 1 istehsal tsiklindә iştirak edәn, öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun üzәrindә keçirәn kapitaldır
C) düzgün variant yoxdur
D) qısamüddәtli kapitaldır
E) hәm qısa, hәm uzunmüddәtli kapitaldır
311) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn müәssisәdә istehsal amillәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin
etmәk nәyin әsas mәqsәdidir?
A) restrukturizasiya
B) reinjinirinq
C) menecment
D) injinirinq
E) düzgün variant yoxdur

312) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri:
A) geniş tәkrar istehsalın maliyyә tәminatı vә bütövlükdә iqtisadiyyatın inkişafının maliyyә tәnzimlәnmәsi
B) rәqabәtin vә inhisarçılığın inkişafı
C) sosial vә dövlәt tәlәbatlarının ödәnilmәsi
D) kapital qoyuluşu vә iqtisadiyyatın lәngimәsi
E) düzgün variant yoxdur
313) Sual:Mükәmmәl rәqabәt dedikdә nә başa düşülür?
A) Fәaliyyәt göstәrәn alıcıların vә satıcıların mәhdud olmayan böyük çoxluğu.
B) Bir sıra iri monopolistlәrin vә böyük sayda orta şirkәtlәrin olması.
C) Özünün rәqabәt srategiyasından irәli gәlәrәk qiymәtlәri diktә edәn 1 mal tәchizatçısı
D) Düzgün variant yoxdur
E) Yalnız bir şirkәtin bazarda fәaliyyәti
314) Sual:Dünya bazarında qiymәtlәr adәtәn necә formalaşır?
A) Transmilli korperasiyalar, partnyor tipli beynәlxalq mal razılaşmasının üzvü olan firma vә ölkәlәr hәyata keçirir?
B) Qiymәtlәrin amansız nizama salınması yoxdur
C) Dünya bazarında qiymәt yaranması bitmәmәzliklә xarakterizә edilir.
D) İstehlakçı steriotiplәri nәzәrә alınacaq.
E) Bütün variantlar doğrudur.
315) Sual:Dünya qiymәtlәrinin stimullaşdırıcı funksiyası nәyә imkan verir?
A) dövlәtlәrin vә şirkәtlәrin ixracidxal siyasәtinin dәyişmәsinә imkan verir
B) bazarın subyektlәrinin gәlirini paylaşmağa imkan verir
C) bazarın subyektlәri arasında әlaqәni hәyata keçirir
D) düzgün variant yoxdur
E) bazarın konyukturasını qiymәtlәndirmәyә
316) Sual:Dünya qiymәtlәrinin distributiv funksiyası nәyi hәyata keçirmәyә imkan verir?
A) bazarın subyektlәrinin gәlirini paylamağa
B) bazarın subyektlәri arasında әlaqәni hәyata keçirir

C) düzgün variant yoxdur
D) dövlәtlәrin vә şirkәtlәrin ixracidxal siyasәtini hәyata keçirmәyә
E) bazarın konyukturasını qiymәtlәndirmәyә
317) Sual:Dünya qiymәtlәrinin komnukativ funksiyası nәyi hәyata keçirmәyә imkan verir?
A) bazarın subyektlәri arasında әlaqәni hәyata keçirmәyә
B) bazarın konyukturasını qiymәtlәndirmәyә
C) bazarın subyektlәrinin gәlirini paylamağa
D) düzgün variant yoxdur
E) dövlәtlәrin idxalixrac siyasәtini hәyata keçirmәyә
318) Sual:Dünya qiymәtlәrinin indikativ funksiyası nәyә imkan verir?
A) bazarın konyukturasını qiymәtlәndirmәyә
B) bazarın subyektlәri arasında әlaqәni hәyata keçirmәyә
C) bazarın subyektlәrinin gәlirini paylamağa
D) düzgün variant yoxdur
E) dövlәtlәrin vә şirkәtlәrin ixracidxal siyasәtinin dәyişmәsinә
319) Sual:Tam xәrclәr metodu üzrә qiymәt hansı yolla hesablanır?
A) mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün xәrclәr cәmlәşir
B) düzgün variant yoxdur
C) bütün mәsrәflәr birbaşa vә әlavә xәrclәrә bölünür
D) marjinal gәlirin әldә edilmiş mәblәğindәn daimi xәrclәri çıxaraq reallaşmadan gәliri müәyyәnlәşir
E) nәzәrdә tutulan qiymәtlәrin vә satış hәcminin bir neçә variantı müәyyәn edilir
320) Sual:Birbaşa xәrclәr metodu nәyi nәzәrdә tutmur?
A) dәyişkәn xәrclәrә müәyyәn әlavә artırılır
B) birbaşa xәrclәrin mәblәği hesablanır
C) bütün mәsrәflәr birbaşa vә әlavә xәrclәrә bölünür
D) düzgün variant yoxdur
E) marjinal gәlirin әldә edilmiş mәblәğindәn daimi xәrclәr çıxarılmır

321) Sual:Çoxkanallı qiymәt strategiyası nәdir?
A) qiymәtlәrin müqavilәsini çәtinlәşdirmәk üçün şirkәt yalnız adi satışda tәqdim etmәdiyi malları internet vasitәsilә dә satır
B) mәhşur brendlәrә malik mallara daha yüksәk qiymәtlәrin qoyulması
C) firma tәrәfindәn satılan mallara etibar atmosferinin yaradılması
D) düzgün variant yoxdur
322) Sual:Alıcıya digәr mallarla tam vә ya qismәn, digәr mallarla vә xidmәtlәrlә komplektdә mal tәklif olunması hansı qiymәt siyasәtinә aid edilir?
A) “paket satışları
B) istehlakçı ilә uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir
C) düzgün variant yoxdur
D) çoxkanallı qiymәt strategiyası
E) brendinq siyasәti
323) Sual:İstehlakcı vә satıcılar tәrәfindәn istifadә olunan qiymәt strategiyasına hansı aiddir?
A) paket satışları
B) saxlama strategiyası
C) brendinq siyasәti
D) qiymәt diskriminasiyası
E) bütün cavablar doğrudur
324) Sual:Bunlardan hansı xammal mәhsullarının qiymәtlәrinin spesifikasına adi deyil?
A) әsas rolu tәlәbatın vә tәklifin müvafiq bazarlarda nisbәti oynayır
B) daxili mәsrәflәr vә qiymәtlәr әsas rol oynayır
C) xammal mәhsullarının xarakları vә onlara müvafiq olan qiymәt nisbәti müqayisә üçün açıqdır
D) xammalla ticarәtdә qeyriqiymәt rәqabәti hazır mәmulatlara nisbәtәn az istifadә olunur
E) düzgün variant yoxdur
325) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı rәhbәrin xarici verilәnlәri dedikdә nә başa düşülür?
A) nәzakәtlik
B) ağırlıq

C) özünü әlә alma
D) doğruluq
E) bütün variantlar doğrudur
326) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolizә olan tәlәblәr hansılardır?
A) müәssisәinin inkişaf proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsi yollarini göstәrmәk
B) müәssisәnin modernizasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yollarını göstәrmәk
C) müәssisәnin restrukturizasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yolunu göstәrmәk
D) düzgün variant yoxdur
E) müәssisәnin likvidasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yollarını göstәrmәk
327) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq Mәqsәdli idarәetmә termininin istifadәsi nәyi göstәrir?
A) firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә sistemli yanaşma metodologiyasından istifadәsini
B) firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә iyerarxik yanaşma metodologiyasından istifadәsini
C) firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә xaotik yanaşma metodologiyasından istifadәsini
D) düzgün variant yoxdur
328) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli tәhlilin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәldilmiş mәqsәdlәrin vә strategiyasının seçilmәsi üçün tәlәb olunan mәslәhәtlәri vә tapşırıqları
menecerlәrә vermәkdәn
B) istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәldilmiş mәqsәdlәrin seçilmәsi üçün tәlәb olunan mәslәhәtlәri mühasibatlara vermәkdәn
C) restrukturizasiyadan
D) düzgün variant yoxdur
E) mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından
329) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn metodiki prinsiplәr dedikdә nә başa düşülür?
A) layihә ilә, onun spesifik xüsusiyyәti ilә, layihәlәrin iqtisadi vә maliyyә cәlbediciliyi ilә birbaşa bağlı olan prinsiplәr
B) işin konseptual tәrәfinә aid edilәn ümumi prinsiplәr
C) informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosesini yüngüllәşdirәn prisniplәr
D) xәrc vә nәticәlәrin qeyribәrabәr dәyәrliliyi
E) düzgün variant yoxdur

330) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn metodoloji prinsiplәr dedikdә nә başa düşülür?
A) işin konseptual tәrәfinә aid edilәn daha ümumi prinsiplәr, layihәlәrin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi “fәlsәfәsi” vә baxılan layihәnin spesifik
xüsusiyyәtindәn daha az asılı olan prinsiplәr
B) layihә ilә onun spesifik xüsusiyyәti ilә
C) informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prisniplәri
D) düzgün variant yoxdur
331) Sual:әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri cross sektorlarla ticarәt edir?
A) Ticarәt istehsal amillәrinin eyni müddәa inkişaf miqyaslı iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi ilә izah ;
B) Ticarәt nәzәriyyә әhәmiyyәtli tәsir vә istehsal nisbәtәn lazımsız amillәr artıb gәlirlәri aparıcı , malların istehsalının müqayisәli üstünlüyü әks
etdirәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә istehsal , istehsal müxtәlif amillәrin mövcudluğu amillәrin әlaqәdar izah edir;
C) Ticarәt bütün istehsal amillәri gәlirlәrinin artmasına sәbәb olur;
D) Ticarәt minimal xüsusi effektlәrә rәhbәrlik edir;
E) Ticarәt nәzәriyyәsi qeyribәrabәr istehsal amillәri tәmin etmәk üçün inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә miqyaslı iqtisadiyyatı izah edir;
332) Sual:Hansı beynәlxalq dövlәt tәnzimlәnmәsi növü onun ticarәt tәrәfdaşları ilә razılıq vә ya mәslәhәt olmadan birtәrәfli qaydada dövlәt
tәrәfindәn istifadә olunur?
A) Bitәrәfli;
B) İkitәrәfli;
C) Çoxtәrәfli;
D) Mürәkkәb;
E) İkitәrәfli  Mürәkkәb;
333) Sual:Dövlәt vә özәl kapitallar hansı kapital yatırımı qrupuna aiddir?
A) mәnşәcә
B) formalarına görә
C) mәqsәdlәrinә görә
D) müddәtinә görә
E) heç biri

334) Sual:Birbaşa investisiyaların birbaşa ixrac olunması hansı sәbәblәrdәn irәli gәlir?
A) texnoloji liderlik
B) reklamda üstünlük
C) tәbii resurslarla tәmni olumna
D) iqtisadiyyatın hәcmi
E) hamısı
335) Sual:Xarici investorların qoyduğu vasitәlәrin itirilmә etimalına görә risklәr hansılara bölünür?
A) siyasi
B) maliyyә
C) istehsal sahәsindә
D) әmәliyyatlar üzrә
E) hamısı
336) Sual:Mütәxәssislәrin hazırlanmasına yatırılan vәsaitlәr hansı investisiya növünә aiddir?
A) intellektual
B) birbaşa
C) portfel
D) qeyri maddi
E) heç biri
337) Sual:Texnika vә texnologiya әldә edilmәsinә yatırılan vәsaitlәr hansı investisiya növünә aiddir?
A) innovasiya
B) birbaşa
C) portfel
D) real
E) dövlәt
338) Sual:Pay vә aksiyaların alınmasına yatırılan vәsaitlәr hansı investisiya növünә aiddir?
A) portfel
B) birbaşa

C) real
D) innovasiya
E) intellektual
339) Sual:İnjinirinqdә hansı prinsiplәr istifadә olunmur?
A) sistem yanaşması
B) rasionallıq
C) biznesin güclü vә zәif tәrәflәrinin tәhlili
D) xaotik yanaşma
340) Sual:Aşağıdakılardan hansı reinjinirinqә aid deyil?
A) yeni fәaliyyәt istiqamәtinin peyda olunması
B) biznes proseslәrinin tәhlili
C) biznes proseslәrinin optimallaşdırılması
D) problemlәr hәllinin yeni yollarının kәşfi
E) dәyişikliklәrin lәng transformasiyası
341) Sual:Beynәlxalq texnika vә texnologiya mübadilәsi hansı tәminat olmadan mümkünsüzdür?
A) hüquqi
B) maliyyә
C) institut
D) innovasiya
E) hamısı
342) Sual:Hüquqi tәminat deyilәndә nә başa düşülür?
A) bütün haqq vә münasibәt toplumunun hüquqi müdafiәsi
B) әldә edilәn xarici texnologiyaların maliyyә hesablamalarının effektiv sxemlәri
C) intellekt mülkiyyәt sahәsindә ixtisaslaşdırılmış beynәlxalq vә milli tәşkilatların fәaliyyәt göstәrmәsi
D) toplu dәyәyrin artması
E) heç biri

343) Sual:Maliyyә tәminatı deyilәndә nә başa düşülür?
A) әldә edilәn xarici texnologiyaların maliyyә hesablamalarının effektiv sxemlәri
B) bütün haqq vә münasibәt toplumunun hüquqi müdafiәsi
C) intellekt mülkiyyәt sahәsindә ixtisaslaşdırılmış beynәlxalq vә milli tәşkilatların fәaliyyәt göstәrmәsi
D) toplu dәyәyrin artması
E) heç biri
344) Sual:İnnovasiya tәminatı deyilәndә nә başa düşülür?
A) toplu dәyәyrin artması
B) әldә edilәn xarici texnologiyaların maliyyә hesablamalarının effektiv sxemlәri
C) intellekt mülkiyyәt sahәsindә ixtisaslaşdırılmış beynәlxalq vә milli tәşkilatların fәaliyyәt göstәrmәsi
D) bütün haqq vә münasibәt toplumunun hüquqi müdafiәsi
E) heç biri
345) Sual:әmәliyyat tәminatı deyilәndә nә başa düşülür?
A) müşhidә edәn texniki sәnәdlәşdirmәnin, texnologiya vә ya informasiyanın ötürülmәsinә dair müqavilә şәrtlәrinin dәqiqlik vә bütövlüyü
B) әldә edilәn xarici texnologiyaların maliyyә hesablamalarının effektiv sxemlәri
C) intellekt mülkiyyәt sahәsindә ixtisaslaşdırılmış beynәlxalq vә milli tәşkilatların fәaliyyәt göstәrmәsi
D) toplu dәyәyrin artması
E) heç biri
346) Sual:Müәssisәdә istehsal amillәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin etmәk nәyin әsas mәqsәdidir?
A) Restrukturizasiya
B) Reinjinirnq
C) Menecemnt
D) İnjinirinq
E) Klirinq
347) Sual:Biznesin restrukturizasiyasında kimlәr maraqlıdı?
A) Bazara adaptasiya olunmuş vә maliyyә iqtisadi vәziyyәti pis olan bütün müәssisәlәr
B) İnkişaf etmiş müәssisәlәr

C) Bazara adaptasiya olunmuş vә onun tәlәblәrinә hәlә uyğunlaşmamış
D) Bazarda monopol vәzifә tutan müәssisә
E) Transmilli korperasiyalar
348) Sual:Tәhlil edilәn göstәricilәrә nә aiddir?
A) Müәssisәnin fәaliyyәtinin nәticlәri kapitalın vә işguzar fәallığın strukturu likvidlik vә ödәmәqabliyyәtlik
B) Mәdaxil, maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
C) Xüsusi vә borc vәsaiti, ehtiyatların vә vә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәti
D) Cari likvidlik әmsalı, dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunma әmsalı
E) Düzgün variant yoxdur
349) Sual:Biznesin restrukturizasiyası haqqında qәrarın qәbul edilmәsindәn әvvәl nә etmәk lazımdır?
A) Әmtәә bazarlarını tәhlili
B) әmәk bazarlarının tәhlili
C) qiymәtli kağızlar bazarının tәhlili
D) düzgün cavab yoxdur
E) valyuta bazarlarının tәhlili
350) Sual:Hansı proqram әsasında işlәyәn mütәxәssislәr biznesin restrukturizasiyasını üç mәrhәlәyә bölürlәr?
A) TASİS
B) Roland Berqer vә Partner
C) TİSSA
D) Elә proqram yoxdur
E) Nabucco
351) Sual:Biznesin restrukturizasiyasında birinci mәrhәlә:
A) Müәssisәnin tәşkliati vә idarәetmә restrukturizasiyası, onun fәaliyyәtinin vә әsas vәsaitlәrinin yenidәn tәşklii
B) Maliyyә restrukturizasiyası
C) Yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu
D) düzgün cavab yoxdur
E) Mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili

352) Sual:Biznes restrukturizasiyasının sonuncu mәrhәlәsi:
A) Mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
B) Maliyyә restrukturizasiyası
C) Müәssisәnin tәşkliati vә idarә etmә restrukturizasiyası
D) Mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
E) Düzgün cavab yoxdur
353) Sual: Roland Berqer vә partner firmasına görә birinci mәrhәlәyә nә aiddir?
A) Operativ tәdbirlәr planı üzrә restrukturizasiya
B) Mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
C) Maliyyә restrukturizasiyası
D) Biznes proseslәrini optimallaşdırılması
E) әmәk resurslarının restrukturizasiyası
354) Sual:Müәssisәlәrin inteqrasiyası necә hәyata keçirilir?
A) Birbiri ilә әlaqәsi olan istehsallaın vә birbiri ilә әlaqәsi olmayan isehsallaın birlәşmәsi әsasında
B) Birbiri ilә әlaqәsi olmayan istehsalların birlәşmәsi әsasında
C) Birbiri ilә әlaqәli istehsalların birlәşmәsi әsasında
D) Heç bir variant düzgün deyil
E) Birbiri ilә әlaqәli istehsalların ayrılması әsasında
355) Sual:Ödәmә qabiliyyәti olmayan hansı müәssisә sayılır?
A) Borclu müәssisә kreditorun irәli sürdüyü qanuni ödәmә bucür tәlәb verildikdәn sonra iki ay әrzindә yerinә yetirmәmişdir
B) Borclu öz borclarını vaxtı çatdıqda ödәmәyә qadir deyildir
C) Borclu müәssisә qanunvericiliyә müvafiq surәtdә hәyata keçirmәli olduğu ödәnişlәri vaxtı çatdıqda hәyata keçirmәyә qadir deyildir
D) Bütün variantlar düzgündür
E) Düzgün variant yoxdur
356) Sual:İnteqrasiyanın neçә әsas forması var?
A) 1

B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
357) Sual:Ölkәdә yerli müәssisәlәrin restrukturizasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri:
A) Qiymәt amili
B) İnsan amili
C) İdaretmә amili
D) Siyasi amil
E) Modernlәşmә amili
358) Sual:İstehsal gücündәn tam istifadә olunmaması nәticәsindә nә baş verir?
A) Mәhsul vahidinә düşәn amortizasiya ayırmalarını vә әmlak vergisinin hәcmi artır
B) Mәhsul vahidinә düşәn amortizasiya ayırmalarını vә әmlak vergisinin hәcmi azalır
C) әmlak vergisinin hәcmi dәyişmәz qalır
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Mәhsul vahidinә düşәn amortizasiya ayırmalarını vә vergi hәcmi dәyişilmir
359) Sual:Müflislәşmә instutu nәyin ayrılmaz tәrkib hissәsidir?
A) Bazar iqtisadiyyatının
B) Korperativ idarәetmәnin
C) Mühasibat uçotunun
D) Inzibati idarә etmә sisteminin
E) Liberal idarә etmә modelinin
360) Sual:Hansı halda borclu müәssisә iflas prosesinә mәruz qalır?
A) Ödәmәqabilliyәti olmadığı halda
B) İdarәetmә prosesi olduğu halda
C) İstehsal prosesinin itirilmәsi halında
D) Xaici ölkәlәrdәn qrant aldığı halda

E) Gәlir yüksәk olduğu halda
361) Sual:Bazar münasibәtlәrinә keçiddә hәyata keçirilәn islahatların mühüm istiqamәtlәrindәn biri:
A) Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
B) Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
C) Assosiyasının özәllәşdirilmәsi
D) TMKnın özәllәşdirilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
362) Sual:Müәssisәnin restrukturizasiyasının әsas formalarından biri:
A) Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
B) TMKnın özәllәşdirilmәsi
C) Holdinqlәrin özәllәşdirilmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Özәl mülkiyytәinin özәllәşdirilmәsi
363) Sual:Özәllәşdirmә nә demәkdir?
A) Dövlәt mülkiyyәti üzәrindә mülkiyyәtçinin dәyişmәsi, müәssisәlәrin vә onların әmlaklarının hüquqi vә fiziki şәxslәrә satılması demәkdir.
B) Bәlәdiyyә mülkiyyәti üzәrindә mülkiyyәtin dәyişmәsi
C) Özәl mülkiyyәt üzәrindә mülkiyytәin dәyişmәsi
D) Assosiyasalar üzәrindә mülkiyytәin dәyişmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
364) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn menecerin funksiyasına nә daxildir?
A) işçilәri birgә fәaliyyәtә hazırlamaq
B) işçilәrin efektiv son nәticәyә sәylәrini artırmaq
C) insanlara mәxsus fәrdi xüsusiyyәti yumşaltmaq
D) işin son nәticәyә görә lazımi mükafatlandırma sisteminin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) bütün variantlar doğrudur
365) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn funksionalpsixoloji model necә tәsvir edilir?

A) biznes proseslәri material vә informasiya axınları yaradan müvәqqәti ardıcıl sadә әmәliyyat şәklindә tәsvir edir
B) müәssisәnin mәqsәdlәrinә çatması üçün qrupun yaradılması şәklindә
C) büdcә şәklindә
D) matris şәklindә
E) düzgün variant yoxdur
366) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn tәşkilatifunksional model:
A) müәssisәnin struktur bölmәlәrinә, mәhsul istehsalına, hәmçinin müvafiq idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәtin
qoyulması
B) layihәnin reallaşdırılması üçün müәssisәdә müvәqqәti qrupun tәşkili
C) müәssisәnin mәqsәdinә uyğun olaraq tәşkilati strukturun qurulması
D) düzgün variant yoxdur
367) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn mәqsәdli strateji model nәdir?
A) müәssisәnin mәqsәdinә vә inkişaf strategiyasına uyğun olaraq tәşkilati strukturun qurulması
B) mәhsul istehsalına görә mәsuliyyәtin qoyulması
C) informasiya axınları yaradan müvәqqәti әmәliyyatların qurulması
D) düzgün variant yoxdur
368) Sual:Orta illik istehsal gücündә Md nәdir?
A) Orta illik daxil olan güclәr
B) Giriş güclәri
C) Orta illik sıradan çıxan güclәr
D) Fәaliyyәt müddәti yoxdur
E) Düzgün cavab yoxdur
369) Sual:Müәssisәnin istehsal gücü nә ilә müәyyәnlәşdirir?
A) Aparıcı sexlәrin, sahәlәrin vә aqreqatların güclәri ilә
B) Korperasiyaların güclәri ilә
C) Maya dәyәrinin gücü ilә
D) Düzgün cavab yoxdur

E) Yalnız sahәlәrin gücü ilә
370) Sual:Giriş güclәri necә müәyyәn edilir?
A) İlin әvvәlindә mövcud avadanlıqlar üzrә müәyyәn edilir
B) İlin sonuna maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
C) İlin әvvәlindә maliyyә vәsaitıәrinә әsasәn
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün variantlar doğrudur
371) Sual:Çıxış güclәri necә müәyyәnlәşdirilir?
A) Sıradan çıxan vә yeni daxil olan güclәri nәzәrә almaqla plan dövrünün sonuna müәyyәn edilir
B) Sıradan çıxan güclәri nәzәrә almadan plan dövrünün sonuna müәyyәn edilir
C) Yeni daxil olan güclәri nәzәrә almadan plan dövrünün sonuna müәyyәn edilir
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavalar doğrudur
372) Sual:Hәr bir müәssisә hüquqi şәxs olaraq istehsalın tәşkilinin problemlәrinin hәlli zamanı hansı suala cavab vermәlidir?
A) Nә, hansı avadanlıqla istehsal etmәk? Hazır mәhsulu kimә vermәk? Vә mәnfәәt olacaqmı?
B) Mәhsul necә olacaq?
C) Hazır mәhsulun satış qiymәti necә olacaq?
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur?
373) Sual:OPTnin әsas mәqsәdi hansıdır?
A) Kәmiyyәt, keyfiyyәt, müddәt vә xәrc kriteriyaları üzrә itehsal proqramının yerinә yetirilmәsi
B) Yalnız keyfiyyәt
C) Yalnız xәrc kriteriyaları üzrә itehsal proqramının yerinә yetirilmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
374) Sual:Sifarişin yerinә yetirilmәsi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

A) Sifarişin rәsmilәşdirilmәsi, sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq, sifarişin yerinә yetirilmәsi
B) Sifarişin qәbul edilmәsi
C) Rәhbәrliyә göstәrilmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
375) Sual:İstehsalın tәşkilatitexnoloji hazırlığı (İTTH) özünә nәlәri daxil edir?
A) İstehsal texnolojio hazırlığı vә istehsalın texnoloji hazırlığını
B) İstehsalın keyfiyyәt hazırlığı
C) İstehsalın tәlabata uyğun olması
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
376) Sual:İTTHnin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) Yeni mәhsulun istehsalı üçün texnoloji vә tәşkilati sәnәdlәrin hazırlanması
B) Yeni mәhsulun satışa buraxılması
C) Yeni mәhsulun nәzarәtdәn keçilmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
377) Sual:İstehsalın texniki hazırlanması dedikdә nә başa düşülür?
A) Müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmuş keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin edәn qarşlıqlı әlaqәli elmitexniki
proseslәr mәcmusudur
B) Düzgün cavab yoxdur
C) Bütün cavablar doğrudur
D) Müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmamış keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin edәn qarşlıqlı әlaqәli elmitexniki
proseslәr mәcmusudur
E) Müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmuş keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin edәn qarşlıqlı әlaqәli proseslәr
mәcmusudur
378) Sual:İstehsal vahid texniki hazırlığının vahid sistemi nәdir?

A) Dövlәt standartalrı ilә tәyin edilmiş istehsal texniki hazırlığını, elmi vә texnikanın naliyyәtlәri әsasәnda fasilәsiz olaraq tәkmillәşdirәn, müxtәlif
sәviyyәlәrdә İTHnin inkişafını idarә edәn tәşkili vә idarә edilmәsi sitemidir.
B) Dövlәt standartalrı ilә tәyin edilmiş istehsal hazırlığını, texnikanın naliyyәtlәri әsasәnda fasilәsiz olaraq tәkmillәşdirәn, müxtәlif sәviyyәlәrdә
İTHnin inkişafını idarә edәn tәşkili vә idarә edilmәsi sitemidir.
C) Düzgün cavab yoxdur
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Dövlәt standartalrı ilә tәyin edilmiş istehsal hazırlığını, texnikanın naliyyәtlәri әsasәnda fasilәsiz olaraq tәkmillәşdirәn sistemdir.
379) Sual:İTHVSnin әsas mәqsәdi nәdir?
A) İstehsal tipinin verilmiş keyfiyyәtdә, optimal müddәtdә vә optimal resurs sәrfi ilә mәhsulların buraxılması zәruri şәraitin tәmin edilmәsindәn
ibarәtdir
B) İstehsal tipinin verilmiş kәmiyyәtdә, optimal müddәtdә vә optimal resurs sәrfi ilә mәhsulların buraxılması zәruri şәraitin tәmin edilmәsindәn
ibarәtdir
C) İstehsal tipinin verilmiş keyfiyyәtdә zәruri şәraitin tәmin edilmәsindәn ibarәtdir
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
380) Sual:İTHVSnin strukturu hansı amilin mәcmusu ilә müәyyәn olunur?
A) İTHnin funksional tәrkibi vә onun mәsәlәlәrinin hәlli sәviyyәsi ilә
B) Yalnız İTHnin funksional tәrkibi ilә
C) İTHnin yalnız mәsәlәlәrinin hәlli sәviyyәsi ilә
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
381) Sual:İTHVS neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 1
E) 4

382) Sual:İstehlakçıdan asılı olaraq marketinqin hansı növü vardır?
A) Sәnayә, istehlak vә beynalxalq
B) Regional
C) İstehsal
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
383) Sual:Buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyinә görә müәssisә hansı növlәrә bölünür?
A) Aşağı, orta, yüksәk
B) Böyük vә kiçik
C) Düzgün cavab yoxdur
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Beynalxalq vә lokal
384) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn idarәetmәnin nәticәlәr üzrә әsas mәrhәlәlәri hansılardır?
A) nәticәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) şәrait üzrә idarәetmә
C) biznes planın reallaşdırılması nәticәlәrinә nәzarıt prosesidir
D) bütün variantlar düzdür
385) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn müxtәlif vaxta malik pul xәrclәri vә nәticәlәrinin müqayisәsi
metodu üzrә hansı metodlar mövcuddur?
A) statik vә dinamik
B) induktiv vә deduktuv
C) analitik vә dinamik
D) statik vә analitik
E) düzgün variant yoxdur
386) Sual:Beynәlxalq biznesdә әmәliyyat büdcәsindә nә әks etdirilir?
A) balansın proqnozu
B) kommersiya xәrclәri büdcәsi

C) idarәetmә xәrclәri büdcәsi
D) istehsal ehtiyyatları büdcәsi
E) düzgün variant yoxdur
387) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәhlükә mәnbәyindәn asılı olaraq sığorta risklәrini neçә qrupa ayırmaq olar ?
A) 2
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5
388) Sual:Beynәlxalq biznesdә iri yapon kompaniyalarının prezidentlәrinin orta yaşı nә qәdәrdir?
A) 45.5
B) 63.5
C) 35.5
D) 30.5
E) 40.5
389) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal vahid birliyi nәdәn ibarәtdir?
A) eyni istehsal tapşırığının yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olan fәhlәlәrdәn
B) eyni istehsal tapşırığının yerinә yetirilmәsi ilә mәşğlu olmayan fәhlәlәrdәn
C) yalnız avadanlıqlardan
D) eyni istehsal tapşırığını yerinә yetirmәyәn istehsal sahәlәrindәn
E) düzgün variant yoxdur
390) Sual:Beynәlxalq biznesdә nәzarәt idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemlimәqsәdli yanaşma nәyә yönәlib?
A) tәtbiq olunan obyektin bütün spesifik xassәlәrinin öyrәnilmәsinә vә onun quruluşu vә tәşkilinin müәyyәn edilmәsinә
B) planlaşdırılmış vә ya gözlәnilәn nәticәlәrlә yanaşı tәsadüfi hallara
C) planda nәzәrdә tutulan xәrclәrә
D) müәssisәnin rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinә

391) Sual:Beynәlxalq biznesdә idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq planın yerinә yetirilmәsinә sәmәrәli nәzarәt etmәk üçün
әvvәlcәdәn nәyi müәyyәn etmәk lazımdır?
A) nәzarәt funksiyalarını
B) idarәetmә funksiyalarını
C) proqnozlaşdırılmanı
D) düzgün variant yoxdur
392) Sual:Beynәlxalq biznesdә nәzarәt idarәetmә sisteminin konsepsiyasına әsasәn adaptasiya üsulunun müsbәt cәhәti nәdәdir?
A) az müqavimәtә, hәmçinin rәhbәrliyin az diqqәt etmәsi vә daha az resursların sәrf olunmasında
B) daha çox müqavimәtlә qarşılaşır
C) rәhbәrliyin çox diqqәt etmәsi tәlәb edilir
D) düzgün variant yoxdur
E) daha çox resursların sәrf olunması
393) Sual:Beynәlxalq biznesdә nәzarәt idarәetmә sisteminin konsepsiyasına әsasәn adaptasiya üsulu hansı deviz altında hәyata keçirilir?
A) “Roma birdәn tikilmәyib”
B) “1 addım irәliyә, 2 addım geriyә”
C) düzgün variant yoxdur
D) bütün variantlar düzdür
394) Sual:Beynәlxalq biznesdә kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq iqtisadi tәhlil nәdir?
A) xәrclәrin vә gәlirinn qiymәtlәndirilmәsi metodlarının mәcmusudur
B) layihәnin tәhlili
C) әtraf mühitin tәhlili
D) SWOTtәhlil
E) düzgün variant yoxdur
395) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Reklam haqqında qanunu nә zaman qәbul edilmişdir?
A) 19971003
B) 19960902
C) 19980801

D) düzgün variant yoxdur
E) 20001105
396) Sual:Azәrbaycan Respublikasında dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin Dövlәt proqramı nә vaxt tәsdiq edilmişdir
A) 2000ci il avqustun 10da
B) 1991ci il iyun 15dә
C) 2000ci il sentyabrın 15dә
D) 1995ci il iyul 15dә
E) 2000ci il avqustun 12dә
397) Sual:Hansı ildә Azәrbaycan Respublikasında dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqqında qanun qәbul edilmişdir?
A) 1993
B) 1991
C) 1994
D) 1992
E) 1996
398) Sual:Bazar iqtisadiyyatının özünәmәxsus cәhәti hansı deyil?
A) Bütün resuslara ictimai mülkiyyәti hakim olması
B) iqtisadi subyektlәrin sәrbәstliyi
C) qiymәtlәrin әksәriyyәtinin tәlәbtәklifin tarazlığından yaranması
D) tәsәrrüfat fәalliğının stimullaşdırılması
E) düzgün variant yoxdur
399) Sual:Passiv tәdiyyә balansı milli valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir göstәrir?
A) Valyutanın mәzәnnәsi aşagı düşür
B) Valyuta mәzәnnәsi yuxarı qalxır
C) Valyuta mәzәnnәsi sabit qalır
D) Valyuta mәzәnnәsi hәm yuxari qalxir hәm aşağı düşür
E) Düzgün variant yoxdur

400) Sual:Birinci dünya ölkәlәri dedikdә hansı ölkәlәr başa düşülür?
A) Dünyada elmitexniki cәhәtdәn әn inkişaf etmiş ölkәlәr
B) Şәrqi Avropa,Rusiya,MDBnin Avropa ölkәlәri
C) Asiya,Afrika vә Latın Amerikasının inkişaf etmәkdә olan ölkәlәri daxildir
D) Bütün variantlar doğrudur
E) Texniki inkişafa cәhd atan ölkәlәr
401) Sual:Qarışıq iqtisadiyyat dedikdә hansı iqtisadiyyat başa düşülür?
A) Çoxukladlı әksәrәn bazar iqtisadiyyatının versiyası
B) Bütün resurslara ictimai mülkiyyәtin hakim olması
C) Әnәnәvi geri qalmış texnika vә әl әmәyinә әsaslanan iqtisadiyyat
D) Düzgün variant yoxdur
E) Qiymәtlәrin sәrt dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn iqtisadi sistem
402) Sual:Totalitarizmi sәciyyәlәndirәn әsas cәhәtlәr hansılardır?
A) Vahid kütlәvi partiya vә bütün hakimiyyәtin ona tabe olması
B) Partiyanın özünün liderin әtrafında tәşkil olunması
C) İctimai hәyatın bütün sferalarının total nәzarәt altında olması
D) Terrorçu polis nәzarәti olan cәmiyyәt
E) Bütün variantlar doğrudur
403) Sual:Çoxmilli şirkәtlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) Müxtәlif ölkәlәrin milli şirkәtlәrini birlәşdirәn cәmiyyәtlәr
B) 1 ölkә çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn kompaniya
C) Xarici ölkәlәrdә passiv vәsaiti olan şirkәtlәr
D) Ölkә sәrhәdlәrindәn kәnarda fәaliyyәt göstәrmәyәn şirkәtlәr
E) Düzgün variant yoxdur
404) Sual:Beynәlxalq miqyasda fәaliyyәt göstәrәn firmalar üçün tәhlükә yaradan sәbәblәrә hansı aid deyil?
A) Xammalın asan әldә edilmәsi
B) Xarici şirkәtlәrin fәaliyyәti

C) Bazarlar rolunda çıxış edәn ölkәlәrdә siyasi vәziyyәtin dәyişmәsi
D) Valyutanın mәzәnnәsinin dәyişmәsi
E) Düzgün variant yoxdur
405) Sual:Beynәlxalq miqyasda fәaliyyәt göstәrәn firmalar üçün tәhlükә hansı sәbәbdәn yarana bilәr?
A) Xarici şirkәtlәrin fәaliyyәti
B) Valiyyәti mәzәnnәsinin dәyişmәsi
C) Xammalın çәtin әldә edilmәsi
D) İnvestisiya obyekti
E) Bütün variantlar doğrudur
406) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsalın hansı üç tipi vardır?
A) sintetik, analitik vә birbaşa
B) әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
C) fәrdi, seriyalı, kütlәvi
D) düzgün variant yoxdur
E) sintetik, әsas vә kütlәvi
407) Sual:Beynәlxalq biznesә istehsal planı baxımından konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşarlıq hansı yolu ilә yaradılır?
A) sistematizasiya yolu ilә
B) unikasiya yolu ilә
C) kooperasiya yolu ilә
D) modifikasiya yolu ilә
E) düzgün variant yoxdur
408) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsalın ixtisaslaşması nә demәkdir?
A) xarici tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv cәhәtdәn oxşar mәhsulun buraxılışı
B) yerli tәlәbata uyğun olaraq qeyrikonstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olan mәhsulun buraxılışı
C) düzgün variant yoxdur
D) yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olmayan mәhsul buraxılışı
E) yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.

409) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyin nәticәsini özündә göstәrir?
A) dövlәt müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevrilmәsi nәticәsindә
B) şirkәtlәrin müflislәşmәsi nәticәsindә
C) inhisarçılığın genişlәndirilmәsi nәticәsindә
D) düzgün variant yoxdur
410) Sual:Azәrbaycan dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi proqramına әsasәn nә hәyata keçirilir?
A) müәssisәlәrin, kiçik, orta vә iri müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevirәrәk özәllәşdirilmәsi.
B) müştәrәk müәssisәnin özәllәşdirilmәsi
C) xarici şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
D) beynәlxalq şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
E) transmilli şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
411) Sual:Hаnsı ölkә CәnubiŞәrqi Аsiyа ölkәlәri Аssоsiyаsınа dаxil dеyil?
A) İndоnеziyа
B) Mаlаziyа
C) Filippin
D) Sinqаpur
E) Yаpоniyа
412) Sual:Milli pul vаhidinin Bеynәlxаlq vаlyutаyа münаsibәtdә аşаğı düşmәsi
A) dеvаlivаsiyа
B) dеvizа
C) dеbitоr
D) dеklаrаsiyа
E) dеkоrt
413) Sual:Müәyyәn dövr әrzindә еkspеrt vә impоrtdаn gәlәn gәlirlәr vә xәrclәr аrаsındаkı fәrq
A) sаldо
B) sаnksiyа

C) svinq
D) svоp
E) svоpinq
414) Sual:İlk İpәk Yоlununun mövcudluğu hаnsı tаrixi dövrә аiddir?
A) B.е.ә. 6cı әsr – B.е.ә. 2ci әsr
B) B.е.ә. 2ci әsr – B.е.nın 9 әsri
C) 20ci әsrin sоnn – Bizim günlәr
D) 17ci әsr – 20ci әsr
E) 12ci әsr – 14cü әsr
415) Sual:Krоsskurs nә dеmәkdir?
A) İki хаrici valyutanın qiymәtlәndirilmәsi
B) Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnk milli ilә хаrici valyutanı аlır
C) Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnkı хаrici valyutanı mаliyyә sаtır
D) nаğd işlәrin kursu
E) tәcili işlәrin kursu
416) Sual:Hаnsı ölkә MЕRKОSUR Birlәşmәsinә dаxil dеyil?
A) Аrgеntinа
B) Brаziliyа
C) Pаrаqvаy
D) Mеksikа
E) Norvec
417) Sual:Hеycеrlәmә nә demәkdir?
A) Krеdit firmаsı
B) Mаliyyәlәşmә üsulu
C) Sığоrtаlаmа metodu
D) Kоmmеrsiyа risklәrini müхtәlif sığоrtаlаmаq metodu
E) tехniki risklәri sığоrtаlаmаq metodu

418) Sual:Yurisdiksiyа nә demәkdir?
A) әdаlәt mәhkәmәsi
B) mәhkәmә idаrәlәri sistеmi
C) mәhkәmә оrqаnı
D) mühаkimә hüququ
E) hüquq sistеmi
419) Sual:Аntiinhisаr qanunvericilik nәyә yönәlib?
A) iri kоmpаniyаlаrın оnlаrın fәаliyyәtini mәhdudlаşdırmаq mәqsәdilә müntәzәm bölünmәsi
B) inflyаsiyаnın sахlаnmаsı, qiymәtlәrin аşаğı sаlınmаsı
C) iхrаcın аrtırılmаsı hesabınа ölkәyә valyuta ахını yüksәldilmәsi
D) sаhibkаrlıq fәаliyyәtinә cәhdi mәhdudlаşdırmаq
E) lоbbizmi nеytrаllаşdırmаq, inhisаrçı dаyаqlаrının аrаdаn qаldırılmаsı
420) Sual:Dünyа Bаnkının hаnsı әn önәmli xüsusiyyәti vаr?
A) Bаnk krеditә görә fаiz götürmür
B) Hеç Bir xüsusiyyәti yoxdur
C) Inkişаfdа оlаn ölkәlәrin hәyаt sәviyyәsinә kömәk mәqsәdilә
D) Bаnk yаlnız BVF üzvü оlаn ölkәlәrә bоrc vеrir
E) Bаnk müәssisәnin işlәrinә müdахilә еtmir
421) Sual:Hаnsı ildә Böyük İpәk Yolunun Bәrpаsı üzrә Bеynәlxаlq Kоnfrаns olub?
A) 1993cü il
B) 1998ci il
C) 1999cn il
D) 2000ci il
E) 2005ci il
422) Sual:Mәhsulun hәyat tsiklinin hasnı mәrhәlәsindә tәmamilә standartlaşdırılır,kapital hәcmi isә böyüyür?
A) Yürütmә

B) Artma
C) Yetkinlik
D) Enmә
E) artma vә yetkinlik
423) Sual:Bu klassiklәrdәn hansı sübüt edib ki, istәnilәn ölkә üçün әsaslı üstünliklәri olmağından vә yaxud olmamağından asılı olmayaraq bütün vә
ya bәzi әmtәәlәrin istehsalında xarici ticarәt sәrfәlidir?
A) A. Smit;
B) D. Rekardo
C) U. Petti;
D) P. Buagilber;
E) C. S. Mill;
424) Sual:Bu klassiklәrdәn hansı tәbii vә әldә olunmuş üstünliklәr nәzәriyyәsinin irәli sürmüşdür?
A) D.Rekardo;
B) D. Petti;
C) A. Smit;
D) D) C. S. Mill;
E) P. Buagilber;
425) Sual:Millәtin müqaisәli üstünliklәri nә ilә tәyin olunur?
A) Cәmiyyәtdә istehsal mәsrәfilәrin ümümi sәviyyәsi ilә;
B) Әmtәә vahidini istehsalına xәrc olunan olkәnin ehdiyatları ilә;
C) Ölkәnin müxtәlif sahәlәrinin әmtәә vahidi istehsalının alternativ mәsrәfәlәri ilә;
D) Ölkәnin ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә;
E) İstehsalın miqyası ilә;
426) Sual:SamuelsonConsun teoremi әsasında :
A) Beynәlxalq ticarәt qiymәti artan әmtәәnin istehsall üçün intensiv istifadә olunan amil sahibinin gәlirin artmasına vә qiymәti enәn әmtәәnin
istehsalında intensiv istifadә olunan amilin qiymәtinin enmәsinә gәtirir
B) Beynalxalq ticartdә qiymәtin beynәlxalq valutaya ğörә qalxıb enmәsini müәyyәn edir

C) Beynәlxalq ticarәtdә әmtәnin bazar dәyәrini müәyyәn edir
D) Beynәlxalq ticarәtdә әmtәnin real dәyәrini müәyyәn edir
E) Heç bir cavab düz deyil
427) Sual:İstehsal miqyasını artması ilә әmtәә vahidinin maya dәyәri nәyә әsasәn enir?
A) ixtisaslaşdırılmanı artması,istehsalın bölünmәzliyi ,texnoloji qәnaәt
B) istehsal vә әmәyin tәşkili
C) ölkәnin әmәk resursları ilә tәminatı
D) ölkәnin istehsal resursları ilә tәminatı
E) xarici investisiyanın iqtisadiyyatda artması
428) Sual:Fransanın rәhbәrliyi altında yaranmış ‘’Qızıl bloka’’ hansı ölkәlәr daxil idi?
A) İsveçrә,Belçika,Hollandiya
B) İsveç,Lüksemburq,Hollandiya
C) Almaniya,Polşa,Çexiya
D) Belçika,Almaniya,İsveç
E) Düzgün variant yoxdur
429) Sual:Kollektiv valyuta dedikdә nә başa düşülür?
A) İqtisadi tәşkilatların dövlәtlәrarası tәşkilatlarda hesablaşmalarda istifadә edilәn valyuta
B) Bir valyutanın istәnilәn valyutaya mәhdudiyyәtsiz dәyişdirilmәsi
C) Yalnız bir valyutadan ibarәt olan valyuta
D) Bir ölkә daxilindә istifadә edilәn valyuta
E) Heç bir variant düz deyil
430) Sual:Bunlardan hansı siyasi risklәrә aiddir?
A) Ölkәdә baş verәn siyasi hadisәlәrdәn irәli gәlәn müharibәlәr
B) Epidemiyalar
C) Yüklәrin hava,boru,dәniz vasitәsilә daşınmasında problemlәr
D) Tәbii mühitin çirklәnmәsi
E) Düzgün variant yoxdur

431) Sual:Maliyyә risklәrinә hansı aid deyil?
A) Siyasi risklәr
B) Likvidlik risklәri
C) Valyuta risklәri
D) İnflyasiya risklәri
E) Deflasiya risklәri
432) Sual:Bunlardan hansı % risklәrinә aiddir?
A) Aktivlәrdә vә passivlәrdә % dәrәcәlәri dәyәşikliklәrindәn әmәlә gәlәn itkilәr
B) Portfelin bir sahәdә vә ya bir qrupda cәmlәşmәsindәn yarana bilәcәk itkilәr
C) Kapitalın vә ya digәr bazar qiymәtli kağızların qiymәtlәrinә görә yaranan itkilәr
D) Düzgün variant yoxdur
E) Pul gәlirlәrinin real alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ilә bağlı itkilәr
433) Sual:Xalis riskin spekulyativ riskdәn fәrqi?
A) Xalis risk mәnfi vә ya heç nәticә әldә etmәmәk demәkdir
B) Xalis risk bir dәfәlik olur spekulyativ isә daimi
C) Xalis risk qisa müddәtli olur
D) Xalis risk müsbәt nәticәyә gәtirir
E) Düzgün variant yoxdur
434) Sual:Valyuta risklәrinin idarә edilmәsi üçün hansı üsullardan istifadә edilir?
A) İstifadә olunmuş valyuta risklәrinin idarә edilmәsi
B) Cari valyuta risklәrinin idarә edilmәsi
C) Risklәrin direktiv idarә edilmәsi
D) Әmәliyyatların limitlәşdirilmәsi hesabına risklәrin mәhdudlaşdırılması
E) Bütün variantlar düzgündür
435) Sual:Genuya valyuta sistemi neçәnci ildә rәsmilәşdirilmişdir?
A) 1922

B) 1950
C) 1946
D) 1963
E) Düzgün variant yoxdur
436) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә zamanı nәyә nәzarәt etmәk lazımdır?
A) sәhmdar cәmiyyәtinә mәxsus paya
B) dövriyyә vәsaitlәrinә
C) әsas fondlara
D) düzgün variant yoxdur
E) bütün variantlar doğrudur
437) Sual:Beynәlxalq biznesdә ölkәnin maliyyә sistemi hansı elementlәrdәn ibarәtdir?
A) әsas vә tәminedici elementlәr
B) aktiv vә passiv elementlәr
C) mәrkәzlәşdirilmiş vә tәminedici elementlәr
D) aktiv vә tәminedici elementlәr
E) düzgün variant yoxdur
438) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn antiinhisar tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәrindәn biri hansılardır?
A) ayrı ayrı inhisarçı biznes subyektlәrinin bazardakı hökmran mövqelәrindәn sui istifadә hallarının qarşısının alınmasıdır.
B) inhisarçılığın inkişafına tәkan vermәk
C) rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
D) düzgün variant yoxdur
E) transmilli şirkәtlәrin inkişafı
439) Sual:Bunlаrdаn hаnsı Bеynәlxаlq ticаrәtin tәnzimlәnmәsi üsullаrınа аid dеyil?
A) injinirinq
B) kvоtаlаşdırmа
C) vаlyutа nәzаrәti
D) lisеnziyаlаşdırmа

E) inzibati mаnеәlәr
440) Sual:Bunlardаn hаnsı trаnsmilli kоmpаniyаlаrın nüfuz еtdiyi ölkәlәr üçün müsbәt nәticәlәrә аiddir?
A) ölkәdә mәşğılluğun vә әhаli gәlirlәrinin аrtırılmаsı
B) еkоlоji mühtini gәrginlәşdirilmәsi imkаnlаrının çохаlmаsı
C) әhаlinin sаğlаmlığınа ziyаn vurа bilәn istеhsаl sаhәlәrinin yаrаdılа bilmәsi imkаnı
D) dövlәtә siyаsi tәyziq göstәrilmәsi
E) әldә еdilәn mәnfәәtin ölkәdәn çıхаrılmаsı
441) Sual:Ticаrәtixrаc kоmpаniyаlаrı аşаğıdаkılаrdаn hаnsılаrlа yаrаdılа bilmәzlәr?
A) rәqiblәr tәrәfindәn
B) аpаrıcı bаnklаr tәrәfindәn
C) hökümәt tәrәfindәn
D) firmаlаrın nümаyәndәliklәri tәrәfindәn
E) TMK tәrәfindәn
442) Sual:Bunlardаn hаnsı müştәrәk müәssisәlәrin yаrаdılmаsı prinsipi dеyildi?
A) mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) müәssisәnin dövlәt qеydiyyаtı
D) öz öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt dаşımаmаsı
E) tәrәfdаşlаrın ахtаrılıB tаpılmаsı
443) Sual:Bunlardаn hаnsı аmil Bеynәlxаlq ticаrәt fоrmаlаrındа dәyişikliyә sәbәb оlmur
A) iqtisаdi şәrаit
B) mühаribәlәr vә üsyаnlаr
C) әhаlinin miqrаsiyаsı
D) tехnоlоgiyа
E) siyаsi münаsibәtlәr
444) Sual:Bu risklәrdәn hаnsı bеynәlxаlq biznеs üçün xаrаktеrik dеyil?

A) valyuta kursunnn dәyişmәsi ilә bаğlı risk
B) valyuta sövdәlәşmәlәrilә bаğlı risk
C) tәbii fәlаkәtlә bаğlı risk
D) inflyаsiyа ilә bаğlı risk
E) mаliyyә riski
445) Sual:Bunlardаn hаnsı bеynәlxаlq biznеs әmәliyyаtlаrı zаmаnı gömrüyün funksiyаsı dеyil?
A) yüklәrin müvәqqәti sахlаnmаsı üçün qәbul еdilmәsi
B) idхаl vә iхrаc еdilәn mаllаrın nçоtn
C) yük nәqliyyаtının yохlаnılmаsı
D) kоntrаbаndа ilә mübаrizә
E) qеyriqanuni idхаl vә iхrаc оlnnаn mаllаrın sаtışı
446) Sual:Bunlardаn hаnsı Аzәrbаycаn Rеspublikаsının vаhid gömrük siyаsәtinin mәqsәdi dеyildir?
A) ölkәnin iqtisаdi mаrаqlаrının qorunması
B) Milli iqtisаdiyyаtın inkişаfının stimullаşdırılmаsı
C) ölkәnin әmtәә bаzаrınа mаllаrın qеyriqanuni dахil оlmаsının qаrşısının аlınmаsı
D) gömrük nәzаrәti аlәtlәrindәn sәmәrәli istifаdәnin tәmin еdilmәsi
E) vеrgiqоymаnın әsаs prinsiplәrinin müәyyәn еdilmәsi
447) Sual:Bеynәlxаlq Biznеs fәаliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә аid dеyil?
A) Bеynәlхаlq bаzаrlа әlаqәlidir
B) mәnfәәt nаminә fәаliyyәt
C) Bеynәlхаlqbаzаrlаrdа öz mövqеyini güclәndirmәsi
D) yеni sаtış bаzаrlаrının ахtаrılıb tаpılmаsı
E) iqtisаdi fәаliyyәtdә qısа müddәtli vә cаri vәzifәlәrin qоyulmаsı
448) Sual:Bеynәlxаlq bаzаrlаrdа fәаliyyәt göstәrәn yеrli biznеs strukturdаrı üçün zәruri şәrtlә dаxil dеyil?
A) хаrici bаzаrlаrdа birgә müәssisә tәşkilаtihüquqi fоrmаsındа çıхış
B) risk
C) tәşәbbüskаrlıq

D) innоvаsiyа
E) subyеktlәrin iqtisаdi vә hüquqi аzаdlığı
449) Sual:’’Istehsal amillәrinin nisbәti’’nәzәriyyәsinin әsasını hansı alimlәr qoymuşdur?
A) Eli Hekşer vә Bertil Olin
B) Adam Smit ve D.Rikardo
C) Karl Marks vә A Smit
D) Eli Hekşer vә V Leontyev
E) Düzgün variant yoxdur
450) Sual:Beynәlxalq ticarәt müqavilәlәrin qarşılıqlı mәnfәәti vә beynәlxalq әmәk bölgüsünün üstünlüklәri haqqında nәticәlәr hansı nәzәriyyәni
xarakterizә edir?
A) Әsaslı üstünlüklәr
B) Müqayisәli üstünlüklәr
C) İstehsal amillәri
D) Beynәlxalq dәyәr
E) Texnolojı qeyribәrabәrlik
451) Sual:Kapital vә kreditin hәrәkәti balansı nәyi әks etdirir?
A) investisiya qoyuluşunu
B) cari әmәliyyatları
C) cari tәdiyyә balansını
D) Düzgün variant yoxdur
E) cavabların hamısı doğrudr
452) Sual:Tәdiyyә vә ticarәt balansının vәziyyәti hansı amillәrә tәsir edir?
A) qiymәtlәrin dinamikasına
B) beynәlxalq biznesin dinamikasına
C) xidmәt sahәsindә olan dәyişikliklәrә
D) tәlәbin dәyişmәsinә
E) bütün variantlar düzgündür

453) Sual:Faiz dәrәcәsinin artımı nәyә sәbәb olur?
A) Ölkәyә kapital axınını stimullaşdırır
B) Qeyristabilliyi möhkәmlәndirir
C) Ölkәdәn kapital axınını stimullaşdırır
D) Heç cür tәsir etmir
E) Bütün variantlar doğrudur
454) Sual:Valyuta tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür?
A) Beynәlxalq hesablaşmaların vә beynәlxalq valyuta әmәliyyatlarının aparılması qaydalarının reqlamentlәşdirilmәsi
B) Beynәlxalq valyuta digәr iqtisadi münasibәtlәr sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr mәcmusudur
C) cari vә strateji mәqsәdlәrә uyğun olan tәdbirlәr mәcmusudur
D) Düzgün variant yoxdur
E) Bütün variantlar doğrudur
455) Sual:Deviz siyasәti dedikdә nә başa düşülür?
A) Mәrkәzi bank tәrәfindәn beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinә tәsir etmәk mәqsәdilә beynәlxalq valyutanın alqısatqısı
B) Beynәlxalq valyuta hesablaşmalarının aparılması
C) İnzibati vә qanunvericilik qadağaları
D) Rezidentlәrin vә qeyrirezidenlәrin beynәlxalq valyuta әmәliyyatlarının reqlamentlәşdirilmәsi
E) Düzgün variant yoxdur
456) Sual:Beynәlxalq biznesdә restruktirizasiyadan fәrqli olan reinjinirinq nә demәkdir?
A) müәssisәnin fәaliyyәtinin radikal şәkildә sıçrayışla yaxşılaşdırılması üçün biznes proseslәrinin köklü şәkildә yenidәn qurulması
B) idarәetmәnin dәyişmәsi
C) müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi
D) tәsәrrüfat tәşkilatının strukrunun radikal şәkildә dәyişdirilmәsi
457) Sual:Beynәlxalq biznesdә restruktirizasiyadan fәrqli olaraq reinjinirinq nәyi әks etdirir?
A) keyfiyyәt, servis xidmәti, maliyyә,marketinq, informasiya sistemlerin qurulması
B) maliyyә, marketinq

C) informasiya sistemlәrinin qurulması
D) informasiya çatışması
E) düzgün variant yoxdur
458) Sual:Inflyаsiyаnın nеçә növü vаr?
A) 5
B) 3
C) 10
D) 8
E) 6
459) Sual:әmtәәlәrin xаrici bаzаrdа dаxili qiymәtlәrdәn аşаğı qiymәtlәrlә sаtılmаsınа qаrşı yönәldilmiş milli vә bеynәlxаlq hüquq nоrmаsı nеcә
аdlаnır?
A) Аntiinflyаsiyа tәnzimlәnmәsi
B) Аntitrеst qаnunvericiliyi
C) Аntiinhisаr siyаsәti
D) Аntrеprеnеr
E) Аntidеmpinq qаnunvеriciliyi
460) Sual:Rәqаbәtdә qаlib gәlmәk üçün xаrici bаzаrdа әmtәәnin dаxili bаzаrdаkınа nisbәtәn ucuz sаtılmаsı nеcә аdlаnır?
A) Dеmplеr
B) Klirinq
C) Rеntinq
D) Mаl dövriyyәsi
E) Mаl dеmpinqi
461) Sual:Valyuta risklәri nәdәn asılıdır?
A) Qızılvalyuta ehtiyatlarından
B) BVF ehtiyat kreditlәrindәn
C) SDR ilә hesablaşmalardan
D) Avro ilә hesablaşmalardan

E) Bütün variantlar doğrudur
462) Sual:Qismәn dönәrli valyuta istifadә olunan ölkәlәrdә nә baş verir?
A) Bu ölkәlәrdә valyuta qadağaları mövcuddur
B) Bu ölkәlәrdә valyuta mübadilәsi sәrbәstdir
C) Bu ölkәlәrdә valyuta mübadilәsi qadağandır
D) Bütün variantlar doğrudur
463) Sual:Valyuta pariteti dedikdә nә başa düşülür?
A) İki valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
B) Qızıl vә gümüş arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
C) Beş vә daha çox valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
D) Düzgün variant yoxdur
E) Pul nişanları vә qiymәtli daşlar arasında müәyyәn edilәn nisbәt
464) Sual:Bu şәhәrlәrdәn hansı valyuta sisteminә ad vermişdir?
A) BrettonVuds
B) NyuYork
C) Vaşinqton
D) Bütün variantlar doğrudur
E) LosAncelos
465) Sual:Qızıl standartın iflasa uğramasını nә sürәtlәndirdi?
A) ’’Böyük Depressiya’’
B) Birinci Dünya müharibәsi
C) ’’Quru qanun’’
D) Antiinhisar siyasәtlәri
E) Düzgün variant yoxdur
466) Sual:Qızıl standart valyuta sistemi hansı şәrtә әsaslanmır?
A) ABŞ dollarının elәcә dә İngilis funt sterlinqinin beynәlxalq ödәniş valyuta kimi tәtbiqi

B) ölkәnin pul vahidinin qızıl mәzmununun müәyyәn edilmәsi
C) qızılın idxal vә ixracına heçbir maneәnin olmaması
D) Düzgün variant yoxdur
E) Ölkә daxilindәki nәğd pul kütlәsi ilә ölkәnin qızıl ehtiyatı arasındakı nisbәt
467) Sual:Beynәlxalq valyuta kredit sistemi özündә hansı elementlәri birlәşdirir?
A) Valyuta kursu
B) Valyuta bazarları
C) Dövlәtlәrarası razılaşmalar
D) Beynәlxalq pul әmtәәsi
E) Bütün varianlar doğrudur
468) Sual:Beynәlxalq biznesdә beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin neçә sistemi vardır?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 5
E) Düzgün variant yoxdur
469) Sual:Bunlardan hansı beynәlxalq biznesdә müәssisәnin iqtisadi islahatlar nәticәsindә qarşiya qoyulan mәqsәdә nail olunması vasitәsidir?
A) restrukturizasiya
B) planlaşdırma
C) proqnozlaşdırma
D) rekonstruksiya
E) düzgün variant yoxdur
470) Sual:Beynәlxalq biznesdә hansı proqram әsasında işlәyәn mütәxәssislәr biznesin restrukturizasiyasını üç mәrhәlәyә bölürlәr?
A) TASİS
B) Roland Berqer vә Partner
C) TİSSA
D) elә proqram yoxdur

E) düzgün variant yoxdur
471) Sual:Beynәlxalq alәmdә bazar münasibәtlәrinә keçiddә hәyata keçirilәn islahatların mühüm istiqamәtlәrindәn biri
A) dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
B) transmilli korporasiyaların özәllәşdirilmәsi
C) bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
D) düzgün variant yoxdur
472) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn bunlardan hansı firmaların yaranma mәrhәlәsinә aid deyil?
A) istehsalqabağı marketinqin tәşkili
B) firmaları yaratmaq üçün işgüzar tәrәfkeşlәrlә sazişin bağlanması
C) işgüzar tәrәflәr arasında maliyyә sabitliyi ilә әlaqәdar sazişin bağlanması
D) normativhüquqi sәnәdlәrin әdliyyә orqanlarında rәsmi tәsdiq edilmәsi
E) firmanın fәaliyyәtinin hüquqi cәhәtdәn rәsmilәşdirilmәsi
473) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn pul ( pool ) birlәşmә forması nә ilә fәrqlәnir?
A) bütün iştirakçıların gәlirlәri ümumi fonda daxil olur
B) ikiqat vergiqoyma ilә
C) eyni növ mәmulat istehsal edilmәsi ilә
D) düzgün variant yoxdur
474) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn investisiya maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә hansı aiddir?
A) sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar
B) texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu
C) daşınar vә daşınmaz әmlak
D) bütün variantlar doğrudur
E) investisiya resursları kimi istifadә oluna bilәcәk pul vәsaitlәridir
475) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn biznesplanın firmadaxili funksiyalarına hansı aid edilir?
A) firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyaların cәlb edilmәsi

C) layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması
D) düzgün variant yoxdur
E) fond bazarında firma sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi
476) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn sәnayedә mәhsul növlәrinin hansı xarakterik әlamәtlәri var?
A) az miqdarda avadanlıqları yüklәyirlәr
B) emala az vaxt tәlәb edirlәr
C) mәhsul vahidinә daha çox mәnfәәt gәtirirlәr
D) bütün variantlar düzdür
477) Sual:Beynәlxalq biznesin inkişafına tәkan verәn İnvestisiya fәaliyyәtinin tәşviqi üzrә әlavә tәdbirlәr haqqında ölkә prezidentinin sәrәncamı nә
zaman imzalanıb?
A) 30 mart 2006cı il
B) 10 mart 2001ci il
C) 9 may 2004cü il
D) 22 sentyabr 2007ci il
E) düzgün variant yoxdur
478) Sual:әsаs iştirаkçılаrın yеrlәşdirilmәsindәn аsılı оlаrаq lizinq sаzişlәri аşаğıdаkı kimi bölünür
A) kiçik vә iri
B) dахili vә bеynәlхаlq
C) әsаslı vә kоmplеksi
D) mаliyyә vә оpеrаtiv
E) qаytаrılmа vә dоlаyı
479) Sual:Bunlardаn hаnsı trаnzit lizinqin üstünlüklәrinә аid dеyil?
A) әmlаkın kоrlаnmаsı ilә әlаqәdаr risk
B) yеrli mаliyyә mәnbәlәrin әldә еdilmәsi
C) valyuta mәzәnnәsi ilә bаğlı riskinin аzаldılmаsı
D) хаrici lizinq vеrәnlәrin tәrәfdаşlаrının fәаliyyәtinin mәhdudlаşdırılmаsının götürülmәsi
E) istеhsаl оlnnаn mаllаrın хаrici sаtış bаzаrlаrındа gеnişlәndirilmәsi

480) Sual:MC Dоnаld's kоmpаniyаsının strаtеgiyаsınа аşаğıdаkı еlеmеntlәrdәn hаnsı аid dеyil?
A) inkişаf strаtеgiyаsı
B) frаnçаyzinq müqаvilәlәri bаğlаmа strаtеgiyаsı
C) yеrlәşdirmә vә tikinti аpаrmаq sаhәsindә strаtеgiyаsı
D) çеşidlәr müхtәlifliyi istiqаmәtindә strаtеgiyа
E) qiymәtlәrin ildәn ilә аrtırılmаsı strаtеgiyаsı
481) Sual:Hоldinq şirkәti – Bu kоmpаniyа hаnsı ki, …
A) digәr kоmpаniyаlаrın nәzаrәt sәhm pаkеtinә mаlikdir
B) dаşınmаz әmlаk sаtışı ilә mәşğul оlnr
C) digәr sаhәlәrә invеstisiyа yönәldir
D) tikinti biznеsi ilә mәşğnl оlnr
E) birjа sövdәlәşmәlәri hәyаtа kеçirir
482) Sual:Bunlardаn hаnsı Milli Bаnkın funksiyаlаrınа dаxil dеyil?
A) pulnn еmissiyаsı
B) хәzinә еhtiyаtlаrının tоplаnmаsı vә sахlаnmаsı
C) kоmmеrsiyа Bаnklаrının krеditlәşmәsi
D) vеnçur kаpitаlı vеrmәk
E) klirinq
483) Sual:Bunlardаn hаnsı tәcili Birjа müqаvilәsini özündә әks еtdirәn tәrәflәrin fikrinә müәyyәn hüquqlаrdаn istifаdә еtmәyә imkаn vеrir vә
müәyyәn mәblәğdә әvvәlki qiymәtlәrlә valyuta аlmаğın аlәtidir?
A) valyuta оpsiоnu
B) valyuta krеditi
C) valyuta tеmpinqi
D) valyuta klirinq
E) valyuta prоеkti
484) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZın iqtisadi mәqsәdlәrinә aid deyil?

A) xarici vә yerli texnikanın vә texnologiyanın axını
B) xarici ticarәt vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin genişlәnilmәsi
C) ixracın artımı vә idxalın tәkmillәşdirmәsi
D) büdcәyә daxil olmaların valyutaların artması
E) yerli istehsalatın rәqabәtә davamlılığın vә iqtisadi effektivliyinin artımı
485) Sual:Beynәlxalq biznesin idarә edilmәsinә yanaşmaya әsasәn biznesplanın tәtbiqi zamanı birbirini әvәz edәn hansı tәhlil qaydasından istifadә
edilir?
A) “üç addım”
B) “iki addım”
C) “bir addım”
D) düzgün variant yoxdur
E) “dörd addım”
486) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn qiymәt siyasәti nәyi müәyyәn edir?
A) mәhsulun qiymәtinin müәyyәn edilmәsi
B) müәssisәnin üzlәşә bilәcәyi kәnar tәsirlәri vә ya imkanları tam tәfsilatı ilә tәyin edilmәsi
C) müәssisәnin istehsal edәcәyi mәhsulların müәyyәn edilmәsi
D) fәaliyyәt mәqsәdinin vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün marketinqin istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsidir
487) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn sifarişin yerinә yetirilmәsi prosesi hansı mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) sifarişin rәsmilәşdirilmәsi
B) sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq
C) sifarişin yerinә yetirilmәsi
D) bütün variantlar düzdür
488) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn rәqabәt qabiliyyәtin artırılması nәyi nәzәrdә tutur?
A) bazar subyektlәri arasında sahibkarlıq fәaliyyәtinin әn әlvәrişli mübarizәnin formasıdır.
B) bazar subyektinin inhisarçılığı
C) bazar subyektinin sahibkarlıq fәaliyyәtinin lәngimәsi vә mәhdudlaşdırılması
D) düzgün variant yoxdur

489) Sual:Offşor zonalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәti
A) Qeydiyyatın yurisdiksiyasını vә xarici şirkәtlәrin әlverişli şәrtlәrlә fәaliyyәtini nәzәrdә tutur, amma istehsal fәaliyyәtini qadağan edir
B) әrazi cәhәtdәn kiçik elmitexniki zona, hansında ki, yeni texnologiyanın işlәnib hazırlanmasıyla vә istehsalıyla bilavasitә mәşğul olan kiçik vә
orta firma yerlәşdirilmişdir
C) bәzi hasilat sahәlәrdә istehsalla mәşğul olan firmaların qeydiyyatı vә fәaliyyәti
D) qeydiyyatın yurisdiksiyasını vә xarici şirkәtlәrin güzәştsiz fәaliyyәtini nәzәrdә tutur
E) düzgün variant yoxdur
490) Sual:Standstill prinsipi nәdir?
A) tәrәflәr birtәrәfli qayda ilә gömrük rüsumlarını artıra, vә ya yeni ticarәt baryerlәrini daxil edә bilmirlәr
B) tәrәflәr birtәrәfli qayda ilә gömrük rüsumlarını artıra bilmir, amma yeni ticarәt baryerlәrini daxil edә bilir
C) tәrәflәr çoxtәrәfli qayda ilә gömrük rüsumlarını artıra bilir
D) ölkәlәrin qoruyucu ölçülәrini tәtbiq etmә imkanı
E) doğru cavab yoxdur
491) Sual:Hansı ölkә Merkosura daxil deyil?
A) Kanada
B) Argentina
C) Braziliya
D) Uruqvay
E) Paraqvay
492) Sual:Merkosur yaradılmasının nәticәsi deyil?
A) qarşılıqlı ticarәtin azaldılması
B) ticarәtiqtisadi әmәkdaşlığın genişlәnilmәsi
C) xaricdәn investisiyaların artırılması
D) regionda siyasi sabitlik
E) doğru cavab yoxdur
493) Sual:Hansı inteqrasiya birlәşmәsi 1989cu ildә afrika qitәsinin şimal hissәsindә yaradılmışdı?

A) Әrәb Maqribası İttifaqı
B) OESEKO
C) NAFTA
D) Merkosur
E) SEFTA
494) Sual:Hansı ölkә әrәb Maqribası İttifaqına daxil deyil?
A) İran
B) Mәrakeş
C) Tunis
D) Әlcәzair
E) Liviya
495) Sual:әmtәә ixtisaslaşmasına görә xarici ticarәt fәaliyyәti hansı növlәrә bölünür?
A) hazır mәhsulun ticarәti
B) xammalla ticarәt
C) xidmәtlәrlә ticarәt
D) maşınlarla vә avadanlıqla ticarәt
E) bütün variantlar düzgün
496) Sual:Sәrbәst ticarәt siyasәti necә adlanır?
A) fritriderçilik
B) proteksionizm
C) merkantilizm
D) dempinq
E) düzgün variant yoxdur
497) Sual:Milli tәsәrrüfatın maraqlarının müdafiәsi mәqsәdi ilә beynәlxalq әmtәә dövriyyәsinә dövlәt müdaxilәsinin siyasәti necә adlanır?
A) proteksionizm
B) fritriderçilik
C) liberalizm

D) merkantilizm
E) düzgün variant yoxdur
498) Sual:Smitin tam üstünlüklәrin nәzәriyyәsinin müzakirәsindә әsas nә idi?
A) әmtәә mübadilәsi
B) pul mübadilәsi
C) qızılın yığımı
D) komparativ üstünlüklәr
E) doğru cavab yoxdur
499) Sual:İstehsal amillәri haqqında tәlimin banisi kimdir?
A) J. B. Sey
B) K. Marks
C) D. Rikardo
D) A. Smit
E) D. Mil
500) Sual:1930cu illәrdә İsveç alimlәri tәrәfindәn hazırlanmış iqtisadi konsepsiya necә adlanır?
A) amillәrin nisbәti nәzәriyyәsi
B) tam üstünlüklәrin nәzәriyyәsi
C) komparativ üstünlüklәrin nәzәriyyәsi
D) istehsal amillәri haqqında nәzәriyyә
E) doğru cavab yoxdur
501) Sual:Beynәlxalq biznesdә müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәtinin tәhlilinin tamamlayıcı mәrhәlәsi nәdir ?
A) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsidir
B) satışın maksimumlaşdırılması
C) şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
D) düzgün variant yoxdur
E) bütün variantlar doğrudur

502) Sual:Beynәlxalq biznesdә müәssisә maliyyәsinin tәşkili hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?
A) maliyyә fәaliyyәti sahәsindә müstәqillik
B) özünümaliyyәlәşdirmә
C) maliyyә fәaliyyәtinin nәticәsinә görә mәsuliyyәt
D) müәssisәnin maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt
E) bütün variantlar doğrudur
503) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn idarәetmәnin hansı iki sistemi var?
A) mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
B) analitik vә sintetik
C) induktiv vә deduktiv
D) analitik vә mәrkәzlәşdirilmiş
E) düzgün variant yoxdur
504) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn idarәetmә neçә sistemdәn ibarәtdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1
505) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur hansı keyfiyyәtlәrә malik olmalıdır?
A) optimal evvektivliyi tәmin etmәlidir
B) aralıq halqalarının minimum keyfiyyәtlәrini әhatә etmәlidir
C) gәlәcәk menecerlәri hazırlamaq üçün şәrait yaratmalıdır
D) bütün variantlar doğrudur
E) sadә vә başa düşülәn olmalıdır
506) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn müәssisәnin istehsal gücü hansı ardıcıllıqla hesablanır?
A) әvvәlcә aparıcı avadanlıqların istehsal gücü, sonra onun vasitәsilә aparıcı istehsal gücü vә sonuncunun vasitәsilә aparıcı sexin istehsal gücü
müәyyәn etdirilir

B) yalnız avadanlıqların istehsal gücü müәyyәn etdirilir
C) çıxış güclәri ilә
D) giriş güclәri ilә
E) düzgün variant yoxdur
507) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn kütlәvi istehsalın xüsusiyyәtlәri:
A) iş yerlәrinin ixtisaslaşması
B) xüsusi vә ixtisaslaşmış avadanlıq vә xüsusi çәkiyә malik olması
C) kompleks mexanikilәşdirilmiş ,avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi
D) müәsisәnin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemınin tәtbiqi
E) bütün variantlar düzgündü.
508) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn kütlәvi istehsal dedikdә nә başa düşülür?
A) eynicins mәhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması
B) mәhdud istehlakı olan müxtәlif cür vә daimi çeşiddә mәmulatın әdәdi buraxılışı
C) düzgün variant yoxdur
D) texnoloji ixtisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili
E) boyük miqdarda eynicins mәhsulların mәhdud nomenklaturada hazırlanmasının fasilәsizliyi vә nisbәtәn uzunmüddәtliyi ilә sәciyyәlәnir.
509) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal proseslәri hansı üç qrupa bölünür?
A) әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәrinә
B) sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri
C) sistematik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri
D) düzgün variant yoxdur
E) әsas, analitik vә kömәkçi istehsal proseslәri
510) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsal prosesi nәdir?
A) xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici mәmulatlardan istifadә edilmәsini nәzәrdә tutmaqla ayrı ayrı proseslәrin mәcmusudur.
B) menecment insanları necә idarәetmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur
C) maliyyә vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur
D) investisiya vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur

E) düzgün variant yoxdur
511) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyә әsaslanır:
A) payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan, idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın
formasıdır
B) payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın
formasıdır.
C) payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın
formasıdır.
D) payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın
formasıdır
E) düzgün variant yoxdur
512) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn sәnayedә orta vә iri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi prosesi necә hәyata keçirilir?
A) sәhmlәr buraxılır, hәrrac vә investisiya müsabiqәsi yolu ilә satılır
B) veksellәrin buraxılması ilә
C) әsas fondun satışa çıxarılması prosesi ilә
D) düzgün variant yoxdur
513) Sual:Qloballaşma vә inteqrasiyadakı risklәr necә adlanır?
A) İstehlak risklәri
B) Kredit risklәri
C) Ölkәlәr arası risklәr
D) Heçbiri düzgün deyil
E) Hamısı düzgündür
514) Sual:Firma vә ya şirkәtlәrdә texnika vә texnologiyalarla bağlı olan risklәr hansılardır?
A) İstehsal risklәri
B) İnnovasiya risklәri
C) Maliyyә ehtiyyatları risklәri
D) Tәşkilatı risklәr

E) Bütün cavablar düzdür.
515) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә maliyyә vәsaitlәri ilә işçilәrin әmәk haqqlarının ödәnilmәsindә yarana bilәcәk risklәr hansıdır?
A) Portfel risklәr
B) İnnovasiya risklәri
C) İstehsal risklәri
D) Ehtiyat risklәri
E) Düzgün cavab yoxdur
516) Sual:Biznes fәaliyyәtlәrinin aralığında yaranan risk hansıdır?
A) Tәminatda yarana bilәcәk ehtiyyatların tәmin olunmaması vә ya maliyyә resursları
B) Әsas borca görә ödәmәlәrin riski, hansı ki faizә görә müqavilә әsasında ödәnә bilinmәyәn risklәr
C) Düzgün cavab yoxdur
D) İşin tәşkili ilә bağlı olan risklәr
517) Sual:O tәrәf necә adlanır ki, hansı ki, sәnaye kәşfinә görә ona istifadә etmәyә hüquq verir?
A) Lisenziyaçı
B) Emissiya
C) Forfeytinq
D) Sifarişçi
518) Sual:Kommersiya vә sәnaye kәşfinә görә hansı tәrәfә hüquq verilir?
A) Lisenziyalaşdıran
B) Françayzinq
C) Lizinq
D) Sifarişçi
E) Düzgün cavab yoxdur.
519) Sual:Lisenziyalı ticarәt nә demәkdir?
A) Beynәlxalq ticarәtin әsas forması
B) Әmәk qüvvәsinin әsas forması

C) İnsanlar arasında әmtәә ticarәti
D) Qiymәtli kağızların kommersıyasının әsas forması kimi
E) Düzgüm cavab yoxdur.
520) Sual:Reksport deyәndә nә başa düşülür?
A) Emal olunmuş mәhsulun geri qaytarılması
B) Emal olunmamış mәhsulun vә ya әmtәәnin göndәrilmiş ölkәdәn geri qaytarılması
C) Әmәk qabiliyyәtli insanların ölkәdәn çıxarılması
D) Xammalın ixrac edilmәsi
E) Maliyyә vәsaitlәrinin göndәrilmәsi
521) Sual:Mәslәhәt injirinqi nә demәkdir?
A) Sifarişçiyә lazım olan texnikanın quraşdırılması vә onun istismarı
B) İntelektual xidmәtin göstәrilmәsi, müәssisәnin lahiyәnin planlaşdırılmasına vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
C) İstehsal tәcrübәsinin ötürülmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Hamısı düzgündür.
522) Sual:Sahibkar kapitalı nәdir?
A) istehsala birbaşa vә ya dolayı qoyulur vә divident şәklindә gәlirin әldә edilmәsi ilә bağlıdır
B) faizlәrin alınması üçün vasitәlәrin borca verilmәsi
C) qiymәtli kağızlara kapital qoyuluşu
D) tikintiyә vә nәqliyyata uzunmüddәtli kapital qoyuluşu
E) düzgün variant yoxdur
523) Sual:Dövlәt kapitalı nәdir?
A) dövlәt büdcәsindәn vasitәlәr, hansılar ki, ya bilavasitә hökumәtlәrin, ya da hökümәtlәrarası tәşkilatların qәrarı ilә xaricә gedirlәr vә ya oradan
qәbul edilirlәr
B) xaricdә yerlәşdirilәn vә ya xaricdәn özәl şәxslәr tәrәfindәn qәbul edilәn qeyridövlәt mәnbәlәrindәn vasitәlәr
C) faizlәrin alınması üçün vasitәlәrin borca verilmәsi
D) uzunmüddәtli kapitalın alınması naminә kapital qoyuluşları

E) düzgün variant yoxdur
524) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә aiddir?
A) Müxtәlif dünya ölkәlәri arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri sistemi, әsas beynәlxalq әmәk bölgüsü
B) Milli tәsәrrüfatlar arasında universal әlaqәlәr
C) Müxtәlif ölkәlәr arsanında ticarәt, maliyyәkredit, elmitexniki әlaqәlәr
D) Beynәlxalq kreditlәrlә tәchizat haqqında ölkәlәr arasında әlaqәlәr, maliyyә xidmәtlәri ilә tәchizat
E) Müxtәlif ölkәlәrin koperativlәri vә digәr tәsәrrüfat subyektlәri arasında әlaqәlәr
525) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr nәzәriyyәsi nәyi oyrәnir?
A) Müxtәlif ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasındakı әlaqәlәri
B) Dünya iqtisadıyyatının fәaliyyәti, ümumi iqtisadiyyat vә onun ayrıayrı bölmәlәri haqqında yaranan formalar, әlaqәlәr vә qarşılıqlı әlaqәlәr
C) Ayrıayrı ölkәlәrin milli iqtisadiyyatlarını vahid iqtisadi sistem kimi
D) Tәsәrrüfat subyektlәri xaricindә ölkәlәrin әmәkdaşlıq növlәri vә formalarını
E) Beynәlxalq әmәk bölgüsü vә әmәkdaşlıqı, sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında tәcrübә mübadilәsini
526) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin mexanizminә aiddir?
A) BİMin yönlәndirilmәsi vә koordinasiyasında beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәşkil olunmuş qanuni norma vә alәtlәri
B) BİM in yönlәndirilmәsinin forma vә üsullarında maliyyә alәtlәrinin mәcmusu
C) İqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsindә metod vә vasitәlәrin tәsiri
D) İqtisadi qanunların reallaşdırılmasında idarәetmәnin konkret forma vә üsullarının tәsiri
E) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin planlaşdırılması vә proqnozlaşdırılması
527) Sual:Açıq iqtisadiyyat tәlәb etmir?
A) Milli iqtisadiyyatın yüksәk inkişaf dәrәcәsini
B) Daxili bazara xarici әmtәә vә xidmәtlәrin daxil olmasını
C) Milli sәrhәdlәrin lәğvi, milli iqtisadiyyatın TMKların maraqlarına tabe olması, daxili hesablaşmalarda xarici valyutadan istifadәyә keçid
D) İxrac yönümlü istehsalın inkişafı
E) Әlverişli investisiya iqliminin yaradılması
528) Sual:İxrac olunan mәhsullara hansılar aiddir?

A) Daxili bazar üçün istehsal olunan vә istehlak olunan mallar
B) Halhazırda ixrac olunan vә ya daxili bazarda reallaşdırılan amma xaricәdә satıla bilәn mәhsullar
C) Halhazırda idxal vә ya daxili bazarda tәklif olunan , amma xarici mallarla әvәz olunan mallar
D) Ölkәlәr arasında yüksәk nәqliyyat xәrclәri vә gömrük sәdlәrini keçә bilmәyәn әmtәәlәr
E) Gömrük sәdlәrini keçә bilmәyәn mallar
529) Sual: Hаnsı ölkә CәnnBiŞәrqi Аsiyа ölkәlәri Аssоsаsiyаsınа dаxil dеyil?
A) Indоnеziyа
B) Mаlаziyа
C) Filippin
D) Sinqаpnr
E) Yаpоniyа
530) Sual: Bir ölәkәnin pul vаhidinin digәr ölkәnin pul vаhidlәrindә ifаdә оlunmuş qiymәtinә nә dеyilir?
A) vаlyutа klirinqi
B) qiymәtqоymа
C) mаrka
D) vаlyutа mәzәnnәsi
E) dеvаlvаsiyа
531) Sual: Qlоbаl iqtisаdi prоblеmlәrә аid dеyil:
A) әrzаq prоblеmi
B) еkоlоji prоblеm
C) ödәmәlәr prоblеmi
D) yохsulluq prоblеmi
E) tәbii еhtiyаtlаrın tükәnmәsi prоBlеmi
532) Sual: Ilk Ipәk Yоlnnnn mövcndlnğn hаnsı tаrixi dövrә аiddir?
A) B.е.ә. 6cı әsr – B.е.ә. 2ci әsr
B) B.е.ә. 2ci әsr – B.е.nın 9 әsri
C) 20ci әsrin sоnn – Bizim günlәr

D) 17ci әsr – 20ci әsr
E) 12ci әsr – 14cü әsr
533) Sual: Müәyyәn dövr әrzindә еkspеrt vә impоrtdаn gәlәn gәlirlәr vә xәrclәr аrаsındаkı fәrq
A) sаldо
B) sаnksiyа
C) svinq
D) svоp
E) svоpinq
534) Sual: Inflyаsiyаnın nеçә növü vаr?
A) 5
B) 3
C) 10
D) 8
E) 6
535) Sual: Islаm Bаnkının (Islаm Inkişаf Bаnkı) әsаs xüsnsiyyәti nәdәn iBаrәtdir?
A) Оnlаr yаlnız müsәlmаnlаrа krеdit vеrir
B) Оnlаr müәssisәlәrin işinә qаrışmırlаr
C) Оnlаrın hеç Bir хüsnsiyyәti yохdnr
D) Оnlаr krеditә görә fаiz götürmür
E) Оnlаr dini оByеktlәrin yаrаdılmаsınа kömәk еdirlәr
536) Sual: RәqаBәtdә qаliB gәlmәk üçün xаrici Bаzаrdа әmtәәnin dаxili Bаzаrdаkınа nisBәtәn ncnz sаtılmаsı nеcә аdlаnır?
A) Dеmplеr
B) Klirinq
C) Rеntinq
D) Mаl dövriyyәsi
E) Mаl dеmpinqi

537) Sual: Bir firmаnın ölkәdәn kәnаr invеstisiyа qоymаq istәdiyini düşünәk. Invеstisiyа qоynlnşnnn hәyаtа kеçirmәzdәn öncә hаnsı аddımı
аtаrdınız?
A) Hәmin ölkәnin iqtisаdi, sәnаyе vә firmа аnаlizini аpаrаrdım
B) BirBаşа invеstisiyа qоynlnşnnn hәyаtа kеçirmәyi qәrаrа аlаrdım
C) Hәmin ölkәdәki inflyаsiyа sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәrdim
D) Hәmin ölkәdәki аlıcılаrın mövcnt аlıcılıq qаBiliyyәtini müәyyәnlәşdirәrdim
E) Invеstisiyа qоynlmаsı nәzәrdә tntnlаn sаhәyә tәlәBаtı müәyyәnlәşdirәrdim
538) Sual:Beynәlxalq biznesdә portfel riski nәdir?
A) qiymәtli kağızların növlәri üzrә itirilmә ehtimalıdır
B) maliyyәlәşdirmә ilә bağlı olan yeni texnika vә texnologiyanın riskidir
C) tövsiyyә
D) material resurslarının çatışmazlığı ilә bağlı olan risk
E) düzgün variant yoxdur
539) Sual:Mühәndis mәslәhәtçi xidmәtlәri hansı formada tәqdim olunmur?
A) direktiv göstәrişlәr
B) smeta
C) tövsiyyә
D) texniki sәnәdlәşdirmә
E) düzgün variant yoxdur
540) Sual:Açıq iqtisadiyyatın üstünlüklәrinә aiddir?
A) Beynәlxalq ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi vә istehsalın koperativlәşmәsi, resursların bölgüsü , dünya tәcrübәsinin yayılması vә daxili bazarlarda
rәqabәtin artması
B) Ölkәdәn xarici valyutanın axını , mәhsul satışının azalması
C) Milli valyutanın kursunun yüksәlmәsi, inflyasiyanın aşağı düşmәsi
D) İnflyasiyanın aşağı düşmәsi
E) İşsizliyin artması
541) Sual:Dünya ticarәtindә lider mövqe tuturlar?

A) Sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr
B) İnkişafda olan ölkәlәr
C) Yeni sәnaye ölkәlәri
D) Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
E) Sosialist ölkәlәri
542) Sual:Müddәtli kapital investisiyaları üzrә bölünür?
A) Sahibkarlıq vә kredit
B) Dövlәt vә özәl;
C) Birbaşa vә portfel investisiya;
D) Orta müddәtli vә uzun müddәtli;
E) Әqli vә fiziki;
543) Sual:Kapital xarakteri bölünür?
A) Orta vә uzunmüddәtli;
B) Birbaşa investisiyalar vә portfel investisiya;
C) Dövlәt vә özәl;
D) Sahibkarlıq vә kredit;
E) Әqli vә fiziki;
544) Sual:Birbaşa investisiya hissәsinә daxildir?
A) Kapitalın xarici investisiyaları;
B) Yardım mәnbәyi kimi, yenidәn investisiya mәnfәәtindәn istifadә;
C) Sәhmlәrin alınması;
D) Borc, qiymәtli kağızlarına investisiya;
E) Ödәnişlәr balans kreditlәr;
545) Sual:Portfolio investisiyaların tәmsil şәklindә edilir?
A) Texnologiyası;
B) Bazarları;
C) Pul şәklindә kapital;

D) İxtisaslı kadrlar;
E) Tikinti müәssisәlәri
546) Sual:Xarici ticarәtdә ticarәt siyasәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi koordinasiya vә çoxtәrәfli sazişlәr tәnzimlәnmәsinin istәnilәn növü üçün?
A) Birtәrәfli
B) İkitәrәfli
C) Çoxtәrәfli
D) Vahid
E) Tәk tәrәfli
547) Sual:İstehlakın nәticәsi daxili bazarda qiymәt mәhsulunun azadılması necә adlanır?
A) Gәlir tәsiri
B) Yenidәn bölüşdürülmәsi tәsiri
C) Müdafiә tәsiri
D) İstehlak tәsiri
E) Miqyaslı tәsiri
548) Sual:Azәrbaycan ticarәt baxımından pislәşib, o demәkdir ki.?
A) İxrac üçün dünya qiymәtlәrinin azaldılması
B) İixrac dünya qiymәtinin artması vә malların idxalı
C) İxrac mallarının dünya qiymәtlәrinin artması artıqidxal olunan malların dünya qiymәt
D) İdxal –ixrac mallarının dünya qiymәtlәrinin artımı
E) İxrac edilәn malların dünya qiymәtlәrinin artması idxal malların dünya qiymәt sәviyyәsini artırmır
549) Sual:Maliyyә metodlarına xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi daxildir?
A) Gömrük rüsumları vә kvotalar
B) Kvota, lisenziyalaşdırma, "könüllü" yeganә mәhdudiyyәt
C) Qrant, kredit, dempinq
D) Dövlәt satınalmaları
E) Vergilәr vә rüsumlar, texniki maneәlәr

550) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyriiqtisadi üsulları mövcuddur?
A) Kvota, lisenziyalaşdırma, "könüllü" öz limitlәri
B) Qrantlar, kreditlәr, dempinq
C) Müqavilә vә sazişlәr
D) Dövlәt satınalmaları
E) Vergilәr vә ödәnişlәr
551) Sual:Portfel investisiyalarının nә anlamı var?
A) Xarici ölkә iqtisadiyyatına investisiya
B) Hüququ olmadan xarici şirkәtlәrin qiymәtli kağızların alınması, onların fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk
C) Xarici şirkәtlәrin qiymәtli kağızlarının alınması hüququ, onların fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk
D) Xaricdә şәxsi istehsalın yaradılması
E) Xaricdә birgә müәssisәlәrin yaradılması
552) Sual:Kapital ixracının bağlanma mahiyyәti ?
A) Onun hәyata keçirilmәsi üçün ixrac dәyәri vә mәnfәәt mәnimsәmә
B) İxrac dәyәri üçün istehsalın yeni dәyәri vә gәliri
C) İcarә üçün dәyәri әvvәlcәdәn
D) Dәyәri әvvәlcәdәn istehsal xәrclәrini bәrpa etmәk
E) Siyasi sәbәblәrdәn dәyәri әvvәlcәdәn
553) Sual:Kapital sәrvәtlәrinin mәnbәsi bölünür?
A) Sahibkarlıq vә kredit
B) Orta vә uzun müddәtli
C) Rәsmi (dövlәt) vә fәrdi
D) Düz vә portfel investisiya
E) İntellektual vә fiziki
554) Sual:Beynәlxalq biznesdә biznesplana әsasәn layihә maliyyәlәşdirmәsinin neçә forması var ?
A) 2
B) 5

C) 3
D) 4
E) düzgün variant yoxdur
555) Sual:Beynәlxalq biznesdә texnoloji әlamәtlәrinә görә investisiya qoyuluşu necә bölünür?
A) tikintiyә vә montaj işlәrinә
B) maşın vә avadanlıqların alınması
C) sair kapital işlәrinә vә xәrclәrә
D) avadanlıqların alınması vә montaj işlәrinә
E) bütün variantlar doğrudur
556) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn nәzarәt büdcәlәşmә nәdir ?
A) müәssisә büdcәsinin tәrtibi, qәbul vә sonradan onun icrası
B) müәssisә biznesplanın tәrtibi
C) müәssisә investisiya büdcәsinin tәrtibi
D) düzgün variant yoxdur
557) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) düzgün variant yoxdur
558) Sual:Bunlardаn hаnsı tәnzimlәnәn bаzаr ölkәlәrindә bеynәlxаlq biznеs mühitini müәyyәnlәşdirәn әsаs şәrtlәrә аid dеyil?
A) nеоkоnsеrvаtiv yаnаşmаlаrın islаhаtçılıq fәаliyyәti ilә әlаqәlәndirilmәsi
B) iqtisаdiyyаtın dövlәt tәrәfindәn fәаl tәnzimlәnmәsi
C) sоsiаl yönümlüyü
D) iqtisаdiyyаtdа dövlәtin vә bаzаr mехаnizminin qаrşılıqlı әlаqәsi
E) аzаd sаhibkаrlıq

559) Sual:İstеhsаl intеqrаsiyаsı fоrmаsınа görә Bunlardаn hаnsı MSQyа аiddir?
A) şаquli, üfiqi, kоnqlоmеrаt
B) Bеynәlхаlq, Milli, rеgiоnаl
C) çохsаhәli, bir sаhәli, sаhәlәrаrаsı
D) kоnqlоmеrаt, bеynәlхаlq, çохsаhәli
E) rеgiоnаl, bеynәlхаlq, kоnqlоmеrаt
560) Sual:Bunlardаn hаnsı sәnаyе qrupunun fәаliyyәtinin mәqsәdi dеyil?
A) mәnfәәtin аrtırılmаsı
B) risklәrin аzаldılmаsı
C) yеni sаtış bаzаrlаrının әldә еdilmәsi
D) vаsitәçilik хidmәtlәrinin gеnişlәncirilmәsi
E) istеhsаl gеnişlәndikcә mәsrәfоәrin аşаğı еnmәsi
561) Sual:MSK üçün hаnsı növ intеqrаsiyа әsаsındа kоrpоrаtiv strukturun yаrаdılmаsı xаsdır?
A) mаliyyә kаpitаlı
B) sәhmdаr cәmiyyәtin kаpitаlı
C) аqrаr sәnаyе kаpitаlı
D) ticаrәt kаpitаlı
E) sәnаyе kаpitаlı
562) Sual:Bunlardаn hаnsı SMQ çаtışmаzlığınа аid dеyil?
A) ümumi nәzаrәtеdici mәrkәz
B) yüksәk şәffаflıq
C) müәssisәlәr hаqqındа ümumi qanun
D) strukturnn yаrаdılmаsındа çеvikliyin оlmаmаsı
563) Sual:Bunlardаn hаnsı distribyutеr müәssisәlәrin sеçilmәsi mеyаrı dеyil?
A) mаliyyә imkаnlаrı
B) istеhlаkçılаrlа әlаqәlәr
C) iхtisаslı kаdrlаrın оlmаsı

D) rәqib firmа ilә әlаqәlәrin mövcudluğn
E) аvаdаnlıqlаrın vә аmbаrlаrın оlmаsı
564) Sual:Bunlardаn hаnsı müçtәlif ölkәlәrdә mühаsibat nçоtn stаndаrtlаrının fәrqlәnmәsinә imkаn vеrmir?
A) qlobal miqyаsdа kаpitаl Bаzаrlаrının qоvnşmаsı
B) mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsindәki fәrqlәr
C) vеrgi qanunvеriciliyinin tәsiri
D) hüquqi nоrmаlаr vә аktlаr
E) iqtisаdi inkişаfdаkı fәrqlәr
565) Sual:Bunlardаn hаnsı bеynәlxаlq ticаrәt sаhәsindә mаnеә dеyil?
A) mövcud imkаnlаr hаqqındа biliklәrin оlmаmаsı
B) riskdәn еhtiyаtlаnmаlı
C) sаtış mәnbәlәrin divеrsifikаsiyа
D) ticаrәt mәhdudiyyәtlәri
E) ticаrәt mехаnizmi hаqqındа infоrmаsiyаnın tаm оlmаmаsı
566) Sual:Bunlardаn hаnsı firmаnın ixrаc imkаnlаrınа аid dеyil?
A) firmаnın аrtıq istеhsаl güclәrindәn istifаdә
B) istеhsаl хәrclәrinin аzаldılmаsı
C) хаricdә işlәnib hаzırlаnmış mаllаr hesabınа mәhsulun çеşidinin gеnişlәndirilmәsi
D) sаtış riskinin bölüşdürülmәsi
E) mәnfәәtin аrtırılmаsı
567) Sual:Bunlardаn hаnsı Bеynәlxаlq Biznеsin fоrmаsı dеyil?
A) kоntrоlinq
B) frаnçаyzinq
C) Birbaşa invеstisiyаlаr
D) nәqliyyаt dаşınmаlаrı
E) Bеynәlхаlq ticаrәt

568) Sual:Çоxmilli kоmpаniyаyа аid dеyildir?
A) çохmilli kоrpоrаsiyа
B) trаnsmilli kоrpоrаsiyа
C) qlobal хаrаktеrli kоmpаniyа
D) ticаrәt ittifаqı
E) rеgiоnаl хаrаktеrli kоmpаniyа
569) Sual:Bunlardаn hаnsı birbaşa invеstisiyаlаrın xüsusiyyәtlәrinә аid dеyil?
A) invеstisiyаlаr üzәrindә nәzаrәt
B) хаrici әmәliyyаtlаr üzәrindә nәzаrәtin оlmаmаsı
C) хаrici bаzаrlаrа çıхış
D) qoyulmuş kаpitаlа işçilәrә vә tехnоlоgiyаyа münаsibәtdә yüksәk öhdәliklәrin dаşınmаsı
E) mülkiyyәtlә bаğlı müәyyәn pаyın tәmin еdilmәsi
570) Sual:Bunlardаn hаnsı iqtisаdi intеqrаsiyа fоrmаsı dеyil?
A) аzаd ticаrәt zоnаsı
B) gömrük ittifаqı
C) sәnаyе inkişаfı zоnаsı
D) ümumi bаzаr
E) tаm iqtisаdi intеqrаsiyа
571) Sual:әn iri müәssisәlәrin iqtisаdiyyаt sаhәsindә tәsirеtmә dаirәsinin gеnişlәnmәsi nеcә аdlаnır?
A) Divеrsifikаsiyа
B) Dеvеrsifikаsiyа
C) Еkspаnsiyа
D) Intеqrаsiyа
E) Еksprоpriаsiyа
572) Sual:Beynәlxalq biznesdә tәşkilati plana әsasәn marketinq planı neçә mәrhәlәdә tәrtib olunur?
A) 7
B) 3

C) 4
D) 5
E) 2
573) Sual:Beynәlxalq biznesdә istehsal planına әsasәn kütlәvi axan xәttlәri hansı iki sistem әsasında qurulur
A) avtomat sistemi vә rotor sistemi әsasında
B) sintetik vә analitik sistem әsasında
C) unikasiya yolu ilә vә rotor sistemi әsasında
D) avtomat vә sintetik sistemi әsasında
E) düzgün variant yoxdur
574) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZın istehsal ve elmitexniki mәqsәdlәrinә aid deyil?
A) әhalinin mәşğulluğunun artması
B) xarici vә yerli texnikanın vә texnologiyanın axını
C) Elmi tәtqiqat vә tәcrübә işlәrin nәticәlәrinin tәtbiqinin sürәtlәnmәsi
D) elmitexniki kadrların konsentrasiyası
E) istehsalnәqliyyat infrastrukturunun inkişafı
575) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZın sosial mәqsәdlәrinә aid deyil?
A) büdcәyә daxil olmaların valyutalarının artması
B) әhalinin mәşğulluğunun artması
C) rifahın vә hәyat sәviyyәsinin artımı
D) sosial infrastrukturun inkişafının sürәtlәnmәsi
E) yeni iş yerlәrinin yaradılması
576) Sual:Bunlardаn hаnsı xüsusi iqtisаdi zоnаya аid dеyil?
A) xüsusi güzәştlәr
B) invеstоrlаrın әlvеrişli mаliyyәiqtisаdi mәkаnı оlmаsı
C) qanunvericilik bаzаsının tәkmillәşdirilmәsi
D) qеyrinеft vеktоrnnnn pаyının аzаldılmаsı
E) bölgәlәrdә vә rеgiоndа biznеs mühitinә tәsirin güclәndirilmәsi

577) Sual:Kоnqlоmеrаt birlәşmәlәrin üstünlüklәri hаnsılаrdır?
A) öz müştәrilәrinә nәzаrәtin әldә еdilmәsi
B) mаlgöndәrәnlәrә nәzаrәtin әldә еdilmәsi
C) yеnidәn istеhsаl prоsеsinin әvvәlki vә sоnrаkı mәrhәlәlәrinә аrtımın tәsiri
D) tәrәfdаşlаrın sеçilmә hüququnnn mümkün mәhdudiyyәti
E) riskin pаylаşdırılmаsı
578) Sual:Öz mәhsulunnn әmtәә nişаnı münаsibәtindә çоxmilli kоrpоrаsiyа hаnsı qәrаrı vеrә bilmir?
A) istеhlаkçılаrın әmtәә nişаnının qәbul еdilmәsi
B) әmtәә nişаnının mәqsәdyönlülüyü
C) istеhsаlçının әmtәә nişаnının vә yа ticаrәt vаsitәçisinin әmtәә nişаnının sеçilmәsi
D) rеklаm miqyаsı
E) Bir vә yа bir nеçә әmtәә nişаnının istifаdәsi
579) Sual:Bunlardаn hаnsı әmtәәnin yеtkinlik mәrhәlәsinә mәxsus dеyil?
A) әmtәәnin istеhsаlı vә sаtışı
B) yеniliklәr ölkәsindәn idхаlın аzаldılmаsı
C) yüksәk kаpitаl tntnmn
D) mәhsulun dаhа yüksәk stаndаrtlаşmаsı
E) rәqаbәtdә qiymәt fаktоrnnnn аrtırılmаsı
580) Sual:Bunlardаn hаnsı bеynәlxаlq fәrqlәnmәlәrin yumşаldılmаsı аmillәrinә аid dеyil?
A) mәdәni хәbәrdаrlıq
B) dilin охşаrlığı
C) ölkәlәrin qruplаşdırılmаsı
D) işçilәri üçün şәrаitlәrinin yахşılаşdırılmаsı
E) pоlisеntrizm
581) Sual:Bunlardаn hаnsı xаrici tәrәfdаşlаrı ilә işgüzаr dаnışıqlаrın hаzırlаnmаsının әsаs еlеmеntlәrinә аid dеyil?
A) dаnışıqlаrın prеdmеtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

B) işgüzаr iclаsının kеçirilmәsi
C) işgüzаr dаnışıqlаrın tәşkilаtçılаrının ахtаrıB tаpılmаsı
D) tәrәfdаşlаrının vә öz mаrаqlаrının müәyyәnlәşdirilmәsi
E) işgüzаr dаnışıqlаrın prоqrаmının vә plаnın işlәnmәsi
582) Sual:Bunlardаn hаnsı xаrici tәrәfdаşlаrı ilә işgüzаr dаnışıqlаrın аpаrılmаsı üsullаrınа аid dеyil?
A) еtimаdlı üsul
B) vаriаsiyа üsulu
C) intеqrаsiyа üsulu
D) kоnprоmis üsulu
E) bәrаbәrlәşdirmә üsulu
583) Sual:Bunlardаn hаnsı bаzаr iqtisаdiyyаtındа аlmаn mоdеli üçün bеynәlxаlq biznеs sаhәsindә xаrаktеrik оlmаyаn cәhәtdir?
A) çеvik әmәk bаzаrı
B) milli аdәtәnәnәlәrin bu vә yа digәr sәviyyәdә qоrunub sахlаnmаsı
C) bаzаr mехаnizminin sәmәrәli fәаliyyәti
D) sоsiаl prоblеmlәrin hәlli bахımındаn dövlәtin iqtisаdiyyаtа güclü tәsiri
E) ÜDM dәyәrinin dövlәt büdcәsindә yüksәk xüsusi çәkisi
584) Sual:әmtәәnin idxalı dedikdә nә başa düşülür?
A) Daxili bazarda satılmaq üçün xaricdәn әmtәә gәtirilmәsi
B) Müәyyәn ölkәdә hazırlanmış әmtәәnin xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
C) Birbaşa istehsal әlaqәlәri qaydasında hәmçinin transmilli şirkәtlәr çәrçivәsindә mәhsulların xaricә göndәrilmәsi
D) Daha әvvәl xaricdәn gәtirilmiş,o cümlәdәn beynәlxalq hәrraclarda satılmış әmtәәlәrin xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
E) Düzgün variant yoxdur
585) Sual:әmtәәnin ixracı dedikdә nә başa düşülür?
A) Müәyyәn ölkәdә hazırlanmış әmtәәnin xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
B) Daxili bazarda satılmaq üşün xaricdәn әmtәә gәtirilmәsi
C) Sonradan xaricә göndәrilmәsi şәrtilә emal mәqsәdilә xammal,yarımfabrikat vә detalların gәtirilmәsi
D) Transmilli şirkәtlәrçәrçivәsindә mәhsulların gәtirilmәsi

E) Düzgün variant yoxdur
586) Sual:Xarici bazarın tәhlili zamanı hansı amillәrә baxılması vacibdir?
A) Demoqrafiya şәraitinin dәyişmәsi
B) Әhalinin gәlirlәrinin bölüşdürülmәsi
C) Ölkәdә rәqabәtin fәaliyyәti
D) Әmtәә vә xidmәtlәrin hәyat dövrlәri
E) Bütün variantlar doğrudur
587) Sual:Beynәlxalq biznes özündә nәyi birlәşdirir?
A) 2 vә daha çox ölkә arasında hәyata keçirilәn istәnilәn tәsәrrüfat әmәliyyatlarını
B) Ancaq 2 ölkә arasında hәyata keçirilәn istәnilәn tәsәrrüfat әmәliyyatlarını
C) Gәlir әldә etmәk mәqsәdi daşımayan istәnilәn tәsәrrüfat әmәliyyatınl
D) Düzgün variant yoxdur
E) Ölkә sәrhәdlәrindәn kәnara çıxmayan istәnilәn tәsәrrüfat әmәiyyatlarını
588) Sual:Beynәlxalq hüquq dedikdә nә başa düşülür?
A) Beynәlxalq münasibәtlәrin subyektlәri olan dövlәtlәrin qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) Ölkә subyektlәrinin qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
C) Ancaq kommersiya şirkәtlәrinin münasibәtini tәnzimlәyәn sistem
D) Düzgün variant yoxdur
E) Müәssisәlәrin fәaliyyәtinә tәsir edәn hüquqi baza
589) Sual:Dünya qiymәti dedikdә nә başa düşülür?
A) Zәruri keyfiyyәt göstәricilәrinә cavab verәn әmtәә vә xidmәtin beynәlmilәl dәyәrinin pulla ifadәsinә deyilir
B) Zәruri keyfiyyәt göstәricilәrinә cavab vermәyәn әmtәә vә xidmәtin beynәlmilәl dәyәrinin pulla ifadәsinә deyilir
C) Xırda kommersiya әmәliyyatları hәyata keçirilәrkәn istifadә edilәn qiymәtlәr
D) Hesablaşmalarda qapalı valyutadan istifadә edilәn qiymәt
E) Düzgün variant yoxdur
590) Sual:’’Plyuralist demokratiya’’ dedikdә nә başa düşülür?

A) Müxtәlif ictimai qruplara öz mәnafeyini ifadә etmәyә vә rәqabәt mübarizәsindә onların qüvvәlәri nisbәtinә әks etdirәn kompromis qәrar qәbul
etmәyә imkan yaradan idarәçilik forması
B) Maliyyәçi vә sәnayeçi qrupların hakimiyyәti
C) Vahid kütlәvi partiya olan sistem
D) Düzgün variant yoxdur
E) Hakimiyyәtin qeyrimәhdudluğu onun vәtәndaşlarının nәzarәtindәn çıxması
591) Sual:Bazar iqtisadiyyatı dedikdә nә başa düşülür?
A) Çoxlu müәssisә ve ailә tәsәrrüfatlarının әmtәә vә xidmәtlәr bazarında qarşılıqlı münasibәtdә olarkәn verdiklәri müstәqil qәrarları vasitәsilә
bölüşdürülәn iqtisadiyyat
B) Әnәnәvigeri qalmış texnika vә әl әmәyinә әsaslanan iqtisadiyyat
C) 2 iqtisadi sistemin ünsürlәrini özundә birlәşdirәn vә bir iqtisadi sistemdәn digerinә keçid funksiyasını yerinә yetirәn spesifik 1 iqtisadi sistem
D) Bütün resurslara ictimai mulkiyyәtin hakim olması ilә xarakterizә olunur
E) Düzgün variant yoxdur
592) Sual:Keçid iqtisadiyyatı dedikdә nә başa düşülür?
A) 2 iqtisadi sistemin ünsürlәrini özündә birlәşdirәn vә bir iqtisadi sistemdәn digәrinә keçid funksiyasını yerinә yetirәn spesifik 1 iqtisadi sistem
B) Çoxlu müәssisә vә ailә tәsәrrüfatlarının әmtәә vә xidmәtlәr bazarlarında qarşılıqlı munasibәtdә olarkәn verdiklәri müstәqil qәrarları vasitәsilә
sәrvәtlәri birlәşdirәn iqtisadiyyat
C) Bütün resurslara ictimai mülkiyyәtin hakim olması ilә xarakterizә olunur
D) Әnәnәvi geri qalmış texnika vә әl әmәyinә әsaslanan iqtisadiyyat
E) Düzgün variant yoxdur
593) Sual:İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı heyәtin seçilmәsi meyarlarına hansı aiddir?
A) dispozisiya
B) fiziki cәhәtlәr
C) şәxsi cәhәtlәr
D) intellekt
E) bütün cavablar doğrudur
594) Sual:İngiltәrәnin başçılığı ilә 1 qrup ölkәlәr hansı zonanı qurdular?

A) ’’Sterlinq zonasını’’
B) ’’Dollar zonası’’
C) ’’Yena zonasi’’
D) ’’Marka zonası’’
E) Düzgün variant yoxdur
595) Sual:SOR dedikdә nә başa düşülür?
A) Borc almaq üçün xüsusi hüquq
B) Borc vermәk üçün xüsusi hüquq
C) % dәrәcәlәrini azaltmaq üçün xüsusi hüquq
D) İnvestisiya yerlәşdirmәk üçün xüsusi hüquq
E) mülkiyyәt hüququ
596) Sual:Bunlardan hansı әmtәәnin tәsnifatına aid deyil?
A) İctimai ehtiyacı ödәyәn,mübadilә üçün istehsal edilәn lakin görünmәz vә hiss edilmәz insan әmәyi predmeti
B) Fiziki formaya sahib olan insan әmәyi predmeti
C) Müxtәlif ölkәlәr arasında hәrәkәt edәn mәhsullar
D) Görünәn vә hiss edilәn,insan әmәyi predmeti
E) Düzgün variant yoxdur
597) Sual:Xidmәt dedikdә nә başa düşülür?
A) İctimai ehtiyacı ödәyәn ,mübadilә üçün istehsal edilmiş lakin görünmәz vә hiss edilmәz insan әmәyi predmeti
B) Görünәn vә hiss edilәn insan әmәyi predmeti
C) Mübadilә üçün istehsal edilәn vә fiziki formalara sahib olan insan әmәyi predmeti
D) Düzgün variant yoxdur
E) Müxtәlif ölkәlәr arasında hәrәkәt edә bilәn mәhsullar
598) Sual:Porterә әsasәn bu mәrhәlәlәrdәn hansı ölkәnin hәyat dövrәsinin mәrhәlәsinә daxil deyil?
A) yetkinliyin mәrhәlәsi
B) istehsal amillәrin mәrhәlәsi
C) investisiyaların mәrhәlәsi

D) yeniliklәrin mәrhәlәsi
E) sәrvәtin mәrhәlәsi
599) Sual:Porterә әsasәn beynәlxalq biznesdә ölkәnin rәqabәtә davamlılığı nә ilә tәyin edilir?
A) faktor şәrtlәriylә
B) tәlәbatın şәrtiylә
C) xidmәt edәn vә yaxın sahәlәrin vәziyyәtiylә
D) müәyyәn rәqabәt vәziyyәtindә firmanın strategiyasıyla
E) Bütün variantlar doğrudur
600) Sual:ABŞın xarici iqtisadiyyatının 1947 il üçün analizindә XekşeraOlinın nәzәriyyәsini tәkzib etmiş müşahidә necә adlanır?
A) Leontyevin Paradoksu
B) Porterin Hәyat dövrәsi
C) komparativ üstünlüklәrin Nәzәriyyәsi
D) doğru cavab yoxdur
E) Marşalın Planı
601) Sual:Rikardo nәzәriyyәsini hansı alimlәr inkişaf etdirdilәr?
A) E. Xekşer vә B. Olin
B) J. B. Sey vә A. Smit
C) D. Mil vә B. Olin
D) E. Xekşer vә D. Mil
E) doğru cavab yoxdur
602) Sual:Rikardo öz nisbi üstünlüklәrin nәzәriyyәsindә hansı mәlum misalı nümunә gәtirirdi?
A) şәrab vә parça
B) üzüm vә yun
C) güllәr vә şәrab
D) sitrus meyvәlәri vә şәrab
E) düzgün variant yoxdur

603) Sual:T. Men vә A. Monkreten xarici ticarәt vә beynәlxalq biznesi nә hesab edirdilәr?
A) xarici ticarәt qızıl ehtiyatların artırılmasına imkan yaratmalıdır
B) mübadilә hәr ölkә üçün hansı ki, onda tam üstünlüyü tapır әlverişlidir
C) nisbi xeyir әn böyük olan malların istehsalında ixtisaslaşdırılmaq hәr ölkәnin xeyrinәdir
D) doğru cavab yoxdur
E) idxalın ixrac üzәrindә üstünlüyü yeganә etibarlı fәaliyyәtdir
604) Sual:Gömrük birliyi nәdir?
A) ticarәtdә gömrük rüsumlarının lәğv edilmәsi haqqında 2 vә daha çox dövlәtin arasında bağlanan müqavilә, kollektiv proteksionizmin forması
B) әrazi cәhәtdәn kiçik elmitexniki zona
C) tәrәflәr rüsumun tarifinı birtәrәfli qayda ilә artırır vә ya aşağı salırlar
D) preferensial zona, hansının ki, çәrçivәsindә miqdar mәhdudiyyәtlәrindәn azad beynәlxalq mallarla ticarәt dәstәklәnir
E) doğru cavab yoxdur
605) Sual:NAFTAın әsas müddәalarına daxil deyil:
A) Şimali Amerika bazarın asiya vә avropa şirkәtlәrin ekspansiyasından müdafiәsi
B) әtraf mühitlә bağlı problemlәrin hәlli üçün 3 tәrәfli qrupların yaradılması
C) ABŞ Kanada vә Meksika öz aralarında ticarәt etdiyi mallara gömrük rüsumlarının lәğvi
D) Meksikada bank vә sığorta işi sahәsindә çalışan Amerika vә Kanada şirkәtlәrin kapital qoyuluşuna vә rәqabәtinә qoyulan qadağanın lәğvi
E) Meksikadan malların idxalının qadağası
606) Sual:Kütlәvi istehsalın xüsusiyyәtlәri:
A) İş yerlәrinin ixtisaslaşması
B) Xüsusi vә ixtisaslaşmış avadanlıq vә xüsusi çәkiyә malik olması
C) Kompleks mexanikilәşdirilmiş, atomatlaşdırılmış texnoloji proreslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi
D) Müәssisәnin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin tәtbiqi
E) Bütün variantlar düzgündür
607) Sual:Seriyalı istehsalın xüsusiyyәtlәri:
A) әhәmiyytәli miqdarda hazırlana geniş çeşiddә tәkrarlana mәhsulun daim olması
B) seriyalarla haqzırlanan mәhsulun döriliyi

C) İstehsal tsikilinin müddәtinin qısa olması
D) Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin avtomatlaşdırılması
E) Bütün variantlar düzgündür
608) Sual:Fәrdi istehsalın xüsusiyyәtlәri:
A) Texnoloji ixtisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili
B) İstehsalın tәşkil müddәtinin böyük olması
C) Bitmәmiş istehsalın çox olması
D) Canlı әmәk xәrclәrinin nisbәtәn çox olması
E) Bütün variantlar düzgündür
609) Sual:İstehsal proqramı nәdir?
A) Müәssisәnin biznes planının әsas bölmәsi mәhsul iostehsalı vә realizasiya bölmәsidir
B) Müәssisәnin biznes proqramının әsas bölmәsi
C) әmәk resurlarının bölüşdürülmәsinin biznes planı
D) müәssisәnin biznes planının әsas bölmәsi, investisiyanın cәlb edilmәsi
E) Bütün variantlar düzdür
610) Sual:Biznesin restrukturizasiyasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri:
A) Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullara bazarda tәlәbin azalması, rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsi
B) İstehsal edilәn mәhsulun yüksәk keyfiyyәti
C) Rәqabәt mübarizәsinin azalması
D) Istehsal edilәn mәhsulun qiymәtinin qalxması
E) Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarda tәlәbin çoxalması
611) Sual:İnstitut tәminatı deyilәndә nә başa düşülür?
A) intellekt mülkiyyәt sahәsindә ixtisaslaşdırılmış beynәlxalq vә milli tәşkilatların fәaliyyәt göstәrmәsi
B) әldә edilәn xarici texnologiyaların maliyyә hesablamalarının effektiv sxemlәri
C) bütün haqq vә münasibәt toplumunun hüquqi müdafiәsi
D) toplu dәyәyrin artması
E) heç biri

612) Sual:Portfel investoru xarici ölkәlәrdә nә maraqlandırır?
A) xarici qiymәtli kağızların gәlirlik sәviyyәsi
B) qoyuluşlar üzrә risklәrin sәviyyәsi
C) xarici qiymәtli kağızların likvidlik sәviyyәsi
D) öz qiymәtli kağız portfelini xarici mәnşәli kağızların hesabına diversifikasiya edilmәsi
E) hamısı
613) Sual:K. Marks kapitalın ixracını nә ilә izah etmişdir?
A) kapitalın ölkәdәki artıqlığı ilә
B) kapitalın ölkәdәki әskikliyi ilә
C) işgüzar aktivliyin aşağı olması ilә
D) ölkәnin avtarkiya ölkәsi olması ilә
E) heç biri
614) Sual:Neokeyns vә neoklassik nәzәriyyәlәri nәyә әsaslanır?
A) makroiqtisadi analizә
B) mikroiqtisadi analizә
C) investorların davranışına
D) ev tәsәrrüfatı vә firmaların davranışına
E) heç biri
615) Sual:Portfel investisiyalarının beynәlxalq uçotunu aparmaq üçün istifadә olunan svop nә demәkdir?
A) müәyyәn bir müddәtdәn sonra qiymәtli kağız mübadilәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır
B) qısamüddәtli mel alәti olub borc almanın bankla bağladığı müqaviklә әsasında buraxılır
C) faiz stavkasının hәcmi haqqında razılaşmadır
D) tikintiyә qoyulan investisiyalar
E) heç biri
616) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı proteksionizm hissәsi kimi müәyyәn sektorlarda , xüsusilә kәnd tәsәrrüfatı, kәnd tәsәrrüfatı proteksionizm çәrçivәsindә
proteksionizim necә adlanir?

A) Seçici
B) Sәnaye;
C) Kollektiv
D) Gizli;
E) Kollektivgizli;
617) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi iqtisadi üsulların kömәyi ilә ?
A) Lisenziyalar, kvotalar , könüllü ticarәt mәhdudiyyәtlәri , texniki maneәlәr;
B) Gömrük tarifi vә gömrük rüsumları
C) Subsidiyalar. kreditlәr;
D) Vergilәr vә rüsumlar, dövlәt satınalmaları
E) Dempinq;
618) Sual:Ticarәt siyasәtinin alәtlәrinә daxildir ?
A) Gömrük rüsumları vә kvota lisenziyaların, könüllü ticarәt mәhdudiyyәtlәri , vergilәr vә ödәnişlәr, dempinq , subsidiyalar vә kreditlәr;
B) Planlaşdırma. proqnozlaşdırma, menecment, marketinq ;
C) Qiymәt, tәlәb vә tәklif;
D) İxracı, idxalı, tәkrar ixracı;
E) Proteksionizm, ticarәt genişlәndirilmәsi;
619) Sual:Hansı nәzәriyyә tәchizat tәrәfdәn ticarәti izah edir ?
A) Tәlәb bәrpa nәzәriyyәsi
B) Istehsal nәzәriyyәsinin әks amillәri
C) Tәlәb vә әks crossover tәlәb nәzәriyyәsi
D) Istehsal spesifik amillәri nәzәriyyәsi
E) Texnologiya boşluğu nәzәriyyәsi ;
620) Sual:Revalvasiya dedikdә nә başa düşülür?
A) Milli valyutanın beynәlxalq valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin yuxarı qalxması
B) Milli valyutanın beynәlxalq valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi
C) Milli valyutanın beynәlxalq valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin dәyişmәz qalması

D) Beynәlxalq valyutann milli valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin yuxarı qalxması
E) Düzgün variantyoxdur
621) Sual:Valyuta siyasәti dedikdә nә başa düşülür?
A) Beynәlxalq valyuta vә iqtisadi münasibәtlәr sferasında hәyata keçirilәn vә ölkәnin cari vә strateji mәqsәdlәrinә uyğun olan tәdbirlәr mәcmusudur
B) Beynәlxlaq valyuta vә digәr iqtisadi münasibәtlәr sferasında hәyata keçirilәn vә ölkәnin yalnız cari mәqsәdlәrinә uyğun olan tәdbirlәr
mәcmusudur
C) 1 ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә olunmuş qiymәtidir
D) Düzgün variant yoxdur
E) Bir vә digәr ölkәnin başqa ölkәlәrlә iqtisadi sәmәrәlilik әsasında qurulmuş biznes әlaqәlәri
622) Sual:Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi hansı nәticәyә gәtirmir?
A) İdxalı ucuzlaşdırır
B) Xarici әmtәәlәrә olan tәlәb aşağı düşür
C) İxracatçılar istehsal etdiklәri mәhsulu dünya bazarlarında daha aşağı qiymәltә satırlar
D) Düzgün variant yoxdur
E) Milli pul vahidindә ifadә olunmuş real borclar azalır
623) Sual:Mәnfi saldolu beynәlxalq tәdiyyә balansı beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir edir?
A) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur
B) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin yüksәlmәsinә sәbәb olur
C) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin sabit qalmasına sәbәb olur
D) Bütün variantlar doğrudur
E) Heç cür tәsir etmir
624) Sual:Müsbәt saldolu tәdiyyә balansı beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir göstәrir?
A) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin artmasına sәbәb olur
B) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin azalmasına sәbәb olur
C) Beynәlxalq valyuta mәzәnnәsinin sabit qalmasına sәbәb olur
D) Bütün variantlar doğrudur
E) Heç cür tәsir etmir

625) Sual:Tәdiyyә balansı nәyi әks etdirir?
A) Başqa ölkәlәrdәn daxil olan pul vәsaitlәrinin ümumi mәblәği ilә digәr ölkәdә olan pul ödәmәlәrinin mәblәğini әks etdirir
B) texniki haqqhesab cәdvәli
C) istehlak olunmuş mәhsulları
D) anbarda olan vә istesal olunan mәhsulları
E) Düzgün variant yoxdur
626) Sual:’’Mütlәq üstünlük’’anlayışı kimә mәxsusdur?
A) Adam Smit
B) D.Rikardo
C) K.Marks
D) V.Leontyev
E) Düzgün variant yoxdur
627) Sual:1517 әsrlәrdә mövcud olan merkantilizm mәktәbi ölkәnin varlanmasının mәnbәlәrini nәdә görürdülәr?
A) xarici biznesin inkişafında
B) sәrvәtin sadә qaydada toplanmasında
C) daxili bazarın inkişaf etmәmәsindә
D) düzgün variant yoxdur
E) sәnayenin inkişafında
628) Sual:Ölkәdaxili ixtisaslaşdırma daha ucuz ehtiyatın üstün vәziyyәtlәrinin istefadәsindә inşa edilmәlidir. әgәr kapital (faiz) ucuzdursa onda
kapitaltutumlu mәhsullara istiqamәtlәnmәk mәslәhәtdir, әmәk ucuz olanda isә әmәktutumlu mәhsullara istiqamәtlәnmәk lazımdır. Bu haqda nәticәlәr
hansı nәzәriyyәni xarakterizә edir?
A) Әsaslı üstünlüklәr nәzәriyyәsi
B) Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
C) İstehsal amillәrin nisbәti nәzәriyyәsi
D) Ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
E) Texnolojı qeyribәrabәrlik nәzәriyyәsi

629) Sual:Müqayisәli üstünlüklәrә malik olan әmtәәnin ixrac olunmasını, ixrac әmtәә isә yalnız onun müqayisәli xәrclәri digәr ölkәdә analojı
xәrclәrdәn daha aşağı olan halda digәr ölkә üçün idxal ola bilәr, bu haqda nәticәlәr hansı nәzәriyyәni xarakterizә edirlәr?
A) Әsaslı üstünlüklәr
B) Müqayisәli üstünlüklәr
C) İstehsal amillәri
D) Beynәlxalq dәyәr
E) Texnolojı qeyribәrabәrlik
630) Sual:Xarici ticarәtin ikiamilli modelinin müәllifi kimdir?
A) D. Rikardo
B) D. Petti
C) A. Smit
D) XekşerOlin
E) M. Pozner
631) Sual:Beynәlxalq biznesdә hansı proses üçün müәssisәninn idarә edilmәsinin yeni tәşkilati formasının seçilmәsi, investisiya qoyuluşlarının
tәrkibi vә strukturuna әsaslı şәkildә yenidәn baxılması әsas ola bilәr?
A) restrukturizasiya
B) injinirinq
C) reinjinirinq
D) reinjinirinq vә restrukturizasiya
E) düzgün variant yoxdur
632) Sual:İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanının birinci mәrhәlәsi necә hәyata keçirir?
A) xaotik olaraq işçi seçilir
B) rәhbәr işçilәri müşahidә edir vә onlarin arasinda әn nüfuzlu vә avtoritetli olanini seçir
C) işçilәr iyerarxik olaraq seçilir
D) düzgün variant yoxdur
E) rәhbәr işçilәri müşahidә etmәdәn seçir
633) Sual: Аtаlıq qаyğısı аdı аltındа inkişаf еtmiş ölkәlәrin gеridә qаlаn ölkәlәrә yаrdımı vә yа böyük şirkәtlәrin öz işçilәrinә qаrşı mеnеcmеnti

A) pаtеrnаlizm
B) pаskаl
C) pеsо
D) «PlаnVеrnеrа»
E) «PlаnKeоq»
634) Sual:xаrici ticаrәt әmәliyyаtlаrının tәrtibаt tеxnikаsınа аid dеyil
A) Оfеrtа göndәrilmәsi
B) Аlıcı, sаtıcı tәrәfindәn sifаrişin tәsdiq olunması
C) Аlıcılаrın stimullаşdırılmаsı
D) Dаnışıqlаrdа iştirаk еtmәk
E) Müqаvilәlәrin tәrtib olunması vә imzаlаnmаsı
635) Sual:Valyuta qanunlаrındа hеç bir mәhdudiyyәt qоymаyаn ölkәlәrin valyutalаrı nеcә valyuta аdlаnır?
A) dönәrli
B) tаm dönәrli
C) qismәn dönәrli
D) üzәn
E) yеrli valyuta
636) Sual:әrәb dövlәtlәr liqаsı – şәrq regionu dövlәtlәrinin Birlәşmәsi. Tәşkilаtın fәаliyyәtini әsаsnаmә tәşkil еdir.
A) Siyаsәt
B) Iqtisаdiyyаt
C) Ümumi Bаzаr
D) Ölkәlәr аrаsındа iqtisаdi әlаqәlәri möhkәmlәndirmәsi
E) Аzаd iqtisаdi zоnаlаrın yаrаdılmаsı
637) Sual:xаricә mаl impоrt göndәrilmәsi nә аdlаnır?
A) Bаrtеr
B) Еkspоrt
C) İmpоrt

D) Rеekspоrt
E) Lizinq
638) Sual:Bеynәlxаlq ticаrәt qаydаlаrını tәnzimlәyәn әsаs Bеynәlxаlq struktur vә hеsаb еdilir?
A) Bеynәlхаlq ticarәtmәrkәzi
B) Bеynәlхаlq valyuta fоndu
C) Ticаrәt vә inkişаf üzrә BMT kоnfrаnsı
D) Ümumdünyа ticаrәt tәşkilаtı
E) Bеynәlхаlq ticаrәt infоrmаsiyаsı vә әmәkdаşlıq аgеntliyi
639) Sual:Аzәrbаycаnın Bеynәlxаlq iqtisаdi tәşkilаtlаrdа iştirаkının әsаs mәqsәdi nәdәn ibаrәtdir?
A) mәhsul sаtışı üçün tәzә bаzаrlаr ахtаrışı
B) iqtisаdi sfеrаdа әmәkdаşlığın gеnişlәnmәsi
C) iqtisаdi аrtımın sürәtlәnmәsi
D) stаbil invеstisiyаnın tәmin еdilmәsi
E) хаrici işgüzаr аdаmlаrlа әlаqәlәrin gеnişlәnmәsi
640) Sual:Beynәlxalq biznesdә sәhmdar cәmiyyәtinin dividend siyasәti nәdir?
A) sәhmdarların dividend alması sahәsindә әmlak iddialarının ödәnilmәsinә rәğmәn cәmiyyәtin mövqeyini әks etdirәn fәaliyyәt proqramıdır
B) sәhmlәri buraxanların vә onları satanların qeydiyyat prosesidir
C) sәhmdar kapitalının strukturunun dәyişdirilmәsi üzrә konkret nәticәnin әldә olunmasına yönәldilmiş emissiyanın mәcmusu
D) düzgün variant yoxdur
E) müxtәlif mәqsәdlәr üçün xüsusi sәhmlәrin alınması
641) Sual:Beynәlxalq biznesdә investisiyanın planlaşdırılmasına zamanı texniki risklәrә hansı aiddir?
A) avadanlıqların köhnәlmәsi
B) atmosferә vә suya tullantılar
C) sosial infrastruktur
D) qeyrisabit tәlәbat
E) düzgün variant yoxdur

642) Sual:Beynәlxalq biznesdә rentabellik mәnfәәtin әsas normalaşdırılan dövriyyә necә hesablanır?
A) xalis mәnfәәtin akitvlәrә nisbәtidir
B) xalis mәnfәәtin әsas fondlara nisbәti hesablanır
C) istehsal fondlarına olan nisbәti kimi hesablanır
D) düzgün variant yoxdur
E) mәnfәәt vә daimi xәrclәrin satışdan alınan gәlirdә payıdır
643) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasının vәzifәsinә hansı aid deyil?
A) qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrin reallaşdırılması
B) müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәtinin reallaşdırılması
C) müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
D) öz daxili tәlәbatını ödәmәk vә xarici agentlәr qarşısında öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin potensial imkanlarının aşkara
çıxartmaqdır
E) düzgün variant yoxdur
644) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin rolu adәtәn neçә istiqamәtdәn ibarәtdir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) düzgün variant yoxdur
645) Sual:Beynәlxalq biznesdә maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn Qandanı sistemi ni nә tәşkil edir?
A) pul vәsaitlәri, kapital vә qiymәtli kağızlar
B) әsas fondlar
C) banklar
D) qeyrimaterial aktivlәr
E) düzgün variant yoxdur
646) Sual:Brendinq siyasәti dedikdә nә başa düşülür?
A) mәşhur brendlәrә malik mallara daha yüksәk qiymәt qoyulması

B) әlavә rahatlıqlar tәklif olunur
C) alıcıya digәr mallarla birlikdә tam vә ya qismәn komplektdә mal tәklif olunur
D) mәlumat mәhsulları üçün yaxşı uyğun gәlir
E) düzgün variant yoxdur
647) Sual:Bazarın tәkamülü hansı sxem üzrәdir?
A) daxili bazarmilli bazarbeynәlxalq bazardünya bazarı
B) daxili bazarbeynәlxalq bazarmilli bazardünya bazarı
C) beynәlxalq bazardaxili bazarmilli bazardünya bazarı
D) dünya bazarıbeynәlxalq bazardaxili bazarmilli bazar
E) düzgün variant yoxdur
648) Sual:FOB qiymәti dedikdә nә başa düşülür?
A) satıcı yalnız nәql etmә vә siğortalama üzrә xәrclәrin bir hissәsini yәni malın gәminin portuna çatdırılması anına qәdәr daşıyır
B) göndәrәnin nәql ekspeditor xәrclәrini malın limana qәdәr çatdırılması ilә mәhdudlaşır
C) düzgün variant yoxdur
D) fәsil xarakteri daşıyan kütlәvi tәlәbat mәhsulları
E) qapalı iqtisadi mәkanda dövriyyә edәn mәhsul üçün
649) Sual:Tәklifin qiymәtlәri hansı yollarla hesablanır?
A) bütün variantlar doğrudur
B) xәrclәrlә
C) parametrik
D) normativ parametrik
E) istehlak effektinin eskpert hesablanması
650) Sual:Faktiki sazişlәrin qiymәtlәri dedikdә nә başa düşülür?
A) tәrәflәrin qeyd etdiyi daxili vә xarici bazarda mәhsulun alqısatqı qiymәtlәri
B) fәrdi vә az seriyalı istehsal mәhsulu üçün istehsalçılar tәrәfindәn tәrtib olunur
C) müәyyәn bir müddәtә tәşkil edilmiş xüsusi satış bazarlarında fәaliyyәt göstәrәn qiymәt
D) düzgün variant yoxdur

E) kütlәvi vә oxşar malların daimi fәaliyyәt göstәrәn topdansatış bazarının qiymәtlәri
651) Sual:CİF qiymәti dedikdә nә başa düşülür?
A) malın daşınması, gömrük rüsumlarını ödәnilmәsi, malın korlanması vә ya lәğv olunması xәrclәri daxil olmaqla bütün xәrclәri daxil edir
B) göndәrәnin nәqliyyat ekspeditor xәrclәrini malın limana qәdәr çatdırılması qiymәti
C) malın nәql edilmәsi üzrә bütün xәrclәri daxil edir, lakin siğortalama üzrә xәrclәri daxil etmir
D) düzgün varianr yoxdur
E) xammal mәhsulları üçün xas olan qiymәt
652) Sual:Diler endirimlәri kimlәrә tәqdim olunur?
A) topdan vә pәrakәndә satıcılarına, agentlәrә vә vasitәçilәrә
B) nәğd ödәmә endirimlәri
C) fәsil xarakteri daşıyan mәhsul satıcılarına
D) düzgün variant yoxdur
E) hökumәt
653) Sual:Nağd ödәmәyә vә ya әvvәlcәdәn ödәmәyә görә hansı endirim tәqdim olunur?
A) skonto
B) bonus
C) diler endirimlәri
D) miqdar endirimlәri
E) düzgün variant yoxdur
654) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda c nәyi göstәrir?
A) Parelel olaraq әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olan iş yerlәrinin sayı
B) Partiyadakı detalların sayını
C) iş günlәrinin uzunluğunu
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
655) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda n nәyi göstәrir?

A) Partiyadakı detalların sayını
B) Partiyadakı detalların keyfiyyәtini
C) Partiyadakı detalların istehsalını
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
656) Sual:İstehsalın uzunluğu düsturunda Tn nәyi göstәrir?
A) Tn mәmulatın hazırlanması üzrә istehlak tsiklinin, iş günlәrinin uzunluğunu
B) Tn mәmulatın hazırlanması üzrә istehsal tsiklinin, iş günlәrinin uzunluğunu
C) Tn mәmulatın hazırlanması üzrә istehlak vә istehsal tsiklinin, iş günlәrinin uzunluğunu
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
657) Sual:İstehsal uzunluğu hansı düsturla hesablanır?
A) Tn=n∑m×tk/csg +m×tmp/sq+tc
B) Tm=n∑m×tk/csg +m×tmp/sq+tc
C) Tn=m∑m×tk/csg +m×tmp/sq+tc
D) Tn=m∑m×tmp/csg +m×tmp/cq+tc
E) Düzgün cavab yoxdur
658) Sual:Mәmulatın hazırlanması nәdir?
A) İstehsal tsikilnin uzunluğunun hesablanması tәktәk istehsalda başlıca tәqvimplan hesablanmasıdır
B) İstehlak tsikilnin uzunluğunun hesablanması tәktәk istehsalda başlıca tәqvimplan hesablanmasıdır
C) İstehsal tsikilnin uzunluğunun hesablanmadan tәktәk istehsalda başlıca tәqvimplan hesablanmasıdır
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
659) Sual:Tәktәk istehsalda tәqvimplan hesablamalara nә daxildir?
A) Mәmulatlarının hazırlanmasının uzunluğunun hesablanması vә ayrıayrı sifarişlәr üzrә dövrü qrafiklәrin qurulması
B) Sexlәrin işlәrindә tәqvim qabaqlamalarının müәyyәn edilmәsi
C) İstehsala qәbul olunmuş sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsinin toplu qabaqlamamlarının dәqiqlәşdirilmәsi

D) İstehsal meydançaları vә avadanlıqların yüklәnmәsinin yoxlama mәqsәdi ilә hesablanması
E) Düzgün cavab yoxdur
660) Sual:Müәssisәnin istehsal gücü hansı ardıcıllıqla hesablanır?
A) әvvәlcә aparıcı avadanlıqların istehsal gücü, sonra onun vasitәsi ilә aparıcı istehsal gücü vә sonuncunun vasitәsi ilә aparıcı sexin istehsal gücü
müәyyәn etdirir
B) aparıcı avadanlıqların istehsal gücü, sonra onun vasitәsi ilә aparıcı sexin istehsal gücü müәyyәn etdirir
C) Düzgün cavab yoxdur
D) Bütün cavablar düzgündür
661) Sual:Orta illik istehsal gücündә Tm nәdir?
A) Fәaliyyәt müddәti
B) Orta illik sıradan çıxan güclәr
C) Giriş güclәri
D) Orta illik daxil olan güclәr
E) Düzgün cavab yoxdur
662) Sual:Orta illik istehsal gücündә Ms nәdir?
A) Giriş güclәri
B) Orta illik daxil olan güclәr
C) Orta illik sıradan çıxan güclәr
D) Fәaliyyәt müddәti yoxdur
E) Düzgün cavab yoxdur
663) Sual:Orta illik gücü düsturunda Mg nәdir?
A) Mor=Mg+(Md*Ts/12)(Ms(12Tm)/12)
B) Mor=Ms+(Mg*Ts/12)(Ms(12Tm)/12)
C) Mor=Mg+(Ms*Ts/12)(Ms(12Tm)/12)
D) Mor=Ms+(Mg*Ts/12)(Mg(12Tm)/12)
E) Düzgün cavab yoxdur

664) Sual:İstehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır?
A) Avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı, avadanlığın keyfiyyәt tәrkibi, texnika vә texnologiyanın mütәrәqqilik dәrәcәsi
B) Xammal vә materialların keyfiyyәti
C) Istehsal vә әmәyin tәşkili
D) Müәssisәnin ixtisaslaşması sәviyyәsi, avadanlığın iş vaxtı fondu
E) Bütün variantlar düzgündür
665) Sual:İstehsal güclәri nә demәkdir?
A) Yeni texnologiyanın vә әmәyin elmi tәtbiqi üzrә tәdbirlәr nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarından tam istifadә etmәk vә müәssisәnin müәyyәn
edilmiş nomenklaturada vә çeşiddә maksimum mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir
B) Köhnә texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi
C) Müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklatura vә çeşiddә minimum mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәti
D) Müәssisәnin mәhsulunun realizasiyası qabiliyyәtidir
E) Düzgün cavab yoxdur
666) Sual:Mәhsul növlәrinin hansı xarakterik әlamәtlәri var?
A) Az miqdarda avadanlıqalrı yüklәyirlәr
B) Emala az vaxt tәlәb edirlәr
C) Mәhsul vahidinә daha çox mәnfәәt gәtirirlәr
D) Bütün variantlar düzgündür
667) Sual:İxrac olunan әmtәәlәrә hansılar aiddir?
A) Halhazırda ixrac olunur vә ya daxili bazarda reallaşdırılan amma xaricәdә satıla bilәn mәhsullar
B) Halhazırda idxal vә ya daxili bazarda tәklif olunan ,amma xarici mallarla әvәz olunan mallar
C) Daxili bazar üçün istehsal olunan vә istehlak olunan mallar
D) Ölkәlәr arasında yüksәk nәqliyyat xәrclәrini keçә bilmәyәn әmtәәlәr
E) Ölkәlәr arasında gömrük sәdlәrini keçә bilmәyәn mallar
668) Sual:Mühәndis mәslәhәtçi xidmәtlәri hansı formada tәqdim olunur?
A) texniki sәnәdlәşdirmә
B) smeta

C) tövsiyyә
D) araşdırmaların nәticәlәri
E) bütün cavablar doğrudur
669) Sual:Satıla bilәn әmtәәlәrә aiddir?
A) Nәqliyyat, saxlama, әlaqә vә maliyyә vasitәçiliyi
B) Eyni ölkәdә istehsal vә istehlak olunan mallar
C) Müxtәlif ölkәlәr arasında hәrәkәt edәn mallar
D) komunal,sosial vә şәxsi xidmәtlәr
E) Ölkәlәr arasında yerini dәyişmәyәn mallar
670) Sual:Satıla bilmәyәn mallara aiddir?
A) Komunal, sosial vә şәxsi xidmәtlәr
B) Daxili tәlәbat balansının saxlanılmasında çox vacibdir, onların olmaması ciddi iqtisadi disbalansa gәtirәn mallar
C) Daxili bazar üçün istehsal olunan vә istehlak olunan mallar
D) Qiymәti milli bazarın balansının vә tәklifә görә müәyyәn olunan mallar
E) Bütün cavablar düzdür
671) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin dünya ticarәtindә payı?
A) 7075%
B) 2024%
C) 5070%
D) 68%
E) 6065%
672) Sual:Bunlardan hansının iqtisadi inkişafı ölkәnin ticarәt şәrtlәrinin pislәşmәsinә gәtirib cıxarır?
A) İdxal әvәzlәyicisi
B) İxrac genişlәnmәsi
C) Müflislәşmә
D) İqtisadi inkişafın bütün tiplәri
E) Bütün cavablar doğrudur

673) Sual:Xarici ticarәt siyasәtinin tiplәrinә aiddir?
A) Sәrbәst ticarәt
B) İdxal әvәzlәyici
C) İxrac istiqamәti
D) Dempinq
E) Bütün cavablar doğrudur
674) Sual:Xarici investisiyalı şirkәtlәr formasında var?
A) Әlaqәlәndirmәk
B) Docherinoy şirkәti .bağlı, sәhmdar vә transmilli şirkәtlәrin;
C) Kollektiv tәsәrrüfatlar;
D) Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt;
E) Unitar müәssisә;
675) Sual:Dövlәt vasitәsilә birbaşa investisiyaya yardım edirlәr?
A) Zәmanәt üçün, mübahisәlәrin hәlli sığorta, xarici investisiyailә diplomatik vә inzibati kanallar;
B) Gömrük rüsumları, vergilәr vә ödәnişlәr azad;
C) Aşağı faiz dәrәcәlәri subsidiya;
D) İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq;
E) Milli müalicә edilmәsi;
676) Sual:Beynәlxalq investisiya әsas ümumi qaydaları daxildir?
A) Giriş hüququ, әdalәtli vә ayrıseçkilik şәraiti, müqavilәnin lәğv mübahisәlәrin hәlli;
B) Ölkәnin çoxmillәtli filialı millilәşdirilmәsi qanunu pozan vә investor kompensasiya olmadan;
C) Daxili vә xarici investorlar üçün qeyribәrabәr faydaları yaradılması;
D) MFN qaldırılması investisiya mәhdudlaşdırmaq;
E) Ayrıseçkilik müalicә tәtbiqi;
677) Sual:Aşağıdakı yazılan hansı ölkәnin iqtisadi vәziyyәti beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsinin dövlәt mexanizmlәrinin tәsiri ilә tәsvir edilә
bilәr?

A) İstehlakçı artıq vә prodüser artıq
B) Bölüşdürülmәsi miqyası vә tәsiri
C) Ticarәt yaradılması vә ticarәt tәxribat tәsiri
D) Әmәliyyat görәn vә satılan malların
E) Qorunması vә istehlak tәsiri
678) Sual:Razılığa gәlәn tәrәflәrin birbirinә bütün hüquqları tәmin edildiyinә görә müavinәt vә güzәştlәr hәr hansı üçüncü ölkәdә istifadә edәcәk?
A) Milli müalicә
B) Әn әlverişli
C) Birjası
D) Gömrük
E) Güzәştli
679) Sual:İnvestisiya mәqsәdlәri üçün kapital bölünür?
A) Orta müddәtli vә uzun müddәtli
B) Birbaşa investisiyalar vә portfel investisiya
C) Dövlәt vә özәl
D) Sahibkarlıq vә kredit
E) İntellektual vә fiziki
680) Sual:Beynәlxalq ticarәt sәnayesinin әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәr nәdir?
A) Ticarәt sahәlәri vә istehsal faktorları eyni maddә altında olması;
B) Ticarәt әsasәn istehsal müxtәlif amillәrin tәmin edәn әsas sektorlar arasında olması;
C) Ticarәt nәzәriyyәsi istehsal amillәrinin әlaqәdar izah edir;
D) Ticarәt әmәk cross sәnaye hәrәkәti ilә bağlı әhәmiyyәtli sosial nәticәlәrә gәtirib çıxarır ;
E) Ticarәt sahәlәrindә istehsalat vә amillәr qeyribircins dәstәk olmuşdur
681) Sual:Beynәlxalq biznesdә ERP ( Enterprise Resource Planinq) dedikdә nә başa düşülür?
A) maliyyә, investisiya vә rekonstruksiyanı nәzәrdә tutan kompleks idarәetmә strategiyasıdır
B) müәssisәnin yalnız fәaliyyәt infrastrukturunu nәzәrә alan kompleks idarәetmә strategiyasıdır
C) müәssisәnin spesifik xüsusiyyәtlәrini vә konkret biznesmәsәlәlәrini, onun fәaliyyәt infrastrukturunu, miqyasini vә coğrafiyasini nәzәrә alan

kompleks idarәetmә strategiyasidir.
D) düzgün variant yoxdur
682) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehsalın texniki hazırlanması dedikdә nә başa düşülür?
A) müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmuş keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin edәn qarşılıqlı әlaqәli elmitexniki
proseslәr mәcmusudur
B) lazımi dövriyyә fondlarının tәşkili
C) düzgün variant yoxdur
D) tәyin olunmuş keyfiyyәtdәn aşağı olan mәhsulun istehsalı üçün avadanlıqların hazırlanması
683) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn giriş güclәri necә müәyyәn edilir?
A) ilin әvvәlinә mövcud avadanlıqlar üzrә
B) ilin sonuna maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
C) ilin ortasına maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
D) ilin sonuna mövcud avadanlıqlar üzrә
E) düzgün variant yoxdur
684) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn müәssisәnin istehsal gücü nә ilә müәyyәnlәşdirilir?
A) aparıcı sexlәrin, sahәlәrin vә aqreqatların güclәri ilә
B) avadanlıqların güclәri ilә
C) texnologiyaların güclәri ilә
D) düzgün variant yoxdur
E) anbarların güclәri ilә
685) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn istehal proqramı nәdir?
A) müәsisәnin biznes planının әsas bölmәsi mәhsul istehsalı vә realizasiya bölmәsidir
B) müәssisәnin mühasibat uçotunun әsas bölmәsi
C) düzgün variant yoxdur
D) müәssisәnin idarәetmә proqramıdır
E) müәssisәnin yenidәn qurmasının әsas bölmәsidir

686) Sual:Beynәlxalq biznesә әsasәn rotor sistemi necә fәaliyyәt göstәrir?
A) fasilәsiz
B) fasilәli
C) mәhdud vaxt çәrçivәsindә
D) düzgün variant yoxdur
687) Sual:Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı prosesinә tәsir edir?
A) Elmitexniki tәrәqqi, әhali, kasıb vә varlı ölkәlәr arasındakı fәrqlәr, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların, qeyri dövlәt vә hökumәt tәşkilatlarının
fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi
B) Dünyada miqrasiya proseslәrinin güclәnmәsi
C) Beynәlxalq ticarәtin dinamikası, strukturu vә kapital ixracı
D) Beynәlxalq ixtisaslaşma vә istehsalın xüsusilәşmәsi
E) TMKların, asossasiya vә alyansların yaranması
688) Sual:Qiymәtlәrin tez bir zaman aşağı düşmәsi zamanı baş verәn itkilәr hansı risklәrә aiddir?
A) Deflasiya risk
B) İnflyasiya riski
C) Likvidlik riski
D) Ekoloji risk
E) Nәqliyyat riski
689) Sual:Xarici valyuta riskinin hesablanması üçün hansı düsturdan istifadә edilir?
A) Vr=AVM х 8%
B) Vr=AVM х 10%
C) Vr=AVM х 15%
D) Vr=AVM х 2%
E) Düzgün variant yoxdur
690) Sual:Valyuta risklәrinin idarә edilmәsi üçün hansı metoddan istifadә edilmir?
A) Hedc
B) Mәzәnnәnin idarә edilmәsi

C) Qarşı tәrәf metodu
D) Ssenari metodu
E) Düzgün variant yoxdur
691) Sual:Hedc әmәliyyatları dedikdә nә başa düşülür?
A) Alıcı vә satıcı özlәrinin bizneslәrini bazarda qiymәt dәyişmәsi nәticәsindә maliyyә riskindәn sığortalamaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn forvard
әmәliyyatıdır
B) Müәyyәn olunmuş valyuta mәblәğinin alqısatqısı
C) Müştәrilәrin öhdәliklәri üzrә әmәliyyatlar
D) Valyuta üzrә limitlәrin qoyulması
E) Düzgün variant yoxdur
692) Sual:Portfel riski dedikdә nә başa düşülür?
A) Portfelin bir sahәdә vә ya 1 qrupda cәmlәşmәsindәn әldә edilә bilәcәk itkilәr
B) Pul gәlirlәrinin real alıcılıq qailiyyәtinin aşağı düşmәsi ilә bağlı itkilәr
C) % dәrәcәlәrindәn asılı itkilәr
D) Ekoloji sahәdә baş verәn itkilәr
E) Düzgün variant yoxdur
693) Sual:Beynәlxalq biznesdә kommersiya riski nә zaman ortaya çıxır ?
A) sahibkar tәrәfindәn istifadә olunan vә ya satın alınan әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı
B) mәhsul istehsalı zamanı
C) investor qarşısında öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi zamanı
D) düzgün variant yoxdur
E) pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı
694) Sual:İstehsal amillәrinin tәklifinin böyümәsinin bu amilin daha intensiv istifadә edildiyi mәhsulların artmasına gәtirib çıxartmasına söylәyәn
nәzәriyyәnin iqtisadçılardan kim olub?
A) P.Samueslon
B) R.Cons
C) T.Ribçınski

D) F.Stolper
E) M.Pozner
695) Sual:Mәhsulun hәyat sklinin hansı mәrhәlәsindә yürütmә ölkәsindәn ixrac artır vә xaricdә yeni mәhsul istehsalı başlayır?
A) Yürütmә
B) Artım
C) Yetkinlik
D) Enmә
E) Artma vә yetkinlik
696) Sual:Adı çәkilәn iqtisadçılardan hansı monopolstin rәqabәt әsaslı ticarәt nәzәriyyәsinin inkişafına daha çox yatırım etmiş
A) P.Samuelson
B) M.Pozner
C) P.Vernon
D) P.Kruqman
E) M.Porter
697) Sual:Bu nәzәriyyәlәrdәn hansına әsasәn ölkәlәr istehsalında әsaslı üstünlüyü olan әmtәәlәri ixrac edir, üstünlüyü ticarәt tәrәfdaşlarıda olan
әmtәәlәri idxal edirlәr?
A) Müqaisәli üstunliklәrin nәzәriyyәsi;
B) Әsaslı üstunliklәrin nәzәriyyәsi;
C) İstehsal faktorların nisbәti nәzәriyyәsi;
D) Ümumi sabitlik nәzәriyyәsi;
E) Miqyas sәmәrәsi nәzәriyyәsi;
698) Sual:Bu klassiklәrdәn hansı әsaslı üstunliklәrin nәzәriyyәsini kәşv edib?
A) D.Rekardo;
B) D. Petti;
C) A. Smit;
D) P. Buagilber;
E) C. S. Mill;

699) Sual:‘’Sterlinq zonasına’’qoşulan bir qrup ölkәlәr hansılar idi?
A) İngilis müstәmlәkәlәrindәn qurtulan
B) Afrikanın ölkәlәri
C) Qәrbi Avropanın İnkişaf etmiş ölkәlәri
D) ABŞ,Kanada,Meksika
E) Düzgün variant yoxdur
700) Sual:Bunlardan hansı inflyasiya riskidir?
A) Әldә olunan pul gәlirlәrinin real alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsindәn dәyәn zәrәr
B) Bir xarici valyutanın digәrinә nisbәtәn mәzәnnәsinindәyişmәsi zamanı yaranan valyuta itkisi
C) Qiymәtli kağızların vә ya digәr mәhsulların realizә zamanı onların keyfiyyәtlәrinin vә istehlak dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә yaranan itkilәr
D) Yüklәrin daşınmasında baş verәn itkilәr
E) Düzgün variant yoxdur

