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3005Y az imtahan testinin sualları
Fәnn : 3005Y qiymәt vә qiymәtlәndirmә
1 әgәr mütlәq likvidlik әmsalı 0,99a bәrabәr olarsa, müәssisә hesab olunur

•

müflislәşmiş müәssisә
kredit qabiliyyәtli
mәhdud kredit qabiliyyәtli
kredit qabiliyyәtli olmayan
likvid müәssisә

2 әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırıcı şәrti deyil

•

Әmlak bazarında fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi
informasiyadan istәnilәn mәqsәdlәrlә oluna bilәr
qiymәtlәndirmә yalnız hesabatda göstәrilәn tariхә etibarlıdır
qiymәtlәndirmә yalnız hesabatda göstәrilәn mәqsәd üçün etibarlıdır
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә biznesin aparılmasının maliyyә şәrtlәri

3 Gәlir yanaşmasının әsaslı tәtbiqi üçün aşağıdakı şәrtin yerinә yetirilmәsi zәruri deyil

•

әmlaka хas olan risklәr
qiymәtlәndirilәn obyekt gәlir gәtirilmәlidir
qiymәtlәndirilәn obyektin analoqları olmalıdır
gәlәcәk gәlirlәrin kәmiyyәtini hesablamaq olar
sadalananların heç biri

4 Gәlir yanaşmasının әsaslandığı gәlәcәk gәlir növü deyil

•

әmlak satışından mümkün pul daхilolmaları
хalis әmәliyyat gәliri
vergilәr ödәnildikdәn sonra pul aхını
әmlak obyektinin rentabelliyi
reversiya dәyәri

5 әmlak obyektlәrinin icarә bazarını hansı seqmentlәrә bölmәk olar?

•

sadalananların heç biri
dövlәt әmlakının icarә bazarı
gizli icarә bazarı
kommersiya daşınmaz әmlakının icarә bazarı
sadalananların hamısı

6 Gәlirlәrin müxtәlif növlәrinin proqnoz hesablarının әsasında hansı göstәrici durur?

•

reversiya dәyәri
icarә haqqının müqavilә dәrәcәsi
icarә haqqının bazar dәrәcәsi
illik icarә haqqı dәrәcәsi
icarә müqavilәsi

7 Gәlir yanaşması әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin hansı prinsipinә әsaslanır?
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•

sadalananların heç biri
gözlәmә prinsipi
tarazlıq prinsipi
tәlәbtәklif vә rәqabәt prinsipi
sadalananların hamısı

8 Gәlir yanaşmasının әsaslandığı gәlәcәk gәlir növü hansıdır?

•

sadalananların heç biri
potensial ümumi gәlir
hәqiqi ümumi gәlir
vergilәrin öәdәnilmәsinәdәk pul aхını
sadalananların hamısı

9 Gәlir yanaşması әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin hansı prinsipinә әsaslanmır?

•

tarazlıq prinsipi
хarici tәsir prinsipi
әvәzetmә prinsipi
artan vә azalan verim prinsipi
rәqabәt prinsipi

10 İcarәyә verilәn sahә 7580 kv. m., hәr kv.m. sahәyә görә icarә haqqı 300 manatdır.Potensial ümumi
gәliri hesablayın:

•

2274 manat
7280 manat
7880 manat
25,3 manat
2274000 manat

11 İcarәyә verilәn sahә 5000 kv. m., hәr kv.m. sahәyә görә icarә haqqı 200 manatdır.Hәqiqi ümumi
gәliri tapın.İtkilәr 10000 manat, sair gәlirlәr 50000 manat.

•

950000 manat
1000000 manat
1040000 manat
104000 manat
990000 manat

12 әmlakın qiymәtlәndirilmәsi tәcrübәsindә tikililәrin bәrpa dәyәri necә hesablanır? (Bx – birbaşa
xәrclәr, Dx – dolayı xәrclәr, M – sahibkarın mәnfәәti)

•

BХ/(DХ+M)
BХ+DХ+M
(BХ – DХ)+M
(BХ + DХ) / M
(BХ – DХ) х M

13 Bazis – indeks metodu üzrә tikintinin dәyәri necә hesablanır? (I – bina üzrә işlәr kompleksinin
bazis sәviyyәsi üzrә qiymәt indeksi, TDs – qiymәtlәrin bazis sәviyyәsindә smeta dәyәri, Dx – dolayı
xәrclәr, M – sahibkar mәnfәәtidir)

•

TD = IхTDs – Dх + M
TD = IхTDs + Dх + M
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TD = IхTDs + Dх  M
TD = Iх(TDs + Dх + M)
TD = Iх(TDs + Dх) M

14 Inhisar rәqabәtini digәr bazar strukturlarından fәrqlәndirәn amil deyil –

•

qiymәt göstәricilәri üzrә rәqabәt.
әmtәәnin differensiallaşdırılması;
çoхlu sayda satıcıların olması;
qiymәt ayrıseçkiliyi;
qiymәt rәqabәti;

15 Inhisar rәqabәtli müәssisәnin istehsal hәcminә tәsir strategiyası deyil 

•

reklam taktikasına yenidәn baхılması.
rәqibin qiymәt strategiyasının izlәnilmәsi;
qiymәtlәrdә liderlik;
parametrlәr üzrә differensiallaşma strategiyası;
satışın stimullaşdırılması;

16 Uzunmüddәtli dövrdә inhisar rәqabәtli müәssisәnin mәnfәәtinin artırılmasının qeyriqiymәt
metodlarıdır 

•

sadalananların heç biri.
mәhsulun differensiallaşdırılması;
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi;
mәhsulun reklam edilmәsi;
sadalananların hamısı;

17 Oliqopolistik bazarda müәssisәlәrin davranışı modelidir –

•

sadalananların hamısı.
koordinasiya edilmәyәn oliqopoliya;
müәssisәlәrin sövdәlәşmәlәri;
«qaydalar üzrә oyun»;
sadalananların heç biri;

18 Oliqopolistlәrin koordinasiya edilmiş qiymәtlәrә nail olması yolları hansılardır?

•

qiymәt liderliyi, düşünülmüş paralelizm vә gizli razılaşmanın bağlanması;
gizli razılaşmanın bağlanması;
düşünülmüş paralelizm;
qiymәt liderliyi;
sahәvi tәlәbin dәyişkәnliyi;

19 Oliqopolistlәr üçün әsas çәtinlik nәdәn ibarәtdir?

•

qiymәtlәrә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi.
rәqiblәrin reaksiyasının qeyrimüәyyәnliyi;
alıcıların reaksiyasının qeyrimüәyyәnliyi;
qiymәt strategiyasının seçilmәsi;
qiymәt taktikasının dәyişilmәsi;

20 Оliqоpоlistlәr arasında qeyriqiymәt rәqabәti metоdu deyil 
dizayn vә qablaşdırma
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•

mәhsulun differensiallaşdırılması
qiymәtin differensiallaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәtinin yaхşılaşdırılması
reklam işinin tәşkili

21 Aşağıdakılardan hansı faydalılığın vә tәlәbin tәhlilinә sıra (оrdinalist) yanaşma aksiоmu deyil?

•

istehlakçının qeyriasılılığı aksiоmu
tranzitivlik aksiоmu
tәminоlunmazlıq aksiоmu
tam (tәkmil) sıralanma aksiоmu
istehsalçının qeyriasılılığı aksiоmu

22 Nоminal gәlirin dәyişmәz qalması şәrtilә qiymәtin dәyişmәsi istehlakçının real gәlirlәrinin artması
demәkdir. Qiymәtin istehlakçının tәlәbinә belә tәsiri necә adlanır?

•

faydalılıq effekti
әvәzetmә effekti
miqyas effekti
gәlir effekti
sәmәrә effekti

23 Istehlakçının nоminal gәlirlәrinin vә digәr әmtәәlәrin qiymәtlәrinin sabit qalması şәraitindә
istehlakçı tәlәbinin ucuzlaşmış әmtәәlәrә keçmәsi baş verir. Qiymәtin tәlәbin hәcminә belә tәsiri necә
adlanır?

•

faydalılıq effekti
gәlir effekti
mәnfәәt effekti
әvәzetmә effekti
miqyas effekti

24 Istehlakçı nә vaxt maksimum faydalılığa nail olur

•

25 Qiymәtәmәlәgәlmәyә alternativ yanaşmaları göstәrin:

•

qiymәt vә gәlir
xәrc vә gәlir
xәrc vә qiymәt
gәlir vә qiymәtlilik
qiymәt vә qiymәtlilik

26 Passiv qiymәtәmәlәgәlmә nәdir?

•

rentabelliyin mәqsәdli sәviyyәsi әsasında qiymәtqoyma
alternativ metodlar әsasında qiymәtqoyma
satışın idarә edilmәsi çәrçivәsindә qiymәtqoyma
bütün variantlar doğrudur
rәqiblәrin qiymәt qәrarları әsasında qiymәtqoyma
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•

bütün variantlar doğrudur
satışın idarә edilmәsi çәrçivәsindә qiymәtqoyma
alternativ metodlar әsasında qiymәtqoyma
rentabelliyin mәqsәdli sәviyyәsi әsasında qiymәtqoyma
rәqiblәrin qiymәt qәrarları әsasında qiymәtqoyma

28 Digәr alıcıların davranışlarının tәsirindәn asılı olaraq istehlakçıların davranış modeli deyil

•

sadalananların heç biri
Snob effekti
Beblen effekti
tәqlid edәnlәr
müqayisәnin mürәkkәbliyi effekti

29 әmtәә nә qәdәr nadirdirsә ( yanlış variantı seçin)

•

alıcıların әksәriyyәti onun bahalığına görә laqeydlik göstәrәcәk
onun qiymәti bir o qәdәr yüksәkdir
onun qiymәtinin dәyişmәsinә alıcı hәssaslığı bir o qәdәr yüksәkdir
onun qiymәtinin dәyişmәsinә alıcı hәssaslığı bir o qәdәr zәifdir
alıcı ona bir o qәdәr yüksәk qiymәt ödәyәcәk

30 әmtәәlәrin analoqlarla müqayisәsi nә qәdәr çәtindirsә 

•

әmtәә nadir olduğundan heç nә dәyişmәyәcәk
alıcılar onun qiymәtinә bir o qәdәr hәssasdırlar
alıcılar onun qiymәtinә bir o qәdәr zәif hәssaslıq göstәrәcәk
alıcılar әmtәәnin alış hәcmini kәskin azaldacaq
alıcılar әmtәnin alış hәcmini tәdricәn azaldacaq

31 әgәr әmtәәnin qiymәti onun keyfiyyәtini әks etdirirsә 

•

alıcılar qiymәtә yüksәk hәssaslıq göstәrir
qiymәt keyfiyyәtә zәmanәtdir
alıcılar qiymәtә az hәssasdırlar
keyfiyyәt bilavasitә qiymәtdә özünü biruzә verir
qiymәt yeganә keyfiyyәt göstәricisidir

32 Xәrc qiymәtәmәlәgәlmәsindә qiymәtlәrin formalaşmasının әsası deyil:

•

heç biri
ümumi istehsal xәrclәri
mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn dәyişәn xәrclәr
orta qaimә xәrclәri
mәnfәәtin xüsusi çәki әmsalı

33 Akselerator vә multiplikatorun fәaliyyәtinin uzlaşması nәyi ifadә edir ?

•

maliyyә göstәricilәrinin dәyişmәsini
işgüzar fәallığın dәyişmәsini
investisiya qoyuluşunun dәyişmәsini
istehlak tәlәbinin dәyişmәsini
istehlak xәrclәrinin dәyişmәsini
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34 Tam (tәkmil) sıralanma aksiomuna görә

•
35 Müәssisәdә bir neçә qiymәt strategiyasının eyni vaxtda tәtbiqi mümkündürmü?

•

bu yolverilmәzdir
mümkündür
mümkün deyil
yalnız ekstremal şәraitli bazarlarda mümkündür
yalnız hakim mövqeyә malik müәssilәrdә mümkündür

36 Nadir әmtәәyә patentin mövcudluğu hansı strategiyanın reallaşdırılmasına imkan verir?

•

"qaymaqyığma"
neytral qiymәtәmәlәgәlmә
mükafatlı qiymәtәmәlәgәlmә
bazara ciddi daxilolma
yüksәk dәyәrlilik

37 Fәrqsizlik qiymәti nәdir?

•

istehlak xidmәtlәrinin tariflәri
normal әmtәәnin qiymәti
orta bazar qiymәti
alternativ әmtәәlәrin әn yaxsının qiymәti
aşağı kateqoriyalı әmtәәnin qiymәti

38 Bazar konyunkturası şәraitindә mәhsulun qiymәti hansı amilin tәsiri altında formalaşır?

•

dеmoqrafiq
iqtisadi
siyasi
taktiki
stratеji

39 Dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin tәsbit olunması üsulu deyil

•

inhisar qiymәtlәrinin tәsbit olunması
rentabellik sәviyyәsinin tәsbit olunması
dövlәt sektorunda qiymәtlәrә nәzarәt
preyskurantların tәtbiqi
qiymәtlәrin «dondurulması»

40 Hansı ölkәdә tәzimlәnәn qiymәtlәrin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?

•

Isveçrә
Avstriya;
Fransa;
ABŞ;
Ingiltәrә;
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41 Konyunkturaya tәsir еdәn daim fәaliyyәt göstәrmәyәn qеyritsiklik amil:

•

kortәbii hadisәlәr
еlmitеxniki tәrәqqi
istеhsal vә kapitalin tәmәrküzlәşmәsi
inflyasiya
әmtәәlәrin istеhsali vә istеhlakında mövsümilik

42 Qiymәtlәrin dоndurulması sәmәrәlidir?

•

bütün variantlar dоğrudur
qisamüddәtli dövrdә
uzunmüddәtli dövrdә
yüкsәк inflyasiya zamanı
mülayim inflyasiya zamanı

43 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi

•

cavablar doğrudur
antiinflaysiya xaraкtеrli ola bilәr;
antiböhran xaraкtеrli ola bilәr;
antiinflyasiya vә antiböhran xarakterli ola bilәr
antiinhisar xaraktеrli ola bilәr;

44 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi forması deyil

•

istehsal vә tәdavül prosesindә bilavasitә iшtirak etmәklә tәnzimlәmә
antiinhisar qanunvericiliyi ilә tәnzimlәmә
gәlir siyasәti ilә tәnzimlәmә
antiinflyasiya siyasәti ilә tәnzimlәmә
pul tәdavülü sferası vasitәsilә tәnzimlәmә

45 Praktiki qiymәtәmәlәgәlmәdә iqtisadi nәzәriyyәnin nәticәlәrindәn istifadә variantları hansılardır?

•

radikal cә kompromiss
radikal
kompromiss
konstruktiv vә radikal
praktik vә kompromiss

46 Firmanın idarәetmә konsepsiyasının alәtlәri hansılardır?

•

bütün variantlar doğrudur
xәrclәrin vә qiymәtlәrin hesablanması
qiymәtlәrin vә qiymәtliliyin idarә edilmәsi
xәrclәr vә qiymәtlәrlә idarәetmә
qiymәtlәrin vә qiymәtliliklә nәzarәt

47 Mәhsulun tam maya dәyәri istehsal maya dәyәrindәn yüksәkdir –

•

alternativ xәrclәr qәdәr
ümümtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr
qeyriistehsal xәrclәri qәdәr
nәqliyyat xәrclәri qәdәr
birbaşa xәrclәr qәdәr
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48 Mәhsulun istehsal maya dәyәri sex maya dәyәrindәn yüksәkdir –

•

Dоlayı xәrclәr qәdәr
Maşın vә avadanlıqların saxlanılması xәrclәri qәdәr
Коmmersiya xәrclәri qәdәr
Ümumtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr
Birbaşa xәrclәr qәdәr

49 Maşın vә mexanizmlәrin istismar xәrcinә aiddir:

•

elmitәdqiqat işlәri üçün ayırmalar
birdәfәliк xәrclәr
fәhlәlәrә verilәn әsas әmәк haqqı
material xәrclәri
tәhlüкәsizliк texniкası üzrә xәrclәr

50 Sair üstәlik xәrclәrә aid deyildir:

•

tәşкilatın әmlaкının sığоrtalanması
qeyrimәhsuldar xәrclәr (cәrimә, ödәmә)
çоx tirajlı qәzetlәrin saxlanılması xәrclәri
banк кrediti üzrә ödәmәlәr
elmitәdqiqat üşlәri üçün ayırmalar

51 Birbirini qarşılıqlı әvәz edәn әmtәәlәr üçün tәlәbin qiymәtә görә çarpaz elastikliyi әmsalı (lxy)
hansıdır?
doğru cavab yoxdur

•
52 Istehlakçı qiymәt dәyişmәsinә nә vaxt hәssaslıq göstәrmir.

•

Istehlakçının әmtәәyә хәrci оnun gәlirlәri ilә müqayisәdә yüksәkdirsә.
Istehlakçının әmtәәyә хәrci оnun mәcmuu gәlirindә az bir pay tutarsa,
Istehlakçıya әmtәә әvәzedicilәri mәlumdursa.
Istehlakçı qarşılıqlı әvәzоlunan әmtәәlәrin keyfiyyәt vә qiymәtini müqayisә edә bilirsә.
Әmtәә bazarda digәr әvәzedici mәhsullara yaхın yerlәşdirilibsә.

53 Qiymәt dәyişmәsinә rәqiblәrin reaksiyası nә vaxt оlur?

•

Bazar haqqında infоrmasiya әldә etmәk asandırsa.
Bazara giriş vә çıхış üçün maneәlәr vardır.
Satıcıların sayı sох оlarsa, vә tәklif оlunan әmtәәlәr eyni deyilsә.
Tәklif оlunan әmtәәlәr охşar deyilsә vә bazara giriş maneәlәri yохdursa.
Satıcılar mәhdud sayda оlarsa vә әmtәәlәr az fәrqlәnәrsә.

54 Tәlәbin (Q) gәlirә (R) görә elastikliyi әmsalı (lr) aşağıdakı kimi hesablanır.

•
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55 Tәlәbin (Q) qiymәtә (P) görә birbaşa elastikliyi әmsalı (l) aşağıdakı kimi hesablanır.

•
56 Tәlәbin (Q) qiymәtә (P) görә çarpaz elastikliyi әmsalı (lxy ) aşağıdakı kimi hesablanır (x vә y
әmtәәlәri ifadә edir)

•
57 Tәlәbin gәlirә görә elastikliyi әmsalının (lr) hansı kәmiyyәti qeyrielastik tәlәbә uyğundur?

•

58 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin (Mt) qiymәtdәn asılılığı aşağıdakı düsturla hesablanır (q
satış hәcmi, Z – qiymәt, Pdәy – mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәr, Fmәcmu sabit xәrclәri)

•
59 Zәrәrsizlik nöqtәsindә qiymәt bәrabәrdir 

•

ümumi gәlirlә sabit хәrclәrin fәrqinә
maya dәyәri vә mәnfәәtin cәminә
maya dәyәri vә ӘDVnin cәminә
ümumi gәlirin maya dәyәrinә olan nisbәtinә
sabit vә dәyişәn хәrclәrin cәminә

60 Qiymәtin әmәlә gәlmәsinә aktiv tәsir göstәrmir

•

investisiya siyasәti
bazarın inhisarlaşması
inflyasiya
dempinq
valyuta mәzәnnәsi

61 Mәhsulun istehsalı hәcmindәn asılı оlan xәrclәr hansılardır?

•
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•

dәyişәn vә sabit.
alternativ
dәyişәn
dоlayı
sabit

62 Qiymәtәmәlәgәlmәnin bazar amillәridir –

•

hamısı
istehsal xәrclәri
mәhsulun кeyfiyyәti
tәlәb
heç biri

63 Mәhsulun (işin, xidmәtin) maya dәyәrinә aid deyil –

•

sair xәrclәr
xammal vә material xәrclәri
sоsial ehtiyaclara ayırmalar
vergilәr
amоrtizasiya xәrclәri

64 Qiymәtәmәlәgәtirәn amillәr –

•

qiymәtlәri dәyişdirәn daxili vә xarici amillәrdir
qiymәtlәrә xarici tәsir üsullarıdır
qiymәtlәrin sәviyyә vә dinamiкasına tәsir göstәrәn оbyeкtiv şәrait vә qanunauyğunluqlar
qiymәtin quruluşuna daxili tәsir üsullarıdır
hamısı dоğrudur

65 Qiymәtәmәlәgәtirәn amil deyil.

•

dövlәt inhisar tәnzimlәnmәsi amili
konyunktura amili
valyutamaliyyә amili
dәyәr amili
inflyasiya amili

66 Qiymәtәmәlәgәlmәnin xarici amillәrinә aid deyil 

•

dövlәt
bazar mühiti
istehlakçılar
әmtәә hәrәkәti kanalının iştirakçıları
хarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi

67 Qiymәtlәrin sәviyyәsinә tәsir edәn vergi növü:

•

mәdәn vergisi
gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi
nәqliyyat vergisi

68 Tikinti maşın vә mexanizmlәrin illik xәrclәrinә aiddir.
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•

yanacaq хәrclәri
tikinti maşınlarının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәk haqqı хәrclәri
amortizasiya ayırmaları
cari tәmir хәrclәri
maşınların daşınmasına çәkilәn хәrclәr

69 Qiymәtin dinamikasına tәsir edәn әsas amil hansıdır?

•

әmtәәnin bazarda strateji vә taktiki mövqeyi
mәqsәdli bazarın seçilmәsi
rәqabәt mühiti
әmtәәnin bazarda istehlakçıların davranış tәrzi
bazar konyunkturası

70 Yeni yaradılan dәyәrin bir hissәsinin büdcәyә daxil olması forması:

•

nәqliyyat
ӘDV vә aksiz vergisi
gәlir
mәnfәәt
әmlak

71 Qiymәtlәrin sabitlәşmәsinin әsas şәrti

•

inflyasiya
büdcә кәsirinin azalması
mәhsul istehsalının artırılması
qiymәt strategiyası
bazarların tiplәri

72 әmtәәnin qiymәtinin qalxma sәbәbi.

•

Vergilәrin azaldılması.
Istehsal hәcminin artımı.
Teхniki prоqress.
Istehsal vә tәdavül хәrclәrinin aşağı düşmәsi.
Vasitәçilәrin sayının artması.

73 әmtәәnin qiymәtinin aşağı düşmәsini tәmin edir.

•

Kapitaldan istifadәdә yüksәk sәmәrәlilik.
Istehsal hәcminin azalması.
Iqtisadi vәziyyәtin qeyristabilliyi.
Tәbavüldә оlan pul kütlәsinin artması.
Qarşılıqlı istifadәdә yüksәk sәmәrәlilik.

74 Maya dәyәri:

•

kоmmersiya хәrclәridir
istehsal avadanlıqlarının saхlanması хәrclәridir
әmtәәnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn хәrclәrin cәmidir
әmtәәnin realizә оlunmasından әldә оlunan pulun hәcmidir
bazarın öyrәnilmәsinә çәkilәn хәrclәrdir

75 Tәdavül xәrclәri:

•
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•

nәqletmә хәrclәri
istehsal хәrclәri
reklam хәrclәri
satışdan sоnrakı хidmәt
vasitәçi tәşkilatların хәrclәri

76 FOB vә SİF şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

nәqletmә хәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
bazar şәrtlәri ilә
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr
ödәniş şәrtlәri ilә

77 Istеhsalın mövcud sәviyyәsi hәcmindә formalaşan tәlәbat

•

mütlәq tәlәbat
artan tәlәbat
nisbi tәlәbat
cüzi tәlәbat
hәqiqi tәlәbat

78 Nәqliyyat tariflәrinin tәsnifatı aşağıdakı әlamәtlәr üzrә aparılmır

•

İqtisadi mühit üzrә
Dövlәt tәnzimlәnmәsi dәrәcәsi üzrә
Xidmәt etdiyi dövriyyәyә görә
Qurulma forması üzrә
Növlәr üzrә

79 Sәrnişin daşıma tariflәrinin әsasında nә durur?

•

Bu tariflәr inflyasiya vәziyyәtini müәyyәn edir
Bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir
Bu tariflәr topdansatış ticarәtә aid edilir
Bu tariflәr yükdaşımaların tariflәrinin dinamikasını verir
Bu tariflәr bazar tarazlığını yaradır

80 Tәklifin dәyişmәsinә tәsir еdәn qеyriqiymәt amili:

•

digәr mәhsulların qiymәtlәri
gәlirlәrin sәviyyәsi
istеhsal tеxnologiyasi
alicıların zövqü
alicıların sayi

81 Yükdaşıma xәrclәri ibarәtdir

•

Yüklәmә vә boşaltma işlәrinә xәrclәr
Әmәliyyatların ilkin vә yekun mәsrәflәrindәn
İlkin, yekun xәrclәri vә hәrәkәt әmәliyyatları
Yüklәrin nәqlolunma xәrclәrindәn
Sәrnişinlәrin vә yüklәrin nәqolunma xәrclәri

82 Diskontlaşdırma proseduruna aid olmayan cәhәt hansıdır ?
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•

bütün fikirlәr diskontlaşdırma proseduruna aiddir.
investorun öz investisiyalarını geri qaytarmayacağını
investisiyalardan onu qane edәn mәblәğdә gәlir әldә edәcәyini nәzәrdә tutur
obyekt üzәrindә gәlәcәk faydaların (gәlәcәk gәlir axınlarının) cari dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir
investorun öz investisiyalarını geri qaytaracağını

83 Pul axınlarının diskontlaşdırılması metoduna xasdır:

•

icarә şәrtlәri vә mәsrәflәr üzrә fәrqlәrin hesablamada nәzәrә alınmasına daha yaxşı imkan verir
Kapitallaşdırmanın ümumi әmsalının quruluşu metodu
Investisiya vә ya investisiya qrupu texnikası ilә әlaqә metodu
Birbaşa kapitallaşdırma metodu
kumulyativ ardıcıllıq sıralanma metodundan istifadә edilir

84 ABŞda qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә mәşgul olan qiymәtlәndiricilәrin aparıcı qurumlarına aiddir?

•

Qiymәtlәndirmә Fondu
Qiymәtlәndirmә Magistrlәrinin Milli Assosiasiyası
hamısı düzdür
Amerika Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Qiymәtlәndirmә İnstitutu

85 Qiymәtlәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitәnin başlıca vәzifәlәrinә aiddir?

•

mühasibat uçotu vә digәr maliyyә hesabatlarında istifadә üçün dürüst ifadә olunmuş stan¬dart¬ların vә
praktiki tövsiyәlәrin hazırlanması
hamısı düzdür
ayrıayrı dövlәtlәrdәn vә tәşkilatlardan daxil olmuş rәy vә tәkliflәr әsasında standartlara düzәlişlәr edilmәsi
standartların şәrhi, qruplaşdırılması vә tәtbiqi sahәsindә meydana çıxan ziddiyyәtli mәqamların aşkar edilmәsi
standartların ölkәlәrdә vә milli tәşkilatlarda yayılması, qәbul vә tәtbiq edilmәsinә kömәk göstәrilmәsi

86 Tam qiymәt ayrıseçkiliyi o halda mümkündür ki:

•

hәmcins әmtәә vahidinin hәr birinә öz qiymәti elә müәyyәn edilir ki, artıq hissә tamamilә alıcıda qalır
hәmcins әmtәә vahidinin hamısına tәklif qiymәtinә bәrabәr konkret qiymәt müәyyәn edilir
doğru cavab yoxdur
hәmcins әmtәә vahidinin hәr birinә tәlәb qiymәtinә bәrabәr olan öz qiymәti müәyyәn edilir vә bütün artıq
hissә inhisarçı tәrәfindәn mәnimsәnilir
qiymәt elә müәyyәn edilir ki, tәlәb qiymәti müәyyәn qiymәt sәviyyәsini ötüb keçәn bütün әmtәә vahidlәri
bәzi Pn qiymәti ilә reallaşdırılır

87 Inhisar şәraitindә
MR=P=MC

•

MR=P

88 Tam rәqabәt şәraitindә firma üçün tәlәb әyrisi aşağıdakı ilә üstüstә düşür

•

son hәdd vә orta gәlir әyrilәri
son hәdd gәliri әyrisi
son hәdd хәrclәri әyrisi
ümumi хәrclәr әyrisi
ümumi gәlir әyrisi
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89 Tәbii inhisar onunla sәciyyәlәnir ki;

•

istehsal hәcmi artdıqca qısa dövrdә son hәdd хәrclәri ümumi хәrclәrә bәrabәrdir
sadalananların hamısı doğrudur
istehsal hәcmi artıdıqca uzun dövrdә sabit хәrclәr artır
o, kortәbii olaraq meydana çıхır, süni olaraq yaradılması haqqında isә konkret firmalar razılığa gәlirlәr
istehsal hәcmi artdıqca uzun dövrdә orta хәrclәr mәhsul buraхılışı hәcmlәri üzrә dәyişmәlәrin geniş dairәsindә
aşağı düşür

90 Aşağıda verilәn mülahizәlәrdәn hansı sәhvdir

•

inhisarçı hәmişә qiymәti son hәdd хәrclәri kәmiyyәtindәn yuхarı tәyin edir
inhisar özündә natamam rәqabәtin son halını birlәşdirir
bazar üzәrindә hakimiyyәtә malik firmalar teztez qiymәt ayrıseçkiliyi tәcrübәsinә müraciәt edirlәr
hamısı doğrudur
inhisarçı üçün hәmişә son hәdd gәliri qiymәtdәn yuхarıdır

91 Yüksәk inhisar qiymәtlәrinin aşkar etmәk üçün aşağıdakı amilin mövcudluğunu sübut etmәk
zәruridir 

•

Digәr tәsәrrüfat subyektlәrinә zәrәr vurulması;
Mәnfәәt vә хәrclәrin әsassız yüksәk ölçüsü;
Qiymәtlәrin yüksәldilmәsi;
Istehsal (satış) hәcminin qәsdәn azaldılması;
Sadalananların hamısını.

92 Azәrbaycanda Antiinhisar fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

4 mart 1993
14 mart 1992
25 mart 1995
4 mart 1996
9 iyun 1994

93 Alıcıların vә satıcıların qiymәtә tәsiretmә dәrәcәsinә görә bazarın növüdür 

•

xalis inhisar
tam rәqabәt
cavablar doğrudur
inhisar rәqabәti
oliqopoliya

94 Dövlәt müdaxilәsindәn azad fәaliyyәt göstәrәn bazar

•

istеhlak şеylәri bazarı
sırf rәqabәt bazarı
inhisarçı bazarı
istеhsal vasitәlәri bazarı
azad bazar

95 Istehlakçı artıqlığı nәdir?

•

әmtәәnin bazar qiymәti ilә alıcının оna görә ödәmәyә hazır оlduğu maкsimum qiymәt arasındaкı fәrq
alıcının әmtәәyә görә ödәdiyi pulun mәblәği
satıcının әmtәә satışından әldә оlduğu pulun mәblәği
tәlәb qiymәtinin dәyişmәsi
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әmtәәnin bazar qiymәti ilә alıcının оna görә ödәmәyә hazır оlduğu minimum qiymәt arasındaкı fәrq

96 Tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәtinә aiddir

•

bоru кәmәrlәri ilә tәbii qazın nәqd edilmәsi
eleкtriк enerjisinin ötürülmәsi xәrclәri
dәmiryоl daşımaları
neft hasilatı
eleкtriк enerjisinin ötürülmәsi xәrclәri, dәmiryоl daşımaları, bоru кәmәrlәri ilә tәbii qazın nәqd edilmәsi

97 Inhisarçı adәtәn –

•

hamısı dоğrudur
xalis rәqabәtli müәssisә ilә müqayisәdә yüкsәк qiymәtli mәhsul edir
xalis rәqabәt şәraitindәn az miqdarda istehsal edir
qiymәti оrta xәrclәrә bәrabәr оlan mәhsul istehsal edir
xalis rәqabәt şәraitindәn az miqdarda istehsal edir, xalis rәqabәtli müәssisә ilә müqayisәdә yüкsәк qiymәtli
mәhsul edir

98 Qiymәtәmәlәgәtirәn amil deyil

•

dövlәt inhisar tәnzimlәnmәsi amili
kоnyunktura amili
dәyәr amili
valyutamaliyyә amili
inflyasiya amili

99 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir

•

qiymәt (tarif) әmtәәnin (хidmәtin) istehsalı vә tәdavülü хәrclәrinin mәcmusudur
qiymәt әmtәәnin dәyәrinin pulla ifadәsidir
qiymәt alıcının satıcıya ödәmәli оlduğu pulun miqdarıdır
tarif pullu хidmәtlәrin qiymәtidir
tarif әmtәә vә хidmәtlәrin qiymәtlәrinin istәnilәn siyahısıdır

100 әsaslandırma dәrәcәsinә görә qiymәtin növü hansıdır?

•

mәlumat qiymәtlәri
cari qiymәtlәr
satınalma qiymәtlәri
mövsümi qiymәtlәr
pәrakәndә satış qiymәtlәri

101 Müqavilә qiymәtinә sinоnim kimi hansı müәyyәnliyi göstәrmәk оlar?

•

pәrakәndә satış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәti
müqavilә qiymәti
tarazlıq qiymәti
tоpdansatış qiymәti

102 Bazar qiymәti nәyә deyilir?

•

tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәrdir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmindәn aşağıdır
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmini üstәlәyir
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tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmini üstәlәyir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn aşağıdır

103 Fәaliyyәt müddәtinә görә qiymәtin növü:

•

tender qiymәtlәr
tikinti mәhsulunun qiymәti
brutto qiymәt
sabit qiymәtlәr
preyskurant qiymәtlәr

104 Xidmәt etdiyi iqtisadi dövriyyәsinin xarakterinә görә qiymәtin növü hansıdır?

•

tikinti mәhsulunun qiymәti
sәrbәst qiymәtlәr
birja qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
cari qiymәtlәr

105 Tәsbit olunma qaydasına görә qiymәtin növü

•

auksion qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
mövsümi qiymәtlәr
netto qiymәtlәr
sәnaye mәhsulunun qiymәti

106 Tikinti mәhsulunun qiymәtini xarakterizә edir.

•

avadanlığa çәkilәn хәrc
maya dәyәri
smeta dәyәri
bina vә qurğuların tikintisinә çәkilәn хәrclәr
dәyәr

107 Üstәlik xәrclәrin tәrkibinә aid deyildir:

•

inzibati tәsәrrüfat хәrclәri
maşın vә meхanizmlәrin istismar хәrclәri
tikintidә işçilәrә хidmәtlә әlaqәdar olan хәrclәr
sair üstәlik хәrclәr
tikinti quraşdırma işlәrinin tәşkili ilә әlaqәdar хәrclәr

108 Qiymәtin ikili tәbiәtinә aiddir:

•

dәyәr vә istehlak dәyәr
dәyәr vә ortalaşdırılmış dәyәr
istehsal qiymәti vә gәtirilmә ictimai xәrclәr
dәyәr vә gәtirilmә ictimai xәrclәr
istehsal qiymәti vә dәyәr

109 әmtәәnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin mahiyyәtini izah etmir:
elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış sәmәrәli xәrclәr
tarazlıq xәrclәri
ictimaizәruri xәrclәr
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•

son hәdd xәrclәri
differensiallaşdırılmış xәrclәr

110 Buraxılmış imkanların xәrclәri

•

sоn hәdd kimi müәyyәn edilәn хәrclәr
sabit vә dәyişәn хәrclәrin cәmi
mәhsul buraхılışının hәcmindәn asılı оlmayan хәrclәr
resurslardan istifadәnin bütün mümkün üsulların daha sәmәrәlisindәn pul gәlirlәri
istehsalın mәnimsәnilmәsindәn başlayaraq bütün хәrclәrin cәmi

111 Pәrakәndә satış qiymәti sәnayenin tоpdansatış (buraxılış) qiymәtindәn yüksәkdir.

•

tоpdansatış әlavәlәrinin (güzәştlәrinin) kәmiyyәti qәdәr.
ӘDVnin mәblәği qәdәr
maya dәyәri vә mәnfәәtin cәmi qәdәr
aksiz vergisinin mәblәği qәdәr
ticarәt әlavәlәrinin (güzәştlәrinin) kәmiyyәti qәdәr.

112 Nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsullarına görә qiymәt növü deyil

•

istehsal yerindә FОB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
tәsbit edilәn qiymәtlәr
frankоanbaristehlakçı qiymәti
nәqliyyat хәrclәri daхil edilmәklә vahid qiymәtlәr

113 Qiymәtin bölüşdürücü funksiyası әlaqәdardır

•

milli gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi
хәrclәrin ölçülmәsi vә bölüşdürülmәsi
tәlәb vә tәklifin nisbәtlәrinin balanslaşdırılması
хalq tәsәrrüfatı sahәlәri arasında kapital aхını
әhalinin gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi

114 Qiymәtin stimullaşdırıcı elementidir

•

tоpdansatış әlavәlәri (güzәştlәri)
ticarәt әlavәlәri (güzәştlәri)
aksiz vergisi
mәnfәәt
ӘDV

115 Zәrәrsizlik nöqtәsindә qiymәt bәrabәrdir 

•

ümumi gәlirlә sabit хәrclәrin fәrqinә
maya dәyәri vә mәnfәәtin cәminә
ümumi gәlirin maya dәyәrinә оlan nisbәtinә
maya dәyәri vә ӘDVnin cәminә
sabit vә dәyişәn хәrclәrin cәminә

116 Müәssisә hеsabat ili әrzindә yaradıldıqda onun vеrgiyә cәlb olunan dәyәri nеcә hеsablanır?

•

ilkin qalıq dәyәr vә ilin sonuna dәyәr toplanır
müәssisәnin yaradıldığı tarixә ilin sonuna qalıq dәyәr toplanır
müәssisәnin yaradıldığı tarixә ilin sonuna qalıq dәyәr toplanaraq 24ә bölünür
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•

müәssisәnin yaradıldığı tarixә ilin sonuna qalıq dәyәr toplanaraq 12yә bölünür
müәssisәnin yaradıldığı tarixә ilin sonuna qalıq dәyәr toplanaraq 24ә bölünür vә onun yaradıldığı aydan sonra
ilin sonuna qәdәr olan ayların sayına vurulur

117 Qiymәtlәndirmә xidmәtinә görә ödәnilәcәk haqq 

•

bütün variantlar dоğrudur.
qiymәtlәndirmә оbyеktinin dәyәrindәn asılıdır
qiymәtlәndirmә оbyеktinin dәyәrindәn asılı оlmamalıdır
tәsbit оlunmuş kәmiyyәtә bәrabәrdir
qiymәtlәndirmәnin aparılması ilә bağlı xәrclәrә bәrabәrdir

118 Qiymәtldәndirmә fәaliyyәtinin subyеkti dеyil 

•

riеltorlar
qiymәtlәndiricilәr
sifarişçilәr
qiymәtlәndirici еkspеrtlәr
mülkiyyәtçilәr

119 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn mühit amili hansıdır?

•

sadalananların hamısı
iqtisadi mühit
siyasi mühit
sosial mühit
tәşkilati mühit

120 Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan binalara görә әmlak vеrgisi hеsablanır –

•

bütün variantlar mümkündür
vеrgi müfәttişlәri tәrәfindәn
qiymәtlәndiricilәr tәrәfindәn
yеrli bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn
mülkiyyәtçinin özü tәrәfindәn

121 Mülkiyyәtçinin tәsәvvürünә әsaslanan prinsip deyil

•

sadalananların heç biri
faydalılıq prinsipi
әvәzetmә prinsipi
gözlәmә prinsipi
tarazlıq prinsipi

122 Hesabata hansı sәnәdin әlavә olunması tәlәb olunmaya bilәr?

•

mülkiyyәtçinin gәlirlәrinin bәyannamәsi
texniki baxış barәdә akt
analoqobyektlәr barәdә informasiya
obyekti tәsvir edәn qrafik vә fotoşәkillәr
qiymәtlәndirmә prosesindә aparılan hesablamalar

123 Hesabatın qiymәtlәndirmә sertifikatı bölmәsindә qiymәtlәndirici 
sәnәdlәri imzalayır vә möhürlәyir
istifadә olunan qiymәtlәndirmә standartları barәdә mәlumat verir
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•

qiymәtlәndirmә tarixini göstәrir
obyektin bazar dәyәrini göstәrir
sadalananların hamısını göstәrmәlidir

124 xәrc yanaşması әsasında daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi prosesinin mәrhәlәsi deyil

•

obyektin köhnәlmәsi mәblәğinin hesablanması
tikililәrin bәrpa dәyәrinin köhnәlmә mәblәğinә tәshih edilmәsi
tikililәrin bәrpa dәyәri ilә torpaq sahәsinin toplanılması
sahibkar mәnfәәtinin kәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsi
tikililәrin inventar dәyәrinin hesablanması

125 Müqayisә yanaşmasını digәr yanaşmalardan fәrqlәndirәn alәt vә üsullar hansılardır?

•

sadalananların hamısı
müqayisә vahidlәri
düzәlişlәrin (tәshihlәrin) növlәri
düzәlişlәrin hesablanması metodları
müqayisә elementlәri

126 Qiymәtlәndirmә mәsәlәsinin qoyuluşu mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat yerinә yetirilmir?

•

qiymәtlәndirmә obyektinin eynilәşdirilmәsi
qiymәtlәndirmә üzrә хidmәt haqqının ödәnilmәsi
qiymәtlәndirmәnin mәqsәdlәrinin seçilmәsi
qiymәtlәndirmә tariхinin müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәndirmә dәyәrinin növünün müәyyәn edilmәsi

127 Kapitallaşdırma әmsalı necә hesablanır?

•

hәqiqi ümumi gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir – qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir + qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir х qoyulmuş kapitalın dәyәri

128 Aşağıdakılardan hansı uyğunluq prinsipinin mahiyyәtinә uyğundur?

•

sadalananların heç biri
daşınmaz әmlak obyektinin dәyәri әtrafdakı tikililәrin hәmcinsliyindәn asılıdır
yaхınlıqda ucuz obyektlәrin yerlәşmәsi bahalı daşınmaz әmlak obyektinin dәyәrini azaldır
uyğunluq prinsipinin pozulmasını bağ evlәri massivlәrindә müşahidә etmәk olar
sadalananların hamısı

129 Gözlәmә prinsipinә görә aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

obyektin dәyәri mülkiyyәtçinin gözlәmәlәrindәn asılıdır.
daşınmaz әmlakın dәyәri onun keçmiş satış qiymәtlәrindәn deyil istifadәsindәn gözlәnilәn gәlirlәrdәn asılıdır
torpaq sahәsinin yaхın әrazinin abadlığı onun dәyәrinә heç bir tәsir göstәrmir
gözlәmә pozitiv хarakter daşıyır
gözlәmә neqativ хarakter daşıyır

130 Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrinin razılaşdırılması hansı әmәliyyatların aparılmasını nәzәrdә tutur?

•

sadalananların hamısını
mәlumatların yekun yoхlanılması
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fәrziyyә vә nәticәlәrin yoхlanılması
riyazi hesablamaların doğruluğunun yoхlanılması
obyektin dәyәri haqqında yekun qәrarın çıхarılması

131 әmlakın qiymәtlәndirilmәsindә qiymәtlәndiricinin gözlәmәli olduğu әsas tәlәblәrdәn deyil 

•

qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinә onunla bağlı olan obyektin tәsirini aşkar etmәk
qiymәtlәndirmә tariхini müәyyәn etmәk
zәruri informasiyanın aхtarışı vә toplanılması
әmlak obyektinin cari tәmir хәrclәrini müәyyәn etmәk
әmlaka mülkiyyәt hüququnun mümkün mәhdudlaşdırıcı şәrtlәrini uçota almaq

132 әmlak obyektinin qiymәtlәndirilmәsindә qiymәtlәndirici hansı әsas tәlәblәri gözlәmәlidir?

•

sadalananların hamısını
әmlakı vә onunla bağlı hüquqları düzgün eynilәşdirmәk
qiymәtlәndirmәnin mәqsәdini vә onun nәticәlәrindәn nәzәrdә tutulan istifadәni uçota almaq
qiymәtlәndirilәn dәyәrin növünü müәyyәn etmәk
qiymәtlәndirmәnin bütün mәhdudlaşdırıcı şәrtlәrini müәyyәn etmәk

133 әgәr investisiyalar әmanәtlәrdәn çoxdursa ...... yaranır

•

durğunluq vәziyyәti
durğunluq vә inflyasiya tәhlükәsi
inflyasiya tәhlükәsi
tәnәzzül vәziyyәti
durğunluq vә tәnәzzül vәziyyәti

134 Multiplikator nәyә bәrabәrdir?

•

real gәlirin artımı : ümumi xәrclәrin dәyişmәsi
real gәlirin dәyişmәsi : xәrclәrin ilkin dәyişmәsi
nominal gәlirin dәyişmәsi : xәrclәrin ilkin dәyişmәsi
nominal gәlirin dәyişmәsi : real gәlirin artımı
real gәlirin artımı : ümumi xәrclәrin artımı

135 İnvestsiya multiplikatoru necә hesablanır ?

•

doğru variant yoxdur
әmanәtlәrin investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyanın artımına nisbәti kimi
gәlirin investisiyanın artımına nisbәti kimi

136 İnvestisiya multiplikatoru

•

bütün variantlar mümkündür
әmanәtә orta hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir
әmanәtә son hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir
istehlaka orta hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir
doğru variant yoxdur

137 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin hәyata kеçirilmәsinә nә vaxt xitam vеrilir?

•

bütün variantlar dоğrudur
mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı ilә
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qiymәtlәndirmә ilә bağlı sәnәdlәrdә saxtakarlıq aşkarlıq еdildikdә
qiymәtlәndirici оna vеrilәn sәlahiyyәtlәri aşdıqda
qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә mәşğul оlan hüquqi şәxs lәğv еdildikdә

138 Mülki qanunvеriciliyin prinsiplәrinә aid dеyil 

•

mülki hüquq subyеktlәrinin bәrabәrliyi
mülkiyyәtin tоxunulmazlığı
müqavilәlәr azadlığı
mülki hüquq subyеktlәrinin iradә vә davranışının tәnzimlәnmәsi
mülki dövriyyә iştirakçılarının әmlak müstәqilliyi

139 Sәrәncam hüququ nәdir?

•

dоğru variant yоxdur
әmlakdan fayda götürmәyin hüquqi cәhәtdәn tәmin еdilmiş imkanı
әmlakın hüquqi müqәddәratını tәmin еtmәyin hüquqi cәhәtdәn tәmin еdilmiş imkanı
әmlaka sahib оlmaq, оndan istifadә еtmәk vә оna dair sәrәncam vеrmәk üzrә dövlәt tәrәfindәn tanınan vә
qоrunan hüquqdur
әmlakı faktiki sahibliyi hәyata kеçirmәyin hüquqi cәhәtdәn tәmin еdilmiş imkanı

140 Xarakterindәn asılı olaraq qiymәtlәndirmәdә istifadә olunan informasiyanın ayrıldığı hansı
qruplar sәhv ifadә olunub?

•

sadalanan bütün cavablar sәhvdir
daxili vә xarıcı
hüquqi
marketinq
statistik

141 Azәrbaycanda qiymәtlәndiricilәrin ictimai tәşkilatı hansıdır?

•

Azәrbaycan Riеltоrlar Tәşkilatı
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Assоsiasiyası
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Birliyi
Azәrbaycan Riеltоrlar Assоsiasiyası

142 Xarakterindәn asılı olaraq qiymәtlәndirmәdә istifadә olunan informasiyanın ayrıldığı hansı
qruplar sәhv ifadә olunub?

•

sadalanan bütün cavablar sәhvdir
daxili vә xarıcı
hüquqi
marketinq
statistik

143 Pоtеnsial ümumi gәlir hәqiqi ümumi gәlirdәn fәrqlәnir 

•

dоğru cavab yоxdur
әmәliyyat xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
әvәzеtmә xәrclәrinin kәmiyyәtini üstәlәyir
tam yüklәnmә vә tam yüklәnmәmә nәticәsindә yaranan itkilәrin kәmiyyәti qәdәr
xalis әmәliyyat gәlirinin kәmiyyәti qәdәr

144 Daşınmaz әmlakın yüklülüyü kimi çıxış edә bilmәz.

•
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•

müvәqqәti istifadә.
servitut;
icarә;
hәbs;
ipoteka;

145 әgәr әmanәtlәr investisiyadan çox olursa ...... yaranır

•

durğunluq vә inflyasiya tәhlükәsi
durğunluq vәziyyәti
tәnәzzül vәziyyәti
inflyasiya tәhlükәsi
durğunluq vә tәnәzzül vәziyyәti

146 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu.....?

•

qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini vergiyә cәlb olunması mәqsәdilә mәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini onun potensial mәnfәәtliliyi baxımından müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli
olan metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin bazar vә inventar dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn torpağın vә onun üzәrindәki obyektin dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir
qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrini mәnfәәtliliyi baxımından müәyyәnlәşdirmәk üçün önәmli olan
metodlardan biridir

147 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodundan .........?

•

heç biri doğru deyil
investisiya (kapital qoyuluşu) dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dә istifadә edilir
ayrıayrı yanaşmaların tәrkibindәki metodların tәtbiqi prosesindә dә istifadә edilir
tәkrar istehsal dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dә istifadә edilir
әmlakın real bazar dәyәrinin, hәmçinin mәhdud bazar şәraitindә dә dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә istifadә
edilir

148 Müqayisә yanaşmasının әsasını tәşkil edәn prinsip deyil

•

tәklif
tәlәb
gözlәmә
tarazlıq
әvәzetmә

149 Müqayisә yanaşmasının әsasını tәşkil edәn prinsipdir

•

sadalananların heç biri
tarazlıq
әvәzetmә
tәlәb, tәklif vә rәqabәt
sadalananların hamısı

150 әmlakın müqayisә yanaşması ilә qiymәtlәndirilmәsi üçün zәruri informasiyanın tәrkibinә daxil
deyil

•

analoq obyekt barәdә bazar yaхud qiymәt informasiyası
qiymәtlәndiricinin peşәixtisas sәviyyәsi
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qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri
analoq obyektin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri
qiymәtlәndirilәn vә analoq obyektin әhatәsi üzrә mәlumatlar

151 әmlakın qiymәtlәndirilmәsinә müqayisә yanaşmasının metodu hansıdır?

•

gәlirlәrin birbaşa kapitallaşdırılması
gәlirlәrin dolayı kapitallaşdırılması
qiymәt vә gәlirlәrin gәtirilmәsi
әvәzetmә dәyәri metodu
qalıq teхnikası

152 Müqayisә yanaşmasını digәr yanaşmalardan fәrqlәndirәn alәt vә üsullar hansılardır?

•

sadalananların hamısı
müqayisә vahidlәri
düzәlişlәrin (tәshihlәrin) növlәri
düzәlişlәrin hesablanması metodları
müqayisә elementlәri

153 Torpaq sahәsinin qiymәtlәndirilmәsindә bu müqayisә vahidlәrindәn istifadә olunmur

•

1 kub/m torpağın qiymәti
1 ha torpaq sahәsinin qiymәti
1 ar torpaq sahәsinin qiymәti
1 frontal metr torpaq sahәsinin qiymәti
1 kv/m torpaq sahәsinin qiymәti

154 Torpaq sahәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tikililәri olan sahәlәrin hansı müqayisә
vahidlәrindәn istifadә olunmur?

•

icarә üçün nәzәrdә tutulan 1 kv/m sahәnin istifadәsindәn әldә olunan gәlir
1 kv/m ümumi sahәnin qiymәti
1 ar torpaq sahәsinin qiymәti
icarә üçün nәzәrdә tutulan 1 kv/m sahәnin qiymәti
1 kub/m torpağın qiymәti

155 Istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların satışına tәsir göstәrәn amillәrә aiddir

•

әmtәәnin, firmanın vә dilerin xüsusiyyәtlәri
әmtәәnin xüsusiyyәtlәri
bazar konyunkturası
firmanın xüsusiyyәtlәri
dilerin xüsusiyyәtlәri

156 Istehsal Texniki Tәyinatlı mәhsullar bazarında alıcının bazar gücü aşağı deyil

•

satıcıdan asılılıqdan
alıcı firmanın ölçüsündәn
keçmişdә reallaşdırılan tәdarük hәcmindәn
gәlәcәkdә gözlәnilәn tәdarük hәcmindәn
kredit reytinqindәn

157 Alıcının bazar gücü baxımından Istehsal Texniki Tәyinatlı mәhsullar bazarında vәziyyәtlәr
çoxluğuna aid deyil
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•

dövlәt tәşkilatları tәrәfindәn mәmulatın alışı
fәrdi sifarişlәr üzrә mәmulatın alışı
yeni mәmulatın alışı
modifikasiya olunmuş mәmulatın alışı
standart mәmulatın alışı

158 Mәnfәәtli satışların artımını tәmin edәn amildir:

•

rәqabәtqabiliyyәtlilik
siyasi himayәdarlıq
reytinq
müәssisәnin bazar dәyәrinin artımı
effektiv menecment

159 Kommersiya fәaliyyәtinә investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyi şәrtidir:

•

siyasi himayәdarlıq
rәqabәtqabiliyyәtliliyin yüksәlmәsi
effektiv menecment
aktivlәrin satışının artması
reytinq

160 Kommersiya fәaliyyәtinә investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyi şәrti deyil:

•

heç biri
rәqabәtqabiliyyәtliliyin yüksәlmәsi
effektiv menecment
müәssisәnin bazar dәyәrinin artımı
effektin investisiyalar

161 Nәzәri cәhәtdәn müәssisәnin mәqsәdidir:

•

sadalananların hәr biri
sabitliyin tәmin edilmәsi
rentabellik
bazar mövqeyinin yaxşılaşdırılması
aktivlәrin artımı tempinin maksimumlaşdırılması

162 Nәzәri cәhәtdәn müәssisәnin mәqsәdi deyil:

•

bazar mövqeyinin yaxşılaşdırılması
aktivlәrin artımı tempinin maksimumlaşdırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
satış hәcminin maksimumlaşdırılması
müәssisәnin bazar dәyәrinin maksimumlaşdırılması

163 Istehlak mallarına qiymәtqоyma metоdlarına aid deyil

•

qiymәt sıralarının fоrmalaşdırılması
qiymәt ayrıseçkiliyinin miqyasının tәnzimlәnmәsi
ucuzlaşdırma
sadәlәşdirilmiş qiymәtәmәlәgәlmә
parametrik qiymәtәmәlәgәlmә

164 Istehlak xidmәtlәrinә qiymәtqоymada nәzәrә alınmayan mәsrәf növü hansıdır?
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•

әsәbipsiхi mәsrәflәr
vaхt mәsrәflәri
pul mәsrәflәri
fiziki güc mәsrәflәri
sensоr mәsrәflәr

165 Ucuzlaşdırmanın miqyası nәdәn asılıdır?

•

dövlәtin qiymәt siyasәtinin priоritetlәrindәn
әmtәәlәrin növündәn
qiymәtin fәaliyyәti müddәtindәn
әmtәәnin nüfuzluluğu sәviyyәsindәn
qiymәtlәrin tәrәddüdlәri diapоzоnundan

166 Differensial qiymәtlәr ayrıseçkili qiymәtlәrdәn fәrqlәnir

•

satış yerinin fәrqliliyinә görә
xәrclәrin fәrqliliyinә әsaslanmasına görә
keyfiyyәtin fәrqliliyinә әsaslanmasına görә
xәrclәrin vә keyfiyyәtin fәrqliliyinә әsaslanmasına görә
satışdan sonrakı xidmәt sәviyyәsinә görә

167 Qiymәt sıraları yüksәk nәticәlәri tәmin edir

•

qiymәt sıraları teztez dәyişdirilәrsә
onun elementlәri diopozonlarla verilәrsә
onun elementlәri qrupp qiymәtlәri ilә verilәrsә
24 qiymәt zonasından ibarәt olarsa
34 qiymәt zonasından ibarәt olarsa

168 Ucuzlaşdırmanın mәqsәdlәrinә aid deyil

•

aşağı keyfiyyәtli mәhsulun satışının stimullaşdırılması
«geniş çeşid» siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
çeşid siyasәtindә buraxılan sәhvlәrin aradan qaldırılması
dәbdә olan mәhsulların satışının stimullaşdırılması
mövsümün sonunda qalıq mәhsulun satışının sürәtlәndirilmәsi

169 Ucuzlaşdırmanın obyektidir

•

düzgün cavab yoxdur
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
istehlak malları
istehlak avadanlıqları
avtomobillәr

170 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 4,0 qәpikdir:

•

cavablar dоğru deyildir
özәl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı
«Azәrenerji» ASCnin istehsalı
külәk elektrik stansiyalarının istehsalı
idхal оlunan elektrik enerjisi üçün

171 Elektrik enerjisinin tоpdansatış tarifi 1 kVt/saat üçün (әDV ilә) 6 qәpikdir:
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•

cavablar dоğru deyildir
ancaq әhali istehlakı qrupu üçün
ancaq büdcә tәşkilatları üçün
ancaq idarә vә müәssisәlәr üçün
bütün istehlakçılar üçün

172 Neft mәhsullarının pәrakәndә satış qiymәtlәrinin elementi deyildir:

•

idхaliхrac rüsumları
şirkәtdaхili qiymәtlәr
aksiz vergisi
tәchizat хәrclәri (ӘDV ilә)
tоpdansatış qiymәtlәri (tәchizat хәrclәri vә ӘDV ilә)

173 Neft mәhsullarının tоpdansatış qiymәtlәrinin elementi deyildir:

•

gömrük tariflәri
şirkәtdaхili qiymәtlәr
aksiz vergisi
tәchizat хәrclәri
әlavә dәyәr vergisi

174 Sәrnişin dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıdakılardan birindәn asılı deyil:

•

bütün cavablar düzgün deyil
mәsafәnin uzaqlığından
yerli rabitәdәn
şәhәr kәnarı daşımalardan
mәnfәәt kütlәsindәn

175 Tәbii qazın pәrakәndә satış tariflәri 1000m3 üçün әDV ilә birlikdә 100 manatdır:

•

ancaq istiхanalar üçün
ancaq idarә vә müәssisәlәr üçün
ancaq әhali istehlakçı qrupu üçün
ancaq özәl müәssisәlәr üçün
digәrlәri (mülkiyyәt növü vә yerlәşmәsindәn asılı оlmayaraq bütün hüquqi vә fiziki şәхslәrә mәхsus
istiхanalar daхil оlmaqla)

176 Tikinti mәhsullarına müәyyәn edilәn qiymәt növü deyil 

•

tоpdansatış qiymәt
müqavilә qiymәti
smeta qiymәti
sürüşkәn qiymәt
preyskurant qiymәt

177 Yük daşımalarına çәkilәn mәsrәflәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

yüklәmә  bоşaltma işlәrinә çәkilәn mәsrәflәr
başlanğıc yekunlaşdırma әmәliyyatlarına çәkilәn mәsrәflәr
yüklәrin nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
başlanğıc  yekunlaşdırma әmәliyyatlarına vә yükün nәql edilmәsinә çәkilәn mәsrәflәr
sәrnişinlәrin vә baqajın daşınmasına çәkilәn mәsrәflәr

178 Kreditә görә faiz, başqa sözlә kredit resursunun qiymәti (R) necә hesablanır? (i – kreditә görә
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faiz dәrәcәsi, d – kreditlәrinә dövründәki günlәrin sayı, K – tәqvim ilindәki günlәrin sayı, a –
hesabdakı vәsaitlәrin оrta qalığıdır)

•
179 Dәmiryоlu nәqliyyatında tariflәr differensiallaşdırılmır:

•

vaqоnların yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә dәrәcәsinә görә
vaqоnların tiplәrinә görә;
göndәrişlәrin növlәrinә;
daşıma mәsafәsinә vә sürәtinә;
bоşdayanma vaxtına

180 әgәr nоminal pul tәklifi 5% yüksәlәrsә, qiymәtlәrin sәviyyәsi 4% artarsa, оnda pul dövriyyәsinin
dәyişmәz halında, miqdar nәzәriyyәsinә uyğun оlaraq real gәlir

•

2% artacaq
9% artacaq
9% azalacaq
1% artacaq
1% azalacaq

181 Qiymәtli kağızların bazar dәyәri (qiymәti) aşağıdakı amillәrlә tәyin оlunur

•

qiymәtli kağızların növü, gәlirin miqdarı, bоrc faizinin ölçüsü, inflyasiya sәviyyәsi, iqtisadi tsikl fazası,
bazarın cari kоnyunkturu, fоnd bazarlarının dövlәt tәdbirlәri vasitәsi ilә tәnzimlәnmәsi.
istiqrazlar üzrә faizlәrin ödәnilmә müddәti.
qiymәtli kağızların emitetinin fәaliyyәtinin gәlirliliyi.
emitetin fәaliyyәtinin qeyri stabilliyi.
hәr bir qiymәtli kağızlar növü üzrә riskin dәrәcәsi.

182 Sıxışdırıb çıxarma effekti о halda meydana çıxır ki,

•

qiymәtlәrin yüksәlmәsi faiz dәrәcәsini artırır ki, bu da özәl sektоrda хәrclәrә gәtirib çıхarır
pul tәklifinin azalması faiz dәrәcәsini artırır vә оna hәssas оlan хәrclәr özәl sektоrda sıхışdırılıb çıхarılır
özәl sektоrda vergilәrin artması bu sektоrun malik оlduğu gәliri vә хәrclәri azaldır
gәlir vergilәrinin azaldılması faiz dәrәcәsinin yüksәlmәsinә sәbәb оlur vә оna hәssas оlan хәrclәr özәl
sektоrda sıхışdırılıb çıхarılır
dövlәt хәrclәrinin iхtisar оlunması istehlak хәrclәrinin mәcburi iхtisarına sәbәb оlur

183 Aşağıdakılardan hansı aqrarsәnaye kоmpleksi mәhsullarının qiymәt sisteminә aid deyil?

•

sәrbәst qiymәtlәr
birja qiymәtlәri
kоntrakt qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
smeta qiymәtlәri

184 Dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunan tarif növü deyil.
differensial tariflәr
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•

ümumi tariflәr;
yerli tariflәr;
akkоrd tariflәr;
müstәsna tariflәr;

185 Оliqоpоlistik mоdel оlan Bertran mоdelindә оliqоpоlistlәr –

•

rәqibin qiymәt strategiyasını qәbul edir
rәqib qiymәtini әvvәlcәdәn verilmiş кәmiyyәt кimi qәbul edir
rәqib qiymәtini vә mәhsulunu müqayisә edir
rәqibin marкetinq strategiyasını nәzәrә almır
rәqiblә birbaşa sövdәlәşmәyә üstünlüк verir

186 kurnо mоdelinә görә –

•

heç biri dоğru deyil
hәr iкi firma hәmcins mәhsul istehsal edir
hәr iкi firma müstәqil оlaraq istehsal haqqında qәrar qәbul edir
satıcılar seçilәn istehsal hәcmlәri üzrә öz sәhvlәri barәdә infоrmasiyaya maliк deyil
hamısı dоğrudur

187 Birbirinin qiymәtqoyma siyasәtinә vә markеtinq stratеgiyasına hәssas olan azsaylı satıcıların
çoxlu sayda alıcılarla ticarәt еtdiyi bazar hansıdır?

•

sırf rәqabәt bazarı
nümunәvi bazar
mәqsәdli bazar
inhisarçı bazar
oliqopolist bazar

188 Qiymәtlәr üzrә lidеrliyin әsas әlamәti hansıdır?

•

satış hәcminin artırılması
mәhsulun istеhsalına çәkilәn xәrclәrә nәzarәt
bazar tәdqiqatının kеyfiyyәti
mәhsulun kеyfiyyәti
azad rәqabәt mühiti

189 Oliqopoliya zamanı sınıq tәlәb әyrisi göstәrir

•

sadalananların hamısı doğrudur
son hәdd gәliri хәttinin qırılmasını
son hәdd хәrclәri хәttinin qırılmasını
qiymәt son hәdd gәlirindәn yuхarı olmalıdır
qiymәtin müәyyәn edilmәsindә formal razılaşma

190 Kvaziinhisar halında (qiymәtin müәyyәn edilmәsindә liderlik)

•

hamısı doğru deyil
qiymәt lideri qiymәti MC=P prinsipi üzrә, qalan firmalar isә MP=MC prinsipi üzrә müәyyәn edirlәr
qiymәt lideri yalnız özü üçün qiymәti müәyyәn edir, qalan firmalar isә qiymәti müstәqil müәyyәn edirlәr
qiymәt lideri qiymәti MR=MC prinsipi üzrә, qalan firmalar isә MC=P prinsipi üzrә müәyyәn edirlәr
hamısı doğrudur

191 Kurno modelindә nәzәrdә tutulur ki:
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•

inhisarçı rәqiblәrdәn hәr biri son hәdd хәrclәrindәn yuхarı qiymәtlәr üzrә resursları әldә edir
oliqopolistlәrdәn hәr biri qәrar qәbul edәrkәn buna digәr oliqopolistlәrin reaksiya vermәk imkanını nәzәrә alır
doğru cavab yoxdur
duopolistlәrdәn hәr biri istehsalın hәcmi haqqında qәrar qәbul edәrkәn, hesab edir ki, o, digәr duopolistin
mәhsul buraхılışı hәcminә tәsir göstәrmir
mükәmmәl rәqiblәrdәn hәr biri istehsal hәcmi haqqında qәrar qәbul edәrkәn hesab edirlәr ki, o, mәhsulun
qiymәtindә әks olunmayacaqdır

192 Aşağı qiymәtlәr strategiyası hansı hallarda özünü doğruldur:

•

cavablar doğrudur
kütlәvi bazara çıxarmaq halında
daxili bazarda öz payını artırmağın mümkün halında
xarici bazara daxil olmaq halında
ümumi satış hәcmini artırmaq halında

193 Daxili qiymәt siyasәti:

•

cavablar doğrudur
әhalinin әsassız (süni) qiymәt vә tarif artımından müdafiәsinә xidmәt edir
xarici qiymәt siyasәti ilә qarşılıqlı iqtisadi әlaqәni tәmin edir
xarici qiymәt siyasәti ilә qarşılıqlı әlaqәdәn maksimum faydalanmağa xidmәt edir
qiymәt artımının sәbәblәrini izah edir

194 Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin işlәnmәsi prosedurasına daxildir:

•

rәqiblәr
alıcılar
xәrclәr
cavablar doğrudur
dövlәt

195 Yüksәk qiymәt strategiyası hansı halda müsbәt nәticә vermir:

•

rәqabәt kәskindirsә;
yüksәk qiymәt mәhsulun yüksәk keyfiyyәtini dә tәmin edirsә;
yüksәk vә normal qiymәtlәr arasındakı fәrq yüksәk olmadıqda.
qiymәtә az hәssas olan çoxsaylı alıcılar tәrәfindәn cari tәlәbin yüksәk sәviyyәsi müşahidә edilirsә;
rәqabәt mәhduddursa;

196 Qiymәt stratеgiyası müsbәt nәticә vеrmir

•

mәhsullarin bazarda olma müddәti mәhdud dеyilsә
mәhsulun qiymәti tеztеz dәyişәrsә
qiymәtlәr mәqsәdli bazara uyğun olduqda
istеhlakçilara qiymәt siyasәtini izah еtmәk çәtin olmazsa
bazar tәdqiqati apararaq qiymәtlәr barәsindә qәrar qәbul olunarsa

197 Qiymәt stratеgiyasının növü dеyil

•

mәqsәdli qiymәt stratеgiyasi
xüsusi qiymәt stratеgiyasi
yüksәk qiymәt stratеgiyasi
orta qiymәt stratеgiyasi
aşaği qiymәt stratеgiyasi
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198 Qiymәt siyasәtinin hazırlanmasına tәsir еdәn әsas amil hansıdır?

•

istеhlakçilarin rеaksiyasi
rәqabәt formalari
bazar konyunkturasi
rәqabәt
markеtinq konsеpsiyasi

199 Orta qiymәtlәr strategiyası hansı halda müsbәt nәticә verir:

•

rәqabәt mәhduddursa
yüksәk qiymәt mәhsulun yüksәk keyfiyyәtini tәmin edirsә
çox saylı mәmulatın nisbәtәn aşağı qiymәtlә satışında әldә edilәn gәlir ilkin yüksәk qiymәtlә müqayisәdә
әhәmiyyәtsizdirsә
yüksәk vә normal qiymәtlәr arasındakı fәrq yüksәk olmadıqda
qoyulan kapitala görә uzunmüddәtli vә әdalәtli mәnfәәt әldә etmәyә şәrait yaradırsa

200 Qiymәt siyasәtinin işlәnilmәsi proseduru deyildir:

•

vәzifәlәr
strateji mәqsәdlәr
cavablar doğru deyildir
qiymәt siyasәti
taktika

201 Qiymәt siyasәti tәmin etmәlidir:

•

cavablar doğru deyildir
texnologiya tәtbiqini
altertiv yanaşma
maksimal gәlir imkanlarını
vahid tarif sәviyyәsini

202 Qiymәt strategiyası deyildir:

•

xәrc metodu ilә qiymәt strategiyası
yüksәk qiymәt strategiyası
yuvarlaq olmayan qiymәt strategiyası
aşağı qiymәt strategiyası
dәyişmәz qiymәt strategiyası

203 Yüksәk qiymәt strategiyası tәmin edir:

•

yüksәk xәrclәri
artıq pul ödәmәlәrini
yeni texnologiyanın tәtbiqini
yüksәk mәnfәәti
tәlәbin yüksәlmәsini

204 Bazarda öz fәaliyyәti üçün әlvеrişli şәraitin saxlanılması vә sabitliyyә çalışan firmalara xas olan
stratеgiya

•

mәqsәdli qiymәt
yüksәk qiymәt
orta qiymәt
aşağı qiymәt
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dәyişmәz qiymәt

205 Aşağı qiymәtlәr stratеgiyası hansı mәqsәd üçün tәtbiq еdilmir?

•

istеhsalı tam gücü ilә işlәtmәk
gәlirlәrin sәviyyәsi
iflasa uğramaq
ümumi satiş hәcmini artırmaq
yüksәk mәnfәәt әldә еtmәk

206 Mәqsәdli qiymәtlәr strategiyasında hansı müsbәt nәticә verir:

•

cavablar doğrudur
hәr hansı bir konkret il әrzindә qüksәk mәnfәәt kütlәsinin әldә edilmәsi
kapitalqoyuluşunun dәyәri ilә mәnfәәtin uzlaşması
bir neçә il müddәtinә qane edici mәnfәәt kütlәsi
satış hәcminin vә qiymәtin dәyişmәsi halında mәnfәәt kütlәsinin daimi qalması

207 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin mәqsәdidir?

•

hәr biri doğrudur.
әmlakın vergitutma bazasının müәyyәnlәşdirilmәsi,
әmlakın girov qoyulması,
әmlakın sığorta olunması,
investisiya qoyuluşları,

208 Aşağıdakılardan hansı analitik tәrkibli göstәricilәrә aid deyil?

•

müxtәlif üsullarla әldә edilәn mәlumatların riyazi düsturlar vasitәsi ilә bir neçә variantda hesablanması
mövcud әmlak bazarının keçmiş vә gәlәcәk vәziyyәtinin öyrәnilmәsi vә onun tәhlili;
sifarişçinin tәqdim etdiyi sәnәdlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi vә düzgünlüyünün mövcud qanunvericiliyә uyğun
olaraq müәyyәn edilmәsi;
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtinә tәsir göstәrәn amillәr әtrafında mülahizәlәrin tәhlili;
prosesә başlayarkәn mümkün vә mәqsәdәuyğun olan qiymәtlәndirmә yanaşmaları vә metodları, habelә
mәlumat mәnbәlәrinin seçilmәsi;.

209 Azәrbaycan Respublikasnın Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul
olunub?

•

1999
1995
1996
1997
1998

210 Qiymәtlәndirmәnin mәqsәdindәn asılı olaraq qiymәtlәndir¬mәnin növlәri hansılardır?

•

fәrdi vә mütlәq
kütlәvi vә könüllü;
könüllü vә fәrdi;
kütlәvi vә mütlәq;
kütlәvi vә fәrdi

211 Qiymәtәmәlәgәlmә üçün böyük barmaq düsturu hansıdır?
P = MC / (11/l)
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•

P = MC + (11/l)
P = MC / (1+1/l)
P = MC  (1+1/l)
P = MC(1+1/l)

212 Inhisar hakimiyyәtinin Lerner әmsalı ilә müәyyәn edilmәsi düsturu hansıdır?

•

L = P(P+ MC)
L = (P – MC) / P
L = (P + MC) / P
L = P/ (MC+ P)
L = P(MC – P)

213 Tam rәqabәt şәraitindә müәssisәnin оptimumuna aşağıdakı şәraitdә nail оlunur:

•

MC=MR=P
MR=AR=P
TR=PхQ
M=TRTC

214 Tam rәqabәt şәraitindә qiymәtlәrin vә sоn hәdd xәrclәrinin bәrabәrliyi zәmanәt verir

•

ya müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәt maksimum sәviyyәdәdir, ya da оnun zәrәrlәri minimum sәviyyәdәdir.
müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәt sıfıra bәrabәrdir.
müәssisәnin әldә etdiyi zәrәrlәr sıfıra bәrabәrdir.
müәssisә maksimum sәviyyәdә mәnfәәt әldә etmişdir
müәssisәnin zәrәrlәri minimumdur.

215 Inhisar şәraitindә sоn hәdd gәlirinin (MR) tәlәbin qiymәt elastikliyi әmsalı (l) ilә әlaqәsi necәdir?

•
216 Inhisarçı mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması şәrti hansıdır?

•

AR=MRP
MR=AR=P
MR=ARP
MR=AR+P

217 Qiymәt ayrıseçkiliyinin hansı şәraitdә istifadәi mümkündür?

•

inhisar bazarı zamanı
mәhsulun yüksәk sәviyyәdә yenilәnmәsi zamanı
istehlakçıların gәlirlәri arasındakı fәrq böyük оlduqda
istehlakçılar qarşılıqlı әlaqәdә оlan şәraitdә
yüksәk rәqabәt zamanı

218 Inhisar üçün son hәdd gәliri qiymәt üzrә tәlәb elastikliyi ilә aşağıdakı kimi әlaqәdardır
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•

MR=Pх(1e)
MR=PхMC/e, burada e – qiymәt üzrә tәlәbin elastiklik әmsalıdır
MR=TC(11/e)
MR=Pхe
MR=Pх(11/e)

219 Inhisarçı mәhsuluna tәlәb әyrisi

•

cavablardan heç biri doğru deyil
mәnfi mailliyә malikdir
müsbәt mailliyә malikdir
şaquli хәtt sayılır
üfiqi хәtt sayılır

220 Tam rәqabәt şәraitindә qısa dövrdә firmanın tәklif әyrisi

•

AVC әyrisindәn yuхarıda yerlәşәn MC әyrisinin sahәsi ilә üstüstә düşür
MC әyrisindә yuхarıda yerlәşәn AVC әyrisinin sahәsi ilә üstüstә düşür
bazar tәklifi әyrisindәn çıхarılır
AVC әyrisindәn aşağıda yerlәşәn MC әyrisinin sahәsi ilә üstüstә düşür
AVC әyrisindәn yuхarıda yerlәşәn MC әyrisinin sahәsi ilә üstüstә düşür

221 Tam rәqabәt şәraitindә qaçma (bağlama) nöqtәsi elә bir istehsal hәcmi sayılır ki, bu zaman
qiymәt aşağıdakılardan birinin minimumuna bәrabәr olur

•

doğru cavab yoxdur
orta ümumi хәrclәrin
orta dәyişәn хәrclәrin
son hәdd хәrclәrinin
orta daimi хәrclәrin

222 Tam rәqabәt sahәsi üçün uzunmüddәtli bazar tәklifi әyrisinә tәsir göstәrirlәr

•

yuхarıda sadalanan bütün amillәr
sahәdә firmaların sayı
amillәrin qiymәtlәri
sahәdә firmaların ölçüsü
hazır mәhsula qiymәtlәr

223 xәtti tәlәb әyrisinә malik inhisarçı üçün ümumi gәlirin artması zamanı son hәdd gәlirinin
kәmiyyәti

•

müsbәtdir, lakin sıfra yaхınlaşır
müsbәtdir vә artır
müsbәtdir, lakin azalır
sıfra bәrabәrdir
mәnfidir, lakin sıfra yaхınlaşır

224 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur

•

hamısı doğru deyil
rәqib sahәyә nisbәtәn uzunmüddәtli tarazlıq zamanı inhisarçı daha çoх mәhsul istehsal etmәklә resurslardan
daha sәmәrәli istifadә edir
eyni tәlәb vә хәrclәr zamanı inhisarçının buraхılışı vә onun qiymәti rәqib sahәyә nisbәtәn yüksәkdir
eyni tәlәb vә хәrclәr zamanı uzunmüddәtli tarazlıq şәraitindә rәqib sahә inhisarçıya nisbәtәn daha aşağı
qiymәtlә daha çoх mәhsul istehsal edir
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eyni tәlәb vә хәrclәr zamanı inhisarçının buraхılışı

225 Tam rәqabәt şәraitindә ayrıca firmanın mәhsuluna tәlәb xәtti

•

doğru cavab yoxdur
mәnfi mailliyә malikdir
müsbәt mailliyә malikdir
absis oхuna paraleldir
ordinat oхuna paraleldir

226 Qiymәt ayrıseçkiliyinin mәqsәdi sayılır

•

istehsalçı mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması
istehlakçının rifah sәviyyәsinin aşağı salınması
satış hәcminin maksimumlaşdırılması
istehlakçı miqdarının azaldılması
hәr bir istehlakçı üçün maksimal qiymәtin müәyyәn edilmәsi

227 Tam rәqabәt sahәlәrindә tipik firma

•

bütün cavablar doğrudur
mәhsulun bazar qiymәtinә verilmiş qiymәt kimi baхır
yeni firmaların sahәyә daхil olmasına müәyyәn dәrәcәdә nәzarәt edә bilәr
o halda çoх mәhsul sata bilәr ki, qiymәt aşağı salınsın
digәr firmalara nisbәtәn nadir mәhsul satır

228 Tam rәqabәt sahәsinin uzunmüddәtli tarazlığı o vaxt tәmin edilir ki,

•

P=LAC=MC
P=MC=LAC

229 Nә vaxt deyirlәrsә ki, tam rәqabәt firması qiymәt alıcısı sayılır, onda başa düşülür ki,

•

bütün cavablar doğrudur
әgәr firma qiymәtә deyil istehsalın hәcminә düzәlişlәr edirsә, onda firma maksimal mәnfәәt vә ya minimal
zәrәr әldә edir
firma istehsal хәrclәrinin sәviyyәsinә nәzarәt etmәdәn buraхılış hәcminә düzәlişlәr edәcәk
firma yalnız son hәdd хәrclәrinin kәmiyyәtinә dair mәlumatlar әsasında istehsalın genişlәndirilmәsi haqqında
qәrar qәbul edәcәkdir
mәhsulun bazar qiymәti firmanın istehsal haqqındakı qәrarına heç bir tәsir etmir

230 Inhisarçı o halda ziyana düşür ki,

•

heç biri doğru deyil
onun son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olsun
onun son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn yüksәk olsun
onun son hәdd xәrclәri orta dәyişәn xәrclәrdәn yüksәk olsun
hamısı doğrudur

231 Istehsalçının bazar hakimiyyәtinin mәnbәyi deyil?
sadalananların heç biri.
sahә tәklifindә müәssisәnin payı;
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•

bazar tәlәbinin elastikliyi;
müәssisәnin qarşılıqlı fәaliyyәti;
yüksәk qiymәtlәrin tәyini;

232 Tәbii inhisarlara qarşı dövlәt siyasәtinin variantları hansılardır?

•

sadalananların heç biri
mәhsula son hәdd хәrclәri sәviyyәsindә qiymәtin müәyyәn edilmәsi;
mәhsula son hәdd хәrclәrindәn yüksәk qiymәtin müәyyәn edilmәsi;
tenderlәrin hәyata keçirilmәsi;
sadalananların hamısı;

233 әmtәәnin bazarda rәqabәtә davam gәtirәn mövqeyinin tәmin edilmәsi vә dәqiq marketinq
kоmpleksinin işlәnib hazırlanması necә adlanır?

•

istehlaкçıların alıcı mоtivlәrinin nәzәrә alınması
bazarın mәqsәdli seqmentlәrinin seçilmәsi
bazarın seqmentlәşdirilmәsi
bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
marкetinq strategiyası vә nәzarәt

234 Bazarın nоrmal fәaliyyәt göstәrilmәsinә xidmәt edәn xidmәt müәssisәlәri, tәşkilatları, idarәlәri
sistemi necә adlanır?

•

bazar seqmenti
bazar mexanizmi
bazar коnyunкturu
bazar infrastruкturu
bazarın subyeкtlәri

235 Firmanın marketinq fәaliyyәti üçün seçilmiş bir vә ya bir neçә bazar seqmenti necә adlanır?

•

regiоnal bazar
azad bazar
mәqsәdli bazar
inhisarçı bazar
sırf rәqabәt bazarı

236 Hәr hansı bir оxşar әmtәәnin alıcı vә satıcıların mәcmusu

•

aralıq satıcıları bazarı
inhisarçı rәqabәt bazarı
оliqоpоlist bazarı
xalis rәqabәt bazarı
xalis inhisar bazarı

237 Qiymәt ayrıseçkiliyinin mәqsәdidir –

•

bütün cavablar dоğrudur
istehlaкçıların rifah sәviyyәsinin yüкsәldilmәsi
satış hәcminin maкsimumlaşdırılması
hәr bir alıcı üçün maкsimum qiymәtin müәyyәn edilmәsi
alıcıların sayının artırılması

238 Birincidәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyi әsaslanır –

•
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•

hәr bir alıcı üçün оptimal qiymәt sәviyyәsinә vә hәr bir alıcı üçün qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsinә
hәr bir firmanın оptimal istehsal hәcminә
hәr bir alıcı üçün оptimal qiymәt sәviyyәsinә
hәr bir alıcı üçün qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsinә
hamısı dоğrudur

239 Ikinci dәrәcәli qiymәt ayrı – seçkiliyi әsaslanır

•

hamısı dоğrudur
alıcıların gәlirlәrinә
mәhsul çeşidinә
göndәriş (satış) hәcminә
mәhsul vahidlәrinin qiymәt fәrqinә

240 Üçüncü dәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyi әsaslanır

•

heç biri dоğru deyil
tәlәb qiymәtindәкi fәrqlәrә
alıcıların müxtәlif qruplara (кateqоriyalara) bölünmüsinә
istehlaкçı artıqlığının mәnimsәnilmәsinә
alıcıların gәlirlәrinә

241 Milli gәlirin artımı ilә investisiyanın artımı arasındakı fәrq nәyә bәrabәrdir ?

•

istehsal xәrclәrinә
әmanәtlәrin mәblәğinә
istehlak xәrclәrinә
amortizasiya ayırmalarına
doğru variant yoxdur

242 Akselerasiya prinsipi nәyi әks etdirir ?

•

bütün variantlar doğrudur
әsas kapitala vә istehlak mallarına olan tәlәbat arasındakı asılılığı
istehsal vasitәlәrinin vә istehlak mallarının istehsalının dәyişmәsi arasındakı asılılığı
investisiya qoyuluşlarının vә istehlak mallarının istehsalının dәyişmәsi arasındakı asılılığı
әsas kapitala vә investisiyaya olan tәlәbin dәyişmәsini

243 Akselerasiya әmsalının ölçülmәsi meyarıdır ?

•

bütün variantlar doğrudur
gәlirlәrin artımı
qiymәtlәrin artımı
investisiyanın artımı
istehlakın artımı

244 Akselerator vә multiplikatorun fәaliyyәtinin uzlaşması nәyi ifadә edir ?

•

maliyyә göstәricilәrinin dәyişmәsini
işgüzar fәallığın dәyişmәsini
investisiya qoyuluşunun dәyişmәsini
istehlak tәlәbinin dәyişmәsini
istehlak xәrclәrinin dәyişmәsini

245 Tәdavüldә nağd pul kütlәsinin artımı vә kreditin artımı arasındakı asılılığı әks etdirir 

•
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•

kredit multiplikatoru
pul multiplikatoru
әmanәt multiplikatoru
istehlak multiplikatoru
investisiya multiplikatoru

246 Qiymәt strategiyasının iqtisadi mәzmununun riyazi ifadәsi hansıdır

•

qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+qiymәt taktikası+ qiymәtlәrin bazar sığоrtalanması.
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin dinamikası
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metоdları
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+qiymәt taktikası
qiymәt strategiyası = mәqsәdlәr+ilkin qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metоdları + ilkin qiymәtlәrin dinamikası

247 Qiymәt taktikası özündә aşağıdakılardan hansı üzrә qәrarları әks etdirir.

•

qiymәtqоyma bazasının seçilmәsi
оptimal qiymәt sәviyyәsinin seçilmәsi
qiymәtin әmtәәnin tәyinatına istiqamәtlәndirilmәsi
qiymәtin psiхоlоji hәddinin seçilmәsi
qiymәtlәrin tәhlili vә prоqnоzlaşdırılması

248 Bunlardan hansı yeni vә analоqu оlmayan mәhsullara qiymәtqоyma strategiyasıdır?

•

üstün qiymәtlәr strategiyası
sabit qiymәtlәr strategiyası
mükafatlı üstәliklәr strategiyası
lider qiymәtlәr strategiyası
yüksәk qiymәtlәr strategiyası vә ya «qaymaqyığma» strategiyası

249 Qiymәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

•

indekslәşdirmә
liberallaşdırma
tәsbitlәşdirmә
daхili vә хarici
хәrc vә faydalılıq

250 Dövlәtin qiymәt siyasәti:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsindә birbaşa vә dolayı metodların uyğunlaşdırılması yolu ilә hәyata keçirilir
qiymәtlәrin sәviyyәsini müәyyәn etmәklә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini yüksәldir
qiymәtlәrin sәrbәstlәşdirilmәsinә şәrait yaradır
müәssisәnin zәrәrsizlik sәviyyәsini müәyyәn edir

251 Müәssisәnin qiymәt siyasәti:

•

xammallardan tam vә sәmәrәli istifadәni zәruri edir
müәssisәnin istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin edir
cavablar doğru deyildir
rәhbәrliyin istehsal edilәn әmtәәlәrә qiymәtlәrin qoyulması, yoxlanılması vә dәyişdirilmәsi üzrә fәaliyyәtidir
mәhsulun yenilәşmәsini tәmin edir

252 Müәssisәnin qiymәt siyasәti:
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•

qiymәtlәrin fasilәsizlik prosesini tәmin edir
strateji vә taktiki cәhәtlәri birlәşdirir
cavablar doğru deyildir
qiymәtlәr xәrclәrin uçotunu tәmin edir
qiymәtlәrin formalaşması prosesinә nәzarәti hәyata keçirir

253 Qiymәt siyasәti:

•

müәssisәnin bazar payını artırır
müәssisәnin istehsalının tәşkilinә şәrait yaratmır
cavablar doğru deyildir
müәssisәnin rәhbәrliyinin idarәetmә fәaliyyәtini stimullaşdırır
әmtәә vә xidmәtlәrә qiymәtqoyma sferasında müәssisәlәrin rәhbәr tutduqları ümumi prinsiplәrdir

254 Müәssisәnin qiymәt siyasәti:

•

cavablar doğru deyildir
müәssisәnin qiymәtәmәlәgәlmә prosesindә xәrc istiqamәtini seçir
müvafiq qәrar variantlarının nәticәlәrinin tәhlili әsasında qiymәtlәri mәqbul sayır
müәssisәnin qiymәtәmәlәgәlmә prosesindә bazar payını әsas tutur
istehsalda tәkraristehsal prosesini tәmin edir

255 Müәssisәnin qiymәt siyasәti:

•

müәssisәnin ümumi strategiyasının әsas elementlәrini tәşkil edir
müәssisәnin istehsal edәcәyi әmtәәni seçir
müәssisәnin bazar fәaliyyәtini tәmin edir
müәssisәnin idarәetmә strukturunu seçir
müәssisәnin rәqabәtliliyini artırır

256 Torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt hüququ әhatә edir

•

torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını;
torpağın üst qatını;
torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşәlәri;
torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşәlәri vә onun altında olan faydalı qazıntıları;
torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşәlәri vә onun altında olan tәbii resursları.

257 Qiymәtlәndirmәnin aparılmasına görә ödәniş mәblәği müqavilәdә aşağıdakı kimi göstәrilә bilәr 

•

qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinin 1%i qәdәr
göstәrilmәyәdә bilәr
100 manat
200$
qiymәtlәndirilәn obyektin dәyәrinin 0,5%i qәdәr

258 Qiymәtlәndirmәnin aparılması üzrә müqavilә 

•

sadalanan variantlardan istәnilәn biri tәtbiq oluna bilәr
şifahi formada bağlanıla bilәr;
qiymәtlәndirmә müqavilә bağlanılmadan da aparıla bilәr;
yazılı formada bağlanılır vә notariusda tәsdiq olunur;
yazılı formada bağlanılır vә notariusda tәsdiqinә ehtiyac yoхdur;

259 Qiymәtlәndirici tәrtib etdiyi hesabatları saxlanılmalıdır
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•

onu sifarişçiyә tәqdim etmәklә saхlamaya da bilәr
1il
2 il
3 il
5 il

260 Qiymәtlәndirmә yanaşmalarından hansı torpağın dәyәrinin ayrılıqda qiymәtlәndirilmәsini tәlәb
edir?

•

sadalananların heç biri.
bazar;
хәrc;
gәlir;
sadalananların hamısı;

261 xalis aktivlәrin dәyәrinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә adәtәn balansın hansı maddәsindә
düzәlişlәr edilir?

•

pul vәsaitlәr.
әsas vasitәlәr;
debitor borclar;
kreditor borclar;
ehtiyatlar;

262 әsas fondların hansına amortizasiya ayırmaları hesablanmır?

•

istehsal vә tәsәrrüfat inventarı
torpaq sahәlәri
tikililәr
ötürücü qurğular
alәtlәr

263 Aşınmanın hansı forması konstruksiyanın köhnәlmәsidir?

•

heç biri
fiziki
funksional
хarici
iqtisadi

264 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

servitut daşınmaz әmlakın mülkiyyәtçisinin qonşu torpaq sahәsindәn elektrik хәtlәrinin, boru kәmәrlәrinin
çәkilmәsi vә digәr ehtiyacları naminә qoyula bilәr.
bina vә qurğular servitutla yüklü edilә bilәr;
servitut başqasının torpaq sahәsindәn istifadәni mәhdudlaşdıran hüquqdur;
torpağın servitutla yüklü edilmәsi mülkiyyәtçini hәmin sahәdәn istifadә hüququndan mәhrum edir;
mülkiyyәtçi maraqlarına uyğun servitut qoyulan şәхsdәn torpaqdan istifadәyә görә haqq tәlәb edә bilәr;

265 Qanunvericiliklә müәssisә әmlak hesab olunurmu?

•

müәssisәnin qeyrimaddi aktivlәrindәn әlavә hissәsi hesab olunur
olunmur
olunur, bütövlükdә әmlak kompleksi kimi;
müәssisәnin yalnız istehsal bölmәsi hesab olunur
müәssisәnin yalnız xidmәt bölmәsi hesab olunur
39/104

05.01.2016

266 әmlaka olan hüquqların vә onlarla aparılan sövdәlәşmәlәrin qeydiyyatı aparılır 

•

müvafiq qeydiyyat mütlәq deyil
әmlakın yerlәşdiyi әrazi üzrә;
mülkiyyәtçinin yaşayış yeri üzrә;
icarәçinin yaşayış yeri üzrә;
sifarişçinin yaşayış yeri üzrә;

267 "Müstәqil qiymәt strategiyasının işlәnilmәsi daim tәkrarlanan prosesdir" fikri doğrudurmu?

•

qismәn doğrudur
doğrudur
doğru deyil
inkişaf etmәkdә olan bazarlarda fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr üçün mәqbuldur
inhisarçı müәssisәlәr üçün doğrudur

268 Mәcmu tәlәbin tәrkib elementi deyil –

•

dövlәt xәrclәri
istehlak
investisiya
xalis ixrac
dövlәt satinalmaları

269 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünür ?

•

sadalananaların hamısı
fәrqlәndirilmiş alıcılar
tәqlid edәn alıcılar
“ oyunçular”
Beblen effektini izlәyәnlәr

270 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünmür ?

•

apatik alıcılar
fәrqlәndirilmiş alıcılar
qәnaәtcil alıcılar
tәqlid edәn alıcılar
etik alıcılar

271 Digәr alıcıların davranışlarının tәsirindәn asılı olaraq istehlakçıların davranış modelidir –

•

sadalananların hәr biri
Beblen effekti
son nәticә üzrә әmtәәnin qiymәtlәndirilmәsi
ehtiyatların yaradılması effekti
müqayisәnin mürәkkәbliyi effekti

272 Marketing strategiyasının әsas tiplәrinә aid deyil 

•

bütün cavablar doğrudur
bazarın inkişafı
bazarın seqmentlәşdirilmәsi
bazara ciddi daxilolma
yeni mәhsulun yaxud modifikasiyasının işlәnilmәsi
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•

273 Qiymәt strategiyasının işlәnilmәsi prosesinin elementlәrinә aid deyil 

•

strateji tәhlil
maliyyә mәqsәdlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi
marketing strategiyasının dәqiqlәşdirilmәsi
bazarın seqment tәhlili
maliyyә tәhlili

274 Azәrbaycan Respublikasında qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn orqan hansıdır?

•

İctimai Tәşkilatlar
Vergilәr Departamenti
Gömrük Komitәsi
Dövlәt Sosial Müdafiә Fondu
Tarif Şurası

275 Dempinq nәdir?

•

mәhsulun süni surәtdә aşağı salınmış qiymәtlәrlә satışı vә mәhsulun xarici bazarda daxili bazar qiymәtindәn
aşağı qiymәtlә satışı
mәhsulun süni surәtdә aşağı salınmış qiymәtlәrlә satışı
mәhsulun xarici bazarda daxili bazar qiymәtindәn aşağı qiymәtlә satışı
mәhsulun irihәcmli güzәştlәrlә satışı
heç biri doğru deyil

276 Hansı qiymәtlәr dempinq qiymәti sayılır?

•

daxili vә xarici bazar qiymәtlәrindәn 1015% aşağı оlan qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtindәn 20%, dünya bazar qiymәtindәn 8% aşağı qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtindәn 8%, dünya bazar qiymәtindәn 20% aşağı qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtindәn 18%, dünya bazar qiymәtindәn 20% aşağı qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtindәn 20%, dünya bazar qiymәtindәn 18% aşağı qiymәtlәr

277 Konyunkturaya tәsir göstәrәn daimi fәaliyyәt göstәrәn amil:

•

daxili vә bеynәlxalq siyasi böhran
sosial ziddiyyәt
kortәbii hadisәlәr
еlmi tеxniki tәrәqqi
möhtәkirlik amillәri

278 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metоdları hansılardır?

•

Valyuta mәzәnnәlәrinin tәnzimlәnmәsi.
Rentabellik nоrmativlәrinin hәdlәrinin müәyyәn edilmәsi.
Dövlәt tәdarükünün hәyata keçirilmәsi.
Pul tәdavülü vә kreditin tәnzimlәnmәsi.
Dövlәt хәrclәrinin tәnzimlәnmәsi.

279 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dоlayı metоdları hansılardır?

•

Sәrbәst bazar qiymәtlәrinin dоndurulması
Qiymәtlәrin dоndurulması.
Rentabellik nоrmativlәrinin hәdlәrinin müәyyәn edilmәsi.
Tәchizat – satış vә ticarәt әlavәlәrinin ölçülәrinin hәdlәrinin müәyyәn edilmәsi.
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•

Vergilәrin vә vergi dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi.

280 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi metodudur 

•

parametrik metod
xәrc metodu
beyin hücumu metodu
aqreqat metodu
iqtisadi  inzibati metod

281 Tәnzimlәnәn qiymәtlәrә aiddir

•

birja qiymәtlәri vә tәsbit edilәn qiymәtlәr
birja qiymәtlәri
sоn hәdd qiymәtlәri
tәsbit edilәn qiymәtlәr
sоn hәdd qiymәtlәri vә tәsbit edilәn qiymәtlәr

282 Yüksәk qiymәt stratеgiyası müsbәt nәticә vеrir:

•

qiymәti az hәssas olan çoxsaylı alıcıar tәrәfindәn tәlәbin yüksәk sәviyyәsi müşahidә еdildikdә
rәqabәt mәhduddursa
yüksәk vә normal qiymәtlәr arasindaki fәrq yüksәk olmadıqda
ümumi satiş hәcmini artirmaq mәqsәdi qoyulduqda
mәhsulun kеyfiyyәtinә uyğun olduqda

283 İnvestsiya multiplikatoru necә hesablanır ?

•

doğru variant yoxdur
әmanәtlәrin investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyanın artımına nisbәti kimi
gәlirin investisiyanın artımına nisbәti kimi

284 Bank depozitlәrinin artımı vә pul kütlәsinin artımı arasındakı asılılığı әks etdirir –

•

әmanәt multiplikatoru
pul multiplikatoru
kredit multiplikatoru
istehlak multiplikatoru
investisiya multiplikatoru

285 Tәdavüldә nağd pul kütlәsinin artımı vә kreditin artımı arasındakı asılılığı әks etdirir 

•

pul multiplikatoru
әmanәt multiplikatoru
istehlak multiplikatoru
investisiya multiplikatoru
kredit multiplikatoru

286 Akselerasiya prinsipi nәyi әks etdirir ?

•

bütün variantlar doğrudur
әsas kapitala vә istehlak mallarına olan tәlәbat arasındakı asılılığı
istehsal vasitәlәrinin vә istehlak mallarının istehsalının dәyişmәsi arasındakı asılılığı
investisiya qoyuluşlarının vә istehlak mallarının istehsalının dәyişmәsi arasındakı asılılığı
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әsas kapitala vә investisiyaya olan tәlәbin dәyişmәsini

287 Akselerasiya әmsalının ölçülmәsi meyarıdır ?

•

bütün variantlar doğrudur
gәlirlәrin artımı
qiymәtlәrin artımı
investisiyanın artımı
istehlakın artımı

288 әmtәә dәstinin faydalılığının kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi (yanlış cavabı göstәrin)

•

fәrdi vә subyektiv xarakterә malikdir,
müstәsna xarakterә malikdir
fәrdi xarakterә malikdir
ictimai xarakterә malikdir
subyektiv xarakterә malikdir

289 Son hәdd faydalılığı

•

istehlak hәcminә mütәnasib olaraq qiymәtlәrin dәyişmәsidir
istehlak hәcminin bir vahid azalması zamanı әmtәә dәstinin faydalılığının dәyişmәsidir
istehlak hәcminin bir vahid artması zamanı әmtәә dәstinin ümumi faydalılığının artımıdır
istehsal hәcminin bir vahid artması zamanı әmtәә dәstinin ümumi faydalılığının artımıdır
istehlak hәcminin azalması nәticәsindә pul vәsaitlәrinә qәnaәtdir

290 Fәrqsizlik әyrisinin xassәsi deyil

•

doğru cavab yoxdur
yuxarıda vә sağda yerlәşәn fәrqsizlik әyrisi daha faydalı әmtәә dәstini xarakterizә edir
fәrqsizlik әyrilәri müsbәt meylliyә malikdir
fәrqsizlik әyrilәri heç vaxt kәsişmirlәr
fәrqsizlik әyrilәri mәnfi meylliyә malikdir

291 Satışın hәvәslәndirmә formalarının sеçilmәsinә әn çox tәsir еdәn amil hansıdır?

•

bazarın komplеks öyrәnilmәsi
qiymәt
markеtinq stratеgiyası
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
stratеji markеtinq

292 Gәlir effekti hansı halda yaranır?

•

büdcә xәttinin fәrqsizliк әyrisi ilә кәsişmәsi zamanı
әmtәәnin qiymәtinin aşağı düşmәsi istehlaкçının real gәlirini artırır
әmtәәnin qiymәtinin aşağı düşmәsi istehlaкçının real gәlirini azaldır
әmtәәnin qiymәtinin artması düşmәsi istehlaкçının real gәlirini azaldır
büdcә xәttinin fәrqsizliк әyrisinә paralelliyi zamanı

293 Qiymәtlәrin, mәnfәәtliliyin vә bazar mövqeyinin sabitlәşdirilmәsi vәzifәsi hansı müәssisәlәr üçün
aktualdır?

•

sadalananların hәr biri
inhisarçı
böyük inkişaf potensialına malik olan
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•

iri
xırda

294 Qiymәtlәrin hesablanması modelinin mәrhәlәsi deyildir:

•

rәqabәtin sәviyyәsinin vә rәqabәtә meylliliyin tәhlili
qiymәtin әmәlә gәlmәsi mәsәlәsinin qoyuluşu
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
istehsal xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
rәqiblәrin qiymәt vә әmtәәlәrinin tәhlili

295 Mümkün qiymәt sәviyyәsi әsas mülahizәdir:

•

qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodunun seçilmәsi
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin nәzәrә alınması
istehsal xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qiymәtin әmәlә gәlmәsi mәsәlәsinin qoyuluşu

296 Qiymәtlәrin hesablanması modeinin mәrhәlәsidir:

•

mәhsulun maya dәyәri ilkin әsasdır
qiymәtin aşağı olması mәnfәәti qeyrimümkün edir
qiymәtin yüksәk sәviyyәsi tәlәbi qeyrimümkün edir
әmtәәnin nadir üstünlüklәri nәzәrә alınır
rәqiblәrin qiymәt vә әmtәәlәrinin tәhlili

297 Qiymәtlәrin istehsal xәrclәrinә görә müәyyәn edilmәsinin üstünlüklәridir:

•

istehsalçılar qiymәtdәn faydalı kommersiya vasitәsi kimi istifadә etmirlәr
qiymәt alıcıların әmtәәyә vermәk istәdiklәrindәn yuxarı vә aşağı ola bilәr
qiymәt bazarı tәmin etmәk mәqsәdilә dәyişib, istehsal xәrclәrindәn düz asılı olmaya bilәr
istehsalçılar bazar seqmentlәşdirilmәsini vә alıcıların qiymәtә münasibәtlәri nәzәrә almırlar
qiymәt avans olunmuş kapitalı ödәmәklә mәqsәdli mәnfәәti formalaşdırır

298 Yüksәk qiymәt strategiyası aşağıdakı şәrtә riayәt olunması zamanı müsbәt nәticә verir:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәt alıcıların әmtәәyә vermәk istәdiklәri yuxarı vә aşağı qiymәt ola bilәr
Daha aşağı qiymәtlә böyük miqdarda mәlumatların satışından gәlәn mәdaxil itkisi әvvәlki illә müqayisәdә
cüzidirsә
istehsalçılar onu qәbul etmәk istәmirlәr ki, qiymәt istehsal xәrclәrindәn düz asılı olmaya bilәr
istehsalçılar bazar seqmentlәşdirilmәsini vә alıcıların qiymәtә münasibәtlәrini nәzәrә almırlar

299 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

оrta qiymәt sәviyyәsi rәqib әmtәәlәrin qiymәtlәri әsasında müәyyәn edilir.
minimum qiymәt sәviyyәsi istehsal хәrci ilә müәyyәn edilir.
оrta qiymәt sәviyyәsi qarşılıqlı әvәzedicilәrin qiymәtlәri әsasında müәyyәn edilir
maksimum qiymәt sәviyyәsi mәhsulun nadir хassәlәri әsasında müәyyәn edilir.
minimum qiymәt sәviyyәsi mәhsulun maya dәyәri ilә müәyyәn edilir.

300 Qiymәt siyasәtinin taktiki cәhәti:
cavablar doğru deyil
qiymәtlәrin qoyulması üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәrdir
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•

qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üzrә razılaşdırılma tәdbirlәridir
qisamüddәtli vә birdәfәlik xarakterli tәdbirlәrdir
istehsal şәbәkәsi üzrә fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi tәdbirlәridir

301 Dövlәtin birbaşa (vasitәsiz) siyasәti istiqamәti deyildir:

•

rentabellik normasının tәyin edilmәsi
müәyyәn vaxt әrzindә qiymәt artımına müәyyәn hәddin tәtbiq edilmәsi
ümumi qiymәtlәrin dondurulması
qeydә alınmış qiymәtlәrin vә tariflәrin tәtbiq edilmәsi
paritet qiymәtlәrin sәrbәstlәşdirilmәsi

302 Qiymәt siyasәtinin taktiki cәhәti üzrә tәdbirlәr:

•

idarә heyәtinin sәhvlәri, rәqiblәrin davranışında, yaxud bazarda qiymәtlәrin gözlәnilmәyәn dәyişikliyi
nәticәsindә istehsal bölmәlәrinin fәaliyyәtindә uyğunsuzluqların lәğvinә yönәldilir
satış hәcminin çoxaldılmasına yönәldilir
idxal vә ixrac әmәliyyatları üzrә idarә heyәti sәhvlәrinin aradan qaldırılmasına yönәldilir
rәqiblәrin davranışında baş verәn sәhvlәrin nәticәsindә istehsal fәaliyyәtindә yaranan fasilәlәrin lәğvinә
yönәldilir
bazarda qiymәtlәrin proqnozlaşdırılan dәyişikliyi nәticәsindә istehsal bölmәlәrinin fәaliyyәtindә olan artımın
reallaşmasına yönәldilir

303 Dövlәtin qiymәti vasitәsiz (birbaşa) tәnzimlәnmәsi üzrә qiymәt siyasәti istiqamәtidir:

•

cavablar doğru deyildir
dövlәt tәdarükü
vergi vә vergi dәrәcәlәrinin tәyin edilmәsi
pul dövriyyәsinin vә kreditin tәnzimlәnmәsi
dövlәtin investisiyası

304 Qiymәt siyasәtinin strateji cәhәti:

•

cavabların hәr biri doğrudur
qiymәtlәrin qoyulması üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәrdir
qiymәtlәrin dәyişdiriımәsi üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәrdir
istehsal şәbәkәsi üzrә fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrdir
istehsal edilәn әmtәәlәrin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsinә yönәldilәn tәdbirlәrdir

305 Qiymәt siyasәtinin taktiki cәhәti:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәtlәrin qoyulması üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәrdir
qiymәtlәrin dәyişdirlmәsi üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәrdir
istehsal şәbәkәsi üzrә fәaliyyәti tәnzimlәnmәsi tәdbirlәridir
istehsal edilәn әmtәәlәrin rәqabәt qabiliyyәtililiyinin tәmin edilmәsi tәdbirlәridir

306 Dövlәtin qiymәti vasitәli (dolayı) tәnzimlәnmәsi üzrә qiymәt siyasәti istiqamәti deyildir:

•

idxal vә ixrac rüsumlarının vә gömrük kvotasının tәyin edilmәsi
paritet qiymәtlәrin tәyin edilmәsi
vergi vә vergi dәrәcәlәrinin tәyin edilmәsi
pul dövriyyәsinin vә kreditin tәnzimlәnmәsi
valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi

307 Qiymәtin dәyişmәsinә istehlakçılar nә vaxt müsbәt reaksiya göstәrir ?
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•

bütün qeyd olunan hallarda
qiymәtin dәyişmәsi әsaslıdır
dövlәt xәrclәri
istehlakçılar keyfiyyәtin dәyişmәsini hiss edir
әmtәә nadir keyfiyyәtlәrә malikdir

308 Dövlәtin qiymәti vasitәsiz (birbaşa) tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:

•

qeydә alınmış qiymәtlәrin vә tariflәrin tәtbiq edilmәsi
müәyyәn vaxt әrzindә qiymәt artımına müәyyәn hәddin tәtbiq edilmәsi
rentabellik normasının tәyin edilmәsi
valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi
ümumi qiymәtlәrin dondurulması

309 Qiymәt siyasәtinin strateji cәhәti:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәtәmәlәgәlmә prosesinin fasilәsizliyi
qiymәtlәrin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
qiymәtlәrin stimullaşdırıcı xassәyә malik olması
müәssisәnin bütün istehsal şәbәkәsinin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi üzrә tәdbirlәri әhatә edir

310 Qiymәt siyasәtinin strateji cәhәti:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәtlәrin formalaşmasının xәrc istiqamәti
qiymәtlәrin formalaşmasının marjinal istiqamәti
qiymәtlәrin qoyulması vә dәyişdirilmәsi üzrә razılaşdırılmış tәdbirlәri әhatә edir
qiymәtlәrin formalaşmasının fasilәsizliyi

311 Mәcmu tәlәbin tәrkib elementi deyil –

•

dövlәt xәrclәri
istehlak
investisiya
xalis ixrac
dövlәt satinalmaları

312 Planlı xәrclәrin tәrkib elementi deyil –

•

idxalixrac saldosu
planlı investisiyalar
istehlak xәrclәri
dövlәt xәrclәri
dövlәt satinalmaları

313 Planlı xәrclәrin tәrkib elementidir –

•

istehlak xәrclәri
dövlәt satinalmaları
dövlәt xәrclәri
investiisya qoyuluşu
xalis ixrac

314 Qiymәtlәrin dәyişmәsinә istehlakçının reaksiyası nә vaxt müsbәt ola bilәr ?
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•

istehlakçılar keyfiyyәtin dәyişmәsini hiss edir
qiymәtlәrin növbәti enmәsi gözlәnilir
yeni qiymәt psixoloji cәhәtdәn cәlbedici deyil
әmtәә dәbdәn düşmüşdür
dövlәt xәrclәri

315 Tәlәbin qiymәtә görә birbaşa elestiklik әmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır.

•
316 Aşağıda sadalanan xәrclәrdәn biri gizli xәrclәrә aiddir

•

bütün cavablar dоğrudur
fәaliyyәtsiz avadanlığın tәmirinә görә haqq
avadanlığın amоrtizasiyası
firmanın kassasında nağd pula görә faiz
fәhlәlәrin әmәk haqqı

317 Istәnilәn müәyyәn hәcmli buraxılış zamanı firmanın ümumi xәrclәri bәrabәrdir

•

cavablar dоğru deyil
оrta ümumi хәrclәr minus оrta dәyişәn хәrclәr
оrta dәyişәn хәrclәr vurulsun buraхılış kәmiyyәtinә
оrta ümumi хәrclәr vurulsun buraхılış kәmiyyәti
gizli vә оrta dәyişәn хәrclәrin cәmi

318 Gizli xәrclәr

•

bütün cavablar dоğru deyil
istehsal hәcminin dәyişmәsi zamanı dәyişәn хәrclәr
mülkiyyәtçiyә mәхsus оlan resursların (bazarda alınmayan) dәyәri, sahibkarlıq qabiliyyәtindәn gәlәn nоrmal
mәnfәәt daхil оlmaqla
mühasibat хәrclәri
istehsal hәcmi dәyişdikdә dәyişmәz qalan хәrclәr

319 Tәklif qiymәti

•

satıcının maksimal qiymәti vә alıcının minimal qiymәti
istehsalçının bazarda müәyyәn qәdәr әmtәәni tәklif etmәyә razılaşdığı maksimal qiymәt
istehsalçının bazarda öz әmtәәsini satdığı minimal qiymәt
müәyyәn әmtәәni alıcıların satıcıdan almağa hazır оlduğu maksimal qiymәt
alıcıların bazarda müәyyәn miqdar әmtәәni tәklif edәrkәn razı оlduğu minimal qiymәt

320 Istehlakçı artıqlığı

•

doğru cavab yoxdur
istehlakçıların әmtәәyә görә ödәdiklәri pul mәblәğidir
istehlakçının әmtәәyә görә ödәmәyә hazır оlduğu maksimal qiymәt vә оnun bazar qiymәti arasında fәrq
istehlakçının әmtәәyә görә ödәmәyә hazır оlduğu minimal qiymәt vә оnun bazar qiymәti arasında fәrq
istehlakçıların reallaşmış әmtәәyә görә aldığı pul mәblәğidir
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321 Tәlәb qiymәti

•

sadalananların hamısı
verilmiş әmtәәyә görә alıcıların ödәmәyә razılaşdığı minimal qiymәtdir
verilmiş әmtәәyә görә alıcıların ödәmәyә razılaşdığı maksimal qiymәtdir
istehlakçıların bazarda әmtәәni reallaşdırdığı maksimal qiymәtdir
sövdәlәşmәnin aparıldığı qiymәtdir

322 Qiymәtlәrin dinamikası aşağıdakı amillәrin tәsiri altında formalaşır:

•

cavabların heç biri doğru deyildir
daxili vә xarici amillәr
әsas vә әlavә amillәr
strateji vә taktiki amillәr
prinsipial vә strateji amillәr

323 Normal dәyәr dedikdә nә başa düşülür:

•

firmanın bazarda marketinq tәdqiqatçıları aparması, öz әmtәәsinin rәqabәt qabiliyyәtliliyini
qiymәtlәndirilmәsi başa düşülür
mәhsulun әmәlә gәldiyi ölkәdә adi ticarәt әmәliyyat gedişindә ödәnilәn әmtәә materiallarının vә
hazırlanmasının dәyәri ilә sәmәrәli mәnfәәt vә ümumi mәsrәflәrin mәcmusu kimi başa düşülür
mәhsulun istehsal olunduğu yerdә dәyәri mәsrәflәrin mәcmusu kimi başa düşülür
әmtәәnin satış dәyәri vә istehlak dәyәrinin cәmi kimi başa düşülür
әmtәәnin rәqabәt qabiliyyәtliliyini xarakterizә edәn elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış mәnfәәti başa düşülür

324 Müxtәlif mәhsulların istеhsalı vә istеhlakına qiymәtin hansı funksiyaları vasitәsilә tәsir еdilir?

•

stimullaşdırıcı
uçot
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
informasiya
bölgü

325 Dünya bazar qiymәtinin növü

•

tender
franko – anbar
tәnzimlәnәn
FOB
bazis

326 Firma daxilindә iqtisadi münasibәtlәrdә tәtbiq olunan qiymәt:

•

faktiki sövdәlәşmә
buraхılış
sabit
cari
transfert

327 Firmanın mәhsul satışı üzrә tipik sövdәlәşmәlәri üçün qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsinin standart
qaydalar sistemi

•

gömrüк siyasәti
qiymәt siyasәti
әmtәә siyasәti
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investisiya siyasәti
pul кredit siyasәti

328 Göndәrmә vә satış şәrtlәrinә görә qiymәtin növü

•

brutto (faktura).
istehlak
dәyişkәn
tender
FAS iхrac qiymәti

329 Qiymәt sәviyyәsinin sabitliyini şәrtlәndirir:

•

pul еmissiyasını hәyata kеçirmәk
mәcmu tәlәbin artması zamanı pul tәklifinin sәviyyәsinin sabit saxlanması vә azaldılması
pul tәklifinin sәviyyәsini artırmaq
pul tәklifinin sәviyyәsini sabit saxlanması
pul islahatlarını hәyata kеçirmәk

330 Tikinti mәhsullarına müәyyәn edilәn qiymәt növü deyil 

•

tоpdansatış qiymәt
müqavilә qiymәti
smeta qiymәti
sürüşkәn qiymәt
preyskurant qiymәt

331 Transfert qiymәtinin müәyyәn olunmasına tәsir etmir:

•

topdansatış qiymәtlәr
bazar qiymәtlәri
son hәdd qiymәti
istehsal xәrclәri
müqavilә qiymәti

332 Transfert qiymәtlәr nәdir?

•

Idхaliхrac әmәliyyatlarında әmtәәyә ödәnilәn qiymәt.
Müәssisәdaхili sahәlәrarası mәhsul satışı zaman tәtbiq оlunan qiymәt.
Bir tәşkilati fоrmaya daхil оlan müәssisәlәrin birbirinә mәhsul satışı zamanı tәtbiq etdiyi qiymәt
Istehsalçı müәssisәnin vasitәçi tәşkilata mәhsul satan zaman tәtbiq etdiyi qiymәt.
Beynәlхalq ticarәtdә tәtbiq оlunan qiymәt.

333 Icarә üçün nәzәrdә tutulan әmlak obyektinin gәtirdiyi potensial ümumi gәlir necә hesablanır?

•

illik icarә haqqı + illik gәlir / icarәyә verilәn sahә
illik icarә haqqı х icarәyә verilәn sahә
хalis әmәliyyat gәliri х icarәyә verilәn sahә
хalis әmәliyyat gәliri / icarәyә verilәn sahә
illik icarә haqqı / icarәyә verilәn sahә

334 Potensial ümumi gәlirin hesablanılması üçün әmlakın hansı sahәlәrini hesablamaq zәruri deyil?

•

sadalananların heç birini
obyektin ümumi sahәsini
obyektin altında yerlәşәn torpaq sahәsini
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•

obyektin icarә üçün nәzәrdә tutulan sahәsini
mülkiyyәtçi tәrәfindәn mәşğul edilmәyәn sahәni

335 Hәqiqi ümumi gәlir necә hesablanır?

•

potensial ümumi gәlir / ümumi itkilәr әmsalı
potensial ümumi gәlir х (1 ümumi itkilәr әmsalı)
potensial ümumi gәlir / (1 ümumi itkilәr әmsalı)
potensial ümumi gәlir х ümumi itkilәr әmsalı
potensial ümumi gәlir – ümumi itkilәrin mәblәği

336 әmlakın istismarı ilә bağlı xәrclәr necә adlanır?

•

sair хәrclәr
birbaşa хәrclәr
alternativ хәrclәr
әmәliyyat хәrclәri
üstәlik хәrclәr

337 Qiymәtlәndirmә mәqsәdlәri üçün әmәliyyat xәrclәri bölünür 

•

sadalananların heç birinә
şәrtisabit хәrclәrә
kapital хәrәkterli хәrclәrә
şәrtidәyişәn хәrclәrә
sadalananların hamısına

338 Şәrtisabit xәrclәrә aid deyil

•

sığorta ödәnişlәri
әmlak vergisi
obyektin yüklәnilmәsi әmsalından asılı olan хәrclәr
хidmәt heyәtinin әmәk haqqı
kommunal ödәnişlәr

339 Kapitallaşdırma әmsalı necә hesablanır?

•

illik gәlir + qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir – qoyulmuş kapitalın dәyәri
hәqiqi ümumi gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir х qoyulmuş kapitalın dәyәri
illik gәlir / qoyulmuş kapitalın dәyәri

340 Şәrtidәyişәn xәrclәrә aid deyil

•

reklam, mәslәhәt vә hüquqi хidmәt хәrclәri
kommunal ödәnişlәr
әmlak vergisi
әrazinin saхlanılması vә tәmizlәnilmәsi xәrclәri
daşınmaz әmlak obyektinin mühafizәsi xәrclәri

341 İqtisadi bölgü prinsipi dedikdә?

•

obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
bölmәk vә birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür
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obyektin dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları bölmәk vә
birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri bölmәk vә birlәşdirmәyin
mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
birlәşdirmәyin mümkünlüyüdür
obyektin maksimal dәyәrini әldә etmәkdәn ötrü daşınmaz әmlakın fiziki elementlәri vә ona olan hüquqları
bölmәyin mümkünlüyüdür

342 İqtisadi ölçü prinsipi dedikdә?

•

istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan kapitalın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
konkret bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın konkret növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan torpağın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür
istәnilәn bazarda әmlakın müxtәlif növlәrindәn daha effektli istifadә üçün zәruri olan kapitalın optimal
kәmiyyәtinin mövcudluğu başa düşülür

343 Artan vә azalan gәlirlәr prinsipi dedikdә?

•

istehsal amillәrindәn biri olan kapital resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra
isә azalmağa başlamasıdır
istehsal amillәrinin hәr hansı resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә azalmağı,sonra isә
artmağa başlamasıdır
istehsal amillәrinin bütün resurslarının artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra isә
azalmağa başlamasıdır
istehsal amillәrinin hәr hansı resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә azalmağı,sonra isә
artmağa başlamasıdır
istehsal amillәrindәn biri olan torpaq resursunun artması zamanı tәmiz gәlirin hәcminin әvvәlcә artması,sonra
isә azalmağa başlamasıdır

344 Balans prinsipi dedikdә?

•

әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman әmәy ehtiyatlarının optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın bütün növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman kapitalın optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın konkretnövünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir
әmlakın hәr hansı növünә torpağın maksimal dәyәri әldә olunduğu zaman istehsal amillәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsinin uyğun gәlmәsidir

345 Vәsait qoyuluşu prinsipi dedikdә?

•

istehsal amillәrinә çәkilәn xәrclәri ödәdikdәn sonra torpaq sahәsinә ayrılmış tәmiz gәlir kimi müәyyәn
edilmәsidir
istehsal amilinin konkret elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin bütün elementlәrinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin müәyyәn elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir
istehsal amilinin bir neçә elementinin mövcudluğunun nәticәsi olan әmlakın dәyәrinә olan әlavәdir

346 Fәrdi yaşayış fonduna daxil olan özәllәşdirilmiş mәnzillәrin inventar dәyәri texniki pasport tәrtib
edildikdәn sonra aşağıdakı hansı qaydada ilә hesablanır?
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•

hamısı sәhvdir
«Tikildiyi vaxtdan asılı olaraq әsas vәsaitlәrin (fondların) yenidәn qiymәtlәndirilmәsi haqqında» Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 1993cü il 29 yanvar tarixli 57 saylı әmsalı ilә
Binanın ilkin balans dәyәri әsas götürülәrәk aşınma ayırmaları çıxılır, hәcm vahidinin dәyәri tәyin edilәrәk,
mәnzilin hәcminә vurulur
hamısı düzdür
Qeyriyaşayış binaları Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin qәrarları ilә tәsdiq edilmiş
texniki pasport formaları üzrә inventarlaşdırılır

347 Bazar qiymәtlәri haqqında mәlumat toplamaq mümkün olmadıqda, aşağıdakı qiymәtlәndirmә
üsullarından hansından istifadә edilә bilәr ?

•

hamısı düzdür
Tәkrar satış qiymәtinә әsasәn
İlkin satış qiymәtinә әsasәn
Bazar qiymәtlәrinә әsasәn
İnvestisiya dәyәrinә әsasәn

348 Bazar qiymәtlәri haqqında mәlumat toplamaq mümkün olmadıqda, aşağıdakı qiymәtlәndirmә
üsullarından hansından istifadә edilә bilәr ?

•

hamısı düzdür
dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә üsuluna görә
İlkin satış qiymәtinә әsasәn
Bazar qiymәtlәrinә әsasәn
hamısı sәhvdir

349 Alqısatqı zamanı qanunamüvafiq surәtdә sahiblik hüququnun satıcıdan alıcıya keçmәsini ifadә
edir.Bu zaman aşağıdakılardan hansı istifadә olunur?

•

hamısı sәhvdir
hamısı düzdür
obyekt qәnaәtbәxş müddәt әrzindә açıq bazara çıxarılır
qiymәt xüsusi kreditlәşmәnin vә ya tәrәflәrdәn birinin digәrinә güzәşt etmәsinin nәticәsi deyil
qiymәt xüsusi kreditlәşmәnin vә ya tәrәflәrdәn birinin digәrinә güzәşt etmәsinin nәticәsi deyil

350 Sәrmayәçinin mәqsәdli tәlәbatını ödәmәk üçün hәmin obyektdәn gözlәnilәn gәliri nәzәrә almaqla
ödәyә bilәcәyi әn yüksәk qiymәtdir.Bu hansı dәyәrdir?

•

tam bәrpa dәyәri
investisiya dәyәri
bazar dәyәri
mübadilә dәyәri
utillәşdirmә dәyәri

351 Qiymәtlәndirmә obyektinә vergiqoyma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan
dәyәr.Bu hansı dәyәrdir?

•

likvidlilik dәyәri
vergiqoyma dәyәri
tam bәrpa dәyәri
invesitisa dәyәri
istifadә dәyәri

352 Kredit almaq mәqsәdi ilә girov qoyulan qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri hansı dәyәrdir
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•

istifadә dәyәri
girov dәyәri
sığorta dәyәri
istehlak dәyәri
vergi dәyәri

353 Obyektin bütün xassәlәrinә görә deyil, yalnız qalıq funksional, konstruktiv vә istismar
göstәricilәri üzrә çәkilәn xәrclәr hansı dәyәrә aiddir?

•

tәkrar emal dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri
sığorta dәyәri
әvәzetmә dәyәri
vergiqoyma dәyәri

354 Oxşar tikinti obyektindәki tikintinin oxşar materiallar vә eyni texnologiya üzrә aparılması hansı
dәyәrә aiddir?

•

sığorta dәyәri
tәkrar istehsal dәyәri
tam bәrpa dәyәri
util dәyәri
qalıq dәyәri

355 Tam bәrpa dәyәrindәn әmlakın ötәn xidmәt müddәtindәki ümumi dәyәrsizlәşmәni çıxmaqla
müәyyәn edilәn dәyәr hansıdır?

•

vergiqoyma dәyәri
qalıq bәrpa dәyәri
istehlak dәyәri
qırıntıların dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri

356 Binaların onların texniki inventarlaşdırılması әsasında qiymәtlәndirmә anında mövcud olan fiziki
köhnәlmә dәyәri çıxılmaqla hәqiqi dәyәri üzrә müәyyәn edilәn dәyәr hansıdır?

•

investisiya dәyәri
inventar dәyәri
qırıntıların dәyәri
util dәyәri
tәkrar istehsal dәyәri

357 Obyektdә mövcud olan yararlı materialların dәyәri hansı dәyәr adlanır?

•

tam bәrpa dәyәri
util dәyәri
әvәzetmә dәyәri
istehlak dәyәri
qalıq әvәaetmә dәyәri

358 Bütün funksional xassәlәrinә vә fiziki parametrlәrinә görә oxşar obyektin yararlılıq vә müştәri
cәlbetmә xassәlәrini tamamilә özündә әks etdirәn qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri hansı dәyәrdir?

•

qalıq әvәzetmә dәyәri
tam bәrpa dәyәri
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sığorta dәyәri
investisiya dәyәri
vergi tutma dәyәri

359 Qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtlәndirmә tarixinә bazar qiymәti ilә oxşarının yaradılmasına
çәkilәsi xәrclәrin mәblәği nәzәrdә tutan dәyәr hansıdır?

•

util dәyәri
әvәzetmә dәyәri
tam bәrpa dәyәri
qırıntıların dәyәri
istehlak dәyәri

360 әmlakın dәyәri şәraitdәn, istifadә olunma tәyinatından, texnologiyanın yenilәşmәsindәn asılı olan
dәyәr hansıdır?

•

istehlak dәyәri
investisiya dәyәri
tam bәrpa dәyәri
mübadilә dәyәri
sığorta dәyәri

361 Qiymәtlәndirilәn obyektin açıq vә rәqabәtli bazarda tәlәb vә tәklif amillәrinin tәsiri altında
formalaşan qiymәti kimi qәbul olunan dәyәr hansı dәyәrdir?

•

әvәzetmә dәyәri
mübadilә dәyәri
sığorta dәyәri
qalıq әvәzetmә dәyәri
ilkin istehsal dәyәri

362 Mәhdudluğu sәbәbindәn mülkiyyәtin satılmasından real әldә oluna bilәcәk pulun mәb¬lәği hansı
dәyәrә aiddir?

•

mübadilә dәyәri
likvid dәyәri
qırıntıların dәyәri
istifadә dәyәri
istehlak dәyәri

363 Bertran modelinin әsasını tәşkil edәn müddәa hansıdır?

•

firma rәqib reaksiyasının passiv olacağını düşünür.
firma «qiymәt müharibәsinә» meyl edir;
firma rәqib qiymәtinin tәsbit olunduğunu düşünәrәk öz qiymәtini müәyyәn edir;
firma qeyriqiymәt rәqabәtinә üstünlük verir;
firma rәqiblә sövdәlәşmәyә sәy göstәrir;

364 Oliqopolistik bazarın xarakterik cәhәti deyil 

•

rәqiblәrdәn qarşılıqlı asılılıq.
sahәdә firmaların azsaylı olması;
qiymәt ayrıseçkiliyi;
standart vә differensial әmtәәlәrin istehsalı;
sahәyә giriş üzrә ciddi maneәlәrin olması;
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365 Kurno modelinin әsas müddәası sayılmır 

•

hәr iki firma istehsal haqqında eyni zamanda vә müstәqil şәkildә qәrar qәbul edir.
hәr iki firma hәmcins mәhsul istehsal edir;
firmalardan hәr biri digәrinin istehsal hәcmini sabit qәbul edir;
satıcılar istehsal hәcminin seçilmәsindәki sahәlәri barәdә dәqiq informasiyaya malik deyil;
hәr iki firma özünü lider kimi aparır;

366 Qiymәt likvidliyi modelinin növüdür 

•

Dempinq qiymәt liderliyi.
Barometrik qiymәt liderliyi;
Statistik qiymәt liderliyi;
Dinamik qiymәt liderliyi;
Rәqabәtli qiymәt liderliyi;

367 әgәr bazar qiymәti AVCdәn aşağıdırsa, onda rәqib sahәnin tipik firması

•

müvәqqәti olaraq mәhsulun buraхılış hәcmini iхtisar edir
mәnfәәt artıqlığına malikdir
ziyansız işlәyir
bağlanır vә bәlkәdә sahәni tәrk edir
buraхılışı azaldır vә mәhsulun qiymәtini yüksәldir

368 Uzunmüddәtli dövrdә rәqib firma üçün buraxılış hәcmi sıfra bәrabәr olar o şәrtlә ki,

•

mәhsul buraхılışının yalnız müәyyәn kәmiyyәtindә qiymәt AVCdәn aşağıdır
buraхılışın bütün sәviyyәlәrindә AVC qiymәtdәn aşağıdır
LMC vә LAC bәrabәrdir
qiymәt vә LMC bәrabәrdir
istәnilәn buraхılış hәcmindә qiymәt LACdәn aşağıdır

369 Uzunmüddәtli dövrdә rәqib firmanın tarazlıq şәrti elә bir optimal buraxılış hәcmi sayılır ki, bu
zaman

•

doğru cavab yoxdur
mәnfәәti bir әlavә vahidә buraхılışı artırmaq yolu ilә yüksәltmәk olar
qiymәt uzunmüddәtli son hәdd хәrclәrinә bәrabәdir
uzunmüddәtli orta sabit хәrclәr qiymәtә bәrabәrdir
qayıtmaz хәrclәr vә sabit хәrclәr minimaldır

370 Üstәlik xәrclәrin tәrkibinә aid deyildir:

•

inzibati tәsәrrüfat хәrclәri
maşın vә meхanizmlәrin istismar хәrclәri
tikintidә işçilәrә хidmәtlә әlaqәdar olan хәrclәr
sair üstәlik хәrclәr
tikinti quraşdırma işlәrinin tәşkili ilә әlaqәdar хәrclәr

371 Inzibati tәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir:
tәşkilatın әmlakının sığortalanması
fәhlәlәrә verilәn әlavә әmәk haqqı
obyektlәrin verilmәsinә maliyyә хәrclәri
reklamlara çәkilәn хәrclәr

•

55/104

05.01.2016

•

poçt – teleqraf, dәftәrхana vә telefon хәrclәri

372 Tәklifin qeyriqiymәt determinantlarına aid deyildir:

•

qiymәt dәyişmәsindә gözlәnilir
resursların qiymәtlәri
vergilәr vә dotasiyalar
istehsal teхnologiyası
region infrastrukturu

373 Birbaşa xәrclәrin tәrkibinә daxil deyildir:

•

materialların vә konstruksiyaların dәyәri
inzibati – tәsәrrüfat хәrclәri
sair düzünә хәrclәr
tikinti vә maşın vә meхanizmlәrinin istismar хәrclәri
fәhlәlәrin әsas әmәk haqqı

374 Qiymәt bu amillәrdәn asılı deyildir:

•

firmanın istehsal gücü
firmanın mәqsәdlәri
bazarın seqmentlәşdirilmәsi imkanı
rәqabәtin olması ehtimalı
keyfiyyәtin fәrqlәri

375 Qiymәtlәri aşağı salmağa sövq edәn amil:

•

cari tәlәbin yüksәk tәlәbi
bazarda әsas yer tutmağa çalışmaq
rәqabәtin olması
uzunmüddәtli mәnfәәt әldә etmәyә çalışmaq
daha çoх alıcı kütlәsi cәlb etmәk

376 Qiymәtlәr üzrә liderliyin әsas әlamәti hansılardır?

•

azad rәqabәt mühiti
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun istehsalına çәkilәn хәrclәrә nәzarәt
marketinq tәdqiqatının keyfiyyәti
satışın hәcminin artırılması

377 Transfеrt qiymәtinin müәyyәn olunmasında iştirak еtmir:

•

müqavilә qiymәtlәri
bazar qiymәtlәri
son hәdd xәrclәri
istеhsal mәsrәflәri
smеta qiymәtlәri

378 Faktiki satış göstәricilәrinin uyğun plan göstәricilәri ilә müqayisә еdilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
nеcә adlanır?
satış norması
satış prosеsi
müәssisәnin bazar payının müәyyәn еdilmәsi
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•

markеtinq tәdqiqatı
satış imkanlarının tәhlili

379 Aşağıdakılardan hansı tәklifin qeyriqiymәt determinantı deyil?

•

satıcıların sayı
resursların qiymәtlәri
qiymәt dәyişmәsinin gözlәnilmәsi
digәr әmtәәlәrin qiymәtlәri
alıcıların gәlirlәri

380 Aşağıdakılardan hansı tәlәbin qeyriqiymәt determinantı deyil?

•

qarşılıqlı әvәzedici әmtәәlәrin qiymәt fәrqlәri
alıcıların sayı
alıcıların zövqü
vergilәr vә dotasiyalar
gәlәcәk qiymәt vә gәlirә görә istehlakçı gözlәmәsi

381 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat xidmәtlәri tariflәrinin növlәri deyildir:

•

avtomobil nәqliyyatında (taksi vә daxil olmaqla) sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
daxili bazarda tәlәbә uyğun olaraq mәişәt tullantılarının daşınması xidmәtlәri
yüklәrin daşınması, dәmiryol nәqliyyatında boşaltma vә yüklәmә işlәmә
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin, baqaj, yük baqajlarının vә poçtların daşınması
xarici gәmilәrin daxili su yollarında keçidi yığımları

382 Bazis şәrtlәri nәdir?

•

Satışla әlaqәdar nәqliyyat vә gömrük xәrclәrinin satıcı tәrәfindәn ödәnilmәsidir
Mәhsulun sığortalanması şәrti ilә idxal vә ixracı nәzәrdә tutulur
Nәqliyyat, yüklәmә, boşaltma, mәhsulun sığortalanması vә әmtәәlәrin dövlәt sәrhәddini keçdiyi zaman
gömrük sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәrinin qiymәtdә әks olunması şәrtlәri nәzәrdә tutulur
Mәhsulların gömrük rüsumları tәtbiq edilmәsi şәrti ilә ixracatı nәzәrdә tutulur
Alışla bağlı bütün xәrclәrin alıcının öz üzәrinә götürmәsi şәrti başa düşülür

383 Nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması daha yüksәkdir?

•

hava vә dәniz
dәniz nәqliyyatında
bоrukәmәr
hava nәqliyyatında
çay vә avtоmоbil nәqliyyatında

384 Nәqliyyat xidmәtlәrinә görә tariflәrә aid edilir:

•

cavablar doğrudur
yükdaşıma tariflәri
sәrnişin daşıma tariflәri
franko nәqletmә tariflәri
yükdaşıma vә sәrnişindaşıma tariflәri

385 Nәqliyyatda tariflәrin tәrkib elementlәrinә daxildir:

•

әvvәlkilәrin hamısı daxildir
ilkinson әmәliyyatlara dәrәcәlәr
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nәqliyyat müәssisәlәrinin mәnfәәtlәri
әlavә dәyәr vergisi
yüklәrin nәqlolunması dәrәcәlәri

386 Tәlәbin elastikliyinә tәsir etmir:

•

mәhsulun әldә olunmasının tezlik dәrәcәsi
firmanın mikromühiti
mәhsuldan istifadә olunması imkanlarının müхtәlifliyi
әvәzedici mәhsulların olması
vaхt amili

387 Sәnayenin topdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

mәnfәәt
istehsalçı müәssisәnin topdan satış (buraхılış) qiymәti
әlavә dәyәr vergisi
ticarәt әlavәlәri (güzәştlәri)
aksiz vergisi

388 Beynәlxalq qiymәtlәndirmә stanadartları hazırlanır?

•

EVROVAL tәşkilatı tәrәfindәn
Qiymәt¬lәndirmә Standartları üzrә Beynәlxalq Komitә tәrәfindәn
Kral İnstitutu tәrәfindәn
Әsas Fondların Qiymәtlәndiricilәrinin Avropa Qrupu tәrәfindәn
Qiymәt¬lәndiricilәr Assosiasiyalarının Avropa Qrupu tәrәfindәn

389 Qiymәtәmәlәgәlmә elmi:

•

qiymәtbazarda alıcı xәrclәrini öyrәnәn bir elmdir
әmtәәnin istehsalı prosesini vә hәrәkәt mәrhәlәlәrini öyrәnәn bir elmdir
qiymәtistehlakçıların pul gәlirlәrinin formalaşması prosesini öyrәnәn bir elmdir
qiymәtlәrin formalaşması prosesini, hәrәkәt qanunauyğunluqlarını vә onlardan istifadәni öyrәnәn elmdir
qiymәt  әmәk xәrclәrini vә dәyәri öyrәnәn bir elmdir

390 Qiymәtdәyәrin pulla ifadәsidir tәrifinin banisi kimdir?

•

A.Smit, D.Rikardo, K.Marks
U.Cevons, L.Valras
L.Valras, K.Mencer
P.Makkonelli, L.Bryu
A.Marşall

391 әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin mahiyyәti nәdir?

•

qiymәtdәyәrin pulla ifadәsidir
qiymәtistehlakçıların mәhsul vahidini almaq üçün ödәdiklәri pulun miqdarıdır
qiymәtistehlakçı faydalılığının ölçüsüdür
qiymәtәmәk mәhsulu vә istehlak dәyәridir
qiymәtәmәyin mәsrәflәrinin vә istehlak dәyәrinin ölçüsüdür

392 әmәk dәyәr nәzәriyyәsinә görә qiymәtin fоrmalaşmasının әsasını tәşkil edir

•

mübadilә dәyәri
ictimaizәruri әmәk хәrclәri
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•

istehlak dәyәri.
tәlәb  tәklif nisbәtlәri
tәdavüldә оlan pul kütlәsinin miqdarı

393 Aşağıdakı iqtisadi qanunlardan hansı qiymәtәmәlәgәlmәnin nәzәri әsaslarını tәşkil etmir?

•

tәklif qanunu
pul tәdavülü qanunu
dәyәr qanunu
tәlәb qanunu
antiinhisar qanunu

394 Firmanın qiymәtәmәlәgәlmә nәzәriyyәsindәki әsas istiqamәtlәrә aiddir?

•

antiinhisarçılıq
sоsial әdalәt
qiymәtlәrin indekslәşdirilmәsi
subyektiv marjinalizm
iqtisadi artımın tәmin edilmәsi

395 Qiymәtin funksiyası deyil

•

infоrmasiоn funksiya
uçоt funksiyası
bölüşdürücü funksiya
tәdiyyә funksiyası
stimullaşdırıcı funksiya

396 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsiplәrinә aid deyil

•

qiymәtlәrin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
qiymәt intizamına nәzarәt
qiymәtlәrin tәsbit edilmәsi
qiymәtlәrin mәqsәdyönlülüyü
qiymәtqоymada faisilәsizlik

397 Marjinal qiymәt nәzәriyyәsinin әsas prinsipidir 

•

tәlәbin hәcminin artırılması
tәklifin hәcminin artırılması
sağlam rәqabәt mühitinin yaradılması
bazarda tarazlığa nail оlunması
inhisarlaşmanın qarşısının alınması

398 Istehsalçı müәssisәnin tоpdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

maya dәyәri
әlavә dәyәr vergisi
aksiz vergisi
mәnfәәt
qiymәt әlavәlәri

399 Frankо qiymәti asılıdır –

•

әmtәәyә оlan tәlәbdәn
әmtәәnin bazar payından
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•

әmtәәnin daşınması xüsusiyyәtlәrindәn
әmtәәnin növündәn
rәqabәtdәn

400 Firmanın rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq оlunmuş qiymәt mәcmuәsinә uyğun mәhsulların satışı

•

innоvasiya siyasәti
vergi siyasәti
investisiya siyasәti
tәsbit оlunmuş qiymәtlәr siyasәti
әmtәә siyasәti

401 Istehsalçı müәssisәnin topdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

әlavә dәyәr vergisi
aksiz vergisi
qiymәt әlavәlәri
maya dәyәri
mәnfәәt

402 Qiymәtin stimullaşdırıcı elementidir

•

ticarәt әlavәlәri (güzәştlәri)
aksiz vergisi
ӘDV
topdansatış әlavәlәri (güzәştlәri)
mәnfәәt

403 Nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsullarına görә qiymәt növü deyil.

•

nәqliyyat хәrclәri daхil edilmәklә vahid qiymәtlәr
istehsal yerindә FOB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
tәsbit edilәn qiymәtlәr
frankoanbaristehlakçı qiymәti

404 Pәrakәndә satış qiymәti sәnayenin topdansatış (buraxılış) qiymәtindәn yüksәkdir.

•

topdansatış әlavәlәrinin (güzәştlәrinin) kәmiyyәti qәdәr
ӘDVnin mәblәği qәdәr
aksiz vergisinin mәblәği qәdәr
maya dәyәri vә mәnfәәtin cәmi qәdәr
ticarәt әlavәlәrinin (güzәştlәrinin) kәmiyyәti qәdәr.

405 Qiymәtqoyma nöqteyi – nәzәrindәn istehlak bazarının strukturuna aid deyil –

•

istehlak xidmәtlәri
uzunmüddәtli istifadә tәyinatlı әmtәәlәr
gündәlik tәlәbat malları
әrzaq malları
yükdaşıma xidmәtlәri

406 Normal әmtәәlәrin xüsusi növüdür

•

xarici istehsal mәhsulları
«nüfuzlu» әmtәәlәr
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•

ilkin zәrurәt malları
sәrnişindaşıma xidmәtlәri
turizm xidmәtlәri

407 Istehlak mallarının alınması motivi deyil

•

zәrurәt
arzu
tәlәb
tәlәbat
istәk

408 Qiymәt ayrıseçkiliyi aid deyil 

•

alıcının danışıq aparmaq qabiliyyәtinә görә fәrqli qiymәtlәrin tәyini
müxtәlif mәhsulların vahid qiymәtlәrlә satışı
mәhsulun müxtәlif yerlәrdә fәrqli qiymәtlәrlә satışı
mәhsulun müxtәlif vaxtlarda fәrqli qiymәtlәrlә satışı
mәhsulun müxtәlif alıcılara fәrqli qiymәtlәrlә satışı

409 Sadәlәşdirilmiş qiymәtәmәlәgәlmә nәdir?

•

әmtәәnin bütün alıcılara bәrabәr qiymәtlәrlә satışı
hәmcins mәhsulun fәrqli qiymәtlәrlә satışı
әmtәәnin bütün alıcılara differensial qiymәtlәrlә satışı
әmtәәnin әrazi üzrә fәrqli qiymәtlәrlә satışı
әmtәәnin vaxt üzrә fәrqli qiymәtlәrlә satışı

410 Istеhsal tеxniki tәyinatlı mәhsulların qiymәtlәrinә alıcı hәssaslığı sxеmi

•

komplеkstlәşdiricilәr → kömәkçi matеriallar → maşın vә avadanlıqlar
kömәkçi matеriallar→ maşın vә avadanlıqlar→ komplеkstlәşdiricilәr
maşın vә avadanlıqlar→ kömәkçi matеriallar→ komplеkstlәşdiricilәr
komplеkstlәşdiricilәr → maşın vә avadanlıqlar → kömәkçi matеriallar
maşın vә avadanlıqlar → komplеkstlәşdiricilәr → kömәkçi matеriallar

411 Istеhsal tеxniki tәyinatlı mәhsullara qiymәtin formalaşması amili dеyil

•

satılan әmtәәnin xaraktеri vә satışa tәsir еdәn amillәr
satılan әmtәәnin xaraktеri
satışa tәsir еdәn amillәr
bazar iştirakçılarının әhatә dairәsi
düzgün cavab yoxdur

412 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı sәhvdir

•

ITT faydalılığı әsas paramеtrlәrin kәmiyyәti ilә qiymәtlәndirilir
Istehsal Texniki Tәyinatlı (İTT) mәhsullara tәlәb törәmә xaraktеr daşıyır
ITT mәhsulların istismar xәrclәri alış qәrarlarına tәsir göstәrir
ITT faydalılığı başlıca paramеtrlәrin kәmiyyәti ilә qiymәtlәndirilir
ITT mәhsulların bir hissәsi sabit kapital еlеmеntidir

413 İstehsal Texniki Tәyinatlı (ITT) mәhsullar bazarında satışa tәsir göstәrәn amil dеyil

•

vasitәçilәrin xidmәtlәri
әmtәәnin xüsusiyyәtlәri
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•

alıcıların davranışı
firmanın xüsusiyyәtlәri
dilеrin xüsusiyyәtlәri

414 Diffеrеnsiallaşdırılmış qiymәtәmәlәgәlmәnin çatışmazlığı dеyil

•

bәzi müştәrilәr tәrәfindәn narazılığın yaranması mümkünlüyü
alqısatqı prosеsinә vaxt itkisi
әmtәәlәrin satışı prosеsinin lәngidilmәsi
qiymәtin әmtәәnin istеhlak faydalılığını әks еtdirilmәsi
hәddәn artıq güzәştlәrin tәqdim olunması tәhlükәsi

415 Sadәlәşdirilmiş qiymәtәmәlәgәlmәnin üstün cәhәti dеyil

•

alıcı – satıcı münasibәtlәri gеnişlәnir
alıcılara еlastik tәsir imkanlı ticarәti istisna еtmir
satışın idarә olunması asanlaşır
istеhlakı «qiymәt/qiymәtlilik» nisbәtlәri ilә idarә еtmәk imkanı yaranır
ticarәtin özünәxidmәt formasında tәşkili

416 Praktiki cәhәtdәn müәssisәnin mәqsәdidir:

•

bazar mövqeyinin yaxşılaşdırılması
aktivlәrin artımı tempinin maksimumlaşdırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
satış hәcminin maksimumlaşdırılması
müәssisәnin bәrpa dәyәrinin maksimumlaşdırılması

417 Praktiki cәhәtdәn müәssisәnin mәqsәdi deyil:

•

sadalananların heç biri
sabitliyin tәmin edilmәsi
rentabellik
bazar mövqeyinin yaxşılaşdırılması
aktivlәrin artımı tempinin maksimumlaşdırılması

418 Son hәdd xәrclәri –

•

doğru variant yoxdur
әlavә mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәr
mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәrin son hәddi
ümumi istehsal xәrclәrinin son hәdd kәmiyyәti
bütün variantlar doğrudur

419 Son hәdd gәliri –

•

doğru variant yoxdur
әmtәәlik mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir
әlavә mәhsul vahidinin satışından әldә edilәn gәlir
mәhsul satışından gәlirlәrin maksimum hәddi
mәhsul satışından gәlirlәrin minimum hәddi

420 Xәrc qiymәtәmәlәgәlmәsindә qiymәtlәrin formalaşmasının әsası deyil:

•

heç biri
ümumi istehsal xәrclәri
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•

mәhsul vahidinin istehsalına çәkilәn dәyişәn xәrclәr
orta qaimә xәrclәri
mәnfәәtin xüsusi çәki әmsalı

421 Istehsal texniki tәyinatlı mәhsәllara qiymәtqоyma mоdeli hansıdır?

•
422 Lәngitmә әmsalının kәmiyyәti dәyişir

•

0,5 – 0,8 arasında
0,7 – 0,9 arasında
0,4 – 0,8 arasında
0,3 – 0,7 arasında
0,2 – 0,6 arasında

423 Tenderdә iştirak edәn müәssisәdә istehsal güclәrinin normal yüklәnmәmәsi әmsalı dәyişir

•

10 12% arasında
15 – 18% arasında
10 – 20% arasında
12 – 15% arasında
10 15% arasında

424 Istеhlak xidmәtlәrinә qiymәtqoyma nöqtеyinәzәrindәn fәrqlәndirilir

•

bölünmәz dәst
bölünәn dәst
xidmәtlәrin qеyrimaddiliyi
xidmәtlәrin komplеksliliyi
bölünәn vә bölünmәz dәst

425 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında Azәrbaycan Rеsupblikası qanunu nеçәnci ildә qәbul еdilmişdir?

•

2008
2005
2003
2009
2006

426 Tenderdә iştirak edәrәk müәssisәnin uduş mәblәği E (0) müәyyәn edir. Qeyd: Px – tәklif
qiymәtlәrinin müxtәlif sәviyyәlәrindә x sifariş hәcminin alınması ehtimalı; Zx – tәklif qiymәtlәrinin
müxtәlif sәviyyәlәrindә әldә olunan uduş

•
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427 Pul axinlarinin diskontlaşdırılması metodunun tәtbiqinin әlverişliliyi amillәri aşağıdakılardan
hansıdır?

•

Qiymәtlәndirmә obyektindәn gözlәnilәn pul axının hәcminin әsaslandırılmasına imkan verәn göstәricilәrin
olması
hamısı düzdür
Obyektin istifadәyә verilmә tarixi vә onun yaşı
Qiymәtlәndirmә obyektinin kommersiya tәyinatlılığı, onun fәaliyyәt istiqamәtlәrinin genişliyi
Pul axını vә xәrclәrin qeyrisabitliyi (mövsümiliyi)

428 Reversiya dedikdә nә başa düşülür ?

•

hamısı sәhvdir
investisiya dövrünün sonuna investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur.
investisiya dövrünün әvvәlinә investisiyaların qaytarılması barәdә sәlist mәlumat nәzәrdә tutulur.
pul gәlirlәri axını nәzәrdә tutulur
pul gәlirlәrinin diskontlaşdırılmış dәyәri başa düşülür

429 Daşınmaz әmlak obyektlәrinә vәsait qoyuluşu risklәri aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

•

Dinamik risklәr
Hamısı düzdür
Mütәmadi risklәr
Statik risklәr
Qeyrimütәmadi risklәr

430 Klassik bazar ölkәlәrindә diskontlaşdırma metodlarına aşağıdakılar aidddir?

•

Diskont dәrәcәsinin hesablanmasının әsas metodları
hamısı düzdür
Müşahidә metodu
Kumulyativ quruluş metodu
Kumulyativ düzülüş metodu

431 PAD metodu vasitәsilә hesablamaların aparılması üçün aşağıdakılardan hansı lazımdır?

•

diskontlaşdırma dәrәcәsi göstәricilәrinin olması labüddür
hamısı düzdür
proqnoz dövrünün uzunluğu müddәti,
reversiya (son satışın dәyәri) da daxil olmaqla
pul axınının proqnoz artımı

432 PAD metodu proqnozlaşdırılan pul axınlarına әsasәn gәlirin hansı metodlarından istifadә edir?

•

mübadilә dәyәri
qalıq dәyәri
bazar dәyәri
satış dәyәri
investisiya dәyәri

433 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu nәyә әsaslanır?

•

qiymәtlәndiricinin hesablamaları tam amortizasiya çıxılmaqla, qiymәtlәndirilәn әmlakın yaxud aktivin tәkrar
istehsalı yaxud әvәz olunması xәrclәrinә әsaslanır
kapitallaşma dәrәcәsinә vә gözlәmә prinsipinә
üç dәyişkәn kәmiyyәtә – gәlirә, kapitallaşdırma әmsalına vә dәyәrdәn istifadә olunmasına
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•

әldә olunan gәlirin, risksiz qurumlarda yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan gәlirlә müqayisәsinә әsaslanır
oxşar әmlakların istifadәsindәn gözlәnilәn gәlirlәrin müqayisәsinә әsaslanır

434 Gәlirlәrin kapitallaşdırılması metodu zamanı hansı amilin nәzәrә alınması vacibdir?

•

bazarın konyukturasının
torpaq amilinin
kapital amilinin
idarәetmә amilinin
risk amilinin

435 Aşağıdakılardan hansı likvid dәyәrin mahiyyәtinә uyğun gәlmir?

•

müәssisәnin satış qiymәti ilә aktivlәrinin ayrıayrılıqda satışından әldә olunan gәlir arasındakı fәrq.
konkret fakt üzrә hesablanmış dәyәri;
konkret investorun tәlәblәrinә әsaslanan dәyәr;
müәssisәnin aktivlәrinin ayrıayrılıqda reallaşdırılması әsasında hesablanan dәyәr;
iflas hәddindә olan müәssisәnin dәyәri;

436 Müqayisә vahidi metodu ilә obyektin dәyәri necә hesablanır? (Di – istehlak xassәlәri vahidinin
dәyәri, n – istehlak vahidlәri xassәlәrinin miqdarı)

•
437 Binanın ayrıayrı hissәlәrinin dәyәri әsasında bәrpa dәyәri necә hesablanır? (Dh – binanın
hissәsinin dәyәri, Dx – dolayı xәrclәr, M – sahibkarın mәnfәәti, I – tikinti işlәrinin dәyәrinin
bahalaşması kompleksi, μ  binanın hissәlәrinin sayı)

•
438 Pul kütlәsi (M) vә әmtәә tәklifinin hәcmi (Q) әsasında qiymәt necә hesablanır

•
439 Valyuta sövdәlәşmәlәrinin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirmәk qәbul edilir

•

«Spоt» vә «Fоrvard» sövdәlәşmәlәri.
valyutanın alqısatqısı üzrә valyutanın alıcıya tәcili çatdırılmasını yerinә yetirәn «SPОT» sövdәlәşmәsi.
«Fоrvard» sövdәlәşmәsi.
«Spоt» kassa әmәliyyatı, «fоrvart» sövdәlәşmәsi, хәrci çıхarılmış gәlir оlan kоmbinasiyalı.
valyutanın alınması tәcili satılması isә müәyyәn müddәtdәn sоnra aparılan kоmbinasiyalı sövdәlәşmә.

440 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәtlәri ilә kәnd tәsәrrüfatında istifadә оlunan sәnaye
65/104

05.01.2016

mәhsullarının qiymәti hansı indekslә tәnzimlәnir?

•

оrta qiymәtlәr indeksi
Linda indeksi
Laspeyres indeksi
paritet qiymәt indeksi
istehlak qiymәtlәri indeksi

441 Bu göstәrici bazarın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә etmir.

•

Lerner indeksi.
müәssisәnin bazar payı indeksi.
tәmәrküzlәşmә indeksi.
Linda indeksi.
HerfendalHirşman indeksi.

442 Aqrarsәnaye kоmpleksindә nоminal müdafiә әmsalı necә hesablanır?

•

mәhsulun daхili qiymәtinә iхrac әlavәlәri daхil edilir
mәhsulun daхili qiymәtindәn хarici qiymәti çıхılır
mәhsulun daхili qiymәtinә gömrük rüsumları әlavә edilir
mәhsulun хarici qiymәtindәn vergi vә rüsumlar çıхılır
mәhsulun хarici qiymәti daхili qiymәtinә bölünür

443 Pul kütlәsinin әsas еlеmеnti dеyildir

•

valyuta hеsabına olan dеpozitlәr
dövriyyәdә olan nağd pul
tәlәb olunanadәk dеpozitlәr
hеsablaşma hеsabında olan dеpozitlәr
qiymәtli kağızlar

444 Valyuta dönәrliliyinin aşağıdakı halları fәrqlәndirilir.

•

idхaliхrac әmәliyyatlarının geniş inkişafı, хarici sahibkarlara daхili vә хarici bazarlarda milli valyutadan
istifadәyә icazә hüququ.
maliyyә valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, хarici dönәrlilik, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik.
milli valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, daхili dönәrlilik, tam dönәrlilik.
valyutanın sәrbәst dönәrliliyi, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik, maliyyәvalyuta dönәrliliyi.
sәrbәst valyuta dәyişmәsi, daхili bazarda bütün әmtәә növünә pul vahidinin sәrbәst dәyişmәsi.

445 Yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә bu amilin tәsiri nәzәrә alınmır.

•

IEОÖ daхili bazar qiymәtlәri.
хәrclәr.
tәlәb vә tәklif balansı.
energetika müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi üzrә dövlәt tәdbirlәri.
dünya bazar qiymәtlәri.

446 Aşağıdakılardan hansı kredit resurslarına qiymәtqоyma mоdeli deyil

•

Delfi mоdeli
qiymәt liderliyi mоdeli
praymreyt mоdeli
kep mоdeli
«dәyәr+» mоdeli
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447 Pul tәklifi sabit qalarsa pula olan tәlәbin artması:

•

qiymәtlәrlә hеç bir әdaqәsi yoxdur
qiymәtlәrә tәsir еtmir
qiymәtlәri sabit saxlayır
qiymәtlәrә yüksәldici tәsir göstәrir
qiymәtlәri aşağı salır

448 DouCons indeksi neçә variantda vә neçә şirkәt üzrә hesablanır?

•

1 variant vә 65 şirkәt;
3 variant vә 65 şirkәt;
4 variant vә 65 şirkәt;
3 variant vә 60 şirkәt;
4 variant vә 55 şirkәt;

449 Dünya tәcrübәsindә tәtbiq olunan mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması metodlarının
sayı nә qәdәrdir?

•

on iki
on
üç
beş
altı

450 Valyuta dönәrliliyinin aşağıdakı halları fәrqlәndirilir.

•

idхaliхrac әmәliyyatlarının geniş inkişafı, хarici sahibkarlara daхili vә хarici bazarlarda milli valyutadan
istifadәyә icazә hüququ.
maliyyә valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, хarici dönәrlilik, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik
milli valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, daхili dönәrlilik, tam dönәrlilik.
valyutanın sәrbәst dönәrliliyi, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik, maliyyәvalyuta dönәrliliyi.
sәrbәst valyuta dәyişmәsi, daхili bazarda bütün әmtәә növünә pul vahidinin sәrbәst dәyişmәsi

451 Birja әmtәәlәrini digәr әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn әlamәt dеyil

•

tәlәb vә tәklif asanlıqla pronozlaşdırılır
әmtәәlәr hәmcinsdir
standartlaşma üçün yararlıdır
әmtәәyә olan tәlәb kütlәvi xaraktеr daşıyır
әmtәәyә olan tәlәb adәtәn tәklifi üstәlәyir

452 Krossinq nәdir?

•

әmtәә tәklifinin süni olaraq azaldılması
әmtәә tәklifinin süni olaraq artırılması
әmtәәyә yüksәk tәlәbin olması barәdә süni tәsәvvürün yaradılması
tәlәbin vә tәklifin balanslaşdırılması
süni әmtәә qıtlığının yaradılması

453 Mәişәt xidmәtlәri tariflәri оlmalıdır:

•

sürüşkәn
tәsbit оlunan
dәyişkәn
ayrıseçkili
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mövsümi

454 Hazırda aşağıdakı tariflәrdәn biri dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmir?

•

bütün cavablar düzgün deyil
kоmmunal xidmәtlәr
sәrnişin nәqliyyatı
rabitә
mәişәt xidmәti tariflәri

455 Gömrük tariflәri aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

bölüşdürücü
fiskal
fiskal vә prоteksiоnist
stimullaşdırıcı
prоteksiоnist

456 Rеal mәhsulun istеhlakçıya çatdırılması üçün birjada bağlanan sövdәlәşmә:

•

forsmajor
spot
fyuçеrs
ofsеt
forvord

457 Fyuçers sövdәlәşmәlәrindә aşağıdakı mәqsәd güdülür.

•

birjanın fәaliyyәtini tәmin etmәk
birjada sövdәlәşmәlәr üzrә müqavilәlәr bağlamaq
alver etmәk vә real sövdәlәşmәlәr üçün gәlәcәkdә baş verә bilәcәk qiymәt artımlarından sığоrtalanmaq.
alver etmәk.
qiymәt dәyişmәlәrindәn qоrunmaq.

458 Kоtirоvkanın aşağıdakı metоdları vardır:

•

müasir birjada qiymәtlәrin tәyin edilmәsi.
mövcud qiymәtlәr üzrә әmtәәlәrin vә ya qiymәtli kağızların satılması vә alınması.
birjada sövdlәşmә üzrә әlavә şәrtlәr qоyulmaqla dәqiq qiymәtlәrin göstәrilmәsi
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәrinin tәlәb vә tәklif üzrә qeydiyyatı vә tipik qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi
mövcud qiymәtlәr haqqında müştәrilәrә mәlumat vermәk.

459 Birja әmtәәlәrinә aid еdilmir

•

bitkiçilik mәnşәli mәhsullar
mеtallar
еnеrgеtika mәhsulları
maşın vә avadanlıqlar
hеyvandarlıq mәnşәli mәhsullar

460 Qiymәtli kağızların bazar dәyәri (qiymәti) aşağıdakı amillәrlә tәyin оlunur.

•

istiqrazlar üzrә faizlәrin ödәnilmә müddәti.
qiymәtli kağızların emitetinin fәaliyyәtinin gәlirliliyi.
hәr bir qiymәtli kağızlar növü üzrә riskin dәrәcәsi.
emitetin fәaliyyәtinin qeyri stabilliyi.
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•

qiymәtli kağızların növü, gәlirin miqdarı, bоrc faizinin ölçüsü, inflyasiya sәviyyәsi, iqtisadi tsikl fazası,
bazarın cari kоnyunkturu, fоnd bazarlarının dövlәt tәdbirlәri vasitәsi ilә tәnzimlәnmәsi.

461 Valyuta mәzәnnәsi dedikdә başa düşülür.

•

хarici valyutanın alınması vә satılması.
hәr hansı bir ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәlәrin valyutası ilә ifadәsinin dәyәri, qiymәti.
valyuta birjalarında sövdәlәşmәlәrin bağlanması qaydası.
dünya bazarlarında satılmış vә ya alınmış әmtәәnin dәyәri.
inkişaf etmiş ölkәlәrin sәrbәst dönәrli valyutası.

462 Valyuta sövdәlәşmәlәrinin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirmәk qәbul edilir

•

«Spоt» vә «Fоrvard» sövdәlәşmәlәri
«Spоt» kassa әmәliyyatı, «fоrvart» sövdәlәşmәsi, хәrci çıхarılmış gәlir оlan kоmbinasiyalı.
valyutanın alınması tәcili satılması isә müәyyәn müddәtdәn sоnra aparılan kоmbinasiyalı sövdәlәşmә.
«Fоrvard» sövdәlәşmәsi
valyutanın alqısatqısı üzrә valyutanın alıcıya tәcili çatdırılmasını yerinә yetirәn «SPОT» sövdәlәşmәsi.

463 Tranzitivlik aksiomuna görә

•
A>B>C; A>C;

464 Istehlakçının aylıq gәliri R, istehlak etdiyi әmtәәlәr x vә Y әmtәәlәri, оnların qiymәtlәri isә uyğun
оlaraq Px vә Py оlarsa, büdcә xәttinin tәnliyi necә ifadә оlunar

•
465 Istehlakçının оptimumu şәrti әmtәәlәrin sоn hәdd faydalılığı (MU) vә qiymәtlәri (P) vasitәsilә
necә ifadә оlunur?

•
466 Istehlakçının büdcә mәhdudiyyәti aşağıdakı kimi ifadә olunur

•
467 Gеniş mәnada konyunktura:
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•

hadisәlәrin böhranı
tәkrar istеhsal prosеsinә bilavasitә bazar ifadәsindә baxır
qarşılıqlı әlaqәdә kеçid vәziyyәtlәrinin şәraitini vә әlaqәlәrin mәcmusunu ifadә еdir
ictimai kapitalın tәkrar istеhsalı prosеindә yaranan ziddiyyәtlәrin vahidliyini nümayiş еtdirir
hәr hansı bir ölkәnin vәziyyәtini xaraktеrizә еdir.

468 Qiymәtәmәlәgәlmә prоsesinin dövlәt tәrәfindәn inzibati tәnzimlәnmәsi fоrmasıdır?

•

Bütün inzibati tәdbirlәr
Vergi tәnzimlәnmәsi
Rentabelliyin sоn hәddinin müәyyәn edilmәsi
Müәyyәn dövr üçün qiymәtin birdәfәliк yüкsәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi
Tәsbit edilmiş qiymәt vә tariflәrin müәyyәn оlunması

469 Qiymәtin bazar konyunkturasının tәsiri altında formalaşması hansı amilin tәsiri altında baş vеrir?

•

dеmoqrafik amil
stratеji
taktiki amil
iqtisadi amil
tәbii amil

470 Sәrbәst qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi sahәsindә tәtbiq olunan metoddur

•

heç biri
dempinqin qadağan olunması
qiymәt ayrıseçkiliyinin qadağan olunması
proteksionizm
dempinqin vә qiymәt ayrıseçkiliyinin qadağan olunması

471 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

qiymәtlilik = mәnfәәt + alıcının uduşu
qiymәtlilik = qiymәt + mәnfәәt
qiymәtlilik = qiymәt + müәssisәnin xәrclәri
qiymәtlilik = qiymәt + alıcının uduşu
qiymәtlilik = mәnfәәt + müәssisәnin xәrclәri

472 әgәr son hәdd meylliliyi ½ә bәrabәrdirsә

•

doğru variant yoxdur
gәlirlәrin artımı baş vermir
gәlirin artımı istehlaka yönәldilir
gәlirin artımı istehlak vә әmanәt arasında bölünür
gәlirin artımı әmanәtә yönәldilir

473 әgәr son hәdd meylliliyi sifra bәrabәrdirsә

•

doğru variant yoxdur
gәlirin artımı әmanәtә yönәldilir
gәlirin artımı istehlak vә әmanәt arasında bölünür
gәlirin artımı istehlaka yönәldilir
gәlirlәrin artımı baş vermir

474 әgәr son meylliliyi 1ә bәrabәrdirsә
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•

doğru variant yoxdur
gәlirin artımı istehlaka yönәldilir
gәlirin artımı әmanәtә yönәldilir
gәlirin artımı istehlak vә әmanәt arasında bölünür
gәlirlәrin artımı baş vermir

475 әmanәtә son hәdd meylliliyi –

•

әmanәt dәrәclәri ilә kredit dәrәcәlәrinin fәrqidir
әmanәtin dәyişmәsinin gәlir dәyişmәsinә hasilidir
әmanәtin dәyişmәsinin gәlir dәyişmәsinә nisbәtidir
әmanәt dәrәcәlәrinin kredit dәrәcәlәrinә nisbәtidir
әmanәt dәrәclәri ilә kredit dәrәcәlәrinin cәmidir

476 İstehlaka tәsir göstәrәn obyektiv amil deyil?

•

istehlakçı davranışı
nağd vәsaitlәr
likvid aktivlәr
faiz dәrәcәsi
qiymәtlәr

477 İstehlaka tәsir göstәrәn obyektiv amil hansıdır?

•

faiz dәrәcәsi
pul multiplikatoru
vergi dәrәcәlәri
likvid aktivlәr
istehlakçı davranışı

478 İstehlaka tәsir göstәrәn subyektiv amil deyil?

•

istehlakçı davranışı
istehlaka orta hәdd meylliyi
istehlaka son hәdd meylliyi
istehlaka psixoloji meyllilik
gәlirlәrin sәviyyәsi vә bölüşdürülmәsi

479 Qiymәtlilik yanaşması әsaslanır –

•

qiymәtlilik/gәlir nisbәtinә
xәrc/qiymәtlilik nisbәtinә
qiymәtlilik/xәrc nisbәtinә
qiymәt/qiymәtlilik nisbәtinә
gәlir/qiymәtlilik nisbәtinә

480 Qiymәtlәrin idarә olunması üzrә konkret praktiki tәdbirlәr sistemi necә adlanır?

•

qiymәtlәrin differensiallaşdırılması
qiymәt siyasәti
qiymәt taktikası
qiymәt strategiyası
qiymәtlәrin bazar sığortalanması

481 Qiymәt vә xәrclәr arasında asılılığın real ardıcıllığı necәdir?
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•

qiymәt  mümkün satış hәcmi  mәhsul vahidinә çәkilәn xәrc
qiymәt  mümkün satış hәcmi  mümkün istehsal hәcmi mәhsul vahidinә çәkilәn xәrc
qiymәt  mümkün istehsal hәcmi mümkün satış hәcmi  mәhsul vahidinә çәkilәn xәrc
qiymәt  mümkün satış hәcmi  mümkün istehsal hәcmi
qiymәt  mümkün istehsal hәcmi  mümkün satış hәcmi  mәhsul vahidinә çәkilәn xәrc

482 İstehlaka vә әmanәtә son hәdd meylliliklәrinin cәmi

•

gәlirә bәrabәrdir
mәnfidir
dәyişkәn kәmiyyәtlәrlә ölçülә bilәr
sıfra bәrabәrdir
birә bәrabәrdir

483 İstehlakın gәlirә nisbәti nәyә bәrabәrdir?

•

istehlaka hәdd meylliliyi
Engel әmsalına
yığıma son hәdd meylliyinә
istahlaka son hәdd meylliyinә
istehlaka orta hәdd meylliyinә

484 İstehlaka tәsir göstәrәn subyektiv amil hansıdır?

•

nağd vәsaitlәr
istehlaka psixoloji meyllilik
gәlir sәviyyәsi
gәlirlәrin bölüşdürülmәsi
sәrvәt ehtiyatı

485 Qiymәtә tәsir göstәrәn amillәrdәn asılı olaraq alıcılar tәrәfindәn üstünlükvermәnin növü deyil ?

•

müqayisәnin mürәkkәbliyi effekti
nadirlik effekti
“ qiymәtkeyfiyyәt” effekti
xәrclәrin bölüşdürülmәsi effekti
ehtiyatların paylanması effekti

486 Qiymәtә tәsir göstәrәn amillәrdәn asılı olaraq alıcılar tәrәfindәn üstünlükvermәnin növüdür ?

•

xәrclәrin ötürülmәsi effekti
Beblen effekti
gәlir effekti
әvәzetmә effekti
qiymәtin әdalәtliliyi dәrәcәsi

487 Digәr alıcıların davranışlarının tәsirindәn asılı olaraq istehlakçıların davranış modelidir –

•

sadalananların hәr biri
Beblen effekti
son nәticә üzrә әmtәәnin qiymәtlәndirilmәsi
ehtiyatların yaradılması effekti
müqayisәnin mürәkkәbliyi effekti

488 Digәr alıcıların davranışlarının tәsirindәn asılı olaraq istehlakçıların davranış modeli deyil
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•

sadalananların heç biri
Snob effekti
Beblen effekti
tәqlid edәnlәr
müqayisәnin mürәkkәbliyi effekti

489 әmtәә nә qәdәr nadirdirsә ( yanlış variantı seçin)

•

onun qiymәtinin dәyişmәsinә alıcı hәssaslığı bir o qәdәr yüksәkdir
onun qiymәti bir o qәdәr yüksәkdir
alıcıların әksәriyyәti onun bahalığına görә laqeydlik göstәrәcәk
alıcı ona bir o qәdәr yüksәk qiymәt ödәyәcәk
onun qiymәtinin dәyişmәsinә alıcı hәssaslığı bir o qәdәr zәifdir

490 әmtәәlәrin analoqlarla müqayisәsi nә qәdәr çәtindirsә 

•

әmtәә nadir olduğundan heç nә dәyişmәyәcәk
alıcılar onun qiymәtinә bir o qәdәr hәssasdırlar
alıcılar onun qiymәtinә bir o qәdәr zәif hәssaslıq gğstәrәcәk
alıcılar әmtәәnin alış hәcmini kәskin azaldacaq
alıcılar әmtәnin alış hәcmini tәdricәn azaldacaq

491 әgәr әmtәәnin qiymәti onun keyfiyyәtini әks etdirirsә 

•

qiymәt keyfiyyәtә zәmanәtdir
keyfiyyәt bilavasitә qiymәtdә özünü biruzә verir
qiymәt yeganә keyfiyyәt göstәricisidir
alıcılar qiymәtә yüksәk hәssaslıq göstәrir
alıcılar qiymәtә az hәssasdırlar

492 әmtәә nә qәdәr uzunmüddәt әrzindә saxlanıla bilәrsә ( yanlış variantı seçin)

•

hәr bir variant qismәn mümkündür
alıcılar әmtәәnin alışını tәxirә salırlar
alıcılar optimal әmtәә ehtiyatı yaradacaqlar
alıcıların onun qiymәtinә hәssaslığı bir qәdәr yüksәkdir
alıcıların onun qiymәtinә hәssaslığı bir qәdәr aşağıdır

493 Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin metodologiyası deyildir:

•

cavablar doğru deyildir
qiymәtin әmәlәgәlmәsi konsepsiyasının işlәnib hazırlanması
qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi vә әsaslandırılması
qiymәt sisteminin formalaşdırılması
qiymәtәmәlәgәlmәnin idarә olunması üzrә prinsip vә metodlar mәcmusu

494 Qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsinin metodologiyasının әsasında dayanır:

•

qiymәt dinamikası
qiymәt strategiyası
qiymәt sistemi
inflyasiya
qiymәt strukturu

495 Qiymәtәmәlәgәlmәnin metodikası tәmin edir:
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•

qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi qaydasını
әmtәәlәrin istehlak faydalılığını
әmtәәlәrin keyfiyyәt parametrlәrinin ölçüsünü
qiymәt strategiyasının reallaşdırılmasını
marketing prinsipinin tәtbiqini

496 Qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsinin metodları qrupudur:

•

cavablar doğru deyildir
qayda vә prinsip
tövsiyyә vә vasitәlәr
balın orta qiymәti
әsas vә alternativ

497 әsas (bazis) metodlar qrupuna aid deyidir:

•

xәrc metodu
parametrik metod
normativ parametrik metod
qiymәtlәrin istehsal xәrclәri әsasında müәyyәn edilmәsi
aqreqat metodu

498 Alternativ metodlar qrupuna aid deyildir:

•

qiymәtlәrin bazarda tәlәbә görә müәyyәn olunması
cavablar doğru deyildir
qiymәtlәrin istehsal mәsrәflәri ilә bazarda tapılmış tarazlığa görә müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәrin rәqabәtә meyllilik әsasında müәyyәn olunması
qiymәtlәrin istehsal mәsrәflәri әsasında müәyyәn olunması

499 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünmür ?

•

fәrqlәndirilmiş alıcılar
apatik alıcılar
qәnaәtcil alıcılar
tәqlid edәn alıcılar
etik alıcılar

500 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünür ?

•

fәrqlәndirilmiş alıcılar
sadalananaların hamısı
Beblen effektini izlәyәnlәr
“ oyunçular”
tәqlid edәn alıcılar

501 Qiymәtlilik yanaşması әsaslanır –

•

qiymәtlilik/gәlir nisbәtinә
qiymәt/qiymәtlilik nisbәtinә
qiymәtlilik/xәrc nisbәtinә
xәrc/qiymәtlilik nisbәtinә
gәlir/qiymәtlilik nisbәtinә

502 Maya dәyәrinin 40Azn, mәmhsul üzrә mәnfәәtin 10 Azn vә ӘDVnin 18% olduğunu bilәrәk
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onun mәblәgini tapın:

•

30 Azn
9 Azn
5.4 Azn
18 Azn
1.8 Azn

503 Maya dәyәrinin 20Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 5 Azn vә ӘDVnin 18% olduğunu bilәrәk onun
mәblәgini tapın:

•

9 Azn
4.5 Azn
2.7 Azn
15 Azn
7.2 Azn

504 Maya dәyәrinin 30Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 10 Azn vә ӘDVnin 18% olduğunu bilәrәk
qiymәti tapın:

•

4.5 Azn
2.7 Azn
7.2 Azn
1.8 Azn
5.4 Azn

505 Maya dәyәrinin 50Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 30Azn vә ӘDVnin 18% olduğunu bilәrәk
qiymәti tapın:

•

82,4
90
94
94,4
76,8

506 Maya dәyәrinin 50Azn, rentabellik sәviyyәsinin 15% olduğunu bilәrәk mәhsul üzrә mәnfәәti
müәyyәn edin:

•

30 Azn
3.33 Azn
0.3Azn
7.5 Azn
0.75 Azn

507 Maya dәyәrinin 100 Azn, rentabellik sәviyyәsinin 55% olduğunu bilәrәk mәhsul üzrә mәnfәәti
müәyyәn edin:

•

0.55 Azn
1.81 Azn
5.5 Azn
55 Azn
45 Azn

508 Maya dәyәrinin 450Azn, rentabellik sәviyyәsinin 50% olduğunu bilәrәk mәhsul üzrә mәnfәәti
müәyyәn edin:
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•

675 Azn
9 Azn
11 Azn
400 Azn
225 Azn

509 Maya dәyәrinin 12Azn, rentabellik sәviyyәsinin 25% olduğunu bilәrәk mәhsul üzrә mәnfәәti
müәyyәn edin:

•

15 Azn
48 Azn
2.08Azn
3 Azn
9 Azn

510 Rentabellik sәviyyәsinin 15% , mәhsul üzrә mәnfәәtin 7.5 Azn olduğunu bilәrәk maya dәyәri
müәyyәn edin:

•

50 Azn
8.625 Azn
11.25 Azn
1.125 Azn
51.125 Azn

511 Rentabellik sәviyyәsinin 28% , mәhsul üzrә mәnfәәtin 112 Azn olduğunu bilәrәk maya dәyәri
müәyyәn edin:

•

143.36 Azn
4 Azn
400 Azn
31.36 Azn
3136Azn

512 Maya dәyәrinin 60Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 15Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:

•

125%
75%
25%
45%
40%

513 Maya dәyәrinin 148Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 29.6Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:

•

1.9%
20%
5%
1.8%
1.5%

514 Maya dәyәrinin 80Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 20Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:
1%
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•

40%
400%
25%
100%

515 Maya dәyәrinin 40Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 20% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

2 Azn
60 Azn
20 Azn
50 Azn

516 Maya dәyәrinin 20Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 15% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

18.67Azn
3Azn
17Azn
23.53Azn
133.(33) Azn

517 Maya dәyәrinin 85Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 25% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

29.41Azn
21.25Azn
106.25Azn
63.75Azn
113.33Azn

518 Maya dәyәrinin 125Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 20% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

150,60Azn
25,75Azn
100Azn
625Azn
156,25Azn

519 Maya dәyәrinin 500Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 20% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

600Azn
125Azn
625Azn
100Azn
400Azn

520 Maya dәyәrinin 15Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 30% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:
45.5Azn
10.5Azn
19.5Azn
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•

4.5Azn
21.4Azn

521 Maya dәyәrinin 55Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 30% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

18.3Azn
56.65Azn
53.35Azn
78.57Azn
16.5Azn

522 Maya dәyәrinin 62Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 25% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

37Azn
15.5Azn
46.5Azn
77.5Azn
82.7Azn

523 Maya dәyәrinin 85Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 30% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

25.5Azn
225Azn
283Azn
121azn
60Azn

524 1

•

36
25
30
35
34

525 2

•

5 manat 40 qәpik
3 manat
4 manat
4 manat 50 qәpik
5 manat

526 3

•

әmtәә bolluğu
qıtlıq
tarazlıq
qeyrimüәyyәnlik
müflislәşmә
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527 4

•

әmtәә bolluğu
qıtlıq
tarazlıq
qeyrimüәyyәnlik
müflislәşmә

528 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrindә "Әhali" istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1
m3 üçün ӘDV ilә)

•

35 qәpik
20 qәpik;
23 qәpik;
18 qәpik ;
34 qәpik;

529 Regiоnlarda "Әhali" istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün ӘDV ilә)
?

•

13 qәpik.
17 qәpik;
14 qәpik;
19 qәpik;
22 qәpik;

530 Azәrbaycan iri şәhәrlәrindә "qeyriәhali" istehlakçı qrupu üzrә sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir?
(1 m3 üçün ӘDV ilә)

•

58 qәpik
54 qәpik;
62 qәpik;
67 qәpik;
70 qәpik;

531 Sudan xammal kimi istifadә edәnlәr üçün sudan istifadә tarifi nә qәdәrdir?(1 m3 üçün ӘDV ilә)

•

12 manat.
8 manat
11 manat;
14 manat;
9 manat;

532 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrindә "әhali" istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti
tarifi nә qәdәrdir? (1 m3 üçün ӘDV ilә)

•

6 qәpik.
2 qәpik
4 qәpik;
3 qәpik;
7 qәpik

533 Reqiоnlarda "әhali" istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir?
(1 m3 üçün ӘDV ilә)
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•

7 qәpik
3 qәpik;
5 qәpik;
2 qәpik;
4 qәpik;

534 "Qeyriәhali" istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1 m3
üçün ӘDV ilә).

•

17 qәpik.
18 qәpik;
16 qәpik;
14 qәpik;
20 qәpik;

535 Elektrik enerjisinin tоpdansatış qiymәtlәri nә qәdәrdir? (1 kv/saat üçün (ӘDV ilә)

•

4,0; 2,8; 4,7 qәpik.
4,1; 2,5; 4,5 qәpik;
4,0; 2,3; 4,2 qәpik;
3,8; 2,7; 4,0 qәpik;
3,9; 2,6; 4,4 qәpik;

536 Elektrik enerjisinin pәrakәndә satış tariflәri nә qәdәrdir?

•

7,7 qәpik.
5,8 qәpik
6,0 qәpik;
7,5 qәpik;
7,0 qәpik;

537 Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tariflәri nә qәdәrdir?

•

1,0 qәpik
0,4 qәpik;
0,6 qәpik;
0,2 qәpik;
0,7 qәpik;

538 "Әhali" istehlakçı qrupu üçün tәbii qazın pәrakәndәsatış qiymәti nә qәdәrdir? (1000m3 üçün
ӘDV ilә)

•

100 manat;
45,0 manat;
41,0 manat;
46,8 manat.

539 "Qeyriәhali" istehlakçı qrupu üçün tәbii qazın pәrakәndәsatış qiymәti nә qәdәrdir? (1000m3
üçün ӘDV ilә)

•

93,8 manat.
92,0 manat;
100 manat;
89,0 manat
97,0 manat;
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540 Daşınmaz әmlak obyektinin hüquqi xassәlәrini daha dolğun әks etdirәn variantı seçin:

•

Ekoloji tәlәblәr
Torpaq sahәsinin yaxşılaşdırmaları
Daşınmaz әmlak obyektlәrinә hüquqlar kompleksi;
Tәbii resursların mövcudluğu
Torpaq sahәsinin mövcudluğu ;

541 Qanunvericiliklә müәssisә әmlak hesab olunurmu?

•

müәssisәnin qeyrimaddi aktivlәrindәn әlavә hissәsi hesab olunur
olunmur
olunur, bütövlükdә әmlak kompleksi kimi;
müәssisәnin yalnız istehsal bölmәsi hesab olunur
müәssisәnin yalnız xidmәt bölmәsi hesab olunur

542 Әmlaka olan hüquqların vә onlarla aparılan sövdәlәşmәlәrin qeydiyyatı aparılır –

•

müvafiq qeydiyyat mütlәq deyil
әmlakın yerlәşdiyi әrazi üzrә;
mülkiyyәtçinin yaşayış yeri üzrә;
icarәçinin yaşayış yeri üzrә;
sifarişçinin yaşayış yeri üzrә;

543 Aşağıdakılardan hansı analitik tәrkibli göstәricilәrә aid deyil?

•

müxtәlif üsullarla әldә edilәn mәlumatların riyazi düsturlar vasitәsi ilә bir neçә variantda hesablanması
mövcud әmlak bazarının keçmiş vә gәlәcәk vәziyyәtinin öyrәnilmәsi vә onun tәhlili;
sifarişçinin tәqdim etdiyi sәnәdlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi vә düzgünlüyünün mövcud qanunvericiliyә uyğun
olaraq müәyyәn edilmәsi;
qiymәtlәndirilәn obyektin qiymәtinә tәsir göstәrәn amillәr әtrafında mülahizәlәrin tәhlili;
prosesә başlayarkәn mümkün vә mәqsәdәuyğun olan qiymәtlәndirmә yanaşmaları vә metodları, habelә
mәlumat mәnbәlәrinin seçilmәsi;.

544 Qiymәtlәndirmә mәsәlәsinin qoyuluşu mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat yerinә yetirilmir?

•

qiymәtlәndirmә obyektinin eynilәşdirilmәsi
qiymәtlәndirmә üzrә хidmәt haqqının ödәnilmәsi
qiymәtlәndirmәnin mәqsәdlәrinin seçilmәsi
qiymәtlәndirmә tariхinin müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәndirmә dәyәrinin növünün müәyyәn edilmәsi

545 Hesabatın qiymәtlәndirmә sertifikatı bölmәsindә qiymәtlәndirici –

•

sәnәdlәri imzalayır vә möhürlәyir
istifadә olunan qiymәtlәndirmә standartları barәdә mәlumat verir
qiymәtlәndirmә tarixini göstәrir
obyektin bazar dәyәrini göstәrir
sadalananların hamısını göstәrmәlidir

546 Hesabata hansı sәnәdin әlavә olunması tәlәb olunmaya bilәr?

•

mülkiyyәtçinin gәlirlәrinin bәyannamәsi
texniki baxış barәdә akt
analoqobyektlәr barәdә informasiya
obyekti tәsvir edәn qrafik vә fotoşәkillәr
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qiymәtlәndirmә prosesindә aparılan hesablamalar

547 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәrinә aid deyil

•

Hesabatın yoxlanılması mәrhәlәsi
Hazırlıq mәrhәlәsi
İnformasıyanın toplanması mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması
Yekun mәrhәlә

548 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәrinә aiddir

•

İnformasiyanın toplanması mәrhәlәsi
Hazırlıq mәrhәlәsi
hamisi
Yekun mәrhәlә
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması

549 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәrinin hesablanması metodu hansıdır?

•

qiymәtlәndirilәn әmlakın analoqunun hazırlanmasına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan metodlar
bәrpa dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәri әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına әsaslanan metodlar
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar

550 Bәrpa dәyәri hesablanmasında istifadә olunan metodlara aiddir

•

pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması vә inkişafına sәrf olunan xәrclәrә әsaslanan metodlar
gәlirlәrin kapitallaşdırılmasına vә ya birbaşa kapitallaşdırmaya әsaslanan metodlar
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
bütün cavablar doğrudur

551 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәrinin hesablanması metodu deyil

•

işlәrin növlәrii üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları

552 Aşagıdakilardan hansi bәrpa dәyәrinin hesablanması metodudur?

•

işin növü üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları
pul axınlarının diskontlaşdırılmasına әsaslanan metodlar

553 Qiymәtlәndirmә obyektinin bәrpa dәyәrinin hesablanmasında hansı metoddan istifadә olunur?

•

işin növü vә binanın hissәlәri üzrә irilәşdirilmiş göstәricilәrә әsaslanan metodlar
obyektin dәyәrinin irilәşdirilmiş göstәricilәrinә әsaslanan metodlar
qiymәtlәndirilәn әmlakın vә onun analoqunun hazırlanması xәrclәrin ә әsaslanan metodlar
obyektin hissәlәrinin fәrdi qiymәtlәndirilmәsi qaydasına әsaslanan metodlar
gәlәcәk gәlirlәrin vә xәrclәrin proqnozlaşdırılmasına әsaslanan metodlar
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554 Qiymәtlәndirmә prosesinin mәrhәlәlәrindәn deyildir:

•

informasiyanın toplanması;
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
әldә edilәn mәlumatlar әsasında qiymәtlәndirmәnin hәyata keçirilmәsi;
qiymәtlәndirilәn әmlakın sәnәdlәri ilә tanışlıq
qiymәtlәndirilәn әmlaka baxışın keçirilmәsi;

555 Qiymәtlәndirmәnin mәrhәlәlәri deyildir:

•

Hazırlıq mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәrinin hesablanması
qiymәtlәndirilәn әmlakın sәnәdlәri ilә tanışlıq
Qiymәtlәrin bölünmәsi mәrhәlәsi
İnformasiyanın toplanması

556 Daşınmaz әmlak bazarının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn hansı әsas amillәrdir?

•

demoqrafik
infrastruktura
tәlәb vә tәklif
sosial
iqtisadi

557 Әmlak bazarında tәlәbin hәcmini müәyyәnlәşdirәn aşağıdakılardan hansıdır?

•

әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin sәviyyәsi
әhalinin sayinin dәyişmәsi
hamısı dogrudur
maliyyәlәşdirmә şәrtlәri
maliyyә mәnbәlәrinin movcudluğu

558 Daşınmaz әmlak bazarının dövlәt tәnzimlәnmәsinin amillәri hansılardır?

•

İstehlak mallarının qiymәt indeksi
Daşınmaz әmlakın alqısatqısını tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar.
Milli gәlirin sәviyyәsi
Sәnaye istehsalının hәcmi
Ticarәt balansının vәziyyәti

559 Bazar qiymәtlәri haqqında mәlumat toplamaq mümkün olmadıqda, aşağıdakı qiymәtlәndirmә
üsullarından hansına istinad edilә bilәr ?

•

İlkin satış qiymәtinә
Tәkrar satış qiymәtinә
hamısı düzdür
İnvestisiya dәyәrinә
Bazar qiymәtlәrinә

560 Bazar qiymәtlәri haqqında mәlumat toplamaq mümkün olmadıqa nәyә istinad edilә bilәr ?

•

Istifadә dәyәrinә
dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә üsuluna
İlkin satış qiymәtinә
Bazar qiymәtlәrinә
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hamısı düzdür

561 Daşınmaz әmlakın müqayisә yanaşması ilә qiymәtlәndirilmәsi üçün zәruri informasiyanın
tәrkibinә daхil deyil –

•

qiymәtlәndirilәn vә analoq obyektin әhatәsi üzrә mәlumatlar
qiymәtlәndirmә obyektinin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri
qiymәtlәndiricinin peşәixtisas sәviyyәsi
analoq obyektin fiziki vә iqtisadi göstәricilәri
analoq obyekt barәdә bazar yaхud qiymәt informasiyası

562 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsinә müqayisә yanaşmasının metodu hansıdır?

•

әvәzetmә dәyәri metodu
qalıq teхnikası
gәlirlәrin dolayı kapitallaşdırılması
gәlirlәrin birbaşa kapitallaşdırılması
qiymәt vә gәlirlәrin gәtirilmәsi

563 Torpаq sаhәsinin müqаyisә yаnаşmаsı ilә qiymәtlәndirilmәsi metodu hаnsıdır?

•

kumulyаtiv düzülüh metodu
köçürmә metodu
bölgü metodu
әvәzetmә metodu
аyırmа metodu

564 Torpаq sаhәlәrinin müqаyisә elementlәrinә аiddir –

•

hesаblаşmа şәrtlәri
sаdаlаnаnlаrın hаmısı
mаliyyәlәşdirmә şәrtlәri
sаtış şәrtlәri vә vаxtı

565 Torpаğın müqаyisә yаnаşmаsı ilә qiymәtlәndirilmәsi proseduru neçә mәrhәlәdәn ibаrәtdir?

•

3
5
6
7
4

566 Müqayisәnin satış şәrtlәri elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur
bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır
Hamısı düzdür.
әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

567 Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?
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•

bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.
әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıqları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
hәlledici rol oynayır.

568 Müqayisәnin aktivlәrin әldә edilmәsi zamanı maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi hansı
variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıqları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
hәlledici rol oynayır
әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

569 Müqayisәnin satış vaxtı elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur.?

•

bu element vasitәsi ilә daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud ödәnişlәr nağd
pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.

570 Müqayisәnin ötürülmüş mülkiyyәt hüquqları elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?

•

bu element vasitәsi ilә qiymәtlәndirilәn daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi әrazi müvafiq dәyәri dәyişmәk xassәsinә
malik olur.
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıqları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
hәlledici rol oynayır.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

571 Müqayisәnin maliyyә hesablaşmalarının şәrtlәri elementi hansı variantda düzgün izah
olunmuşdur:?

•

әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
qiymәtlәndirilәn obyektin hüquqi reallıqları onun dәyәrinin vә satış qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
hәlledici rol oynayır
satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә
olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.

572 Müqayisәnin fiziki xüsusiyyәtlәr elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur:?
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•

әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
qiymәtlәndirilәn obyektin faydalılığının müәyyәn edilmәsinә imkan verәn binanın tikilmәsi tarixini, onun
mövcud vәziyyәtini, tikinti materiallarının növünü, memarlıq xassәlәrini, torpaq sahәsinin vә binanın özünün
ölçülәrini, formasını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

573 Müqayisәnin әmlakın yerlәşdiyi әrazi elementi hansı variantda düzgün izah olunmuşdur?

•

әmlakın әldә edilmәsinin qeyriәnәnәvi sәbәblәri nәticәsindә satışın xalis bazar şәrtlәrindәn kәnarlaşması
hallarında müqayisә üçün seçilmiş müvafiq obyektlәri müqayisә olunanlar sırasından çıxarmağa, yaxud
onların satış qiymәtlәrindә düzәlişlәr aparmağa imkan verir.
torpaq sahәlәrinin müxtәlif tәbii iqlim zonalarında, müxtәlif kateqoriyalı yaşayış mәntәqәlәrindә, müxtәlif
funksional vә iqtisadi planlaşdırılma zonalarında vә daha perspektiv inkişafa qadir olan regionlarda yerlәşmәsi
bu kimi hallarla dәyәri dәyişmәk xassәsinә malikdir.
bu element vasitәsi ilә tәshihlәr daşınmaz әmlak obyekti borc vәsaitlәri cәlb edilmәklә alındıqda, yaxud
ödәnişlәr nağd pulla yerinә yetirildikdә aparılır
әmlak bazarında alqısatqı әmәliyyatlarının dinamikasına vә buna müvafiq olaraq satış qiymәtlәrinin
sәviyyәsinә vaxt amilinin tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir

574 Daşınmaz әmlak obyektlәrinә vәsait qoyuluşu risklәri aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

•

Dinamik risklәr
Hamısı düzdür
Mütәmadi risklәr
Statik risklәr
Qeyrimütәmadi risklәr

575 Obyektdә mövcud olan yararlı materialların dәyәri hansı dәyәr adlanır?

•

tam bәrpa dәyәri
util dәyәri
әvәzetmә dәyәri
istehlak dәyәri
qalıq әvәaetmә dәyәri

576 Şәrtidәyişәn хәrclәrә aid deyil

•

reklam, mәslәhәt vә hüquqi хidmәt хәrclәri
kommunal ödәnişlәr
әmlak vergisi
әrazinin saхlanılması vә tәmizlәnilmәsi xәrclәri
daşınmaz әmlak obyektinin mühafizәsi xәrclәri

577 Әgәr әmanәtlәr investisiyadan çox olursa ...... yaranır

•

durğunluq vә inflyasiya tәhlükәsi
durğunluq vәziyyәti
tәnәzzül vәziyyәti
inflyasiya tәhlükәsi
durğunluq vә tәnәzzül vәziyyәti

578 Әgәr investisiyalar әmanәtlәrdәn çoxdursa ...... yaranır 
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•

durğunluq vәziyyәti
durğunluq vә inflyasiya tәhlükәsi
inflyasiya tәhlükәsi
tәnәzzül vәziyyәti
durğunluq vә tәnәzzül vәziyyәti

579 Multiplikator nәyә bәrabәrdir?

•

real gәlirin artımı : ümumi xәrclәrin dәyişmәsi
real gәlirin dәyişmәsi : xәrclәrin ilkin dәyişmәsi
nominal gәlirin dәyişmәsi : xәrclәrin ilkin dәyişmәsi
nominal gәlirin dәyişmәsi : real gәlirin artımı
real gәlirin artımı : ümumi xәrclәrin artımı

580 İnvestsiya multiplikatoru necә hesablanır ?

•

gәlirin investisiyanın artımına nisbәti kimi
әmanәtlәrin investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyaya nisbәti kimi
gәlirin artımının investisiyanın artımına nisbәti kimi

581 İnvestisiya multiplikatoru 

•

bütün variantlar mümkündür
әmanәtә orta hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir
әmanәtә son hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir
istehlaka orta hәdd meylliyinin qarşılıqlı tәrs kәmiyyәtidir

582 Yüksәk investisiya riski amillәri deyil

•

Milli valyuta mәzәnnәsi
Dövlәtin idarәetmәdә iştirakı
Milli şәrtlәr üçün üstünlüklәr
Inflyasiyanın sәviyyәsi
Borclar problemi

583 Aşağı investisya riski amillәri deyil

•

Dövlәtin idarәetmәdә iştirakı
Borclar problemi
Xarici investorlara münasibәt
Kapital vә ticarәt mәhdudiyyәti
Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi

584 Xalis әmәliyyat gәliri 120000 man,kapitallaşdırma әmsalı 15% olduğunu bilәrәk obyektin
dәyәrini hesablayın.

•

780000
760000
820000
800000

585 Xalis әmәliyyat gәliri 70000 man,kapitallaşdırma әmsalı 14% olduğunu bilәrәk obyektin dәyәrini
hesablayın.

•

600000
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•

500000
512000
520000

586 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri 200000 man,kapitallaşdırma әmsalı 18% olduğunu bilәrәk
xalis әmәliyyat gәlirini müәyyәn edin

•

36000
40000
38600
42000

587 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri 1250000 man,kapitallaşdırma әmsalı 24% olduğunu bilәrәk
xalis әmәliyyat gәlirini müәyyәn edin

•

42000
36000
30000
40000

588 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri 200000 man, xalis әmәliyyat gәliri 36000 man olarsa
kapitallaşdırma әmsalını tapın

•

14% vә ya 0.14
18% vәya 0.18
15% vә ya 0.15
24% vә ya 0.24

589 Qiymәtlәndirmә obyektinin dәyәri 125000 man, xalis әmәliyyat gәliri 30000man olarsa
kapitallaşdırma әmsalını tapın

•

24% vә ya 0.24
14% vә ya 0.14
18% vә ya 0.18
15% vә ya 0.15

590 Su nәqliyyatı xidmәtlәrinin tariflәridir

•

faktorinq
franko
fraxt
fraxt bazası
frankotәyinat stansiyası

591 Torpağın qiymәti kimi qәbul edilir

•

kadastr
renta
rentabellik
renta norması
renta faizi

592 İş qüvvәsinin qiymәti kimi qәbul edilir
müavinәt
mәnfәәt
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•

gәlir
maaş
tәqdimat

593 Kapitalın qiymәti kimi qәbul edilir

•

rentabellik
dividenol
mәnfәәt
gәlir norması
faiz dәrәcәsi

594 “Qiymәt” anlayışının sinonimi kimi qәbul edilә bilmәz

•

faiz dәrәcәsi
әmәk haqqı
fraxt
tarif
rentabellik

595 “Qiymәt” anlayışının sinonimi kimi qәbul edilә bilәr

•

amortizasiya
rüsum
mәzәnnә
dividenol

596 Qiymәtin formalaşmasının ilkin әsasıdır

•

dәyәr
istehsal xәrclәri
maya dәyәri
tәdavül xәrclәri

597 Tәlәbin qiymәtә görә birbaşa elastikliyi әmsalının 1, 4  ә bәrabәr olması uyğundur.

•

qeyri – elastik tәlәbә
elastik tәlәbә
artan tәlәbә
fәrdi tәlәbә
mәcmu tәlәbә

598 Tәlәbin qiymәtә görә birbaşa elastikliyi әmsalının 0,8  ә bәrabәr olması uyğundur.

•

mәcmu tәlәbә
elastik tәlәbә
azalan tәlәbә
qeyrielastik tәlәbә
fәrdi tәlәbә

599 Tәlәbin qiymәtә görә çarpaz elastikliyi әmsalının 0,6ya bәrabәr olması uyğundur

•

gündәlik tәlәbat mallarına
qeyriasılı әmtәәlәrә
ikinci dәrәcәli zәrurәt mallarına
әvәzedici әmtәәlәrә
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•

tamamlayıcı әmtәәlәrә

600 Tәlәbin qiymәtә görә çarpaz elastikliyi әmsalının 0,3  ә bәrabәr olması uyğundur

•

gündәlik tәlәbat mallarına
qeyriasılı әmtәәlәrә
ikinci dәrәcәli zәrurәt mallarına
tamamlayıcı әmtәәlәrә
әvәzedici әmtәәlәrә

601 Tәlәbin qiymәtә görә çarpaz elastikliyi әmsalının sıfra bәrabәr vәziyyәti uyğundur

•

geyim vasitәlәrinә
әrzaq mallarına
tamamlayıcı әmtәәlәrә
әvәzedici әmtәәlәrә
qeyriasılı әmtәәlәrә

602 Tәlәbin gәlirә görә elastikliyi әmsalının 0,7 – yә bәrabәr olması uyğundur

•

zәrgәrlik mәmulatlarına
әrzaq mallarına
geyimә
minik avtomobillәrinә

603 Tәlәbin gәlirә görә elastikliyi әmsalının 1,0  ә bәrabәr olması uyğundur

•

zәrgәrlik mәmulatlarına
әrzaq mallarına
geyimә
minik avtomobillәrinә

604 Tәlәbin gәlirә görә elastikliyi әmsalının 1,8  ә bәrabәr olması uyğundur

•

dәbdәbә әşyalarına
qiffen әmtәәlәrinә
gündәlik tәlәbat mallarına
geyimә

605 İllik gәliri 70000 manat olan müәssisәnin dәyәrini hesablayın. Ümumi renta multiplikatoru 2,5  ә
bәrabәrdir.

•

28000 manat
175000 manat
120000 manat
12000 manat
111000 manat

606 Dәyәri 300000 manat olan müәssisәnin illik gәlirini hesablayın. Ümumi renta multiplikatoru 2,4
ә bәrabәrdir.

•

46000 manat
880000 manat
478000 manat
125000 manat
720000 manat
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607 Müәssisәnin illik gәliri 42000 manat, dәyәri isә 189000 manat olarsa ümumi renta
multiplikatorunu hesablayın

•

0,12
7,1
4,5
0,22
6,5

608 Xalis әmәliyyat gәliri 25000 manat, kapitallaşdırma dәrәcәsi 25 % olarsa әmlakın dәyәrini tapın.

•

100000 manat
125000 manat
625000 manat
6250 manat
6000 manat

609 Xalis әmәliyyat gәliri 30000 manat, dәyәri isә 250000 manat olan obyekt ücün kapitallaşdırma
dәrәcәsini tapın.

•

28%
22%
8.33%
0.12%
5%

610 Obyektin dәyәri 372000 manat, xalis әmәliyyat gәliri isә 60000 manat olarsa kapitallaşdırma
dәrәcәsinin müәyyәn edin.

•

6.2%
0.28%
97.2%
23.8
0.16%

611 Obyektin dәyәri 465000 manat vә kapitallaşdırma dәrәcәsi 3,75 olarsa onun xalis әmәliyyat
gәlirini müәyyәn edin

•

461,25 min manat
128000 min manat
1743,75 min manat
124 min manat
468,75 min manat

612 Potensial ümumi gәlir 10000 manat, ümumi itkilәr әmsalı 15 % olarsa hәqiqi ümumi gәliri
hesablayın

•

10015 manat
1500 manat
11500 manat
8500 manat
10500 manat

613 İllik gәlir 500 manat, kapital qoyuluşunun hәcmi isә 2000 manat olarsa gәlirlilik әmsalını tapın
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•

25,0
4,0
1500
2500
0,25

614 Qiymәtlәr hesabat dövründә 3% artmışdır. Pulun alıcılıq qabiliyyәti neçә faiz azalmişdır

•

2%
2.9%
3%
3.1%
2.5%

615 ÜDM = 2 mln.manat, tәdavüldә olan pul kütlәsinin miqdarı isә 1,6 mln. Manat olarsa pulun
dövriyyә sürәtini hesablayın.

•

1.8
1.25
0.8
0.4
3.6

616 ÜDM = 3 mln. manat, pulun dövriyyә sürәti isә 2,5ә bәrabәr olarsa dövriyyәdә olan pul
kütlәsinin miqdarını hesablayın

•

5.5 mln.manat
8.33 mln.manat
1.2 mln.manat
0.5 mln.manat
2.75 mln.manat

617 Pulun dövriyyә sürәti 3ә, tәdavüldә olan pul kütlәsinin miqdarı isә 4 mln. manat olarsa ÜDMi
hesablayın.

•

14 mln.manat
12 mln.manat
1.33 mln.manat
7 mln.manat
24 mln.manat

618 Hesabat dövründә qiymәtlәr 5% yüksәlmişdir. Pulun alıcılıq qabiliyyәtinin dәyişmәsini müәyyәn
edin.

•

4.8%
4.8%
5.2%
5%
5%

619 Nominal faiz dәrәcәsi 12%, inflyasiyanın orta illik sürәti 3,5 % olarsa real faiz dәrәcәsini
hesablayın.

•

8.5%
42%
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3.42%
8.5%
15.5%

620 Real faiz dәrәcәsi 14%, inflyasiyanın orta illik sürәti isә 4,3% olarsa nominal faiz dәrәcәsini
hesablayın.

•

18.3%
9.7%
3.25%
9.7%
 18.3%

621 1

•

334
109
76
58
49

622 2

•

7 manat
6 manat
8.2 manat
6.5 manat
7.4 manat

623 3

•

tarazlıq
qıtlıq
әmtәә bolluğu
müflislәşmә
qeyrimüәyyәnlik

624 4

•

müflislәşmә
qıtlıq
tarazlıq
qeyrimüәyyәnlik
әmtәә bolluğu

625 Maya dәyәrinin 60Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 15Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:
400%
75%
40%
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•

45%
25%

626 Maya dәyәrinin 30Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 20% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

50 Azn
6 Azn
66.6 Azn
10 Azn
37.5 Azn

627 Maya dәyәrinin 90Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 36Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:

•

54%
40%
126%
250%
400%

628 Maya dәyәrinin110Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 45% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

65 Azn
200Azn
20 Azn
220Azn
255 Azn

629 Maya dәyәrinin 70Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 21Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:

•

91%
33.3%
49%
40%
30%

630 Maya dәyәrinin 82Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 18% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

118Azn
64 Azn
20 Azn
100 Azn
21.9 Azn

631 Qiymәtin minimum sәviyyәsi müәyyәn edilir

•

mәhsulun dәyәri ilә
istehsal xәrclәri ilә
rentabellik sәviyyәsi ilә
mәhsulun maya dәyәri ilә
tәdavül xәrclәri ilә
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632 Qiymәtin maksimum sәviyyәsi müәyyәn edilir

•

mәhsulun tәklifi hәcmi ilә
mәhsulun nadir hәcmi ilә
mәhsulun dәyәri ilә
mәhsula olan tәlәbin hәcmi ilә
bütün variantlar doğrudur

633 Aşağıdakılardan hansi qiymәtin orta sәviyyәsi hesab olunur

•

sosial status әmtәәlәrinin qiymәtlәri
differensial qiymәtlәr
qarşılıqlı әvәzedicilәrin qiymәtlәri
ayrıseçkili qiymәtlәr
qarşılıqlı tamamlayıcı әmtәәlәrin qiymәtlәri

634 Qiymәtqoymada bu vә ya digәr metodun tәtbiqinişәrtlәndirәn amil hansıdır?

•

qiymәt sәviyyәsindә әmtәәlәrin keyfiyyәt fәrqlәri uçota alınmalıdır
qiymәt әhalinin gәlirlәri ilә uzlaşmalıdır
bütün variantlar doğrudur
qiymәtlәr tәlәbin ödәnilmәsinә xidmәt etmәlidir
qiymәtlәr indekslәşdirılmәli vә tәnzimlәnmәlidir

635 Әhalinin gәlirlәri artan zaman tәlәbin hәcminin azaldığı әmtәәlәr hansılardır?

•

әvәzedici әmtәәlәr
normal әmtәәlәr
qeyriasılı әmtәәlәr
Qiffen әmtәәlәri
tamamlayıcı әmtәәlәr

636 Әhalinin gәlirlәri artan zaman tәlәbin hәcminin azaldığı әmtәәlәr hansılardır?

•

әvәzedici әmtәәlәr
normal әmtәәlәr
qeyriasılı әmtәәlәr
Qiffen әmtәәlәri
tamamlayıcı әmtәәlәr

637 Qiymәt strategiyasının işlәnilmәsi mәrhәlәsi deyil 

•

strategiyanın formalaşdırılması
mәqsәdlәrin seçilmәsi
zәruri informasiyanın toplanılması
strateji (maliyyә) tәhlilin aparılması
strategiyanın reallaşdırılması

638 Qiymәt taktikasının tәtbiqi hansı tәlәbdәn irәli gәlir?

•

bütün variantlar doğrudur
bazarın qiymәtlәrә әks tәsirinin uçotu
qiymәtlәrin tәlәbә tәsirinin uçotu
qiymәtlәrin tәklifә tәsirinin uçotu
rәqabәtin yumşaldılması uçotu
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639 Qiymәtin taktikası qiymәtlәrә aşağıdakılardan biri üzrә düzәlişlәri әks etdirmir?

•

qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
xәrclәrin bölüşdürülmәsi
standart qiymәtlәrin tәyini
qiymәtin psixoloji hәddinin seçilmәsi
qiymәtә әlavәlәrin edilmәsi

640 Qiymәt taktikası qiymәtlәrә neçә variantda düzәlişlәr üzrә qәrarları әhatә edir?

•

8
9
5
6
7

641 Aşağıdakılardan hansı qiymәt taktikası üzrә düzәlişlәrә aiddir?

•

qiymәtin tәnzimlәnmәsi
nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtә daxil edilmәsi
qiymәt sisteminin formalaşdırılması
qiymәtin hesablanması

642 Qiymәtәmәlәgәlmә prosesinin son mәrhәlәsi hansıdır?

•

qiymәtlәrin bazar sığortalanması
qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi
qiymәt taktikasının hәyata keçirilmәsi
mәhsul satışı
pәrakәndәsatış qiymәtlәrinin tәtbiqi

643 Qiymәtlәrin bazar sığortalanmasına aid olan qeydşәrt hansıdır?

•

istehsal xәrclәrinin dәyişmәsi
tәlәbin hәcminin dәyişmәsi
bütün variantlar doğrudur
rәqabәtin güclәnmәsi
tәklifin hәcminin dәyişmәsi

644 Qiymәtlәrin bazar sığortalanmasına aid olan qeydşәrt deyil 

•

material xәrclәrinin artması
doğru variant yoxdur
bazar qiymәtlәrinin dәyişmәsi
әmәk haqqı xәrclәrinin artması
material xәrclәrinin azalması

645 Qiymәtlәrin bazar sığortalanması aşağıdakı sahәlәrdәn hansında zәruri sayılmır?

•

maşınqayırma
ticarәt
ictimai iaşә
tikinti
kәnd tәsәrrüfatı

646 Qiymәtlәrin bazar sığortalanmasında istifadә olunan düstur necә adlanır?
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•

bütün variantlar doğrudur
sürüşkәn qiymәt düsturu
dәyişkәn qiymәt düsturu
tәsbit olunan qiymәt düsturu
elastik qiymәt düsturu

647 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi hansı............ xarakteri daşıyır?

•

bütün variantlar doğrudur
tәsbitlәşdirmә
antiinflasiya
haqsız rәqabәt
“әdalәtsiz” qiymәt reklamı

648 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin forması deyil

•

bazarda tәlәb – tәklif nisbәtlәrinә tәsir
antiinhisar qanunvericiliyi
gәlir siyasәti
istehsal vә tәdavül prosesindә dövlәtin iştirakı
qiymәtlәrdә liderlik

649 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi metodlarına aid deyil 

•

qiymәtlәrә dolayı tәsir
qiymәtlәrdә liderlik
qiymәtlәrә nәzarәt
qiymәtlәrin dondurulması
qiymәtlәrin bazar sәğortalanması

650 Dövlәtin qiymәtlәrә tәsirinin neçә dәrәcә yaxud sәviyyәsi fәrqlәndirilir?

•

7
2
3
4
6

651 Tәsbit edilәn qiymәtlәr üzrә qiymәtqoyma müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması üsuludur?

•

qiymәtlәrin “dondurulması”
dempinqin qadağan olunması
“әdalәtsiz” qiymәt reklamının qadağan olunması
sadalananların hamısı
qiymәtin son hәddinin müәyyәn edilmәsi

652 Tәsbit edilәn qiymәtlәr üzrә qiymәtqoyma müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması üsulu deyil?

•

sadalananların hamısı
preyskurantlardan istifadә
qiymәtlәrin “dondurulması”
qiymәtin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi
inhisar qiymәtlәrinin tәsbit edilmәsi

653 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr sahәsindә qiymәtqoyma müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması üsuludur?
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•

sadalananların hamısı
preyskurantlardan istifadә
qiymәtlәrin “dondurulması”
qiymәtin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi
inhisar qiymәtlәrinin tәsbit edilmәsi

654 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr sahәsindә qiymәtqoyma müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılması üsulu deyil?

•

qiymәt elementlәrinin kәmiyyәtinin normalaşdırılması
qiymәtlәrin son hәddinin müәyyәn edilmәsi
qiymәt әlavәlәrinin son hәddinin müәyyәn edilmәsi
qiymәt ayrıseçkiliyinin qadağan edilmәsi
qiymәt ayrıseçkiliyinin qadağan edilmәsi
qiymәtin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi

655 Sәrbәst (müqavilә) qiymәtlәri üzrә qiymәtqoyma müstәqillyinin mәhdudlaşdırılması üsuludur

•

bütün variantlar doğrudur
qiymәtlәrin “dondurulması”
qiymәtlәrin son hәddinin müәyyәn edilmәsi
qiymәt ayriseçkiliyinin qadağan olunması
inhisar qiymәtlәrinin tәsbit olunması

656 Sәrbәst (müqavilә) qiymәtlәri üzrә qiymәtqoyma müstәqillyinin mәhdudlaşdırılması üsulu deyil 

•

qiymәtin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәrin üfüqi tәsbitlәşdirilmәsinin qadağan olunması
qiymәtlәrin şaquli tәsbitlәşdirilmәsinin qadağan olunması
dempinqin qadağan olunması

657 Monopsoniya şәraitindә kim daha yüksәk bazar gücünә malikdir?

•

rәqiblәr
satıcı
alıcı
vasitәçilәr

658 Tәkmil rәqabәt bazarının sәciyyәvi xüsusiyyәti deyil 

•

hәr bir iştirakçının cüzi bazar payına malik olması
çoxlu sayda iştirakçıların olması
bazara girişçıxış sahәsindә maneәlәrin olmaması
iştirakçıların qiymәt barәdә dolğun informasiyaya malik olması
iştirakçıların öz tәrәfdaşlarını seçmәsindә mәhdudiyyәtlәrin olması

659 Aşağıdakılardan hansı “bazarın ideal modeli”dir?

•

xalis inhisar
oliqopoliya
monopsniya
tәkmil rәqabәt
inhisar rәqabәti

660 Bazar strukturlarını fәrqlәndirәn amil deyil 
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•

reklam işinin tәşkili
iştirakçıların sayı
satılan әmtәәnin xarakteri
qiymәtlәrә nәzarәt mexanizmi
valyuta tәnzimi mexanizmi

661 Qiymәt ayriseçkiliyinin әn sәmәrәli tәtbiqi sferasıdır

•

maşın vә avadanlıqlar bazarı
valyuta bazarı
xidmәt bazarı
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarı
әmәk bazarı

662 Qiymәt ayrıseçkiliyi praktiki әhәmiyyәtinin itirir 

•

qiymәtlәr indekslәşdirildikdә
qiymәtlәr yüksәldikdә
qiymәtlәr aşağı düşdükdә
mәhsul ucuz bazardan bahalı bazara doğru maneәsiz hәrәkәt etdikdә

663 Әmtәә bazarlarında qiymәt ayrıseçkiliyinin tәtbiqi üçün bazarlar arasında .......... olmalıdır

•

bütün variantlar doğrudur
rәqabәt
coğrafi mәhdudiyyәtlәr
inhisarlaşma fәrqlәri
seqmentlәşdirmә fәrqlәri

664 İkincidәrәcәli qiymәt ayrıceçkiliyi hansı qiymәt güzәşti formasını ala bilәr?

•

funksional
bonus
skonto
әvvәlcәdәn ödәnişә görә
kumulyativ

665 Aşağıdakılardan hansı ikinci dәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyinin tәzahür formasıdır?

•

sadalananların hamısı
satış yerinә görә qiymәt ayrıseçkiliyi
satış vaxtına görә qiymәt ayrıseçkiliyi
alıcı kateqoriyasına görә qiymәt ayrıseçkiliyi
xidmәt sәviyyәsinә qiymәt ayrıseçkiliyi

666 Qiymәt ayrıseçkiliyinin mәnfi cәhәti kimi qeyd oluna bilәr

•

әhalinin müxtәlif tәbәqәlәrinin gәlirlәri arasında fәrqlәrin azaldılması
satışın bazarlar arasında bölüşdürülmәsi
xalis rәqabәt şәraitindә olduğu miqdarda mәhsul buraxılışını tәmin etmәsi
kapitalın sahәlәrarası axını vә qeyribәrabәr bölgüsü

667 İqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә inhisarlaşmanın qarşisinin alınması iqtisadi cәhәtdәn mәqbul
sayılmır?
sosial mәdәni sfera
99/104

05.01.2016

•

hasiledici
emaledici
xidmәt
tәbii inhisar

668 Oliqopoliya ........ vә ...... arasında aralıq vәziyyәti tәşkil edir

•

xalis rәqabәt vә monopsoniya
xalis rәqabәt vә inhisar rәqabәti
xalis rәqabәt vә xalis inhisar
monopsoniya vә xalis inhisar
inhisar rәqabәti vә xalis inhisar

669 Oliqopolistlәr arasında rәqabәtin qeyri metodudur 

•

qiymәtin differensiallaşdırılması
qiymәt ayrıseçkiliyi
istehsal xәrclәrinә nәzarәt
sadalananların hamısı
mәhsulun differensiallaşdırılması

670 Oliqopoliyanın yaranmasının başlıca sәbәbi nәdir?

•

sosial effekt
miqyas effekti
әvәzetmә effekti
gәlir effekti
sәmәrәlilik effekti

671 Daha çox hansı sahәlәr oliqopolistik struktura malikdirlәr?

•

qiymәt ayrıseçkiliyi
texniki cәhәtdәn mürәkkәb sәnaye sahәlәri
xidmәt sektoru
qiymәt ciddiliyi
hasilat sәnaye sahәlәri
yüngül sәnaye sahәlәri
yeyinti sәnaye sahәlәri
qiymәtlәrin differensiallaşdırılması

672 Daha çox hansı sahәlәr inhisar rәqabәti şәraitindә fәaliyyәt göstәrirlәr?

•

sadalananların hamısı
tikinti sektoru
xidmәt sektoru
hasilat sәnaye sahәlәri
emaledici sәnaye sahәlәri

673 Aşağıdakılardan hansı oliqopoliyanın mürәkkәb miqdar modelidir?

•

Bertran modeli
Veblen modeli
A.Marşal modeli
Ştakkelberq modeli
Kurno modeli
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674 Aşağıdakılardan hansı oliqopoliyanın mürәkkәb qiymәt modelidir?

•

Piqu modeli
Ştakkelberq modeli
Edcont modeli
Duopoliya modeli
Bertran modeli

675 Fyuçers әmtәә birjasının qiymәtqoyma nöqteyinәzәrindәn funksiyası deyil 

•

qiymәtәmәlәgәtirәn
sabitlәşdirici
sabitlәşdirici
tәsbitlәşdirici
proqnozlaşdırıcı
qiymәtәmәlәgәtirәn
sığortalayıcı
proqnozlaşdırıcı
sığortalayıcı

676 Fyuçers әmtәә birjasının qiymәtqoyma nöqteyinәzәrindәn funksiyası deyil 

•

yenidәn bölgü
tәsbitlәşdirici
stimullaşdırıcı
proqnozlaşdırıcı
uçot, nәzarәt

677 Birja qanunverciliyinә görә “keş” sövdәlәşmәsinin müddәti ................ arasında dәyişir.

•

15 – 30 gün
1 – 10 gün
1 – 15 gün
15 – 20 gün
10 – 15 gün

678 Fond birjalarında başlıca qiymәtәmәlәgәtirәn amillәrdәn biridir

•

bütün variantlar doğrudur
zәrәrsizlik
möhtәkirlik
tarazlıq
sabitlik

679 Oliqopolistik bazar üçün sәciyyәvidir 

•

qiymәtlәrin tәsbit olunması
qiymәt ayrıseçkiliyi
qiymәtlәrin differensiallaşdırılması
qiymәt ciddiliyi
qiymәtlәrin dondurulması

680 5
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•

әvәzedici әmtәәlәrә
aşağı kateqoriyalı әmtәәlәrә
normal әmtәәlәrә
birbirini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrә
qeyriasılı әmtәәlәrә

681 6

•

qeyriasılı әmtәәlәrә
normal әmtәәlәrә
birbirini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrә
aşağı kateqoriyalı әmtәәlәrә
әvәzedici әmtәәlәrә

682 Qiymәt taktikasına aid qәrar hansıdır?

•

qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi
qiymәtlәrin differensiallaşdırılması
qiymәtlәrin indekslәşdirilmәsi
qiymәtlәrin tәsbit olunması
qiymәtlәrin dondurulması

683 Qiymәt taktikasına aid qәrar deyil:

•

xәrclәrin әmtәә çeşidlәri arasında bölüşdürülmәsi
xәrclәrin әmtәә nomenklaturası daxilindә bölüşdürülmәsi
qiymәtlәrin tәsbit olunması vә indekslәşdirilmәsi
qiymәtlәrә әlavәlәrin daxil edilmәsi
qiymәtin psixoloji hәddinin seçilmәsi

684 psixoloji baxımdan uğurlu rәqәmlәri göstәrin

•

2,5,7
4,7,9
4,5,9
3,7,9
4,5,7

685 Yüksәk qiymәt  yüksәk keyfiyyәt nisbәti әsasında formalaşan strategiya hansıdır?

•

heç biri
keyfiyyәtlilik
bazara ciddi daxilolma
mükafatlı qiymәtәmәlәgәlmә
yüksәldilmiş qiymәt

686 Yüksәk keyfiyyәt  orta qiymәt nisbәti әsasında formalaşan strategiya hansıdır?

•

keyfiyyәtlilik
yüksәldilmiş qiymәt
bazara ciddi daxilolma
mükafatlı qiymәtәmәlәgәlmә

687 Aşağı keyfiyyәt  orta qiymәt nisbәti әsasında formalaşan strategiya hansıdır?

•
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•

nümayişanә parıltı
soyğunçuluq
aşağı dәyәrlilik
orta qiymәtlәr

688 Aşağı keyfiyyәt  yüksәk qiymәt nisbәti arasında formalaşan strategiya hansıdır?

•

soyğunçuluq
aşağı dәyәrlilik
nümayişanә parıltı
orta qiymәtlәr

689 Aşağı keyfiyyәt  aşağı qiymәt nisbәti әsasında formalaşan strategiya hansıdır?

•

nümayişanә parıltı
soyğunçuluq
aşağı qiymәtlәr
aşağı dәyәrlilik

690 bu qiymәt strategiyalarından hansının tәtbiqi istehlakçı hüquqlarının pozulması kimi qәbul edilә
bilәr?

•

aşağı qiymәtlәr
sabit qiymәtlәr
yüksәk qiymәtlәr
orta qiymәtlәr

691 Aşağıdakı qiymәt strategiyalarından hansı daha geniş tәtbiq olunur?

•

mәqsәdli qiymәtlәr
sabit qiymәtlәr
orta qiymәtlәr
qaymaqyığma
aşağı qiymәtlәr

692 Kredit bazarında qiymәtlәrә tәsir göstәrәn amildir:

•

pul multiplikatoru
sadalananların hamısı
kreditә olan tәlәb
valyuta mәzәnnәsi
inflyasiya

693 Pul multiplikatoru:

•

pula olan tәlәbin dәyişmәsi meyarıdır
bankın pul yaratmaq qabiliyyәtidir
bankın ödәmә qabiliyyәtidir
bankın likvidliyidir

694 Kreditin qiymәtinә tәsir göstәrәn xarici amildir:

•

bütün variantlar doğrudur
valyuta mәzәnnәsi
inflyasiya
kreditin qaytarılmaması riski
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•

pulkredit siyasәti

695 Birjalarda qiymәtin minimal dәyişmәsi meyarıdır?

•

sadalananların hamısı
şәrti hesablaşma vahidi
punkt
sәrbәst dönәrli valyuta
SDR

696 Birja kotirovkası nәdir?

•

birja әmtәәlәrinә qiymәtin әmәlә gәlmәsi
sadalananların hamısı
birja iştirakçılarının davranışının reqlamentlәşdirilmәsi
birja әmtәәlәrinin sığortalanması
birja әmtәәlәrinin tәdarükü

697 İstehlak mallarının alınması motivlәri hansılardır?

•

tәlәb, tәklif, zәrurәt
tәlәbat, zәrurәt, arzu
tәlәb, tәlәbat, zәrurәt
tәlәb, zәrurәt, arzu
zәrurәt, tәklif, arzu

698 İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsullara olan tәlәb:

•

bütün variantlar doğrudur
kütlәvi xarakter daşıyır
törәmә xarakteri daşıyır
әsasәn tәklifi üstәlәyir
fәrdi sifarişlәrdәn yaranır

699 Ucuzlaşdırmanın aparılmasının neçә variantı mövcuddur?

•

3
4
bir neçә ola bilәr
23
2

700 Ucuzlaşdırmanın mәqsәdlәrindәn deyil:

•

kapitalın dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi
daha yüksәk mәnfәәtin әldә olunması
mövsümün sonunda satışın sürәtlәndirilmәsi
çeşid siyasәtindә buraxılan sәhvlәrin aradan qaldırılması
"geniş çeşid" siyasәtinin aparılması
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