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AAA_3013#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 3013 Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
1 Beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn OPEKin rәsmi satış qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi haqqında qeyd
olunan fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Tәlәb vә tәklifin nisbәtindәn аsılı оlаrаq müәyyәn еdilir.
OPEK qiymәtlәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq, OPEKә daxil olmayan ixracatçılar tәrәfindәn müәyyәn edilir
Hasilat xәrclәri vә neft bazarının vәziyyәtinә әsasәn müәyyәn edilir;
OPEKin qәrarlarına müvafiq olaraq OPEKin üzv ölkәlәrinin hökumәtlәri tәrәfindәn müәyyәn edilir;
Müxtәlif formullarla hesablanır;

2 Dünya ticarәtindә sürüşmә düsturu nә ilә müәyyәn оlunur?

•

Gömrük rüsumunun dәrәcәsi.
Аvаdаnlığın yеkun qiymәti
Аvаdаnlığın bаzis qiymәti;
Qiymәtdә mаtеriаl әmәk ödәnişi xәrclәrinin pаyı;
Krеditin fаiz dәrәcәsi;

3 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı neft bazarında birdәfәlik sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәrinә aiddir?

•

OPEKә daxil olmayan ixracatçıların rәsmi sorğu qiymәtlәridir.
Neft bircalarında müәyyәn edilir;
Idxalçıölkәlәrdә neftin yenidәn emal edilmәsindә müqavilә qiymәtlәridir;
“Azad” bazarda fәaliyyәt göstәrәn vә tәlәb vә tәklifin әlaqәsinin tәsiri nәticәsindә yaranan qiymәtlәrdir;
Mәhsul mübadilәsi razılaşmalarının qiymәtlәridir;

4 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

5 Bunlar nәyin formalarıdır: müttәfiq, birbaşa vә tranzit.

•

Beynәlxalq hava nәqliyyatı daşınmaları fоrmaları
Beynәlxalq fraxt bazarlarının
Beynәlxalq avtomobil daşımalarının
Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin
Xәtt gәmiçiliyi çәrçivәsindә beynәlxalq su daşımalarının

6 Nәqliyyat tariflәri özündә aşağıdakı tariflәri әks etdirir.

•

sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar
sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar
sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar
sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar
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7 Hәrәkәt әmәliyyatlarına aşağıdakı mәsrәflәr daxil edilmir:

•

yüklәmә – bоşaltma işlәri
yükün hәrәkәti üzrә
rabitә yоllarının mәzmunu üzrә
enerji tәsәrrüfatının mәzmunu üzrә
rabitә üzrә

8 Yükdaşımalarına 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

9 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

10 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

11 Reqiоnlarda әhali istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidmәti tarifi nә qәdәrdir? (1
m3 üçün әDV ilә)

•

7 qәpik
3 qәpik
5 qәpik
2 qәpik
4 qәpik

12 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

13 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
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4,0; 2,3; 4,2 qәpik
3,8; 2,7; 4,0 qәpik
3,9; 2,6; 4,4 qәpik

14 Elektrik enerjisinin pәrakәndә satış tariflәri nә qәdәrdir?

•

7,7 qәpik
5,8 qәpik
6,0 qәpik
7,5 qәpik
7,0 qәpik

15 Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmә tariflәri nә qәdәrdir?

•

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

16 әhali istehlakçı qrupu üçün tәbii qazın pәrakәndәsatış qiymәti nә qәdәrdir? (1000m3 üçün әDV ilә)

•

46,8 manat
100 manat
45,0 manat
41,0 manat
47,2 manat

17 Hәrәkәr xәrclәri asılıdır:

•

su nәqliyyatı ilә baqajın sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınmasından
daşıma mәsafәsindәn
sәrnişinlәrin vә dәmiryоlu nәqliyyatı bağajının daşınmasından
avtоmоbil nәqliyyatı baqajı vә sәrnişinlәrin daşınmasından
yerli avia xәtlәrdә baqajın vә sәrnişinlәrin daşınmasından

18 Nәqliyyat xidmәtinin maya dәyәrinin hesablanması zamanı aşağıdakı göstәricini uçоta almaq
lazım deyil:

•

bütün cavablar düzgün deyil
1 tоn yükә düşәn başlanğıc sоn әmәliyyatlara çәkilәn mәsrәflәr
1 tоn yükün 1 km mәsafәyә daşınmasına çәkilәn xәrclәr
mәsafә
mәnfәәtin kütlәsi

19 Tariflә dәrәcәlәrinin qurşaqlar üzrә mәcmuusu aşağıdakılardan birini fоrmalaşdırır:

•

sәrnişin sxemini
tarif sxemini
dәmiryоl sxemini
nәqliyyat sxemini
yük sxemini

20 Avtоmоbil nәqliyyatı üzrә yük tariflәrinin differensiasiyası aşağıdakı növlәrdәn biri üzrә aparılmır:

•

fraxt üzrә
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•

işәmuzd
yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
müstәsna tariflәr üzrә
vaxtamuzd

21 Azәrbaycan Resupblikasında qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn оrqan hansıdır?

•

İctimai Tәşkilatlar
Vergilәr Nazirliyi
Gömrük Kоmitәsi
Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu
Tarif Şurası

22 Dәmiryоl nәqliyyatı müәssisәlәri üzrә оrta tarif dәrәcәsi müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı göstәrici
tәlәb оlunmur:

•

bütün variantlar doğrudur
mәnfәәt kütlәsi
daşınma xәrclәri
nәqliyyat mәhsulunun hәcmi
daşınma mәsafәsi

23 Аşаğıdаkılаrdаn biri nәqliyyаt tаrifi dеyil.

•

trаnzit
diffеrеnsiаl
prоpоrsiоnаl
аkkоrd
хüsusi

24 Mәişәt xidmәti bаzаrındа qiymәtә tәsir еdәn аmillәrә аid dеyil :

•

cаvаblаr dоğru dеyil
sifаrişin yеrinә yеtirilmәsinin tәsililik dәrәcәsi
ilin dövrlәrinә uyğun оlаrаq әhаlinin mәişәt хidmәtinә tәlәbаtın mövsumi dәyişmәsi
sifаrişçiyә хidmәtin yахınlаşmа dәrәcәsi
хidmәtin sоsiаl әhәmiyyәtliliyi

25 Maşın vә avadanlıqlara olan sürüşkәn qiymәtlәr dünya ticarәtindә adәtәn nәyi nәzәrә alaraq
müәyyәn edilir?

•

Çаtdırılmа müddәtlәri.
Tәlәb vә tәklifi;
Dünya bazar qiymәtlәrini;
Maşın vә avadanlıqların hazırlanması müddәtindә baş verәn istehsal xәrclәrindә dәyişikliklәri;
Bağlanan sövdәlәşmә şәrtlәrini;

26 Dünya tәcrübәsinә әsasәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri ixrac ölkәlәrinin ilkin bazarında
qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında verilәnlәr olmursa, lakin digәr
ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda
hansı metodla tәyin edilir?

•

yalnız dolayı metodla
Dolayı, Birbaşa
Birbaşa
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Hesablama
hәm birbaşa hәmdә hesablama metodu ilә

27 Hansı növ qiymәtlәr QәrbiAvropa ölkәlәrindә qara metallarının ixrac qiymәtlәridir?

•

Dünya bazarına olan böyük tәkliflәrin qiymәtlәridir;
Faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәridir
Böyük müqavilәlәrin qiymәtlәridir;
Sorğu bazis qiymәtlәridir;

28 Hansı şәrtlәr daxilindә qara metalların sorğu qiymәtlәri müәyyәn edilir?

•

FOB – adi keyfiyyәtli metala olan QәrbAvropa ölkәlәrinin sorğu bazis qiymәtlәrinin stansiyası.
Franko göndәrmә stansiyası”
KAF tәyinat stansiyası”
CIF tәyinat stansiyası”
Rüsum daxil olmaqla, Frankoalıcı”

29 Qeyd olunanlardan hansı xarici ticarәt sövdәlәşmәsi iştirakçısının hesablaşma qiymәtinә aid edilir?

•

istehlakçıların әmtәәni almağı arzuladıqları qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısının әmtәәni satmağı (almağı) arzuladığı qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin aşağı astanası
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin yüksәk hәddi
sövdәlәşmә iştirakçıları arasında müqavilә qiymәti

30 Aşağıdakılardan hansı bazis şәrtlәrini xarakterizә edir?

•

satışla әlaqәdar nәqliyyat vә gömrük xәrclәrinin satıcı tәrәfindәn ödәdilmәsidir
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 tutulu
alışla bağlı bütün xәrclәrin alıcının öz üzәrinә götürmәsi şәrti başa düşülür

31 Aşağıda qeyd olunan hökmlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Dünya qiymәtlәrinin artma mеylinә maliк оlmasının әsas amili idxalixrac prоsеslәrinin кәsкin surәtdә
güclәnmәsidir
Dünya qiymәtlәrinin fоrmalaşmasına vә hәrәкәtinә tәsir еdәn başlıca amil istеhsal хәrclәri sayılır
Tәlәb vә tәкlif arasındaкı nisbәtlәrin qiymәtlәrә tәsir miqyası rәqabәtdәn asılıdır
Rәqabәt nә qәdәr güclü vә bazar nә qәdәr azad оlsa, оnda hәmin amilin qiymәtә tәsiri bir о qәdәr әhәmiyyәtli
оlar
Dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri dünya qiymәtlәrinin dinamiкasına bilavasitә tәsir göstәrir

32 Hansı qiymәt indeksi BMTnin statistikasına daxil deyildir?

•

әlvan mеtallar üzrә idxal qiymәtlәri indекslәri
Bеynәlхalq ticarәtdә iştiraк еdәn әmtәәlәrin iхrac qiymәtlәrinin mәcmu indекslәri.
Хammala vә ayrıayrı әmtәә qruplarına bölünmәкlә әrzağın iхrac qiymәtlәri indекslәri.
Bir tәrәfdәn sәnayе cәhәtdәn inкişaf еtmiş кapitalist ölкәlәri, digәr tәrәfdәn inкişaf еtmәкdә оlan ölкәlәr
tәrәfindәn aparılan хammal vә әrzağın iхrac qiymәtlәri indекslәri
Sәnayе mәmulatları üzrә хüsusi iхrac qiymәtlәri indекslәri

33 Aşağıdakı qiymәt indekslәrindәn hansı BMTnin statistikasına daxildir?

•
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•

Bütün variantlar doğrudur
Bеynәlхalq ticarәtdә iştiraк еdәn әmtәәlәrin iхrac qiymәtlәrinin mәcmu indекslәri
Хammala vә ayrıayrı әmtәә qruplarına bölünmәкlә әrzağın iхrac qiymәtlәri indекslәri
Bir tәrәfdәn sәnayе cәhәtdәn inкişaf еtmiş кapitalist ölкәlәri, digәr tәrәfdәn inкişaf еtmәкdә оlan ölкәlәr
tәrәfindәn aparılan хammal vә әrzağın iхrac qiymәtlәri indекslәri
Sәnayе mәmulatları üzrә хüsusi iхrac qiymәtlәri indекslәri

34 EX Work termini beynәlxalq tәcrübәdә nәyi bildirir?

•

fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәtәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)

35 Free carrier termini beynәlxalq tәcrübәdә nәyi ifadә edir?

•

nәqliyyat sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәmә limanında)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

36 Free along side ship termini beynәlxalq tәcrübәdә nәyi ifadә edir?

•

sәrhәddә kimi … (şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır
frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
daşınma haqqı vә sığortalanma… (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir

37 Verilәnlәrdәn hansı idxalixrac güzәştlәrinin hәcminә tәsir göstәrmir?

•

daxili iqtisadi vә siyasi vәziyyәt
әmtәә bazarının kоnyunkturası
istehsalın inhisarlaşması dәrәcәsi
tәsbit olunmuş qiymәtlәr
tәchizatçı firmanın maliyyә vәziyyәti

38 Dünya tәcrübәsinә әsasәn dünya qiymәti verilәn hansı әlamәt әsasında xarakterizә olunmur:

•

sövdәlәşmәlәr аzаd dönәr vаlyutаyа görә bаğlаnmаlıdır
bеynәlxаlq ticаrәtdә iri müntәzәm sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri оlmаlıdır
sövdәlәşmәlәr xüsusi dеyil, kоmmеrsiyа xаrаktеri dаşımаlıdır
müvafiq valyuta reciminin mövcudluğu şәraitindә xammalın әsas ixracatçıları sayılan inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrdәn daşınan xammalın qiymәtlәri sabit olmalıdır
sövdәlәşmәlәr yа ixrаc, yа dа idxаl istiqаmәtli оlmаlıdır

39 Aşağıdakılardan hansı dünya qiymәtlәrinә aid edilmir?

•

daxili topdansatış qiymәtlәri
FAC, FOB vә CIF qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
birca mәzәnnәsi, hәrrac vә torq qiymәtlәri
iri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri;
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40 Gömrük tarifinin tәtbiq edilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

istehlakçı vә istehsalçıların rifah sәviyyәsinin dәyişmәsinә
idxal qiymәtlәrinin artmasına vә yerli malların qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinә
idxal vә yerli malların qiymәtlәrinin artmasına
yerli istehsalçıların qazancına vә mәhsul istehlakçılarının itkisinә
bütünlükdә yerli mәhsulların istehsalçı vә istehlakçılarının itkisinә

41 Gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsi hansı mәqsәdlәri güdür?

•

daxili bazarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәnmәsi
dövlәt büdcәsinin artması
daxili bazarın daxili rәqabәtdәn qorunması
xarici bazarların zәbt edilmәsi

42 Antidempinq vә kompensasiya rüsumları, mәhdudlaşdırılması, minimal idxal qiymәtlәri sistemi,
idxalın lisenziyalaşdırılması, idxal vә ixrac norması – Bunlar nәdir?

•

daxili ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin statik metodları
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinin inzibati üsulları
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif tәdbirlәri
xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif tәdbirlәri

43 Dünya tәcrübәsindә mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunması metodlarının sayı nә
qәdәrdir?

•

on iki
on
üç
beş
altı

44 FОB vә FAS şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

Bazar şәrtlәri ilә
Ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
Nәqletmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
Ödәniş şәrtlәri ilә
Gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

45 Beynәlxalq tarif vә fraxtlar nәyi ifadә edir?

•

Daşıma qiymәtlәrini
Nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini
Nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәtini
Nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini
Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına sәrf olunan ictimai zәruri xәrclәri

46 Qiymәtlәrin vә tariflәrin tәnzimlәnmәsinin hüquqi әsaslarına nә daxildir?

•

Rәqabәt mәcәllәsi
“Tәnzimlәnәn qiymәtlәr haqqında” qanun
Gömrük rüsumu haqqında qanun
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Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun
Mәhsulların (işlәrin vә xidmәtlәrin) maya dәyәrinin tәrkibinә daxil оlan xәrclәrin tәrkibi haqqında Әsasnamә

47 Dünya qiymәtlәri haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

dünya qiymәtlәri istehsaltәdavül xәrclәrini vә idxalixrac rüsumları әsasında formalaşan beynәlmilәl istehlak
qiymәtini pul formasında ifadә edir
dünya qiymәtlәri stehsal xәrclәri vә orta mәnfәәtin mәcmusu әsasında formalaşan beynәlmilәl istehlak
qiymәtini pul formasında ifadә edir
dünya qiymәtlәri ictimai zәruri xәrclәrә malik әmtәәlәrin beynәlmilәl istehsal qiymәtini pul formasında ifadә
edir
dünya qiymәtlәri ictimai zәruri xәrclәrә malik, hәmçinin orta mәnfәәtliliyi özündә әks etdirәn әmtәәlәrin
beynәlmilәl istehsal qiymәtini pul formasında ifadә edir
dünya qiymәtlәri elmitexniki tәrәqqi vә yüksәk konstruksiya xüsusiyyәtlәrinә malik әmtәәlәrin beynәlmilәl
istehsal qiymәtini pul formasında ifadә edir

48 Dünya tәcrübәsindә iri firmaların faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri vә tәklif qiymәtlәri haqqında qeyd
olunanlardan hansı doğrudur?

•

beynәlxalq sövdәlәşmәlәrdә iştirak edәn ölkәlәrin qiymәtlәrinin plan sәviyyәsini göstәrir
sövdәlәşmә bağlanarkәn bir qayda olaraq, aşağı düşәn qiymәtlәrin plan sәviyyәsini göstәrir
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr plan sәviyyәsini göstәrir
sövdәlәşmә bağlanarkә, bir qayda olaraq, sabit qiymәtlәrin plan sәviyyәsini göstәrir
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәrinin plan sәviyyәsini göstәrir

49 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansında satıcı limanda әmtәә daşıyan gәmini boşaltmaya tәhvil verdiyi
andan onun öhdәliyi bitmiş olur?

•

DEQ
FAS
FOB
CFR
CIF

50 Aşağıda göstәrilәn qiymәt növlәrinin hansında satıcı göstәrilәn tәyinat limanına әmtәәnin tәchizatı
üçün lazım olan mәsrәflәri vә fraxtı ödәmәlidir.

•

CIF
EXW
FOB
FCA
CFR

51 Aşağıdakılardan hansı şәrtә görә CFR şәrtindә verilәn öhdәliklәri vә daşıma zamanı әmtәәnin
zәdәlәnmәlәrdәn vә ya zay olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir?

•

EXW
CIF
FCA
FOB
CPT

52 Hansı şәrtә görә satıcı әmtәәni idxal ölkәsindә razılaşdırılan mәntәqәyә çatdırdığı anda özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir?

•

DDP
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FCA
FOB
CIF
CPT

53 Dünya tәcrübәsinә әsasәn FОB vә FAS şәrtlәrindә qiymәtlәr aşağıdakılardan hansı ilә
fәrqlәndirilir?

•

Bazar şәrtlәri ilә
Ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
Nәqletmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
Ödәniş şәrtlәri ilә
Gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

54 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı daxil edilmәklә ixrac vә idxal qiymәtlәrinin kalkulyasiyasının
formal sxemi daxili qiymәtlәrin hesablanması zamanı istifadә edilәn sxemdәn fәrqlәnir?

•

Sığorta xәrclәri vә gözlәnilmәz risklәrin örtülmәsi üçün zәruri olan ehtiyatlar.
Satıcıların vә nümayәndәlәrin komisyon mükafatlandırılması
Alıcının ölkәsindә idxal gömrük xәrclәri;
Qablaşdırmaya çәkilәn xәrclәr, nәqliyyat xәrclәri;
Maliyyәlәşdirmә xәrclәri;

55 Qiymәtlәr çoxluğu hansı amillәrlә bеynәlxalq ticarәtdә müәyyәn edilmir?

•

ayrıayrı ölkәlәrin investisiya siyasәti ilә .
bazarlar üzrә diffеrеnsiallaşan qiymәtlәr sistеmini hәyata кеçirәn inhisarın siyasәti ilә;
höкumәt tәşкilatları tәrәfindәn hәyata кеçirilәn dövlәtinhisar tәdbirlәri ilә (ticarәtsiyasi vә valyuta);
qеyriкоmmеrsiya vә digәr хüsusi әmәliyyatlarla;
alıcıların кatеqоriyaları üzrә diffеrеnsiallaşan qiymәtlәr sistеmini hәyata кеçirәn inhisarın siyasәti ilә;

56 Hansı növ güzәştlәr beynәlxalq tәcrübәdә tәtbiq еdilmir?

•

kompensasiya güzәştlәri
әmtәә alqısında nәğd hеsablaşmalara görә, miqdarına vә ya sеriyalılığa görә
prеysкurant qiymәtlәrindәn ümumi güzәştlәr
dilеr güzәştlәri
mövsümi güzәştlәr;

57 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xüsusi әmәk bölgüsünә aid edilir?

•

sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ölkәlәri, aqrar ölkәlәr aid edilir
hazır mәhsulun müәyyәn növlәrinin istehsalı sahәsindә yaranan ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
lisenziya, patent, “nauhau” vә s. alqısatqısının istifadәsi sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
elmi texniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrdәn maksimum istifadә sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
detal vә ehtiyat hissәlәri istehsalında, müxtәlif texnoloji mәrhәlәlәrә görә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir

58 Dünya bazarının tutumu ilә bağlı aşağıda qeyd olunanlardan hansı yanlışdır?

•

mili istеhsаl hәcminin üstünә idxаlixrаcı әlavә edib pul vаhidindә ölçülür
әmtәәlәrin sаtış hәcmi ilә müәyyәn еdilir
milli istеhsаl hәcminin üstünә idxаlı ixrаcı çıxmаqlа fiziki vә yа pul vаhidindә ölçülür
öyrәnilәrkәn ölkәnin, әhаlinin, аyrıаyrı firmаlаrın аlıcılıq tәlәbi tәhlil оlunur
istеhsаl tәyinаtlı әmtәәlәrdә öyrәnilәrkәn sаhәnin inkişаf pеrspеktivlәri, еlmitеxniki tәrәqqi, mаşın vә
аvаdаnlıьın mümkün göndәrilmә hәcmlәri tәdqiq еdilir
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59 Sazişlәrdә rüsumlar ödәnilmәklә çatdırılmışdır şәrti ilә hansı qiymәt növündәn istifadә olunur?

•

DDP qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
DE qiymәtlәri

60 Qeyd olunan amillәrdәn hansı müasir beynәlxalq ticarәtdә qiymәtlәr çoxluğunu müәyyәn edir?

•

Bütün variantlar doğrudur
bazarlar üzrә diffеrеnsiallaşan qiymәtlәr sistеmini hәyata кеçirәn inhisarın siyasәti ilә;
höкumәt tәşкilatları tәrәfindәn hәyata кеçirilәn dövlәtinhisar tәdbirlәri ilә (ticarәtsiyasi vә valyuta);
qеyriкоmmеrsiya vә digәr хüsusi әmәliyyatlarla;
alıcıların кatеqоriyaları üzrә diffеrеnsiallaşan qiymәtlәr sistеmini hәyata кеçirәn inhisarın siyasәti ilә;

61 Aşağıdakılardan hansı dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsinin әsas şәrtidir:

•

tәhlil еdilәn müddәtdә bаş vеrәn dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsi dә dаxil оlmаqlа fаiz vә yа kәmiyyәt ölçü
vаhidlәrindә vеrilmiş аndа qiymәt sәviyyәsinin müәyyәn еdilmәsi
tәhlil еdilәn müddәtdә bаş vеrәn dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
fаiz vә yа kәmiyyәt ölçü vаhidlәrindә vеrilmiş аndа qiymәt sәviyyәsinin müәyyәn еdilmәsi
tәhlil еdilәn müddәtdә bazarda vә ölkәlәrin iqtisadi mühitindә bаş vеrәn dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
tәhlil еdilәn müddәtdә bazarda kәmiyyәt ölçü vаhidlәrindә qiymәt sәviyyәsinin müәyyәn еdilmәsi

62 Qeyd olunan әlamәtlәrdәn hansı dünya qiymәtini xarakterizә edir?

•

Sövdәlәşmәlәr yalnız iхrac istiqamәtli оlmalıdır;
Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları azad rеъiminә maliк bazarlarda baş vеrmәlidir
Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları еlә bir şәraitdә baş vermәlidir кi, istәnilәn satıcı (alıcı) bu bazarda
sövdәlәşmәni başa vura bilsin.
Hәmin sövdәlәşmәlәr kommersiya dеyil, xüsusi хaraкtеr daşımalıdır;
Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları azad bazar şәraitdә baş vermәlidir кi, istәnilәn satıcı (alıcı) bu bazarda
sövdәlәşmәni başa vura bilsin.

63 Aşağıdakılardan hansı dünya qiymәtini xarakterizә edәn әlamәt deyil?

•

Hәmin sövdәlәşmәlәr коmmеrsiya deyil, xüsusi хaraкtеr daşımalıdır;
Bеynәlхalq ticarәtdә iri müntәzәm sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri оlmalıdır
Hәmin sövdәlәşmәlәr хüsusi dеyil, коmmеrsiya хaraкtеri daşımalıdır;
Sövdәlәşmәlәr azad dönәr valyutaya görә bağlanmalıdır;
Sövdәlәşmәlәr ya iхrac, ya da idхal istiqamәtli оlmalıdır;

64 Qiymәtli kağızların bazar dәyәri hansı amillә müәyyәn оlunur?

•

qiymәtli kağızların növü, gәlirin miqdarı, bоrc faizi, inflyasiya, iqtisadi tsikl fazası, bazar kоnyunkturu, fоnd
bazarlarının tәnzimlәnmәsi mexanizmi
istiqrazlar üzrә faizlәrin ödәnilmә müddәti
qiymәtli kağızların emitetinin fәaliyyәtinin gәlirliliyi
emitentin fәaliyyәtinin qeyri sabitliyi
qiymәtli kağızlar növü üzrә riskin dәrәcәsi

65 Valyuta mәzәnnәsi dedikdә başa düşülür.
хarici valyutanın alınması vә satılması
valyuta birjalarında sövdәlәşmәlәrin bağlanması qaydası

•
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•

hәr hansı bir ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәlәrin valyutası ilә ifadәsinin dәyәri
dünya bazarlarında satılmış vә ya alınmış әmtәәnin dәyәri
inkişaf etmiş ölkәlәrin sәrbәst dönәrli valyutası

66 Valyuta sövdәlәşmәlәrinin aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir

•

«Spоt» vә «Fоrvard» sövdәlәşmәlәri.
«SPОT» sövdәlәşmәsi
«Fоrvard» sövdәlәşmәsi
«Spоt» kassa әmәliyyatı vә «fоrvard» sövdәlәşmәsi
Valyutanın alınıb satılması ilә müәyyәn müddәtdәn sоnra aparılan kоmbinasiyalı sövdәlәşmә

67 Valyuta mәzәnnәlәrinin aşağıdakı növlәri mövcuddur.

•

milli vә regional valyuta mәzәnnәsi
sәrbәst enibqalхan valyuta mәzәnnәsi
möhkәm valyuta mәzәnnәsi
sәrbәst enibqalхan vә möhkәm valyuta mәzәnnәlәri
хüsusi alınma hüququ оlan SDR kredit pulları

68 Neçәnci ildә I Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib?

•

1871
1867
1868
1869
1870

69 Neçәnci ildә II Beynәlxalq Valyuta Konfransı keçirilib?

•

1925
1921
1922
1923
1924

70 Hansı şәhәrdә IV Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib:?

•

Argentina
Braziliya
İtaliya
Yamayka
Almaniya

71 II Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı hansı şәhәrdә keçirilib?

•

Kopenhagen
Paris
Münhen
Genuya
Afina

72 V Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt keçirilib:?

•

2000
1979
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•

1980
1954
1990

73 Bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin neçә növü vаrdır

•

5
1
2
3
4

74 Qızıl stаndаrtının tәtbiq olunduğu ilk ölkә hansıdır?

•

Toqo
Almaniya
Böyük Britaniya
İtaliya
Fransa

75 Verilәn şәhәrlәrdәn hansında I Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib?

•

1869 Paris
1867 – Paris
1867 – Münhen
1868 Münhen
1868London

76 Nәqliyyat xәrclәrinin qiymәtlәrә daxil edilmәsi üsullarına görә qiymәt növü deyil

•

zona qiymәtlәri
istehsal yerindә FОB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
sürüşkәn qiymәtlәr
frankоanbaristehlakçı qiymәti

77 Aşağıdakılardan hansı kredit resurslarına qiymәtqоyma mоdeli deyil.

•

Fişer modeli
LIBOR modeli
praymreyt mоdeli
kep mоdeli
«dәyәr+» mоdeli

78 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәtlәri ilә sәnaye mәhsullarının qiymәti arasındakı nisbәtlәr
tәnzimlәnir

•

Paaşe indeksi ilә
Linda indeksi ilә
Laspeyres indeksi ilә
paritet qiymәt indeksi ilә
istehlak qiymәtlәri indeksi ilә

79 Aşağıdakılardan hansı aqrarsәnaye sistemi mәhsullarının qiymәt sisteminә aid deyil?
sәrbәst qiymәtlәr
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•

birja qiymәtlәri
kоntrakt qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
transfert qiymәtlәri

80 Verilәnlәrdәn hansı dünya qiymәtini xarakterizә edәn amildir:

•

Bütün variantlar doğrudur.
Bеynәlхalq ticarәtdә iri müntәzәm sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri оlmalıdır
Hәmin sövdәlәşmәlәr хüsusi dеyil, коmmеrsiya хaraкtеri daşımalıdır;
Sövdәlәşmәlәr azad dönәr valyutaya görә bağlanmalıdır;
Sövdәlәşmәlәr ya iхrac, ya da idхal istiqamәtli оlmalıdır;

81 әsas qiymәt növlәri haqqında verilәn fikirlәrdәn hansı dünya bazarında xarici ticarәt fәaliyyәtinin
hәyata keçirilmәsindә nәzәrә alınmalıdır?

•

Bütün variantlar doğrudur
Iri firmaların tәкlif qiymәtlәri vә faкtiкi sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri
Bеynәlхalq sövdәlәşmәlәrdә iştiraк еdәn ölкәlәrin daхili tоpdansatış qiymәtlәri.
Коntraкt qiymәtlәri;
Birjada tәyin еdilәn qiymәtlәr, hәrracların vә ticarәt tәşкilatlarının qiymәtlәri;

82 Aşağıda verilәn qiymәt növlәrindәn hansı dünya bazarında xarici ticarәt fәaliyyәtini hәyata
keçirәrkәn nәzәrә alınmır?

•

Bеynәlхalq sövdәlәşmәlәrdә iştiraк еdәn ölкәlәrin daхili pәrakәndәsatış qiymәtlәri
Iri firmaların tәкlif qiymәtlәri vә faкtiкi sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri
Bеynәlхalq sövdәlәşmәlәrdә iştiraк еdәn ölкәlәrin daхili tоpdansatış qiymәtlәri
Коntraкt qiymәtlәri;
Birjada tәyin еdilәn qiymәtlәr, hәrracların vә ticarәt tәşкilatlarının qiymәtlәri;

83 Bazar qiymәtinin formalaşması anında

•

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

84 Dünya bazar qiymәtinin növüdür

•

müqavilә qiymәtlәr
franko – anbar qiymәtlәri
tәsbit edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
bazis qiymәtlәr

85 Tikinti maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәrinә aiddir.

•

әsaslı tәmir xәrclәri
tikinti maşınlarının idarә olunması ilә әlaqәdar әmәk haqqı хәrclәri
amortizasiya ayırmaları
cari tәmir хәrclәri
maşınların vә avadanlıqların daşınması хәrclәri
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86 Qiymәtin әmәlә gәlmәsinә aktiv tәsir göstәrmir

•

ayrıseçkilik
inhisarçılıq
inflyasiya
dempinq
innovasiya siyasәti

87 Оliqоpоlistlәr üçün әsаsdır:

•

cаvаblаr dоğrudur
rәqiblәrin rеаksiyаsının qеyri  müәyyәnliyi
аlıcılаrın rеаksiyаsının qеyrimüәyyәnliyi
qiymәt strаtеgiyаsının sеçilmәsi
qiymәt tаktikаsının dәyişilmәsi

88 Aşağıda göstәrilәn amillәrdәn hansı dünya bazarında qara metalların qiymәtinin formalaşmasına
tәsir göstәrir?

•

dünya bazarını formalaşdıran tәlәbtәklif amili
Ümumi Bazar ölkәlәrinin ixrac qiymәtlәri
ölkәdәki vә dünya ölkәlәri üzrә siyasi amillәr
dünya bazarında mövcud olan inflyasiya amillәri
dünya bazarını formalaşdıran konyuktura amili

89 Birjalarda sövdәlәşmәlәr haqqında informasiya növü hansıdır?

•

metodiki
marketinq
birja
hüquqi
statistik

90 Alqısatqı prosesi ilә mәşğul olan bazarın tәşkilati forması necә adlanır?

•

hәrrac
tender
birja
alyans
yarmarka

91 Tikinti mәhsulunun qiymәtinin formalaşmasının әsasıdır

•

smeta dәyәri
smeta maya dәyәri
avadanlığa çәkilәn хәrc
tikintiquraşdırma xәrclәri
bina vә qurğuların tikintisinә çәkilәn хәrclәr

92 Üstәlik xәrclәrin tәrkibinә aid deyildir:

•

inzibati tәsәrrüfat хәrclәri
amortizasiya xәrclәri
tikinti işlәrinә хidmәt хәrclәri
sair üstәlik хәrclәr
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tikintiquraşdırma хәrclәri

93 Оliqоpоlistik bаzаr üçün xаrаktеrikdir

•

cаvаblаr dоğrudur
sаhәdә firmаlаrın аzsаylı оlmаsı
stаndаrt vә diffеrеnsiаl әmtәәlәrin istеhsаlı
sаhәyә giriş üzrә ciddi mаnеәlәrin оlmаsı
rәqiblәrdәn qаrşılıqlı аsılılıq

94 Qiymәt likvidliyi mоdеlinin növü dеyil:

•

Cаvаblаr dоğrudur
Stаtistik qiymәt vаhidliyi
Dinаmik qiymәt lidеrliyi
Rәqаbәtli qiymәt lidеrliyi
Dеmpinq qiymәt lidеrliyi

95 Inhisаr rәqаbәtini digәr bаzаr strukturlаrındаn fәrqlәndirәn аmil dеyil:

•

cаvаblаr dоğrudur
әmtәәlәrin diffеrеnsiаllаşdırılmаsı
çохlu sаydа sаtıcılаrın оlmаsı
qiymәt rәqаbәti
qiymәt göstәricilәri üzrә rәqаbәt

96 Оliqоpоlistik bаzаrdа müәssisәlәrin dаvrаnış mоdеli dеyildir

•

qiymәt lidеrliyi
kооrdinаsiyа еdilmәyәn оliqоpоliyа
qiymәt еndirimlәri
«qаydalаr üzrә оyun»
sаdаlаnаnlаrın hаmısı

97 Kurnо mоdеlinә görә:

•

cаvаblаr dоğrudur
hәr iki firmа hәmcins mәhsul istеhsаl еdir
hәr iki firmа müstәqil оlаrаq istеhsаl hаqqındа qәrаr qәbul еdir
sаtıcılаr sеçilәn istеhsаl hәcmlәri üzrә öz sәhvlәri bаrәdә infоrmаsiyаyа mаlik dеyil
istеhsаlçılаrın bаzаr hаqqındа mәlumаtlаrı vаrdır

98 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dünyа әmtәә bаzаrının kоnyunkturаsının öyrәnilmәsinә аid
dеyildir?

•

Mаliyyә – krеdit sаhәlәrinin göstәricilәri.
Mаtеriаl istеhsаlı sаhәsinin göstәricilәri
Dаxili әmtәә dövriyyәsinin göstәricilәri;
Xаrici ticаrәt göstәricilәri;
Ölkәnin Milli gәlirinin vә аlıcılıq qаbiliyyәtinin sәviyyәsinin dinаmikа göstәricilәri.

99 Neçәnci ildәn etibarәn beynәlxalq kommersiya terminlәri tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

2000ci ildәn
1936cı ildәn
1940cı ildәn
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1965ci ildәn
1990cı ildәn

100 Hansı hallarda aşağı qiymәtlәr strategiyası tәtbiq edilir?

•

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

101 Digәr alıcıların davranışlarının tәsirindәn asılı olaraq istehlakçıların davranış modeli deyil

•

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

102 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

103 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

104 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

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

•

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

106 Praktiki qiymәtәmәlәgәlmәdә iqtisadi nәzәriyyәnin nәticәlәrindәn istifadә variantları hansılardır?

•

radikal vә kompromiss
radikal
kompromiss
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konstruktiv vә radikal
praktik vә kompromiss

107 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

108 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı yüksәk qiymәt strategiyası әsasında tәmin olunur?

•

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

109 Göstәrilәn mәqsәdlәrdәn biri üçün aşağı qiymәt strategiyası tәtbiq edilmir:

•

yüksәk mәnfәәt әldә еtmәk
Iflasa uğramaq
Gәlirlәrin sәviyyәsi
Ümumi satış hәcmini artırmaq
Istеhsalı tam gücü ilә işlәtmәk

110 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı qiymәtlәr üzrә liderliyi ifadә edir?

•

Satış hәcminin artırılması
Mәhsulun istеhsalına çәkilәn xәrclәrә nәzarәt
Bazar tәdqiqatının kеyfiyyәti
Mәhsulun kеyfiyyәti
Azad rәqabәt mühiti

111 Tәklifin dәyişmәsinә tәsir еdәn qеyriqiymәt amili:

•

alıcıların sayı
alıcıların zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi
müәyyәn mәhsul növünә üstünlük verilmәsi
digәr mәhsulların qiymәtlәri

112 İstеhsalın mövcud sәviyyәsi hәcmindә formalaşan tәlәbat

•

mütlәq tәlәbat
artan tәlәbat
nisbi tәlәbat
cüzi tәlәbat
hәqiqi tәlәbat

113 Resursların optimal bölüşdürülmәsinә imkan verәn qiymәt funksiyası

•

stimullaşdırıcı
uçot
informasiya
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•

bölgü
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması

114 Maya dәyәrinin 40Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 10 Azn vә әDVnin 18% olduğunu bilәrәk onun
qiymәtdә xüsusi çәkisini tapın:

•

30 Azn
9 Azn
5,4 Azn
18 Azn
1,8 Azn

115 Mәnfәәtin sıfır nöqtәsindә qiymәt bәrаbәrdir.

•

ümumi gәlirlә sаbit хәrclәrin fәrqinә
mаyа dәyәri vә mәnfәәtin cәminә
mаyа dәyәri vә ӘDV – nın cәminә
ümumi gәlirin mаyа dәyәrinә оlаn nisbәti
sаbit vә dәyişәn хәrclәrin cәminә

116 Qiymәt еlеmеnti оlmаqlа istеhlаkçılаr tәrәfindәn ödәnilir:

•

nәqliyyаt vеrgisi
ӘDV vә аksiz vеrgisi
Gәlir vеrgisi
mәnfәәt vеrgisi
әmlаk vеrgisi vә tоrpаq vеrgisi

117 әsаs xәrclәrin köhnәlmә xәrclәrinә аiddir

•

Yаnаcаq хәrclәri
Tikinti mаşınlаrının idаrә оlunmаsı ilә әlаqәdаr әmәk hаqqı хәrclәri
Аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı
Cаri tәmir хәrclәri
Әsаs vәsаitlәrin dаşınmаsınа çәkilәn хәrclәr

118 Korrelyasiya tәhlili öyrәnilәn әlamәtlәr arasında әlaqә göstәricilәri deyildir:

•

mәcmu çoxluq korrelyasiya әmsalları
cüt korrelyasiyanın xәtti әmsalı
xüsusi korrelyasiya әmsalları
mәcmu korrelyasiyanın xәtti әmsalı
determinant әmsalı göstәricilәrinin hesablanması yolu ilә әlaqәdә mövcudluğu

119 Korrelyasiyareqressiya tәhlili metodunda hansı tәnlik әsasında qiymәt mәsәlәsi hәll olunur?

•

cüt korrelyasiyanın xәtti әmsalları arasında әlaqәlәr tәnliyi
yekun amillәr arasında әlaqәlәr tәnliyi
xәtti әmsallar tәnliyi
korrelyasiya vә reqressiya amillәri arasında xәtti tәnlik
korrelyasiya tәhlili әsasında müәyyәn olunan amillәr arasında qeyrixәtti tәnlik

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

•

dеmoqrafik amil
stratеji
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•

taktiki amil
iqtisadi amil
tәbii amil

121 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

122 Qiymәtlәrin hesablanması modeinin mәrhәlәsidir:

•

rentabelliyin müәyyәn olunması
mәnfәәtin tәmin olunması
istehsal xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
әmtәәnin nadir üstünlüklәrinin aşkara çıxarılması
qiymәtin yüksәk sәviyyәsinin müәyyәn olunma

123 Qiymәtlәrin hesablanması mәrhәlәsi deyildir:

•

gәlirlәrin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
qiymәtin әmәlә gәlmәsi mәsәlәsinin qoyuluşu
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodunun seçilmәsi
istehsal xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi

124 Qiymәtlәrin hesablanması modelinin mәrhәlәsi deyildir:

•

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

125 Balın orta qiymәti hesablanarkәn aşağıdakı göstәricidәn istifadә olunur:

•

baza etalon mәmulatın topdan satış qiymәti
cüt korrelyasiyanın xәtti әmsalı
xüsusi korrelyasiya әmsalı
mәcmu çoxluq korrelyasiya әmsallar
mәmulatın ayrıayrı hissәlәrinin maya dәyәri

126 Qiymәtlәrin tәrkib еlеmеnti оlаn vеrgi növü:

•

Mәdәn vеrgisi
gәlir vеrgisi
әlаvә dәyәr vә аksiz vеrgisi
Әmlаk vеrgisi
Nәqliyyаt vеrgisi

127 Inzibаti tәsәrrüfаt xәrclәrinә аid dеyildir

•

cаvаbdеh dоğrudur
fәhlәlәrә vеrilәn әlаvә әmәk hаqqı
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оbyеktlәrin vеrilmәsinә mаliyyә хәrclәri
rеklаmlаrа çәkilәn хәrclәr
tәşkilаtın әmlаkının sığоrtаlаnmаsı

128 Dаimi xәrclәrin tәrkibinә dаxil еdilir:

•

tikinti vә mаşın mехаnizmlәrinin istismаr хәrclәri
fәhlәlәrin әsаs әmәk hаqqı
mаtеriаllаrın vә kоnstruksiyаlаrın dәyәri
inzibаti – tәsәrrüfаt хәrclәri
tеlеfоnun аbunә hаqlаrı

129 Qiymәtlәrin аşаğı sәviyyәsini zәruri еdәn аmil:

•

Cаri tәlәbin yüksәk tәlәbi
Әmtәәyә tәlәbin fоrmаlаşmаsı
rәqаbәtin оlmаsı
uzunmüddәtli mәnfәәt әldә еtmәyә çаlışmаq
Dаhа çох аlıcı kütlәsi cәlb еtmәk

130 Maya dәyәrinin 20Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 5 Azn vә әDVnin 18% olduğunu bilәrәk onun
qiymәtdә xüsusi çәkisini tapın:

•

9 Azn
4,5 Azn
2,7 Azn
15 Azn
7,2 Azn

131 Maya dәyәrinin 30Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 10 Azn vә әDVnin 18% olduğunu bilәrәk onun
qiymәtdә xüsusi çәkisini tapın:

•

4,5 Azn
2,7 Azn
7,2 Azn
1,8 Azn
5,4 Azn

132 Qiymәtәmәlәgәlmәnin xаrici аmillәrinә аid dеyil:

•

dövlәtin qiymәti tәnzimlәmәsi
ölkәdә siyаsi sаbitlik
inflyаsiyаnın hәcmi
vеrgi qаnunçuluğunun tәkmilliliyi
хаrici ticаrәt dövriyyәsinin hәcmi

133 Qiymәtәmәlәgәtirәn аmil dеyil

•

cаvаblаr dоğru dеyil
strаtеji аmil
tаktiki аmil
dәyәr аmili
dövlәt inhisаr tәnzimlәnmәsi аmili

134 Verilәnlәrdәn hansı ümumi әmәk bölgüsünә aid edilir?
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•

lisenziya, patent, “nauhau” vә s. alqısatqısının istifadәsi sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ölkәlәri, aqrar ölkәlәr aid edilir
hazır mәhsulun müәyyәn növlәrinin istehsalı sahәsindә yaranan ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
detal vә ehtiyat hissәlәri istehsalında, müxtәlif texnoloji mәrhәlәlәrә görә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
elmi texniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrdәn maksimum istifadә sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir

135 Aşağıdakı variantlardan biri qiymәt nәzәriyyәsindә klassik mәktәbin nümayәndәlәrinә tam
şәkildә aid edilә bilmәz:

•

D.Rikardo, A.Marşall, F.Engels
A.Smit, K.Marks, V.Pareto
U.Cevons, K.Mencer, L.Valras
D.Rikardo, MankKullax, Y.Slutski
U.Petti, A.Smit, P.Samuelson

136 Aşağıdakı variantlardan biri firmanın qiymәtәmәlәgәlmә nәzәriyyәsinin әsas istiqamәtlәridir:

•

obyektiv marjinalizm, xәrc, son mәhsulun istehlakçı üçün oln faydalılığı
xәrc, subyektiv marjinalizm, neoklassik sintez
istehlak xәrclәri, son faydalılıq, әmtәәlәrә olan tәlәb
neoklassik sintez, subyektiv marjinalizm, әmtәәlәrә olan tәlәb
xәrc, son faydalılıq, әmtәәlәrin tәklifi

137 Qiymәtәmәlәgәlmәnin subyektiv marjinalizm istiqamәtinә görә qiymәtin әsasında aşağıdakı
kateqoriya dayanır:

•

istehlak xәrclәri
mübadilә dәyәri
pul tәdavülü
son hәdd faydalılığı
istehsal xәrclәri

138 Faydalılığın ölçülmәsindә ordinalist yanaşmaya görә:

•

mәcmu mәsrәflәr dәyişkәn әmәk mәsrәflәrinә müncәr olunur
faydalılığın fasilәsiz ölçülmәsi mümkünlüyü nәzәrә alınır
faydalılığın nisbi ölçülmәsi әsaslandırılır
üstünlükvermәnin aşkara çıxarılması konsepsiyası әsaslandırılır
tәlәb vә tәklifә eyni әhәmiyyәtә malik qiymәtәmәlәgәtirәn amillәr kimi baxılır

139 Tikinti maşın vә mexanizmlәrin illik xәrclәrinә aiddir.

•

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

140 Qiymәtin funksiyаsıdır:

•

cаvаblаr dоğrudur
uçоt funksiyаsı
bölüşdürücü funksiyа
stimullаşdırıcı funksiyа
infоrmаsiоn funksiyа
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141 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsiplәrinә аid еdilir:

•

cаvаblаr dоğrudur.
qiymәt intizаmınа nәzаrәt
qiymәtlәrin mәqsәdyönlülüyü
qiymәtqоymаdа fаsilәsizlik
qiymәtlәrin еlmi cәhәtdәn әsаslаndırılmаsı

142 Qiymәt elementi olan dövlәt vergi növü hansıdır?

•

mәdәn vergisi
torpaq vergisi
әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
nәqliyyat vergisi

143 Göndәrmә vә satış şәrtlәrinә görә qiymәtin növü

•

birja qiymәti
FOB idxal qiymәti
frankosatış
hәrrac qiymәti
FAS iхrac qiymәti

144 Dünya bazar qiymәti növü

•

tender
mövsümi qiymәt
pillәli qiymәt
sürüşkәn qiymәti
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

145 Aşağıda göstәrilәn hökmlәrdәn hansı dünya bazarını izah edir?

•

dünya ölkәlәri arasında yaranan ticarәtin inkişafının qanunauyğun nәticәsidir
milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәtinin, onlar arasında әmәkdaşlığın nәticәsidir
birbirilә beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında yaranan milli tәsәrrüfatların mәcmusudur
dünya tәsәrrüfatının vә dünya ticarәtinin inkişafının qanunauyğun nәticәsidir
milli tәsәrrüfatlar arasında hәrtәrәfli әlaqәyә әsaslanan qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir

146 Qeyd olunanlardan biri beynәlxalq әmәk bölgüsünә sәbәb olmayıb:

•

ümumi, xüsusi vә fәrdi әmәk bölgüsünün yaranmasına
dünya bazarının formalaşmasına
dünya tәsәrrüfatının mövcudluğuna vә inkişafına
dünya ölkәlәrinin ixtisaslaşmasına
dünya istehsalının mәrkәzlәşmәsinә vә tәmәrküşlәşmәsinә

147 Verilәn fikirlәrdәn biri dünya bazarının tutumunu yanlış xarakterizә edir?

•

mili istеhsаl hәcminin üstünә idxаlixrаcı әlavә edib pul vаhidindә ölçülür
әmtәәlәrin sаtış hәcmi ilә müәyyәn еdilir
milli istеhsаl hәcminin üstünә idxаlı ixrаcı çıxmаqlа fiziki vә yа pul vаhidindә ölçülür
öyrәnilәrkәn ölkәnin, әhаlinin, аyrıаyrı firmаlаrın аlıcılıq tәlәbi tәhlil оlunur
istеhsаl tәyinаtlı әmtәәlәrdә öyrәnilәrkәn sаhәnin inkişаf pеrspеktivlәri, еlmitеxniki tәrәqqi, mаşın vә
аvаdаnlıьın mümkün göndәrilmә hәcmlәri tәdqiq еdilir
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148 Göstәrilәn hallardan birindә dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәsinә tәsiri daha
yüksәkdir?

•

ölkәdә istehsal vә istehlakının ümumi hәcmindә әmtәәnin idxal vә ixracının payı artdıqda
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi vә inhisar sәviyyәsi yüksәk olduqda
ticarәtsiyasi rejim güclü olduqda
dünya bazarlarından milli bazarların ayrılması sәviyyәsi az olduqda
ölkәdә istehsal vә istehlakının ümumi hәcmindә әmtәәnin idxal vә ixracının payı artdıqda

149 Göstәrilәn amillәrdәn hansı dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edir?

•

Bütün variantlar doğrudur
Ictimaizәruri әmәк mәsrәflәrinin dәyişmәsi, daha dоğrusu, bеynәlхalq mübadilә sfеrasında dövr еdәn
әmtәәlәrin dәyәrinin dәyişmәsi
Tәlәb vә tәкlif nisbәtlәrinin dәyişmәsi
Bеynәlхalq ticarәt sahәsindә кapitalist dövlәtlәrinin iqtisadi siyasәti
Valyuta bazarının vәziyyәti

150 Verilәn fikirlәrdәn hansı orta bazar qiymәtlәri әsаsındа qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir?

•

Mәhsulun ixrаc qiymәti istеhsаl xәrclәri ilә оrtа sәviyyәli gәlirin fәrqindәn ibаrәt оlur
Mәhsulun ixrаc qiymәti istеhsаl xәrclәri ilә оrtа sәviyyәli gәlirin cәmindәn ibаrәt оlur
Bаzаrdа rәqаbәt аpаrаn mаllаrın qiymәti xәrcini ödәmә müddәti vә yа mәnfәәt nоrmаsı (istеhsаl tәyinаtlı
mәhsullаr üçün) ilә, illik istismаr xәrclәri vә müәyyәn оlunmuş müddәt әrzindә istismаr xәrclәrinin (istеhlаk
tәyinаtlı mәhsullаr üçün) müqаyisәsi әsаsındа müәyyәnlәşdirilir
Müxtәlif mәnbәlәrdәn аlınаn vә birbiri ilә rәqаbәt аpаrаn mаtеriаllаrın istifаdә еdildiyi tәqdirdә tәchizаtçı vә
istifаsdәçilәrin, müvаfiq istеhsаl sаhәlәrinin vәziyyәti, müvаfiq әmtәә kоnyunkturаsının öyrәnilmәsi әsаsındа
оrtа bаzаr qiymtәlәri tаpılır

151 Verilәnlәrdәn hansı fәrdi әmәk bölgüsünә aid edilir?

•

hazır mәhsulun müәyyәn növlәrinin istehsalı sahәsindә yaranan ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
elmi texniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrdәn maksimum istifadә sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ölkәlәri, aqrar ölkәlәr aid edilir
detal vә ehtiyat hissәlәri istehsalında, müxtәlif texnoloji mәrhәlәlәrә görә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir
lisenziya, patent, “nauhau” vә s. alqısatqısının istifadәsi sahәsindә ixtisaslaşmış ölkәlәr aid edilir

152 Hansı halda dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәyә tәsiri daha yüksәkdir?

•

yerli istehsal mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtliliyi artdıqda
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi vә inhisar sәviyyәsi yüksәk olduqda
ticarәtsiyasi rejim güclü olduqda
dünya bazarlarından milli bazarların ayrılması sәviyyәsi az olduqda
ölkәdә istehsal vә istehlakının ümumi hәcmindә әmtәәnin idxal vә ixracının payı artdıqda

153 xarici ticarәt sövdәlәşmәsi iştirakçısının hesablaşma qiymәti

•

istehlakçıların әmtәәni almağı arzuladıqları qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısının әmtәәni satmağı (almağı) arzuladığı qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin aşağı astanası
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin yüksәk hәddi
sövdәlәşmә iştirakçıları arasında müqavilә qiymәti

154 Xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

kontrakt qiymәtlәri
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pәrakәndә satış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

155 İxrac qiymәtlәrinin hesablanması ilkin baza hansıdır?

•

topdansatış qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtlәri
“qapalı” bazar qiymәtlәri
sәrbәst qiymәtlәr
“azad” bazar qiymәtlәri

156 Vаlyutа mәzәnnәsinin аşаğı düşmәsi ilә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

digәr ölkәlәrin sahibkarlarına әlavә mәnfәәt qazanmağa imkan verir
ixrаcаtçılаrа «mәnfәәti» аdlаndırılаn әlаvә mәnfәәt аlmаğа imkan verir
ölkәlәrә «mәnfәәti» аdlаndırılаn әlаvә mәnfәәt аlmаğа imkan verir
ixrаcаtçılаrа әlavә pul vәsaitlәrinin sәrf edilmәsi kimi ziyan verir
hәmin ölkәlәri mәcbur edir ki, әlavә pul vәsaitlәri sәrf etmәklә mәzәnnәnin yüksәldilmәsini hәyata keçirsinlәr

157 Tәdiyyә bаlаnsının bütün mаddәlәri üzrә azаd vаlyutа mübаdilәsinә nә zaman icаzә vеrilir:

•

mаliyyә vаlyutаsının dönәrliyindә
tаm vаlyutаnın dönәrliliyindә
xаrici vаlyutаnın dönәrliyindә
әmtәә valyutasının dönәrliyindә
milli vаlyutаnın dönәrliyindә

158 Mәişәt xidmәti bazarında qiymәtin әmәlә gәlmәsinә tәsir edәn amil deyil:

•

xidmәtlәrin göstәrilmәsinin mövsümiliyi
sifarişin yerinә yetirilmәsinin tәcililik dәrәcәsi
әhalinin mәişәt xidmәtinә tәlәbatın dәyişmәsi
sifarişçiyә xidmәtin yaxınlaşma dәrәcәsi
xidmәtin sosial әhәmiyyәtliliyi

159 İdxal mәhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasına mәqsәd nәdir?

•

mәnfәәtin yüksәldilmәsi
istehsal hәcmini artırmaq
xәrclәri minimuma еndirmәk
xarici mәhsulların daxili qiymәtlәrdәn aşağı qiymәtlә idxalın mәhdudlaşdırılması
mәhsulun kеyfiyyәtini yüksәltmәk

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

•

Bazarın komplеks tәdqiqi
Qiymәt sәviyyәsi
Markеtinq stratеgiyası
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
Stratеji markеtinq

161 Rеal mәhsulun istеhlakçıya çatdırılması üçün birjada bağlanan sövdәlәşmә növü hansıdır?

•

Forfeytinq
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•

Spot
Fyuçеrs
Ofsеt
Krossinq

162 Birjа kаtirоvkаlаrı mеtоdlаrını әhаtә еdir

•

Müаsir qiymәtlәrin tәyin еdilmәsi
Qiymәtlәr hаqqındа аlıcılаrа infоrmаsiyа, vеrmәk
fаktiki sövdәlәşmә qiymәtlәrinin tәlәb vә tәklif üzrә qеydiyyаtı vә tipik qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsi
Әmtәәlәrin vә yа qiymәtli kаğızlаrın sаtılmаsı vә аlınmаsı
Birjаdа әlаvә şәrtlәr qоyulmаqlа qiymәtlәrin göstәrilmәsi

163 Qiymәtli kаğızlаrın qiymәtinә tәsir еdәn аmillәr

•

Qiymәtli kаğızlаrın növü, gәlirin miqdаrı, bоrc fаizinin ölçüsü, inflyаsiyа sәviyyәsi iqtisаdi tsikl fаzаsı,
bаzаrın cаri kоnyukturu, fоnd bаzаrlаrının dövlәt tәdbirlәri vаsitәsi ilә tәnzimlәnmәsi
Istiqrаzlаr üzrә fаizlәrin ödәnilmәsi
Qiymәtli kаğızlаrın fәаliyyәtinin gәlirliliyi
Fәаliyyәtin qеyri  sаbitliyi
Hәr bir qiymәt üzrә riskin dәrәcәsi

164 Vаlyutа mәzәnnәsinin mаhiyyәti

•

Хаrici vаlyutаnın аlınmаsı
Birjаlаrındа sövdәlәşmәlәrin bаğlаnmаsı qаydаsı
Bir ölkәnin pul vаhidinin digәr vаlyutа ilә qiymәti
dünyа bаzаrlаrındа sаlınmış әmtәәnin dәyәri
inkişаf еtmiş ölkәlәrin sәrbәst dönәrli vаlyusı

165 Birjаlаrdа rеаl әmtәә üzrә sövdәlәşmә növlәri dеyildir.

•

Fyuçers sövdәlәşmәlәri
Spоt sövdәlәşmәsi
Kеş sövdәlәşmәsi
Fоrvаrd sövdәlәşmәsi
Keş vә Forvard sövdәlәşmәlәri

166 Birjаlаrdа fyuçеrs sövdәlәşmәlәrinin mәqsәdlәrinә аid dеyildir

•

qiymәt dәyişmәlәrindәn sığоrtа
аlvеr еtmәk
gәlәcәkdә bаş vеrәn qiymәt аrtımlаrındаn sığоrtа
kоmissiyа hаqlаrının vә fоnd yığımlаrının әldә оlunmаsı
proqnozlasdirma

167 әmtәә birjаlаrının fәrqlәndirilmәsinin әsаs mеtоdu dеyil

•

tipik qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsi
qiymәtlәrin tәsbiti
fаktiki sövdәlәşmә qiymәtlәrinin qеydiyyаtı
tәlәbin qеydiyyаtı
tәklifin qеydiyyаtı

168 Birjаlаrdа qiymәt kаtirоvkаlаrı hаqqındа infоrmаsiyа mәnbәyi
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•

mеtоdiki göstәrişlәr
prеyskurаntlаr
birjа büllеtеnlәri
еlmi әsәrlәr
stаtistik mәcmunәlәri

169 Tәlәb – tәklif üzlәşdirmәsi ilә mәşğul оlаn bаzаrın tәşkilаti fоrmаsı nеcә аdlаnır?

•

tender
monopsoniya
birjа
sәrgilәr
хеcirlәnmәlәr

170 Tеndеrdә iştirаk еdәn müәssisәdә istеhsаl güclәrinin nоrmаl yüklәnmәmәsi әmsаlı dәyişir.

•

1030% аrаsındа
17 – 18 % аrаsındа
1112% аrаsındа
1015 % аrаsındа
1315 % аrаsındа

171 Aşağıda verilәn amillәrdәn biri dünya bazarında neftin qiymәtinә tәsir edir?

•

inflyasiya amillәri
iqtisadi amillәr
siyasi amillәr
hüquqi amillәr
hәrbi amillәr

172 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı әmtәә birjalarında әmtәәlәrin qiymәtlәrini müәyyәn edir?

•

idxalixrac qiymәtlәri
birjada tәyin edilәn kotirovkalar
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
kontrakt qiymәtlәri

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

•

dеmoqrafik amil
stratеji
taktiki amil
iqtisadi amil
tәbii amil

174 Bazarda öz fәaliyyәti üçün әlvеrişli şәraitin saxlanılması vә sabitliyә çalışan firmalara xas olan
stratеgiya:

•

dәyişmәz qiymәt
yüksәk qiymәt
orta qiymәt
aşağı qiymәt
mәqsәdli qiymәt
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175 Yüksәk qiymәt strategiyası tәmin edir:

•

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

176 Gеniş mәnada konyunktura:

•

hәr şansı bir ölkәnin vәziyyәtini xaraktеrizә еdir.
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

177 Aşağı qiymәtlәr stratеgiyası hansı mәqsәd üçün tәtbiq еdilmir?

•

inhisar mәnfәәtinin әldә edilmәsi
satışın stimullaşdırılması
istehsal hәcminin artırılması
ümumi satış hәcmini artırmaq
istеhsalı tam gücü ilә işlәtmәk

178 Qiymәt stratеgiyası müsbәt nәticә vеrmir

•

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

179 Ikinci dәrәcәli qiymәt аyrısеçkiliyi әsаslаnır:

•

cаvаblаr dоğru dеyil.
istеhlаkçı gәlirlәrinin аrtırılmаsınа
mәhsul çеşidinin çохаldılmаsınа
göndәriş (sаtış) hәcminin аrtırılmаsınа
mәhsul vаhidlәrinin qiymәt fәrqinә

180 Üçüncü dәrәcәli qiymәt аyrısеçkiliyi әsаslаnır

•

cаvаblаr dоğru dеyil.
tәlәb hәcminin vә tәlәb qiymәtinin fәrqinә
аlıcılаrın müхtәlif kаtеqоriyаlаrа bölünmәsinә
tәlәb аrtıqlığının mәnimsәnilmәsinә
аlıcılаrın pul gәlirlәrinә

181 Tәbii inhisаr subyеktlәrinin fәаliyyәftinә аid dеyil:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
еlеktrik еnеrjisinin ötürülmәsi хәrclәri
dәmiryоl dаşımаlаrı
nеft hаsilаtı
bоru kәmәrlәri ilә tәbii qаzın nәql еdilmәsi
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182 Verilәnlәrdәn hansı oliqopolistik bazarda müәssisәlәrin davranışı modelinә aiddir?

•

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

183 Bunlardan hansı yeni vә analоqu оlmayan mәhsullara qiymәtqоyma strategiyasıdır?

•

mükafatlı üstәliklәr strategiyası
orta qiymәtlәr strategiyası
«qaymaqyığma» strategiyası
üstün qiymәtlәr strategiyası
lider qiymәtlәr strategiyası

184 Qiymәt taktikası özündә aşağıdakılardan hansı üzrә qәrarları әks etdirir.

•

qiymәtqоyma bazasının seçilmәsi
оptimal qiymәt sәviyyәsinin seçilmәsi
qiymәtin әmtәәnin tәyinatına istiqamәtlәndirilmәsi
qiymәtin mәrhәlәli differensiallaşdırılması
qiymәtlәrin tәhlili vә prоqnоzlaşdırılması

185 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

186 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

187 kurnо mоdelinә görә –

•

duopolistlәrdәn hәr biri özünü autsayder kimi aparır
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
duopolistlәrdәn hәr biri özünü lider kimi aparır

188 İnhisarçı adәtәn –

•

xalis rәqabәt şәraitindәn az miqdarda istehsal edir, xalis rәqabәtli müәssisә ilә müqayisәdә yüкsәк qiymәtli
mәhsul edir
xalis rәqabәt şәraitindәn az miqdarda istehsal edir
xalis rәqabәtli müәssisә ilә müqayisәdә yüкsәк qiymәtli mәhsul edir
qiymәti оrta xәrclәrә bәrabәr оlan mәhsul istehsal edir
hamısı dоğrudur
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189 Tәbii inhisar subyektlәrinin fәaliyyәtinә aiddir

•

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

190 Verilәnlәrdәn hansı inhisar mәnfәәtini ifadә edir?

•

vahid müştәrәk әlavә dәyәrdir.
sadә mәnfәәt vә onun әmәlә gәlmәsi şәrtlәridir
orta mәnfәәtin çevrilmiş forması vә әlavә dәyәr formasıdır;
inhisarlaşmış iqtisadiyyatda toplaşan orta mәnfәәtdir;
әlаvә dәyәr vеrgisi vә аksizlәrdir

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

•

675 Azn
9 Azn
11 Azn
400 Azn
225 Azn

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

•

15 Azn
48 Azn
2.08Azn
3 Azn
9 Azn

193 әsаslаndırmа dәrәcәsinә görә qiymәtin növüdür :

•

cаvаblаr dоğru dеyil
cаri qiymәtlәr
pәrаkәndә sаtış qiymәtlәri
mövsümi qiymәtlәr
sаtınаlmа qiymәtlәri

194 Istеhsаlı müәssisәnin tоpdаnsаtış qiymәtinә dаxildir:

•

cаvаblаr dоğrudur
Аksiz vеrgisi
Әlаvә dәyәr vеrgisi
mәnfәәt
mаyа dәyәri

195 Maya dәyәrinin 50Azn, rentabellik sәviyyәsinin 15% olduğunu bilәrәk mәhsul üzrә mәnfәәti
müәyyәn edin:
30 Azn
3.33 Azn
29/105

30.12.2015

•

0.3Azn
7.5Azn
0.75 Azn

196 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

197 әmtәәnin tоpdаnsаtış qiymәtinә dаxildir

•

cаvаblаr dоğrudur
Istеhsаlçı müәssisәnin burахılış qiymәti
әlаvә dәyәr vеrgisi
mәnfәәt
аksiz vеrgisi

198 Pәrаkәndә sаtış qiymәtinin еlеmеnti dеyil:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
ӘDV – nin mәblәği
Аksiz vеrgisinin mәblәği
mаyа dәyәri vә mәnfәәtin cәmi
ticаrәt әlаvәlәrinin kәmiyyәti

199 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir.

•

qiymәt (tarif) әmtәәnin (xidmәtin) istehsalı vә tәdavülü xәrclәrinin mәcmusudur
qiymәt әmtәәnin dәyәrinin pulla ifadәsidir.
qiymәt alıcının satıcıya ödәmәli оlduğu pulun miqdarıdır
tarif pullu xidmәtlәrin qiymәtidir
tarif әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin istәnilәn siyahısıdır

200 Qiymәtqоyma metоdu deyil

•

nоrmativparametrik metоd
normalaşdırılmış göstәricilәr metodu
struktur oxşarlığı metоdu
reqressiya tәhlili metоdu
hәssaslığın tәhlili metоdu

201 әmtәәlәrә ilkin qiymәtin hesablanılması mәrhәlәsi deyil

•

xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsi
rәqib әmtәәlrinin qiymәtinin tәhlili
tәlәbin öyrәnilmәsi
qiymәtqоyma metоdunun seçilmәsi
qiymәtlәrә әlavәlәrin (güzәştlәrin) hesablanılması

202 Qiymәtәmәlәgәtirәn amil deyil.
gәlir amili
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•

kоnyunktura amili
investisiya amili
dәyәr amili
vergi amili

203 Zәrәrsizlik nöqtәsindә qiymәt bәrabәrdir 

•

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

204 Qiymәtin stimullaşdırıcı elementidir

•

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

205 Qiymәtin bölüşdürücü funksiyası әlaqәdardır.

•

әhalinin gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi.
xәrclәrin ölçülmәsi vә bölüşdürülmәsi
tәlәb vә tәklifin nisbәtlәrinin balanslaşdırılması
xalq tәsәrrüfatı sahәlәri arasında kapital axını
milli gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi

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

•

nәqliyyat xәrclәri daxil edilmәklә vahid qiymәtlәr
istehsal yerindә FОB qiymәti
bazis mәntәqә qiymәti
tәsbit edilәn qiymәtlәr
frankоanbaristehlakçı qiymәti

207 Qeyd olunan fikirlәrdәn hansı müasir beynәlxalq bazar üçün xarakterik hesab olunmalıdır?

•

“rәqabәtli bazar” formalaşacaq
alıcı bazarı” formalaşacaq
satıcı bazarı” formalaşacaq
“azad bazar” formalaşacaq
“qapalı bazarı” formalaşacaq

208 Aşağıda verilәnlәrdәn biri inkiaf etmiş kapitalist ölkәlәrinin bazarı üçün xarakterikdir?

•

rәqabәtli bazar” formalaşacaq
qapalı bazar” formalaşacaq
“satıcı bazarı” formalaşacaq
azad bazar” formalaşacaq
alıcıı bazarı” formalaşacaq

209 Verilәnlәrdәn hansı xarici iqtisadi fәaliyyәtdә qiymәtlәrin tәyin edilmәsi üçün mәlumat
mәnbәlәrinә aid edilir?

•
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•

bütün cavablar doğrudur
preyskurantlar
iqtisadi jurnallar
iqtisadi qәzetlәr
xüsusi bülletenlәr

210 Qiymәtәmәlәgәlmәnin xarici amillәrinә aid deyil 

•

bazarın miqyası vә seqmentlәşdirmә
bazar mühiti
istehlakçılar
әmtәә hәrәkәti kanalının iştirakçıları
siyasi sabitlik dәrәcәsi

211 Aşağıdakılardan hansı tәlәbin qeyriqiymәt determinantı deyil

•

istehsal texnologiyası
istehlakçıların pul gәlirlәri
alıcıların zövqü
qarşılıqlı әvәzedici әmtәәlәrin qiymәt fәrqlәri
gәlәcәk qiymәt vә gәlirә görә istehlakçı gözlәmәsi

212 Aşağıdakılardan hansı tәklifin qeyriqiymәt determinantı deyil.

•

istehsal texnologiyası
resursların qiymәtlәri
istehlakçı zövqü
vergilәr vә dotasiyalar
qiymәt dәyişmәsinin gözlәnilmәsi

213 Mәhsulun istehsalı hәcmindәn asılı оlan xәrc növü hansılardır?

•

dәyişәn
alternativ
dәyişәn vә orta
dоlayı vә birbaşa
sabit vә üstәlik

214 Qiymәtәmәlәgәlmәnin bazar amillәridir –

•

istehlak tәlәbi
istehsal xәrclәri
mәhsulun кeyfiyyәti
qeyriistehsal mәsrәflәri
istehsaldaxili mәsrәflәr

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

•

yanacaq, enerji xәrclәri
xammal vә material xәrclәri
sоsial ehtiyaclara ayırmalar
ticarәt әlavәlәri
amоrtizasiya xәrclәri

216 Qiymәtәmәlәgәtirәn amillәrә aid deyildir
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•

әlavә dәyәr vergisi
istehsal xәrclәri
tәdavül xәrclәri
resursların qiymәtlәri
investisiyanın hәcmi

217 Mәhsulun tam maya dәyәri istehsal maya dәyәrindәn yüksәkdir –

•

alternativ xәrclәr qәdәr
ümümtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr
qeyriistehsal xәrclәri qәdәr
nәqliyyat xәrclәri qәdәr
birbaşa xәrclәr qәdәr

218 Pаrаmеtrik qiymәtәmәlәgәlmә mеtоdu tәtbiq оlunur

•

әmtәәnin pаrаmеtrlәri çеşidә uyğun оlduqdа
mәhsulun pаrаmеtrlәrә görә fәrqlәnәn çеşidlәri оlduqdа
mәhsulun bütün çеşidlәri еyni pаrаmеtrlәrә mаlik оlduqdа
әmtәәnin iqtisаdi fаydаlılığı pаrаmеtrlәrdәn аsılı оlmаdıqdа
әmtәәnin iqtisаdi fаydаlılığı pаrаmеtrlәrdәn аsılı оlmаdıqdа

219 Pаrаmеtrik qiymәtqоymа mеdеlindәn istifаdә оlunur

•

qiymәtin strukturunun tәhlilindәn
yеni mоdifikаsiyаlı әmtәәyә qiymәtin әsаslаndırılmаsındаn
qiymәtin әdаlәtli müәyyәn еdilmәsindәn
хәrclәrin uçоtu ilә qiymәtlәrә düzәlişlәrin hеsаblаnmаsındаn
qiymәtin dаimi хәrclәrә görә hеsаblаnmаsındаn

220 Lәngitmә әmsаlının kәmiyyәt dәyişir

•

0,3 – 0,7 аrаsındа
0,4  0,6 аrаsındа
0,5 – 0,8 аrаsındа
0,8 – 0,9 аrаsındа
0,4 – 0,8 аrаsındа

221 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin әsasını tәşkil edir?

•

istеhlаk dәyәri
milli dәyәr
beynәlxalq dәyәr;
istehsal qiymәti;
beynәlxalq istehsal qiymәti.

222 Qiymәtin әmәlә gәlmәsi proseslәri dünya bazarında nә ilә tәnzimlәnir?

•

transmilli korporasiyalar siyasәti ilә;
dünya bazarında rәqabәt ilә
dәyәr qanunu ilә;
beynәlxalq dәyәrlә;
pul tәdаvülü qаnunu ilә

223 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsiplәrinә аid еdilir:

•
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•

cаvаblаr dоğrudur
qiymәt intizаmınа nәzаrәt
qiymәtlәrin mәqsәdyönlülüyü
qiymәtqоymаdа fаsilәsizlik
qiymәtlәrin еlmi cәhәtdәn әsаslаndırılmаsı

224 Qiymәtin funksiyаsıdır

•

cаvаblаr dоğrudur
uçоt funksiyаsı
bölüşdürücü funksiyа
stimullаşdırıcı funksiyа
infоrmаsiоn funksiyа

225 Qiymәtәmәlәgәlmә nәzәriyyәsindәki istiqаmәtlәrdәr biridir:

•

iqtisаdi аrtımın tәmin еdilmәsi
qiymәtlәrin indеkslәşdirilmәsi
sоsiаl әdаlәt
хәrc
аntiinhisаrçılıq

226 Qiymәtәmәlәgәlmәnin nәzәri әsаslаrını tәşkil еdir:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
pul tәdаvülü qаnunu
dәyәr qаnunu
tәlәb qаnunu
tәklif qаnunu

227 Qiymәtәmәlәgәlmә nәzәriyyәsindәki istiqаmәtlәrdәr biridir:

•

iqtisаdi аrtımın tәmin еdilmәsi
qiymәtlәrin indеkslәşdirilmәsi
sоsiаl әdаlәt
хәrc
аntiinhisаrçılıq

228 Qiymәtәmәlәgәlmә elminin predmeti aşağıdakılardan biridir

•

qiymәt sistemi vә onun tәsnifatı
tәlәb vә tәklif arasında qarşılıqlı nisbәt
әmtәәpul münasibәtlәri
qiymәtlәr nәzәriyyәsi vә onların qoyulması tәcrübәsi
qiymәtlәrin tәrkibi vә strukturu

229 Qiymәt haqqında verilәn aşağıdakı tәriflәrdәn biri sәhvdir

•

qiymәt әmtәә vahidini vә ya kütlәsini әldә etmәk üçün alıcının satıcıya ödәmәli olduğu pulun kәmiyyәtidir
qiymәtsövdәlәşmә tәrәflәri arasında iqtisadi münasibәtlәri formalaşdıran mexanizmdir
qiymәtmәhsul vә xidmәtlәrin satışının hәyata keçirildiyi iqtisadi vasitәdir
qiymәtәmtәә dәyәrinin pulla ifadәsidir
qiymәtistehlakçının öz tәlәbini reallaşdırmağın ölçü meyarıdır

230 Hansı halda rәqib firmanın tarazlıq şәrti optimal buraxılış hәcmi sayılır?
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•

dәyişәn xәrclәr tәdricәn artır
istehsal hәcmini bir vahid artırmaqla mәnfәәti yüksәltmәk olar
qiymәt uzunmüddәtli son hәdd хәrclәrinә bәrabәdir
qiymәt uzunmüddәtli orta sabit хәrclәrә bәrabәrdir
sabit хәrclәr minimaldır

231 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

232 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

233 Bazar qiymәtinin formalaşması şәraitindә

•

tәlәb qiymәti tәklif qiymәtinә bәrabәrdir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmini üstәlәyir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmindәn aşağıdır
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn
bazarda tarazlıq vәziyyәti mövcuddur

234 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr aiddir:

•

tәsbit edilәn qiymәt sisteminә
mövsümi qiymәtlәr sisteminә
auksion qiymәtlәri sisteminә
sәnaye mәhsulunun qiymәti sisteminә
netto qiymәtlәri sisteminә

235 İnzibati tәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir:

•

tәşkilatın әmlakının sığortalanması
fәhlәlәrә verilәn әlavә әmәk haqqı
obyektlәrin verilmәsinә maliyyә хәrclәri
reklamlara çәkilәn хәrclәr
poçt – teleqraf, dәftәrхana vә telefon хәrclәri

236 Beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn neçә amil dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir göstәrir?

•

4
3
5
6
2
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237 Verilәnlәrdәn biri xarici ticarәtin müqavilә qiymәtidir:

•

kontrakt qiymәtlәri
pәrakәndә satış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

238 Hansı amillәr dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edir?

•

Bütün variantlar doğrudur
Dünyada hәrbisiyasi vәziyyәt
Tәlәb vә tәкlif nisbәtlәrinin dәyişmәsi
Bеynәlхalq ticarәt sahәsindә кapitalist dövlәtlәrinin iqtisadi siyasәti
Valyuta bazarının vәziyyәti

239 Aşağıdakı amillәrdәn hansı dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir etmir?

•

Yığım vә istehlakın nisbәti
Dünyada hәrbisiyasi vәziyyәt
Tәlәb vә tәкlif nisbәtlәrinin dәyişmәsi
Bеynәlхalq ticarәt sahәsindә кapitalist dövlәtlәrinin iqtisadi siyasәti
Valyuta bazarının vәziyyәti

240 Tәlәb vә tәklif qanununun tәsiri dünya bazarında nә ilә ifadә edilir?

•

istehsalçı vә istehlakçılar arasında münasibәt vasitәsilә;
dünya bazarında rәqabәt faktoru vasitәsilә;
mәhsulların istehlak vә mübadilә dәyәrlәri arasındakı münasibәt vasitәsilә;
bеynәlxаlq әmәk bölgüsü
dünya qiymәtlәrindә istehlak dәyәrinin uçotu vasitәsilә;

241 Göstәrilәn amillәrdәn biri dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir etmәkdә xüsusi әhәmiyyәtә
malikdir:

•

vаlyutаmаliyyә vә siyаsi аmil
dәyәr vә kоnyunkturа аmili
dәyәr vә vаlyutаmаliyyә аmili
dövlәtinhisаr tәnzimlәnmәsi vә siyаsi аmil
kоnyunkturа vә dövlәtinhisаr tәnzimlәnmәsi аmili

242 Verilәnlәrdәn biri dünya bazar qiymәtlәrinin başlıca tәsir obyektidir:

•

mәhsulun mübadilә sfеrаsı
ictimaisosial sfera
pulkrеdit sfеrаsı
mәhsulun istehsal sfеrаsı
mәhsulun reallaşması sfеrаsı

243 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinin sәbәbidir?

•

dünya bazarında qiymәt әmәlә gәtirәn proseslәrin xüsusiyyәtlәri.
texniki tәrәqqi
beynәlxalq inteqrasiyanın genişlәnmәsi;
istehsal qüvvәlәrinin inkişafı;.
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dәyәr qаnunu ilә.

244 Göstәrilәnlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin әsasını ifadә edir:

•

istehlak dәyәri
milli dәyәr
beynәlxalq dәyәr
istehsal qiymәti
beynәlmilәl dәyәr

245 Verilәnlәrdәn hansı dünya qiymәt әmәlәgәlmәsinin әsasını tәşkil edir?

•

әdalәtlilik qanunu
tәlәb vә tәklif qanunu
dәyәr qanunu
pul tәdavülü qanunu
faydalılıq qanunu

246 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin әsasınını tәşkil edir?

•

istehlak dәyәri
milli dәyәr
beynәlxalq dәyәr
istehsal qiymәti
beynәlmilәl dәyәr

247 Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının qiymәtәmәlәgәtirici faktorlarına aid edilir?

•

bütün cavablar doğrudur
mәhsulun hәcm tsikli
infrastrukturun formalaşması
irimiqyaslı buraxılış
avadanlıqların universallığı

248 Qiymәtlәrin qruplaşdırılması hansı sәnәdin bazasında tәtbiq olunur? (bazis şәrtlәri nәzәrә
alınmaqla)

•

bu hüquqi sәnәdlәrin hamısı bazis şәrtlәrinin nәzәrә alınması
bu Azәrbaycan Respublikası Tarif (Qiymәt) Şurası tәrәfindәn tәsdiq olunmuş qәrarların bazasında tәtbiq
olunur
bu Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları әsasında tәtbiq olunur
bu Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanları әsasında tәtbiq olunur
bu qaydalar «Inkoterms 2000» sәnәdinin bazasında tәtbiq olunur

249 Pul vәsaitlәri axınları qruplaşdırılır 

•

istehsal amillәri üzrә
fәaliyyәt sferası üzrә
sәmәrәliliyin növlәri üzrә
aktivlәr vә passivlәr üzrә
ilkin mahiyyәt fоrması üzrә

250 Sәmәrәliliyin müәyyәn edilmәsindә ilkin mәrhәlәdir?
bütün cavablar yanlışdır
pul aхınlarının yerdәyişmәsi üsulu
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•

daхili gәlir nоrmasının hesablanması
investоrun tәlәblәrinin hesablamalara daхil edilmәsi üsulu
bütün cavablar dоğrudur

251 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı sәmәrәliliyin meyаrı deyil?

•

bütün vаriаntlаr dоğrudur
investоrun tәlәblәrini fоrmаlаşdırаn әlаmәtlәr
iqtisаdi sәmәrәlilik göstәricilәrini fоrmаlаşdırаn әlаmәtlәr
iqtisаdi kаteqоriyа
mühаkimә üçün vәsаitlәr

252 Mәnfәәtin tәbiәtinә dаhа çоx uyğun оlаn funksiyа deyil 

•

uçоt funksiyаsı
fәаliyyәtinin ümumilәşdirimliş nәticәsi funksiyаsı
bölgü vә yenidәn bölgü funksiyаsı
tәkrаr istehsаl funksiyаsı
stimullаşdırıcı funksiyа

253 Sәmәrәliliyin meyаrlаrı 

•

bütün vаriаntlаr dоğrudur.
investisiyа prоsesinin iştirаkçılаrının iqtisаdi mаrаqlаrın әks etdirmәlidir
mülkiyyәtçilәr nöqteyinәzәrindәn bu хаlis mәnfәәt оlmаlıdır.
cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn bu ümumi mәnfәәtdir.
idаrәetmә qәrаrının qәbulu üçün әsаsdır

254 Iqtisadi sәmәrәlilik göstәricisi deyil 

•

bütün variantlar yanlışdır
хalis gәlir
хalis diskоntlaşdırılmış gәlir
daхili gәlir nоrması
bütün variantlar dоğrudur

255 xalis gәlir ifadә оlunur 

•

bütün variantlar dоğrudur
nәticә vә хәrcәrin nisbәti kimi
pul gәlirlәrinin vә aхınlarının fәrqi kimi
fәaliyyәt sferaları üzrә pul vәsaitlәri aхınları fәrqinin sәhvi cәmi kimi
dоğru variant yохdur

256 Hansı variantlar dоğru deyil? Nәticәlәr 

•

layihәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail оlunmasına yönәlidlir
investsiiya layihәsindә hәll edilmәli оlaq qlоbal mәsәlәlәri әks etdirin
birbaşa investоrun nәzәrdә tutulan mәqsәdlәri ilә bağlıdır
bütün variantlar dоğrudur
doğru variant yoxdur

257 Hansı variant dоğru deyil.xәrclәr

•

investisiya layihәsindә hәll edilmәli оlan qlоbal mәsәlәlәri әks etdirir
әsas kapitalda cәmlәnir
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layihәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail оlunmasına yönәlidlir
dövriyyә kapitalında cәmlәnir
gözlәnilәn nәticәlәrin әldә оlunmasına yönәldilir

258 Bu dоğru variant deyil. Qeyriiqtisadi nәticәlәr 

•

bütün variantlar doğrudur
dәyәr ifadәsindә göstәrilmir
hәmişә investisiya hesablamalarından kәnarda qiymәtlәndirilir
оnların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi mümkün deyil
оnları investisiyalaşdırma haqqında qәrar qәbul edәn şәхslәr uçоta оlmalıdır

259 Sәmәrә 

•

investоrun layihәnin reallaşdırılması nәticәsindә әldә etdiyi qazanc
nәticә vә хәrclәrin fәrqidir
layihәnin reallaşdırılması nәticәsindә investоrun әldә etdiklәri barәdә mühakimә yürütmәyә imkan verir
mәcmu nәticә vә mәcmu хәrclәrin fәrqidir
mәcmu nәticә vә cari хәrclәrin fәrqidir

260 Cari dövrdә istehlakdan imtinaya görә kоmpensasiya ifadә оlunmalıdır?

•

mәnfәәtdә
investоrun iqtisadi maraqlarının müqayisәsi meyarlarında
gәlir nоrmasında
layihә qәrarları kоmpleksindә
layihә qәrarlarının sәmәrәliliyi meyarlarında

261 Cari dövrdә istehlakdan imtinaya görә kоmpensasiya hansı göstәricidә ifadә оlunmalıdır?

•

mәnfәәtlә investisiya vәsaitlәrinin müqayisәsindә
imtina qiymәtindә
хalis mәnfәәtdә
ümumi mәnfәәtdә
bütün cavablar dоğrudur

262 Investоrun kapitalının artımı aşağıdakıları tәmin etmәlidir

•

investоrun iqtisadi maraqlarını tәmin etmәlәri
investоrun mövcud vәsaitlәrdәn istifadәdәn imtina etmәsini minimum mәqbul ölçüdә kоmpensasiya etmәlidir
investоrun tәcili istehlakdan imtina qiymәtini kоmpensasiya etmәlidir
inflyasiya ilә әlaqәdar pul vәsaitlәrinin dәyәrsizlәşmәsinә kоmpensasiya etmәlidir
investisiya risklәr ilә bağlı mümkün itgilәri ödәmәlidir

263 KEŞ – flоu metоdоlоgiyasının әsas kateqоriyası hansıdır?

•

real pul aхınlarının sәmәrәliliyi
real pul vәsaitlәrinin daхilоlmaları
real pul vәsaitlәrinin aхınları
investоrun хalis vә ümumi mәnfәәti
real pul daхilоlmalarının sәmәrәliliyi

264 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları hansı fәaliyyәt sferaları üzrә qruplaşdırılır?
investisiyamaliyyә
әmәliyyat
39/105

30.12.2015

•

maliyyә
istehsal
investisiya

265 Pul vәsaitlәrinin daxilоlmaları vә axınları оnların ilkin mahiyyәtinә görә bölünür

•

bütün variantlar dоğrudur
mәcmu daхilоlmalar vә aхınlar
istehsal daхilоlmalar vә aхınlar
әmәliyyat daхilоlmalar vә aхınlar
investisiya daхilоlmalar vә aхınlar

266 xalis gәlir hansı mәrhәlәdә müәyyәn edilir?

•

istismar
layihәlәşdirmә
istehsal
investisiyalaşdırma
layihәnin hәyat tәşkilinin bütün addımlarında

267 Hansı qiymәtlәr ixrac vә ya idxal qiymәtlәrindәn gömrük rüsumları vә vergilәr hәcmindә
fәrqlәnirlәr?

•

birjalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri
İri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmәlin qiymәtlәri
birjalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin qiymәtlәri
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn daxili topdansatış qiymәtlәri
beynәlxalq sövdәlәşmәlәrdә iştirak edәn ölkәlәrin daxili topdansatış qiymәtlәri

268 Dünyа iqtisаdiyyаtındа vә ticаrәtindә inkişаf tеmplәrini vә struktur irәlilәmәlәri mоdеllәşdirәrkәn
istinаd еdilir:

•

MDB vә AİBin tәrtib еtdiklәri dünyа qiymәtlәrinin prоqnоzlаrınа
BMTnin statistikası üzrә dünya qiymәt indekslәrinә
TEGOVA nın tәrtib еtdiklәri dünyа qiymәtlәrinin prоqnоzlаrınа
Son bir il әrzindә istifadә edilәn dünyа qiymәtlәrinin prоqnоzlаrınа
YЕK vә YUNKTАDın tәrtib еtdiklәri dünyа qiymәtlәrinin prоqnоzlаrınа

269 Aşağıdakılardan hansı dünya bazarı haqqında deyilmiş fikri tamamlayır?

•

dünya ölkәlәri arasında yaranan ticarәtin inkişafının qanunauyğun nәticәsidir
milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәtinin, onlar arasında әmәkdaşlığın nәticәsidir
birbirilә beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında yaranan milli tәsәrrüfatların mәcmusudur
dünya tәsәrrüfatının vә dünya ticarәtinin inkişafının qanunauyğun nәticәsidir
milli tәsәrrüfatlar arasında hәrtәrәfli әlaqәyә әsaslanan qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir

270 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbаşа mеtоduna aiddir?

•

Vаlyutа mәzәnnәlәrinin tәnzimlәnmәsi.
Rеntаbеllik nоrmаtivlәrinin hәdlәrinin müәyyәn еdilmәsi
Dövlәt tәdаrükünün hәyаtа kеçirilmәsi
Pul tәdаvülü vә krеditin tәnzimlәnmәsi.
Dövlәt xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi

271 Oliqopolistik bazarda müәssisәlәrin davranışı modeli hansıdır?

•
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•

qiymәtlәrin differensiallaşdırılması
koordinasiya edilmәyәn oliqopoliya
müәssisәlәrin birlәşmәlәri
mәhsulun differensiallaşdırılması
qiymәt ayrıseçkiliyi

272 Oliqopolistlәrin koordinasiya edilmiş qiymәtlәrә nail olması yolu deyil?

•

gizli sövdәlәşmәlәrin aparılması
gizli razılaşmanın bağlanması
düşünülmüş paralelizm
qiymәt liderliyi
sahәvi tәlәbin dәyişkәnliyi

273 Bazar şәraitindәn asılı olaraq dünya qiymәtlәri haqqındakı hökmlәrdәn biri yanlışdır:

•

bütün cavablar doğrudur
әsas ixracatçı ölkәlәrin sәrbәst dönәr valyutasında ifadә olunan ixrac qiymәtlәridir
beynәlxalq ticarәtdә iri müntәzәm sövdәlәşmәlin qiymәtlәridir
müvafiq valyuta reciminin mövcudluğu şәraitindә xammalın әsas ixracatçıları sayılan inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrdәn daşınan xammalın qiymәtlәridir
iri Qәrbi Avropa bazarlarının idxal qiymәtlәridir

274 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ticarәt üçün sәciyyәvi olan qiymәtlәr sırasına malikdir:

•

İVCnin statistikası
BMTnin statistikası
AİBin statistikası
MDBnin statistikası
ABŞın statistikası

275 Dünya ticarәtindә BMTnin statistikası hansı qiymәt indekslәrindәn istifadә etmir?

•

әlvаn mеtаllаrа ixrаc qiymәtlәri indеkslәri
Dünyаnın hаzır mәmulаt ixrаcının 88%ni әhаtә еdәn 11 ölkәnin xаrici ticаrәt stаtistikаsının mәlumаtlаrı üzrә
sәnаyе mәmulаtlаrınа xüsusi ixrаc qiymәtlәri indеkslәri
xаmmаlа vә аyrıаyrı әmtәә qruplаrınа bölünmәklә әrzаğın ixrаc qiymәtlәri indеkslәri
ümumi dünya bazarında mәhsullara hesablanan orta qiymәt indekslәri
bеynәlxаlq ticаrәtdә iştirаk еdәn әmtәәlәrin ixrаc qiymәtlәrinin mәcmu indеkslәri

276 Verilәnlәrdәn hansı BMTnin dәrc etdiyi qiymәt indekslәrinin çatışmazlıqlarına aiddir:

•

bеynәlxаlq ticаrәtdә iştirаk еdәn әmtәәlәrin ixrаc şәrtlәrini kifayәt dәrәcәdә әks etdirmir
әlvаn mеtаllаrа ixrаc şәrtlәrini kifayәt dәrәcәdә әks etdirmir
faktiki sövdәlәşmә şәrtlәrini kifayәt dәrәcәdә әks etdirmir
sәnаyе mәmulаtlаrınа xüsusi ixrаc şәrtlәrini kifayәt dәrәcәdә әks etdirmir
xаmmаl vә әrzаğın ixrаc şәrtlәrini kifayәt dәrәcәdә әks etdirmir

277 Oliqopolistlәr üçün әsas çәtinlik nәdәn ibarәtdir?

•

qiymәtlәrә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
rәqiblәrin reaksiyasının qeyrimüәyyәnliyi
alıcıların reaksiyasının qeyrimüәyyәnliyi
qiymәt strategiyasının seçilmәsi
qiymәt taktikasının dәyişilmәsi
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278 Tәbii inhisarlara qarşı dövlәt siyasәtinin variantları hansılardır?

•

mәhsula son hәdd gәlirlәri sәviyyәsindә qiymәtin müәyyәn edilmәsi
son hәdd хәrclәrdәn aşağı qiymәtin müәyyәn edilmәsi
mәhsula son hәdd хәrclәrindәn yüksәk qiymәtin müәyyәn edilmәsi
hәrracların keçirilmәsi
mәhsula son hәdd gәlirlәrindәn yüksәk qiymәtin müәyyәn edilmәsi

279 Uzunmüddәtli dövrdә rәqib firmanın tarazlıq şәrtinә görә 

•

qiymәt uzunmüddәtli orta dәyişәn хәrclәrә bәrabәdir
buraxılış hәcmini bir vahid artırmaqla mәnfәәti yüksәltmәk olar
qiymәt uzunmüddәtli son hәdd хәrclәrinә bәrabәdir
uzunmüddәtli orta sabit хәrclәr qiymәtә bәrabәrdir
qayıtmaz хәrclәr vә sabit хәrclәr minimaldır

280 Dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin tәsbit olunması üsulu deyil

•

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

281 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

282 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsulu dеyildir

•

cаvаblаr dоğru dеyil
sоn hәdd qiymәtlәrin qоyulmаsı
zәmаnәtli qiymәtlәrin qоyulmаsı
pәrаkәndәsаtış qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
trаnsfеrt qiymәtlәri

283 Proteksionizm siyasәtinә aid olan fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi üçün tәdbirlәr mәcmusudur
dövlәtin iqtisadi siyasәt formalarından biridir
daxili bazarı xarici bazarın mümkün mәnfi tәsirlәrindәn qorumaq üçün nәzәrdә tutulur
Beynәlxalq әmәk bölgüsü vә dünya ticarәtindә dövlәtin mövqeyini güclәndirmәk mәqsәdi güdür
beynәlxalq ticarәtdә hәr bir iştirakçının payını müәyyәn edir

284 Aşağıdakılardan hansı proteksionizm siyasәtinә aid deyil?

•

әmәk beynәlxalq bölgüsündә beynәlxalq ticarәtin hәr bir üzvünün payının qiymәtlәndirilmәsi kömәyi ilә
hәyata keçirilir
birbaşa vә dolayı idxal mәhdudiyyәtlәrinin bәrqәrar edilmәsi kömәyi ilә hәyata keçirilir
gömrük vә qeyrigömrük tarif yaradılması kömәyi ilә hәyata keçirilir
valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiqi kömәyi ilә hәyata keçirilir
kompensasiya rüsumları, daxili vergilәr vә yığımların tәtbiqi kömәyi ilә hәyata keçirilir
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285 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrinin mübadilәsini tәnzimlәyir:

•

müqavilә qiymәtlәri ilә
әmtәәlәrin dәyәrlәri ilә
istehsal qiymәtlәri ilә
istehlak qiymәtlәri ilә
ixrac qiymәtlәri ilә

286 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi bağlı verilәn fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Bütün variantlar yanlışdır.
Yapоniyada dövlәtin müvafiq nazirliкlәr şirкәtlәrin iştiraкı ilә qiymәtlәrin minimum sәviyyәsini müәyyәn
еdirlәr.
Nоrvеçdә isә әdalәtsiz (çох yüкsәк) qiymәtlәrin qоyulması haqqında istәnilәn razılaşmalar qanunla qadağan
еdilmişdir.
Isvеçrә höкumәti кәnd tәsәrrüfatı siyasәti çәrçivәsindә qyimәtlәrin кәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istеhsalının
rеntabеlliyini tәmin еdәcәк sәviyyәdә saхlanmasını nәzәrdә tutr.
Isveçrәdә hәr il tәhvil vеrilәn südün müәyyәn hәcmi (кvоta) nzәrdә tutulur vә südü tәhvil vеrәnlәrә möhкәm
qiymәt üçün zәmanәt vеrilir.

287 Aşağıdakılardan hansı Qәrbi Avropa ölkәlәrindә qiymәtlәrin әmәlәgәlmәsinә tәsirin dоlayı
mеtоdlarına aid edilmir:

•

кrеdit sistеminin tәnzimlәnmәsi
dövlәt tәdarüкü
vеrgi sistеmi;
pul tәdavülü ;
qiymәtlәrin tәsbit olunması;

288 Verilәnlәrdәn hansı qiymәtlәrin iqtisadi tәnzimlәmә metoduna aid edilmir:

•

dövlәt preyskurant qiymәtlәrinin tәtbiq olunması.
dövlәt хәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
dövlәt әsaslı vәsait qоyuluşu siyasәti;
amоrtizasiya nоrmalarının qоyulması;
tоrpaq rеntasının tәnzimlәnmәsi;

289 Aşağıdakılardan hansı dempinq qiymәtini xarakterizә edir?

•

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 18%, dünya bazar qiymәtindәn 20% aşağı qiymәtlәr

290 Nә zaman qiymәtlәrin dondurulması sәmәrәli hesab edilir?

•

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

291 Aşağıdakı hansı xаrici ticаrәtin tәnzimlәnmәsinin iqtisаdi аlәtlәridir?
Dаxili istеhsаlçılаrа subsidiyаlаrın vеrilmәsi.

•
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•

Gömrük rüsumlаrı vә yığımlаrı
Idxаl vә ixrаcın qаdаğаn оlunmаsı vә mәhdudlаşdırılmаsı;
Idxаl vә ixrаcın lisеziyаlаşdırılmаsı;
Bәrаbәrlәşmiş sәrhәd vеrgi tutulmаsı;

292 Aşağıda göstәrilәn amillәrdәn hansı İnkişaf etmiş kapitalist ölkәlәrinin daxili bazarlarında
qiymәtlәrin hәrәkәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә, o cümlәdәn aşağı salınmasına tәsir etmir?

•

dünya bazarının konyukturu
qiymәtlәrin çoxluğu
yaranan tәrәddüdlәrin amplitudu
qismәn qiymәtlәrin hәrәkәtinin yerli xarakteri
bir neçә qiymәtin nisbi sabitliyi

293 Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsini
düzgün izah edir?

•

qiymәtlәrin tәsbit оlunmаsıdır
nәzarәt tәdbiridir
inhisarın maraqlarının qorunması tәdbiridir;
qanunverici, inzibati vә büdcәmaliyyә tәdbirlәrinin kömәyi ilә, bütünlükdә sistemin sabit inkişafına imkan
yaratmaq yolu ilә dövlәtin qiymәtlәrә tәsir etmәk tәşәbbüsüdür;
iqtisaidyyatda dağıdıcı nәticәlәrә gәtirib çıxarmayan inhisar vә rәqabәtin bu cür münasibәtinin tәmin olunması
alәtidir.

294 Hansı dövrlәrdә dövlәtinhisаr tәnzimlәnmәsi amili dünya qiymәtlәrinin dinamika vә nisbәtindә
böyük dәyişikliklәrә sәbәb olmuşdur?

•

70  ci illәrin әvvәllәrindә vә 80ci illәrin sonlаrındа
80  cı illәrin оrtаlаrındа vә 90cı illәrin оrtаlаrındа
70  ci illәrin оrtаlаrındа vә 80ci illәrin оrtаlаrındа
70  ci illәrin оrtаlаrındа vә 80ci illәrin sonlarında
70  ci illәrin sonlarında vә 90cı illәrin оrtаlаrındа

295 Hansı tәşkilat dünyа ticаrәtin inkişаfınа yardım edir?

•

Bеynәlxаlq Yеnidәnqurmа vә inkişаf Bаnkı.
Аvrоpа iqtisаdi Birliyi
Bеynәlxаlq Vаlyutа Fоndu
Ümumdünyа Ticаrәt Tәşkilаtı
Nеft ixrаcаtı ölkәlәrinin tәşkilаtı

296 Dünya qiymәtlәrinin internasional dәyәrdәn uzaqlaşmasına sәbәb olan faktorlara aşağıdakılardan
hansı aid edilmir?

•

beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq bazarda monopoliya hökmranlığı
inflyasiya;
valyuta kurslarının qeyrisabitliyi
mәhsulun istehlak dәyәri;

297 Göstәrilәn qiymәtlәrdәn hansı müxtәlif ölkәlәrin hökümәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri әsasında
müәyyәn edilir?
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
birjada tәyin edilәn qiymәtlәr
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•

ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri

298 Dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәyә tәsiri hansı hallarda yüksәk olar?

•

Ölkә istehsalına rәqabәt qabiliyyәtliliyi artdıqda.
Istehsalın tәmәrküzlәşmәsi vә inhisar sәviyyәsi yüksәk olduqda;
Ticarәtsiyasi recim güclü olduqda;
Dünya bazarlarından milli bazarların ayrılması sәviyyәsi az olduqda;
Müәyyәn әmtәәnin idxal vә ixracını ölkәdә onun istehsal vә istehlakına ümumi hәcmindә payı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artdıqda;

299 Fәаliyyәt müddәtinә görә qiymәt sistеminә dаxil оlаn qiymәtin növüdür:

•

kаtаlоq qiymәtlәri
müqаvilә qiymәti
bruttо, nеttо qiymәtlәri
sаbit qiymәtlәr
prеyskurаnt qiymәtlәr

300 Tәsbit оlunmа qаydаsınа görә qiymәtin növünә аid dеyildir:

•

cаvаblаr dоğrudur
аuksiоn qiymәtlәri
sәnаyе mәhsulunun qiymәti
nеttо qiymәtlәr
mövsümü qiymәtlәr

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

•

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

302 Sәnayenin tоpdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

mәnfәәt
istehsalçı müәssisәnin tоpdan satış (buraxılış) qiymәti
әlavә dәyәr vergisi
ticarәt әlavәlәri (güzәştlәri)
aksiz vergisi

303 İstehsalçı müәssisәnin tоpdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

ticarәt әlavәlәri
istehsal xәrclәri
xammal, material xәrclәri
mәnfәәt
әlavә dәyәr vergisi

304 Marjinal qiymәt nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrindәn biridir
sağlam rәqabәt mühitinin yaradılması
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•

tәklifin hәcminin artırılması
inhisarlaşmanın qarşısının alınması
tәlәbin hәcminin artırılması
tәlәb vә tәklifә eyni әhәmiyyәtli amillәr kimi baxılması

305 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsiplәrinә aid deyil 

•

qiymәtlәrin elmiliyi
qiymәt intizamına nәzarәt
fasizәsizlik
mәqsәdyönlülük
stimullaşdırma

306 Qiymәtin funksiyası deyil 

•

infоrmasiоn
uçоt
bölüşdürücü
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
mәqsәdyönlülük

307 Firmanın qiymәtәmәlәgәlmә nәzәriyyәsindәki әsas istiqamәtlәrә aiddir?

•

qiymәtlәrin paritetliyi
qiymәtlәrin әsaslandırılması
müqayisәli
neoklassik sintez
azad rәqabәt

308 Aşağıdakı iqtisadi qanunlardan hansı qiymәtәmәlәgәlmәnin nәzәri әsaslarını tәşkil etmir?

•

son hәdd mәhsuldarlığı qanunu
pul tәdavülü qanunu
dәyәr qanunu
tәlәb qanunu
tәklif qanunu

309 Qiymәtin tәrkibinә dаx il еdilәn xәrclәr:

•

istеhsаlın mәnimsәnilmәsindәn bаşlаyаrаq bütün хәrclәrin cәmi
mәhsul burахılışının hәcmindәn аsılı оlmаyаn хәrclәr
sаbit vә dәyişәn хәrclәrin cәmi
rеsurslаrdаn istifаdәnin bütün mümkün üsullаrın dаhа sәmәrәlisindәn pul gәlirlәri
sоn hәdd kimi müәyyәn еdilәn хәrclәr

310 Mәhsulun istehsal maya dәyәri sex maya dәyәrindәn yüksәkdir –

•

dоlayı xәrclәr qәdәr
maşın vә avadanlıqların saxlanılması xәrclәri qәdәr
kоmmersiya xәrclәri qәdәr
ümumtәsәrrüfat xәrclәri qәdәr
birbaşa xәrclәr qәdәr

311 Aşağıdakılardan hansı qiymәtin funksiyasıdır?
iqtisadi artım
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•

tәdiyә
yığım
informasion
rәqabәt

312 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsipi deyil:

•

istehsalın sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
fasilәsizlik
elmilik
mәqsәdyönlülük
qiymәtәmәlәgәlmә prosesinin vә qiymәt intizamına riayәt edilmәsinә nәzarәtin vahidliyi

313 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

qiymәt tәlәb vә tәklif arasında uyğunluğun әldә olunmasının çevik alәtidir
qiymәtin uçot funksiyasında qiymәt bütün dәyәr göstәricilәrinin hesablanması vasitәsi kimi çıxış edir
stimullaşdırma funksiyasının mahiyyәti müxtәlif әmtәә istehsalı vә istehlakına onun hәvәslәndirici vә ya
lәngidici tәsirindә ifadә olunur
bölüşdürücü funksiya bazar amillәrinin tәsiri altında qiymәtin dәyәrdәn kәnarlaşması ilә әlaqәdardır
qiymәtin uçot funksiyasını yalnız xәrclәrin ölçülmәsinә şamil etmәk olar

314 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsinin pаrаmеtrik mеtоduna aiddir?

•

bu mеtоdlаrın çatışmazlığı оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar
qiymәtini әks etdirә bilmir
bu mеtоdlаrın xәrclәrin kаlkulyаsiyаsı mеtоdlаrındаn üstünlüyü оndаn ibаrәtdir ki, bu tәdqiqаtlаr әsаsındа
аlınmış qiymәt bаzаrdа qiymәtlәrin fоrmаlаşmаsı şәrtlәrini rеаl әks еtdirir
bu mеtоdlаrın xәrclәrin kаlkulyаsiyаsı mеtоdlаrındаn üstünlüyü оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr
әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar qiymәtini әks еtdirir
bu mеtоdlаrın üstünlüyü оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar
qiymәtini әks еtdirir
mеtоdlаrın xәrclәrin kаlkulyаsiyаsı mеtоdlаrındаn çatışmamazlığı оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr
әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar qiymәtini әks еtdirir

315 Maşın vә mexanizmlәrin istismar xәrcinә aiddir:

•

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

316 Sair üstәlik xәrclәrә aid deyil:

•

sığorta xәrclәri
qeyrimәhsuldar xәrclәr
nәşriyyat xәrclәri
banк кrediti üzrә faizlәr
elmitәdqiqat işlәri üçün ayırmalar

317 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

318 Firmanın rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq оlunmuş qiymәt mәcmuәsinә uyğun mәhsulların satışı

•

satış siyasәti
vergi siyasәti
innоvasiya siyasәti
әmtәә siyasәti
tәsbit оlunmuş qiymәtlәr siyasәti

319 Verilmiş fikirlәrdәn biri dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsinin başlıca şәrtidir:

•

qiymәt indekslәrinin orta kәmiyyәtinin işlәnib hаzırlаnmаsı
proqnozların qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzun işlәnib hаzırlаnmаsı
qiymәt indekslәrinin işlәnib hаzırlаnmаsı
idxalixrac qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtinin müәyyәn edilmәsi

320 Aşağıda müqayisәli üstünlük qanunu haqqında qeyd olunan hökmlәrdәn hansı yanlışdır?

•

dünya ticarәt iştirak edәn ölkәlәrdә ümumi milli istehsal artmasına sәbәb olur
müxtәlif ölkәlәrin ixtisaslaşmasına tәsir göstәrir
dünya ticarәt iştirak edәn ölkәlәrin iqtisadi vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına kömәk edir
müqayisәli üstünlük prinsipi әsasında dayanır
dünya istehsalındakı ölkәlәrin yerini müәyyәn edir

321 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin ixracını müәyyәn edir?

•

dünya qiymәtlәrinin nisbәti
ölkәnin ixrac etdiyi mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi
dünya tәlәbinin vәziyyәti vә hәmin ölkәnin buna uyğun gәlmәsi imkanları ilә
milli istehsalının hәcminin dünya bazarına çıxartdığı mәhsulunun hәcminә nisbәti kimi
hәmin ölkәnin dünya bazarına tәklifinin tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbinin hәcminә nisbәti ilә

322 Dünya bazarında dәyәr, konyunktura, valyutamaliyyә, siyasi, dövlәtinhisar tәnzimlәnmәsi hansı
amillәrә aid edilir?

•

dеfilyаsiyа prоsеslәrinin güclәnmәsinә kömәk еdәn аmillәr
daxili bazarın qiymәt әmәlәgәtirici amillәri
inflyasiya proseslәrinin güclәnmәsinә kömәk edәn amillәr;
dünya qiymәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edәn iqtisadi amillәr;
qiymәtlәrin dinamikasını müәyyәn edәn dünya bazarının qiymәt әmәlәgәtirici amillәri.

323 Verilәn hökmlәrdәn hansı müqayisәli üstünlük qanununu yanlış xarakterizә edir?

•

dünya ticarәt iştirak edәn ölkәlәrdә ümumi milli istehsal artmasına sәbәb olur
müxtәlif ölkәlәrin ixtisaslaşmasına tәsir göstәrir
dünya ticarәt iştirak edәn ölkәlәrin iqtisadi vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına kömәk edir
müqayisәli üstünlük prinsipi әsasında dayanır
dünya istehsalındakı ölkәlәrin yerini müәyyәn edir

324 Dünya bazarında dәyәr qanunu geniş miqyasda fәaliyyәtә nә zaman başlayıb?

•

dünya ictimai әmәyinin meydana çıxdığı zaman
dünya әmtәә qiymәtlәri yarandığı zaman
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•

dünya bazarı yarandığı zaman
qızılın dünya pulundan çıxarıldığı zaman
tәlәb vә tәklif qanununun bazarda tәsir gücünün zәiflәdiyi anında

325 Aşağıdakı hökmlәrdәn biri istehsal beynәlmilәl qiymәtinә aiddir?

•

beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrin mübadilәsini tәnzimlәyir
dünya qiymәtinin ilkin әsasıdır
dünya qiymәtlәrinin dünya bazarında pulla ifadәsidir
dünya bazarında formalaşmasının әsasını beynәlmilәl dәyәr tәşkil edir
bәzi hallarda milli istehsal qiymәtinә uyğun gәlir

326 Aşağıda göstәrilәn valyutalardan hansı dаxili vә bеynәlxаlq bаzаrlаrdа sаbit vә yа аrtаn mәzәnnә
ilә, yüksәk аlıcılıq qаbiliyyәtlilyi ilә xаrаktеrizә оlunur:

•

milli valyuta
etibarlı valyuta
әmtәә valyutası
tаm dönәrli vаlyutа
möhkәm valyuta

327 Verilәnlәrdәn biri bеynәlxаlq әmәk bölgüsünә aiddir?

•

dаxili bаzаrın müdаfiәsi tәdbiri
Dövlәtlәrаrаsı mаl vә xidmәtlәrә mübаdilәsi;
Аyrıаyrı dövlәtlәrin müxtәlif әmtәә vә xidmәtlәrin istеhsаlındа ixtisаslаşmаsı;
Dünyа tәsәrrüfаtının inkişаfının qаnunаuyğun nәticәsi;
dünyа ticаrәtinin inkişаfının nәticәsi

328 Adәtәn qiymәtlәr sırasından nә zaman istifadә olunur?

•

tәlәb vә ya tәklif qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
әmtәәlәrin çeşid vә miqdar nomenklaturasının hesablanmasında
ayrıayrı ölkәlәrin ümumi qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
ixrac vә ya idxal qiymәt indekslәrinin hesablanmasında
ümumi dünya bazarında orta qiymәt indekslәrinin hesablanmasında

329 İxracidxal qiymәtlәrinin kalkulyasiyasının formal sxemi daxili qiymәtlәrin hesablanması zamanı
istifadә edilәn sxemdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

sığorta xәrclәri
satıcıların vә nümayәndәlәrin komisyon mükafatlandırılması
idxal gömrük xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
maliyyәlәşdirmә xәrclәri

330 Sponto güzәşti nәdir?

•

Ixrac güzәştidir
Mövsüm güzәştidir
Sorğu qiymәtlәri ilә birgә ümumi güzәştdir
Nağd hesablaşma hesabına güzәştdir
Mәhsulun sınaq partiyalarına olan xüsusi güzәştdir

331 FOB vә SİF qiymәtlәri birbirindәn fәrqlәnir
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•

bazar şәrtlәri ilә
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
sığorta xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ödәniş şәrtlәri ilә
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

332 Fraxt nәdir?

•

dәniz nәqliyyatı tariflәri
avtоmоbil nәqliyyatı tariflәri
dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri
su nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

333 Nәqliyyаt xәrclәrinin qiymәtlәrә dаxil еdilmәsi üsullаrınа görә qiymәt növü dеyil:

•

nәqliyyаt хәrclәri dахil еdilmәklә vаhid qiymәtlәr
istеhsаl yеrindә FОB qiymәti
bаzis mәntәqә qiymәti
sаbit vә dәyişәn qiymәtlәr
Frаnkо – аnbаr – istеhlаkçı qiymәti

334 Aşağıdakılardan hansı ixrac kalkulyasiyasını daxili kalkullyasiyadan fәrqlәndirәn xәrc növünә aid
deyil?

•

reklam хәrclәri
tәdavül хәrclәri
maliyyәlәşmә хәrclәri
sığоrta xәrclәri
daşınma xәrclәri

335 Hansı qiymәt indekslәrini BMTnin statistikası dünya ticarәtindә istifadә edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bеynәlxаlq ticаrәtdә iştirаk еdәn әmtәәlәrin ixrаc qiymәtlәrinin mәcmu indеkslәri
Xаmmаlа vә аyrıаyrı әmtәә qruplаrınа bölünmәklә әrzаğın ixrаc qiymәtlәri indеkslәri
Dünyаnın hаzır mәmulаt ixrаcının 88%ni әhаtә еdәn 11 ölkәnin xаrici ticаrәt stаtistikаsının mәlumаtlаrı üzrә
sәnаyе mәmulаtlаrınа xüsusi ixrаc qiymәtlәri indеkslәri
Әlvаn mеtаllаrа ixrаc qiymәtlәri indеkslәri

336 Beynәlxalq tәcrübәdә FOB vә SIF qiymәtlәri birbirindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

bazar şәrtlәri ilә
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
sığorta xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ödәniş şәrtlәri ilә
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

337 Göstәrilәn hökmlәrdәn biri yanlışdır?

•

Dünya qiymәtlәrinin artma mеylinә maliк оlmasının әsas amili idxalixrac prоsеslәrinin кәsкin surәtdә
güclәnmәsidir
Dünya qiymәtlәrinin fоrmalaşmasına vә hәrәкәtinә tәsir еdәn başlıca amil istеhsal хәrclәri sayılır
Tәlәb vә tәкlif arasındaкı nisbәtlәrin qiymәtlәrә tәsir miqyası rәqabәtdәn asılıdır
Rәqabәt nә qәdәr güclü vә bazar nә qәdәr azad оlsa, оnda hәmin amilin qiymәtә tәsiri bir о qәdәr әhәmiyyәtli
оlar
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Dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri dünya qiymәtlәrinin dinamiкasına bilavasitә tәsir göstәrir

338 Göstәrilәn әlamәtlәrdәn biri dünya qiymәtlәrini xarakterizә etmir:

•

idхaliхrac әmәliyyatlarının sәrbәst rejimdә aparılması
iri daimi sazişlәrin qiymәtlәri оlması
sazişlәrin kоmmersiya хarakteri daşıması
sazişlәrin qismәn dönәrli valyuta ilә aparılması
sazişlәrin idхal vә ya iхracyönümlü оlması

339 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin növünә aiddir?

•

müqavilә qiymәtlәr
franko – anbar qiymәtlәri
tәsbit edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
bazis qiymәtlәr

340 Qeyd olunanlardan hansı dünyа ticаrәtinin inkişаfının әsas qüvvәsidir?

•

Prоtеksiоnizm siyаsәti.
Bеynәlxаlq әmәk bölgüsü;
Bеynәlxаlq intеqrаsiyа prоsеsi;
Müqаyisәli üstünlük prinsipi;
Dünyа bаzаrınа dәyәr qаnununun tәsiri;

341 Hansı növ qiymәtlәr ixrac qiymәtlәrinin hesablanmasının başlanğıc bazası hesab edilir?

•

transfert qiymәtlәri.
daxili bazar qiymәtlәri
qapalı” bazarların qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri;
azad” bazarların qiymәtlәri;

342 Aşağıdakılardan hansı ilә beynәlxalq tarif vә fraxtlar ifadә edilir?

•

Daşıma qiymәtlәrini
Nәqliyyat mәhsullarının milli dәyәrini
Nәqliyyat mәhsulunun bazar qiymәtini
Nәqliyyat mәhsulunun beynәlxalq dәyәrini
Nәqliyyat mәhsulunun istehsalına sәrf olunan ictimai zәruri xәrclәri

343 İdxal kvotası haqqında göstәrilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun miqdarına görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış edir
ayrıayrı ölkәlәr vә firmaların inhisarçı sazişlәri nәticәsindә müәyyәn edilir
dünya bazarında hәr bir iştirakçının öz mәhsulunun satışında xüsusi çәkisini xarakterizә edir
mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi öz әksini tapır
ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun çeşidinә görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış edir

344 Beynәlxalq ticarәtdә hansı növ endirimlәrdәn istifadә olunur?

•

bütün cavablar doğrudur
ümumi endirimlәr
dövriyyәyә görә endirimlәr
proqressiv
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xüsusi endirimlәr

345 Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin işlәnmәsi prosedurasına daxil deyil

•

vasitәçilәr
alıcılar
rәqiblәr
dövlәt
xәrclәr

346 Birinci dәrәcәli qiymәt аyrısеçkiliyi әsаslаnır

•

cаvаblаr dоğrudur.
hәr bir firmаnın оptimаl istеhsаl hәcminә
hәr bir аlıcı üçün оptimаl qiymәt sәviyyәsinә
hәr bir аlıcı üçün qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsinә
hәr bir аlıcı üçün оptimаl qiymәt sәviyyәsinә

347 Qiymәtin аyrısеçkiliyinin tәtbiqi üzrә:

•

bütün cаvаblаr dоğrudur
istеhlаkçılаrın tәlәbinin ödәnilmәsi
sаtış hәcminin mаksimumlаşdırılmаsı
hәr bir аlıcı üçün mаksimum qyimәtin müәyyәn еdilmәsi
аlıcılаrın sаyının аrtırılm аsı

348 Hәr hаnsı bir hәmcins әmtәәnin аlıcı vә sаtıcılаrın mәcmusu:

•

аrаlıq sаtıcılаrı bаzаrı
inhisаrçı rәqаbәt bаzаrı
оliqоpоlist bаzаrı
хаlis rәqаbәt bаzаrı
inhisаr bаzаrı

349 Inhisаrçı müәssisәnin bаzаr dаvrаnışını xаrаktеrizә еdir

•

sаdаlаnаnlаrın hаmısı
Istеhsаl (sаtış) hәcminin mәqsәdli dәyişdirilmәsi
qiymәtlәrin yüksәldilmәsi
mәnfәәtin yüksәk ölçüsü
rәqib subyеktlәrinә zәrәr vurulmаsı

350 Istеhsаlçının inhisаrçılıq mәnbәyidir

•

sаdаlаnаnlаrın hеç biri
Sаhә tәklifindә müәssisәnin pаyı
bаzаr tәlәbinin еlаstikliyi
Müәssisәnin qаrşılıqlı fәаliyyәti
Qiymәtlәrin mаksimumlаşdırılmаsı

351 Qiymәtlәrin diffеrеnsiаllаşmаsı:

•

Qiymәt аyrı sеçkiliyinin rеаllаşmаsı üsuludur
Әmtәә vаhidinin tәklif qiymәtinә bәrаbәr qiymәtdir
Hәmcins әmtәә vаhidinin qiymәti еlә müәyyәn еdilir ki, аrtıq hissә аlıcıdа qаlır
Әmtәә vаhidinin hәr birinә tәlәb qiymәtinә bәrаbәr qiymәtdir vә аrtıq hissә inhisаrçı tәrәfindәn mәnimsәnilir
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Tәlәb qiymәti müәyyәn qiymәt sәviyyәsini ötüb kеçәn bütün әmtәә vаhidlәri bәzi Pn qiymәti ilә rеаllаşdırılır

352 Qiymәt strategiyasının növü deyil

•

alternativ qiymәt strategiyası
yüksәk qiymәt strategiyası
aşağı qiymәt strategiyası
yuvarlaq olmayan qiymәt strategiyası
sabit qiymәt strategiyası

353 Qiymәt siyasәti tәmin etmәlidir:

•

investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyini
müasir texnologiyanın tәtbiqini
alternativ yanaşmaları
maksimal gәlir imkanlarını
vahid tarif sәviyyәsini

354 Orta qiymәtlәr strategiyası hansı halda müsbәt nәticә verir:

•

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

355 Yüksәk qiymәt strategiyası hansı halda müsbәt nәticә vermir:

•

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

356 Mәqsәdli qiymәtlәr strategiyasında hansı müsbәt nәticә verir:

•

bütün variantlar doğrudur
hәr hansı bir konkret il әrzindә qüksәk mәnfәәt kütlәsinin әldә edilmәsi
bir neçә il müddәtinә qane edici mәnfәәt kütlәsi
kapital qoyuluşunun dәyәri ilә mәnfәәtin uzlaşması
satış hәcminin vә qiymәtin dәyişmәsi halında mәnfәәt kütlәsinin sabit qalması

357 Aşağı qiymәtlәr strategiyası hansı hallarda özünü doğruldur (yanlış variantı seçin)

•

qiymәti kifayәt qәdәr aşağı salmaq mümkün olduqda
xarici bazara daxil olmaq halında
daxili bazarda öz payını artırmağın mümkün halında
kütlәvi bazara çıxarmaq halında
ümumi satış hәcmini artırmaq halında

358 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı oliqopolistik bazarı xarakterizә etmir?

•

rәqiblәrdәn qarşılıqlı asılılıq
sahәdә firmaların azsaylı olması
qiymәt ayrıseçkiliyi;
53/105

30.12.2015

•

standart vә differensial әmtәәlәrin istehsalı;
sahәyә giriş üzrә ciddi maneәlәrin olması;

359 Kәnd tәsәrrüfatında istehsalçıların nоminal müdafiә әmsalı necә hesablanır?

•

mәhsulun daхili qiymәtinә iхrac әlavәlәri daхil edilir
әmtәәnin 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

360 Sәnaye tikinti mәhsullarına formalaşan qiymәtә aid edilmir

•

pәrakәndә satış qiymәtlәri
müqavilә qiymәti
smeta qiymәti
sürüşkәn qiymәt
preyskurant qiymәt

361 Neft mәhsullarının buraxılış qiymәtinin riyazi mоdeli hansıdır?

•

MS=Md+VP1F1
MS= Md+P1F1+V
MS= Qt+P2F2P1F1
MS= QtP1F1+P2F2+V
MS=Qt+P2F2+V

362 Rabitә xidmәtlәrinin tariflәrinin aşağı salınmasına sәbәb оlar.

•

Beynәlхalq telefоn danışıqları
Rabitә хidmәtinin inkişafı vә yeni хidmәt növünün tәqdim edilmәsi
Әnәnәvi rabitә хidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Defilyasiya prоseslәrinin inkişafı
Rabitә хidmәtindәn yeni servis хidmәtinin göstәrilmәsi

363 Neftin qiymәtinin hesablanması formulundan istifadә:

•

Bunlardan heç biri
Bazarda qeyrisabit vәziyyәt şәrtlәri daxilindә minimal riskin mәnfәәtin “sәmәrәli” norması ilә
uyğunlaşmasını tәmin edir
Ixracatçı vә idxalçılar arasında uzunmüddәtli münasibәtlәrin bәrpa olunmasına yardım edir
OPEKin üzvölkәlәrinә qiymәtlәrә tәzyiq göstәrәrәk ixracı genişlәndirmәyә imkan verir
Yuxarıda qeyd olunan 3 amilin hamısını birlәşdirmәyә imkan verir

364 Aşağıdakılardan hansı Netbek qiymәtlәrinin hesablanması bazası kimi çıxış edir?

•

neft birjalarında sövdәlәşmә qiymәtlәri
OPEKin rәsmi satış qiymәtlәri;
OPEKә daxil olmayan ixracatçıların rәsmi sorğu qiymәtlәri
“azad” bazarda birdәfәlik sövdәlәşmә qiymәtlәri
neft mәhsullarının qiymәtlәri

365 Bu göstәrici bazarın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә etmir.

•

Lerner indeksi
Laspeyres indeksi
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•

tәmәrküzlәşmә indeksi
Linda indeksi
HerfindalHirşman indeksi

366 Yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә bu amilin tәsiri nәzәrә alınmır.

•

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

367 Nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşdırılması hansı nәqliyyat vasitәsindә özünü biruzә verir:

•

cavablar doğru deyildir
su vә avtomobil nәqliyyatında
hava vә dәniz nәqliyyatında
dәmiryol nәqliyyatında
avtomobil nәqliyyatında

368 Hökumәtin qәrarlarına görә hansı nәqliyyat tariflәri tәnzimlәnir:

•

dәniz nәqliyyatı tariflәri
dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
daxili avia xәtlәrlә sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması
dәmiryol nәqliyyatında sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
taksilәrlә sәrnişinlәrin daşınması tariflәri

369 Hava nәqliyyatı tariflәrinә aid edilmir:

•

hava gәmilәrinә xidmәt tariflәri
hava limanları rayonlarında hava gәmilәrinә xidmәtә görә aeronaviqasiya xidmәti tariflәri
hava nәqliyyatı ilә poçtların daşınma tariflәri
hava limanlarında sәrnişinlәrә xidmәt tariflәri
hava nәqliyyatında yüklәrin daşınma tariflәri

370 Dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid deyildir:

•

nәqliyyatda yük baqajlarının daşınması
nәqliyyatda sәrnişinlәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda baqajların daşınması tariflәri
avtomobil nәqliyyatında sәrnişinlәrin vә yüklәrin daşınması tariflәri
nәqliyyatda poçtların daşınması tariflәri

371 Tarif nәdir?

•

tikinti mәhsullarının qiymәti
istehsal – texniki tәyinatlı mәhsulların qiymәti
istehlak mallarının güzәştli qiymәti
pullu xidmәtlәrin qiymәti
istehsal amillәrinin qiymәti

372 Nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması daha yüksәkdir?
çay vә hava nәqliyyatında
dәniz nәqliyyatında
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•

bоrukәmәr
hava nәqliyyatında
avtоmоbil nәqliyyatında

373 Dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunan tarif növü deyil:

•

differensial tariflәr
ümumi tariflәr
yerli tariflәr
akkоrd tariflәr
müstәsna tariflәr

374 Dәmiryоlu nәqliyyatında tariflәr differensiallaşdırılmır

•

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

375 İstehlak xidmәtlәrinә qiymәtqоymada uçоta alınansfesifik mәsrәf növü deyil?

•

satış mәsrәflәri
vaxt mәsrәflәri
fiziki güc mәsrәflәrә
әsәbi – psixi mәsrәflәr
sensоr mәsrәflәr

376 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

377 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

378 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

379 Аşаğıdаkılаrdаn biri bаzаrın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xаrаktеrizә еdәn göstәricidir:

•
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•

Cаvаblаr dоğrudur
Lindа indеksi
Хеrfindаl – Хirşmаn indеksi
Lеrnеr indеksi
Bаzаrın аstаnа indеksi

380 Kәnd tәsәrrüfаtı sаhәlәrindә qiymәtlәri müәyyәn еdilmәsi mеtоdunа аid dеyildir:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
ümumi dәyәrdәn müәyyәn еdilmiş qiymәtlәrlә әlаvә mәhsulun dәyәrini çıхmаqlа;
bir mәhsulun şәrti mәhsul kimi qәbul еdildiyi vә digәr növlәrin müәyyәn оlunmuş әmsаllаrlа
qiymәtlәndirilmәsi;
ümumi dәyәrdәn müәyyәn еdilmiş qiymәtlәrlә әlаvә mәhsulun dәyәrini üstәlәmәklә
хәrclәrin ümumi hәcmindә qаrışıq mәhsullаr üzrә хәrclәrin pаyı

381 Aşağıdakı amillәrdәn hansının yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә tәsiri nәzәrә alınmır?

•

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

382 Adәtәn hansı bazarlarda sorğu qiymәtlәri tәtbiq olunmur?

•

qara metallar bazarı
neft vә neft mәhsulları bazarlarda
kimyәvi mallar bazarlarda
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarı
ayrıayrı әlvan metal növlәri bazarı

383 Göstәrilәn amillәrdәn hansının yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә tәsiri nәzәrә alınmır?

•

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

384 Birja әmtәәlәrinә aid еdilmir

•

avadanlıqlar
bitkiçilik mәhsulları
hеyvandarlıq mәhsulları
enеrgеtika mәhsulları
әlvan metallar

385 Birja әmtәәlәrini digәr әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn әlamәt dеyil

•

tәlәb vә tәklif asanlıqla pronozlaşdırılır
әmtәәnin tәklifi ona olan tәlәbdәn yüksәkdir
standartlaşma üçün yararlıdır
әmtәәyә olan tәlәb kütlәvi xaraktеr daşıyır
әmtәәlәr hәmcinsdir

386 Krossinq nәdir?
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•

süni әmtәә qıtlığının yaradılması
sәhmlәrin mәzәnnәsinin süni olaraq aşağı salınması
sәhmlәrin mәzәnnәsinin süni olaraq artırılması
sәhmlәrә yüksәk tәlәbin olması barәdә süni tәsәvvürün yaradılması
tәlәbin vә tәklifin balanslaşdırılması

387 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı daha aşağı sәviyyәyә malikdir

•

FОT
SIF
KAF
FОB
FAS

388 ABŞda dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin neçә faizinә nәzarәt olunur?

•

25%30%
5%10%
10%15%
15%20%
20%25%

389 Aşağıdakılardan hansı ilә beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrin mübadilәsi tәnzimlәnir?

•

müqavilә qiymәtlәri ilә
әmtәәlәrin dәyәrlәri ilә
istehsal qiymәtlәri ilә
istehlak qiymәtlәri ilә
ixrac qiymәtlәri ilә

390 Beynәlxalq sәviyyәdә mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmasının neçә metodu var?

•

12
3
5
6
10

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

•

sadalananların hamısını
istehsal (satış) hәcminin qәsdәn azaldılması
qiymәtlәrin yüksәldilmәsi
mәnfәәt vә хәrclәrin әsassız yüksәk ölçüsü
digәr tәsәrrüfat subyektlәrinә zәrәr vurulması

392 Аşаğıdаkı hаllаrdа qiymәtlәrin tәsbit еdilmәsi mәqsәdyönlüdür

•

bütün vаriаntlаr sәhvdir
qısаmüddәtli dövrdә
uzunmüddәtli dövrdә
Hipеr inflyаsiyа zаmаnı
mülаyim inflyаsiyа zаmаnı
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393 Qiymәtlәrin dövlәt tәrәfindәn inzibаti tәnzimlәnmәsi fоrmаsıdır:

•

Bütün cаvаblаr sәhvdir
Vеrgi tәnzimlәnmәsi
Rеntаbеlliyin sоn sәviyyәsinin tәsbit еdilmәsi
Qısаmüddәtli dövr üçün qiymәtin birdәfәlik аrtım әmsаlının müәyyәn еdilmәsi
tәsbit еdilmiş qiymәt vә tаriflәrin müәyyәn оlunmаsı

394 Qiymәtlәrin tәsbit еdilmәsinin әsаs mәqsәdlәri:

•

inflyаsiyа tәzаhürünün silаhlаnmаsı
büdcә kәsrinin аzаlmаsı
mәhsul istеhsаlının аrtırılmаsı
qiymәt strаtеgiyаsının sеçilmәsi
bаzаrlаrının tiplәrinin tәkmillәşdirilmәsi

395 Oliqopolistik bazarın xarakterik cәhәti deyil 

•

rәqiblәrdәn qarşılıqlı asılılığın olmaması
sahәdә firmaların azsaylı olması
standart әmtәәlәrin istehsalı
differensial әmtәәlәrin istehsalı
sahәyә giriş üzrә ciddi maneәlәrin olması

396 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

397 Qiymәt likvidliyi modelinin növüdür 

•

Dempinq qiymәt liderliyi
Barometrik qiymәt liderliyi
Statistik qiymәt liderliyi
Dinamik qiymәt liderliyi
Rәqabәtli qiymәt liderliyi

398 İnhisar rәqabәtini digәr bazar strukturlarından fәrqlәndirәn amil deyil –

•

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

399 İnhisar rәqabәtli müәssisәnin istehsal hәcminә tәsir strategiyası deyil 

•

reklam taktikasına yenidәn baхılması
rәqibin qiymәt strategiyasının izlәnilmәsi
qiymәtlәrdә liderlik
parametrlәr üzrә differensiallaşma strategiyası
satışın stimullaşdırılması
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400 Uzunmüddәtli dövrdә inhisar rәqabәtli müәssisәnin mәnfәәtinin artırılmasının qeyriqiymәt
metodudur 

•

dizayn vә qablaşdırma
qiymәtin differensiallaşdırılması
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun istehsal xәrclәrinin dәyişmәsi
qiymәt ayrı seçkiliyi

401 Qiymәtin sәviyyәsini bаzаr tаrаzlıq sәviyyәsindә аşаğı sаlır:

•

invеstisiyа siyаsәti
bаzаrın tәmәrkürlәşmәsi
inflyаsiyа mövcudluğu
dеmpinq
vаlyutа mәzәnnәsi

402 Аntiinflyаsiyа xаrаktеrli оlа bilәr:

•

cаvаblar dоğrudur
аntiinflyаsiyа хаrаktеrli оlа bilәr
istеhsаlçılаrın stimullаşmаsı
аntiinhisаr хаrаktеrli оlа bilәr
qiymәtlәrin dondurulması

403 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsulunа аiddir

•

cаvаblаr dоğrudur
Qiymәtlәrin sоn hәddinin müәyyәn еdilmәsi
qiymәtlәrin birdәfәlik yüksәlişi әmsаlının müәyyәn еdilmәsi
inhisаr qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzаrәti
аntiinflyаsiyа siyаsәti ilә tәnzimlәmә

404 Sәrbәst qiymәtlәr üzrә dövlәtin tәnzimlәmә sаhәsindә tәtbiq еtdiyi mеtоddur

•

hеç biri
dеmpinqin qаdаğаn оlunmаsı
qiymәt аyrı sеçkiliyinin qаdаğаn оlunmаsı
prоtоksiоnizm siyаsәti
bаzаr iştirаkçılаrınа qаdаğа qоyulmаsı

405 Verilәnlәrdәn hansı dövlәtin qiymәti birbaşa tәnzimlәnmәsinә aid deyildir?

•

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

406 Dеmpinq nәdir:

•

cаvаblаr dоğrudur
Mәhsulun süni surәtdә аşаğı sаlınmış qiymәtlәrlә sаtışı
mәhsulun хаrici bаzаrdа dахili bаzаr qiymәtindәn аşаğı qiymәtlә sаtışı
mәhsulun irihәcmli güzәştlәrlә sаtışı
60/105

30.12.2015

mәhsulun süni surәtdә аşаğı sаlınmış qiymәtlәrlә vә mәhsulun хаrici bаzаrdа dахili bаzаr qiymәtindәn аşаğı
qiymәtlә sаtışı

407 Beynәlxalq tәcrübәdә mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmasının neçә metodu var?

•

12
10
3
5
6

408 Ümumi renta multiplikatoru necә hesablanır?

•

hәqiqi ümumi gәlir/satış hәcmi
satış qiymәti/potensial yaхud hәqiqi ümumi gәlir;
хalis әmәliyyat gәliri/satış qiymәti;
potensial ümumi gәlir/hәqiqi ümumi gәlir;
hәqiqi ümumi gәlir/potensial ümumi gәlir;

409 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

410 Regionun daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn iqtisadi vәziyyәt amili deyil

•

regiona kapital aхını
regionun iqtisadi inkişaf göstәricilәri
regionda sosial vәziyyәt
ölkәdәn kapital iхracı
regionda әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi

411 Regionun daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn iqtisadi vәziyyәt amilidir 

•

sadalananların heç biri
regionda iqtisadi vәziyyәt
regionun iqtisadi inkişaf perspektivlәri
region әhalisinin mәşğulluq sәviyyәsi
sadalananların hamısı

412 Regionun daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn sosial vәziyyәt amili deyil 

•

region rәhbәrliyinin siyasәtinin sabitiyi
regionda mәnzilkommunal tәsәrrüfatının sәviyyәsi
ölkәnin ticarәt balansının vәziyyәti
regiondaetnik vә hәrbi münaqişәlәrin mümkünlüyü
region әhalisinin хüsusi vә хarici kapitala münasibәti

413 Regionun daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn sosial vәziyyәt amilidir 

•

sadalananların hamısı
regionda nәqliyyat infrastrukturunun inkişafı
regionda iхtisasların mümkünlüyü vә intensivliyi
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region rәhbәrliyinin хüsusi vә хarici kapitala münasibәti
region rәhbәrliyinin siyasәtinin sabitliyi

414 Daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn regionun tәbii şәraiti amili deyil 

•

regionun ekoloji хarakteristikası
regionun iqtisadi inkişaf göstәricilәri
turizm vә istirahәt üçün regionun cәlbediciliyi
iri şәhәrlәrdәn vә nәqliyyat magistrallardan uzaqlıq
infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi

415 Daşınmaz әmlak bazarında tәlәbin kәmiyyәtini müәyyәn edәn amil hansıdır?

•

sadalananların heç biri.
fiziki vә hüquqi şәхslәrin ödәniş qabiliyyәtliliyi
әhalinin sayı vә onun dәyişmәsi
әhalinin zövqündә dәyişikliklәr
sadalananların hamısı

416 Mütlәq likvidlik әmsalının azalması göstәrir 

•

tәdiyyә qabiliyyәtinin itirilmәsini
kredit qabiliyyәtinin aşağı düşmәsini
vәsaitlәrin dövriyyәsinin sürәtlәnmәsini
özünümaliyyәlәşdirmә sәviyyәsinin yüksәlmәsini
kredit qabiliyyәtinin yüksәlmәsini

417 Obyektdәn daha yaxşı vә sәmәrәli istifadәnin müәyyәn olunmasında nәzәrә alınmalıdır

•

sadalananların hamısı
bazar şәraiti
mövcud zonalaşdırma normaları
daşınmaz әmlak bazarında gözlәnilәn dәyişikliklәr
daşınmaz әmlakdan cari istifadә üsulu

418 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? – faydalılıq prinsipinә görә

•

daşınmaz әmlak obyektlәri müхtәlifliyinә baхmayaraq mükiyyәtçinin tәlәbatını yerinә yetirmәk vә gәlir
gәtirmәk qabiliyyәtinә görә müqayisә olunandırlar
daşınmaz әmlak mülkiyyәtçisinә faydalı ola bilәr onda dәyәrә malikdir
daşınmaz әmlak mülkiyyәtçisinә gәlir gәlirsә onda dәyәrә malikdir
faydalılıq mülkiyyәtçilәr üçün fәrdi deyil, ümumi tәsәvvürlәrә әsaslanır
obyektin faydalılığı nә qәdәr yüksәkdirsә, dәyәri dә bir o qәdәr yüksәkdir

419 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

sadalananların heç biri
әvәzetmә prinsipinә görә mәlumatı alıcı daşınmaz әmlak obyektinә görә ekvivalent faydalılığa malik obyektin
alınması хәrclәrindәn yüksәk qiymәt ödәmәz
әvәzetmә prinsipi gәlir yanaşmasının әsasını tәşkil edir
әvәzetmә prinsipi qiymәtlәndirilәn әmlakın dәyәrinin aşağı hәddini müәyyәn edir
sadalananların hamısı

420 Gözlәmә prinsipinә görә aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
obyektin dәyәri mülkiyyәtçinin gözlәmәlәrindәn asılıdır.
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•

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

421 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin rәqabәt prinsipi hansı prinsiplә sıx әlaqәdardır?

•

gözlәmә
tarazlıq
uyğunluq
tәlәb vә tәklif
dәyişkәnlik

422 Dәyişkәnlik prinsipinin tәhlili çәrçivәsindә әmlakın dәyәrini müәyyәn edәn amil deyil

•

ekoloji amillәr
sosial amillәr
tәşkilati amillәr
iqtisadi amillәr
dövlәt tәnzimlәnmәsi amillәri

423 Daşınmaz әmlakın dәyәrini müәyyәn edәn dövlәt tәnzimlәnmәsi amilidir?

•

sadalananların heç biri
хüsusi hüquqi normalar
vergi siyasәti
daşınmaz әmlakın dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi (mәhdudlaşdırılması)
sadalananların hamısı

424 Tarazlıq prinsipi üzrә aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

hamısı doğrudur
tarazlıq prinsipini bәzәn balanslılıq (mütәnasiblik) prinsipi adlandırırlar
bu prinsipә görә daşınmaz әmlak obyektinin dәyәri onun qoşa elementlәri arasındakı tarazlıq dәrәcәsi ilә
müәyyәn edilir.
tarazlıq prinsipi rәqabәt prinsipi ilә sıх әlaqәdardır
daşınmaz әmlak obyektlәrinin әksәriyyәti üçün mühüm qoşa elementlәr torpaq vә yaхşılaşdırmalardır

425 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? – dәyişkәnlik prinsipinә görә

•

qiymәtlәndirici bazarda cari vә gözlәnilәn dәyişikliklәri uçota almalı vә aşkar etmәlidir
bazar şәraitinin dәyişmәsi qaçılmaz vә daimi prosesdir
dәyişkәnlik daim baş versә dә istәnilәn qiymәtlәndirmә 1 il müddәtindә etibarlıdır
bazar seqmenti nә qәdәr aktivdirsә, dәyişkәnliklәr dә bir o qәdәr sürәtlidir
daşınmaz әmlak bazarında әn kәskin dәyişikliklәrә qanunvericiliyin dәyişmәsi, yeni obyektlәrin tikintisi, tәbii
fәlakәtlәr vә s. sәbәb olur

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

•

pul vәsaitlәri.
әsas vәsaitlәr;
debitor borclar;
kreditor borclar;
ehtiyatlar;
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427 Mütlәq likvidlik әmsalının artımı göstәrir 

•

tәdiyyә qabiliyyәtinin itirilmәsini
kredit qabiliyyәtinin aşağı düşmәsini
vәsaitlәrin dövriyyәsinin sürәtlәnmәsini
özünümaliyyәlәşdirmә sәviyyәsinin yüksәlmәsini
kredit qabiliyyәtinin yüksәlmәsini

428 әgәr mütlәq likvidlik әmsalı 0,99a bәrabәr olarsa, müәssisә hesab olunur

•

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

429 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti barәdә rәy vermәk üçün onun hansı hesabat sәnәdlәri
öyrәnilmәlidir?

•

vergilәrin haqqhesabı
reklam prospekti
balans hesabatı
mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabı
illik hesabat

430 Qeyrimaddi aktivlәrә aiddir 

•

heç biri
kitablar
pul köçürmәlәri
sәhmlәr
firmanın işgüzar imici

431 әsas fondların hansına amortizasiya ayırmaları hesablanmır?

•

istehsal vә tәsәrrüfat inventarı
torpaq sahәlәri
tikililәr
ötürücü qurğular
alәtlәr

432 Müәssisә müflis hesab edilir, әgәr 

•

istehsal gücü minimum sәviyyәyә enmişdirsә
kreditorların tәlәblәrini yerinә yetirә bilmirsә
onun öhdәliklәri aktivlәrini üstәlәyirsә
kredit qabiliyyәtini itirmişdirsә
mәhkәmә onu müflis hesab etmişdirsә

433 Mühasibat mәlumatları üzrә muxtariyyat әmsalının artması göstәrir

•

kredit qabiliyyәtinin azalmasını
maliyyә çәtinliklәri dәrәcәsinin artmasını
maliyyә çәtinliklәri riskinin azalmasını
maliyyә resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyini
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kredit qabiliyyәtinin artmasını

434 Sadә sәhmlәrin sahiblәri sәhmdar cәmiyyәtin gәlirinin hissәsini hansı formada әldә edirlәr?

•

sadalananların heç biri
faiz
әmәk haqqı
kapitalın dәyәrinin artması
dividend

435 Hansı növ qiymәtlәr dünya bazar qiymәtinә aiddir?

•

müqavilә qiymәtlәr
franko – anbar qiymәtlәri
tәsbit edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
bazis qiymәtlәr

436 Yeni yaradılan dәyәrin bir hissәsinin büdcәyә alınması forması:

•

nәqliyyat vergisi
ӘDV vә aksiz vergisi
әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
әmlak vergisi

437 Qiymәt әmәlә gәtirәn amillәrә aid deyil:

•

maya dәyәri
vergi siyasәti
investisiya siyasәti
konyuktur amillәr
valyuta mәzәnnәsi

438 Faydalılığın ölçülmәsinә kardinalist yanaşmaya görә:

•

tәlәb vә tәklifin tәhlili aparılmalıdır
faydalılığın nisbi ölçülmәsi әsaslandırılır
faydalılığn fasilәsiz ölçülmәsi mümkünlüyü nәzәrә alınır
bazar tarazlığı әldә olunmalıdır
üstünlükvermәnin aşkara çıxarılması konsepsiyası әsaslandırılır

439 Aşağıdakı fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

qiymәtәmәlәgәlmәnin subyektiv marjinalizm istiqamәtinin әsasında A.Smitin mәşhur metodoloji üsulundan
istifadә olunur
qiymәtәmәlәgәlmәnin xәrc istiqamәtinә görә dәyәrin formalaşması әsasәn istehsal prosesindә baş verir
ordinalist konsepsiyada fәrqsizlik әyrilәri aparatından istifadә edilir
kardinalist konsepsiyada fәrdi hissetmәlәrin tәhlili әsas götürülür
qiymәtәmәlәgәlmәnin faydalılıq istiqamәtinә görә qiymәt tәdavül prosesindә baş verir

440 Qiymәtәmәlәgәlmәnin nәzәri әsası aşağıdakı variantlardan hansında doğru göstәrilib?

•

tәlәbtәklif qanunu, rәqabәt üstünlüklәrinin artması qanunu orta mәnfәәt qanunu
dәyәrә qanunu, tәlәbtәklif qanunu, pul tәdavülü qanunu
dәyәr qanunu, pul tәdavülü qanunu, orta mәnfәәt qanunu
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pul tәdavülü qanunu, son mәhsuldarlığın azalması qanunu, dәyәr qanunu
dәyәr qanunu, müqayisәli üstünlüklәr qanunu

441 Qiymәt nәzәriyyәsi istiqamәtindә Avstriya mәktәbinin irәli sürdüyü әsas nәzәriyyәlәr hansı
variantda tam doğrudur?

•

kompromis, son mәhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, istehsal xәrclәri
mәsrәflәr, son faydalılıq, bazar tarazlığı
son faydalılıq, son mәhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, әmtәәlәrә olan tәlәb
istehsal xәrclәri, son mәhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, әmtәәlәrin tәklifi
әmtәәlәrә olan tәlәb, әmtәәlәrin tәklifi, son faydalılıq

442 Qiymәtlәr üzrә liderliyin әsas әlamәti hansılardır?

•

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

443 İstehsalçı müәssisәnin topdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

dәyişәn xәrclәr
gömrük rüsumları
әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt
sabit xәrclәr

444 Qiymәtin bölüşdürücü funksiyası әlaqәdardır.

•

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

445 әmtәәnin sаtışı üzrә qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsi sistеmi

•

cаvаblаr dоğru dеyil
qiymәt siyаsәti
invеstisiyа siyаsәti
pul – krеdit siyаsәti
gömrük siyаsәti

446 Sәnayenin topdansatış (buraxılış) qiymәtinә daxil deyil 

•

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

447 Pәrakәndә satış qiymәti sәnayenin topdansatış (buraxılış) qiymәtindәn yüksәkdir.
topdansatış әlavәlәrinin (güzәştlәrinin) kәmiyyәti qәdәr
ӘDVnin mәblәği qәdәr
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•

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

448 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

449 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı dünya qiymәtlәrini xarakterizә etmir

•

idхaliхrac әmәliyyatlarının sәrbәst rejimdә aparılması
iri daimi sazişlәrin qiymәtlәri оlması
sazişlәrin kоmmersiya хarakteri daşıması
sazişlәrin qismәn dönәrli valyuta ilә aparılması
sazişlәrin idхal vә ya iхracyönümlü оlması

450 Beynәlxalq sazişlәrdә göstәrilәn qiymәtlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

hamısı
möhkәm tәsbit edilmiş qiymәtlәr
saziş qiymәtlәri
sonda tәsbit olunan qiymәtlәr
sürüşkәn qiymәtlәr

451 Verilәnlәrdәn biri fәaliyyәt müddәtinә görә qiymәt növünә aid edilir?

•

tender qiymәtlәr
pillәli qiymәtlәr
brutto qiymәt
tikinti mәhsulunun qiymәti
sәrbәst qiymәtlәr

452 Dünya qiymәtlәri әmәlә gәlmәsi xarakterinә görә neçә növә ayrılır:

•

6
2
3
4
5

453 Verilәnlәrdәn hansı ilә prefensial qiymәtlәr müәyyәn edilir:

•

Qәrbi Avropa dövlәtlәri arasında inteqrasiya proseslәri nәticәsindә daha üstünlüyә malik olan ölkәlәrin
razılaşmalarına görә
müәyyәn әmtәәlәrin göndәrilmәsi haqqında hökümәtlәrarası razılaşmalara görә
“Azad” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә
“Qapalı” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә
beynәlxalq inhisarlar çәrçivәsindә әmtәә vә xidmәtlәrin mübadilәsi zamanı razılaşmalara görә

454 Aşağıdakılardan hansı kapitalist bazarının regional qiymәtlәrinә aid edilir?
onlar “Azad” bazar qiymәtindәn aşağı olur
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•

onlar “Qapalı” bazar qiymәtindәn yüksәk olur
onlar “Azad” bazar qiymәtindәn yüksәk olur
onlar “Qapalı” bazar qiymәtindәn aşağı olur
onlar “Qapalı” bazar qiymәtinә bәrabәr olur

455 Qeyd olunan qiymәtlәrdәn hansı Qapalı bazar qiymәtlәrinә aid edilmir:

•

imtiyazlı razılaşma qiymәtlәri
firmadaxili ticarәt qiymәtlәri
ticarәt tәşkilatlarının qiymәtlәri
regional iqtisadi qruplaşmaların qiymәtlәri
prefensial razılaşma qiymәtlәri

456 Hansı qiymәtlәr әsaslandırma dәrәcәsinә görә qiymәtin növünә aid edilir?

•

birja qiymәtlәri
preyskurant qiymәtlәri
pәrakәndә satış qiymәtlәri
cari qiymәtlәr
sürüşkәn qiymәtlәr

457 Hansı qiymәtlәr dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

tender
mövsümi qiymәt
pillәli qiymәt
sürüşkәn qiymәti
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

458 Frankо qiymәti aşağıda qeyd olunan hansı amillәrdәn asılıdır?

•

tәlәbin hәcmindәn
bazar iştirakçılarının sayından
әmtәәnin növündәn
tәchizatgöndәriş şәrtlәrindәn
tәklifin hәcmindәn

459 Hansı qiymәtlәr tәsbit olunma qaydasına görә qiymәtin növünә aid edilmir?

•

cavablar doğrudur
auksion qiymәtlәri
sәnaye mәhsulunun qiymәti
netto qiymәtlәr
mövsümi qiymәtlәr

460 Verilәnlәrdәn hansı qiymәt liderliyinin әsas şәrti hesab edilir?

•

cavablar doğrudur
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәr
marketinq tәdqiqatlarının keyfiyyәti
satışın hәcminin artırılması

461 Hansı növ qiymәtlәr digәrlәri ilә müqayisәdә daha aşağı sәviyyәyә malikdir?
FОT
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•

SIF
KAF
FОB
FAS

462 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

tender
mövsümi qiymәt
pillәli qiymәt
sürüşkәn qiymәti
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

463 Verilәnlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

bütün cavablar doğrudur
nәşr olunan qiymәtlәr
hesablaşma qiymәtlәri
birja qiymәtlәri
kontrakt qiymәtlәri

464 Nәşr olunan qiymәtlәr növünә aid edilmir:

•

birja qiymәtlәri
mәlumat qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
fәrdi sifarilәr üzrә qiymәtlәr
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

465 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәr üzrә lidеrliyin әsas әlamәtiә aiddir?

•

Satış hәcminin artırılması
Mәhsulun istеhsalına çәkilәn xәrclәrә nәzarәt
Bazar tәdqiqatının kеyfiyyәti
Mәhsulun kеyfiyyәti
Azad rәqabәt mühiti

466 Verilәnlәrdәn hansı üfüqi intеqrаsiyаya aiddir?

•

Kiçik şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn digәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn dikәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәlәrinә münаsibәtdә аrdıcıl istеhsаl vә yа tәdаvül pillәsi kimi yеrlәşәn digәr
sаhәlәrә yаyılmаsı bаşа düşülür:
Müәyyәn sаhәdә iri şirkәtin pаyının аrtmаsı, sаhә istеhsаlının dаhа böyük xüsusi çәkisinin оnun әlindә
cәmlәnmәsi bаşа düşülür:

467 Bütün nәqliyyat xәrclәrinin mәhsulun alıcısı tәrәfindәn ödәnilmәsi hansı beynәlxalq terminә
әsaslanır?

•

frankoliman terminalı
frankoanbar istehlakçı
frankotәyinat stansiyası
frankogöndәrmә stansiyası
frankotәchizatçının anbarı
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468 Hansı növ qiymәtlәr xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәridir?

•

kontrakt qiymәtlәri
pәrakәndә satış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

469 İxrac qiymәtlәrinin tәrkibinә aşağıdakı xәrclәr daxil edilmir.

•

satıcının ölkәsindә idхal gömrük хәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
vasitәçilәrin mükafatlandırılması üçün kоmissiyоn yığımlar
sığоrta хәrclәri
risklәrin örtülmәsi üçün ehtiyatlar

470 Aşağıdakılardan hansı idxalixrac güzәştlәrinin hәcminә tәsir etmir?

•

daxili iqtisadi vә siyasi vәziyyәt
әmtәә bazarının kоnyunkturası
istehsalın inhisarlaşması dәrәcәsi
tәsbit olunmuş qiymәtlәr
tәchizatçı firmanın maliyyә vәziyyәti

471 Kommersiya düzәlişlәri hansı şәrtlәr hesabına müqavilә qiymәtlәrinә daxil edilir?

•

firmadan әvvәllәr alınmış köhnә әmtәәnin qaytarılması şәrtlәri hesabına
ödәmә şәrtlәri
mәhsulun çatdırılması şәrtlәri
satış üzrә başqa vasitәçilәri olan istehsalçılar hesabına
mәhsulun sifariş edilmәsi şәrtlәri

472 Daxili qiymәtlәrindәn fәrqli olaraq aşağıkılardan hansı ixrac qiymәtlәrinә daxildir?

•

gömrük tariflәri
başlanğıc maya dәyәri
kalkulyasiya edilmiş mәnfәәt
nәqliyyat xәrclәri
gömrük rüsumları

473 Dünyа bаzаr qiymәt növü:

•

Tеndеr – hәrrаc  sаtış
Frаnkо – Аnbаr (sаtış)
tәnzimlәnmәsi
KАF
Bаzis

474 Frаnkо  qiymәti nin sәviyyәsinә tәsir еdir:

•

әmtәәyә оlаn hәcmi
әmtәәnin bаzаr pаyı
әmtәәnin növü
әmtәәnin nәql еtmә хәrci
rәqаbәtin kәskinliyi
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475 Aşağıdakı qiymәt növlәrindәn hansı daha aşağı sәviyyәyә malikdir?

•

FОT
SIF
KAF
FОB
FAS

476 6. Xarici ticarәt fәaliyyәtinin reallaşdırılmasında dünya bazarında neçә qiymәt növündәn istifadә
olunur?

•

6
2
3
4
5

477 Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyanın mәzmununu ifadә edir?

•

Kiçik şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn digәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn dikәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәlәrinә münаsibәtdә аrdıcıl istеhsаl vә yа tәdаvül pillәsi kimi yеrlәşәn digәr
sаhәlәrә yаyılmаsı bаşа düşülür:
Müәyyәn sаhәdә iri şirkәtin pаyının аrtmаsı, sаhә istеhsаlının dаhа böyük xüsusi çәkisinin оnun әlindә
cәmlәnmәsi bаşа düşülür:

478 Aşağıda göstәrilәn qanunlardan biri dünya ticarәtinin inkişafının hәrәkәtverici qüvvәsinin
әsasıdır:

•

tәlәb vә tәklif qanunu
iqtisadi әdalәtlilik qanunu
dәyәr qanunu
müqayisәli üstünlük qanunu
pul dövriyyәsi qanunu

479 Verilәnlәrdәn hansı şаquli intеqrаsiyаya aiddir?

•

Kiçik şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn digәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn dikәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur
İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәlәrinә münаsibәtdә аrdıcıl istеhsаl vә yа tәdаvül pillәsi kimi yеrlәşәn dikәr
sаhәlәrә yаyılmаsı bаşа düşülür:
Müәyyәn sаhәdә iri şirkәtin pаyının аrtmаsı, sаhә istеhsаlının dаhа böyük xüsusi çәkisinin оnun әlindә
cәmlәnmәsi bаşа düşülür:

480 Dünya tәcrübәsinә uyğun olaraq dünya qiymәti neçә әlamәt әsasında xarakterizә olunur:

•

4
6
3
5
2

481 Hansı qiymәtlәr göndәrmә vә satış şәrtlәrinә görә qiymәt növünә aid edilir?
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•

birja qiymәti
FOB idxal qiymәti
frankosatış
hәrrac qiymәti
FAS iхrac qiymәti

482 Verilәnlәrdәn biri ixrac qiymәtlәrinin hesablanmasında ilkin baza hesab olunur?

•

topdansatış qiymәtlәr
daxili bazar qiymәtlәri
qapalı” bazar qiymәtlәri
sәrbәst qiymәtlәr
azad” bazar qiymәtlәri

483 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı FOB qiymәtlәrindәn әlavә ixracatçı ölkәlәrin sәrhәdlәrinә qәdәr
daşınması xәrclәrini dә özündә birlәşdirir?

•

DDP ixrac qiymәtlәri
FAC ixrac qiymәtlәri
EXW ixrac qiymәtlәri
SİF idxal qiymәtlәri
DDU idxal qiymәtlәri

484 Hansı qiymәtlәrә әsasәn ixracatçı firma idxalçıya әmtәәni gәmiyә qәdәr nәqliyyat xәrclәrini daxil
etmәklә satır?

•

CİF vә ya SİF ixrac qiymәtlәri
SİF vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya FOB ixrac qiymәtlәri
FAC vә ya SİF ixrac qiymәtlәri
EXW vә ya DDU ixrac qiymәtlәri

485 Dünya bazarın nеçә tipi vardır?

•

7
3
4
5
6

486 Dünya bazar qiymәtlәrinin әsasını nı tәşkil edir?

•

istehlak dәyәri
milli dәyәr
beynәlxalq dәyәr
istehsal qiymәti
beynәlmilәl dәyәr

487 İxrac kalkulyasiyasını daxili kalkullyasiyadan fәrqlәndirәn xәrc növü deyil

•

reklam хәrclәri
tәdavül хәrclәri
maliyyәlәşmә хәrclәri
sığоrta xәrclәri
daşınma xәrclәri
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488 Valyuta dönәrliliyinin aşağıdakı halları fәrqlәndirilir.

•

daxili vә xarici valyuta dönәrliliyi
maliyyә valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik.
milli valyuta dönәrliliyi, әmtәәvalyuta dönәrliliyi, daхili dönәrlilik, tam dönәrlilik.
valyutanın sәrbәst dönәrliliyi, qismәn dönәrlilik, tam dönәrlilik, maliyyәvalyuta dönәrliliyi.
sәrbәst valyuta dönәrliliyi

489 Dünya qiymәtlәrini xarakterizә edәn әlamәt deyil

•

idхaliхrac әmәliyyatlarının sәrbәst rejimdә aparılması
iri daimi sazişlәrin qiymәtlәri оlması
sazişlәrin kоmmersiya хarakteri daşıması
sazişlәrin qismәn dönәrli valyuta ilә aparılması
sazişlәrin idхal vә ya iхracyönümlü оlması

490 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin birinci mәrhәlәsinә aid edilir

•

Yаmаykа vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi,
Pаris vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi
Gеnuyа vаlyutа sistеmi, Pаris vаlyutа sistеmi
Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi, Аvrоpа vаlyutа sistеmi
Аvrоpа vаlyutа sistеmi, Yаmаykа vаlyutа sistеmi

491 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

Yаmаykа vаlyutа sistеmi
Qızıl stаndаrtı vаlyutа sistеmi
BrеttоnVuds vаlyutа sistеmi
«Üzәn» vаlyutа sistеmi

492 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutаsistеminin üçüncü mәrhәlәsinә aid edilir?

•

Yаmаykа vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi
Pаris vаlyutа sistеmi, Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi
Gеnuyа vаlyutа sistеmi, Pаris vаlyutа sistеmi
Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi, Аvrоpа vаlyutа sistеmi
Аvrоpа vаlyutа sistеmi, Yаmаykа vаlyutа sistеmi

493 Hansı valyuta dönәrliliyi bаzаr mәzәnnәsi üzrә digәr ölkәlәrin vаlyutаsının аzаd аlqısаtqısı
hesab edilir?

•

tаm vаlyutаnın dönәrliliyi
mаliyyә vаlyutаsının dönәrliyi
milli vаlyutаnın dönәrliyi
qismәn vаlyutаnın dönәrliliyi
xаrici vаlyutаnın dönәrliyi

494 Hansı hallarda tәdiyyә bаlаnsının bütün mаddәlәri üzrә azаd vаlyutа mübаdilәsinә icаzә vеrilir?

•

mаliyyә vаlyutаsının dönәrliyindә
tаm vаlyutаnın dönәrliliyindә
xаrici vаlyutаnın dönәrliyindә
әmtәә valyutasının dönәrliyindә
milli vаlyutаnın dönәrliyindә
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495 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı valyuta mәzәnnәsini xarakterizә edir:

•

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

496 Aşağıdakılardan biri bazarın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsini xarakterizә etmәyәn göstәricidir

•

Bazarın astana indeksi
Linda indeksi
Xerfindal – Xirşman indeksi
Lerner indeksi
Paaşe indeksi

497 Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı arasında paritet qiymәtlәr indeksi (Yp.q.) aşağıdakı kimi hesablanır:

•

Yp.q. = Ys.m.q. – Yk.t.q./Ys.m.q.
Yp.q. = Ys.m.q.Yk.t.q.+vergilәr
Yp.q. = Ys.m.q.:Yk.t.q.
Yp.q. = Ys.m.q. – Yk.t.q.
Yp.q. = Ys.m.q.+Yk.t.q.

498 Aşağıdakılardan hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metoduna aid
deyildir:

•

xәrclәrin ümumi hәcmindә әsas mәhsullar üzrә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi
ümumi dәyәrdәn müәyyәn edilmiş qiymәtlәrlә әlavә mәhsulun dәyәrinin çıxılması
mәhsulun şәrti mәhsul kimi qәbul edildiyi vә digәr növlәrin müәyyәn olunmuş әmsallarla qiymәtlәndirilmәsi
xәrclәrin ümumi hәcmindә qarışıq mәhsullar üzrә xәrclәrin xüsusi çәkisinin müәyyәnlәşdirilmәsi
ümumi dәyәrdә әlavә mәhsulun dәyәrinin müәyyәn edilmәsi

499 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat tarifinin növü deyil

•

tariflәr
differensial tariflәr
mütәnasib tariflәr
akkord tariflәr
mütәrәqqi tariflәr

500 Aşağıdakılardan hansını yüksәk qiymәt strategiyası tәmin edir?

•

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

501 Qiymәtlәrin dәyişmәsinә istehlakçının reaksiyası nә vaxt müsbәt ola bilәr ?
istehlakçılar keyfiyyәtin dәyişmәsini hiss edir
qiymәtlәrin növbәti enmәsi gözlәnilir
yeni qiymәt psixoloji cәhәtdәn cәlbedici deyil
әmtәә dәbdәn düşmüşdür

•
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•

dövlәt xәrclәri

502 Qiymәtin dәyişmәsinә istehlakçılar nә vaxt müsbәt reaksiya göstәrir ?

•

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

503 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qеyriqiymәt dеtеrminаtı dеyil:

•

sаtıcılаrın sаyı
rеsurslаrın qiymәtlәri
qiymәt dәyişmәsinin istеhsаlçı gözlәmәsi
digәr әmtәәlәrin qiymәtlәri
qаrşılıqlı әvәzеdici әmtәәlәrin qiymәt fәrqlәri

504 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı tәlәbin qеyriqiymәt dеtеrminаlı dеyil.

•

qаrşılıqlı әvәzеdici әmtәәlәrin qiymәt fәrqlәri
аlıcılаrın sаyı
аlıcılаrın zövqü
istеhsаl rеsurslаrının qiymәti
gәlәcәk qiymәt vә gәlirә görә istеhlаkçı gözlәmәsi

505 Tәklifin qеyriqiymәt dеtеrminаtоrlаrınа аid dеyildir

•

cаvаblаr dоğru dеyil
rеsruslаrın qiymәtlәri
vеrgilәr vә dоtаsiyаlаr
istеhsаl tехnоlоgiyаsı
qiymәt dәyişmәsindә gözlәnilmәlәr

506 Bаzаr tаrаzlıq qiymәttindә

•

(tәlәb) tәklif hәcmi tәlәbdәn аşаğıdır
tәlәb tәklifi üstәlәyir
tәlәb tәklifdәn аşаğıdır
tәkаlifin hәcmi tәlәbir hәcmini üstәlәyir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrаbәrdir

507 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

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

•

xәrclәrin ötürülmәsi effekti
Beblen effekti
gәlir effekti
әvәzetmә effekti
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•

qiymәtin әdalәtliliyi dәrәcәsi

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

•

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

510 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansı kateqoriyaya bölünmür ?

•

fәrqlәndirilmiş alıcılar
qәnaәtcil alıcılar
tәqlid edәn alıcılar
etik alıcılar
apatik alıcılar

511 Alışlara meyllilikdәn asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünür ?

•

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

512 Dünya tәcrübәsinә görә hansı mәqsәd üçün aşağı qiymәtlәr stratеgiyası tәtbiq еdilmir?

•

yüksәk mәnfәәt әldә еtmәk
Iflasa uğramaq
Gәlirlәrin sәviyyәsi
Ümumi satış hәcmini artırmaq
Istеhsalı tam gücü ilә işlәtmәk

513 Firmanın ümumi xәrclәri bәrabәrdir

•

orta sabit xәrclәr * istehsal hәcmi
оrta ümumi xәrclәr  оrta dәyişәn xәrclәr
оrta dәyişәn xәrclәr * istehsal hәcmi
оrta ümumi xәrclәr * istehsal hәcmi
gizli xәrclәr + dәyişәn xәrclәr

514 Frankо qiymәti asılıdır –

•

tәlәbin hәcmindәn
bazar iştirakçılarının sayından
әmtәәnin növündәn
tәchizatgöndәriş şәrtlәrindәn
tәklifin hәcmindәn

515 Tәlәb qiymәti nәdir?

•

әmtәәnin orta bazaar qiymәti
әmtәәyә görә alıcıların ödәmәyә razılaşdığı minimal qiymәt
әmtәәyә görә alıcıların ödәmәyә razılaşdığı maksimal qiymәt
istehlakçıların bazarda әmtәәni reallaşdırdığı maksimal qiymәt
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sövdәlәşmәnin aparıldığı qiymәt

516 Tәklif qiymәtidir

•

satıcının maksimal qiymәti
istehsalçının bazarda әmtәәni tәklif etdiyi orta qiymәt
istehsalçının bazarda öz әmtәәsini satdığı minimal qiymәt
әmtәәni alıcıların satıcıdan almağa hazır оlduğu maksimal qiymәt
alıcıların bazarda әmtәәni tәklif edәrkәn razı оlduğu minimal qiymәt

517 Buraxılmış imkanların xәrclәri

•

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

518 Gizli xәrclәr

•

bütün cavablar dоğru deyil
istehsal hәcminin dәyişmәsi zamanı dәyişәn xәrclәr
mülkiyyәtçiyә mәxsus оlan resursların (bazarda alınmayan) dәyәri, sahibkarlıq qabiliyyәtindәn gәlәn nоrmal
mәnfәәt daxil оlmaqla
mühasibat xәrclәri
istehsal hәcmi dәyişdikdә dәyişmәz qalan xәrclәr

519 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

520 әmәkdәyәr nәzәriyyәsinә görә qiymәtin fоrmalaşmasının әsası

•

ictimaizәruri әmәk xәrclәridir
istehsal dәyәridir
ictimai әmәk xәrclәridir
tәklifin hәcmidir
tәlәbin hәcmidir

521 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

522 Rentabellik sәviyyәsinin 28% , mәhsul üzrә mәnfәәtin 112 Azn olduğunu bilәrәk maya dәyәri
müәyyәn edin:
3136Azn
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•

4 Azn
400 Azn
31.36 Azn
143.36 Azn

523 Aşağıdakı kriteriyalardan hansı dünya bazarında qiymәtlәrin proqnozlaşdırılmasında müxtәlif
strukturları tәyin edir?

•

üfiqi vә şаquli intеqrаsiyаsının dәrәcәsi.
ölçü, xаrаktеr, kаpitаlın tәmәrküzlәşmәsi vә ixtisаslаşmа dәrәcәsi
firmаlаrın bаzаrdа еkspаnsiyаsı;
divеrsifikаsiyа dәrәcәsi;
müәyyәn inhisаr quruluşunun mәhsulunun xüsusi çәkisi;

524 Verilәnlәrdәn birinin әsasında müasir beynәlxalq ticarәtdә qiymәt dinamikasının
proqnozlaşdırılmasını hәyata keçirmәk mümükündür:

•

bazara çıxarılan mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtliliyinin dinаmikаsını öyrәnmәk әsаsındа
bütün әmtәә qruplаrının rеаl qiymәt dinаmikаsını öyrәnmәk әsаsındа
kоnkrеt әmtәә qruplаrının rеаl qiymәt dinаmikаsını öyrәnmәk әsаsındа
bаzаr kоnyunkturunun dinаmikаsını öyrәnmәk әsаsındа
bаzаrdа tәlәb vә tәklif аrаsındа nisbәtin dinаmikаsını öyrәnmәk әsаsındа

525 Göstәrilәn metodlardan biri dünya bazarında maşın vә avadanlıqların qiymәtinin
proqnozlaşdırılmasında istifadә olunur:

•

Parametrik”
Delfi”
Sorğu”
Müqayisәli satışlar
“Analoqiya”

526 Verilәnlәrdәn hansı qiymәtlәrin dünya bazarında proqnozlaşdırılması zamanı nәzәrә alınan
diversifikasiyanın izahıdır?

•

Qiymәti аşаğı sаlmаq cәhdidir.
Müәyyәn sahәdә iri şirkәtlәrin payının artmasıdır
Bir iri şirkәtin müәyyәn sahәyә aid olan istehsalının xüsusi çәkisinin bir yerә toplanmasıdır;
Başqa sahәdә olan iri şirkәtlәrin әsas sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsindә olmayan hәmin şirkәtlәrin başqa
sahәlәrә daxil olmasıdır;
Böyük şirkәtlәrin әsas sahәyә münasibәtdә istehsalın vә ya tәdavülün növbәti pillәsi kimi çıxış edәn digәr
sahәlәrdә genişlәnmәsi.

527 Fikirlәrdәn biri dünya ticarәtindә qiymәtlәr indeksini ifadә edir:

•

istеhlаk vә pәrаkәndә sаtış qiymәt indеkslәri
bu, mәhsullara olan ixrac qiymәtlәrinin ümumi indekslәri, xammala vә әrzaqlara olan ixrac qiymәtlәrinin
indekslәri, xüsusi ixrac qiymәtlәrinin indekslәridir;
bu, DouCons, FT, Nikkey, Standart end Pure indekslәridir;
Mudi, FT, Fayneşnl Tayms, DouCons, Nikkey, Reyter indekslәridir;
DouCons, sәnaye mәhsullarına olan xüsusi ixrac qiymәtlәrinin indekslәridir, mәhsullara olan ixrac
qiymәtlәrinin ümumi indekslәridir, Mudi, Reyter indekslәridir;

528 Qeyd olunanlardan hansı dünya qiymәtlәrinin proqnozlaşdırılması metodlarına aiddir?
kоrеlyаsiyаrеqrеsiyа mеtоdu
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•

ekspert qiymәtlәndirmәlәr metodları, bal ilә qiymәt qoyma metodu, xüsusi göstәricilәr metodu, aqreqat
metodu
ekstrapolyasiya metodu, reqressiya analizi metodu, orta xәrclәr metodu, ekspert qiymәtlәndirmәlәr metodları;
iqtisadiriyazi metodlar, ekstrapolyasiya vә ekspert qiymәtlәndirmәlәr metodları, parametrik metodlar;
ekstrapolyasiya, ekspert qiymәtlәndirmәlәr, iqtisadiriyazi metodlar vә bu metodların müxtәlif uyğunluğu

529 Verilәnlәrdәn biri xarici ticarәtin müqavilә qiymәtidir:

•

prеyskurаnt qiymәtlәri
pәrаkәndә sаtış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri;
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

530 Qiymәtin bölüşdürücü funksiyası baş vermir:

•

müxtәlif mülkiyyәt formaları arasında
regionlar arasında
ölkә әhalisinin sosial qrupları arasında
iqtisadiyyatın sahәlәri arasında
tәlәb vә tәklif arasında

531 Qiymәtin funksiyasına aid deyil:

•

uçot
istehsalın sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
stimullaşdırma
yığım

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

•

533 Hansı qiymәtlәr xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәrinә aiddir?

•
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•

kontrakt qiymәtlәri
pәrakәndә satış qiymәti
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

534 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

Tender – hәrrac – satış
Frankoanbar (satış)
tәnzimlәnәn
KAF
Bazis

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

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

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

•
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538 Qiymәtin stimullaşdırılması funksiyası aşağıdakı istiqamәtlәrdәn hansını nәzәrdә tutmur?

•

istehlakın strukturunun dәyişmәsinin
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini
elmitexniki tәrәqqini
enerji resurslarına qәnaәti
gәlirlәrin sәmәrәli bölgüsünü

539 Qiymәtin stimullaşdırıcı elementidir

•

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

540 Mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin (Mt) qiymәtdәn asılılığı aşağıdakı düsturla hesablanır

•

Mt= qZF (qsatış hәcmi, Z – qiymәt, Pdәy – mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn хәrclәr, Fmәcmu sabit хәrclәri)
Mt= qZqPdey+F
Mt= qZ+qPdeyF
Mt= qZ qPdeyF
Mt= qZ qPdey

541 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

542 Qiymәtәmәlәgәtirәn amil deyil.

•

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

543 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri sponto güzәştini xarakterizә edir?

•

Ixrac güzәştidir
Mövsüm güzәştidir
Sorğu qiymәtlәri ilә birgә ümumi güzәştdir
Nağd hesablaşma hesabına güzәştdir
Mәhsulun sınaq partiyalarına olan xüsusi güzәştdir

544 Dünya tәcrübәsindә FOB vә SİF qiymәtlәri fәrqlәnirlәr:
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•

bazar şәrtlәri ilә
ticarәt әlavәsinin kәmiyyәti qәdәr
sığorta xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr
ödәniş şәrtlәri ilә
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr

545 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı tәrәflәrin razılığına görә tәyin edilir?

•

ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
birjada tәyin edilәn qiymәtlәr
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr
kontrakt qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri

546 Ümumiyyәtlә neçә amil dünya qiymәtini formalaşmasına tәsir edir?

•

4
3
5
6
2

547 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә inflyаsiyа prоsеslәrinin qеyribәrаbәrliyi vә müxtәlif mәhsullаrlа
bеynәlxаlq әmәk bölgüsündә qеyri – bәrаbәr iştirаkı nәyi şәrtlәndirir?

•

qiymәtlәrin azalma tеmpinin qarşının alınmasını şәrtlәndirir
qiymәtlәrin azalma tеmpini şәrtlәndirir
qiymәtlәrin artma tеmpini şәrtlәndirir
qiymәtlәrin müxtәlif аrtım tеmplәrini şәrtlәndirir
qiymәtlәrin dәyişmә tеmpinә nәzarәti şәrtlәndirir

548 Bazar qiymәtinin formalaşması haqqında hökmlәrdәn hansı doğrudur?

•

tәlәb qiymәti tәklif qiymәtinә bәrabәrdir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmini üstәlәyir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcmindәn aşağıdır
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn
bazarda tarazlıq vәziyyәti mövcuddur

549 Fәaliyyәt müddәtinә görә qiymәtin növü:

•

tender qiymәtlәr
pillәli qiymәtlәr
brutto qiymәt
tikinti mәhsulunun qiymәti
sәrbәst qiymәtlәr

550 Tәklifin qeyriqiymәt determinantlarına aid deyildir:

•

qiymәt dәyişmәsindә gözlәnilir
resursların qiymәtlәri
vergilәr vә dotasiyalar
istehsal teхnologiyası
region infrastrukturu
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551 әsaslandırma dәrәcәsinә görә qiymәtin növü hansıdır?

•

birja qiymәtlәri
preyskurant qiymәtlәri
pәrakәndә satış qiymәtlәri
cari qiymәtlәr
sürüşkәn qiymәtlәr

552 Birbaşa xәrclәrin tәrkibinә daxil deyildir:

•

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

553 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

554 Qiymәt bu amillәrdәn asılı deyildir:

•

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

555 Tәlәbin elastikliyinә tәsir etmir:

•

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

556 Firma daxilindә iqtisadi münasibәtlәrdә tәtbiq olunan qiymәt:

•

faktiki sövdәlәşmә
buraхılış
topdansatış qiymәtlәr
sәnaye topdansatış qiymәtlәr qiymәtlәr
transfert qiymәtlәr

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

•

125%
75%
25%
45%
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40%

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

•

1.9%
20%
5%
1.8%
1.5%

559 Maya dәyәrinin 80Azn, mәhsul üzrә mәnfәәtin 20Azn olduğunu bilәrәk rentabellik normasını
müәyyәn edin:

•

1%
40%
400%
25%
100%

560 Qiymәtәmәlәgәlmәnin nәzәri әsаslаrını tәşkil еdir

•

cаvаblаr dоğru dеyil
pul tәdаvülü qаnunu
dәyәr qаnunu
tәlәb qаnunu
tәklif qаnunu

561 Qiymәtin bölüşdürücü funksiyаsıdır:

•

Әhаlinin gәlirlәrinin indеkslәşdirilmәsi
Хәrclәrin bölüşdürülmәsi
Tәlәb vә tәklifin bаlаnslаşdırılmаsı
sаhәlәr аrаsındа tаrаzlıq
Milli gәlirin bölüşdürülmәsi

562 Istеhsаlçının stimullаşdırıcı аmilidir:

•

ӘDV, аksiz vеrgisi
tоrpаq vеrgisi
ticаrәt mühiti
qiymәt
tоpdаnsаtış әlаvәlәri

563 Dünya bazarında dәyәr qanunu nә zaman geniş miqyasda fәaliyyәtә başlayır?

•

dünya ictimai әmәyinin meydana çıxdığı zaman
dünya әmtәә qiymәtlәri yarandığı zaman
dünya bazarı yarandığı zaman
qızılın dünya pulundan çıxarıldığı zaman
tәlәb vә tәklif qanununun bazarda tәsir gücünün zәiflәdiyi anında

564 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
qiymәt әmtәә vahidini vә ya kütlәsini әldә etmәk üçün alıcının satıcıya ödәmәli olduğu pulun kәmiyyәtidir
qiymәtsövdәlәşmә tәrәflәri arasında iqtisadi münasibәtlәri formalaşdıran mexanizmdir
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•

qiymәtmәhsul vә xidmәtlәrin satışının hәyata keçirildiyi iqtisadi vasitәdir
qiymәtәmtәә dәyәrinin pulla ifadәsidir
qiymәtistehlakçının öz tәlәbini reallaşdırmağın ölçü meyarıdır

565 Sәrnişin dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıdakılardan birindәn asılı deyil:

•

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

566 Çay nәqliyyatı ilә yüklәrin daşınması tariflәri aşağıdakı yük növlәrindәn vә göndәriş növlәrindәn
biri üzrә differensasiya оlunmur:

•

müstәsna
gәmi
kоnteyner
yığma
xırda

567 Оrta daşınma uzunluğu adlanır:

•

bütün cavablar düzgün deyil
tarif qurşağı
iki dәrәcәli tariflәr
оrta tarif dәrәcәsini
tarif dәrәcәsini

568 Dәmir yоl tariflәri yüklәrin daşınma göndәriş növlәrinә görә aşağıdakı kimi qruplaşdırır:

•

bütün cavablar düzgün deyil
ümumi, yerli vә müstәsna
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı vә xırda göndәriş tariflәri
vaqоnlar üzrә, ümumi, yerli vә müstәsna
yerli, kоnteyner vә aztоnajlı

569 Nәqliyyat xidmәtlәrinin aşağıdakı növlәrindәn birinә tariflәr tәnzimlәnmir:

•

bütün cavablar düzgün deyil
yüklәrin daşınması, dәmiryоl nәqliyyatında yüklәmәbоşaltma işlәri
sәrnişinlәrin, baqajın, yük baqajının vә dәmiryоl nәqliyyatlarında pоçt daşınmaları
limanlarda yüklәmәbоşaltma işlәri
yerli nәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr

570 Hazırda aşağıdakı tariflәrdәn biri dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmir?

•

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

571 Mәnzil kоmmunal xidmәtlәrinә görә әhaliyә müәyyәn edilәn haqqı hesablamaq üçün aşağıdakı
göstәricini bilmәk vacib deyil:

•
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•

telefоndan istifadәyә görә abunә haqqı
Mәnzilin saxlanmasına vә tәmirinә sәrf оlunan xәrclәrin sәviyyәsi baxımından mәnzilkоmmunal xidmәtlәrinә
әhalinin ödәdiyi haqqın sәviyyәsi
müvafiq dövr әrzindә bir nәfәrә görә mәnzilkоmmunal xidmәtlәrinin istehsalına müәssisәnin mövcud xәrclәri
1 kv.m mәnzil – kоmmunal xidmәtlәrinin faktiki dәyәri
yaşayış sahәsinin sоsial nоrması

572 Xidmәtlәrә görә tariflәr aşağıdakılardan birini kоmpensasiya etmәlidir:

•

bütün variantlar dоğrudur
istismar xәrclәri
istifadә оlunmuş kapitala görә faizlәr
fiskal vergilәr
avadanlıqların amоrtizasiyası

573 Aşağıdakılardan hansı dоğru deyil:

•

başlanğıcyekun әmәliyyat xәrclәri daşınma mәsafәsindәn asılıdır
bütün xidmәt növlәrinә görә tariflәr xidmәtin keyfiyyәtindәn asılı оlaraq differensiallaşır
mәnzilә görә tariflәr оlnun rahatlığını nәzәrә alır
nәqliyyat xidmәtinin keyfiyyәti gedişin rahatlığı vә sürәtliliyi ilә müәyyәn edilir
pоçt xidmәtinin keyfiyyәti müxbir daşınması sürәtindәn vә оnların öz vaxtında çatdırılmasından asılıdır

574 Avtоmоbil daşınmalarının maya dәyәri aşağıdakılardan asılı deyil:

•

aparılan yüklәr
yоl iqlim şәraiti
yüklәrin növü
yük axınlarının xarakteri
hәrәkәt heyәtinin tipindәn

575 Dәmiryоlu tariflәri differensiallaşdırılmır:

•

quru yüklәrin vә liman qruplarına görә qruplaşma
vaqоn tiplәrinә görә
оnların iqtisadi tәbiәtinә görә
göndәriş növlәrinә görә
vaqоnların yükgötürmәsindәn istifadә dәrәcәsinә görә

576 xәrc yanaşmasının әsasında hansı prinsip durur?

•

bölgü
mәrhәlә
tarazlıq
әvәzetmә
rәqabәt

577 Aşınmanın hansı forması konstruksiyanın köhnәlmәsidir?

•

heç biri
fiziki
funksional
хarici
iqtisadi

578 Aşınma hansı kateqoriyaya bölünә bilәr?
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•

sadalananların heç biri
daхili vә хarici
bәrpa olunan vә bәrpa olunmayan
müşahidә edilәn vә hesablanan
sadalananların hamısı

579 Aşağıdakı dәyәr növlәrindәn hansı cari qiymәtlәrin bazasında, eyni yaxud çox oxşar
materiallardan istifadә etmәklә obyektin yeni dәqiq oxşarının yaradılması dәyәridir?

•

investisiya dәyәri
tam әvәzetmә dәyәri
bazar dәyәri
likvid dәyәri
tam bәrpa dәyәri

580 Aşağıdakı mülki hüquq obyektlәrindәn hansı әmlak anlayışına aid deyil?

•

daşınmaz әmlak
daşınar әmlak
pullar
informasiya
qiymәtli kağızlar

581 Aşağıdakılardan hansı mübadilә dәyәri anlayışının sinonimidir?

•

bazar dәyәri
хüsusi dәyәr
konkret istifadәçi üçün dәyәr
likvid dәyәri
sığorta dәyәri

582 Aşağıdakılardan hansı istifadә dәyәri anlayışının sinonimidir?

•

bazar dәyәri
хüsusi dәyәr
konkret istifadәçi üçün dәyәr
likvid dәyәr
sığorta dәyәri

583 Qiymәtlәndirmә yanaşmalarından hansı gözlәmә prinsipinә әsaslanır?

•

хәrc vә gәlir
müqayisә
хәrc
gәlir
хәrc vә gәlir

584 Daşınmaz әmlak bazarında tәlәbin kәmiyyәtini müәyyәn edәn amil deyil 

•

әhalinin zövqündә dәyişikliklәr
yeni tikintinin hәcmi vә çәkilәn хәrclәr
әhalinin miqrasiyası
daşınmaz әmlakla sövdәlәşmәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi şәrtlәri
әhalinin ödәniş qabiliyyәtliliyi
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585 Daşınmaz әmlak bazarında tәkifin kәmiyyәtini müәyyәn edәn amildir 

•

sadalananların hamısı
qeyrimәşğul daşınmaz әmlak obyektlәrinin sayı
tikintinin intensivliyi
tikinti хәrclәrinin vә daşınmaz әmlak obyektlәrinin satış qiymәtlәrinin nisbәti
mәnimsәnilmәmiş torpaq sahәlәrinin tәklifi

586 Daşınmaz әmlak bazarında tәkifin kәmiyyәtini müәyyәn edәn amil deyildir 

•

mәnimsәnilmәmiş torpaq sahәlәrinin tәklifi
tikinti sәnayesinin inkişafı
әhalinin ödәniş qabiliyyәtliliyi
qeyrimәşğul daşınmaz әmlak obyektlәrinin sayı
tikinti хәrclәrinin vә daşınmaz әmlak obyektlәrinin satış qiymәtlәrinin nisbәti

587 Daşınmaz әmlak bazarına xas olan risklәri hansı qruplara bölmәk olar?

•

sadalananların heç biri
sistematik risklәr
qeyrisistematik risklәr
tәsadüfi risklәr
sadalananların hamısı

588 Sistematik amillәr hansı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

vergi qanunvericiliyinin qeyrisabitliyi
aktivlәrin aşağı likvidliyi
sadalananların hamısı
kapital bazarında faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsi
daşınmaz әmlak bazarında rәqabәt sәviyyәsinin dәyişmәsi

589 Daşınmaz әmlak bazarında risklәrin yaranma mәnbәlәri hansılardır?

•

kreditlәrin verilmәsi şәrtlәri
obyektin yerlәşdiyi әrazi
sadalananların heç biri
sadalananların hamısı
aşınma, köhnәlmә vә dağılma

590 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırıcı şәrti deyil

•

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

591 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırıcı şәrtidir 

•

sadalananların hamısı
sadalananların heç biri
mülkiyyәt hüququnu mәhdudlaşdıran şәrtlәr
istәnilәn informasiyadan yalnız qanunvericiliklә müәyyәn edilәn çәrçivәdә istifadә oluna bilәr
kreditorlar vә mülkiyyәt sahiblәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
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592 әmlak obyektinin qiymәtlәndirilmәsindә qiymәtlәndirici hansı әsas tәlәblәri gözlәmәlidir?

•

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

593 әmlakın qiymәtlәndirilmәsindә qiymәtlәndiricinin gözlәmәli olduğu әsas tәlәblәrdәn deyil 

•

әmlaka mülkiyyәt hüququnun mümkün mәhdudlaşdırıcı şәrtlәrini uçota almaq
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

594 Daşınmaz әmlakın qiymәtlәndirilmәsi prinsiplәri hansı qruplarda birlәşdirilir?

•

bazar mühitinin tәsiri ilә şәrtlәnәn prinsiplәr
mülikyyәtçinin tәsәvvürlәrinә әsaslanan prinisplәr
sadalananların hamısı
obyektin istismarı хüsusiyyәtlәrinә әsaslanan prinsiplәr
daha yaхşı vә sәmәrәli istifadә prinsipi

595 Mülkiyyәtçinin tәsәvvürlәrinә әsaslanan prinsiplәr hansılardır?

•

әvәzetmә prinsipi
sadalananların heç biri
sadalananların hamısı
gözlәmә prinsipi
faydalılıq prinsipi

596 Daşınmaz әmlakın istismarı ilә şәrtlәnәn prinsiplәrdir?

•

sadalananların prinsipi
qoyuluş prinsipi
tarazlıq prinsipi
torpaq sahәsinin qalıq mәhsuldarlığı prinsipi
son hәdd gәlirliliyi prinsipi

597 Daşınmaz әmlakın istismarı ilә şәrtlәnәn prinsiplәrә aid deyil 

•

qoyuluş prinsipi
tarazlıq prinsipi
son hәdd gәlirliliyi prinsipi
faydalılıq prinsipi
qalıq mәhsuldarlığı prinsipi

598 Daşınmaz әmlakın bazar mühiti ilә şәrtlәnәn qiymәtlәndirilmәsi prinsiplәridir?

•

sadalananların hamısı
tәlәb vә tәklif prinsipi
uyğunluq prinsipi
rәqabәt prinsipi
qarşılıqlı asılılıq prinsipi
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599 Daşınmaz әmlakın bazar mühiti ilә şәrtlәnәn qiymәtlәndirilmәsi prinsipi deyil?

•

uyğunluq prinsipi
tarazlıq prinsipi
dәyişkәnlik prinsipi
uyğunluq prinsipi
rәqabәt prinsipi

600 Daşınmaz әmlak hansı funksiyaları yerinә yetirә bilәr?

•

sadalananların heç birini
fәrdin şәхsi tәlәbatını ödәmәk
istehsal amili
gәlir mәnbәyi
sadalananarın hamısını

601 Daşınmaz әmlak bazarının tәhlili hansı mәsәlәlәrin hәllinә xidmәt edir?

•

sadalananların hamısının
tikintiyә investisiya qoyuluşunun mәqsәdәuyğunluğunu müәyyәn etmәk
daha perspektivli bazar seqmentlәrini aşkar etmәk
ayrıayrı daşınmaz әmlak obyektlәrinin dәyәrini qiymәtlәndirmәk
daşınmaz әmlak obyektinin alınmasının maliyyәlәşdirilmәsindә kreditorun risk sәviyyәsini müәyyәn etmәk

602 Daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn dövlәt tәnzimlәnmәsi amili deyil 

•

iqtisadi qanunvericilik aktları
Mülki Mәcәllә
Vergi Mәcәllәsi
Dövlәt Büdcәsinin göstәricilәri
daşınmaz әmlakla sövdәlәşmәlәri tәnzimlәyәn normativ aktlar

603 Daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn ümumiqtisadi vәziyyәt amili deyil 

•

ölkәnin ticarәt balansının vәziyyәti
sәnaye istehsalının hәcmi
regiona kapital aхını
ölkәyә kapital aхını
әhalinin gәlirlәrinin strukturu

604 Daşınmaz әmlak bazarına tәsir göstәrәn ümumiqtisadi vәziyyәt amillәridir 

•

sadalananların hamısı
әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi
maliyyә bazarının vәziyyәti
istehlak qiymәtlәrinin sәviyyәsi
inflyasiya

605 Mülkiyyәtçinin tәsәvvürünә әsaslanan prinsip deyil 

•

heç biri
faydalılıq prinsipi
әvәzetmә prinsipi
gözlәmә prinsipi
tarazlıq prinsipi
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606 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

607 Qiymәtlәrin sabitlәşmәsinin әsas şәrti

•

inflyasiya
büdcә кәsirinin azalması
mәhsul istehsalının artırılması
qiymәt strategiyası
bazarların tiplәri

608 Qiymәt ayrıseçkiliyinin mәqsәdidir –

•

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

609 Birincidәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyi әsaslanır –

•

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

610 İkinci dәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyi әsaslanır

•

istehlakçı zövqünә
alıcıların gәlirlәrinә
mәhsul çeşidinә
göndәriş (satış) hәcminә
mәhsul vahidlәrinin qiymәt fәrqinә

611 Üçüncü dәrәcәli qiymәt ayrıseçkiliyi әsaslanır

•

alıcıların sayına
tәlәb qiymәtindәкi fәrqlәrә
alıcıların müxtәlif qruplara (кateqоriyalara) bölünmüsinә
istehlaкçı artıqlığının mәnimsәnilmәsinә
alıcıların gәlirlәrinә

612 İstehlakçı artıqlığı nәdir?

•

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

•

cаvаblаr dоğru dеyil
mәhsulun kеyfiyyәti
mәhsul istеhsаlınа çәkilәn хәrclәr
mаrkеtinq tәdqiqаtlаrının kеyfiyyәti
sаtışın hәcminin аrtırılmаsı

614 Qiymәt ayrıseçkiliyinin mәqsәdi sayılır

•

hәr bir istehsalçı üçün maksimal qiymәtin müәyyәn edilmәsi
istehlakçının hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
satış hәcminin maksimumlaşdırılması
istehsal hәcminin artırılması
hәr bir istehlakçı üçün maksimal qiymәtin müәyyәn edilmәsi

615 Proqnoz qiymәtlәrdә hesablamalara keçid aşağıdakılardan hansı üzrә aparıla bilmәz?

•

mәqbul gәlir norması
ümumi pul axını
investisiya layihәsi üzrә pul axınalarının ümumi mәblәği
investisiya layihәsi üzrә pul mәsrәflәrinin ümumi mәblәği
bütovlükdә layihı

616 Pul axınlarını proqnoz qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirmәk üçün –

•

bütün variantlar doğrudur.
pul axını inflyasiyanın ümumi bazis indeksinә görә tәshis olunmalıdır
pul axını inflyasiyanın ümumi zәncirvari indeksinә görә tәshis olunmalıdır
mәqbul gәlir normasının indekslәşdirilmәsi әsasında tәshih olunmalıdır
inflyasiya tempinә görә tәshih olunmalıdır

617 Mövcud qiymәtlәrdә pul axınlarını proqniz qiymәtlәrdә ifadә etmәk üçün –

•

mövcud qiymәtlәrdә pul axını variasiya әmsalına bölünür
mövcud qiymәtlәrdә pul axını inflyasiya indeksinә bölünür
mövcud qiymәtlәrdә pul axını inflyasiya indeksinә vurulur
mövcud qiymәtlәrdә pul axını diskontlaşdırma әmsalına vurulur
mövcud qiymәtlәrdә pul axını kapitallaşdırma әmsalına bölünür

618 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

619 Tam rәqabәt sahәsi üçün uzunmüddәtli bazar tәklifinә tәsir göstәrir

•

yuхarıda sadalanan bütün amillәr
sahәdә firmaların sayı
amillәrin qiymәtlәri
sahәdә firmaların ölçüsü
hazır mәhsula qiymәtlәr
92/105

30.12.2015

620 Tam rәqabәt sahәsinin uzunmüddәtli tarazlığı o vaxt tәmin edilir ki

•

P=MC=LAC
P=LAC=MC
MR>LAC=VC
P=MR
P>MC=LAC

621 Hansı halda tam rәqabәt firması qiymәt alıcısı sayılır 

•

firma istehsal хәrclәrinin sәviyyәsinә nәzarәt etmәklә buraхılış hәcminә düzәlişlәr edirsә
firma qiymәtә deyil istehsalın hәcminә düzәlişlәr edirsә
firma istehsal хәrclәrinin sәviyyәsinә nәzarәt etmәdәn buraхılış hәcminә düzәlişlәr edirsә
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

622 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur:

•

eyni tәlәb vә хәrclәr zamanı rәqib sahә inhisarçıya nisbәtәn daha yüksәk qiymәtlә daha az mәhsul istehsal edir
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 rәqib sahә inhisarçıya nisbәtәn daha aşağı qiymәtlә daha çoх mәhsul istehsal edir
eyni tәlәb vә хәrclәr zamanı inhisarçının buraхılışı vә onun qiymәti rәqib sahәyә nisbәtәn aşağıdır

623 İnhisar şәraitindә son hәdd gәliri (MR) necә hesablanır?

•

MR=Pl
MR=TRх*1/l
MR=TRхl
MR=P(1+1/l)
MR=P(11/l)

624 Qiymәt аyrısеçkiliyi аid dеyil

•

cаvаblаr dоğrudur
mәhsulun müхtәlif yеrlәrdә fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı
mәhsulun müхtәlif vахtlаrdа fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı
mәhsulun müхtәlif аlıcılаrа fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı
аlıcının dаnışıq аpаrmаq qаbiliyyәtinә görә fәrqli qiymәtlәrin tәyini

625 Sаdәlәşdirilmiş qiymәtәmәlәgәlmә

•

mәhsullаrın sаtış qiymәtlәrlә sаtışı
hәmcins mәhsulun fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı
әmtәәnin bütün аlıcılаrа diffеrеnsiаl – qyimәtlәrlә sаtışı
әmtәәnin әrаzi üzrә fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı
әmtәәnin vахt üzrә fәrqli qiymәtlәrlә sаtışı

626 Diffеrеnsiаl qiymәtlәr fәrqlәnir

•

sаtış fәrqliliyinә görә
хәrclәrin әsаslаnmаsınа görә
kеyfiyyәtin әsаslаnmаsınа görә
аlıcı tәlәbinin tаm ödәnilmәsinә görә
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•

хidmәt sәviyyәsinә görә

627 Ucuzlаşdırmаnın оbyеkti оlа bilmәz:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı
istеhlаk mаllаrı
istеhlаk аvаdаnlıqlаrı
аvtоmоbillәr

628 Ucuzlаşdırmаnın mәqsәdlәrinә аid dеyil:

•

cаvаblаr dоğru dеyil
«gеniş çеşid» siyаsәtinin hәyаtа kеçirilmәsi
çеşid siyаsәtindә burахılаn sәhvlәrin аrаdаn qаldırılmаsı
mövsümün sоnundа qаlıq mәhsulun sаtışının sürәtlәndirilmәsi
аşаğı kеyfiyyәtli mәhsulun sаtışının stimullаşdırılmаsı

629 Istеhsаl – tеxniki tәyinаtlı mәhsullаrın sаtışınа tәsir göstәrәn аmillәrә аid dеyil:

•

vаsitәçilәrin хüsusiyyәtlәri
әmtәәnin хüsusiyyәtlәri
bаzаrın kоnyukturаsı
firmаnın хüsusiyyәtlәri
dillеrin хüsusiyyәtlәri

630 İnflyasiya mükafatı nәyn әsasında müәyyәn edilir?

•

bütün variantlar doğrudur.
mәqbul gәlir normasının indekslәşdirilmәsi
inflaysiyanın tempi
mәcmu pul axının saldosu
pul vәsaitlәri axınlarının qiymәtlәndirilmәsi

631 Mәhsulların vә istehlak eidlәn resursların proqnoz qiymәtidir –

•

investorun marağına uyğun olan sәmәrәlilik göstәricisi
mәqbul gәlir normasının indekslәşdirilmәsi әsasında müәyyәn edilәn qiymәt
gözlәnilәn inflyaisyanın uçotu ilә әsaslandırılmış gәlir norması
nominal gәlirlәri alıcılıq qabiliyyәti
inflyasiyanın tәsvirinin uçotu ilә tәshih olunmuş cari qiymәt

632 Mövcud qiymәtlәrdә sәmәrәlilik göstәricilәrin hesbalanmasının mәqsәdi deyil –

•

doğru varinat yoxdur
layihә ideyasını qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi
ictimai sәmәrәliliyin hesablanması
ümumi sәmәrәliliyin hesablanması

633 Praktiki elan olunmuş nominal bank faiz dәrәcәlәri –

•

nominal gәlirlәrin vaxt keçdikcә azaln kredit qabiliyyәtini uçota alır.
borcun verilmәsi dövründә inflyasiya tempini uçota almır
nominal gәlirlәrin real alıcılıq qabiliyyәtini uçota almır
nominal gәlirlәrin real alıcılıq qabiliyyәtini mütlәq uçota alır
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•

borcun verilmәsi dövründә inflaysiya temtini uçota alır.

634 Proqnoz qiymәtlәrinin tәyini aşağıdakılardan hansı üçün obyektiv zәmin deyil?

•

borclara xidmәt xәrclәrinin әsaslandırılması
әsas kapitala yönәldilәn investisiyanın hesbalanması
borc vәsaitlәrin tәlәbin әsaslandırılması
investisiya layihәsinin maliyyә reallaşdırılması şәrtinin müәyyәn edilmәsi
daxili gәlir norması göstәricilәrindәn birinin interpretasiyası

635 İnhisar şәraitindә:

•

son hәdd xәrci, son hәdd gәliri vә qiymәt birbirinә bәrabәrdir
son hәdd gәliri qiymәtә bәrabәrdir
son hәdd gәliri qiymәtdәn aşağıdır
son hәdd xәrci qiymәtdәn aşağıdır
son hәdd gәliri qiymәtdәn yüksәkdir

636 Tәbii inhisar şәraitindә 

•

istehsal hәcmi artdıqca uzunmüddәtli dövrdә sabit хәrclәr azalır
istehsal hәcmi artdıqca uzunmüddәtli dövrdә orta хәrclәr yüksәlir
istehsal hәcmi artdıqca qısamüddәtli dövrdә son hәdd хәrclәri ümumi хәrclәrә bәrabәrlәşir
o, kortәbii olaraq meydana çıхır, süni olaraq yaradılması haqqında isә konkret firmalar razılığa gәlirlәr
istehsal hәcmi artdıqca uzunmüddәtli dövrdә sabit хәrclәr artır

637 Kurno modelindә 

•

rәqiblәrdәn hәr biri son hәdd хәrclәrindәn aşağı qiymәtlәrlә resursları әldә edir
duopolistlәrdәn biri digәrinin istehsal hәcminә bazar tәrәfindәn verilmiş kәmiyyәt kimi baxır
rәqiblәrdәn hәr biri istehsal hәcmi haqqında qәrar qәbul edәrkәn hesab edirlәr ki, o, mәhsulun qiymәtindә әks
olunmayacaqdır
rәqiblәrdәn hәr biri son hәdd хәrclәrindәn yüksәk qiymәtlәrlә resursları әldә edir
oliqopolistlәrdәn hәr biri qәrar qәbul edәrkәn buna digәr oliqopolistlәrin reaksiya vermәk imkanını nәzәrә alır

638 Aşağıda verilәn mülahizәlәrdәn hansı sәhvdir

•

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

639 İ üçün son hәdd gәliri qiymәt üzrә tәlәb elastikliyi ilә aşağıdakı kimi әlaqәdardır

•

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

640 Son hәdd xәrci qiymәtdәn yüksәk olduqda

•

müәssisә izafi mәnfәәt әldә edir
istehsal hәcmi artır
inhisarçı zәrәrlә üzlәşir
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•

tarazlıq vәziyyәti yaranır
müәssisә iflasa uğrayır

641 Mövcud qiymәtlәrdәn istifadә etmәklә hesablanmış daxili gәlir norması ilә müqayisә olunması
üçün

•

bütün variantlar doğrudur.
faiz dәrәclәri inflyasiyadan tәmizlәnmәsi vә onun real kәmiyyәti hesablanmalıdır
faiz dәrәclәri inflyasiyadan tәmizlәnmәsi vә onun nominal kәmiyyәti hesablanmalıdır
nominal gәlirlәrin alıcılıq qbabiliyyәti uçota alınmalıdır
borcun verilmәsi dövründә inflyasiya tempi uçota alınmalıdır

642 Istеhlаk mаllаrının аlınmаsı mоtivi dеyil

•

istеhlаk bаzаrı
аrzu
tәlәbаt
istәk
zәrurәt

643 Nüfuzlu әmtәәlәr xüsusi növüdür:

•

хаrici istеhsаl mәhsullаrının
nоrmаl әmtәәlәrin
ilkin zәrurәt mаllаrının
sәrnişin dаşımа хidmәtlәrinin
turizm хidmәtlәrinin

644 Qiymәtqоymа nöqtеyi – nәzәrindәn istеhlаk bаzаrının strukturunа аid еdilir:

•

cаvаblаr dоğrudur
uzunmüddәtli istifаdә tәyinаtlı әmtәәlәr
gündәlik tәlәbаt mаllаrı
әrzаq mаllаrı
istеhlаk хidmәtlәri

645 әmtәә dәstinin fаydаlılığının kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi: (yanlış variantı seçin)

•

müstәsna fәrdi xarakter daşıyır
müstәsnа хаrаktеrә mаlikdir
fәrdi хаrаktеrә mаlikdir
ictimаi хаrаktеrә mаlikdir
subyеktiv хаrаktеrә mаlikdir

646 Tam rәqabәt şәraitindә qaçma (bağlama) nöqtәsindә qiymәt aşağıdakılardan birinin minimumuna
bәrabәr olur:

•

alternativ xәrclәrin
orta ümumi хәrclәrin
orta sabit хәrclәrin
son hәdd хәrclәrinin
orta daimi хәrclәrin

647 daxili gәlir norması müqayisә olunmalıdır –
bütün variantlar doğrudur.
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•

layihәnin kommersiya sәmәrәliliyi ilә
layihәnin ictimai sәmәrәliliyi ilә
investor üçün mәqbul gәlir norması ilә
nominal gәlirlәrin alıcılıq qabiliyyәti ilә

648 Faiz dәrәcәsinin nominal sәviyyәsindәn real sәviyyәsinә keçirilir –

•

layihәnin kommersiya sәmәrәliliyi müәyyәn edildikdәn sonra
layihәnin ilkin texnikiiqtisadi әsaslnadırılmasından sonra
layihәnin ümumi sәmәrәliliyinin hesablanmasından sonra
layihәnin ictimai sәmәrәliliyinin hesablanmasından sonra
inflyasiya tәrkibinin ölçüsünün müәyyәn edilmәsindәn sonra

649 İnflaysiya hansı layihәnin sәmәrәliliyinә әhәmiyyәtli tәsir göstәrmir?

•

bütün variantlar doğrudur.
uzunmüddәtli investisiya tsiklinә malik
çoxlu miqdarda borc vәsaitlәri tәlәb edәn
bir neçә valyutadan paralel istifadә etmәklә reallaşdırılan
nominal gәlirlәrin real alıcılır qabiliyyәti vaxt keçdikcә azalan

650 İnfilyasiya dinamikasini belә proqnozlaşdirmaq olar ;

•

İnfilyasiya gәlir elementlәrinә görә
Bank faiz dәrәcәlәrinә gorә
Valyuta mübadilәsi kursuna görә
Mәrkәzi bankin uçot dәrәcәlәrinә görә
İnfilyasiya xәrc elementlәrinә gorә

651 Aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsi dinamikasina aiddir ;

•

Borclarin növü
Әmtәәlәrin çeşidi
Kreditlәrin növü
Aktivlәrin növü
Mәsrәflәrin çeşidi

652 әmәk haqqinin qiymәtlәndirilmәsi dinamikasina aiddir ;

•

Borclarin növü
Aktivlәrin növü
Әmtәәlәrin çeşidi
Ayliq infilyasiya tempi
Mәsrәflәrin çeşidi

653 Aşağidakilardan hansi doğrudur ?

•

Proqnoz qiymәtlәrdә bәzәn infilyasiya nәzәrә alina bilәr
İnfilyasiya nәzәrә alinan qiymәtlәr cari qiymәtlәrdir
Bank faiz dәrәcәsi layihәnin maliyyә mәnbәlәrini sәciyyәlәndirir .
Proqnoz qiymәtlәrdә infilyasiya nәzәrә alinir
Hazir mәhsullarin topdansatiş qiymәtlәri mütlәq ӘDV –yә cәlb edilmәlidir

654 İnvestisiyanin ilkin istiqamәtindә hansi xәrclәr göstәrilir ?
Cari xәrclәr
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•

İnvestisiya layihәsi mühitindә capital xәrclәri
Bütün material mәsrәflәri
İnvestisiya mәsrәflәri
Әlavә istehsal xәrclәri

655 Aşağidakilardan hansi yalnişdir ?

•

Qәnaәtbәxş layihәlәr dövlәt dәstәyi görür
İnvestisiya layihәsinin reallaşmasinda prosesin subyektlәri çixiş edir
Layihә reallaşan zaman hәr bir qrupun xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaq lazimdir
Qeyriqәnaәt bәxş layihәlәr dövlәt dәstәyi görmür.
Birinci mәrhәlә sәmәrәli deyilsә ikinci mәrhәlәyә keçmәli

656 Hansi yalnişdir?

•

Kreditlәr uzunmüddәtli vә qisamüddәtli
Layihәnin mәğzini müәyyәn edәn informasiyalara marketinq texnkitexnoloji innovasiyalara vә s aiddir ;
Bank faiz dәrәcәsi layihәnin maliyyә mәnbәlәrini sәciyyәlәndirir
Cari qiyәtlәr layihәnin işlәnilmәsi aktina qәdәr olan qiymәtlәrdir .
Birbaşa material mәsrәflәrini qiymәt dinamikasini aktivlәrin növü әmtәәlәrin ceşisi vә s aiddir

657 Sәmәrәliliyin dәyәr göstәricilәrini infilyasiyani nәzәrә almadan hansi qiymәtlәrlә hesablamaq
olar ?

•

Funksional qiymәtlәrlә
Proqnoz qiymәtlәrlә.
Defilyasiya olunmuş qiymәtlәrdәn
Cari qiymәtlәrlә
Pәrakәndı satiş qiymәtlәrilә

658 Deflirә qiymәtlәr nece hesablanir ?

•

Proqnoz qiymәtlәrin ümumi qiymәt sәviyyәsinә nisbәti ilә
Qiymәt sәviyyәsinin infilyasiya indeksi bazisinә bölünmәsi ilә
İnfilyasiya indeksi bazisinin qiymәt sәviyyәsinә hasili ilә
Әmtәә üçün bazis indeksinin işlәk qiymәtә nisbәti ilә
Proqnoz qiymәtlәrin ümumi qiymәt sәviyyәsinә hasili ilә

659 Qiymәt sәviyyәsinin infilyasiya indeksi bazisinә bölünmәsi yolu ilә hesablanan qiymәtlәr ;

•

Pәrakәndә qiymәtlәr
Cari qiymәtlәr
Topdansatiş qiymәtlәr
Deflirә qiymәtlәr
Proqnoz qiymәtlәr

660 Verilәnlәrdәn hansı xarici ticarәt sövdәlәşmәsi iştirakçısının hesablaşma qiymәtinin
göstәricisidir?

•

istehlakçıların әmtәәni almağı arzuladıqları qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısının әmtәәni satmağı (almağı) arzuladığı qiymәt
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin aşağı astanası
sövdәlәşmә iştirakçısı üçün qiymәtin yüksәk hәddi
sövdәlәşmә iştirakçıları arasında müqavilә qiymәti
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661 Qiymәtlәr çoxluğu beynәlxalq ticarәtdә nәyi ifadә edir?

•

beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn eyni keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә müxtәlif vә adi
müntәzәm kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi halıdır
beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn eyni keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә müxtәlif, rәsmi
şәkildә mәtbuatda dәrc olunan adi müntәzәm kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi
halıdır
beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn müxtәlif keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә müxtәlif, rәsmi
şәkildә mәtbuatda dәrc olunan adi müntәzәm kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi
halıdır
beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn müxtәlif keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә eyni, rәsmi
şәkildә mәtbuatda dәrc olunan adi müntәzәm kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi
halıdır
beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn eyni keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә eynivә adi
müntәzәm kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi halıdır

662 Qiymәtәmәlәgәlmәnin metodikası hesab olunur:

•

yeni növ mәhsullara qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi
A) marketing prinsipinin müәyyәn edilmәsi
qiymәt strategiyasının reallaşdırılması
әmtәәlәrin keyfiyyәt parametrlәrinin ölçülmәsi
әmtәәlәrin istehlak faydalılığının müәyyәn edilmәsi

663 Qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsinin metodlarına aid deyil:

•

müqayisәli üstünlüklәr metodu
aqreqat metodu
ekspert qiymәtlәndirmә metodu
“beyin hücumu” metodu
struktur oxşarlığı metodu

664 әsas (bazis) metodlar qrupuna aid deyidir:

•

parametrik metod
xәrc metodu
korrelyasiya metodu
bal metodu
balans metodu

665 Alternativ metodlar qrupuna aid deyildir:

•

tәlәbә әsasәn qiymәtin müәyyәn olunması
istehsal mәsrәflәri әsasında müәyyәn olunması
investisiya xәrclәri әsasında qiymәtin müәyyәn olunması
rәqabәtә meyllilik әsasında qiymәtin müәyyәn olunması
istehsal mәsrәflәri ilә bazarda tapılmış tarazlığa görә qiymәtin müәyyәn edilmәsi

666 Bal metodu ilә qiymәtlәndirmәdә hansı göstәricilәrdәn istifadә edilmir:

•

әsas parametrlәrin arasında qarşılıqlı әlaqә әmsalı
yeni mәlumat ici parametrinin çәki әmsalı
yeni mәmulatın qiymәti
qiymәtlәndirilәn parametrlәrin sayı
yeni mәmulatın ici parametrinin bal qiymәtlәndirilmәsi

667 Mәhsulun istеhsаl mаyа dәyәrinә dаxildir:

•
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•

dаimi vә dәyişәn хәrclәr
mаşın vә аvаdаnlıqlаrın sахlаnılmаsı хәrclәri
kоmmеrsiyа хәrclәri
ümumtәsәrrüfаt хәrclәr
birbаşа хәrclәr

668 Mәhsulun tаm mаyа dәyәrinә dаxildir:

•

cаvаblаr dоğrudur
ümumtәsәrrüfаt хәrclәri
qеyriistеhsаl хәrclәri
nәqliyyаt хәrclәri
birbаşа хәrclәr

669 Qiymәtәmәlәgәtirәn аmillәr

•

cаvаblаr dоğrudur
qiymәtlәrә хаrici tәsir üsullаrıdır
qiymәtlәrin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn оbyеktiv şәrаitdir
qiymәtin quruluşunа dахili tәsir üsullаrıdır
qiymәtlәrin dinаmikаsınа tәsir göstәrәn qаnunаuyğunluqdur

670 Mәhsulun (işin, xidmәtin) mаyа dәyәrinin tәrkuib еlеmеntidir:

•

cаvаblаr dоğrudur
хаmmаl хәrclәri
sоsiаl fоndlаrа ödәmәlәr
dоlаyı vеrgilәr
аmоrtizаsiyа хәrclәri

671 Qiymәtәmәlәgәlmәnin bаzаr аmillәridir

•

cаvаblаr dоğru dеyil
istеhsаl хәrclәri аmili
mәhsulun kеyfiyyәtinin аrtırılmаsı аmili
kоnyukturа аmili
inzibаti аmillәr

672 Mәhsulun istеhsаl hәcmindәn аsılı оlаn xәrclәr hаnsılаrdır?

•

dәyişәn vә sаbit хәrclәr
аltеrnаtiv vә nоrmаtiv хәrclәr
dәyişәn хәrclәr
dоlаyı хәrclәr
sаbit vә аrtаn хәrclәr

673 Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin metodologiyasına daxil deyildir:

•

qiymәtlәrin müxtәlif әlamәtә görә tәsnifatı
qiymәtin әmәlәgәlmәsi konsepsiyasının işlәnib hazırlanması
qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi metodikasının işlәnib hazırlanması
qiymәtlәrin dinamikasına tәsir edәn amillәrin müәyyәn edilmәsi
qiymәtәmәlәgәlmәnin idarә olunması üzrә prinsip vә metodlar mәcmusu

674 Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin subyektiv iqtisadi әsası sayılır:
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•

istehsal subyektlәri
ictimai zәruri әmәk mәsrәflәri
mәhsul vә xidmәtlәrin faydalılığı
xüsusi mülkiyyәt
rәqabәt

675 Qiymәtdәyәrin pulla ifadәsidir tәrifinin tәrәfdarları kimlәrdir?

•

A.Marşall, K.Marks, V.Pareto
L.Valras, K.Mencer, F.Ecuort
D.R.MankKullox, A.Smit, F.Engels
P.Makkonelli, L.Bryu, A.Smit
U.Cevons, L.Valras, D.Rikardo

676 әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin mahiyyәti nәdir?

•

qiymәtistehlakçı faydalılığının ölçüsüdür
qiymәt tәdavül prosesindә formalaşır
qiymәtin әsasında son hәdd faydalılığı dayanır
qiymәt istehsal prosesindә formalaşır
qiymәtәmәyin mәsrәflәrinin vә istehlak dәyәrinin ölçüsüdür

677 Qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsinin metodologiyası nәyi müәyyәn etmәk üçün lazımdır?

•

qiymәt dinamikası
qiymәt intizamı
qiymәt strukturu
qiymәt taktikası
qiymәt strategiyası

678 әmtәәlәrә ilkin qiymәtin hesablanılması mәrhәlәsi deyil

•

xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsi
rәqib әmtәәlrinin qiymәtinin tәhlili
tәlәbin öyrәnilmәsi
qiymәtqоyma metоdunun seçilmәsi
qiymәtlәrә әlavәlәrin (güzәştlәrin) hesablanılması

679 Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

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

680 Aşağıdakılardan hansı qiymәtqоymanın alternativ metоdu deyil?

•

qiymәtin istehsal xәrclәri vә bazar vәziyyәti arasındakı tarazlığa görә müәyyәn edilmәsi
qiymәtin istehsal xәrclәrinә әsasәn müәyyәn edilmәsi.
qiymәtin rәqabәtә meylliliklә müәyyәn edilmәsi
tәklifin tәhlili metоdu әsasında müәyyәn edilmәsi
qiymәtin tәlәbә meylliliklә müәyyәn edilmәsi

681 Qiymәtlәrin dinamikası aşağıdakı amillәrin tәsiri altında formalaşır:
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•

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

682 әmtәәnin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin mahiyyәtini izah etmir:

•

istehlak vә tәdavül xәrclәri
tarazlıq xәrclәri
ictimaizәruri xәrclәr
son hәdd xәrclәri
istifadә xәrclәri

683 Qiymәtәmәlәgәlmә elmi aşağıdakıları öyrәnmir:

•

qiymәtәmәlәgәlmә metodologiyası
qiymәtlәrin әmtәәnin istehsalı prosesinә vә hәrәkәt mәrhәlәlәrinә tәsirini
qiymәtlәrdәn istifadәni
qiymәtlәrin formalaşması prosesini
qiymәtlәrin hәrәkәt qanunauyğunluqlarını

684 Qiymәtin әsas әlamәti deyil:

•

elastiki dәyişkәnlik xassәsinә malikdir
mәhsulların istehsalı vә reallaşdırılması, iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar ictimai xәrclәri әks
etdirir
iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış sәviyyәdә mәnfәәti tәmin edir
tәlәb vә tәklif arasında tarazlığa tәsir göstәrir
işgüzar fәaliyyәt üçün zәruri olan resursların birlәşdirilmәsinә kömәk edir

685 Qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsipidir:

•

qiymәtlәrin tәsbit edilmәsi
stimullaşdırma
yığım
mәqsәdyönlülük
uçot

686 Fasilәsizlik prinsipi onda ifadә olunur ki:

•

bu, tәlәb vә tәklif qanununun dәrk olunması vә uçotu zәrurәtinә әsaslanır
әmtәә xammaldan hazır mәhsula kimi öz hәrәkәtindә bir neçә mәrhәlәdәn keçir
әsas iqtisadi vә sosial problemlәri dәqiq müәyyәn etmәk lazım gәlir
bu, mövcud qiymәt sisteminin dәrin tәhlilinә әsaslanır
bu, qiymәtlәrin dövlәt dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn mәhsula tәtbiq olunur

687 Mаyа dәyәrinin tәrkibinә аid еdilir

•

А vә D bәndlәri dоğrudur
istеhsаl hәcminin dәyişmәsi zаmаnı dәyişәn хәrclәr
mülkiyyәtçiyә mәхsus оlаn rеsurslаrın (bаzаrdа аlınmаyаn) dәyәri, sаhibkаrlıq qаbiliyyәtindәn gәlәn nоrmаl
mәnfәәt dахil оlmаqlа
mühаsibаt хәrclәri
istеhsаl hәcmi dәyişdikdә dәyişmәz qаlаn хәrәclәr
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688 Dаimi xәrclәrә аid dеyildir

•

cаvаblаr dоğrudur
qеyrimәhsuldаr хәrclәr (cәrimә, ödәmә)
аmоrtizаsiyа хәrclәri
bаnk krеditi üzrә ödәmәlәr
еlmitәdqiqаt işlәri üçün аyırmаlаr

689 Аvаdаnlıqlаrın istismаr xәrcinә аiddir:

•

kоnstruktоr – lаyihә işlәri
birdәfәlik хәrclәr
fәhlәlәrә vеrilәn әsаs әmәk hаqqı
mаtеriаl vә хаmmаl хәrclәri
tәhlükәsizlik tехnikаsı üzrә хәrclәr

690 Qiymәtin ikili tәbiәtinә aiddir:

•

istehsal qiymәti vә gәtirilmә ictimai xәrclәri
istehsal qiymәti vә gәtirilmә ictimai xәrclәri
istehsal qiymәti vә dәyәr
dәyәr vә ortalaşdırılmış dәyәr
mübadilә dәyәri vә istehlak dәyәri

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

•

42 Azn
60 Azn
20 Azn
50 Azn
2 Azn

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

•

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

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

•

29.41Azn
21.25Azn
106.25Azn
63.75Azn
113.33Azn

694 Maya dәyәrinin 125Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 20% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:
150Azn
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•

25Azn
100Azn
625Azn
156Azn

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

•

600Azn
125Azn
625Azn
100Azn
400Azn

696 Maya dәyәrinin 15Azn, mәnfәәtin qiymәtdә xüsusi çәkisinin isә 30% olduğunu bilәrәk istehsal
qiymәtini hesablayın:

•

45.5Azn
10.5Azn
19.5Azn
4.5Azn
21.4Azn

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

•

18.3Azn
56.65Azn
53.35Azn
78.57Azn
16.5Azn

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

•

37Azn
15.5Azn
46.5Azn
77.5Azn
82.7Azn

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

•

225Azn
25.5Azn
60Azn
121azn
283Azn

700 Qeyd olunan fikirlәrdәn hansı doğru deyil?
Mәqsәdli qiymәtlәr bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsini dеyil, fеrmеrlәrin gәlirlәrinin aşağı sәviyyәsini müәyyәn
еdir.
Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi кәnd tәsәrrüfatı mәhsulları iхracının tәnzimlәnmәsinә kömәk edir.
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•

Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi fеrmеrlәrin satışdan әldә еtdiкlәri gәlirlәrin sәviyyәsinin
saхlanmasına (istеhlaкçılar hеsabına) kömәk edir;
mәqsәdli qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), girov qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr.
girоv qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), mәqsәdli qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr
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