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0713_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0713 Transmilli korporasiyalar
1 TMKların müәyyәnlәşdirilmәsi parametrlәrinә aid deyil:

•

Daxildә satışın ümumi hәcmi
Ölkә xaricindә işlәyәn әcnәbilәrin sayı
Xarici dövlәtlәrdә dövr edәn pul hәcmi
TMKların fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә sayı

2 İqtisadi tәhlilin metodologiyası ... әsaslanır.

•

Layihәnin hәyat dövrü boyunca Marjinal Gәlir – Marjinal Xәrc әmsalının müqayisәsi fundamental konsepsiyasına
Layihәnin hәyat dövrü boyunca GәlirXәrc әmsalının müqayisәsi fundamental konsepsiyasına
XCDnin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs xәrcinin iqtisadi dәyәri vә
mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyasına

3 Marks ölkәdәn kapital ixracını ... ilә izah edirdi.

•

mәnfi ticarәt saldosu
tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
mәnfәәt norması fәrqi
ölkәdәki kapital artıqlığı

4 Aşağıdakılardan biri dünya tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәrinә aid deyil:

•

Iqtisadi inkişaf nәzәriyyәlәri
Sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәlәri
Vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi
kapitalın qaçışı nәzәriyyәsi

5 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә aid deyil:

•

daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
istehsal amillәrinin pislәşmәsi
ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması

6 Hansı xüsusiyyәt firmanın çoxmillәtli korporasiya adlanmasına sәbәb olur.

•

müxtәlif millәtlәrdәn olan işçilәrdәn istifadә edilmәsi
xarici ölkәlәrdә marketinq tәdqiqatı aparılması
xarici ölkәlәrdә әmtәә satışı
xarici ölkәlәrdә әmtәә istehsalı

7 “Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi” beynәlxalq investisiya
qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur:

•

Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi
Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
Milli rәftar prinsipi

8 Eklektik Yanaşma Paradigması (OLI Paradigması) ... tәrәfindәn xarici kapital nәzәriyyәlәrinә
qazandırılmışdır.
C. KeynsOhlin
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•

HecksherOhlin
Hymer
J. Dunning

9 C.Danninqin eklektik modelinin әsas xüsusiyyәtlәri

•

Beynәlmilәl üstünlük
Yerlәşdirmә üstünlüyü
Şirkәtin müqayisә üstünlüklәrinә malik olması
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur

10 İnvestisiya multiplikator әmsalı ... hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq, ... dәyişilmәsini göstәrәn
әmsaldır.

•

yığımın; investisiyanın
milli gәlirin; investisiyanın
investisyanın; mәşğulluğun
investisyanın; ÜDMnin

11 “Milli istehsal fәrqlәri müxtәlif istehsal amillәrlә, yәni, әmәk, torpaq, kapital vә hәmçinin bu vә ya digәr
әmtәәlәrә olan daxili tәlәbatla tәminatın müxtәlif sәviyyәsi ilә tәyin edilir”ifadәsi:

•

H.Xaberler nәzәriyyәsinә aiddir
Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir
Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir
E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
aiddir

12 R.Kouzun ideyalarından bәhrәlәnәrәk ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson vә J.Makmanusun
yaratdıqları model hansıdır:

•

inhisarçı(unikal) üstünlüklәr modeli
mәhsulun hәyat dövrü modeli
eklektik model
beynәlmilәl model

13 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil:

•

ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması
idarәetmә müqavilәlәri
incinirinq xidmәtlәri
mütәxәssislәrin miqrasiyası

14 İstehsalın miqyas effekti nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:

•

R. Vernon, L. Uels
A.Smit, D. Rikardo
E. Hekşer, J.Kravis
B.Olin, R. Drize

15 Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya әlaqәlәrinin qurulması zamanı istifadә olunan әsas metodlardan
deyil:

•

müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması
müqavilә qaylasında ixtisaslaşma
podrat istehsal kooperasiyası
beynәlxalq istehsaltexniki kooperasiyalaşma

16 Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:
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•

M.Porter, B.Olin
A.Smit, D.Rikardo
E.Xekşer, Q.Xaberler
R.Vernon, J.Kravis

17 İstehsal imkanları әyrisi nәyi ifadә edir:

•

müәyyәn mәblәğә alına bilәcәk istәnilәn iki resursun hәcmini
әmtәәyә olan tәlәbatın onun qiymәtindәn asılılığını
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә onun alınması üçün mövcud olan resurslar arasında asılılığı
bir mәhsulun istehsalının digәr mәhsulun istehsalının azaldılması hesabına artırılması imkanları

18 Dünya ticarәtinin әmtәә strukturunda hansı sahә üzrә ticarәtin hәcmi daha sürәtlә artır:

•

yüngül sәnaye sahәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
hasiledici sәnaye sahәsi
emaledici sәnaye sahәsi

19 Әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı harada
yerlәşdirilir:

•

istәnilәn ölkәdә
әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
anjaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә

20 Aşağıdakıların hansı Hymerin “İnhisarçı üstünlüklәr” nәzәriyyәsinә aid deyildir?

•

Әmtәәnin yaşam dövrü nәzәriyyәsi dә bu nәzәriyyә çәrçivәsindә baxılan nәzәriyyәlәrdәn biridir
Nәzәriyyә yerli şirkәtlәrlә müqayisәdә xarici şirkәtlәrin malik olduğu üstünlüklәri tәhlil edir
Nәzәriyyә çәrçivәsindә fәaliyyәtin üfüqi vә şaquli inteqrasiyasını nәzәrdә tutan bir neçә nәzәriyyәyә toxunulur
Nәzәriyyәnin digәr adı “Eklektik Paradigma”dır

21 Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxil deyil:

•

Neoklassik nәzәriyyә
Neokeyns nәzәriyyәsi
Marksist nәzәriyyәsi
İnhisarçı üstünlüklәr nәzәriyyәsi

22 Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxildir:

•

Marksist nәzәriyyәsi
Neokeyns nәzәriyyәsi
Neoklassik nәzәriyyә
Hamısı

23 ... nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq sәbәbiylә
hәrәkәt edir.

•

Maksist
Neokeyns
KeynsOlin
Neoklassik

24 «Tәlәb vә tәklif qanununa görә mübadilәnin qiymәti elә sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilir ki, hәr bir ölkәnin
ixracının mәcmusu onun idxalının mәcmusunu ödәmәyә imkan verir» ifadәsi hansı nәzәriyyәnin әsasını
tәşkil edir:
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•

B.Leontyev «tәzadının»
Q.Xaberler nәzәriyyәsinin
A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinin
J.S.Millin beynәlxalq dәyәr nәzәriyyәsinin

25 «Şuman planına» daxil deyildir:

•

Avropada kömür vә polad istehsalının vahid rәhbәrlik altında birlәşdirilmәsi
Almaniya vә Fransanın kömür vә metallurgiya sәnayesinin idarә edilmәsinin fövqәl milli orqana verilmәsi tәklifi
Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaradılması ideyası
BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması tәklifi

26 «Marşall planı» hәyata keçirilmişdi:

•

19461955ci illәrdә
19511970ci illәrdә
19501960cı illәrdә
19451950ci illәrdә

27 «Marşall planı» әlaqәdar idi:

•

Avropa ölkәlәrinin hәrbi sәnayesinә beynәlxalq nәzarәtlә
Ümumi bazarın yaradılması ilә
Avroatomun yaranması ilә
Qәrbi Avropa ölkәlәrinә ABŞın iqtisadi yardımı ilә

28 TMKrin Dünya iqtisadiyyatına müsbәt tәsiri, dünyanın siyasi tәşkilatlarına mәnfi tәsir göstarir “ belә
fikri aşağıda ki alimlәr irәli sürüblәr

•

C.Damninq vә R.Vernon
E. Hekşer vә O.Olin
V. Leontyev vә J Samuelson
A. Toynbi vә P. Parkinson

29 Neokeyns nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında ... sәbәbiylә hәrәkәt edir.

•

mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq
mövcud kapital artıqlığı fәrqi
faiz dәrәcәsindә mövcud fәrq
tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar

30 ......nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәdәn tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar sәbәbiylә ixrac edilir.

•

Neoklassik
KeynsOlin
Maksist
Neokeyns

31 Neoklassik nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında ... sәbәbiylә hәrәkәt edir.

•

müsbәt ticarәt saldosu
mövcud kapital artıqlığı fәrqi
tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq

32 «ABŞın Jeneral Motors» şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?

•

energetika
avtomobil vә raket istehsalı
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pәrakәndә satış
neft email

33 “Milli istehsal fәrqlәri müxtәlif istehsal amillәrlә, yәni, әmәk, torpaq, kapital vә hәmçinin bu vә ya digәr
әmtәәlәrә olan daxili tәlәbatla tәminatın müxtәlif sәviyyәsi ilә tәyin edilir”ifadәsi:

•

İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә aiddir
E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir
Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir
Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir

34 “İstehsal amillәrinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rәqabәt şәraitindә vә mәhsullarin tam
hәrәkәtli vәziyyәtdә olduğu halda beynәlxalq mübadilә ölkәlәr arasında istehsal amillәrinin qiymәtlәrini
tarazlaşdırır” ifadәsi aiddir:

•

İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
Lyeontyev «Paradoksu»na
E.Hekşer B.OlinSamuelson teoreminә

35 “Әgәr hәr hansı bir yad ölkә biri özümüzdә hazırlayacağımız qiymәtdәn daha ucuz qiymәtlә hәr hansı bir
әmtәә ilә tәmin edә bilәrsә, onda hәmin әmtәәni bizim müәyyәn üstünlüyә malik olduğumuz sәnaye әmәyi
mәhsulunun bir hissәsinin әvәzinә almağımız daha yaxşı olardı” ifadәsi aiddir:

•

Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
H.Xaberler nәzәriyyәsinә
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә

36 Xarici investisiya cәlbi ilә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr qrupunda TOP 5ә daxil olmayan ölkә

•

Azәrbyacan
Rusiya
Qazaxıstan
Tacikistan

37 Әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı harada
yerlәşdirilir:

•

Ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
istәnilәn ölkәdә
әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә

38 Әsas beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarının tәrkibinә nә daxildir:

•

Yükün nәqli
Gömrük rәsmilәşdirmәsi
Sığorta
İdxal

39 Әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı harada
yerlәşdirilir:

•

Ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
istәnilәn ölkәdә
әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
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40 «Mәhsulun pay bölgüsü» sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin nәticәsindә әldә olunan
bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullara mülkiyyәt hüququ aiddir:

•

Podrat tәşkilatlara
Dövlәtә
Sәrmayәçinin özünә
Mәdәnlәrin sahibinә

41 «Mәhsulun pay bölgüsü» sövdәlәşmәsindә sәrmayәçinin mülkiyyәt hüququ nәdir:

•

Gәlirin bir hissәsinә
Әldә olunan bütün gәlirә
Bütün satılan mәhsula
Bütün istehsal olunmuş mәhsula

42 Dәrc olunan qiymәtlәrin tәrkibinә daxil deyil:

•

firma qiymәtlәri
hәrrac qiymәtlәri
birja kotirovkaları
arayış qiymәtlәri

43 Adı çәkilәn şәhәrlәrdәnhansı dünyanın әsasmaliyyә mәrkәzlәrindәnsayılmır?

•

Moskva
Tokio
Sinqapur
London

44 “ABŞın Ceneral Motors” şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?

•

avtomobil vә raket istehsalı
energetika
neft emalı
pәrakәndә satış

45 “Production Sharing” müqavilәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsul bölgüsü üzrә razılaşma müqavilәlәri
mәnfәәtin müstәqil şәkildә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
mәhsulun daxili bazarda satılmasını nәzәrdә tutur
mәnfәәtin birgә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur

46 Adı çәkilәn şәhәrlәrdәn hansı dünyanın әsas maliyyә mәrkәzlәrindәn sayılmır?

•

Moskva
NyuYork
Tokio
London

47 TMKlar dünya sәnaye mәhsulunun neçә faizini istehsal edir?

•

70%ni
30%ni
80%ni
25%ni

48 İnkişaf etmiş ölkәlәrdәki TMB inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә maliyyә vәsaitlәrini növbәti sәbәbә ona
görә tәqdim edirdi:
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•

borc alan ölkәlәrin dayanıqlı iqtisadi inkişafı;
yüksәk faiz qoyuluşları.
inkişaf etmiş ölkәlәrin işgüzar aktivliyinin zәiflәmәsinә;
yanacaq vә xammal әmtәәlәri qiymәtlәrinin artımı nәticәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin ödәmә
qabiliyyәtinin güclәnmәsi;

49 Adaptasiyalı (uyğunlaşma) idarәetmә strukturuna aid edilmir:

•

Krossfunksional idarәetmә strukturu
İyerarxiyalı idarәetmә strukturu
Layihәli idarәetmә strukturu
Briqadafunksional idarәetmә strukturu (keyretsu)

50 Dәrc olunan qiymәtlәrin tәrkibinә daxil deyil:

•

arayış qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә vә kontraktların qiymәtlәri
hәrrac qiymәtlәri
firma qiymәtlәri

51 İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?

•

İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
İxracın lisenziyalaşdırılması
İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi

52 Ayrıayrı ölkәlәrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstәriciyә görә müәyyәnlәşdirilir:

•

Milli mәcmu mәhsulun ölçüsünә görә
coğrafi mövqeyinә görә
әhalisinin sayına görә
әrazisinin ölçüsünә görә

53 İri altı Keyresu şirkәtlәrinә aid deyil

•

De Benedetti
Sumitomo
DayitiKenqin
Sanva

54 Xәtlifunksional idarәetmә sisteminә aid olunmur:

•

şәbәkәli idarәetmә strukturu
beynәlxalq divizionreqional strukturu
qarışıq divizion strukturu
beynәlxalq divizionmәhsul strukturu

55 Kreditorölkәlәr üçün borc böhranının yaxın nәticәlәri aşağıdakılarla әlaqәdar olmuşdur:

•

TMBlәrin maliyyә ehtiyatlarının bir hissәsinin donması;
maliyyә ehtiyatlarının inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә axımı
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr tәrәfindәn tәlәbin azalması;
TMBlәr iflasa uğraması;

56 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Yaponiyanın TMKrına aid deyil?

•

HSBC Holdinqs Plc
Eli Lilly And Corp
BP Plc
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Vodafone Group Plc

57 Tәşkilatı strukturların qurulmasına tәsir edәn spesifik amillәrә aid edilmir:

•

TMKrın iqtisadi sistemlәrin açıqlığı, funksiyaların inteqrasiyası vә çarpazlaşması;
Qloballaşma Modellәşdirmә;
Görülәn işlәrin keyfiyyәti vә izafı dәyәrin yaranması;
Ölkәnin xarici borcunun xidmәt edilmәsi

58 TMKrın idarәetmә sisteminә tәlәb olunan sistemli tәlәblәrinә aid edilmir:

•

Dәyişkәn mühitә adaptasiya qabiliyyәti
Sistemin dağılmasına tәsir edәn meyllәrin aradan qaldırılması qabiliyyәti;
Müәyyәn mühitә görә sistemin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü;
Ölkәnin reqionların sosialiqtisadi rayonlaşmasının planlaşdırılması;

59 Bu TMKdan hansı ABŞın deyil?

•

İBM
Ceneral Elektriks
Motorola
Bayer

60 Royalti anlayışının mәğzi aşağıda göstәrilәn cavablardan hansına uyğun gәlir?

•

İncinirinq xidmәtinә görә ödәnişlәr
Françayzinq xidmәtinә görә ödәnişlәr
İcarә haqqının ödәnilmәsi
Lisenziya müqavilәsinin reallaşması zamanı alıcının satıcıya ödәdiyi ödәnişi

61 Aşağıda göstәrilәn mallardan hansı beynәlxalq hәrraclarda satılmır?

•

xәzdәri mәhsulları
çay
yuyulmamış yun
texnologiya

62 Milyarderlәrinin sayı әn çox olan ölkә hansıdır?

•

Böyük Britaniya
Sәudiyyә Әrәbistanı
Yaponiya
ABŞ

63 «Mәhsulun pay bölgüsü» sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin nәticәsindә әldә olunan
bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullarа mülkiyyәt hüququ aiddir:

•

Podrat tәşkilatlara
Mәdәnlәrin sahibinә
Sәrmayәçinin özünә
Dövlәtә

64 «Mәhsulun pay bölgüsi» sövdәlәşmәsindә sәrmayәçinin mülkiyyәt hüququ nәdir:

•

Sәrmayә qoyulmuş obyektin bütün әrazi vә resurslarına
Әldә olunan bütün gәlirә
Bütün istehsal olunmuş mәhsula
Gәlirin bir hissәsinә

65 Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:
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•

Milli müәssisәlәrin xarici filialları
Sәhmdar cәmiyyәtlәr
Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları
Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr

66 Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

•

torpaq
idarәetmә tәcrübәsi
әmәk
sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici capital

67 Sәnaye mәqsәdlәri üçün iri kreditlәrin verilmәsi:

•

Sәhmlәrin alınması dемәкdir
Portfel investisiyası dемәкdir
Uzunmüddәtli borc dемәкdir
Layihә maliyyәlәşdirilmәsi dемәкdir

68 Texnologiyaların ötürülmәsinin әn mühüm forması hansıdır:

•

Forfeytinq
françayzinq müqavilәlәri
incinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

69 R.Kouzun ideyalarından bәhrәlәnәrәk ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson vә C.Makmanusun
yaratdıqları model hansıdır:

•

inhisarçı(unikal) üstünlüklәr modeli
mәhsulun hәyat dövrü modeli
eklektik model
beynәlmilәl model

70 Aşağıdakılardan biri TMKın istehsal sferasında meyl etdiklәri әsas sahәlәr sırasına daxil deyil:

•

avtomobilqayırma sәnayesi
elektronika sәnayesi
kimya sәnayesi
metallurgiya sәnayesi

71 Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil:

•

ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması
idarәetmә müqavilәlәri
incinirinq xidmәtlәri
mütәxәssislәrin miqrasiyası

72 Aşağıdakılardan biri ölkәnin kapital axınını tәnzimlәmәsinin maliyyә metodlarından asılı deyil:

•

vergi güzәştlәri
kreditlәrin sığortası vә tәminatı
sürәtli amortizasiya
texniki kömәkliyin göstәrilmәsi

73 Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:
rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
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•

xarici ticarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiyyәtlәrә mәruz qalması
milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclәnmәsi

74 İstehsalın miqyas effekti nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:

•

R. Vernon, L. Uels
A. Smit, D. Rikardo
E. Hekşer, C.Kravis
B.Olin, R. Drize

75 İnhisarçı (unikal) üstünlüklәr modelinin müәllifi kimidir:

•

P.Bakli
R.Vernon
C.Qelbreyt
S.Xaymer

76 Ceneral Motors Corparation kompaniyasının әsası nә vaxt qoyulmuşdur?

•

II dünya müharibәsindәn sonra
1930cu illәrdә
XIX әsrin sonlarında
I dünya müharibәsi illәrindә

77 Aşağıdakı TMKdan hansı Almaniyaya mәxsus deyildir?

•

Basf
Bayer
Siemens
Yunilever

78 Dünya avtomobil bazarında hansı ölkә lider ölkәlәrdәn sayılmır?

•

Almaniya
Böyük Britaniya
Yaponiya
Norveç

79 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixracını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?

•

kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
kapitalın “nisbi” artıqlığı
xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması

80 Kapital ixracında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

81 Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

kapitalın texnologiya formasında ixrac edilmәsi
xarici ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
ixrac olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması

82 Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:
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•

azalan
artan
sahәvi
әmtәә bazarları

83 Texnoloqiyaların ötürülmәsinin mühüm forması hansıdır:

•

forfeytinq
françayzinq müqavilәlәri
incinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

84 Satış üçün istehsal olunmuş әmtәәlәr istehsalçı tәrәfindәn ölkә hüdudlarında reallaşdırılırsa, bu cür
tәsәrrufat münasibәtlәrinin forması hansı sayılır:

•

Milli ticarәt
Milli bazar
Xarici bazar
Daxili bazar

85 İnhisarcı rәqabәt bazarı aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir:

•

Konkret mәhsul istehsalı üzrә rәqabәt aparan çoxlu istehsalçılar mövcuddur
İnhisarçılar tәrәfindәn qiymәtlәr süni şәkidә şişirdilir
Bazarda bir neçә iri inhisarçı vә xeyli xırda firma vardır
Konkret mәhsulun istehsalı üzrә iri inhisarcının olması ilә

86 Tәmiz inhisar bazarına xas deyil:

•

İstehsal hәcminin seçilmәsindә optimal variant mövcüddur
Әmtәә göndәrәnlәrin sayı çoxdur
Әmtәә göndәrәnlәrin sayı birdir
“Qiymәt ayrı seçkiliyi” mövcuddur

87 Tәmiz rәqabәt bazarına xas deyil:

•

İxracatçının uduşu mal göndәrilmәsi hәcminin artması hesabına başa gәlir
Әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirinә yaxınlaşmağa meyl edir
Xarici ticarәt subyektlәrinin çoxsaylı olması
Yeni xarakterli әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirindәn ciddi fәrqlәnir

88 Dünyanın әsas transmilli şirkәtlәri milli xüsusiyyәtlәrinә görә, hansı ölkәlәr qruplarına aiddir?

•

Yaponiya vә Avstraliya
ABŞ vә Latın Amerikası
Avropa İttifaqı vә MDB
ABŞ, Yaponiya vә Avropa İttifaqı

89 Аşаğıdа аdı çәkilәn banklardan hаnsı dünyа «foreks» bazarında lider bank кimi sayılmır?

•

Shase Мunhatten
Deytçe bank
Sitibank
Nikoyl

90 Dünya maliyyә bazarında transmilli şirkәtlәrin hökümranlığının әsasını nә tәşkil edir:
Portfel investisiyaları
Kreditlәr
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•

Borc kapitalı
Birbaşa investisiyalar

91 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti anlayışına aid deyildir:

•

Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin sәhmlәrinin әldә edilmәsi
5 ildәn az olmayan mşddәtә xarici partnyorlara borcların verilmәsi
Xarici partnyorlarla әmәliyyatlar üzrә ödәnişlәr
Yerli şirkәtlәrin sәhm vә istiqrazlarının әldә edilmәsi

92 Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:

•

Qәbul edәn ölkәdә ucuz işşi qüvvәsinin mövcudluğu
Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığmı
Pulların yuyulması

93 Iri şirkәtin mövcud fәaliyyәt sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsi olmaya sahәlәrә dахil оlмаsı necә adlanır:

•

Ixtisaslaşma
üfügi inteqrasiya
Inhisаrlаşmа
Diversifikasiya

94 Müasir dövrdә AIZ (Azad Iqtizadi Zona) dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuş әrazi başa
düşülür:

•

Ciddi gömrük nәzarәtinin aparılması
Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün güzәştli şәraitin yaradılması

95 Nәqliyyat xidmәtlәrini tәklif edәn vә hәmin mәxsusi növ әmtәәlәrә tәlәbatı olan tәrәf arasında olan
müqavilәlәr dairәsi aşağıdakıdır

•

Dünya sәrnişin nәqliyyatı bazarı
Dünya xidmәt bazarı
Dünya nәqliyyat xidmәti bazarı
Dünya fraxt xidmәti bazarı

96 İstehsal prosesinin tәşkili, texnologiyanın tәtbiqi vә obyektlәrin istismarı üzrә beynәlxalq xidmәtlәr:

•

icarә adlanır
lizinq adlanır
pablisiti adlanır
incinirinq adlanır

97 Müştәrinin sifarişi ilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkili vә idarә olunması üzrә mәslәhәtlәr necә adlanır?

•

incinirinq
Imicmeykerlik
Monitorinq
Konsaltinq

98 Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi hansıdır:
Müxtәlif ölkә hökümәtlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm siyasәti
Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyәtlәr
Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr

•
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•

Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr

99 Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

•

fәrdi investisiyalar
ssudalar
dövlәt investisiyaları
birbaşa investisiyalar

100 İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә xarici investisiyalar yatırmaq üçün imkanlar:

•

faktiki olaraq yox dәrәcәsindәdir
getdikcә artır
hüdudsuzdur
nisbәtәn azalır

101 Müxtәlif risklәrin sığortalanması üzrә xidmәtlәr kompleksı necә adlanır:

•

bank xidmәtlәri
marketinq xidmәtlәri
maliyyә xidmәtlәri
sığorta xidmәtlәri

102 Birbaşa xarici investisiya dedikdә başa düşülür:

•

yerli firmanın sәhmlәrinin alınması
xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
yerli firmaya borc verilmәsi
xaricdә öz istehsalının yaradılması

103 Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:

•

rüsumsuz ticarәt zonası
müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca götürülmüş әrazi

104 Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır:

•

qlobal hüquq
çoxtәrәfli sazişlәr
ikitәrәfli sazışlәr
milli vә beynәlxalq hüquq

105 Borc kapitalı anlayışına aid deyil:

•

satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
uzunmüddәtli kreditlәr
qısamüddәtli kreditlәr
faktorinq

106 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid deyil:

•

kommersiya bankları
hökümәt tәşkilatları
korporasiyalar
ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr

107 Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:
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•

elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә
ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә

108 Hansı xüsusiyyәt firmanın çoxmillәtli korporasiya adlanma¬sına sәbәb olur.

•

müxtәlif millәtlәrdәn olan işçilәrdәn istifadә edilmәsi
xarici ölkәlәrdә әmtәә istehsalı
xarici ölkәlәrdә әmtәә satışı
xarici ölkәlәrdә marketinq tәdqiqatı aparılması

109 Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir:

•

iqtisadi kömәk
borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
birbaşa investisiyalar
incinirinq xidmәtlәri

110 Aşağıda göstәrilәn dünyanın әn çox tәbii gaz ehtiyatları hansı ölkәlәrdә mövcuddur:

•

Norvec, Azәrbaycan, Kazaxstan
ABŞ, BӘE, Sәudi Әrәbistan
Rusiya, Kanada, ABŞ
Rusiya, İran, Katar

111 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә idxal nefti istifadә olunur

•

Çin, Yaponiya, Türkmәnistan
Yaponiya, CAR, Fransa
CAR, Norvec, Yaponiya
Yaponiya, İtaliya, Böyük Britaniya

112 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәcminә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Sitigroup
Miruho Financial Group
P.MorganChase&Co
Sumitomobank

113 Qiymәtli kağızların kursu dedikdә başa düşülür:

•

Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 hәftә әrzindәki orta bazar qiymәti
Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 ay әrzindәki orta bazar qiymәti
Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün hәmin qiymәtli kağızların 1 il әrzindәki orta bazar
qiymәti
Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların müәyyәn zaman anındakı bazar qiymәti

114 Sәhmlәrin nәzarәt paketi dedikdә başa düşülür:

•

investorun müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn rәsmi sәnәdlәr toplusu
korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı sәhmlәrin miqdarı
korporasiyanın buraxdığı bütün sәhmlәrinin miqdarı
investora müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn sәhmlәrin miqdarı

115 Fond bazarının kapitallaşması hansı göstәrici ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

dövriyyәdә olan xarici korporasiyaların sәhmlәrinin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
dövriyyәdә olan dövlәt imtiyazlarının mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
dövriyyәdә olan imtiyazlı sәhmlәrin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
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•

dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә

116 Sәhmdar cәmiyyәtin kapitallaşması dedikdә nә başa düşülür?

•

1 ay әrzindә korporasiyanın imtiyazlı sәhmlәrinin orta bazar dәyәri
1 il әrzindә korporasiyanın imtiyazlı sәhmlәrinin orta bazar dәyәri
müәyyәn zamanda korporasiyanın adi sәhmlәrinin mәcmu nominal dәyәri
müәyyәn zamanda korporasiyanın adi sәhmlәrinin mәcmu bazar dәyәri

117 BXİlәrin idxal indeksi ölkәnin nәyә olan qabiliyyәtini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir?

•

ölkәnin BXİnin әn mәnfәәtli sahәlәrә yatırılması qabiliyyәtini
BXİlәrin ixrac olunma qabiliyyәtini;
BXİlәrin hәm idxalı hәm ixracı qabiliyyәtini;
BXİlәrin cәlb olunması qabiliyyәtini;

118 Birbaşa xarici investisiyaların(BXİ) idxal indeksinә neçә әmsalın orta ölçüsü kimi götürülür?

•

6.0
4.0
5.0
3.0

119 “Kapitallaşma” dedikdә başa düşülür:

•

şirkәtin gәlirlәrinin bir hissәsinin yenidәn әsas fәaliyyәt sahәsinә yatırılması
şirkәtin vәsaitlәrinin yalnız xarici ölkәlәrdә kapitala çevrilmәsi
dövlәt büdcәlәri vasitәsi ilә korporativ vәsaitlәrin qovuşaraq kapitala çevrilmәsi
şirkәtin vәsaitlәrinin (xalis gәlirin bir hissәsinin dividentlәrin vә s.) kapitala çevrilmәsi,hansıki nәticә etibarı ilә
şirkәtin xüsusi vәsaitlәrinin hәcmini artırır

120 “Transmillilәşmә” indeksi nәyi göstәrir?

•

Şirkәtin әsas fәaliyyәt sahәsindәn fәrqli sahәlәrә xarici ölkәlәrdә investisiya qoyuluşlarının artımını
Şirkәtin xarici ölkә bazarlarındakı satış hәcmini
Şirkәtin kapital ixracının hәcmini
Şirkәtin beynәlxalq biznesә cәlb olunma dәrәcәsi

121 “İnvestisiya fondu” dedikdә başa düşülür:

•

yalnız qiymәtli kağızlar bazarında fәaliyyәtin hәyata keçirәn qeyribüdcә fondları
bütün iqtisadi fәaliyyәt sahәlәrinә kapital qoyuluşunu tәşkil edәn tәşkilat;
istehsal sahәlәrinә kapital qoyuluşunu tәşkil edәn tәşkilat;
yalnız qiymәtli kağızlar bazarında fәaliyyәrini hәyata keçirәn vә sәmdar cәmiyyәti formasında fәaliyyәt göstәrәn
tәşkilat;

122 İnvestisiya bazarı dedikdә başa düşülür:

•

istehsalı tәşkil etmәk üçün lazım olan avadanlıqların satış bazarı;
investisiya resurslarının alqısatqısının daxili vә xarici bazarı
investisiya üçün lazım olan resursların satış bazarı
istehsalı vә mal daşımasını tәşkil etmәk üçün lazım olan avadanlıqların vә nәqliyyat vasitәlәrinin alqısatqı bazarı

123 İnvestisiya riski dedikdә başa düşülür:

•

investisiya rejiminin pislәşmәsi şәraitindә yalnız gözlәnilәn gәlirin itirilmәsi
investisiya rejiminin pislәşmәsi şәraitindә işә qoyulmuş kapitalın bütövlüdә itirilmәsi
investisiya fәaliyyәtinin müәyyәnliyi ilә bağlı olaraq yalnız gәlirin itirilmәsi ehtimalı
investisiya fәaliyyәti şәraitinin qeyrimüәyyәnliyi ilә bağlı olaraq kapital vә yaxud gәlir formasında maliyyә
itgilәrinin yaranması ehtimalı
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124 İnvestisiya portfeli dedikdә başa düşülür:

•

Şirkәtin eyni zamanda bir neçә sahibkarlıq obyeklәrinә edilәn investisiyaların mәcmusu
müәyyәn investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış yalnız mikro sәviyyәdә vә yalnız istehsal sahәlәrinә
edilәn kapital qoyuluşu
Müәyyәn investisiya strategiyasa uyğun formalaşdırılmış makro sәviyyәdә hәyata keçirilәn kapital qoyulşunun
mәcmusu
müәyyәn investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış investisiya obyektlәrinә kapital qoyuluşu mәcmusu

125 Qiymәtli kağızların investisiya keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür.

•

Qiymәtli kağızların yalnız likvidlik baxımından ümumillilәşdirlmiş xarakteristikası
Qiymәtli kağızların yalnız risk baxımından ümumillilәşdirlmiş xarakteristikası
Qiymәtli kağızların yalnız gәlirliliyi baxımından ümumillilәşdirlmiş xarakteristikası
Qiymәtli kağızların gәlirliliyi, riski vә likvidliyi baxımından ümumilәşdirilmiş xarakteristikası

126 İnvestisiya dedikdә başa düşülür

•

yalnız emal sәnayesi sahәlәrinә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә xarici ölkәlәrin hasilat sәnayesinә qoyulan kapital
yalnız istehsal sahәlәrinә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә sahibkarlıq obyektlәrinә qoyulan kapital
yalnız xarici ölkәlәrdә gәlir әldә etmәk mәqsәdilәsahibkarıq obyektlәrinә qoyulan kapital
Mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә sahibkkarlıq obyektlәrinә qoyulan kapital

127 İnvestisiyaların diversifikasiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

investisiya fәaliyyәtinin xarici ölkәlәrin iqtisdiyyatında genişlәndirilmәsi
şirkәtin digәr şirkәtlәrdә birgә investisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
ancaq yeni sәnaye ğlkәlәrinin korparasiyaların әsas olan investisya strategiyası növü
investisiya fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi vә yaxud dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar olan investisiya strateji növü

128 Vençur maliyyәlәşmәsi deyәndә nә başa düşülür.

•

әn aşağı risklә sәciyyәlәnәn yeni fәalyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
әn aşağı risklә sәciyyәlәnәn әnәvi fәaliyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
Böyük risklә sәciyyәlәnәn әnәnvi fәalyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
böyük risklә sәciyyәlәnәn yeni fәaliyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi

129 Anderrraytinq dedikdә nә başa düşülür .

•

Sonradan ayrıayrı aktivlәrdә yerlәşdirmәk mәqsәdilә әvvәllәremissiya olunmuş qiymәtli kağızların alqısatqısı ilә
әlaqәdar aparılan әmәliyyatlar
Qiymәtli kağızların xarici fond bazarlarındaalqı satqısı ilә bağlı olan әmәliyyatlar
Dövlәt istiqrazlarının fond bazarlarından alınması üzrә әmәliyyatlar
Sonradan ayrı ayrı aktivlәrdә yerlәşdirmәk mәqsәdilә yeni emissiya olunmuş qiymәtli kağızların alınması ilә
әlaqәdqr aparılan әmәliyyatlar

130 Sәhm anlayışı altında başa düşülür:

•

Korporasiyanın sahibkarlığının tәsdiqlәyәn vә ona mütәmadi imkan verәn hüquqi sәnәd
Dövlәtin maliyyә maliyyә dövriyyәsinә buraxdığı istiqrazlar
Sәhmdar cәmiyyәtinin idarә heyәtindә üzvlüyünü tәsdiqlәyәn hüquqi sәnәd
Sәhmdar cәmiyyәtinin kapitalında sahibkarın iştirakını tәsdiqlәyәn qiymәtli kağız

131 Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

Kapitalın pul formasında ixrac edilmәsi
Kapitalın pul formasında ixrac pul formasında ixrac edilmәsi yolu ilәxammal vә digәr iqtisadi resurslarıa çıxışın
әldә verilmәsi
Kapitalın ixrac edilmәsi yolu ilә mәnfәәtin faiz formasında mәnimsәnilmәsi
Kapitalın ixrac edilmәsi yolu ilә yaradılmış bir neçә nәzarәtin tәmin edilmәsi vә mәnfәәtin dividend formasında
mәnimsәnilmәsi
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132 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti neoklassik nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

E.Hekşer
David Rikardo
Adam Smit
Con Stüart Mill

133 Kapital ixracı dedikdә nә başa düşülür?

•

Zәif ölkәlәrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu hәyata keeçirirәk hәmin ölkәlәrin tәbii resurslarına nәzarәtin tәmin
olunması
Maksimum pul ixracı edәrәk maksimum gәlirin әldә edilmәsi
Maksimum әmtәә ixrac edәrәk maksimum gәlirin әldә edilmәsi
Öz ölkәsindәn kәnarda investisiya qoyuluşu hәyata keçәrәk maksimum gәlir әldә edilmәsi vә onun
uzuznmuddәtlinin tәmin edilmәsi

134 Avropa İttifaqında kapitalın sәrbәst hәrәkәti prinsipi hansı müqavilәdә tәsbit edilmişdir?

•

Amstrdam müqavilәsindә
Paris müqavilәsindә
London müqavilәsindә
Roma müqavilәsindә

135 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bölmә ikitәrәfli investisiya razılaşmalarında olmur?

•

investora münasibәtdә investisiya rejimi şәrtlәri
investisiya qәbul edәn ölkәnin investisiyanı qәbul etmә şәrtlәri
razılaşmanın predmeti vә onun fәaliyyәt müddәti
razılaşmanın fәaliyyәt müddәti әrzindә investor tәrәfindәn investisiyanı qәbul edәn ölkәnin dövlәt büdcәsinә
köçürülәcәk vergilәrin hәcmi

136 Korporativ biznesin “Çebal” adlandırılan modeli hansı ölkәyә aid edilir?

•

Malayziya
Sinqapur
Yaponiya
Cәnubi Koreya

137 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı investisiya rejimlәri növünә aid deyil?

•

әdalәtli vә bәrabәrhüquqlu rejim
milli rejim
daha әlverişli şәraitin yaradılması rejimi
qarşılıqlı faydalılıq prinsipinә әsaslanan rejim

138 BXİ nöqteyi nәzәrindәn ölkәnin investisiya cәlbediciliyi nәzәriyyәsinin әsasında hansı konsepsiya
dayanır?

•

internalizasiya nәzәriyyәsi;
“durna qabarı” konsepsiyası;
nisbi üstünlüklәr konsepsiyası;
OLİ konsepsiyası;

139 “İnvestisiyanın qocalması” deyilәndә başa düşülür:
uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә kapitalın yatırılması vә әldә
edilәn gәlirlәrin hәmin ğlkәnin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilmәsi
uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin hasilat sәnayesinә kapitalın yatırılması
uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәrdәn әldә edilәn gәlirlәr investisiya qәbul edәn ölkәnin iqtisadiyyatına yenidәn
mәrhәlәmәrhәlә yatırılsın.

•
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•

uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәr xәrclәrin artmasına gәtirib çıxarır, ola bilәr ki, gәlirlәr formasında ölkәdәn
çıxarılan resursların hәcmi yatırılan BXİlәrin hәcmini üstәlәsin

140 Ölkәnin kapital resurslarının artma effekti dedikdә başa düşülür:

•

birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә korporativlәşmә prosesinin güclәnmәsi
birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı portfel investisiyaların artması
birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı yerli rezidentlәrin kapital ixracına meylinin güclәnmәsi
birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә mәcmu kapital fondunun hәcminin artması

141 İnvestisiya iqlimi dedikdә başa düşülür:

•

xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn siyasi amillәrin mәcmusu
xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi amillәrin mәcmusu
xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi amillәrin mәcmusu
xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi, iqtisadi siyasi vә sosial amillәrin
mәcmusu

142 İdxalı әvәz edәn sahәlәrin inkişaf etdirilmәsi siyasәtinin әsas vәzifәsi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә idxal olunan mәhsulların 50 %dәn çoxuna embarqo qoyulması
ölkәnin milli istehsalının inkişaf etdirilmәsi üçün idxal olunan texnologiya vә avadanlıqlara qoyulan rüsumların
götürülmәsi
idxal olunan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına kvotaların qoyulması
yeni vә yaxud zәif inkişaf etmiş sahәlәrin müdafiәsi

143 Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә “digәr investisiyalara” aid edilәn investisiyalar
sonda kapital ixracının hansı formasına aid edilir?

•

hәm mәhsuldar kapitala, hәm dә ssuda kapitalına
birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illәrdә mәhsuldar kapitala
mәhsuldar kapitala
ssuda (maliyyә) kapitalına

144 Derivativlәr dedikdә nә başa düşülür?

•

müddәti 1 ildәn çox olan sertifikatlar vә depozitlәr
yalnız forward kontraktları
yalnız opsionlar
opsionlar, forward kontraktları vә svop әqdlәr

145 Portfel investisiya formasında kapital nәlәrә vә hansı sahәlәrә yatırılır?

•

yalnız qiymәtli kağızlara
istehsal sahәlәrinә vә qiymәtli kağızlara
Bank sektoruna vә qiymәtli kağızlara
sәhmlәrә vә qiymәtli kağızlara

146 Qeyrimaddi aktivlәrә aid edilmir:

•

idarәetmә tәcrübәsi
nouhoular
Şirkәtin әldә etdiyi lisenziyalar
reinvestisiya olunmuş gәlirlәr

147 Birbaşa xarici investisiyalar ibarәtdir:

•

kapital resurslarından vә dividend formasında gözlәnilәn gәlirlәrdәn
qeyrimaddi aktivlәrdәn vә gözlәnilәn gәlirlәrdәn
yalnız kapital resurslarından
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•

kapital resurslarından vә qeyrimaddi aktivlәrdәn

148 Maliyyә vә yaxud ssuda kapitalı formasında hәyata keçirilәn beynәlxalq investisiya sahibinә hansı
formada gәlir gәtirir?

•

investisiya qәbul edәn ölkәnin büdcәsindәn investisiya sahibinә verilәn mükafat formasında
hәm faiz, hәm dә dividend formasında
dividend formasında
faiz formasında

149 Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә beynәlxalq investisiyalar neçә qrupda
tәsniflәşdirilir?

•

6 qrupda
5 qrupda
4 qrupda
3 qrupda

150 İnzibati amirlik sistemi dağıldıqdan sonra, yәni XX әsrin 90cı illәrindә Mәrkәzivә Şәrqi Avropa
ölkәlәrinin iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyalar praktiki olaraq:

•

kәskin şәkildә azalmışdır
ilk illәrdә artmış, sonrakı mәrhәlәlәrdә dinamik şәkildә azalmışdır
ilk illәrdә artmış, sonrakı mәrhәlәlәrdә kәskin şәkildә azalmışdır
artmışdır

151 İnvestisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin funksiyaları aşağıdakılardır?

•

Stimullaşdırıcı
Nәzrәtedici
Tәnzimlәyici
Hamısı

152 Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin (MİGA) mәqsәdi ...

•

xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
xarici investorlarla dövlәtlәr arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
xarici investisiyaları kommersial risklәrә qarşı qorumaqdır
xarici investisiyaları qeyrikommersial risklәrә qarşı qorumaqdır

153 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan “Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi”ndә ...
ifadә olunur

•

Yerli investora әn çox himayә edilәn xarici investorun tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
Milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi
Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi

154 «Mәhsulun pay bölgüsü» sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün dövlәtә
birdәfәlik ödәmә edirsә bu:

•

Istehsal olunmuş mәhsula vergidir
Aksiz rüsumudur
ӘDVdir
Bonusdur

155 Transmilli strateji alyanslar dedikdә.... başa düşülür?
Müvәqqәti razılaşmalar әsasında birgә layihәlәrin reallaşdırılması mәqsәdilә iqtisadi subyektlәrin spesifik bilik
forması
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•

Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
İstehsal müstәqilliyini saxlayan lakin ticarәt fәaliyyәti müstәqilliyini itirәn şirkәtlәr birliyi
İqtisadi fәaliyyәtin uzun müddәtli koordinasiyasının hәyata keçirildiyi TMK sazişlәrinin müxtәlif formaları

156 Konsorsium dedikdә .....başa düşülür?

•

Gәlirlәrin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu vә onların fәaliyyәt nәticәlәrinә әsasәn bölüşdürülmәsinin hәyata
keçirildiyi inhisar birliyi
Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi
İqtisadi fәaliyyәtin uzun müddәtli koordinasiyasının hәyata keçirildiyi TMK sazişlәrinin müxtәlif formaları
Müvәqqәti razılaşmalar әsasında birgә layihәlәrin reallaşdırılması mәqsәdilә iqtisadi subyektlәrin spesifik bilik
forması

157 Trest dedikdә.....başa düşülür?

•

Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi
Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
İstehsal müstәqilliyini saxlayan lakin ticarәt fәaliyyәti müstәqilliyini itirәn şirkәtlәr birliyi
İştirakçılarının istehsal, ticarәt fәaliyyәti vә hüquqi müstәqilliklәrini itirdiklәri birlik forması

158 Konsern dedikdә.....başa düşülür?

•

İştirakçılarının istehsal, ticarәt fәaliyyәti vә hüquqi müstәqilliklәrini itirdiklәri birlik forması
Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
Gәlirlәrin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu vә onların fәaliyyәt nәticәlәrinә әsasәn bölüşdürülmәsinin hәyata
keçirildiyi inhisar birliyi
Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi

159 Pul dedikdә..... başa düşülür?

•

İştirakçılarının istehsal, ticarәt fәaliyyәti vә hüquqi müstәqilliklәrini itirdiklәri birlik forması
Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi
Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
Gәlirlәrin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu vә onların fәaliyyәt nәticәlәrinә әsasәn bölüşdürülmәsinin hәyata
keçirildiyi inhisar birliyi

160 Sindikat dedikdә.... başa düşülür?

•

Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi
Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
İstehsal müstәqilliyini saxlayan lakin ticarәt fәaliyyәti müstәqilliyini itirәn şirkәtlәr birliyi
Gәlirlәrin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu vә onların fәaliyyәt nәticәlәrinә әsasәn bölüşdürülmәsinin hәyata
ke,irildiyi inhisar birliyi

161 Kartel dedikdә.....başa düşülür?

•

Hüquqi vә tәsәrrüfat müstәqilliklәrinin qoruduğu müxtәlif sahә şirkәtlәrinin birliyi
Razılıq әsasәn fәaliyyәt göstәrәn, istehsal vә ticarәt fәaliyyәt müstәqilliyini qoruyan şirkәtlәr birliyi
İstehsal müstәqilliyini saxlayan, lakin ticarәt fәaliyyәti müstәqilliyini itirәn şirkәtlәr birliyi
Gәlirlәrin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu vә onların fәaliyyәt nәticәlәrinә әsasәn bölüşdürülmәsinin hәyata
keçirildiyi inhisar birliyi

162 Yüksәk mәnfәәt әldә etmәk üçün TMK nә edir:

•

Dünyanın müxtәlif yerlәrindә istehsalın diversifikasiyası
BӘB istifadә etmәsi
ölkәlәrin mütlәq üstünlükdәn istifadә etmәsi
daxili bazarlara xüsusi yanaşması

163 TMKrin beynәlxalg bazarlara çıxmasının әsas şәrti:
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•

Vergi bonusları
yüksәk rәqabәtqabilliyyәti
yüksәk sәviyyәli kadr siyasәti
mәşqulluğun yüksәk sәviyyәsi

164 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixrajını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?

•

vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
kapital ixraj edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran antiinhisar qanunlarının fәaliyyәti
xariji ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
kapitalın “nisbi” artıqlığı

165 Birbaşa xariji investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

kapitalın texnologiya formasında ixraj edilmәsi
xariji ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
ixraj olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması

166 Dünya maliyyә bazarında transmilli şirkәtlәrin hökmranlığının әsasını nә tәşkil edir:

•

Kapital ixrajı
Kreditlәr
Borc kapitalı
Birbaşa investisiyalar

167 Birbaşa xarici investisiya dedikdә başa düşülür:

•

yerli firmanın sәhmlәrinin alınması
xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
yerli firmaya borc verilmәsi
xaricdә öz istehsalının yaradılması

168 Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

•

fәrdi kreditlәr
fәrdi investisiyalar
dövlәt investisiyaları
birbaşa investisiyalar

169 2014cü ildә dünya birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının neçә faizi keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin
payına düşür?

•

0.15
0.25
0.2
0.1

170 2014cü ildә dünya birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının neçә faizi inkişaf etmiş ölkәlәrin payına
düşür?

•

0.2
0.65
0.55
0.35

171 Birbaşa xarici investisiyaların neçә faizi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin payına düşür?
0.5
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•

0.6
0.35
0.55

172 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixrajını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?

•

kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
kapitalın «nisbi» artıqlığı
vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması

173 Kapital ixracının müasir meyllәri:

•

portfel investisiyalarının azalması
birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
birbaşa investisiyaların azalması
portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması

174 Kapital ixrajında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

175 Transmillilәşmә indeksi nәdir:

•

ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçi¬lәrin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı vә
ümumi filialların hәc¬mindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi filialların
hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xa¬ricdә işlәyәnlәrin sayı göstәrijilәrinin orta әdәdidir.

176 İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün şirkәtlәrin öz
dövriyyә vәsaitindәn yoxsa borc kapitalından istifadә edәcәyi qәrarının verilmәsi hәyata keçirilir.

•

Mәnfәәtә keçid
Tәhlil
Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi

177 İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә investisiya layihәsinin dәyәri vә hәcminin hesablanması , yerli vә
xarici bazarların araşdırılması, istehsal olunacaq vә satılacaq mәhsulun hәcminin proqnozlaşdırılması hәyata
keçirilir.

•

Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Qәrar qәbulu
Tәhlil

178 6070ci illәrdә Dünya bazarının neft hasilatı sektorunun konyunktura üzrә OPEKin mübarizә etdiyi
Qәrbin TMKrı necә adlanır?

•

üç mәrkәz
yeddi nәhәng
neft әjdahaları
yeddi baci
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179 ... hәr hansı bir ölkәdә investisiya qoyuluşları sahәsindә mövcud olan vәziyyәtin әlverişliliyini
xarakterizә edir.

•

İnvestisiya qanunverciliyi
Dövlәtin investisiya siyasәti
Biznes infrastukturu
İnvestisiya mühiti

180 İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma, tәklifin
araşdırılması vә tәklifә müvafiq investisiya layihәsinin hazırlanması hәyata keçirilir.

•

İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Danışıqlar vә rәsmiyyәt
Tәhlil
Araşdırma

181 Kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma, tәklifin araşdırılması vә tәklifә müvafiq investisiya
layihәsinin hazırlanması investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir.

•

İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Danışıqlar vә rәsmiyyәt
Tәhlil
Araşdırma

182 Aşağıda göstәrilәn dünyanın әn çox neft ehtiyatları hansı ölkәlәrdә mövcuddur:

•

Norvec, Azәrbaycan, Kazaxstan
Çin, İran, Kuveyt
Rusiya, ABŞ, Çin
Sәudi Әrәbistan, İrak, Kuveyt

183 Müәssisәnin riski deyәndә nә başa düşülür?

•

mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
müәssisәnin itirilmәsi
tam müflislәşmә
mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi

184 Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir

•

dünyada siyasi vәziyyәt
dövlәt çevrilişi
terror aktı
ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar

185 Әmtәәnin hәyat silsilәsi konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

C.Damninq
E.Xekşer
V.Leontyev
R.Vernon

186 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank kapitalın hәcmi göstәricisinә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Bank of America Corporation
Miruho Financial Group
Sitigroup
Bank of China
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187 Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

•

DaymlerKraysler
CeneralElektriks
Bayer
WailMartStores

188 AIZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zәruri olmayan şәrtlәri qeyd edin:

•

Yüksәk ixtisaslı vә tәhsilli işçi qüvvәsinin mövcudluğu
Beynәlxalq bazarlarla nәqliyyat vә telekommunikasiya әlaqәsi
Işçi qüvvәsi ilә tәminat
Beynәlxalq hava limanlarının mövcudluğu

189 “ABŞın Jeneral Motors” şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?

•

çoxsahәli
neft emalı
pәrakәndә satış
avtomobil vә raket istehsalı

190 Texnoloqiyaların ötürülmәsinin mühüm forması hansıdır:

•

forfeytinq
françayzinq müqavilәlәri
incinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

191 Aşağıdakılardan biri TMKın istehsal sferasında meyl et¬diklәri әsas sahәlәr sırasına daxil deyil:

•

әczaçılıq sәnayesi
kimya sәnayesi
avtomobilqayırma sәnayesi
metallurgiya sәnayesi

192 Aşağıdakılardan biri ölkәnin kapital axınını tәnzimlәmәsinin maliyyә metodlarından asılı deyil:

•

vergi güzәştlәri
kreditlәrin sığortası vә tәminatı
sürәtli amortizasiya
texniki kömәkliyin göstәrilmәsi

193 İnhisarçı (unikal) üstünlüklәr modelinin müәllifi kimidir:

•

P.Bakli
R.Vernon
J.Qelbreyt
S.Xaymer

194 Texnologiyaların ötürülmәsinin әn mühüm forması hansıdır:

•

forfeytinq
françayzinq müqavilәlәri
incinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

195 Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini sәbәb¬lәn¬dirәn amillәrdәn deyil:
kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
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•

dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә düşmәmәsi
rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması

196 Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:

•

elmi tәdqiqatların nәtijәlәri ilә mübadilә yolu ilә
ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә

197 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә aid deyil:

•

daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
istehsal amillәrinin pislәşmәsi
ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması

198 Aşağıdagöstәrilәnhansı transmillibankkapitalınhәcmigöstәricisinә görә ilkbeşliyә daxildeyildir?

•

Bank of America Corporation
P.Morgan Chase&Co
Sitigroup
Bank of China

199 Әmtәәnin hәyat silsilәsi konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

O.Olin
E.Xekşer
V.Leontyev
R.Vernon

200 Aşağıdagöstәrilәnhansı transmillibankaktivlәrininhәcminә görә ilkbeşliyә daxildeyildir?

•

Deutsche Bank
Sitigroup
Miruho Financial Group
Sumitomo Bank

201 Kreditorölkәlәr üçünborcböhranınınyaxınnәticәlәriaşağıdakılarla әlaqәdarolmuşdur:

•

TMBnin vәziyyәtinin möhkәmlәnmәsi;
TMBlәr iflasa uğraması;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr tәrәfindәn tәlәbin azalması;
TMBlәrin maliyyә ehtiyatlarının bir hissәsinin donması;

202 TMKrın tiplәrinә aid edilmir:

•

Etnosentrik;
Taksonometrik;
Reqionsentrik;
Polisentrik;

203 Transmillilәşmә indeksi nәdir:

•

ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçi¬lәrin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı vә
ümumi filialların hәc¬mindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir
ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi filialların
hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
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ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.

204 Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:

•

dünyada siyasi vәziyyәt
lokal müharibә
terror aktı
dövlәt çevrilişi

205 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası nәdir?

•

Ayrıca mәhsul istehsalına biribirini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı әlaqәsidir
Hissәlәrin bir ölkәdәn gәtirilәrәk digәr ölkәdә hazır mәhsulun yığılmasıdır
Mәhsul istehsalının birgә müәssisәlәrdә tәşkilidir
Müәyyәn növ mәhsul istehsalının müәyyәn ölkәnin bir sahә vә ya müәssisәsindә cәmlәşdirilmәsidir

206 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı motiv biznesin beynәlmillәlәşmәsinә tәsir etmir

•

Ölkәnin xarici borcunun xidmәt edilmәsi
Ölkәnin tәdiyyә balansnın kәsirli olması
Transmillәlәşmәni vә ixrac fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
Daxili bazarın doydurulması

207 Hindistanın TMK göstәrin?

•

SABIC
Companhia Cervejaria Brahma
Agility Public Warehousing Company
Tata Motors Ltd

208 Müәssisәnin riski deyәndә nә başa düşülür?

•

tam müflislәşmә
mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi
mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
müәssisәnin itirilmәsi

209 Cәnubi Koreya tәsәrrüfat sisteminindә istehsal әlaqәlәrinә әsaslanmaqla iri şirkәtlәrin kiçikvә orta
şirkәtlәrlә birliyindәn ibarәt qrupların adını göstәrin

•

MSG
Südan
Kartel
Çebol

210 Yapon tәsәrrüfat sisteminin nadir xüsusiyyәtlәrindәn biri müxtәlif әlaqәlәrә, әsasәndә istehsal
әlaqәlәrinә әsaslanmaqla iri şirkәtlәrin kiçik vә orta şirkәtlәrlә birliyindәn ibarәt qrupların adını göstәrin

•

MSG
Keyretsu
Çebol
Kartel

211 Aşağıda göstәrilәn variantlardan әsas ticarәt yollu kimi hesab olunmur

•

Roma ticarәt yolu
Afrika ticarәt yolu
İpәk yolu
Yunan ticarәt yolu
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•

212 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Singapurun TMKrına aid deyil

•

Want Want Holdings
San Miguel Corp
Keppel Corporation, Limited
Fraser & Neave, Limited

213 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Braziliyanın TMKrına aid deyil?

•

Saudi Basic Industries Corp
Companhia Cervejaria Brahma
Petroleo Brasiliero
Souza Cruz

214 Venesuelanın әniriTMKhansı sahәlәr üzrә ixtisaslaşıblar:

•

Neft
Әrzag vә yeyinti mәhsulları
Electronika
Farmateftika

215 İpәk yolu nә vaxtyaradılmışdır?

•

2 E. Ә.
50 E. Ә.
10 E. Ә.
5 E. Ә.

216 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Meksikanın TMKrına aid deyil?

•

YPF
Cemex
Vitro
Gruma

217 İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün hüquqi çәrçivә ölkәdәki ... ilә müәyyәnlәşdirilir.

•

İnvestisiya qanunverciliyi
Biznes infrastukturu
İnvestisiya mühiti
Dövlәtin investisiya siyasәti

218 Аşаğıdа аdı çәкilәn banklardan hаnsı dünyа «foreks» bazarında lider bank кimi sayılmır?

•

Nikoyl
Sitibank
Deytçe bank
Shase Мunhatten

219 Nә üçün kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırması әsasәn, dünyanın әsas kәnd tәsәrrüfatı regionlarında
mәrkәzlәşmişdir?

•

әtraf alәmә hәddәn artıq ziyan verdiyi üçün
İxracın stimullaşdırılması üçün
işçi qüvvәsi ucuz olduğu üçün
istehlak yerlәrinә meylli olduğu üçün

220 Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:

•

rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
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•

milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güjlәnmәsi
xariji tijarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy¬yәtlәrә mәruz qalması
qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması

221 Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir:

•

incinirinq xidmәtlәri
iqtisadi kömәk
borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
birbaşa investisiyalar

222 Müxtәlif risklәrin sığortalanması üzrә xidmәtlәr kompleksı necә adlanır:

•

konsaltinq xidmәtlәri
sığorta xidmәtlәri
maliyyә xidmәtlәri
bank xidmәtlәri

223 Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:

•

gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca götürülmüş әrazi
rüsumsuz ticarәt zonası
müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi

224 Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır:

•

dövlәt
çoxtәrәfli sazişlәr
ikitәrәfli sazışlәr
milli vә beynәlxalq hüquq

225 Borc kapitalı anlayışına aid deyil:

•

ortamüddәtli kreditlәr
satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
faktorinq
qısamüddәtli kreditlәr

226 Kapital ixracının müasir meyllәri:

•

portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması
birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
birbaşa investisiyaların azalması

227 İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә xarici investisiyalar yatırmaq üçün imkanlar:

•

mәhdudlaşdırılır
getdikcә artır
Hüdudsuzdur
nisbәtәn azalır

228 İnvestisiya xәrclәrinin multiplikator effekti dedikdә başa düşülür :

•

investisiya ölçülәrinin sabit qalması şәrti daxilindә gәlirin iki dәfә artması;
invetisiya ölçülәrinin ilkin dәyişmәsi şәrti daxilindә gәlirin dәfәlәrlә artması;
investisiya ölçülәrinin sabit qalması şәrti daxilindә gәlirin iki dәfә artması;
investisiya ölçülәrinin әdәdi sildilә ilә artması şәrti daxilindә gәlirin hәndәsi silsilә ilә artması;
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229 Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdә başa düşülür:

•

istehsala vә satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilә sәciyyәlәnәn investisiya portfeli;
ayrıayrı investisya pbyektlәrindәn ibarәt olaraq gәlirlәrini,risklәrini vә linkvidliyini balanslaşdırılması ilә
sәciyyәlәnәn investisiya portfeli;
iki korporasiya arasında bağlanmış müqavilәyә әsasәn investisiya portfellәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi;
iki dövlәt arasında әldә edilmiş szişә әsasәn investisiya portfellәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi;

230 Qiymәtli kağızlar portfeli dedikdә başa düşülür:

•

yalnız dövlәt istiqrazlarından ibarәt olan investisiya portfeli
yalnız bir iqtisadi sahәdә fәaliyyәt göstәrәn korporasiyaların sәhmlәrinin alınaraq investisiya portfelinin
formalaşdırılması;
qiymәtli kağızlar saxlanılan portfel(çanta);
әldә edilmiş qiymәtli kağızlardan ibarәt investisiya portfeli;

231 Beynәlxlq investisiya qoyuluşu dedikdә başa düşülür:

•

regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkәlәr arasında investisiya әmtәәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti
prossesi;
iki vә yaxud bir neçә ölkә arasındakı müqavilәyә әsasәn investisiyaların qarşılıqlı hәrәkәti prossesi;
kapitalın bir qitәdәn başqa qitәyә keçәrәk mәnfәәtli sahәlәrdә yerlәşdirilmәsi;
kapitalın sәrhәddlәri keçәrәk digәr ölkәlәrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynәlxalq investisiya әmtәәlәrinin
alqısatqısı;

232 İnvestisiya münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә TRIMs sözlәşmәsi hansı beynәlxalq iqtisadi tәşkilatın
çoxtәrәfli sözlәşmәsindәn biridir?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

233 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn 2 әsas prinsip (Milli rәftar vә Әn çox himayә
edilәn ölkә prinsiplәri) hansı beynәlxalq iqitisadi tәşkilatın normativ sisteminә daxildir?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu
Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

234 ICSIDin (İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz) hәll etdiyi beynәlxalq investisiya
mübahisәlәrinin tәrәflәri:

•

Dövlәt – Beynәlxalq tәşkilat
Xarici şirkәt – xarici şirkәt
Yerli şirkәt xarici şirkәt
Dövlәtxarici şirkәt

235 ICSID (İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz) hansı beynәlxalq tәşkilatın 5
qurumundan biridir?

•

Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu

236 ICSID beynәlxalq investisiya münasibәtlәri üzrә sözlәşmәsi bu münasibәtlәri hansı aspektdәn
tәnzimlәyir?
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•

İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri

237 MIGA beynәlxalq investisiya münasibәtlәri üzrә sözlәşmәsi bu münasibәtlәri hansı aspektdәn
tәnzimlәyir?

•

İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri

238 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının investisiya münasibәtlәri üzrә TRIMs sözlәşmәsi bu münasibәtlәri
hansı aspektdәn tәnzimlәyir?

•

İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri

239 MIGA (Çoxtәrәfli İnvestisiya Qoyuluşları Tәminat Agentliyi) hansı beynәlxalq tәşkilatın 5 qurumundan
biridir?

•

Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu

240 Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә sözlәşmәlәrә әsasәn hansı beynәlxalq
iqtisadi tәşkilat(lar) tәrәfindәn nәzarәt edilir?

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Dünya Bankı Qrupu, Beynәlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Dünya Bankı Qrupu, Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu, Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

241 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn sözlәşmәsi:

•

ICSID
MIGA
TRIPs
TRIMs

242 Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq sözlşmәlәrә daxil deyildir:

•

IFC, MIGA, ICSID
MIGA, ICSID, TRIMs
GATT, GATS, TRIMs
IFC, GATT, GATS

243 Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq sözlşmәlәrә daxildir:

•

IFC, GATT, GATS
IFC, MIGA, ICSID
GATT, GATS, TRIMs
MIGA, ICSID, TRIMs

244 Dünya Bankı qrupunun aşağıdakı qurumu(ları) beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyir:
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•

TRIMs
MIGA
ICSID
MIGA vә ICSID

245 İnvestisiya kateqoriyasını izahında әsas götürülmәlidir:

•

Hәr biri
Birgә sahibkarlıq
Resurslara yönәlmә
Mәnfәәt vә sosial sәmәrә әldә edilmәsi

246 Ölkәnin investisiya iqlimi necә xaraterizә oluna bilәr?

•

Milli sәnayenin üstünlüyü
Daxili bazarın qorunması vә yüksәk gömrük tariflәri
Xammal resursları ilә zәnginlik
Kapitalın müxtәlif sahәlәrә yönәldilmәsi üçün şәrait

247 Ölkәnin investisiya iqliminin әsas amillәrinә aiddir:

•

İnfrastruktura
Insan resursları
Iqtisadi konyuktura
Hәr biri

248 Birbaşa investisiyaları qәbul edәn ölkәlәr üçün müsbәt nәticәlәr aid edilir:

•

Texnologiyalara çıxış
Yeni iş yerlәrinin yaradılması
Iqtisadi artıma tәsir
Hәr biri

249 Qeyrimaddi investisiyalara aid edilir?

•

Heç biri
Qiymәtli kağızlar
Texnologiyalar
knowhow

250 Birbaşa xarici investisiyaların müasir xüsusiyyәtinә aiddir:

•

Kapitalın milli mәnsubiyyәtin aradan qalxması
Elm tutumlu sahәlәrә yönәlmә
Milli vә beynәlxlaq qaydada tәnzimlәmә
Hәr biri

251 İnvestisiya anlayışına daxil edilir:

•

Mәhsul ixracı (3)
Texnologiyalar (2)
Mal nişanlarından istifadә (1)
1 vә 2

252 Dünyada birbaşa investisiyaların hәcmi 2008ci ildәn sonra necә dәyişmişdir:

•

Cüzi dәyişmәklә davam etmişdir
Qlobal böhranın tәsiri ilә kәskin azalmışdır
Artmışdır
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Dәyişmәmişdir

253 Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik
sәviyyәsi vә s. investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir.

•

qlobal
iqtisadi
siyasi
sosialmәdәni

254 İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf
sәviyyәsi vә s. investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir.

•

siyasi
sosialmәdәni
qlobal
iqtisadi

255 İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün şirkәtlәrin öz dövriyyә vәsaitindәn yoxsa borc
kapitalından istifadә edәcәyi qәrarının verilmәsi investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir.

•

Mәnfәәtә keçid
Tәhlil
Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi

256 ... investisiya fәaliyyәtindә tәnzimlәyici, nәzarәt vә stimul yaradan funksiyaları ilә bu prosesә fәal
surәtdә müdaxilә edir.

•

MIGA
Yerli investorlar
Xarici investorlar
Dövlәt

257 Ticari mövzularındakı investisiya tәdbirlәrini әhatә edәrәk bu mәsәlәrlә mәşğul olan TRIMs ...
çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir.

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

258 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan “Milli rәftar prinsipi”ndә ... ifadә olunur

•

xarici investora yerli investora göstәrilәn rәftardan daha güzәştli rәftarın göstәrilmәsi
milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
dövlәtin hәr xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq etmәsi
yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi

259 İnvestisiya multiplikator әmsalı iqtisadi әdәbiyyatda ... adı ilә xarakterizә olunur.

•

F. Engels
K.Marks
C.S.Mill
C.M. Keyns

260 Yığım (әldә olunan mәnfәәtin bir hissәsinin ehtiyat kimi toplanması) ilә investisiya ...
müәyyәnlәşdirmәk çәtindir, vәziyyәtә görә fәrqlidir
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•

arasında әlaqә yoxdur
düz mütәnasibdir
tәrs mütәnasibdir

261 İnvestisiya xәrclәri ilә milli gәlir vә mәşğulluq arasındakı әlaqә ...

•

müәyyәnlәşdirmәk çәtindir, vәziyyәtә görә fәrqlidir
arasında әlaqә yoxdur
tәrs mütәnasibdir
düz mütәnasibdir

262 Xammal, material vә s. istiqamәtindә yönәldilәn vәsaitlәr ... aid olunur.

•

texniki sәmәrәnin artırılması fondlarının tәkrar istehsalına olan investisiyalara
maliyyә aktivlәrinә olan investisiyalara
әsas fondların geniş tәkrar istehsalına olan investisiyalara
dövriyyә fondlarına olan investisiyalara

263 Yeni tikinti xәrclәri, montaj xәrclәri vә s. vәsaitlәr ... aid olunur.

•

texniki sәmәrәnin artırılması fondlarının tәkrar istehsalına olan investisiyalara
maliyyә aktivlәrinә olan investisiyalara
dövriyyә fondlarına olan investisiyalara
әsas fondların geniş tәkrar istehsalına olan investisiyalara

264 Real kapital investisiyaları  ...

•

qiymәtli kağız fondlarının artırılmasına yönәldilir
maliyyә aktivlәrinin artırılmasına yönәldilir
pul kapitalının tәkrar istehsalına vә yenilәşdirilmәsinә yönәldilir
әsas kapitalın tәkrar istehsalına vә yenilәşdirilmәsinә yönәldilir

265 Hansı regionda birbaşa investisiya axını kәskin azalmışdır?

•

Şimali Amerika
Latın Amerikası
Inkişaf etmәkdә olan Asiya
Keçid iqtisadiyyatlı ölkә

266 Xarici investisiya idxalının tempinә görә MDB mәkanında birinji ölkә hansıdır?

•

Qazaxıstan
Türkmәnistan
Rusiya
Azәrbaycan

267 “Production Sharing” müqavilәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir?

•

mәnfәәtin müstәqil şәkildә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
mәnfәәtin yenidәn reinvestisiyanı nәzәrdә tutur
mәnfәәtin birgә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
mәhsul bölgüsü üzrә razılaşma müqavilәlәri

268 Avrovalyuta bazarı nә vaxt yaranmışdır?

•

1960jı illәrin sonlarında
dәrhal II dünya müharibәsindәn sonra
1930ju illәrdә
1950ci illәrin sonlarında
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269 “Mәhsulun pay bölgüsü” sövdәlәşmәsindә sәrmayәçinin mülkiyyәt hüququ nәyәdir:

•

Sәrmayә qoyulmuş obyektin bütün әrazi vә resurslarına
Әldә olunan bütün gәlirә
Bütün istehsal olunmuş mәhsula
Gәlirin bir hissәsinә

270 Sәnaye mәqsәdlәri üçün iri kreditlәrin verilmәsi:

•

Sәhmlәrin alınması demәkdir
Portfel investisiyası demәkdir
Uzunmüddәtli borc demәkdir
Layihә maliyyәlәşdirilmәsi demәkdir

271 Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:

•

Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı
Pulların yuyulması

272 BXİ qoyuluşlarını tәnzimlәyәn regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları olan 1) CUSTA; 2) NAFTA; 3)
MERCOSUR müvafiq regional inteqrasiya formasını müәyyәnlәşdirin:

•

1)CәnubCәnub inteqrasiyası; 2) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 3) ŞimalCәnub inteqrasiyası
1)ŞimalCәnub inteqrasiyası; 2) CәnubCәnub inteqrasiyası; 3) ŞimalŞimal inteqrasiyası;
1)ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) CәnubCәnub inteqrasiyası; 3) ŞimalCәnub inteqrasiyası;
1)ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) ŞimalCәnub inteqrasiyası; 3)CәnubCәnub inteqrasiyası

273 BXİ qoyuluşlarını tәnzimlәyәn regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmalarını aşağıdakı regional
inteqrasiya formalarına әsasәn qruplaşdırın: 1) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) ŞimalCәnub inteqrasiyası; vә
3)CәnubCәnub inteqrasiyası

•

1)CUSTA; 2) MERCOSUR; 3) NAFTA
1)CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR
1)NAFTA; 2) CUSTA; 3) MERCOSUR
1)MERCOSUR; 2) NAFTA; 3) CUSTA

274 Dünya iqtisadiyatı üçün investisiyaların әhәmiyyәti?

•

Milli iqtisadi imkanlardan istifadәni mәhdudlaşdırır
Asılılığı dәrinlәşdirir
Maliyyә bazarlarının inteqrasiyasını tәmin etmir
Ölkәlәrin rәqabәt qabiliyyәtini artırır

275 Birbaşa vә portfel investisiyalarının arasında fәrqlәr hansılarla izah oluna bilәr:

•

ABŞ hökumәtinin investisiya siyasәtinә görә (3)
BVFnin metodikasına görә (2)
Ölkәlәrin qanunvericiliyinә görә (1)
1 vә 2

276 TMK birlşmәsini vә udulmasını әks etdirәn gәbul olunmuş abreveatura

•

S&A
M&E
P&A
M&A
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277 “Kraysler” vә “Daimler Bens” birlәşmiş şirkәt neçәnci ildә “Mitsubişi motorsı” udub?

•

1998ci ildә
1973cü ildә
2000cü ildә
1999cü ildә

278 “Kraysler” vә “Daimler Bens” şirkәtlәri neçәnci ildә birlәşib?

•

1973cü ildә
1999cü ildә
2000cü ildә
1998ci ildә

279 “Ekson” vә “Mobil” şirkәtlәri neçәnci ildә birlәşib

•

1960ci ildә
1973cü ildә
1930cü ildә
1999cü ildә

280 “Şevron” vә “Teksano” şirkәtlәri neçәnci ildә birlәşib

•

1960ci ildә
1973cü ildә
1999cü ildә
2000cü ildә

281 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 900 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 90 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 150 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
6.7
3.6
30.0

282 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 200 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 100 mln. Doll., ümumi satış – 100 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 200
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
2.4
3.6
48.3

283 İlk maliyyә TMKın adı:

•

The Danish East India Company
The Dutch East India Company
The English East India Company
The Hudson’s Bay Company

284 İlk TMKin adı:

•

The Hudson’s Bay Company
The Danish East India Company
The Dutch East India Company
The English East India Company
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285 TMK qәrәrgahı yerlәşdiyi ölkә necә adlanır:

•

“first” country
“localization” country
“home” country
“main” country

286 Diversifikasiyalı TMK nә demәkdir:

•

Heç bir cavab düz deyil
TMKlarin birlәşmәsi nәticәsindә eyni mәhsul istehsal olur
TMKnin daxilindә idarәetmә strukturların arasında sıx әlagә mövcuddur vә müxtәlif çeşidli mәhsullar istehsal
olunur
TMKnin daxilindә istehsal strukturların arasında zәif әlagә mövcuddur vә müxtәlif çeşidli mәhsullar istehsal
olunur

287 Üfüqi inteqrasiya TMK necә olur

•

Heç bir cavab düz deyil
TMK, idarә bölmәlәri analoji mәmulatlar istehsal edir vә müxtәlif ölkәlәrdә satır
TMKnın daxilindә idarәetmә strukturların arasında sıx әlagә mövcuddur vә müxtәlif çeşidli mәhsullar istehsal
olunur
TMKlarin birlәşmәsi nәticәsindә eyni mәhsul istehsal olur

288 Şaquli inteqrasiya TMK necә olunur:

•

Heç bir cavab düz deyil
TMK, idarә bölmәlәri analoji mәmulatlar istehsal edir vә müxtәlif ölkәlәrdә satır
TMK, idarә bölmәlәri istehsal vә digәr ölkәlәrdә bölmәlәrinә ixrac edir
TMK, idarә bölmәlәri ilә bağlı olmayan müxtәlif ölkәlәrindә yerlәşәn filiallarından xammal alır

289 2009ci ildә Exxon Mobil TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

7.0
1.0
5.0
6.0

290 2009ci ildә Vodafone TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

7.0
6.0
1.0
2.0

291 2009ci ildә Total TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

5.0
1.0
4.0
9.0

292 2009ci ildә Toyota Motor TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

4.0
3.0
1.0
8.0

293 2009ci ildә Royal Dutch/Shell Group TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin
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•

1.0
4.0
5.0
7.0

294 2009ci ildә BP TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

7.0
9.0
4.0
5.0

295 2009ci ildә General Motors TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

5.0
1.0
3.0
4.0

296 Malayziyanın TMK göstәrin?

•

Companhia Cervejaria Brahma
Agility Public Warehousing Company
Souza Cruz
Sime Darby Berhad

297 CARnın TMK göstәrin?

•

Companhia Cervejaria Brahma
Naspers Limited
SABIC
Agility Public Warehousing Company

298 Rusiyanın TMK göstәrin?

•

Companhia Cervejaria Brahma
SABIC
Agility Public Warehousing Company
VimpelCom

299 Saudi Әrәbistanın TMK göstәrin?

•

Companhia Cervejaria Brahma
Petroleo Brasiliero
SABIC
Souza Cruz

300 Malayziyanın әn iri TMKri aşağıdaki sahәlәrdә әsasәn çıxış edirlәr:

•

Telekommunikasiya
Neft
Elektrik
Әrzaq

301 TMKrin xaricdә fәaliyyәt göstәrilmәsinin struktur formalarına aid deyil:

•

Xarici vә yerli şöbәlәr
inzibati idarәlәr
Assossasiya Kompaniyası
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Birbaşa distrubutorlar vә birgә şirkәtlәr

302 TMKrinqәrargәbuledilmәsinә tәsiredәnxәrclәr:

•

Qeyrirelevant
relevant
Dolayi xәrclәr
Daimi xәrclәr

303 Dünyanın әn iri iqtisadiyyatlarında neçә TMK var

•

50 çox
20 çox
40 çox
10 çox

304 Exxon Mobil neçә ölkәdә filialları var

•

180 nations
100 nations
20 nations
50 nations

305 Dünyanın әn iri şirkәti

•

WalMart
Exxon Mobil
AOL
Microsoft

306 2009ci ildә Wolksvagen Group TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

57.6
45.7
45.3
50.1

307 2009ci ildә Nestle S.A TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

45.7
41.0
86.8
50.1

308 2009ci ildә Ford Motor TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

5.0
3.0
4.0
7.0

309 2009ci ildә General Electric TMKnın xarici aktivlәrinә görә rangı göstәrin

•

1.0
4.0
3.0
5.0

310 Әn yüksәk Transmillәlәşmә indeksinә görә ölkә hansıdır?
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•

Fransa
Böyük Britaniya
ABŞ
Yaponiya

311 2009ci ildә Exxon Mobil TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

66.1
45.7
41.0
50.1

312 2009ci ildә Vodafone TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.7
85.1
50.1
47.6

313 2009ci ildә Total TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.3
72.5
45.7
41.0

314 2009ci ildә Toyota Motor TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

41.0
50.1
51.6
45.3

315 2009ci ildә Royal Dutch/Shell Group TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub.

•

45.7
50.1
45.3
71.1

316 2009ci ildә General Motors TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

42.9
45.7
41.0
45.3

317 2009ci ildә Volkswagen Group TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.7
57.6
50.1
45.3

318 2009ci ildә Nestle S.A TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

50.1
86.8
41.0
39/88

22.12.2016

45.7

319 2009ci ildә Ford Motor TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.7
47.6
50.1
45.3

320 2009ci ildә General Electric TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.7
41.0
45.3
50.1

321 Tәqdim olunmuş göstәricilәrә görә ölkәnin transmillәlәşmә indeksini müәyyәn edin: Birbaşa xarici
investisiyalar (BXİ)  3000 Xarici şirkәtlәrin ümumi mәhsulu  5000 XŞ ixracı  1000 XŞdә mәşqulluğ,
min. nәf  3000 Ümumi beynәlxalg mәhsulu  45000 Әsas kapitala ümumi kapital qoyuluşu  3000 Dünyanın
ixrac hәcmi  2000 Dünyada mәşqulluğ  15000

•

55.7
41.0
7.4
45.3

322 Tәqdim olunmuş göstәricilәrә görә ölkәnin transmillәlәşmә indeksini müәyyәn edin: Birbaşa xarici
investisiyalar (BXİ)  200 Xarici şirkәtlәrin ümumi mәhsulu  2000 XŞ ixracı  100 XŞdә mәşqulluğ, min.
nәf  200 Ümumi beynәlxalg mәhsulu  45000 Әsas kapitala ümumi kapital qoyuluşu  1000 Dünyanın ixrac
hәcmi  2500 Dünyada mәşqulluğ  15000

•

45.7
41.0
6.7
7.4

323 Tәqdim olunmuş göstәricilәrә görә ölkәnin transmillәlәşmә indeksini müәyyәn edin: Birbaşa xarici
investisiyalar (BXİ)  500 Xarici şirkәtlәrin ümumi mәhsulu  4000 XŞ ixracı  200 XŞdә mәşqulluğ, min.
nәf  500 Ümumi beynәlxalg mәhsulu  40000 Әsas kapitala ümumi kapital qoyuluşu  2000 Dünyanın ixrac
hәcmi  2000 Dünyada mәşqulluğ  10000

•

45.7
41.0
36.0
12.5

324 Tәqdim olunmuş göstәricilәrә görә ölkәnin transmillәlәşmә indeksini müәyyәn edin: Birbaşa xarici
investisiyalar (BXİ)  20000 Xarici şirkәtlәrin ümumi mәhsulu  6000 XŞ ixracı  500 XŞdә mәşqulluğ,
min. nәf  2500 Ümumi beynәlxalg mәhsulu  45000 Әsas kapitala ümumi kapital qoyuluşu  2000 Dünyanın
ixrac hәcmi  2000 Dünyada mәşqulluğ  10000

•

45.7
6.7
36.0
41.0

325 Tәqdim olunmuş göstәricilәrә görә ölkәnin transmillәlәşmә indeksini müәyyәn edin Birbaşa xarici
investisiyalar (BXİ)  1000 Xarici şirkәtlәrin ümumi mәhsulu  5000 XŞ ixracı  450 XŞdә mәşqulluğ, min.
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nәf  2000 Ümumi beynәlxalg mәhsulu  40000 Әsas kapitala ümumi kapital qoyuluşu  1500 Dünyanın
ixrac hәcmi  1000 Dünyada mәşqulluğ  10000

•

45.7
41.1
6.7
36.0

326 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 800 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 250 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
6.7
3.6
41.1

327 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 300 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300 min
nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
2.4
6.7
37.4

328 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 300 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300 min
nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
6.7
3.6
24.7

329 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 100 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 100 min
nәf., xarici filialarında – 50 min nәf.

•

45.7
6.7
53.6
62.0

330 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 50 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 40 mln. Doll., ümumi satış – 30 mln doll, filialların satışı – 25 mln. Doll, işçilәrin sayı – 30 min
nәf., xarici filialarında – 20 min nәf.

•

45.7
82.4
3.6
76.5

331 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 100 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 10 mln. Doll., ümumi satış – 30 mln doll, filialların satışı – 2 mln. Doll, işçilәrin sayı – 100 min
nәf., xarici filialarında – 1 min nәf.
4.7
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•

33.6
6.0

332 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 900 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 600 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 150 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

2.4
56.7
73.6
49.0

333 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 100 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 50 mln. Doll., ümumi satış – 30 mln doll, filialların satışı – 20 mln. Doll, işçilәrin sayı – 100 min
nәf., xarici personal – 20 min nәf.

•

35.7
82.4
3.6
46.0

334 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 300 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 100 mln. Doll., ümumi satış – 120 mln doll, filialların satışı – 90 mln. Doll, işçilәrin sayı – 100
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
52.4
6.7
66.0

335 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 300 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 100 min
nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
76.7
3.6
58.0

336 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 600 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 180 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 100 mln. Doll, işçilәrin sayı – 200
min nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
28.4
56.7
36.0

337 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 400 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 100 mln. Doll., ümumi satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300 min
nәf., xarici filialarında – 50 min nәf.

•

45.7
2.4
6.7
32.6

338 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 40 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 10 mln. Doll., ümumi satış – 30 mln doll, filialların satışı – 5 mln. Doll, işçilәrin sayı – 50 min
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nәf., xarici filialarında – 3 min nәf.

•

45.7
2.4
6.7
16.0

339 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin aktivlәri – 500 mln. Doll., xarici aktivlәri –
200 mln. Doll., satış – 100 mln doll, filialların satışı – 60 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300 min nәf., xaricdә
personal – 150 min nәf.

•

45.7
2.4
26.7
50.0

340 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 200 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 80 mln. Doll., ümumi satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300 min
nәf., xarici filialarında – 90 min nәf.

•

45.7
6.7
3.6
42.0

341 İnvestorların әsas әlamәtlәr üzrә tәsnifatına aid edilir:

•

Portfel investor
Xarici investor
Strateji investor
Hәr biri

342 Birbaşa investisiyalara aiddir:

•

Gәlirlәrin yenidәn qoyuluşu
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә investisiyalar
Xaricdә yeni müәssisәlәrin yaradılması
Hәr biri

343 İnvestor tәrәfindәn qoyulan vәsaitin itirilmәsi vә ya arzuolunmaz nәticәlәrlә üzlәşmәsi ehtimalı ...
anlayışı ilә ifadә olunur.

•

Dövlәtin investisiya siyasәti
Biznes infrastukturu
İnvestisiya mühiti
İnvestisiya riski

344 Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... әksәr hissәsi mәhz TMKlar tәrәfindәn hәyata keçirilir.

•

dövriyyә fondlarına qoyulan investisiyaların
maliyyә aktivlәrinә qoyulan investisiyaların
portfel investisiyalarının
birbaşa xarici investisiyaların

345 Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların әksәr hissәsi mәhz ... payına
düşür.
İnstitusional investorların
İndividual investorların
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•

Dövlәtlәrin
TMKların

346 Dövlәtlәr ilә digәr dövlәtlәrin investorları arasındakı investisiya mübahisәlәrinin hәllinә ... nәzarәt edir.

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID
Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID

347 Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin hәyata keçirilmәsinә nәzarәt edәn Agentlik
(MIGA) hansı beynәlxalq iqtisadi tәşkilat tәrkibindә fәaliyyәt göstәrir:

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu

348 Son illәrdә birbaşa xarici investisiya qoyuluşu hansı regionda üstünlük tәşkil etmişdir

•

Afrika
Latın Amerikası
Avropa
İnkişaf etmәkdә olan Asiya

349 Birbaşa xarici invesisiyaların TMK üçün әsas üstünlüklәrinә aid deyil

•

Siyasi mәqsәdlәr
Risklәrin minimum sәviyyәyә endirilmәsi
Satışların artırılması
Iqtisadi mәqsәdlәr

350 Birbaşa xarici investisiyaların neçә faizi TMKlar tәrәfindәn reallaşdırılır?

•

0.8
0.7
0.4
0.5

351 Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir

•

Iqtisadi kömәk
Borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
birbaşa investisiyalar
injinirinq xidmәtlәri

352 İnvestisiya mühitinin әsas tәrkib hissәsinә daxildir:

•

Infastruktura
Istehsal potensialı
Xammal resurs bazası
Göstәrilәnlәrin hәr biri

353 İnvestisiya fәaliyyәtindә daha çox itkilәrlә üzlәşir:

•

Hәr biri
Qәbul edәn şirkәtlәr
Portfel investor
Strateji investor
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354 Birbaşa vә portfel investisiyalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansılarla izah edilә bilәr:

•

Hәr biri
Yeni müәssisәlәrlә әmәkdaşlıq
Gәlirlәrin әldә edilmәsi
Müәssisә fәaliyyәti üzәrindә nәzarәt hüququ

355 Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

•

torpaq
idarәetmә tәcrübәsi
әmәk
sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici kapital

356 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti anlayışına aid deyildir:

•

Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin sәhmlәrinin әldә edilmәsi
5 ildәn az olmayan müddәtә xarici partnyorlara borcların verilmәsi
Xarici partnyorlarla әmәliyyatlar üzrә ödәnişlәr
Yerli şirkәtlәrin sәhm vә istiqrazlarının әldә edilmәsi

357 İnvestisiyanın likvidliyi dedikdә başa düşülür:

•

investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti;
investisiya qoyulmuş obyektin digәr sahibkarlıq obyektlәri ilә mübadilә edilmәsi qabiliyyәti;
investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti;
qısa zaman kәsiyi әrzindә investisiya qoyulmuş obyektin dәyәrinin çox az itgi ilә reallaşdırılması qabiliyyәti

358 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Chevron Corporation
General Elektric Co;
WalMart Stores İnc
Vodapone Group Plc

359 Bir sahә kimi maşınqayırma sәnayesi harada vә nә vaxt formalaşmışdır?

•

XIX әsrin I yarısında İngiltәrәdә
XIX әsrin birinci yarısında Almaniyada
XIX әsrdә Fransada
XIX әsrin II yarısında İngiltәrәdә

360 ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hanslıardır?

•

Güclü hakimiyyәt
Qlobal milli maraqların mövcudluğu
Güclü hәrbisәnaye kompleksi
Daxili bazarın miqyası vә elmitexniki potensial

361 90cı illәrin әvvәllәrindә bir sıra ekspertlәr Yaponiyanı «batan günәş» ölkәsi kimi xarakterizә etmәyә
başladılar. Bu nә ilә әlaqәdar idi:

•

iyenanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi ilә
cinayәtkarlığın çoxalması ilә
işsizliyin artması ilә
mәcmu daxili mәhsulun dinamikasının aşağı düşmәsi ilә

362 2008 ci ildә Hyundai Motor Company şirkәtinin transmilli indeksini göstәrin
45.7
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•

2.4
26.7
36.5

363 Bu gün üçün dünyada әn çox danışılan mövzu olan, istehsalın vә satın almanın Çin Xalq Respublikasına
"outsource" edilmәsi fәaliyyәtini gerçәk mәnada başlatmış olan şirkәt......

•

D&Rdır
Tescodur.
Asdadlr.
WalMartdır.

364 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı ABŞın TMKna aid deyil?

•

Hоме Depot İnc.
Еххon Mobil Co.
General Elektrik Cо
Total SА

365 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı motiv biznesin beynәlmillәlәşmәsinә tәsir etmir

•

Transmillәlәşmәni vә ixrac fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
Ölkәnin tәdiyyә balansnın kәsirli olması
Daxili bazarın doydurulması
Ölkәnin xarici borcunun xidmәt edilmәsi

366 TMKın birbaşa xarici investisiya qoyuluşunda sektor bölgüsündә hansı sahә üstünlük tәşkil edir

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Real sektor
Emal sәnayesi
Xidmәtlәr

367 Hansı ölkәlәrdә TMKın xaricdәki filial şәbәkәlәri üzrә yayılması indeksi böyükdür?

•

Әrazicә nәhәng dövlәtlәrdә
Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә
Sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş dövlәtlәrdә
Әrazicә o qәdәr böyük olmayan ölkәlәrdә

368 Beynәlxalq biznesin formalarına aid deyil?

•

Firmalararası әmәkdaşlıq
Lisenziya
Birbaşa xarici investisiyalar
Portfel investisiyalar

369 Beynәlxalq biznes fәaliyyәti üçün proaktiv motivasiyalara aid deyil?

•

Miqyas iqtisadiyyatı
Unikal mәhsul
Gәlir üstünlüyü
Doymuş yerli bazarlar

370 Beynәlxalq fәaliyyәt üçün reaktiv motivasiyalara aid deyil?
Yerli satışların azalması
Mәhsul istehsalında hәddәn artıq yüklәnmә
Rәqabәt tәzyiqi

•
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•

Eksklyuziv informasiya

371 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası nәdir?

•

Mәhsul istehsalının birgә müәssisәlәrdә tәşkilidir
Müәyyәn növ mәhsul istehsalının müәyyәn ölkәnin bir sahә vә ya müәssisәsindә cәmlәşdirilmәsidir
Ayrıca mәhsul istehsalına biribirini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı әlaqәsidir.
Hissәlәrin bir ölkәdәn gәtirilәrәk digәr ölkәdә hazır mәhsulun yığılmasıdır

372 Singapurun TMK göstәrin?

•

Agility Public Warehousing Company
Souza Cruz
SABIC
Keppel Corporation Limited

373 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı ABŞın TMKna aid deyil?

•

İBM
Ceneral Elektriks
Motorola
Bayer

374 Xidmәt sferasının hansı sahәlәrinә BXİ az miqdarda yönәldilir?

•

turizm
sığorta
bank sferası
Konsalting

375 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Böyük Britaniyanın TMKna aid deyil?

•

Elaxo SmithKline Plc.
HSBS Holding Plc.
BP Plc
Eli Lilli And Corp

376 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı İsveçrәnin TMKna aid deyil?

•

Eli Lilli And Corp
Nestle SА
Novartis AG
UBS АG

377 TMKrın qәrar gәbul edilmәsindә xәrclәrin istigamәtlәrinә aid edilmir:

•

İstehsalın optimal texnologiyasının seçimi vә hansı materialları vә ya yarımfabrikatları almaq lazımdır vә necә
istifadә etmәk lazımdır;
İstehsal etdiyi mәhsulun seçimi vә bazarların seçimi;
Yeni avadanlıqların alınması vә ya istehsalın yerini dәyişilmәsi (investisiyalaşma);
beynәlxalg normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn

378 Hansı TMK CARnın deyil?

•

Steinhoff International holdings
Gold Fields Limited
Medi Clinic Corp. Limited
Vitro

379 Әn çox TMK hansı ölkәdәdir?
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•

Canada
Japan
Denmark
USA

380 Hansı ölkәdә TMK gәrarqәhları daha da çoxdur?

•

Germany
Sweden
Denmark
USA

381 TMKnın qerәrgahı olmayan, lakin fәaliyyәt göstәrdiyi ölkәlәr necә adlanır

•

“acceptance” country
“host” country
“guest” country
“second” country

382 M.Porterә görә rәqabәt üstünlüyünün әsas mәnbәlәrinә aid deyil:

•

istehsalın yeni texnologiya vә komponentlәrinin tәtbiqi
әsas rәqiblәrin seçdiklәri rәqabәt dairәsindәn fәrqli sahәnin seçilmәsi
fәaliyyәtin tәşkilinin yeni üsul vә metodları
әldә edilә bilәn tәbii resursların mövcudluğu

383 Xarici investisiyaların әldә olunması forması kimi göstәrmәk olar:

•

Heç biri
Müәssisәlәrin rekonstruksiyası (2)
Sәhmlәrin satışı (1)
1 vә 2

384 Dünya investisiyaları qәbul edәn 10 әsas ölkәlәrә aiddir:

•

Çin
Hindistan
Belçika
Hәr biri

385 Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s. investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn
... amillәrә aid edilir.

•

iqtisadi
sosialmәdәni
siyasi
qlobal

386 “Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi” beynәlxalq
investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur:

•

Milli rәftar prinsipi
Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi
Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi

387 Beynәlxalq fәaliyyәt üçün reaktiv motivasiyalara aid deyil
Yerli satışların azalması
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•

Mәhsul istehsalında hәddәn artıq yüklәnmә
Rәqabәt tәzyiqi
Unikal mәhsul

388 Beynәlxalq fәaliyyәt üçün proaktiv motivasiyalara aid deyil

•

Miqyas effekti
Texnoloji üstünlüklәr
Eksklyuziv informasiya
Artıq istehsal hәcmi

389 2009ci ildә BP TMKnın transmillәlәşmә indeksi olub...

•

45.7
45.3
50.1
79.4

390 Hal hazırda neçә TMK mövcuddur?

•

1000 çox
40 000 çox
10 000 çox
70 000 çox

391 TMK ekspansiyasının әsas metodu:

•

mәqsәdli fondler vasitәsilә
ssuda kapitalı
Portfel investisiya
BXİ

392 TMKrin nәzarәtin aparılmasının әsas metodu:

•

gömrük siyasәti
antiinhisar siyasәti
migrasiya siyasәti
investisiya siyasәti

393 “Ingress” gәbul edәn ölkәlәrdә nәyi әks etdirir:

•

TMKra qarantiya verilir
TMKdan tәlәb olunur ki o giriş üçün vәsait ödәsin
Gәbul edәn ölkә heçnә tәlәb etmir
Daxili bazarın goruması üçün xüsusi tәlәblә irәli sürür

394 TMK gәbul edәn ölkәyә mәnfi tәsiri:

•

hәyat sәviyyәsinin enmәsi
İşsizliyin artması
ÜDM enmәsi
yerli istehsalçiların rәqabәtgabilliyәtin enmәsi

395 TMKrin inkişafından sonra hansı stukturlar yaranıb:

•

Integration Unions
Customs Unions
Free Economic Zones
Transnational Banks
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396 TMK –rin tәrәfindәn әn çox istifadә olunmuş fәaliyyәt:

•

Heç biri
Services export
Products export
Capital export

397 TMK qәbul edәn ölkәyә müsbәt tәsiri:

•

Siyasi şәrtlәrin yaxşilaşması
Iqtisadi şәrtlәrin yaxşilaşması
Inhisar qiymәtlәr
Ölkәdә iqtisadi proseslәrin inkişafı

398 Transnationalization Index:

•

I T = 1/2 (A I / R I + R/S + S I /S) x 100 %
I T = 1/3 (A I / R I + A/R + S I /S) x 100 %
I T = 1/2 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %
I T = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %

399 Aşağıdakı TMKlardan hansı Fransa mәnsubiyyәtli deyil?

•

Vivendi SA
Laparde SA
PernodRicard SA
Caterpillar İnc

400 Aşağıdakı TMKlardan hansı Fransa mәnsubiyyәtli deyil?

•

PernodRicard SA
Laparde SA
Sanafi
Marubeni Corporation

401 Aşağıdakı TMKlardan hansı Fransa mәnsubiyyәtli deyil?

•

EDF SA
PernodRicard SA
Carrepour SA
Linde Ag

402 Aşağıdakı TMKlardan hansı Fransa mәnsubiyyәtli deyil?

•

Vivendi SA
Schneider Elektrik SA
Laparde SA
CİTİC Group

403 Aşağıdakı TMKlardan hansı Fransa mәnsubiyyәtli deyil?

•

EDF SA
GDF Suez
Total SA
Eni Spa

404 Aşağıdakı TMKlardan hansı Almaniya 1 (alman) mәnsubiyyәtli deyil?
RWE AG
Linde AG
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•

E.ON AG
Rio Tinto Plc

405 Aşağıdakı TMKlardan hansı Almaniya 1 (alman) mәnsubiyyәtli deyil?

•

BASF SE
Telefonika SA
RWE AG
E.OnaG

406 Aşağıdakı TMKlardan hansı Almaniya 1 (alman) mәnsubiyyәtli deyil?

•

BASF SE
EDF SA
E.ONAG
RWEAG

407 Aşağıdakı TMKlardan hansı Almaniya 1 (alman) mәnsubiyyәtli deyil?

•

Eni SPA
BMW AG
Linde AG
BASF SE

408 Aşağıdakı TMKlardan hansı Almaniya 1 (alman) mәnsubiyyәtli deyil?

•

Linde AG
Total SA
Wolkswagen Group
E/OPNAG

409 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Vattenpall AB
Astra Zeneca PLC
Rio Tinto Plc
National Grid Plc

410 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Unilever PLC
British American Tobaccoi Plc
Repsol VPFSA
WPP PLC

411 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Anglo American plc
Statoin ASA
BG Group plc
BP plc

412 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli eyil?

•

Eni SpA
British American Tobacco Plc
Astra Zeneca PLC
Tesco Plc

413 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?
51/88

22.12.2016

•

Astra Zeneca Phc
Arcelor Mittal
British American Tobacco Phc
National Frid Phc

414 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

BP plc
Teleronica SA
Vodafone Group Plc
Anglo american plc

415 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Anglo American Plc
Carrerour SA
Natioanal Grid Plc
Unilever Plc

416 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtlideyil?

•

Tesco Plc
National Grid Plc
British American Tobacco PLC
Vale SA

417 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtlideyil?

•

Gilaxo Smithhkline Plc
SAB Miller Phc
BG Group plc
AnhenserBusch InBev NV

418 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

AnqloAmerican plc
Vodarone Group Plc
BP plc
Enel Spa

419 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtlideyil?

•

Dow Chemical Company
Merck Co
Alcoa Inc
Roche Group

420 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtlideyil?

•

Johnson Johnson
WalMart Stores Inc
Conoco Phillips
Barrick Gold Corporation

421 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Dow Chemical Company
Merck Co
Schlumberger LTd
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•

ABB Ltd

422 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ deyil?

•

Chevron Corporation
Liberty Global İnc
Ford Motor Company
Tewa Pharmaceutical Limited

423 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Liberty Global İnc
Jonson Ronson
Alcoa İnc
PernodRicard SA

424 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

The CocaCola Company
Dow Chermical Company
Alcon İnc
Marubeni Corparation

425 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Liberty Global İnc
Sclumberger ltd
Abbot laboratories
Vovendi SA

426 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtlideyil?

•

HewlettPackard Co
Johnson Johnson
Total SA
İnernational Business Machiness

427 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Conoco Phililips
General Elektric Co
Ford Motor Company
Royal Dutch Shellplc

428 Aşağıdakı TMKlardan hansı ABŞ mәnsubiyyәtli deyil?

•

Chevron Corporation
Exxson Mobil Corporation
General Elektric Co;
Vodapone Group Plc

429 2012ci ildә Norvecә qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

146.4
102.5
465.0
197.5

430 2012ci ildә İspaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
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•

1464.0
1025.0
465.0
739.2

431 2012ci ildә ÇXRna qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

1793.0
1464.0
1025.0
465.0

432 2012ci ildә Rusiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

4768.0
1793.0
1464.0
487.4

433 2012ci ildә Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

1464.0
4768.0
1793.0
1025.0

434 2012ci ildә İsveçrәyә qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

1063.0
4768.0
1793.0
1464.0

435 2012ci ildә Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

1063.0
4768.0
1464.0
1793.0

436 2012ci ildә Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

4768.0
1793.0
1063.0
1464.0

437 Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s. investisiya
mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir.

•

siyasi
iqtisadi
sosialmәdәni
qlobal

438 Hansı ölkәlәrdә adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi getdikcә azalır:

•

Azәrbaycan
Efiopiya
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İtaliya
Çexiya

439 Ekoloji pessimizm tәrәfdarı?

•

Judenelә
Medouz.
Bell.
Kan.

440 «Kioto protokolu» nәyi mәhdudlaşdırır?

•

Korbon qazı emmisiyası.
Hidroenerjidәn istifadәni
Nüvә energetikasını.
Flora vә faunadan istifadsәnin.

441 İri şirkәtin mövcud fәaliyyәt sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsi olmaya sahәlәrә daxil olması necә
adlanır:

•

İxtisaslaşma
Diversifikasiya
İnhisarlaşma
Şaquli inteqrasiya

442 Beynәlxalq biznesin әsas obyektinә daxil deyil

•

Mәhsullar
Lisenziya
Intellektual mülkiyyәt
Xidmәtlәr

443 Vestel  1975ci ildә Asil Nadir tәrәfindәn Türkiyә'dә yaradılmış ......

•

Alman teknoloji şirkәtidir
Türk kompyuter şirkәtidir.
Alman kompyuter şirkәtidir.
Türk teknoloji şirkәtidir.

444 ……Tata şirkәti 1954cü ildә ticari vasitә istehsalı üçün ……..ilә ortaqlıq qurmuş, 2004cü ildә isә
Cәnubi Koreyada olan Daewoo şirkәtinin ağır vasitә hissәsini bünyәsinә qatmışdır.

•

İngitәrәnin; Fransanın PSA Peugeot Citroën
Hindistanın; Fransanın PSA Peugeot Citroën
İngitәrәnin; Alman DaimlerBenz
Hindistanın ; Alman DaimlerBenz

445 Nissan Jidōsha Kabushiki Gaisha vә ya Nissan avtomobil şirkәti 26 dekabr 1933cü ildә.......Yokohama
şәhәrindә yaradılmışdır.

•

Malayziyanın
Şimali Koreyanın
Cәnubi Koreyanın
Yaponiyanın

446 Nәhәng sәnayemaliyyә kompleksinә malik olan "LUKOYL" neft şirkәti 1993cü ildә ...... hökumәtinin
qәrarı ilә yaradılmış olmaqla Rusiya, MDB vә dünyanın bir çox ölkәlәrindә neft mәhsullarının hasilatı,
emalı, satışı vә kәşfiyyatı ilә mәşğul olur.
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•

Türkmәnistan
Qazaxstan
Ukrayna
Rusiya Federasiyası

447 2006cı ilin iyununda Nokia vә ...... özlәrinin telekommunikasiya avadanlığı istehsalı üzrә bölmәlәrini
yeni şirkәtdә birlәşdirmәk qәrarına gәldilәr. Yeni şirkәt "Nokia ....... Networks" adını aldı.

•

SonyEricson; SonyEricson
Sony; Sony
Ericsson ; Ericsson
Siemens; Siemens

448 Kodak şirkәti — fototexnika vә kinomәhsullar istehsal edәn mәşhur .....şirkәti.

•

Almaniya
Cәnubi Koreya
Yaponiya
ABŞ

449 C.Keyns fәrz edirdi ki, investisiyaların miqdarı hәr şeydәn әvvәl növbәtidәn asılıdır:

•

gәlirin ölçüsü;
sәrәncamda olan gәlirin miqdarı;
qiymәtlәrin sәviyyәsi;
faiz qoyuluşu

450 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәki dәyişikliklәr növbәtilә әlaqәdar
olmuşdur:

•

TMB kreditlәrinin kәskin artımı.
İӘİTnın inkişafına yardım Komitәsi üzvlәri – ölkәlәri tәrәfindәn inkişafa ikitәrәfli rәsmi yardım rolunun artması;
özәl birbaşa kapital qoyuluşlarının rolunun artması
TMK arasında udulmaların artması

451 Beynәlxalq maliyyәlәşdirmә sisteminә aid deyil:

•

maliyyә vәsaitlәrinin vә işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәti;
bütün maddi vә maliyyә vәsaitlәrinin beynәlxalq hәrәkәtidir;
xarici aktivlәrlә әmәliyyatlar sistemidir;
şirkәtin maliyyә sistemini planlaşdırılmasıdır

452 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 2000 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 800 mln. Doll., ümumi satış – 900 mln doll, filialların satışı – 500 mln. Doll, işçilәrin sayı – 600
min nәf., xarici filialarında – 300 min nәf.

•

28.4
56.7
36.0
48.5

453 Şirkәtin transmillәlәşmә indeksini hesablıyın, әgәr şirkәtin ümumi aktivlәri – 700 mln. Doll., xarici
aktivlәri – 100 mln. Doll., ümumi satış – 300 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilәrin sayı – 300
min nәf., xarici filialarında – 50 min nәf.

•

45.7
2.4
6.7
16.0
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454 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik dedikdә nә başa düşülür?

•

digәr ölkәlәrin әvvәlcәdәn nәzәrdә tutduğu fәaliyyәtlәri ilә bu vә ya digәr ölkәyә ziyanın vurulması.
bütün milli iqtisadiyyatların rәqabәr qabiliyyәtinin müәyyәn sәviyyәdә saxlanılması;
beynәlxalq bazarlarda ölkәlәrin rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması üzrә kollektiv tәdbirlәr;
TMKrin tәsirin artması

455 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qloballaşması prosesi dünya miqyasında istehsal amillәrinin yerdәyişmәsi
sәrbәstliyinin genişlәndirilmәsilә әlaqәdardır. Bu proseslәr müqayisәli üstünlüklәrә malik olmayan milli
tәsәrrüfatlara necә tәsir göstәrir?

•

texnologiyaların transferi artır
iqtisadi inkişafı gecikdirir;
iqtisadi inkişafın sәviyyәsinin qalxmasına sәbәb olur;
aparıcı ölkәlәrin TMKnın istehsal zәncirinә qoşulması zamanı ölkәlәrin iqtisadi inkişafına kömәk edir.

456 “Miqyasın iqtisadiyyatı” növbәtilәrә xarakterikdir:

•

yüksәk texnoloji sahәlәr;
dağmәdәn sәnayesi;
dar ixtisaslı sahәlәr;
kütlәvi tәlәbli sәnaye sahәlәri vә istehsallar.

457 TMKın fәaliyyәti üçün daha çox cәlbedici olan ölkәlәrin adını çәkin:

•

Bütün cavablar düzdür
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr.
inkişaf etmiş ölkәlәr;
YSÖ

458 Beynәlxalq istehsal nәdir?

•

idxal tәdarüklәrinә әsaslanan milli istehsaldır.
xarici kapitalın iştirakı ilә müәssisәlәrin istehsalıdır;
ixraca yönәlmiş milli istehsaldır;
bütün cavablar düzdür

459 İmperializm nәzәriyyәsi növbәti müddәalardan ibarәtdir:

•

dünyanın beynәlxalq trestlәrlә bölünmәsi;
kapitalın daşınmasının böyük әhәmiyyәti;
inhisarlığın vә maliyyә kapitalının hakimliyi;
Yer kürәsinin bütün әrazisinin iri kapiatlist ölkәlәr tәrәfindәn bölünmәsi.

460 Keyns modelinә uyğun olaraq, investisiyanın әn vacib amili:

•

düzgün cavab yoxdur.
sәrvәtin miqdarı;
investorların әhvalruhiyyәsi vә ümidlәri;
milli gәlirin sәviyyәsi;

461 Yeni texnologiyanın meydana gәlmәsi növbәti hәrәkәtә gәtirib çıxarır:

•

cәmi tәlәb әyrisini sağa, cәmi tәklif әyrisini sola.
yalnız cәmi tәklif әyrisinin sağına;
yalnız cәmi tәlәb әyrisinin sağına;
hәm cәmi tәlәb әyrisinin, hәm dә cәmi tәklif әyrisinin sağına;

462 İnvestisiya mәsrәflәrinә tәsir edir:
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•

istehsal avadanlıqlarının yüklәnmә dәrәcәsi;
sahibkarların optimist vә ya pessimist ümidlәri;
faiz qoyuluşu sәviyyәsi;
bütün cavablar düzgündür.

463 Sәhmlәrә tәlәbin artımı nәticәsindә fond birjasında sәhmlәrin mәzәnnәsinin qalxması növbәti effektә
nümunәdir:

•

düzgün cavab yoxdur.
Fişer;
Piqu;
Mandella – Fleminq;

464 Sadalanan TMK hansı sahәyә aiddir: National Industries Group Holdings SAK, Beijing Enterprises
Holdings Ltd. Keppel Corporation Limited?

•

Telekommunikasiya
Әrzag, yeyinti
NeftGaz
Diversifikasiyalı

465 Sadalanan TMK hansı sahәyә aiddir: Zain, VimpelCom, Telefonos De Mexico S.A. De C.V., JSFC
Sistema?

•

Әrzag, yeyinti
Maliyyә
NeftGaz
Telekommunikasiya

466 Sadalanan TMK hansı sahәyә aiddir: Citigroup Inc, BNP Paribas, Allianz SE, Generali Spa, Societe
Generale?

•

Diversifikasiyalı
Әrzag, yeyinti
NeftGaz
Maliyyә

467 Hong Kongun TMK göstәrin?

•

Agility Public Warehousing Company
Cemex S.A.
Abu Dhabi National Energy Company
New World Development Co., Ltd

468 BӘE TMK göstәrin?

•

Tata Motors Ltd
Agility Public Warehousing Company
Cemex S.A.
Abu Dhabi National Energy Company

469 Patentlәrin vә françayzingin әsasında fәaliyyәt göstәrәn TMK vә milli şirkәtlәr әsasәn hansı ölkәlәrdә
daha da çoxdur?

•

ABŞ, Franca, Meksika, Braziliya, Columbiya
ABŞ, Franca, Meksika
ABŞ, Rusiya, Qәrbi Avropa
Çin, Hindistan, Türkiyә, C. Koreya
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470 Kim TMKrin vә onların filialların arasında әmtәәdövriyyәsindә qiymәtin yaradılmasında nәzarәtin
qoyulmasını tәklif etmişdir?

•

C.Damninq
E.Xekşer
V.Leontyev
S. Lol

471 TMKlar hansı dövrdә daha da inkiçaf etmәyә başladılar

•

SSSRin dağılmasından sonra
Böyük depressiyadan sonar
1ci Dünya müharibәsindәn sonar
2ci Dünya müharibәsindәn sonra

472 Hansı әsas amillәr investisiyaların istefadәsinә tәsir edir?

•

yeni mәhsulların istehsalı üçün hәttin yaradılması
investorların optimist vә pessimist gözlәntilәri
mәnfәәt normasının sәviyyәsi
bütün sadalanlar düzdür

473 Tayvanın TMK göstәrin?

•

New World Development Co., Ltd.
Agility Public Warehousing Company
Cemex S.A.
Hon Hai Precision Industries

474 TMK düzgün idarәetmәsi üçün әsas şәrt deyil ?

•

dәyişkәn şәraitә adaptasiyası
dәyişkәn şәraitdә tәhlükәli amillәrin tәsirlәrin endirilmәsi
TMKnin müәyyәn vәziyyәtdә faәliyyәtin proqnozlaşdırılması imkanı
dövlәtin reqionların socialiqtisadi inkişafı

475 Hansı TMK Singapurun deyil

•

Fraser & Neave, Limited
Keppel Corporation, Limited
San Miguel Corp
Want Want Holdings

476 Reliance Industries Limited TMK ixtisaslaşıb:

•

Electronics
sellulozakağız
Turizm vә otelçilik
Kimiya vә farmaseftika

477 Saudi Basic Industries Corp ixtisaslaşması:

•

Electronics
sellulozakağız
Turizm vә otelçilik
Kimiya vә polimerlәr

478 Meksikanın TMK göstәrin?
Tata Motors Ltd
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•

Agility Public Warehousing Company
SABIC
Cemex S.A.

479 Argentinanın TMK göstәrin?

•

Companhia Cervejaria Brahma
Agility Public Warehousing Company
Sime Darby Berhad
Ternium SA

480 Aşağıdagöstәrilәnhansı transmillibankaktivlәrininhәcminә görә ilkbeşliyә daxildeyildir?

•

P.Morgan Chase&Co
Sitigroup
Miruho Financial Group
Sumitomo Bank

481 Kodak şirkәti — fototexnika vә kinomәhsullar istehsal edәn mәşhur .....şirkәtidir.

•

Almaniya
Koreya
Yapon
ABŞ

482 Cadillac Amerikan lüks avtomobil istehsalçısıdır vә ……parçasıdır

•

Porsche konserninin
MercedesBenz konserninin
RollsRoyce konserninin
General Motors konserninin

483 Bentley ……. 18 yanvar 1919cu ildә Walter Owen Bentley tәrәfindәn qurulmuşdur.

•

Fransada
Almaniyada
İtaliyada
İngiltәrәdә

484 Audi  Alman avtomobil şirkәti olmaqla. …. bir markasıdır

•

General Motors qrupunun
Porche qrupunun
Mercedes qrupunun
Volkswagen qrupunun

485 Lexus  Yapon avtomobil nәhәngi ..... tәrәfindәn çıxarılan lüks avtomobil markasıdır.

•

Mitsubishi
Mazda
Honda
Toyota

486 Dodge, Jeep vә Chrysler, 2000 İyununda DaimlerBenzin satın almasıyla ......parçası halına gәlmişlәr.

•

Daimler  Subaru avtomobil qrupunun
Daimler  Mercedes avtomobil qrupunun
Daimler  Jeep avtomobil qrupunun
Daimler  Chrysler avtomobil qrupunun
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487 Chevrolet 1918ci ildә sәhmlәrinin 54.6%ni satın alan ....... şirkәtinin tәrkibinә keçmişdir.

•

Porsche AG
Range Rover
Toyota
General Motors

488 Chevrolet, 1911ci ildә qurulmuş bir …… avtomobil markasıdır.

•

Almaniya
Cәnubi Koreya
Yaponiya
ABŞ

489 Boxster, Cayman, Cayenne 911, Panamera modelleri ......şirkәti tәrәfindәn istehsal edilir.

•

Peugeot
Chrysler
Toyota
Porsche AG

490 Porsche AG — "Porsche" markası altında maşınlar buraxan ….. maşın istehsalat şirkәtidir.

•

Fransa
ABŞ
Yaponiya
Alman

491 KFC kimi tanınan fәstfud restoranları ilk dәfә Kentukki ştatının Luisvil şәhәrindә açılmış, 1952ci ildә
isә Ohayo ştatının Cәnubi Solt Leyk şәhәrciyindә ...... әsasında ilk restoranı yaradılmışdır.

•

Forfeytinq
Lizinq
Faktorinq
Françayzinq

492 IBMin fәaliyyәtinin maliyyә әsasları onun nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn ...... tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

IBM Global Management
IBM Global Marketing
IBM Global Accounting
IBM Global Financing

493 İnternet nәhәngi Google şirkәti reklam strategiyasını inkişaf etdirmәk mәqsәdilә …… korporasiyasından
xeyli patent alıb.

•

Gearbox Software
Dell
Apple
IBM

494 IBM 13 ildir ki, әn çox patenti olan ….. şirkәtidir.

•

Hindistan
Almaniya
Yaponiya
ABŞ

495 19801981 kompyuterlәrin kütlәvi istehsalı tarixi …..şirkәtinin adıyla bağlıdır.
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•

Gearbox Software
Nexus
Apple
IBM

496 IBM  (International Business Machines) — texnologiya vә konsaltinq sahәsindә ixtisaslaşmış transmilli
….. şirkәtidir.

•

Kanada
Cәnubi Koreya
Yaponiya
ABŞ

497 Jaguar, 26 Mart 2008 tarixindә ……әn böyük avtomobil markası Tataya satıldı.

•

ABŞın
Almaniyanın
İngiltәrәnin
Hindistanın

498 ........... Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maseratti, Subaru, Isuzu, Suzuki kimi şirkәtlәr üçün aftomobil
mühәrriki istehsal edir.

•

Subaru
General Motors
Toyota
Ford

499 Cadillac, Chevrolet, Buick, Hammer, Holden, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall, Wuling vә s. ……. әsas
brendlәridir.

•

Ford şirkәtinin
Subaru şirkәtinin
General Motors şirkәtinin
Toyota şirkәtinin

500 ....... öz tarixinә 1996cı ilin yanvar ayından başlamışdır.Hәmin dövrdә Kaliforniyadakı Stenford
Universitetinin doktorantura pillәsindә tәhsil alan tәlәbәlәri Larry Page vә Sergey Brin tәrәfindәn tәdqiqat
lahiyәsi çәrçivәsindә bu axtarış motorunu hazırlayıblar. Mәqsәdlәri iri bir mәlumat yığını olan interneti
bölümlәmәk vә axtarılanları daha asan tapılan bir hala gәtirmәkdir.

•

Opera
Twitter
Google
Facebook

501 Şirkәtin simvolu dәfnә çәlәngi ilә әhatә olunmuş üç guşәli ulduz idi; ulduz guşәlәrinin ifadә etdiyi
başlıca anlam, bu ixtiraçının yaratdığı mühәrriklәrin quruda, havada vә elәcә dә suda hәrәkәt edәn nәqliyyat
vasitәlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulması idi. Söhbәt hansı şirkәtdәn gedir?

•

Lamborghine
DaimlerBenz AG
Porsche
Bentley

502 MercedesBenz — әsası 1926cı ildә …….. qoyulan avtomobil şirkәti
Yaponiyada
Fransada

•
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•

Almaniyada
ABŞda

503 Nokia TMKların ilk yüzlüyündә ........ tәmsil etmәyәn yeganә şirkәtdir.

•

Macarıstanı
Almaniyanı
İsveçi
Finlandiyanı

504 2008ci ildә isә Nokia Blackberry ilә rәqabәt aparmaq üçün ....... modelini buraxır. Hәmin model
Blackberrydә olan әksәr funksiyalara malik olmaqla yanaşı daha ucuz qiymәtә satılırdı

•

Nokia E70
Nokia E68
Nokia E71
Nokia E60

505 1994cü ildә Nokia şirkәtinin prezidenti Yorma Ollila şirkәtin yeni strategiyasını müәyyәnlәşdirdi —
.....................fokuslaşma. Bu strategiya tezliklә öz müsbәt nәticәlәrini verdi.

•

әvvәlki biznesdәn imtina vә elektron avadanlıq istehsalı üzәrindә
әvvәlki biznesdәn imtina vә telekommunikasiya texnologiyaları üzәrindә
әvvәlki biznesin davam etdirilmәsi vә telekommunikasiya texnologiyaları üzәrindә
әvvәlki biznesin davam etdirilmәsi vә elektron avadanlıq istehsalı üzәrindә

506 1980ci illәrin sonlarında Nokia ...... şirkәtinin mәlumat sistemlәri hissәsini satın alaraq Skandinaviyada
әn böyük informasiya texnologiyası şirkәti halına gәldi

•

SonyEricson
Sony
Ericsson
Siemens

507 1980ci illәrin әvvәlindә Nokia ...... Mobira, Salora, Televa Luxor şirkәtlәrini alaraq telekommunikasiya
vә elektron avadanlıqlar bazarındakı mövqeyini güclәndirdi.

•

Danimarkanın
İngiltәrәnin
İsveçin
Norveçin

508 1967ci ildә Nokia, .......Rubber Works vә .......Cable Works şirkәtlәri birlәşәrәk Nokia Korporasiyası adı
altında fәaliyyәtini davam etdirir.

•

Finnish; Irish;
Irish; Irish
Finnish; Finnish
Irish; Finnish

509 Nokianın әsası 1865ciildә ixtisascamühәndisolanFredrik İdestamtәrәfindәnqoyulub. Başlanğıcda şirkәt
……… mәşğul olurdu.

•

ağac mәhsulları istehsalı ilә
kağız istehsalı ilә
elektrik biznesi ilә
hidroelektronika istehsalı ilә

510 İlk TMK hansı ölkәdә yaradılmışdır?
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•

İsveçrәdә
Almaniyada
Böyük Britaniyada
ABŞda

511 Beynәlxalq korporasiyaların növlәrinә aid deyil

•

qlobal korporasiyalar
çox milli korporasiyalar
transmilli banklar
reqional korporasiyalar

512 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemindә TMKr hansı parametrdә iştirak edirlәr

•

tәnzimlәmә mexanizmi kimi
forma kimi
subyekt kimi
element kimi

513 TMKrın hansı istiqamәtindә istehsaltijarәt siyasәti hәyata keçirilir?

•

Dövlәt çәrçivәsindә müәyyәnlәşir vә TMK ra yayılır
Ana şirkәtinin çәrçivәsindә vә törәmә firmalarına yayılması ilә
Törәmә firmalarından ana kompaniyası tәrәfә istiqamәtlәnir
Yuxarıda qeyd olunan variantlar hamısı düzdür

514 TMKrın dördünjü nәsilin meydana gәlmәsi hansı amillәrlә bağlıdır?

•

elmitexnoloji tәrәqqinin inkişafı
qlobal amillәr
müstәmlәkә imperiyaların mövjudluğu
birinji vә ikinji müharibәlәrin olması

515 TMKrın ikinji nәsilin meydana gәlmәsi hansı amillәrlә bağlıdır?

•

müstәmlәkә imperiyaların mövjudluğu
iqtisadi vasitәlәrin vahid bazarın yaradılması amili
elmitexnoloji tәrәqqinin inkişafı
birinji vә ikinji müharibәlәrin olması

516 XXIci әsrin әvvәlәrindә neçә beynәlxalq korporasiya fәaliyyәt qöstәrirdi?

•

17 min çox
74 min çox
83 min. çox
100 min çox

517 TMKrın birinji nәsilin meydana gәlmәsi hansı amillәrlә bağlıdır?

•

birinji vә ikinji müharibәlәrin olması
müstәmlәkә imperiyaların mövjudluğu
qlobal amillәr
elmitexnoloji tәrәqqinin inkişafı

518 TMKrın әsas fәaliyyәt xüsusiyyәti hansıdır?

•

Udulma
Diversifikasiya
İnteqrasiya
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Opsiyalaşma

519 TMKrın yaradılmasında hansı amil tәsir etmir?

•

Ölkәdә bazar iqtisadiyyatı sisteminin mövcudluğu
işsizlik bә yoxsulluq sәviyyәsinin az olması
Dünya bazarına çıxmaq mәqsәdilә dövlәt tәrәfindәn dәstәk olması
Ölkәnin normativ huquqi bazası demokratik prinsiplәrә uyğun olan mexanizmlәri olarsa

520 Müasirzamanәdә birbaşaxarijiinvestisiyalarhansı sahәyә daha çoxjәlbolunur?

•

xidmәt sferası
sәnaye
kәnt tәsәrrüfatı
sosial sahә

521 Korporasiya daxili nәzarәt nejә adlanır?

•

ofset
Klirinq
Ofşorinq
Tender

522 Dövlәt tәrәfindәn TMKrın yaradılmasında hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirilir. Aşağıda göstәrilәn
hansı variant düz deyil?

•

tәmәnnasız subsidiyalar vә dotosiyalar
dövlәt kommersiya kreditlәri
inkişafa yönәldilәn uzunmüddәtli dövlәt kreditlәri
sosial tәminatının güjlәndirilmәsi

523 TMKrın mәnfi cәhәtlәrinә aid deyil

•

inhisar qiymәtlәrin qoyulması
qәbul edәn dövlәtlәrin qanunlarını pozulması
iqtisadiyatın bir tәrәfli inkişaf etdirilmәsi
qәbul edәn dövlәrin iqtisadi siyasәtlәrinә tәsir edilmәsi

524 Aşağıda göstәrilәn hansı forma kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinә aid deyil

•

Birbaşa investisiyalar
dövlәt investisiyaları
sair investisiyalar, aktivlәr vә passiflәr
portfel investisiyaları

525 Hansı göstәrijilәrin әsasında şirkәtlәri TMK sәviyyәsinә aid edirlәr?

•

malların idxal strukturasında yüsusi çәkisi vә 3dәn çox TMKrın filialların mövcudluğu
İllik dövriyyәsi 50 mln. doll. çox, 3 ölkәdәn çox filialların yerlәşdirilmәsi vә ayrı ölkәlәrdә xariji TMKrın sayı
İllik dövriyyәsi 100 mln. doll. çox, 6 ölkәdәn çox filialların yerlәşdirilmәsi vә ayrı ölkәlәrdә realizә olunmuş
malların satış faizinin miqdarı
İllik dövriyyәsi 100 mln. doll. çox, ölkәnin ixrajında malların xüsusi çәkisi

526 Qeyd olunanlardan hansı fәaliyyәt sferası TMK aid deyil?

•

Maliyyәsәnaye
investisiyastruktur
Nәqliyyatloqistika
elmitexniki
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527 TMK tәrәfindәn kapital ixracı hansı әsas formada hәyata keçirilir?

•

Birbaşa kapital qoyuluşu
İqtisadi kömәklәr
Portfel kapital qoyuluşları
Beynәlxalq kreditlәr

528 TMSlәr әsasәn harada olur?

•

Çin, Hindistan, Cәnubi Koreya
ABŞ, Fransa, Meksika
ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya
ABŞ, Aİ, Yaponiya

529 Beynәlxalq ixtisaslaşmaya aid deyil?

•

Bir ölkә daxilindә müәyyәn növ mәhsul istehsalının bir sahә vә ya bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir.
Ölkәnin tәbii sәrvәtlәrinin hasılatı üzrә ixtisaslaşmasıdır
Ayrıca mәhsul istehsalında biribirini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı әlaqәsidir.
Ölkәnin kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı, emalı vә ixracı üzrә ixtisaslaşmasıdır

530 Kreditordövlәt hökumәtlәrinin vә beynәlxalq tәşkilatların beynәlxalq borc probleminin hәlli ilә
әlaqәdar siyasәti növbәtilә әlaqәdar olmuşdur:

•

TMBnin maliyyә vәsaitlәrinin bir hissәsinin normasının artması;
kreditorölkәlәrin maliyyә qrupları tәrәfindәn hökumәtә tәzyiq;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin gerililiyinin dәrinlәşmәsi;
onların inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin inkişaf sәviyyәsindәki kәskin fәrqlәrinin gәlәcәk qayğısı
ilә mәşğulluğun dәstәyi;

531 1970ci illәrdә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xammal mәhsulunun qiymәtlәrinin hәrәkәti:

•

OPEKin yaradılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin  ixracçıların maliyyә ehtiyatlarının cәlb edilmәsi üzrә imkanlarının artırırdı
bu ölkәlәrin xarici borclarının ödәnilmәsi işindә çәtinliklәr yaratmışdı;
Standart oil comp. TMKnin dağılması

532 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası nәdir?

•

Mәhsul istehsalının birgә müәssisәlәrdә tәşkilidir
Müәyyәn növ mәhsul istehsalının müәyyәn ölkәnin bir sahә vә ya müәssisәsindә cәmlәşdirilmәsidir
Ayrıca mәhsul istehsalına biribirini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı әlaqәsidir
Hissәlәrin bir ölkәdәn gәtirilәrәk digәr ölkәdә hazır mәhsulun yığılmasıdır

533 İnkişaf etmiş ölkәlәrdәki TMB inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә maliyyә vәsaitlәrini növbәti sәbәbә ona
görә tәqdim edirdi:

•

yüksәk faiz qoyuluşları.
borc alan ölkәlәrin dayanıqlı iqtisadi inkişafı;
inkişaf etmiş ölkәlәrin işgüzar aktivliyinin zәiflәmәsinә;
yanacaq vә xammal әmtәәlәri qiymәtlәrinin artımı nәticәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin ödәmә
qabiliyyәtinin güclәnmәsi;

534 TMKlar dünya sәnaye mәhsulunun neçә faizini istehsal edir?

•

80%ni
30%ni
25%ni
70%ni
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535 TMKın baş şirkәtinin әsas funksiyasına aid deyil

•

Mәqsәdә çatma üsullarının müәyyәn edilmәsi
Bütün bölmәlәrә maliyyә fәaliyyәtinә nәzarәt
Transmilli şirkәtin inkişaf vә fәaliyyәtin ümumi istiqamәtlәrini işlәyib hazırlamaq
Şirkәtin fәaliyyәtinә müstәqillik verilmәsi

536 Beynәlxalq biznesdә xarici mühit amillәrini açıqlayın

•

Yarış effekti
Daha sәmәrәli istehsal şәrtlәri axtarışı
Zәruri xammal axtarışı
Dövlәt tәnzimlәnmәsi vә xarici rәqabәt

537 Maliyyә menecmenti sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMKlar

•

BP, P&G
Samsung
İBM
EXXON Mobile, GE

538 Birbaşa investisiyalar stimullaşdırılması tәdbirlәrinә aid olunur:

•

Gömrük ittifaqı (3)
Ticarәt vә sahibkarlıq zonaları (2)
Vergi güzәştlәri (1)
1 vә 2

539 Aşağıdakı TMK tiplәrindәn hansı geosentrik korporasiyalar üçün xarakterikdir

•

Qәbul edilәn qәrarların mәrkәzlәşmәsi
TMKlar region bazarlarına istiqamәtlәnir
Idarәetmә qәrarlarının ana şirkәt tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
TMKın fәaliyyәt arenası bütün dünya olur

540 Polisentrik tipin әsas xüsusiyyәti

•

Baş şirkәti zәmanәtlә xammalla tәmin etmәsi
Qәrarların yüksәk sәviyyәdә mәrkәzlәşmәsi
Idarәetmә qәrarlarının baş şirkәt tәrәfindәn verilmәsi
Xarici filialların bazar tәlәbatlarına uyğunlaşdırılması vә iri hәcmli olması

541 TMKın etnosentrik tipinә aiddir

•

Filialla TMKı xarici satış bazarları ilә tәmin edir
Baş şirkәtin daxili bazarının davamçısı kimi çıxış edir
Xarici filiallar bütün regiona istiqamәtlәnir
Qәrarların qәbulunda yüksәk mәrkәzlәşmә

542 Assosiasiyalı şirkәtlәrin fәaliyyәtinә daxil deyil

•

TMKla çoxpillәli әlaqәli komplekslәr yaradır
TMKın nәzarәt sahәsi paketinә malik deyil
Tәsnifat hüquqi cәhәtdәn müstәqildir
TMK tәrәfindәn nәzarәt edilir

543 Beynәlxalq biznesi şәrtlәndirәn firmadaxili amillәr hansıdır?
Yeni satış bazarlarının axtarışı
Milli iqtisadiyyatda nailiyyәt
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•

Şirkәtin fәaliyyәtin motivlәri
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur

544 2012ci ildә ABŞ qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

1063.0
1464.0
1793.0
4768.0

545 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәjminә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Deutsjhe Bank
Sitigroup
Miruho Financial Group
Sumitomo Bank

546 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank kapitalın hәcmi göstәricisinә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

P.Morgan Chase&Co
Miruho Financial Group
Sitigroup
Bank of China

547 Jeneral Motors Jorparation kompaniyasının әsası nә vaxt qoyulmuşdur?

•

II dünya müharibәsindәn sonra
1930cu illәrdә
XIX әsrin sonlarında
I dünya müharibәsi illәrindә

548 Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

•

Sumitomo
JeneralElektriks
Bayer
WailMartStores

549 Aşağıdakı TMKdan hansı Almaniyaya mәxsus deyildir?

•

Bayer
Yunilever
Basf
Siemens

550 TMKın sәmәrәli idarәedilmәsinin xüsusi şәrtlәrinә aid deyil

•

Qloballaşma
Baza tәşkilatı strukturlar
TMKnı iqtisadi sistemlәrinin açıqlığı
Modellәşmә

551 İstehsalın texnikiiqtisadi xüsusiyyәtlәrinә maşınqayırma növlәrinә hansılar daxil deyildir?
1.metaltutumlu, 2. әmәktutumlu, 3. kapitaltutumlu, 4. elmtutumlu, 5. elektroniak vә lektrotexnika
maşınqayırması

•

3.5
3.4
3,4,5
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552 Aşağıdakılardan biri TMKnın istehsal sferasında meyl etdiklәri әsas sahәlәr sırasına daxil deyil:

•

kimya sәnayesi
avtomobilqayırma sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
elektronika sәnayesi

553 TMK tiplәrinә aid deyil

•

Geosentrik
Meqosentrik
Regiosentrik
Etnosentrik

554 Beynәlxalq biznesin әsas formalarına aid deyil?

•

Reklamasiya
Françayzinq
Idarәetmә kontraktları
Texnoloji lisenziya

555 Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi hansıdır?

•

Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyәtlәr
Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehlakın sәviyyәsindәki fәrqlәr
Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr

556 Dünya maşınqayırma kompleksinә hansı daxil deyildir?

•

Gәmiqayırma
Dәzgahqayırma
Metal mәmulatları istehsalı vә metal emalı
Nәqliyyat maşınqayırması

557 İstehsalın texnikiiqtisadi xüsusiyyәtlәrinә maşınqayırma növlәrinә hansılar daxil deyildir? 1.
metaltutumlu, 2. әmәktutumlu, 3. kapitaltutumlu, 4. elmtutumlu, 5. elektroniak vә lektrotexnika
maşınqayırması

•

3,5
1,2,3
3,4,5
3,4

558 İnteqrasiya razılaşması ilә BXİ fәaliyyәtindә edilmәsi tәlәb olunan dәyişiklәr ölkәnin ... tәhlili әsasında
müәyyәnlәşdirilir:

•

Inteqrasiya razılaşmasının effektliyindәki rolunun
Ticarәt vә investisiya hәcminin;
Lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrin;
Regional inteqrasiya dәrәcәsinin;

559 Aviasiya vә kosmikraket sәnayesi nә üçün mәhz İEÖdә tәşәkkül tapdı?

•

elmi baza vә yüksәk ixtisaslı kadrlara meylli olduğu üçün
BMT tәhlükәsizlik şurasının qәrarı olduğu üçün
coğrafi baxımdan әlverişli olduğu üçün
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әmәktutumlu sahә olduğu üçün

560 1926cı ildә, ........tәrәfindәn yaradılan şirkәtlәr birlәşәrәk ........ brendinin meydana çıxmasına sәbәb
olmuşdur.

•

Porsche vә Benz; PorscheBenz AG
Daymler vә Benz; DaimlerBenz AG
Lamborghine vә Benz; LamborghineBenz AG
Bentley vә Benz; BentleyBenz AG

561 Satış üçün istehsal olunmuş әmtәәlәr istehsalçı tәrәfindәn ölkә hüdudlarında reallaşdırılırsa, bu cür
tәsәrrufat münasibәtlәrinin forması hansı sayılır:

•

Xarici bazar
Daxili bazar
Milli ticarәt
Milli bazar

562 …..13 ildir ki, әn çox patenti olan ABŞ şirkәtidir.

•

Gearbox Software
IBM
Apple
Dell

563 Aşağıdakı TMKdan hansının brendi dünyada әn bahalı brend kimi sayılır?

•

Philips
Pepsi
Marlboro
CocaCola

564 Filialların fәaliyyәtinә daxildir

•

Filial hüquq müstәqilliyinә malik deyil
Filial yalnız baş şirkәtin müәyyәn etdiyi mәhsulları istehsal edir
Filial baş şirkәtin qәrarları әsasında fәaliyyәt göstәrmir
Filial baş şirkәtlәrin qәrarlarına tabedir

565 Aviasiya vә kosmikraket sәnayesi üzrә әn iri TMK sayına görә liderlik hansı ölkәyә mәxsusdur?

•

Almaniya
ABŞ
B.Britaniya
İsveçrә

566 Yaponiya gәmiqayırması әsasәn nәyin hesabına 30 illik liderliyini qoruyub saxlaya bilib?

•

Ixracyönümlülüyü
Istehsalın daimi tәkmillәşdirilmәsi
Coğrafi mövqeyi
Qiymәt siyasәti

567 Maşınqayırma istehsalının müasir inkişaf tendensiyası aşağıdakı hansı proseslә xarakterizә olunmur?

•

Mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәrin azaldılması üzrә işlәrin aktivlәşmәsi
Maşınqayırma istehsalatında ixtisaslaşma vә koopesiyalaşma proseslәrinin güclәnmәsi
Ixracyönümlülüyün artması ilә
Maşınqayırma kompleksindә istehsal prosesinin mürәkkәblәşmәsi
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568 Maşınqayırmanın sahәvi strukturunun qeyribәrabәr inkişafı ilә xarakterizә olunan ölkәlәr hansılardır?

•

Danimarka, Yaponiya
Almaniya, Fransa
Kanada, Braziliya
İtaliya, İsveçrә

569 Dacia 1966ci ildә …… hökumәtinin açmış olduğu tender nәticәsindә qurulmuş, adını ……
torpaqlarının köhnә adı olan Daçya'dan alan, 1999ci ildә ….. tәrkibinә keçәn ……. avtomobil istehsalçısı.

•

Polşa ; Polşa ; Sitroenin ; Polşalı
Rumıniya ; Rumıniya ; Renaultun ; Rumıniyalı
Slovakiya; Slovakiya; Volkswagen;Slovakiya
Çex Respublikası ; Çex Respublikası; Peugeot ; Çexiyalı

570 KFC (Kentucky Fried Chicken)  1930cu ildә ….. yaradılan fәstfud şәbәkәsi.

•

İtaliyada
Fransada
ABŞda
İngiltәrәdә

571 Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin
tәnzimlәnmәsinә aiddir:

•

Ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya nәticәsindә ölkәnin
BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq dәyişir
Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya mühitindә baş
verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olmayaraq ortaya çıxır;
İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin rәqabәt şәraitindә
daha effektiv resurs bölgüsü nәticәsindә BXİ fәaliyyәti xeyli genişlәnir;
Hәr bir inteqrasiya razılaşmasının ölkәnin investisiya fәaliyyәtinә nә dәrәcәdә sәmәrәli tәsir etdiyi ölkәnin BXİ
fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr vә iştirakçı dövlәtlәrin lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrә әsaslanaraq
qiymәtlәndirilmәlidir;

572 Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinә aid
deyildir:

•

Regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya nәticәsindә ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrdәn
asılı olaraq ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi dә dәyişir
İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә regiondaxili ticarәt vә investisiya fәaliyyәti artır; uzun müddәtdә
vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin rәqabәt vә daha effektiv resurs bölgüsü nәticәsindә BXİ axınları
xeyli artır;
Hәr bir inteqrasiya razılaşması ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrә vә iştirakçı dövlәtlәrin lokal
xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrә әsaslanmadan ölkәnin inkişafına töhfәlәr verir.
Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya mühitindә baş
verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olaraq ortaya çıxır;

573 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn Milli rәftar prinsipindә nә nәzәrdә tutulur?

•

Yerli investora xarici investordan daha güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi
Xarici investorla yerli investora әn az bәrabәr şәrtlәrin tәtbiqi
Xarici investora yerli investordan daha güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi
Yerli investora xarici investordan daha az güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi

574 Böyük Britaniyanın TMK deyil

•

Prudential PLC
ING Groep NV
Barclays PLC
Aviva PLC
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575 ABŞ TMK deyil

•

Bank of America Corporation
JPMorgan Chase & Company
Berkshire Hathaway Inc
Generali Spa

576 Yaponiyanın TMK deyil

•

Nomura Holdings Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mizuho Financial Group Inc
Prudential PLC

577 Almaniyanın TMK deyil

•

Muenchener Rueckversicherung AG
Deutsche Bank AG
Allianz SE
Manulife Financial Corp.

578 İsveçrәnin TMK deyil

•

Credit Suisse Group AG
UBS AG
Zurich Financial Services
Nomura Holdings Inc

579 Fransanın TMK deyil

•

Credit Agricole SA
Axa
BNP Paribas
Generali Spa

580 Birlәşmәlәrin idarә olunması sahәsindә rәqabәt üstünlüyü qazanmış TMK

•

Johnson & Johnson
Zara, Four Seasons
İBM, Samsung
Citi group, Cisco

581 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn әn çox himayә edilәn ölkә prinsipindә tәtbiq
olunan “ölkәni himayә etmәk” dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

hәmin ölkәyә maksimum yardımın göstәrilmәsi
hәmin ölkәyә ÜTTnin HTS (Tәnzimlәnәn Tariflәr Sistemi) әsasında güzәştlәrin tәtbiqi
hәmin ölkәyә inkişaf sәviyyәsinә әsasәn güzәştlәrin tәtbiqi
hәmin ölkәyә әn güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi

582 Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipindә nә
nәzәrdә tutulur?

•

Әn çox himayә edilәn xarici vә yerli investorlara eyni şәrtlәrin tәtbiqi
Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn yerli investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi
Hәr yeni investora әn güzәştli şәrtlәri tәtbiq edәrәk onu himayә etmәk
Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi

583 İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn qlobal amillәrә aşağıdakılar daxildir:
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•

Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik sәviyyәsi vә s.
Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.
İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi vә s.
Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s.

584 İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn sosialmәdәni amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi vә s.
Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s.
Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.
Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik sәviyyәsi vә s.

585 İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn iqtisadi amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.
Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik sәviyyәsi vә s.
Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s.
İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi vә s.

586 İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn siyasi amillәrә aşağıdakılar daxildir:

•

Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s.
Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik sәviyyәsi vә s.
İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi vә s.
Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.

587 Bunlardan biri İEOÖin avtomobil sәnayesinin inkişaf xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir:

•

İEOÖin avtomobil sahәlәrinә birbaşa investisiyaların artımı
İEOÖin hökumәtlәrinin avtosәnaye klasterlәrinin yaradılması üçün cәhdlәri
İEOÖin yeni “qlobal tәchizat zәncirlәri”nә inteqrasiyası
İEOÖin avtomobil sәnayesinin daxili bazara istiqamәtlәnmәsi

588 Elmutumlu maşınqayırma sahәlәrinin zәif inkişaf etdiyi ölkәlәri göstәrin

•

C.Koreya, Yaponiya, Malyziya
ABŞ, Kanada, Çin
Almaniya, İtaliya, Fransa
Qazaxıstan, Özbәkistan, Gürcüstan

589 Hansı Tayvan şirkәti deyildir?

•

Benq Corporation
Hon Hai Precision İndustrie
United Microelectronics
Flextronics İnternational Ltd

590 ÜTTyә daxil olarkәn nәzәri olaraq Azәrbaycan iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyalar:

•

azalar
ilk illәrdә artar, sonrakı mәrhәlәlәrdә azalar
ilk illәrdә azalar, sonrakı mәrhәlәlәrdә artar
artar

591 Birbaşa xarici investisiya axınlarının istiqamәtlәrinә aid edilmir:
Yeni sәnaye ölkәlәrindәn tranzitiv ölkәlәrә
Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn tranzitiv ölkәlәrә
Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә

•
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•

Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә

592 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İtaliyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

Tәxminәn 22 mlrd.$
4 mlrd.$dan çox
7 mlrd.$dan çox
30 mlrd.$dan çox

593 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İsveçә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

600 mlrd.$dan az
4 mlrd.$dan çox
1 trln.$dan az
Tәxminәn 22 mlrd.$

594 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Portuqaliyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn
qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

600 mlrd.$dan az
Tәxminәn 14 mlrd.$
7 mlrd.$dan çox
4 mlrd.$dan çox

595 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İspaniyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

600 mlrd.$dan az
Tәxminәn 25 mlrd.$
1 trln.$dan az
70 mlrd.$dan çox

596 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Çinә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

Tәxminәn 600 mlrd.$
600 mlrd.$dan az
Tәxminәn 700 mlrd.$
100 mlrd.$dan çox

597 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Belçikaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

40 mlrd.$dan çox
600 mlrd.$dan az
600 mlrd.$dan çox
1 trln.$dan az

598 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Almaniyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn
qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

Tәxminәn 1,14 trln.$
30 mlrd.$dan çox
Tәxminәn 1,1 trln.$
1 trln.$dan az
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599 Aşağıdakılardan biri Birlәşmiş Krallığa 2011ci ildә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn
qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

Tәxminәn 1,2 trln .$
Tәxminәn 1,1 trln.$
70 mlrd.$dan çox
Tәxminәn 3 mlrd.$

600 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә HonqKonqa digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn
qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

1 trln.$a qәdәr
Tәxminәn 1,14 trln.$
70 mlrd.$dan çox
Tәxminәn 3 mlrd.$

601 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Fransaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

Tәxminәn 1,1 trln .$
Tәxminәn 40 mlrd .$
1 trln.$a qәdәr
Tәxminәn 1,14 trln.$

602 Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә ABŞa digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn qoyulan
investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin.

•

1 trln.$a qәdәr
Tәxminәn 1,14 trln .$
200 mlrd.$dan çox
Tәxminәn 1,2 trln .$

603 Hәr artırılan miqyasda marjinal xәrc vә marjinal gәlirlәrin müqayisә olunaraq layihәnin optimal hәcminә
qәrar verilmәsi investisiya layihәsinin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi çәrçivәsindә ... aiddir.

•

Layihәnin iqtisadi tәhlilinә aiddir
layihәyә başlanılma tarixinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
Müxtәlif müddәtlәrә nәzәrdә tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihәlәrinin eyni dövr әrzindә
müqayisә olunmasına
investisiya layihәsinin miqyasının müәyyәnlәşdirilmәsinә

604 İnvestisiya layihәlәrinin distributiv tәhlilindә әlavә iqtisadi tәsirlәr çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilәn
“cәmiyyәtdә qazanc vә itkilәrin bölüşdürülmә әmsalları” parametrindә ...

•

daha yüksәk nisbәt әmsalları istehlakçı tәbәqәlәrinә, daha aşağı әmsallar isә әhalinin istehsalçı tәbәqәlәrinә tәtbiq
edilir
daha aşağı nisbәt әmsalları istehlakçı tәbәqәlәrinә, daha yüksәk әmsallar isә әhalinin istehsalçı tәbәqәlәrinә tәtbiq
edilir
daha yüksәk nisbәt әmsalları әhalinin yoxsul vә daha az üstünlüyә malik olan tәbәqәlәrinә, daha aşağı әmsallar isә
әhalinin daha zәngin tәbәqәlәrinә tәtbiq edilir
daha yüksәk nisbәt әmsalları әhalinin zәngin tәbәqәlәrinә, daha aşağı әmsallar isә әhalinin daha yoxsul vә daha az
üstünlüyә malik olan tәbәqәlәrinә tәtbiq edilir

605 Bunlardan hansı General Motors şirkәtinin avtomobil markalarına aid deyil? 1. Cadillac, 2. Hummer, 3.
Merkuri, 4. Lexus, 5. Chevrolet

•

1,2,3
3.4
2,3,4
1,3,5
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606 Aşağıda adı çәkilәn TMKdan hansı dünya «foreks» bazarında lider bank kimi sayılmır?

•

Goldman Sachs
Sibank
Nikoyl
Jhase Munhattan

607 Honda başlıca mәhsulları avtomobil, yük maşını, motosiklet vә robotlar olan bir ..... avtomobil
markasıdır.

•

Almaniya
Amerika
Yapon
Koreya

608 ….. Türkiyәnin ilk GSM, 2G vә 3G operatorudur.

•

Cellphone
Vodofone
Turkcell
Avea

609 Bu ölkәlәrdәn hansının avtomobil sәnayesi daxili bazara istiqamәtlәnib?

•

Almaniya
ABŞ
C.Koreya
Yaponiya

610 Hansı şirkәtlәr Yaponiyaya mәxsusdur?

•

3,4,5
1,3,4
1,2,3
1,3,5

611 Hansı şirkәtlәr Almaniyaya mәxsusdur? 1.Philips Electronics, 2. Daimler Chrysler, 3. Siemens AG, 4.
General Electric, 5. Volkswagen AG

•

1,2,4
2,4,5
1,3,5
2,3,5

612 Bu ölkә qruplarının hansında gәmiqayırma sәnayesi mәrkәzi olaraq sәhv göstәrilmişdir?

•

Çin, Finlandiya, Yaponiya
Almaniya, İtaliya, Danimarka
Polşa, Çin, İsrail
Yaponiya, C.Koreya, Fransa

613 «ABŞın Jeneral Motors» şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?

•

pәrakәndә satış
avtomobil vә raket istehsalı
neft emalı
energetika
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614 “İstehsal amillәrinin eynijinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rәqabәt şәraitindә vә mәhsullarin tam
hәrәkәtli vәziyyәtdә olduğu halda beynәlxalq mübadilә ölkәlәr arasında istehsal amillәrinin qiymәtlәrini
tarazlaşdırır” ifadәsi aiddir:

•

A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
Lyeontyev “Paradoksu”na
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
E.Hekşer B.OlinSamuelson teoreminә

615 Layihәnin maraqlı tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә kimlәrin layihәdәn
faydalandığı, arzu olunan ictimai iqtisadi sәmәrәni әldә etmәk üçün hansı alternativ yollar mövcuddur?
mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilir?

•

Maliyyә Modulu
İqtisadi Modul
Texniki Modul
Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu

616 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir:

•

maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

617 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:

•

müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

618 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir:

•

dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?

619 Dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәr; gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin
dәyәri; müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin kompleks
qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?

•

Texniki Modul
Maliyyә Modulu
Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
İqtisadi Modul

620 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
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621 Layihә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması; iqtisadi vә ictimai tәhlil aparmaq üçün
әsas dәyişәnlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi; hәr bir
maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr? mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin kompleks
qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?

•

Texniki Modul
Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
İqtisadi Modul
Maliyyә Modulu

622 Yaponiya vә C.Koreya gәmiqayırma şirkәtlәrinin ortaq cәhәti hansıdır?

•

Ortaq qiymәt siyasәti
Hәrbi gәmiqayırma üzrә ixtisaslaşmaları
Istehsalat proqramında tankerlәr, qalaqvuran gәmilәr, konteyner daşıyıcıları vә refrijeratorlar (buzxanalı paraxod)
üstünlük tәşkil etmәsi
Digәr gәmiqayırma şirkәtlәri, daşıyıcıları vә sifarişçilәri ilә sıx üfüqi vә şaquli tәrsanә kooperasiyalarına malik
çoxprofilli strukturların tәrkibinә daxil olmaları

623 Alıcı satıcının bankında müxbir hesab açırsa vә oradan ödәnişlәr yalnız alıcının göstәrişi ilә köçürülәrsә
bu ödәniş növü hansıdır?

•

Teleqraf köçürmәsi
Çeklә ödәniş
Bank köçürmәsi
Akkreditiv

624 AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zәruri olmayan şәrtlәri qeyd edin:

•

İnkişaf etmiş işgüzar vә sosial infrastruktur
Beynәlxalq bazarlarla nәqliyyat vә telekommunikasiya әlaqәsi
İşçi qüvvәsi ilә tәminat
Beynәlxalq hava limanlarının mövcudluğu

625 Milli iqtisadiyyatın müxtәlif iştirakçı qruplarının qazanc vә xәrclәrinin bölüşdürülmә nisbәtlәri hansı
әlavә iqtisadi tәsir parametri çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?

•

Mәnfәәtxәrc әmsalları parametri
Tәmәl ehtiyacların ödәnilmәsi parametri
Büdcә vәsaitlәrinin kölgә qiymәti parametri
Cәmiyyәtdә qazanc vә itkilәrin bölüşdürülmә әmsalları parametri

626 İnvestisiya layihәlәrinin distributiv tәhlilindә әlavә iqtisadi tәsirlәr çәrçivәsindә qiymәtlәndirilәn büdcә
vәsaitlәrinin görünmәyәn (kölgә) qiymәtlәri dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Büdcә vәsaitlәrinin artan XCD hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
Büdcә vәsaitlәrinin layihәdәn әldә olunan iqtisadi sәmәrә hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
Büdcә vәsaitlәrinin layihә gәlirlәri hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
Büdcә vәsaitlәrinin әhalidәn toplanılan vergilәr hesabına maliyyәlәşdirilmәsi

627 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı әlavә iqtisadi tәsirlәrin professional tәhlilә
daxil edilmәsi mәsәlәsi ... çәrçivәsindә hәll edilir.

•

layihәnin risk tәhlili
layihәnin iqtisadi tәhlili
layihәnin maliyyә tәhlili
layihәnin distributiv tәhlili

628 “Distributiv tәhlil” zamanı hansı mәblәğ layihәnin müxtәlif tәrәflәri arasında bölüşdürülür?
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•

Layihәnin maksimum xalis cari dәyәrini ifadә edәn mәblәğ
Layihәdәn әldә oluna bilәcәk maksimum iqtisadi sәmәrәni ifadә edәn mәblәğ
Layihәnin gәlәcәk vә cari dәyәrlәri arasındakı fәrqi ifadә edәn mәblәğ
Layihәnin iqtisadi vә maliyyә dәyәrlәri arasındakı fәrqi ifadә edәn mәblәğ

629 İnvestisiya layihәsi nәticәsindә “kim vә hansı dәyәrdә faydalanacaqdır?”, “Layihәnin xәrci kimә aiddir
vә kim nә qәdәr ödәyir?” sullarına hansı tәhlil çәrçivәsindә baxılır?

•

“risk tәhlili”
“iqtisadi tәhlil”
“maliyyә tәhlili”
“distributiv tәhlili”

630 İnvestisiya layihәlәrinin “distributiv tәhlili” dedikdә ... nәzәrdә tutulur.

•

Kreditin qaytarılma dövrü әrzindә borc ödәnişinin bölüşdürülmәsi
layihәnin maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәrinin bölüşdürülmәsi
layihәnin hәyat dövrü әrzindә gәlir vә xәrclәrinin bölüşdürülmәsi
layihә gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinin tәhlili

631 İnvestisiya layihәlәrinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili çәrçivәsindә layihә gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinin
tәhlili üçün aşağıdakı terminlәrdәn hansı işlәnilir?

•

“risk tәhlili”
“iqtisadi tәhlil”
“maliyyә tәhlili”
“distributiv tәhlili”

632 İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili çәrçivәsindә hesablanan “mәcmu iqtisadi qazanc”
aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün әks olunmuşdur?

•

Mәcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahәsi + istehsalçı artıqlığı sahәsi
Mәcmu iqtisadi qazanc = istehsalçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
Mәcmu iqtisadi qazanc = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
Mәcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahәsi + istehsalçı artıqlığı sahәsi

633 İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili çәrçivәsindә hesablanan “istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr”
aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün әks olunmuşdur?

•

İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = istehlakçı artıqlığı sahәsi + istehsalçı artıqlığı sahәsi
İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = istehsalçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = İstehlakçı üçün maliyyә dәyәri ilә ifadә olunan faydalılıq + iqtisadi sәmәrә

634 İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn istehsalçı artıqlığı
(producer surplus):

•

İstehsalçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn
sahәyә bәrabәrdir
İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn
sahәyә bәrabәrdir
İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi mәblәğ arasındakı
fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq bazarda mövcud
olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir

635 İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn istehlakçı artıqlığı
(consumer surplus):
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•

İstehsalçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn
sahәyә bәrabәrdir
İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq bazarda mövcud
olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn
sahәyә bәrabәrdir
İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi mәblәğ arasındakı
fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir

636 İqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs xәrcinin iqtisadi
dәyәri vә mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyası kompleks qiymәtlәndirmәnin
hansı mәrhәlәsindәki tәhlildә tәtbiq olunur?

•

İnvestisiya layihәlәrinin risk tәhlili
İnvestisiya layihәlәrinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili
İnvestisiya layihәlәrinin maliyyә tәhlili
İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili

637 Әmәliyyat dövründәki pul vәsaitlәrinin hәrәkәti hesabatı ... әhatә edir.

•

Investisiya dövründә maliyyә vasitәlәri vә onların qarşılanması qrafiki
Investisiya planının tәrtibi
Layihәdә әmәliyyata başlamaq üçün hazır olanadәk çәkilmәli olan bütün xәrclәr
Layihәnin işә düşmәsi ilә әldә olunan bütün pul vәsaiti gәlirlәrini vә әmәliyyat xәrclәrini

638 ... layihәnin maliyyә tәhlilinin әsasını tәşkil edir.

•

gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәrinin hesablanması
iqtisadi rentabelliyin müәyyәnlәşdirilmәsi
dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Investisiya layihәlәrinin pul vәsaitlәrinin hesablanması

639 Layihәnin davamlılığının qiymәtlәndirilmәsi dedikdә aşağıdaklılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Mәnfi xalis iqtisadi mәnfәәt dәrәcәsinә malik olan layihәlәrin qәbul olunmaması
Layihәnin ilkin investisiya qoyuluşu mәrhәlәsindәn başlayaraq bütün әmәliyyat dövrü әrzindә sәrәncamda olan
maliyyәlәşdirmә fondlarının yetәrli olubolmayacağının qiymәtlәndirilmәsi
Layihәnin ölkәnin iqtisadi rifahına tәsir gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
Layihәnin hәyat dövrü әrzindә yarana bilәcәk maliyyә çәtinliklәri mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә lazımi
vәsaitlәrin tәdarükünün tәmini

640 Layihәnin mali uyğunluğu dedikdә aşağıdaklılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Layihәnin ölkәnin iqtisadi rifahına tәsir gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәnfi xalis iqtisadi mәnfәәt dәrәcәsinә malik olan layihәlәrin qәbul olunmaması
Layihәnin hәyat dövrü әrzindә yarana bilәcәk maliyyә çәtinliklәri mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә lazımi
vәsaitlәrin tәdarükünün tәmini
Layihәnin ilkin investisiya qoyuluşu mәrhәlәsindәn başlayaraq bütün әmәliyyat dövrü әrzindә sәrәncamda olan
maliyyәlәşdirmә fondlarının yetәrli olubolmayacağının qiymәtlәndirilmәsi

641 Layihәnin ... qiymәtlәndirilmәsi – layihәnin mali uyğunluğu vә davamlılığının müәyyәnlәşdirilmәsindә
mühüm rol oynayır.

•

Maraqlı tәrәflәr aspektindәn
Risk
İqtisadi
Maliyyә

642 Boşluqları müvafiq şәkildә doldurun: ... = ... + Vergi dәrәcәsindәki dәyişikliyin tәsiri + İstehlakçının
xalis mәnfәәti + + Xalis әmәk mәnfәәti
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•

İqtisadi Dәyәr; Rentabellik Norması
Rentabellik Norması; Maliyyә Dәyәri
Maliyyә Dәyәri; İqtisadi Dәyәr
İqtisadi Dәyәr ; Maliyyә Dәyәri

643 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir:

•

arzu olunan ictimai iqtisadi sәmәrәni әldә etmәk üçün alternativ yolların müәyyәnlәşdirilmәsi
kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә kimlәrin layihәdәn faydalandığının müәyyәnlәşdirilmәsi
layihәnin maraqlı tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı

644 İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir:

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә kimlәrin layihәdәn faydalandığının müәyyәnlәşdirilmәsi

645 Koç holdinq şirkәtlәr qrupunun hansı formasına aiddir?

•

Konsern
Sindikat
Kartel
Konqlomerat

646 Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

•

fәrdi kreditlәr
birbaşa investisiyalar
dövlәt investisiyaları
ssudalar

647 Kağız sәnayesi üçün avadanlıq istehsalı üzrә ixtisaslaşmış ölkәlәr hansıdır?

•

2.4
1.5
1,3,5
3.5

648 Dünya ümumi maşınqayırma sahәsinin dörddә üçü 6 ölkәnin payına düşür. Aşağıdakılardan hansı hәmin
ölkәlәrin sırasında deyil?

•

İtaliya
Fransa
İsveçrә
B.Britaniya

649 Bu gün dünya elmtutumlumәhsul istehsalının (aviakosmik sistem, avtomobil, elektron cihazlar,
gәmiqayırma vә s.) yarıdan çoxu 5 TMKnın payına düşür. Üç TMK dünya telekommunikasiya sisteminә
nәzarәt edir. Әsas sәbәb?

•

ETT
Ixtisaslaşma
Kompyuterlәşmә
Tәmәrküzlәşmә
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650 Bir sahә kimi maşınqayırma sәnayesi harada vә nә vaxt formalaşmışdır?

•

XIX әsrdә Fransada
XIX әsrin II yarısında İngiltәrәdә
XIX әsrin birinci yarısında Almaniyada
XIX әsrin I yarısında İngiltәrәdә

651 Opelin 30% i …..a mәxsusdur.

•

Subaru
Ford
Toyota
General Motors

652 İnvestisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan meyarlardan hansına layihәnin bank
perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı üstünlük verilir?

•

MәnfәәtXәrc Nisbәti meyarı
Daxili Rentabellik Norması meyarı
Xalis Cari Dәyәr meyarı
Kreditin ödәnilmә dövrü meyarı

653 İnvestisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan meyarlardan ... maliyyәçilәr,
iqtisadçılar vә mühasiblәr tәrәfindәn istifadә olunan әsas vә әn mühüm meyardır.

•

Kreditin ödәnilmә dövrü meyarı
MәnfәәtXәrc Nisbәti meyarı
Daxili Rentabellik Norması meyarı
Xalis Cari Dәyәr meyarı

654 Layihә, ölkә perspektivindәn qiymәtlәndirildikdә:

•

layihә qazancının hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrini, o cümlәdәn bütün borcları qarşılamaq
üçün yetәrli olması ön plana çıxır
layihәnin, büdcә vәsaitlәri hesabına bütün öhdәliklәrin qarşılanması üçün yetәrliliyinin qiymәtlәndirilmәsi ön
plana çıxır
hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrinin qarşılanmasından çox әn gәlirli layihәnin seçilmәsi ön plana
çıxır
cәmiyyәt üçün layihәnin iqtisadi dәyәrinin hesablanması ön plana çıxır

655 Layihә, dövlәt büdcәsi perspektivindәn qiymәtlәndirildikdә:

•

hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrinin qarşılanmasından çox әn gәlirli layihәnin seçilmәsi ön plana
çıxır
layihә qazancının hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrini, o cümlәdәn bütün borcları qarşılamaq
üçün yetәrli olması ön plana çıxır
cәmiyyәt üçün layihәnin iqtisadi dәyәrinin hesablanması ön plana çıxır
layihәnin, büdcә vәsaitlәri hesabına bütün öhdәliklәrin qarşılanması üçün yetәrliliyinin qiymәtlәndirilmәsi ön
plana çıxır

656 Layihә, bank perspektivindәn qiymәtlәndirildikdә:

•

hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrinin qarşılanmasından çox әn gәlirli layihәnin seçilmәsi ön plana
çıxır
cәmiyyәt üçün layihәnin iqtisadi dәyәrinin hesablanması ön plana çıxır
layihәnin, büdcә vәsaitlәri hesabına bütün öhdәliklәrin qarşılanması üçün yetәrliliyinin qiymәtlәndirilmәsi ön
plana çıxır
layihә qazancının hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrini, o cümlәdәn bütün borcları qarşılamaq
üçün yetәrli olması ön plana çıxır

657 Layihә, layihә sahibi perspektivindәn qiymәtlәndirildikdә:
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•

layihәnin, büdcә vәsaitlәri hesabına bütün öhdәliklәrin qarşılanması üçün yetәrliliyinin qiymәtlәndirilmәsi ön
plana çıxır
cәmiyyәt üçün layihәnin iqtisadi dәyәrinin hesablanması ön plana çıxır
layihә qazancının hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrini, o cümlәdәn bütün borcları qarşılamaq
üçün yetәrli olması ön plana çıxır
hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün xәrclәrinin qarşılanmasından çox әn gәlirli layihәnin seçilmәsi ön plana
çıxır

658 Layihәdә kifayәt mәblәğdә qazanc olacaqmı vә bu qazanc hәm investisiya, hәm әmәliyyat dövrünün
xәrclәrini, o cümlәdәn bütün borcları qarşılamaq üçün yetәrli olacaqmı? sualları investisiya qәrarlarının
hansı perspektivdәn qiymәtlәndirilmәsinә aid edilir?

•

investisiya qәrarlarının ölkә perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi
investisiya qәrarlarının dövlәt büdcәsi perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi
investisiya qәrarlarının layihә sahibi perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi
investisiya qәrarlarının bank perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi

659 İnvestisiya qәrarlarının alternativ perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Layihәnin investisiya dövrü vә әmәliyyat dövründә nәzәrdә tutulmuş gәlir vә xәrclәrinin tәsnifinә әsasәn müxtәlif
perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi
Layihәnin maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә әsasәn müxtәlif perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi
Layihәnin, investisiya planında nәzәrdә tutulan xәrclәrin tәsnifinә әsasәn müxtәlif perspektivlәrdәn
qiymәtlәndirilmәsi
Layihәnin, layihәdә iştirak edәn çoxsaylı iştirakçıların perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi

660 Pul vәsaitlәri hәrәkәti hesabatı ... qiymәtlәrdә tәrtib olunur, çünki ... pul vәsaiti axınlarını tәhlil edәrkәn
... qiymәtlәrdәki dәyişmәlәri vә inflasiyadakı dәyişikliklәri eyni zamanda nәzәrә almaq çәtin olar.

•

Nominal; Nominal; Real
Real; Real; Nominal
Nominal; Real; Nominal
Real ; Nominal; Real

661 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Agility Public Warehousing Company, China Railway
Construction Corporation LtdChina Communications Construction Co.Enka Insaat ve Sanaye?

•

Telekommunikasiya
Metallurgiya
Әrzag, yeyinti
Tikinti

662 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Fraser & Neave Limited, FEMSAFomento Economico
Mexicano, San Miguel Corporation?

•

Telekommunikasiya
Metallurgiya
Elektronika
Yeyinti

663 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Genting Berhad, Steinhoff International holdings?

•

Telekommunikasiya
Әrzag, yeyinti
Xidmәt sektoru
Elektronika

664 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Sasol Limited Formosa Plastics Group?
Telekommunikasiya
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•

Әrzag, yeyinti
Elektronika
Kimiya

665 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Ternium SA Evraz Metalurgica Gerdau S.A. Tata Steel
Ltd. Severstal?

•

Әrzag, yeyinti
Elektronika
NeftGaz
Metallurgiya

666 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir United Microelectronics Corporation, Inventec
Company, Lenovo Group LG Corp.: ?

•

Diversifikasiyalı
Әrzag, yeyinti
NeftGaz
Elektronika

667 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: BNP Paribas Societe Generale Generali Spa Allianz
SE?

•

Diversifikasiyalı
Әrzag, yeyinti
NeftGaz
Maliyyә

668 Brend menecmenti sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

MTV, L’Oreal
Apple, 3 M
Pepsi Co, Pfizer
P&G, LVMH

669 Keyfiyyәt imici sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

Johnson & Johnson
BP, P&G
EXXON Mobile, GE
Apple, 3 M

670 Çeviklik sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

Pepsi Co, Pfizer
MTV, L’Oreal
Zara, Four Seasons
Apple, Nokia

671 Müştәri xidmәtlәri sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

LL Bean, Dell
Singapore Airlines, Caterpillar
BP, P&G
EXXON Mobile, GE

672 Sürәtli informasiya axını sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

WalMart, Dell
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Capital One
LL Bean, Dell
Apple, 3M

673 Dizayn potensialına görә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

Citi group, Cisco
Apple, Nokia
MTV, L’Oreal
Merck, İBM

674 İnnovativ yeni mәhsullar istehsalına görә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

Johnson & Johnson
Apple, 3 M
EXXON Mobile, GE
BP, P&G

675 Tәdqiqat potensialına görә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

Merck, İBM
Nucor, HarleyD
WalMart, Dell
Capital One

676 Biznes vahidlәrinin tәnzimlәnmәasi sahәsindә rәqabәt üstünlüyü qazanmış TMKlar

•

EXXON Mobile, GE
BP, P&G
WalMart, Dell
Capital One

677 Strateji nәzarәt sahәsindә rәqabәt üstünlüyünә malik TMK

•

EXXON Mobile, GE
İBM, Samsung
Apple, Nokia
Citi group, Cisco

678 Layihәlәrin düzgün zamanlamasının müәyyәnlәşdirilmәsi ... әsasında aparılır.

•

marjinal XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
cari xәrc, cari gәlir vә gәlәcәk gәlir, kapitalın alternativ xәrc dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә daxili rentabellik norması әmsallarının dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif
edәn funksiya
layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya

679 Ölkәdә layihә nәticәsindә layihә iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı vә ya itkisi yoxdursa

•

layihәnin mali vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olmayacaqdır
layihәnin mali dәyәri iqtisadi dәyәrindәn yüksәk olacaqdır
layihәnin XCDsi 0ra bәrabәr olacaqdır
layihәnin iqtisadi dәyәri mali dәyәrindәn yüksәk olacaqdır

680 İnvestisiya layihәsinә doğru zamanda başlanılması qәrarı ... әsaslanır.

•

Layihә gәlirxәrclәrinin layihәnin rasional uyğunluğu ilә müqayisәsi
Layihә gәlirxәrclәrinin layihәnin marjinal XCDsi ilә müqayisәsi
Layihә gәlirxәrclәrinin kapital qoyuluşunun itirilәn alternativ gәlirlәri ilә müqayisәsi
Layihә gәlirxәrclәrinin iqtisadi sәmәrә ilә müqayisәsi
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681 Aşağıdakı amillәrdәn hansı layihәnin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi zamanı nәzәrә alınan
amillәrә aid deyildir:

•

İnvestisiya layihәsinin optimal hәcmi
İnvestisiya layihәsinin iqtisadi dәyәri
İnvestisiya layihәsinin tәrkib elementlәri arasındakı qarşılıqlı asıllıq amillәrinin tәhlili
İnvestisiya layihәsinә başlanılma tarixi

682 Aşağıdakılardan hansı layihәyә başlamaq qәrarı üçün nәzәrdәn keçirilәn meyar – MәnfәәtXәrc nisbәti
meyarının hesablanmasını әks etdirir?

•

MәnfәәtXәrc nisbәti meyarı nağd pul gәlirlәrinin cari dәyәri ilә nağd pul xәrclәrinin cari dәyәri arasındakı
korreleyasiyaya bәrabәrdir
MәnfәәtXәrc nisbәti meyarı layihәnin bütün hәyat dövrü әrzindә gözlәnilәn bütün pul vәsaitlәrinin cari
dәyәrlәrinin cәbri cәminә bәrabәrdir
MәnfәәtXәrc nisbәti meyarı layihәdә cari dәyәrlәrin hesablanması üçün istifadә olunan diskont dәrәcәsinә
bәrabәrdir
MәnfәәtXәrc nisbәti meyarı illik xalis mәnfәәtin illik borc ödәmәlәrinә olan nisbәtinә bәrabәrdir

683 Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional iqtisadi
inteqrasiya nәticәsindә beynәlmilәllәşmәdәn faydalanan әsas dünya iqtisadiyyatı subyektlәri:

•

İqtisadi inteqrasiya birliklәri
Trans Milli Korporasiyalar
Dövlәtlәr
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar

684 ........ Statoil 60% ümumdaxil mәhsul göstәricisi ilә Şimal dәnizinin kontinental şelfindә fәaliyyәt
göstәrәn әn böyük әmәliyyat şirkәtidir.

•

Şotlandiyanın
İngiltәrәnin
Norveçin
İsveçin

685 Jaguar, 2008ә qәdәr …… PAG adı verdiyi vә Land Rover, Volvo, Aston Martın kimi lüks vә prestijli
markalardan meydana gәtirdiyi alt qrupunda iştirak edirdi.

•

Renaultnun
Peugeotnun Citroën
Fordun
General Motorsun

686 Rolls Royce şirkәtinin mәqsәdi ……istehsal etmәkdir.

•

idman avtomobillәri
qabaqcıl texnologiyalı lüks avtomobil
әn lüks vә prestijli marka avtomobillәr
әn dayanıqlı vә möhkәm avtomobil

687 Peugeot  …… istehsal olunan avtomobil, velosiped vә motorsiklet markası, indiki vaxtda ……bir
parçasıdır.

•

İtaliyada ; PSA Peugeot Citroënun
Fransada ; PSA Renault Citroënun
Fransada ; PSA Peugeot Citroënun
İtaliyada ; PSA Renault Citroënun

688 Hummer …… tәrkibinә daxil olan ABŞ şirkәtidir.
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•

RollsRoyce konserninin
Chevrolet konserninin
Land Rover konserninin
General Motors konserninin

689 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәcminә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Deutsche Bank
Sitigroup
Sumitomo Bank
Miruho Financial Group

690 Spotbazar dedikdә nә başa düşülür?

•

valyutanın nәqliyyatla çatdırılması bazarı
valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı
Aİ ölkәlәrinin valyuta bazarları
ABŞ dolları vә yapon ienası satılan bazar

691 AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zәruri olmayan şәrtlәri qeyd edin:

•

İnkişaf etmiş işgüzar vә sosial infrastruktur
Beynәlxalq bazarlarla nәqliyyat vә telekommunikasiya әlaqәsi
Beynәlxalq hava limanlarının mövcudluğu
Yüksәk ixtisaslı vә tәhsilli işçi qüvvәsinin mövcudluğu

692 “Mәhsulun pay bölgüsü” sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün dövlәtә
birdәfәlik ödәmә edirsә bu:

•

Aksiz rüsumudur
İstehsal olunmuş mәhsula vergidir
Bonusdur
ӘDVdir

693 “Mәhsulun pay bölgüsü” sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin nәticәsindә әldә olunan
bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullara mülkiyyәt hüququ aiddir:

•

Bәrabәrlik prinsipi ilә dövlәtә vә sәrmayәçiyә
Mәdәnlәrin sahibinә
Dövlәtә
Sәrmayәçinin özünә

694 Beynәlxalq elmitexniki xidmәtlәrә aid olmayan xidmәt növünü qeyd edin:

•

Avadanlıqların quraşdırılması ilә bağlı xidmәtlәr
Mәhsulun satışı ilә bağlı xidmәtlәr
Yeni avadanlıqlarda işlәmәk üçün mütәxәssislәrin hazırlanması ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirmәsi xidmәti

695 Lisenziya vә royalte ödәnişlәri edilәn xidmәtlәri qeyd edin.

•

Poçt rabitәsi xidmәti
Xaricdә obyektlәrin tikintisi
Ticarәt markasından istifadә
Telefon әlaqәsi xidmәti

696 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid deyil:
birgә müәssisәlәr
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•

hökümәt tәşkilatları
kommersiya bankları
ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr

697 Xarici bazara çıxış formasını tәşkil edir

•

Mәhsul ixracı
Portfel investisiyalar
Hәr biri
Birbaşa investisiyalar

698 Әn iri aviasiya vә kosmikraket TMKna malik ölkәlәrә bunlar daxil deyildir:

•

Hollandiya, ABŞ
İsveçrә, Rusiya
Fransa, İtaliya
ABŞ, Britaniya

699 2012ci ildә Azәrbaycana qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:

•

10.4
6.9
7.8
23.5

700 Birbaşa investisiyaların sürәtinin vә qlobal iqtisadi artım sürәtinin müqayisәsi:

•

2ci 1cini qabaqlayır
Ikisi tәnәzzüldәdir
Bәrabәrlәşmәkdәdir
1ci 2cini qabaqlayır
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