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Fәnn : 0717 Beynәlxalq kommersiya işi
1 Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi nә ilә xarakterizә olunur

•

xidmәtlәrin genişlәnmәsi
texniki mübadilә
bazara çıxarılan malların ümumi hәcminin artması
müqavilә münasibәtlәrinin genişlәnmәsi
ixrac vә idxalın hәcminin artması

2 Vyana konvensiyasına görә müqavilә nә vaxt beynәlxalq müqәvilә hesab olunur?

•

TMŞlәr arasında bağlandıqda
Beynәlxalq tәşklatlar arasında bağlandıqda
Müqavilәlәr BVF vә Beynәlxalq bankların iştirakı lә bağlandıqda
Müqavilәnin tәrәflәri olan kommersiya müәssisәlәri müxtәlif dövlәtlәrdә olduqda
Müqavilәnin hәcm 1 mln. dollardan çox olduqda

3 Beynәlxalq ticarәt sövdәlәşmәlәri nәdir?

•

İstәnilәn sövdәlәşmәdir
Әmtәә göndәrilmәsi vә xidmәt göndәrilmәsi üçün müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn iki vә ya bir neçә tәrәf arasında
bağlanmış müqavilәdir
Beynәlxalq әmtәә dövriyyәsini tәmin edәn әsas vә kömәkçi әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün bağlanan
sövdәlәşmәdir
Әmtәәnin hәr hansı bir ölkәnin daxili bazarında satılmaq üçün idxal olunmasıdır
Obyektlәrin birgә tikilmәsi vә istismarı ilә әlaqәdar daha çox tәrәf arasında bağlanmış sövdәlәşmәdir

4 Qlobal preferensiyalar sistemi aşağıdakılar tәrәfindәn hazırlanıb:

•

UNDP (BMTnin İnkişaf Proqramı)
Avropa İttifaqı tәrәfindәn NAFTA (Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası) ilә birlikdә
UNCTAD (BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı)
UNIDO (BMTnin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı)
WTO (Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı)

5 Qlobal ticarәtpreferensiya sistemi aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin inkişaf etmiş ölkәlәr barәsindә proteksionist tәdbirlәrini
İnkişaf etmiş ölkәlәrin inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә gömrüktarif güzәştlәri etmәsini
Ölkәlәrin öz ticarәt tәrәfdaşlarına gömrüktarif güzәştlәri etmәsini
İqtisadi qruplaşmalar arasında preferensial ticarәt әmәkdaşlığını
Avropa İttifaqının öz yeni üzvlәrini iqtisadi cәhәtdәn dәstәklәmәsi sistemini

6 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi vә inkişafında yaranan formalardan olan beynәlxalq ticarәt hansı
fikri ifadә edir?

•

Qarşılıqlı ixtisaslı kadrların hazırlanması
Özündә yalnız idxalixrac әmәliyyatlarını deyil, hәm dә satışdan sonra iş, xidmәt vә kooperasiya әlaqәlәrinә aid
әmәliyyatları birlәşdirir.
Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәşdirilmәsi ölkәlәr arasında yalnız әmtәә vә işçi qüvvәsi deyil
Әmәk ehtiyatlarının bir ölkәdәn digәr ölkәyә keçmәsi zamanı baş verir
İqtisadi münasibәtlәr sistemindә bir sıra elmi nәzәriyyәlәrin birgә tәtbiq olunması

7 Ölkәnin yeni proteksionist mәhdudiyyәtlәrini tәtbiq etmәyәcәyinә dair öhdәliyi ÜTT terminologiyasında
necә adlanır?

•

“Diskriminasiya” öhdәliyi
“Rollback” öhdәliyi
“Standstill” öhdәliyi
“Assimmetrik” öhdәlik
“Knowhow” öhdәliyi

8 Ölkәnin mövcud proteksionist mәhdudiyyәtlәrini aradan qaldıracağına dair öhdәliyi ÜTT
terminologiyasında necә adlanır?

•

“Standstill” öhdәliyi
“Assimmetrik” öhdәlik
“Knowhow” öhdәliyi
“Rollback” öhdәliyi
“Diskriminasiya” öhdәliyi

9 Standstill öhdәliyi nәdir?

•

ÜTTnin qarşılıqlı olaraq yeni qeyritarif mәhdudiyyәtlәri tәtbiq edәcәklәrinә dair öhdәliyi
Ölkәnin yeni proteksionist mәhdudiyyәtlәrini tәtbiq etmәyәcәyinә dair öhdәliyi
Ölkәnin yeni qeyritarif mәhdudiyyәtlәrini tәtbiq etmәyәcәyinә dair öhdәliyi
ÜTTnin yeni proteksionist mәhdudiyyәtlәrini tәtbiq etmәyәcәyinә dair öhdәliyi
Ölkәlәrin qarşılıqlı olaraq yeni qeyritarif mәhdudiyyәtlәri tәtbiq edәcәklәrinә dair öhdәliyi

10 ÜTTnin azad ticarәt siyasәti dedikdә hansı siyasәt nәzәrdә tutulur?

•

Xarici ticarәtә dövlәt müdaxilәsinin olmaması
Xarici ticarәtә maksimum bazar müdaxilәsi siyasәti
Xarici ticarәtә minimum dövlәt müdaxilәsi siyasәti
Xarici ticarәtә minimum bazar müdaxilәsi siyasәti
Xarici ticarәtә maksimum dövlәt müdaxilәsi siyasәti

11 Әsasәn ikitәrәfli ticarәt razılaşmaları olmaqla, iki partnyorun hәr birindә müxtәlif öhdәliklәr paketinin
mövcudluğu olan ticarәt sazişlәri?

•

ÜTTnin antidiskriminasiya sazişlәri
ÜTTnin asimmetrik ticarәt sazişlәri
ÜTTnin balanslı ticarәt sazişlәri
ÜTTnin qeyristandart sazişlәri
ÜTTnin kompensasiya xarakterli sazişlәri

12 ÜTTnin asimmetrik ticarәt sazişlәri dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Әsasәn 1 ölkәnin üzәrinә götürdüyü öhdәliklәri әhatә edәn paketin mövcudluğu
Әsasәn ikitәrәfli ticarәt razılaşmaları olmaqla, iki partnyorun hәr birindә müxtәlif öhdәliklәr paketinin
mövcudluğu
Әsasәn çoxtәrәfli ticarәt razılaşmaları olmaqla, bütün partnyorlar üçün eyni öhdәliklәr paketinin mövcudluğu
Әsasәn ticarәt razılaşmaları olmaqla, iki partnyorun öhdәliklәrinin unifikasiya olunduğu paketin mövcudluğu
Әsasәn ticarәt razılaşmaları olmaqla, bütün partnyorlar üçün eyni öhdәliklәr paketinin mövcudluğu

13 Ticarәt siyasәti alәtlәrinin tәsniflәşdirmә meyarlarına aid deyildir.

•

Rәqabәt mühitinә tәsir mәqsәdlәrinә görә
Ölkәlәr arası öhdәliklәrә görә
Gәlirin hәcminә görә
Tәtbiq sferası
İqtisadi tәsir mexanizmlәri üzrә

14 Ticarәt rejimi aşağıdakıları ehtiva etmir:

•

mal vә xidmәtlәrin daxili bazara buraxılmasının tәnzimlәnmәsi
ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsünün imkanlarından daha çox faydalanması
ölkәnin beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sisteminә sәmәrәli qoşulması,
milli mәhsul vә xidmәtlәrin xarici bazarlara buraxılması üçün, tәtbiq edilәn tәdbirlәr kompleksidir
xarici mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin formalaşması

15 Beynәlxalq ticarәtdә mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi prinsiplәrinә aid deyildir:

•

Ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin proqnozlaşdırıla bilәn olması
Ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin stabilliyi vә transperantlığı
Azad ticarәtin tәmin edilmәsi
Ölkәlәr arasında bәrabәr vә әdalәtli rәqabәt şәraitinin saxlanılması
Beynәlxalq mübadilәnin iştirakçıları üçün hәdsiz ağır ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq olunmaması

16 Ticarәt siyasәti alәtlәri hansılardır?

•

azad iqtisadi zonalar vә gömrük ittifaqları
milli bazarlara mal vә xidmәtlәrin buraxılmasını tәnzimlәyәn iqtisadi, hüquqi, inzibati vә siyasi vasitә, üsul vә
formalar
milli bazarlara mal vә xidmәtlәrin buraxılmasını tәnzimlәyәn inzibati vә siyasi vasitә, üsul vә formalar
banklar vә alışsatış mәrkәzlәri
dünya bazarı vә beynәlxalq birjalar

17 Ticarәt siyasәti nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәtin realizasiyası vәsitәsidir
Xarici vә yerli mәhsulların daxili vә xarici bazarlara daxil olunmasının tәmin olunması vә tәnzimlәnmәsidir
Regionalinkişafın tarazlaşdırılması vasitәsidir
Tәbii tesursların dünya bazarlarına çıxarılması vasitәsidir
Daxili bazarların vә istehsalçıların qorunması vasitәsidir

18 Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi nә ilә xarakterizә olunur

•

xidmәtlәrin genişlәnmәsi
müqavilә münasibәtlәrinin genişlәnmәsi
bazara çıxarılan malların ümumi hәcminin artması
texniki mübadilә
ixrac vә idxalın hәcminin artması

19 Xarici valyuta ilә ifadә olunan istәnilәn ödәniş vasitәsi:

•

Avro adlanır
Deviz adlanır
Dövriyyә vәsati adlanır
Ehtiyat valyutası adlanır
EKYÜ adlanır

20 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqrasiya proseslәrinә hansı amillәr xarakterik deyil:

•

Gömrük sahәsindә müәyyәn әlaqәlәndirmә proseslәri baş verir
Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır.
Praktiki olaraq inteqrasiya yoxdur
İnteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
Ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya proseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir

21 Aşağıdakı hansı ölkә АСЕАНа daxil deyil.
Sinqapur
Tayland

•

Malaziya
İndoneziya
ÇXR

22 Hazırda neçә dövlәt Vyana konvensiyasının iştirakçısıdır?

•

62 dövlәt
60 dövlәt
36 dövlәt
48 dövlәt
45 dövlәt

23 Haaqa konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990 cı ildә qәbul olunub; 1998 ci ildә qüvvәyә minib
1970 ci ildә qәbul olunub; 1975 ci ildә qüvvәyә minib
1980 ci ildә qәbul olunub; 1988 ci ildә qüvvәyә minib
1951 ci ildә qәbul olunub; 1955 ci ildә qüvvәyә minib
1980 ci ildә qәbul olunub; 1992 ci ildә qüvvәyә minib

24 Avropa Birliyinin mәqsәdi nәdir?

•

Üzv ölkәlәr arsında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılması
Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılması
İttifaqa üzv olan ölkәlәrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtәә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılması
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan maneәlәrin aradan qaldırılması yolu ilә
ümumi bazarın yaradılmasıdır
Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılması

25 Yeni Haaqa konvensiyasını 1985ci ildә neçә dövlәt imzalayıb?

•

45 dövlәt
36 dövlәt
48 dövlәt
62 dövlәt
60 dövlәt

26 Vyana konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990cı ildә qәbul olunub; 1995ci ildә qüvvәyә minib
1970ci ildә qәbul olunub; 1975ci ildә qüvvәyә minib
1951ci ildә qәbul olunub; 1955dә qüvvәyә minib
1980ci ildә qәbul olunub; 1988ci ildә qüvvәyә minib
1989cu ildә qәbul olunub; 1992ci ildә qüvvәyә minib

27 Konturagentlәr kimdir?

•

Dövlәt müәssisәlәri
Hәr hansı bir ölkәdәn mal alan firmalar
Malgöndәrәnlәr
Müqavilә münasibәtlәrindә olan tәrәflәr
Әmtәә istehsal edәnlәr vә xidmәt göstәrәnlәr

28 Beynәlxalq kommersiya terminlәri mәzmunu ilk dәfә neçәnci ildә vә hansı tәşkilat tәrәfindәn nәşr
olunmuşdur.

•

1957 ci ildә AİB tәrәfindәn
1932 ci ildә Millәtlәr Liqası tәrәfindәn
1928 ci ildә beynәlxalq hüquq assosiasiyası tәrәfindәn

•

1936 cı ildә Beynәlxalq ticarәt palatası tәrәfindәn
1949 cu ildә BMT tәrәfindәn

29 Kömәkçi beynәlxalq kommersiya әmәliyyatlarına aiddir.

•

Tәkrar idxal
Tranzit
İxrac
Reklam agentliklәri ilә razılaşmalar
Tәkrar ixrac

30 Әsas beynәlxalq kommersiya әmәliyyatlarının tәrkibinә nә daxildir.

•

İdxalатçı vә ixracатçı arasında hesablaşmalar
Sığorta
Yükün nәqli
İdxal vә ixrac
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi

31 Beynәlxalq kommersiya fәaliyyәtinin subyektlәri hansılardır :

•

Әmtәә istehsal edәnlәr vә xidmәt göstәrәnlәr firmalar.
Beynәlxalq kontrakt bağlayan firmalar,tәşkilatlar vә hüquqi şәxslәr.
Beynәlxalq mübadilәyә gedәn mallar, xidmәtlәr vәtexnologiyalar.
Dövlәt tәrәfindәn xarici bazarlara çıxmaq hüquqi almış firmalar,tәşkilatlar vә hüquqi şәxslәr.
Xaricdә yerlәşәn vә beynәlxalq kontrakt bağlayan firmalar,tәşkilatlar vә hüquqi şәxslәr.

32 Beynәlxalq kommersiya fәaliyyәtinin obyekti hansıdır:

•

Xaricdә yerlәşәn vә beynәlxalq kontrakt bağlayan firmalar.
Beynәlxalq kontrakt bağlayan firmalar,tәşkilatlar vә hüquqi şәxslәr.
Beynәlxalq mübadilәyә gedәn mallar, xidmәtlәr vә texnologiyalar.
Mallar,xidmәtlәr vә texnologiyalarla beynәlxalq mübadilәdә iştirak edәn maddi prosseslәr.
Beynәlxalq sazişlәri icra edәn firmalar,tәşkilatlar vә hüquqi şәxslәr.

33 Beynәlxalq kommersiya işinin mahiyyәti nәdir:

•

66
Beynәlxalq ticarәt vasitәsilә mәnfәәtin әldә olunması.
Xarici bazarda malların satışı.
Xarici bazarda xidmәtlәrin satışı.
Xarici bazarda malların,xidmәt vә texnologiyaların istehsalı vә satışı.
Xarici bazarda qiymәtli kağızlar vә valyuta satışı.

34 Müasir mәrhәlәdә milli iqtisadiyyatın açıqlığını aşağıdakı göstәricilәrә әsasәn müәyyәnlәşdirmәk olar:

•

Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq ticarәt, beynәlxalq inteqrasiya prosesi, kapitalın beynәlxalq hәrәkәti, beynәlxalq miqrasiya prosesi
Beynәlxalq miqrasiya prosesi
Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
Beynәlxalq inteqrasiya prosesi

35 Beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsi metodları hansılardır?

•

Spesifik
Qeyritarif
Valyuta bazarı
Dempinq
Alternativ

36 Beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsinin metodları hansılardır?

•

Tarif metodları
İnzibati metodlar
Normativlәr
Qadağalar
Aksiz vergilәri

37 Qlobal iqtisadiyyatın formalaşması prosesi nәyin yaranması ilә şәrtlәnir.

•

Iqtisadi tәhlukәsizlik
Elmitexniki tәrәqqi
Xarici ticarәt siyasәti
Әhalinin sıxlığı
Avropa ölkәlәrindә iri maşınlı sәnayenin inkişafı

38 Ölkәnin üstün olduğu sahәlәrdә әmtәlәri istehsal etmәk , zәif olduğu sahәlәrdә isә başqa ölkәlәrdәn
almaq imkanı necә adlanır?

•

Azad ticarәt
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
Beynәlxalq ticarәt
Tarif
Kvota

39 Çoxtәrәfli ticarәt danışıqları dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar sәviyyәsindә beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması mәqsәdilә aparılan danışıqlar
Dövlәtlәrarası sәviyyәdә beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması mәqsәdilә aparılan danışıqlar
ÜTTnin beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması mәqsәdilә Dünya Bankı vә Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә
apardığı danışıqlar
Beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması mәqsәdilә ölkәlәrә kreditlәrin verilmәsi üçün aparılan danışıqlar
Beynәlxalq ticarәt sahәsindә dövlәtlәr vә fiziki/hüquqi şәxslәr arasında ortaya çıxan mübahisәlәrin hәlli

40 Aşağıdakılardan biri çoxtәrәfli ticarәt sisteminin fundamental fәaliyyәt prinsiplәrindәn deyildir:

•

Xarici mәnşәli mәhsullara “milli rejim prinsipi”nin tәtbiqi
Ticarәtin tәnzimlәnmәsindә qeyritarif tәdbirlәrinә üstünlük verilmәsi
Qarşılıqlı ticarәt güzәştlәrinin tәtbiq olunması
Çoxtәrәfli ticarәt danışıqları zamanı tarif dәrәcәlәrinin proqressiv şәkildә aşağı salınması
Tәrәfdaşlara qarşılıqlı “әlverişli rejim prinsipi”nin tәtbiqi

41 Müasir beynәlxalq ticarәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir:

•

Diversifikasiyanın azalması
Xarici ticarәtin inkişaf sürәtinin istehsal hәcminin artımından geri qalması
Diversifikasiyanın artması
Qiymәtlәrin beynәlmilәllәşmәsi prosesi
Xarici ticarәt şәrtlәrinin inteqrasiyası

42 Beynәlxalq ticarәtdә kiçik ölkә dedikdә ...?

•

İdxala olan tәlәbin daxili tәlәbdәn çox olduğu ölkә
Ticarәt şәrtlәrinә tәsir edә bilmәyәn ölkә
İdxal vә İxraca olan tәklifin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkә
Beynәlxalq ticarәtsiz fәaliyyәt göstәrә bilmәyәn ölkә
İxraca olan tәklifin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkә

43 Aşağıdakılardan hansı azad ticarәt i dәstәklәyici fakt deyildir?

•

Azad ticarәt “xüsusi” maraqları olan qrupların tәsirini mәhdudlaşdırır
Azad ticarәt hәr zaman ölkәdaxili ümumi rifahı artırır, belә ki, ticarәt nәticәsindә qazanan qrupların gәlirlәri,
uduzan qrupların itkilәrini kompensasiya edir
Azad ticarәt ölkәdaxili ümumi rifahı artırır
Azad ticarәt şirkәtlәrә masştab iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә imkanları tәklif edir
Azad ticarәt resursların sәmәrәli yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir

44 Masştab iqtisadiyyatı beynәlxalq ticarәti necә müәyyәnlәşdirir?

•

Masştab iqtisadiyyatı ölkәlәrarasında mövcud resurs tәminatındakı fәrqi artırır
Beynәlxalq ticarәt transmilli şirkәtlәrin fәaliyyәti ilә yaranır vә genişlәnir
Masştab iqtisadiyyatı müqayisәli üstünlüklәri artırır
Beynәlxalq ticarәt bazarın miqyasının artması nәticәsindә yaranır vә genişlәnir
Beynәlxalq ticarәt masştab iqtisadiyyatı çәrçivәsindә texnologiya vә biliklәrin beynәlxalq ötürülmәsi nәticәsindә
yaranır vә genişlәnir

45 Beynәlxalq ticarәtә qarşı çıxış edәn iqtisadçıların әn çox sәslәndirdiklәri fakt aşağıdakı cavablardan
hansında ifadә olunmuşdur?

•

Azad ticarәt ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini zәrbә altında qoymur
Ticarәt nәticәsindә ölkә daxilindә qeyribәrabәr gәlir bölgüsü formalaşır
Beynәlxalq ticarәtdәn әn çox udan hәr zaman İEÖlәrdir
Azad ticarәt ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini zәrbә altında qoyur
Ticarәtdәn bütün tәrflәrin qazanması ilә әlaqәdar iqtisadçılar arasında hәlә dә vahid fikir formalaşdırılmamışdır

46 Ticarәtdәn qazanc termini aşağıdakı cavablardan hansında düzgün ifadә unmuşdur?

•

Ticarәt vasitәçisinin qazancı
İstehlakçı artıqlığı
Ticarәt edәn hәr iki tәrәfin qazanması
İstehsalçı artıqlığı
Sahibkarların beynәlxalq ticarәtdәn qazancı

47 Rollback öhdәliyi nәdir?

•

Belә bir öhdәlik mövcud deyildir
Ölkәnin mövcud proteksionist mәhdudiyyәtlәrini aradan qaldıracağına dair öhdәliyi
Ölkәnin mövcud proteksionist mәhdudiyyәtlәrini aradan qaldırmayacağına dair öhdәliyi
Ölkәnin mövcud qeyritarif mәhdudiyyәtlәrini azaldacağına dair öhdәliyi
Ölkәnin yeni proteksionist mәhdudiyyәtlәrini tәtbiq etmәyәcәyinә dair öhdәliyi

48 Tarif dәrәcәlәrinin beynәlxalq sәviyyәdә azaldılmasında beynәlxalq danışıqlar niyә önәmlidir?

•

Kiçik ölkәlәr üçün siyasi mәhdudiyyәtlәr tәtbiq edә bilirlәr
Ticarәt mühariblәrindәn qaçma imkanı verirlәr
Böyük ölkәlәr balaca ölkәlәr üçün siyasi mәhdudiyyәtlәr tәtbiq edә bilirlәr
Xüsusi maraqları olan qruplar beynәlxalq danışıqlara tәsir edә bilmirlәr
Dünya ümumiyyәtlә azad ticarәtdәn qazanclı çıxır

49 Bazar sistemi olaraq dünya bazarı hansı bazar qanunauyğunluqlarına müvafiq inkişaf edir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Bu tәklifә uyğun formalaşan sistemdir
İnkişaf elmitexniki tәrәqqi әsasında baş vermir
Bu tәlәbata uyğun formalaşan sistemdir
İnkişaf hakimiyyәtin siyası vә iqtisadi qәrarları әsasında baş vermir

50 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar üzrә müsbәt qalığı milli valyutaya necә tәsir edir?
Valyuta mәzәnnәsinin artmasına zәmin yaradır

•

Heç bir tәsir göstәrmir
Milli valyutanın mövqeyini zәiflәdir vә ölkәni daha çox xarici kapital cәlb etmәyә vadar edir
Milli valyutanın mövqeyini möhkәmlәndirir vә ölkәdәn kapital ixracına imkan yaradır
Valyutanın kursunun qәti müәyyәnlәşdirilmәsinә imkan yaradır

51 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyriiqtisadi metodlarına aiddir:

•

vergi vә rüsumlar;
müqavilә vә razılaşmalar;
subsidiyalar, kreditlәşdirmә, dempinq;
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “könüllü” mәhdudiyyәtlәr;
dövlәt tәdarüklәri;

52 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin maliyyә metodlarına aiddir:

•

vergi vә rüsumlar, texniki maneәlәr;
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “könüllü” mәhdudiyyәtlәr;
gömrük kvotası vә gömrük rüsumları;
subsidiyalar, kreditlәşdirmә, dempinq;
dövlәt tәdarüklәri;

53 M. Porterin nәzәriyyәsindә sahәlәrin milli rәqabәt qabiliyyәtinin klasterlәri dedikdә hansı parametrlәr
nәzәrdә tutulur.

•

amil şәrtlәri
milli rәqabәt üstünlüklәrinin formalaşmasında dövlәt siyasәti
firmanın strategiyası, tәşkilatı strukturu, rәqabәt mühiti
yaxın, tәminedici, bir birini qarşılıqlı tamamlayan sahәlәrin mövcudluğu
tәlәb parametrlәri

54 Valyuta nәzarәtinin mәqsәdi nәdir?

•

xarici valyutanın ölkәdәn qanunsuz çıxarılmasının qarşısının alınması
ölkәnin valyuta ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
valyuta әmәliyyatlarının aparılması zamanı ölkәnin iqtisadi maraqlarının tәmin edilmәsi
valyuta әmәliyyatlarının aparılması zamanı valyuta qanunvericiliyinә әmәl olunmasının tәmin edilmәsi
ölkәdә tәdiyyә balansının tarazlığının tәmin olunması

55 Devalvasiya dәrәcәsi nәdir?

•

milli valyutanın mәzәnnәsinin artırılması faizi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi dәrәcәsi
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı salınması faizi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmә dәrәcәsi
milli valyutanın pul nişanlarında lәğv olunan sıfırların sayı

56 Devalvasiya nәdir?

•

milli valyutanın mәzәnnәsinin yüksәldilmәsi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi
milli valyutanın alıcılıq qabiliyyıtinin aşağı düşmısi
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı salınması
milli valyutanın inflyasiyasının yüksәldilmәsi

57 Diskont siyasәti nәdir?

•

mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının kredit faizlәrinin minimal hәddinin müәyyәn olunması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin artırılması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin mәhdudlaşdırılması

•

mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsi üçün faiz dәrәcәlәrinin müәyyәn
olunması
mәrkәzi bank tәrәfindәn kommersiya banklarının kredit faizlәrinin maksimal hәddinin müәyyәn olunması

58 Deviz siyasәti nәdir?

•

mәrkәzi bank tәrәfindәn ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn xarici valyutaların siyahısının müәyyәn edilmәsi
mәrkәzi bank tәrәfindәn devizlәrin istifadәsinin qadağan olunması
ölkәdә devizlәrin fәaliyyәtinә mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi
mәrkәzi bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınıb satılması
devizlәrin milli valyutaya dәyişdirilmәsinin qaydalarının müәyyәn edilmәsi

59 Xarici ticarәtin gömrük statistikasının vәzifәlәrinә aid deyil :

•

ARnın tәdiyyә balansı vә milli hesablar sistemi çәrçivәsindә makroiqtisadi göstәricilәrin proqnozlaşdırılması
üçün ilkin mәlumatların hazırlanması
AR –nın idxalı vә ixracı haqda mәlumatların tam vә sәhih uçotunun tәmin edilmәsi
Xarici ticarәtin hәcmi, dinamikası vә strukturunu xarakterizә edәn göstәricilәr sistemi vә tәhlilinin metodoloji
prinsiplәrinin işlәnmәsi
XİFin tәnzimlәnmәsinin tarif vә qeyritarif tәdbirlәrinin effektivliyinin artırılmasının istiqamәtlәrinin müәyyәn
edilmәsi
ARnın xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu , dinamikası vә әsas meyllәrinin tәhlili

60 Tariflәrin aşağı salınmasının milli iqtisadiyyata qısamüddәtli perspektivdә tәsiri necәdir?

•

Tariflәrin aşağı salınması resursların daha rasional bölgüsü sәbәbindәn iqtisadiyyatın canlanmasına gәtirib çıxarır
ÜDMni artıracaq
Tәsiri yoxdur
Mәhsullarına olan gömrük tariflәrinin aşağı salındığı sәnaye sahәlәri idxal malları tәrәfindәn sәrt rәqabәtlә
qarşılaşa bilәr ki, bu da istehsal sahәlәrinin bağlanmasına vә işsizliyin artmasına gәtirib çıxaracaq
ÜDMni azaldacaq

61 Gömrük siyasәti nәdir?

•

Avtomobillәrlә beynәlxalq yükdaşımalar zamanı inzibati formallıqları sadәlәşdirmәk vә asanlaşdırmaq
Kәnd tәsәrrüfatına daxili dәstәk tәdbirlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә azaldılması, ixrac subsidiyalarının bütün
növlәrinin lәğvi vә kәnd tәsәrrüfatı malları ilә ticarәtdә maneәlәrin azaldılması
Gömrük rüsumlarının azaldılması
Gömrük әrazisindә gömrük nәzarәti vә mal dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrindәn daha sәmәrәli istifadәnin
tәmin olunması, daxili bazarın qorunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, iqtisadi siyasәtdәn
irәli gәlәn vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn dövlәt siyasәti
Xidmәtlәr bazarına girişin әhәmiyyәtli dәrәcәdә liberallaşdırılması vә GATSı tamamlayan yeni hüquqi
normalarının (inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xeyrinә diferensial vә daha güzәştli rejim dә daxil olmaql işlәnib
hazırlanması

62 Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiqi nәticәsindә:

•

idxalatçı ölkәyә qazanc gәtirir
idxalatçı ölkәyә idxal kvotasını istifadә etmәkdәn daha çox sәrf edir
idxalatçı ölkәnin rifahını yaxşılaşır
ixracatçı ölkәyә qazanc gәtirir
idxalatçı vә ixractçı ölkәyә eyni sәviyyәdә qazanc gәtirir

63 Proteksionizm  ...:

•

Azad ticarәtin inkişafına xidmәt edәn beynәlxalq ticarәt siyasәti alәtidir
Müqayisәli üstünlüklәrә әsasәn xarici ticarәt tәdbirlәridir
Kütlәvi istehsal üçün bazar sәrhәdlәrinin açılmasıdır
Xarici ticarәtin milli iqtisadi subyektlәri qorumacılıq nәzәriyyәsi vә tәcrübәsidir
Beynәlxalq ixtisaslaşmanı istehsal gәlirlәrinin artırılması fürsәtlәridir

64 Dövlәtin xarici ticarәt siyasәti olan azad ticarәt aşağıdakılardan hansına xidmәt edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Beynәlxalq gәrginlik zamanı iqtisadi tәhlükәsizliyi qorumağa xidmәt edir
Milli iqtisadiyyat subyektlәrini dәstәklәyir
Yerli istehsalçıların dünya bazarında rәqabәt prosesini stimullaşdırır
ETT nәticәsindә yaranmış “infant” sektorları qoruyur

65 Monokultur vә diversifikasiya olunmamış ixrac fәaliyyәti ilә xarakterizә edilәn model hansıdır

•

Asiya modeli
Avropa modeli
Yaxın şәrq modeli
Afrika modeli
Amerika modeli

66 Ölkәnin ixrac potensialı әsas etibarilә nәyin hesabına formalaşır

•

Rәqabәtqabiliyyәtli mәhsul
Xidmәtlәr
Tәbii resurslar
Rәqabәtqabiliyyәtli mәhsul, tәbii resurslar, xidmәtlәr, texnalogiyalar
Texnalogiyalar

67 Aşağıdakılardan hansıları xarici ticarәt siyasәtinin alәtlәrinә (rıçaqların aid deyil?

•

Kreditlәşmә.
Texniki maneә;
Lisenziyalaşdırma;
Gömrük rüsumları;
Ödәnişlәr;

68 Selektiv proteksionizm dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Daxili iqtisadi siyasәtin metodlarından istifadә etmәklә hәyata keçirilir
Ayrıca götürülmüş bir ölkәyә, yaxud bir әmtәәyә doğru yönәldilir
Xarici vә daxili iqtisadi siyasәtin metodlarından istifadә etmәklә hәyata keçirilir
Milli iqtisadiyyatın müәyyәn bir sahәsinin mühafizәsi
Ölkәlәr birliyi tәrәfindәn birliyә daxil olmayan ölkәyә (ölkәlәrә) istiqamәtlәndirilir

69 Xarici ticarәt siyasәtinin maliyyә metodlarına aid deyil ?

•

Kreditlәşdirmә vә subsidiya
Kreditlәşdirmә
Subsidiya
Lizinq
Dempinq

70 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:

•

Tәkrar idxalın hәcmi
Mәcmu milli mәhsul
Tәkrar ixracın hәcmi
Xarici ticarәt kvotası
Daxili mәcmu mәhsul

71 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının әsas bәndlәrinә aiddir?
Dәyişәn valyuta maddәsi

•

Sosial xәrclәr maddәsi
Sabit valyuta maddәsi
Balanslaşdırıcı maddәlәr
İnvestisiya xәrclәri maddәsi

72 Sinqapur.

•

2, 3, 4
1, 5, 6
1, 3, 5
2, 4, 6
1, 2, 3

73 Aşağıdakılardan hansıları ixracyönümlü xarici ticarәt siyasәtini aktiv şәkildә reallaşdıran ölkәlәr qrupuna
aiddir?

•

Boliviya;
HonqKonq;
Tayvan;
Meksika;
Azәrbaycan;

74 Xarici ticarәt siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır?

•

Ümummilli iqtisadi maraqların tәmin olunmasının dәstәklәnmәsi
Müqayisәli üstünlüklәrdәn maksimum faydalanma
Verilәn variantların hamısı doğrudur
Şәffaf xarici ticarәt rejiminin tәmin olunması
İdxalixrac әmәliyyatları ilә mәşğul olan rezident vә qeyrirezidentlәr üçün bәrabәr şәraitin yaradılması

75 Ölkә ixracının bahalaşması nә demәkdir?

•

Milli valyutanın dәyәr itirmәsi
Milli valyutanın dәyәr qazanması
İxracatçı ölkә valyutasının qiymәtinin ucuzlaşması
İdxalçı vә ixracatçı ölkә valyutasının qiymәtinin ucuzlaşması
İdxalatçı ölkә valyutasının dәyәr qazanması

76 Ölkә ixracının qiymәtinin ölkә idxalının qiymәtinә nisbәti hansı terminlә ifadә olunur?

•

Ticarәtdә ixrac artıqlığı
Ticarәtdә idxal artıqlığı
Ticarәt balansı
Ticarәt şәrtlәri
Ticarәt saldosu

77 Xarici ticarәt siyasәtinin ölkә iqtisadiyyatına tәsiri haqda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Ölkәnin xarici ticarәtdәn aldığı qazanc ölkә daxilindә fәrqli qaydada bölüşdürülür
Ölkәnin xarici ticarәtdәn aldığı qazanc ölkә daxilindә bәrabәr qaydada bölüşdürülür
Xarici ticarәt bütövlükdә ümumi rifahı yaxşılaşdırır
Ölkә iqtisadiyyatının qazançı dünya qiymәtlәrindәn asılıdır
Bu tәsir nәticәsindә xarici ticarәtdә dövlәt tәnziminin zәrurәti artır

78 Dempinq nәdir?

•

Ticarәt qanunlarının istәnilәn pozuntusu
Müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn inhisarçılar arasındakı rәqabәt
Qiymәt diskreminasiyası nümunәsi

İxrac subsidiyası
İdxal tarifi

79 Ticarәt şәrtlәri dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

Ölkәnin idxal üçün müәyyәnlәşdirdiyi tariflәrin digәr ölkәlәr tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş tariflәrә nisbәti
Ölkә ixracının qiymәtinin ölkә idxalının qiymәtinә nisbәti
Ölkәnin ticarәt etmәyә razılaşdığı mәhsulların qiymәti
Ölkә idxalının qiymәtinin ölkә ixracının qiymәtinә nisbәti
Digәr ölkәlәr tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş tariflәrin ölkәnin idxal üçün müәyyәnlәşdirdiyi tariflәrә nisbәti

80 Leontyev paradoksu deyir ki:

•

Ölkәlәr beynәlxalq ticarәtdә lazımi sәviyyәdә iştirak etmirlәr
ABŞın ixracı idxalından daha kapital tutumludur
Ölkәlәrarasında istehsal amillәrinin qiymәti bәrabәrlәşmir
Böyük hәcmdә mövcud olan resursların sahiblәri uduzurlar
Ölkәlәr mövcud texnologiyanı әn sәmәrәli şәkildә istifadә edәrәk istehsal olunan mәhsulların ixracı üzrә
ixtisaslaşırlar

81 HekşerOlin modelindә ticarәt xarakteri ilә әlaqәdar aşağıdakılardan biri nәzәrdә tutulur?

•

P.Bakli
R.Vernon
Ölkәlәrarası ticarәtin xarakteri ölkәlәrin miqyasından asılıdır
M.Porterә görә rәqabәt üstünlüyünün әsas mәnbәlәrinә aid deyil:
J.Daninq

82 XekşerOlin vә Rikardo modellәrinin әsas fәrqi?

•

Rikardo modelindәn fәrqli olaraq HekşerOlin modelindә ticarәt azadlığı nәzәrә alınmır
Rikardo modelindәn fәrqli olaraq HekşerOlin modelindә ölkәnin istehsal amillәri ilә tәmini ticarәtin xarakterinә
tәsir edir
Rikardo modelindәn fәrqli olaraq HekşerOlin modelindә spesifik faktor sәnayesi dә tәhlil olunur
İnhisarçı (unikal) üstünlüklәr modelinin müәllifi kimidir:
P.Samuelson, V.Stolper

83 Aşağıdakılardan hansı HekşerOlin modeli tezislәrinә daxil deyildir:

•

Ölkә bazarları tam rәqabәtlidir
İstehsal amillәrinin tәklifi zamanla artır
Müxtәlif ölkәlәrdә mövcud texnologiyaların sәviyyәsi eynidir
Ticarәtin yaranma sәbәblәri müxtәlif ölkәlәrdә istehsal amillәrinin müxtәlif hәcmidir
İstehsal faktorları müxtәlif sәnaye sektorlarında istifadә oluna bilәr

84 Byenәlxalq ticarәt vasitәsi ilә ayrıayrı ölkәlәr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı da inkişaf edәr fikri kimә
mәxsusudur ?

•

D.Rikardoya
A.Smit
B.Olinә
E.Hekєerә
R.Nurksenә

85 İlk dәfә hansı iqtisadi mәktәb xarici ticarәtin faydalılığın ixracından asılı olmasını әsaslandırmışdır?

•

Fizokratlar
Merkantalizm
Marksizm
Keynsçilik

Klassiklәr

86 Merkantilizmin әn mühim formalarından olan subsidiyalar nәdir?

•

Dövlәtin yerli firmalara vergidәn yayınmaya görә kәsdiyi cәrimәlәr
Istehsalçı firmların dövlәt qarşısında hüquq vә vәzifәlәri
Yerli istehsalçılara iqtisadi vәziyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq üçün dövlәt tәrәfindәn edilәn maddi yardımlar
Dövlәtin rәqabәt qabiliyyәti zәif olan firmalara faiz ayırması
Hökümәtin ixracatçılara vergi güzәştlәri etmәsi

87 Merkantalizm nәzәriyyәsinin banisi kimdir.

•

V.Stoffar
T.Man
D.Rikardo
A.Monkretyen
O.S.Karufari

88 Dünya inkişafının texnogen modelinә görә әyalәt dünya bazarında ixtisaslaşır:

•

texnologiya göndәrilmәsi üzrә
işçi qüvvәsi üzrә
elm tutumlu mәhsullar göndәrilmәsi üzrә
xammal vә enerci daşıyıjılarının göndәrilmәsi üzrә
xidmәt göstәrilmәsi sahәsindә

89 Proteksionizm vә liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasәt seçimi asılıdır:

•

kommunikasiya vasitәlәrinin inkişaf dәrәjәsindәn
elmitexniki potensialın vәziyyәtindәn
ölkәnin joğrafi vәziyyәtindәn
ölkәdәki konkret siyasiiqtisadi vәziyyәtdәn
tәbii resursların mövjudluğundan

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

•

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

91 Hansı ad M.Porterin yaratdığı nәzәriyyәnin adı ilә uyğundur?

•

texnoloci fәrqlәr nәzәriyyәsi
firmanın böyümәsi nәzәriyyәsi
әmtәәnin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsi
beynәlxalq rәqabәt nәzәriyyәsi
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi

92 Vaşinqton konsensusunun prinsiplәri hansı iqtisadi nәzәriyyәyә söykәnir?

•

monetarizm
neoinstitutsionalizm
marksizm
neoliberalizm
neokonservatizm

93 Әgәr hәr hansı bir yad ölkә biri özümüzdә hazırlayajağımız qiymәtdәn daha ujuz 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:

•

Lyeontyev “Paradoksu”na
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
H. Xaberler nәzәriyyәsinә

94 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
D. Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә

95 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
Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә aiddir
E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir
Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir

96 Tәlәb vә tәklif qanununa görә mübadilәnin qiymәti elә sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilir ki, hәr bir ölkәnin
ixrajının mәjmusu onun idxalının mәjmusunu ödәmәyә imkan verir ifadәsi hansı nәzәriyyәnin әsasını tәşkil
edir:

•

B.Leontyev “tәzadının”
D.Rikardonun nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsinin
A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinin
J.S.Millin beynәlxalq dәyәr nәzәriyyәsinin
Q.Xaberler nәzәriyyәsinin

97 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 mövjudluğu
qlobal rәqabәt strategiyasına keçilmәsi

98 İnhisarçı (unikal) üstünlüklәr modelinin müәllifi kimidir:

•

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

99 Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:

•

A.Smit, D.Rikardo
R.Vernon, J.Kravis

P.Samuelson, V.Stolper
M.Porter, B.Olin
E.Xekşer, Q.Xaberler

100 Aşağıdakılardan yalnız biri dünya tәsәrrüfatı nәzәrriyәlәrinә aid deyil:

•

müqayisәli üstünlüklәr nәzәrriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
kapitalın qaçışı nәzәrriyәsi
postsәnaye jәmiyyәti nәzәrriyәlәri
miqyas effekti nәzәriyyәsi

101 A.Simitә görә cәmiyyәtin sәrvәti әmәk vasitәsilә istehsal prosesindә yaradılır vә o asılıdır,

•

istehsalın ixtisaslaşma dәrәcәsindәn
әhalinin gәlirlәrindәn ,hansı ki mәhsuldar әmәklә әldә olunur
әhalinin gәlirlәrindәn
әhalinin gәlirlәrindәn, hansı ki mәhsuldar әmәyin mәşğulluq vә sәviyyәsindәn әldә olunur
mәhsuldar әmәyin sәviyyәsindәn

102 Beynәlxalq әmtәә mübadilәsinin hansı qiymәtlә hәyata keçirilmәsi hansı әsәrdә göstәrilmişdir?

•

M.Porter “Beynәlxalq rәqabәt üstünlüklәri”
А. Smit “ Xalqların sәrvәtinin sәbәblәri vә tәbiәti haqqında tәdqiqatlar ”
D. Rikardo “Vergiqoyma vә siyasi iqtisadın başlanğıcı ”
C.S.Mill “ Siyasi iqtisadın prinsiplәri ”
Hekşer vә B. Olin “Beynәlxalq vә regionlararası ticarәt”

103 Әmtәәnin hәyat silsilәsi konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

J.Damninq
E.Xekşer
V.Leontyev
R.Vernon
O.Olin

104 Müqaisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi kimә aiddir?

•

Marşall
A.Smit
Leontiyev
D.Rikardo
Mill

105 A.Smit hansı nәzәriyyәni irәli sürmüşdür ?

•

Merkantalizm.
Rәqabәt üstünlüklәri .
Müqaisәli üstünlüklәr.
Mütlәq üstünlüklәr.
Texnoloji üstünlüklәr.

106 Beynәlxalq ticarәtdә bir başa üsul nәyi nәzәrdә tutur?

•

Alınmış әmtәәlәrin bir başa istehlakçılara çatdırılmasını
Beynәlxalq ticarәtin dövlәtlәr arasında hәyata keçirilmәsini
Beynәlxalq ticarәtin vasitәçilәrin kömәkliyi ilә hәyata keçirilmәsini
İstehsalçı ilә son istehlakçı arasında bir başa әlaqәnin yaradılmasını
Beynәlxalq ticarәtin BMTnin beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlarının kömәkliyi ilә hәyata keçirilmәsini

107 Malgöndәrmәnin hansı bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә mәhsulun qiymәti, müәssisәnin yük
hәyәtınә çatdırılması vә orada boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr daxil edilir:

•

gәmidә satılmışdır (DES);
rüsumödәnilmәdәn satılmışdır (DDU);
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF);
frankozavod (EXW);
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF);

108 Malgöndәrmәnin hansı bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә mәhsulun qiymәti, mәhsulun tәyinat
limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı daxil edilir:

•

gәmidә satılmışdır (DES);
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF);
frankozavod (EXW);
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF);
rüsumödәnilmәdәn satılmışdır (DDU);

109 Malgöndәrmәnin frankozavod şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir:

•

mәhsulun qiymәti, mәhsulun göndәriş limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı;
mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, müәssisәnin yük hәyәtınә çatdırılması vә orada boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı;

110 Malgöndәrmәnin sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF) şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir:

•

mәhsulun qiymәti, mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı;
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti vә göndәriş limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, kontraktda göstәrilmiş sәrhәd mәntәqәsinә kimi çatdırılması xәrclәri vә sığorta haqqı
(müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu hald.
mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;

111 Malgöndәrmәnin CIF şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir:

•

mәhsulun qiymәti, kontraktda göstәrilmiş sәrhәd mәntәqәsinә kimi çatdırılması xәrclәri vә sığorta haqqı
(müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu hald.
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti vә göndәriş limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı;
mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;

112 Zәrәrsizlik nöqtәsindә:

•

әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaş xәrclәr sabit (qaimә) xәrclәrindәn azdır;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn azdır;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn çoxdur;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdir;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaş xәrclәr sabit (qaimә) xәrclәrindәn çoxdur;

113 Mәhsulun franko qiymәti aşağıdakılardan hansına imkan verir:

•

mәhsulun istehlak qiymәtini müәyyәn etmәyә;
mәhsul satışından әlavә gәlir әldә etmәyә;
müştәriyә müәyyәn qiymәt güzәştlәrinin edilmәsinә;
mәhsulgöndәrmәnin müxtәlif bazis şәrtlәrini nәzәrә almağa;
mәhsulun satış qiymәtini müәyyәn etmәyә;

114 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqd ödәniş aşağıdakı üsullarla hәyata keçirilir:

•

Nәqd ABŞ dolları ilә
Nәqd әskinazla
Kredit kartı ilә
Köçürmә yolu ilә
Tratta ilә

115 İnkoterms 2000 –dә CFR termini:

•

Fraxt, yükdaşıma xәrclәri vә sığorta göstәrilәn tәyinat yerinә qәdәr ödәnilmişdir demәkdir
Tәyinat limanında gәmidәn göndәrmә demәkdir
Franko bort yüklәmә limanı demәkdir
Dәyәr vә fraxt tәyinat limanına qәdәr demәkdir
Tәyinat yerinә gömrük rüsumu ödәnilmәdәn çatdırma demәkdir

116 İnkoterms 2000 ә müvafiq olaraq C qrupu bazis şәrtlәrinә daxil deyil:

•

CPT
CİF
CFR
DES
CİP

117 CİP termini:

•

Gömrük rüsumu ödәnilmәklә çatdırılmışdır
Dәyәr vә fraxt demәkdir
Franko gәmi bortu boyunja demәkdir
Yükdaşıma xәrclәri, fraxt vә sığorta göstәrilәn tәyinat yerinә qәdәr satıcı tәrәfindәn ödәnilmişdir
Sәrhәddә qәdәr göndәrilmişdir

118 İnkoterms 2000 ә müvafiq olaraq D qrupu bazis şәrtlәrinin ardıcıllığı harada pozulub:

•

DDU
DES
DAF
DDR
DEQ

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

•

Teleqraf köçürmәsi
Inkasso
Çeklә ödәniş
Bank köçürmәsi
Akkreditiv

120 Müqavilәdә gәlәcәkdә qiymәt dәyişilmәzdir göstәrilibsә tәsbit etmә üsulu ilә göstәrilәn qiymәt növünü
müәyyәn edin:

•

Vasitәçinin qiymәti
Dünya qiymәti
Gәlәcәkdә qiymәtin tәsbit olması
Sabit qiymәt
Dәyişәn qiymәt

121 Әgәr müqavilәdә mәhsulun dәrhal çatdırılması göstәrilibsә bu zaman satıcının qarşısında hansı
öhdәliklәr qoyulur:

•

Hazır olduqja göndәrmә
Müqavilә bağlandıqdan 3 gün әrzindә göndәrmә
Mümkün qәdәr tez göndәrmә
İki hәftә әrzindә istәnilәn gün göndәrmә
Müqavilәnin bağlanmasının sabahı göndәrmә

122 Bazar qiymәtinin müqavilә qiymәtindәn fәrqlәnmәsinin hansı mümkün minimumu dәrәcәsindә
müqavilәnin sabit qiymәtinә yenidәn baxılmır:

•

910%
67%
12%
25%
78%

123 Malın çatdırılması zamanı әmtәәnin bazar qiymәti dәyişilәrsә müqavilә bağlanarkәn qeyd olunmuş vә
yenidәn baxıla bilәjәk qiymәt necә adlanır:

•

Faktiki sövdәlәşmә qiymәti
Sabit qiymәt
Gәlәcәkdә tәsbit edilәn qiymәt
Dәyişkәn qiymәt
Mütәhәrrik qiymәt

124 Beynәlxalq alqısatqı müqavilәsinin preambula hissәsindә göstәrilmәli әsas mәlumatları qeyd edin:

•

Arbitraj
Malın miqdarı
Yükün çatdırılmasının bazis şәrtlәri
Müqavilә tәrәflәrinin tam hüquqi adları
Malın qiymәti vә müqavilәnin ümumi mәblәği

125 Tarif eskalasiya nәdir?

•

Әmtәәnin emal dәrәcәsi artıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin azaldılmasını nәzәrdә tutan
ticarәt siyasәti alәti
Әmtәәnin emal dәrәcәsi azaldıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin artırılmasını nәzәrdә tutan
ticarәt siyasәti alәti
Әmtәәnin emal dәrәcәsi artdıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin azaldılmasını nәzәrdә tutan
ticarәt siyasәti alәti
Әmtәәnin emal dәrәcәsi artdıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin artırılmasını nәzәrdә tutan
ticarәt siyasәti alәti
Әmtәәnin emal dәrәcәsi azaldıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin lәğv olunmasını nәzәrdә
tutan ticarәt siyasәti alәti

126 Әmtәәnin emal dәrәcәsi artdıqca, idxal olunan әmtәәyә tәtbiq olunan gömrük tarifinin artırılmasını
nәzәrdә tutan ticarәt siyasәti alәti hansıdır?

•

Advalor tarifi
Reqlament tarifi
Kvota tarifi
Tarif eskalasiyası
Tarif multiplikatoru

127 İxrac vә idxal kvotaları necә müәyyәn edilir
yeniliyinә görә

•

istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsinә görә
malın keyfiyyәtinә görә
ixrac vә idxal olunan malların hәcminin üdmnin hәcminә nisbәtinә görә
rәqabәt etmә sәviyyәsinә görә

128 İdxalı mәhdudlaşdıran mürtәce tәdbirlәrә aiddir.

•

Aksizlәr
Rezidentlәrin öz vәsaitlәri hesabına idxal
Kreditlә idxal
Kompensasiyalı vә ya ekvivalent idxal
Barter

129 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin tәnzimlәndirilmәsi qaydaları haqqında fәrman nә zaman
verilmişdir?

•

3 avqust 1997ci il
5 aprel 1994cü il
10 yanvar1994ci il
17 dekabr 1996cı il
24 iyun 1997ci il

130 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin sәmәrәliliyinin artırılması haqqında fәrman nә zaman
verilmişdir?

•

3 avqust 1997ci il
17 dekabr 1996cı il
5 aprel 1994cü il
10 yanvar1994ci il
24 iyun 1997ci il

131 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin sәrbәslәєdirilmәsi haqqında fәrman nә zaman verilmişdir?

•

3 avqust 1999cu il
17 dekabr 1996cı il
10 yanvar 1994cü il
5 aprel 1994cü il
24 iyun 1997ci il

132 İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?

•

İxracatçılara informasiya vә mәslәhәtlәr verilmәsi
İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi
İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
İxracın lisenziyalaşdırılması
İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması

133 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin әn әsas alәti hansıdır?

•

İdxalın әvәz edilmәsi tәdbirlәri
Kvotalaşdırma
Proteksionizm
Gömrük tariflәri
İxracın stimullaşdırılması tәdbirlәri

134 Aşağıdakı fikirlәrin hansı düzgündür:
İdxal rüsumları ölkәyә çox әmtәә gәtirmәyә stimul verir

•

Әgәr ölkә müәyyәn әmtәә üzrә dünyada әn iri istehsalçı olaraq dünya qiymәtlәrinә tәsir göstәrә bilirsә, onda
gömrük tarifini elә sәviy yәlәşdirmәk olar ki, o hәmin ölkәyә uduş gәtirsin
Gömrük tariflәri hәmişә onu tәtbiq edәn ölkәdә hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşmasına kömәk edir
Hәm idxal, hәm dә ixrac rüsümlarının tәtbiqini ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәminatı mövqeyi ilә
әsaslandırmaq olar.
İxrac rüsumları inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrә xasdır

135 Xarici ticarәt dövriyyәsi:

•

Tәkrar ixrac vә idxalın cәmi demәkdir
Humanitar göndәrmәlәr çıxılmaqla ixracatın hәcmi demәkdir
Bütün ixracatın hәcmi demәkdir
İxrac vә idxalın cәmi demәkdir
Vergi tutulmadan daxil olan әmtәәlәrdәn başqa bütün idxal demәkdir

136 Bütün ölkәlәrin xarici ticarәtinin mәcmusunu әks etdirәn beynәlxalq әmtәәpul münasibәtlәri necә
adlanır:

•

Dünya bazarı
Beynәlxalq ticarәt
Xarici ticarәt dövriyyәsi
Ümümdünya iqtisadi mәkanı
Beynәlxalq bazarı

137 Xariciiqtisadi fәaliyyәtin qeyritarif tәnzimlәnmәsinin tәdbirlәrinә aiddir:

•

vergi rüsumları, ştraflar
gömrük tәnzimlәnmәsi, embarqo
vergi tәnzimlәnmәsi, lisenziyalaşdırma
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, embarqo, valyuta nәzarәti vә s.
himayәçilik, vergi sistemi

138 Dövlәt xarici ticarәt siyasәtinin әsas formaları mövcuddur:

•

azad ticarәt zonalarının yaradılması
radikalçılıq, liberallaşdırma
iqtisadiyyatın açıqlığı
fritrederçilik, himayәçilik, liberallaşdırma
fritrederçilik, vergi güzәştlәri

139 Xariciiqtisadi subyektlәr arasında qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsi asılıdır:

•

bazarda ixracçının nisbi davranış azadlığından
tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıqdan
rәqabәt mühiti şәraitindәn
rәqabәt mühiti şәraiti, tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı vә ixracının nisbi davranış
azadlığından
bazarda idxalçının nisbi davranış azadlığından

140 Xarici ticarәt dövriyyәsini hansı variant әks etdirir?

•

bütün dövlәtlәrin ixrac mәblәğlәrinin cәmi
bir dövlәtin ixrac mәblәğinin cәmi
bütün dövlәtlәrin idxal vә ixrac mәblәğlәrinin cәmi
bu vә digәr dövlәtin idxal vә ixrac mәblәğlәrinin cәmi
bir dövlәtin idxal mәblәğinin cәmi

141 Dünya әmtәә dövriyyәsini hansı variant әks etdirir?
bütün dövlәtlәrin idxal kvotaları

•

bütün dövlәtlәrin xarici ticarәt dövriyyәlәrinin cәmi
bütün dövlәtlәrin idxal hәcmlәrinin cәmi
bütün dövlәtlәrin ixrac hәcmlәrinin cәmi
bütün dövlәtlәrin ixrac kvotaları

142 Aşağıda adı çәkilәn hansı Avropa ölkәsi tranzitiv ölkә sayılır?

•

Finlandiya
Macarıstan
Hollandiya
Belçika
Danimarka

143 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı tranzitiv ölkә deyildir?

•

Özbәkistan
Makedoniya
Polşa
Yunanıstan
Çexiya

144 Gömrük tarifinin aşağıdakı forması vardır:

•

әmtәәnin ştrixkodu, mәnsubiyyәti vә gömrük rüsumunun dәrәjәsi
әmtәәnin adı vә gömrük rüsumunun dәrәjәsi
әmtәәnin ştrixkodu vә gömrük rüsumunun dәrәjәsi
әmtәәnin kodu, adı vә gömrük rüsumunun dәrәjәsi
mәnsub olduğu ölkә, әmtәәnin adı vә gömrük rüsumunun dәrәjәsi

145 Aşağıdakılardan yalnız biri xarici ticarәt siyasәtinin tarif vasitәsidir:

•

kreditlәşdirmә
subsidiyalar
vergi vә yığımlar
gömrük rüsumları
lisenziyalaşdırma

146 Humanitar vә texniki yardım tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks etdirilir.

•

Portfel investisiyaları
Ticarәt
Cari әmәliyyatlar
Cari transferlәr
Tiarәt kreditlәri vә avanslar

147 Aşağıdakı terminlәrdәn hansı beynәlxalq inteqrasiyaya xas deyil:

•

İqtisadi vә valyuta ittifaqı
Gömrük ittifaqı
Ümumi bazar
Sindikat
Azad ticarәt zonaları

148 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyri – tarif metodlarına hansı aiddir:

•

İxrac rüsumları
Gömrük rüsumları
Aksiz vergilәri
Kvotalaşdırma

Әlavә dәyәr vergisi

149 Әvvәllәr ölkәyә gәtirilәn vә heç bir yenidәn emala mәruz qallmayan әmtәәnin ölkәdәn çıxarılmasına:

•

İxrac deyilir
Tәkrar idxal deyilir
Tranzit deyilir
İdxal deyilir
Tәkrәr ixrac deyilir

150 İxrac vә idxal dәyәrinin fәrqi:

•

Dünya tәklifinin hәcmidir
Xarici ticarәt balansıdır
Ticarәt dövriyyәsidir
Ticarәt saldosudur
Dünya tәlәbatının hәcmidir

151 Bütövlükdә inkişaf etmiş ölkәlәrdә neçә azad iqtisadi zona var?

•

900
109
111
235
145

152 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә birlikdә neçә azad iqtisadi zona var?

•

145
235
111
90
109

153 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindәdir.

•

İkitәrәfli ticarәt müqavilәsi
Iqtisadi vә valyuta ittifaqı
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar

154 İdxal ixrac әmәliyyatlarında bazis şәrtlәrinin rolu:

•

İdxalixrac әmәliyyatlarında mәhdudiyyәtlәri aradan qaldırır
Bu әmәliyyatları çәtinlәşdirir
Bütün ölkәlәr üzrә idxalixrac әmәliyyatlarını nümünәvilәşdirir
Beynәlxalq ticarәtdә bu әmәliyyatları sadәlәşdirir vә standartlaşdırır
Bu әmәliyyatlarda xәrclәri azaldır

155 Gömrük tarif üsulu nәyә yönәldilmişdir?

•

Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә

156 Gömrük tarifinin (rüsumu) fiskal nәzarәt funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına

157 Yenidәn satma üzrә әmәliyyat hansıdır?

•

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçiya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır

158 Gömrük rüsumunun fiskal funksiyası

•

Ölkәdәn mal çıxarılmasının stimullaşdırılmasına xidmәt edir
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt edir
Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
Ölkәyә mal gәtirilmәsinin qarşısını almaqdır

159 İxrac güzәşti:

•

Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir
Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir

160 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:

•

Tәkrar idxalın hәcmi
Mәcmu milli mәhsul
Tәkrar ixracın hәcmi
Xarici ticarәt kvotası
Daxili mәcmu mәhsul

161 Açıq iqtisadiyyat vә azad ticarәt anlayışları eynidirmi?

•

Ola bilәr
Bәlkә
Bәli
Xeyir
Bilmirәm

162 Eyni әlamәtli diversifikasiya:

•

müәssisәnin mәhsul çeşidinin yeni avadanlıq vә texnika tәtbiq edilmәsi әsasında istehsal edilәn mәhsullar
hesabına genişlәndirilmәsidir;
müәsisәnin mәhsul çeşidinә oxşar mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;
müәssisәnin istehsal güclәnin genişdәndirilmәsidir;
müәssisәnin mәhsul çeşidinin mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;

müәssisәnin mәhsul çeşidi mövcud istehsal texnologiyasından tamamilә fәrqlәnәn texnologiya әsasında istehsal
edilәn mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;

163 Müxtәlif әlamәtli (çox sahәli) diversifikasiya:

•

müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının genişlәndirlmәsi üçün investisiyalarının cәlb edilmәsi prosesidir;
müәsisәnin mәhsul çeşidinә oxşar mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;
firmanın istehsal güclәnin genişdәndirilmәsidir;
firmanın mәhsul çeşidi mövcud istehsal texnologiyasından tamamilә fәrqlәnәn texnologiya әsasında istehsal
edilәn mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;
müәssisәnin mәhsul çeşidinin mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsullar hesabına genişlәndirilmәsidir;

164 Tәdiyyә balansına hansı amil birbaşa tәsir göstәrmir?

•

valyuta kursu
infliyasiyanın nisbi tempi
real ÜDMın dәyişmәsi
dövlәtin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasәti
faiz dәrәjәlәrinin nisbi sәviyyәsi

165 Tәdiyyә balansının kapitala әmәliyyatlar vә maliyyә әmәliyyatları hesabında aşağıdakı belә bir maddә
yoxdur:

•

reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
miqrantların transfertlәri
dövlәt idarә edilmәsi sektoru
royalti vә lisenziyalar üzrә mükafatlar
sәhmdar kapitalı

166 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabı bölmәsindә belә bir maddә yoxdur:

•

daşıyıjılar tәrәfindәn malların limanlara çatdırılması
әmtәәlәrin ixrajı vә idxalı
Emal üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsullar
maliyyә xidmәtlәri
qeyrimonetar qızıl

167 Müasir dövrdә AİZ (Azad İqtizadi Zon dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuş әrazi başa
düşülür:

•

Ciddi gömrük nәzarәtinin aparılması
Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
“Gizli” kapitalın yuyulması
Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün gü zәştli şәraitin yaradılması
Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi

168 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri ilk növbәdә hansı ölkәlәrә
yönәlmişdir:

•

MDB ölkәlәrinә
Yaxın Şәrq ölkәlәrinә
İnkişaf etmiş ölkәlәrә
Uzaq xarici dövlәtlәrә
Cәnubi Asiya ölkәlәrinә

169 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri hansı prinsip üzәrindә inkişaf edir:

•

Legitimlik
İqtisadi mәqsәdәuyğunluq
Mövcud problemlәrә eyni yanaşma

Sülh naminә әmәkdaşlıq
Siyasilәşmә

170 Azәrbaycan Respublikasının ixracının çox hissәsi hansı ölkәnin payına düşür.

•

Belçika
ABŞ
İtaliya
Danimarka
Almaniya

171 Azәrbaycan Respublikasının ümumi ixrac hәcmindә maşın vә avadanlığın nisbәtәn az payı olmasının
әsas sәbәbini qeyd edin:

•

Ödәmә kәsirlәri problemi
İstehsal bazasının texniki geriliyi
Bank zәmanәtinin olmamağı
Kreditlәşmә problemi
Sığorta sisteminin geridә qalması

172 Ticarәt vә tariflәr üzrә Baş Sazişin әn әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

ticarәt sahәsindә ölkәlәrә diskriminasiyanın tәtbiq edilmәmәsi
gömrük tariflәrinin tәdrijәn artırılması
әn әlverişli recim
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә preferesiyaların tәtbiqi
gömrük tariflәrinin tәdricәn azaldılması

173 Gömrük rüsumlarına cәlb edilәrәk, hәmin rüsumların dәrәcәsini әks etdirәn sistemlәşdirilmiş әmtәә
siyahısına:

•

gömrük rüsumları deyilir
gömrük tariflәri deyilir
әlavә dәyәr vergisi deyilir
aksiz vergisi deyilir
gömrük tarifinin növü deyilir

174 Xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinә Aid deyil:

•

ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
reimport
gömrük tariflәri
lisenziyalaşma
kvotalaşdırma

175 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәjәsini müәyyәnlәşdirәn göstәrijilәr qrupuna aid deyil:

•

ölkә iqtisadiyyatının kapitallaşma sәviyyәsi
ümumi işçi qüvvәsinin hәjmindә xaricdә işlәyәnlәrin payı
idxal kvotası
birbaşa investisiyaların hәjmi
ölkә ixrajının 3 әsas partnyor üzәrindә jәmlәşmәsi

176 Aşağıdakı hansı variantda beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı
pozulmuşdur:

•

azad tijarәt zonaları
siyasi ittifaq
iqtisadi vә valyuta birliyi

ümumi bazar
gömrük ittifaqı

177 Aşağıdakılardan biri qeyritarif tәnzimlәnmәnin gizli metodlarından deyil:

•

vergi vә yığımlar
dövlәt alışları
subsidiyalar
texniki maneәlәr
yerli komponentlәrin olması tәlәbi

178 İxrac kvotasının düsturu aşağıdakılardan hansıdır:

•

İK=İXRAJ/MG*100%
İK=İXRAJ/ÜDM*100%
İK=İXRAJ/İDXAL*100%
İK=İXRAJ/ÜMM*100%
İK=İXRAJ/XT*100%

179 İdxal rüsumlarının tәtbiqindәn kim itirir:

•

ixrac ölkәsinin istehsalçıları
idxal ölkәsinin istehlakçıları
idxal ölkәsinin istehsalçıları
gömrük tarifi tәtbiq edәn ölkә
ixrac ölkәsinin istehlakçıları

180 ÜTT öz fәaliyyәtinә nә vaxtdan başlamışdır.

•

1992сi ildәn
1995сi ildәn
1947сi ildәn
1957сi ildәn
1985сi ildәn

181 Embarqo dedikdә idxal kvotasının faiz sәviyyәsi nәyә bәrabәr olur.

•

50 faizә
sıfıra
90 faizә
100 faizә
75 faizә

182 İxrac firmaları hansı firmalardır?

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır

183 Kontakt auditoriyası:

•

müәssisәnin mәhsulgöndәrәnlәridir;
müәssisәnin fәaliyyәtinә maraq göstәrәn vә ona qarşıya qoyduğu mәqsәdә çatmaqda ona gömәk edәn şәxslәrin
mәcmuusudur;
müәssisә ilә kontakt yaradan vә onu material resursları ilә tәmin edәn müәssisәlәrdir;
müәssisәnin müştәrilәridir;

müәssisәnin mәhsullarının satışını hәyata keçirәn vasitәçilәrdir;

184 Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

•

texnoloci amillәr
bazarın inhisarlaşma dәrәjәsi
forsmacor halları
siyasi amillәr
bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi

185 Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:

•

dünyada siyasi vәziyyәt
ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
terror aktı
lokal müharibә
dövlәt çevrilişi

186 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına
aiddir:

•

mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;
istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi;
istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı;
istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası;
istehlakçıların yaş qurpu;

187 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi:

•

mәhsulun yüksәk keyfiyyәtә malik olması qabiliyyәtidir;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda mәhsulun eyni növdәn (eyni qәbildәn) olan mәhsullara nisbәtәn özünü
daha effektlә “sata bilmә” qabiliyyәtidir;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda әn yüksәk keyfiyyәtli olmasıdır;
qiymәtin aşağı olmasıdır;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda satışın hәcminin vә bazar payının artmasıdır;

188 Bazarın konyunkturası:

•

qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә ehtiyaclarla tәlәbatın hәcmi arasındakı nisbәtdir;
qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcmi ilә tәklifin hәcmi arasındakı nisbәtdir;
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlabatın hәcmi ilә tәklifin hәcminin tarazlıq vәziyyәtidir;
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcminin tәklifin hәcmindәn artıq olduğu haldır;
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәklifin hәcminin tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu haldır;

189 Bazarın potensial tutumu:

•

istehsal edilәn mәhsulun maksimum miqdarıdır (dәyәridir);
bazarda satıla bilәcәk mәhsulların maksimum miqdarıdır (dәyәridir);
istehlakçıların tәlәbatın hәcmidir;
istehlakçıların ehtiyacların hәcmidir;
istehlakçıların tәlәbinin hәcmidir;

190 Tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gәlir:

•

dövlәt orqanları bazarı;
isçtehlakçılar bazarı.
istehsalçılar bazarı;
istehsal vasitәlәri bazarı;
vasitәçilәr bazarı;

191 Tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gәlir:

•

isçtehlakçılar bazarı.
istehsalçılar bazarı;
istehsal vasitәlәri bazarı;
vasitәçilәr bazarı;
dövlәt orqanları bazarı;

192 İstehsalçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir:

•

haqsız rәqabәt;
istehlakçıların rәqabәti;
funksional rәqabәt;
istehsalçıların rәqabәti;
eyni növ mәhsulların rәqabәti;

193 İstehlakçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir:

•

funksional rәqabәt;
haqsız rәqabәt;
eyni növ mәhsulların rәqabәti;
istehlakçıların rәqabәti;
istehsalçıların rәqabәti;

194 İstehsalçılar bazarında:

•

qiymәtin sәviyyәsi aşağıdır;
rәqabәt mühiti mövcudur;
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur;
istehlakçıların sayı istehsalçıların sayından çoxdur;
tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur;

195 İstehlakçılar bazarında:

•

istehsalçıların sayı istehlakçıların sayından çoxdur;
tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur;
tәlabatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur;
qiymәtin sәviyyәsi aşağıdır;
rәqabәt mühiti mövcudur;

196 İdxal ixrac әmәliyyatları nәdir?

•

Әrzaq mәhsullarının xarici ölkәdә satılması üzrә fәaliyyәtdir
Әmtәәlәrin alqısatqısı ilә әlaqәdar olan komersiya fәaliyyәtidir
Öz ölkәsinin daxili bazarında sonradan satmaq üçün xarici әmtәәlәrin alınması vә ölkәyә gәtirilmәsi üzrә
fәaliyyәtdir
Әmtәәnin xarici ölkәyә satışı vә onun üzәrindә sahibkarlıq hüquqununxarici kontragentә verilmәsi ilә әlaqәdar
olan fәaliyyәtdir
Müәssisәlәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar avadanlıqların ölkәyә gәtirilmәsidir

197 XİF –in Әmtәә Nomenklaturası nәdir?

•

Әmtәәlәrin mühüm, zәruri vә ümumi әlamәtlәrinin sistemidir
Gömrük sәrhәddindәn keçirilә bilәn malların mühüm әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılmış sistemidir
Çoxluğun müәyyәn әlamәtlәr üzrә paylanmasıdır
Malların müәyyәn tәsnifat sisteminә uyğun olaraq paylanmış çoxluğudur
Gömrük sәrhәddindәn keçirilә bilәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin zәruri vә ümumi әlamәtlәrinә görә
sistemlәşdirilmәsidir

198 Harmonizә olunmuş sistem neçә bölmә vә neçә qrupdan ibarәtdir?

•

20 bölmә vә 98 qrup
18 bölmәvә 87 qrup
21 bölmә vә 99 qrup
22 bölmә vә 96 qrup
19 bölmә vә 94 qrup

199 Brüssel әmtәә nomenklaturası neçә bölmә vә mal mövqeyindәn ibarәtdir?

•

5 bölmә vә 214 mal mövqeyi
5 bölmә vә 186 mal mövqeyi
6 bölmә vә 218 mal mövqeyi
7 bölmә vә 198 mal mövqeyi
6 bölmә vә 256 mal mövqeyi

200 Dünya bazarının mövcudluğunun әsas әlamәti hansıdır?

•

Dünya iqtisadi mәkanının mövcudluğu
Xarici alıcı vә satıcıların olması
Xarici tәlәb vә tәklifin olması
Ölkәlәrarası әmtәә vә xidmәt hәrәkәtinin mövcudluğu
Ümumdünya ticarәt tәşkilatının olması

201 XX әsrin 80ci illәrindә dünya bazarında mövcud olan әn әsas ticarәt axını hansı idi:

•

QәrbQәrb
QәrbCәnub
QәrbŞәrq
Şәrq Cәnub
ŞәrqŞәrq

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

•

Daxili әmtәә mübadilәsi
Daxili bazar
Milli bazar
Xarici bazar
Milli ticarәt

203 İnhisarcı rәqabәt bazarı aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir:

•

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

204 Tәmiz inhisar bazarına xas deyil:

•

“Qiymәt ayrıseçkiliyi” mövcuddur
İnhisarçıda mәhsulun göndәrilmәsi sahәsindә müstәsna hüquq vardır
Әmtәә göndәrәnlәrin sayı çoxdur
Әmtәә göndәrәnlәrin sayı birdir
İstehsal hәcminin seçilmәsindә optimal variant mövcüddur

205 Tәmiz rәqabәt bazarına xas deyil:
İxracatçıların maksimal mәnfәәt әldә etmәk istәyi әmtәәlәrin qiymәtinin aşagı düşmәsinә sәbәb olur.
Әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirinә yaxınlaşmağa meyl edir

•

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

206 Rәqabәt azadlığı dәrәcәsinә vә xarakterinә görә bazarların әsas tiplәrinә hansılar aid deyildir?

•

Oliqopolik rәqabәt bazarı
Mәhdud inhizar bazarı
Tәmiz inhisar bazarı
Tәmiz rәqabәt bazarı
İnhisarçı rәqabәt bazarı

207 Beynәlxalqhesabat qiymәtlәrini hansı variant sәciyyәlәndiri?

•

dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәtlәr
konkret әmtәә növlәrinә BVFnun müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
konkret әmtәә növlәrinә idxalçıfirmanın fәrdi müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
konkret әmtәә növlәrinә ixracçıfirmanın fәrdi müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
müәyyәn metodla hesablanan qiymәtlәr

208 Dünya qiymәtlәrini hansı variant sәciyyәlәndiri?

•

mühüm ticarәt birjalarında ixrac әmәliyyatlarının qiymәtlәri
BVFnun müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrinin müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
mühüm dünya ticarәt mәrkәzlәrindә yaranan iri idxalirac әmәliyyatlarının qiymәtlәri
mühüm әmtәә birjalarında idxal әmәliyyatlarının qiymәtlәri

209 Dünya әmtәә bazarını hansı variant sәciyyәlәndirir?

•

özünәmәxsus beynәlxalq tәşkilati forması olan, dayanıqlı tәkrarlanan alqısatqı әmәliyyatllarının cәmi
beynәlxalq xidmәt bazarlarının cәmi
beynәlxalq xammal bazarlarının cәmi
beynәlxalq valyuta bazarlarının cәmi
beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatı bazarlarının cәmi

210 Dünya bazarının mövcudluğunun әsas әlamәti hansıdır?

•

Ümumdünya ticarәt tәşkilatının olması
Xarici tәlәb vә tәklifin olması
Xarici alıcı vә satıcıların olması
Ölkәlәrarası әmtәә vә xidmәt hәrәkәtinin mövcudluğu
Dünya iqtisadi mәkanının mövcudluğu

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

•

ovçuluq vә balıqçılıq sahәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
hasilediji sәnaye sahәsi
emaledici sәnaye sahәsi
yüngül sәnaye sahәsi

212 Beynәlxalq statistikada ölkәnin iqtisadi gücünü xarakterizә edәn әn әsas göstәrici:

•

әhalinin sayıdır
dünya ticarәtindәki payıdır
әrazidir.
mәcmu milli gәlirdir
ölkәyә cәlb olunan investisiyaların hәcmidir

213 ABŞın dünya bazarında liderliyinin әsas parametrlәri hansılardır?

•

Daxili mәcmu mәhsulun hәcmi
Qlobal milli maraqların mövcudluğu
Güclü hәrbisәnaye kompleksı
Daxili bazarın miqyası vә elmitexniki potensial
Güclü hakimiyyәt

214 XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәllәrindә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında hansı struktur
dәyişikliklәri baş vermişdir?

•

Hasilat sahәlәrinin sürәtli inkişafı
Kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәkisinin artımı
Maddi istehsal sferasının inkişafı
Xidmәt sferasının sürәtli inkişafı
Yüngül vә yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәyә çev rilmәsi

215 Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәrabәrliyi hansı istiqamәtlәrә әsasәn
qiymәtlәndirilmir?

•

Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinә görә
Әmәk mәhsuldarlığına görә
Elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsinә әsasәn
Әhalinin savadına vә xarici dil bilmәk qabiliyyәtinә görә
Әhalinin hәyat sәviyyәsinә görә

216 Bazarın tutumu aşağıdakı kimi müәyyәn edilir:

•

ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq
arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә);
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ilin әvvәlinә qalıq;
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq
arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә);
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin
әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә);
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ilin
axırına qalığın hәcmi (dәyәr ifadәsindә);

217 Mәhsullara ştrixli kodların verilmәsindә mәqsәd:

•

mәhsulların gömrük vә müәssisәdaxili uçotunun aparılmasının tәmin edilmәsidir;
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasının tәmin edilmәsidir;
müәssisәnin mәhsulunun bütün beynәlxalq bazarlarda tanınması vә identiflәşdirilmәsinin tәmin edilmәsidir;
yuxarıda göstәrilәn bütün variantlar doğrudur;
hesablaşma әmәliyyatlarının aparılmasının asanlaşdırılması vә mәhsulların satış dinamikasının öyrәnilmәsidir;

218 Ticarәt nişanı:

•

ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır;
patentlәşdirilmiş marka adıdır;
ticarәt markasıdır;
marka adıdır;
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir;

219 Marka emblemi (nişanı):

•

istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir;
ticarәt markasıdır;
ticarәt markasının tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmәyәn hissәsidir
ticarәt markasında istifadә edilәn simvolardır;

ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir;

220 Marka adı:

•

ticarәt markasında istifadә edilәn simvolardır;
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir;
istehsal edilәn mәhsul nomenklaturasıdır;
istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir;
ticarәt markasıdır;

221 Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsindә mәqsәd:

•

satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә çatdırmaqdır;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi vә identiflәşdirilmәsidir;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk keyfiyyәtә malik olmasını göstәrmәkdir;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik olmasını göstәrmәkdir;

222 Ticarәt (mәhsul) markası:

•

istehsal edilәn mәhsul çeşidlәrinin mәcmusudur;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvolların vә adların mәcmuusudur;
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisidir;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvollardır;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn adlardır;

223 Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi

•

yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır
mәhsullara yeni marka adlarının verilmәsidir;
mәhsulların çeşid müxtәlifliyidir;

224 Mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

•

yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;
mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir;
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;

225 Mәhsul nomenklaturası:

•

mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir;
onun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdir;
mәhsul çeşidindәn geniş anlayışdır vә bazara tәklif edilәn bütün mәhsulların mәcmusudur;
mәhsulun marka adını ifadә edir;

226 Mәhsul çeşidinin dәrinliyi:

•

mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir;
mәhsul çeşidinin yeni növtipölçülü mәhsullar hesabına artırılmasıdır;
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir;
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır;
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir;

227 Mәhsul çeşidinin genişliyi:

•

mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir;
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir;
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır;
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir;
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;

228 Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә mәhsulun qiymәti daha aşağı olur:

•

stabillik mәrhәlәsindә;
böhran mәrhәlәsindә;
bazara çıxma mәrhәlәsindә;
inkişaf mәrhәlәsindә;
artım mәrhәlәssindә;

229 Mәhsul çeşidi:

•

mәhsul çeşidi anlayışından istifadә edilmir;
müәyyәn mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan mәhsulların mәcmusudur;
mәhsul nomenklaturasından daha geniş anlayışdır vә müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsulları әhatә
edir;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulun müxtәlif növlülüyünü ifadә edir;

230 Yeni mәhsulun hazırlanmasını hansı formada hәyata keçirmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

kәnardan patent almaqla;
kәnardan lizensiya almaqla;
özünün gücü ilә;
xarici firmalarla әmәkdaşlıq etmәklә;
bu, müәssisәnin mәqsәdi vә resursların mövcudluğundan asılı olaraq müәyyәn edilir;

231 Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda mәqsәdәuyğundur:

•

mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verәn texnika vә texnologiya mövcud olduğu halda;
mәhsulun modifikasiyası әlavә xәrclәr vә resurslar tәlәb etmәdiyi hald ;
bu işin hәyata keçirilmәsi üçün daha ucuz vә keyfiyyәtli material resurslarının mövcud olduğu halda;
elmitәdqiqat vә konstruktorlayihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün resurslar mövcud olduğu halda;
keyfiyyәt parametrinin yüksәldilmәsini istehlakçı mütәrәqqi dәyişilik kimi qәbul etdiyi halda;

232 İntistutsional tәşkilatlar bazarı:

•

hәmin mәhsulları hәr hansı tәbii fәlakәtlәrin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan
ibarәtdir;
hәmin mәhsulları şәxsi istehlakı mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan ibarәtdir;
digәr mәhsullar istehsal etmәk mәqsәdi ilә mәhsul satınalan istehlakçılardan ibarәtdir;
mәhsulları yenidәn satmaq mәqsәdi ilә satın alan müәssisә vә tәşkilatlardan ibarәtdir;
hәmin mәhsulları humanitar yardımların göstәrilmәsi mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan ibarәtdir;

233 İstehlak vasitәlәri bazarı:

•

mәhsulları hәr hansı tәbii fәlakәtlәrin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan ibarәtdir;
mәhsulları şәxsi istehlakı üçün alan istehlakçılardan ibarәtdir;
mәhsulları yenidәn satmaq mәqsәdi ilә satın alan müәssisә vә tәşkilatlardan ibarәtdir;
mәhsulları yenidәn emal etmәk mәqsәdi ilә satın alan istehlakçılardan ibarәtdir;
istehlak vasitәlәri istehsalı ilә mәşğul olan istehlakçılardan ibarәtdir;

234 İstehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә
aşağıdakılardan hansı aiddir:

•

istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı;

•

istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi;
istehlakçının yerlәşmә sıxlığı;
mühtәrilәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;
mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;

235 Әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi hansı seqmentlәşdirmә amillәri qrupuna aiddir:

•

coğrafi amillәr;
sosial amillәr;
iqtisadi amillәr;
davranış amillәri;
psixoqrafik amillәr;

236 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә
meyarlarına aiddir:

•

tәdarük kriteriyaları vә tәdarük fәaliyyәtinin tәşkili;
mәhsulda axtarılan sәmәrә, mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi vә mәhsulgöndәrәnlәrә sadiqlik sәviyyәsi;
istehlakçıların fәaliyyәt müddәti;
istehlakçıların daxil olduğu sosial vә referent qrup;
istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası;

237 Vyana konvensiyası hansı xәrәkterli müqavilәlәrә tәtbiq olunur?

•

Yalnız beynәlxalq xarakterli müqavilәlәrә
Yalnız milli xarakterli müqavilәlәrә
Hәm beynәlxalq xarakterli, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә
Lizinq müqavilәlәrinә
Bütün növ müqavilәlәrә

238 İlkin hesab (provisional invois hansı hesabdır?

•

Alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbi әks etdirәn sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir

239 Göndәrmәyә hazır olma barәdә bildiriş nәdir?

•

Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir

240 Beynәlxalq alqı satqı sazişlәrindә bazis şәrtlәri nәyi müәyyәn edir?

•

Satıcı vә alıcının vәzifәlәrini, әmtәәnin satıcıdan alıcıya keçәn vaxt onun zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması zamanı
riskin keçmәsi anını
Satıcıdan alıcıya әmtәә nәql edilәrkәn xәrclәri kimin ödәyәcәyini
Sığortalama şәrtlәrini
Forsmajor şәrtlәrini
Әmtәәnin daşınacağı nәqliyyat növünü

241 Proformahesab (proforma invois nәdir?

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

242 Göndәrilmә üçün bildiriş nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

243 Alıcı ofertanın bütün şәrtlәri ilә razılaşdıqda hansı hәrәkәtlәri yerinә yetirilir?

•

Ofertaya qarşı әks oferta göndәrir
Poçt vә ya teleqraf vasitәsilә satıcıya yazılı şәkildә onu tәsdiq etmәk barәdә cavab göndәrir
Sifariş olunan әmtәәni qәbul etmәyә hazırlaşır
Әmtәәni göndәrmәyә başlayır
Müqavilәni imzalayıb geri qaytarır

244 Aşağıdakılardan hansı kontraktın nәqliyyat şәrtlәrinә daxil deyil:

•

malın göndәrilmә müddәti
maldan istifadә haqqında sәnәd
mal müşayiәt sәnәdlәri
nәqliyyat risklәrinin sığortalanma qaydaları
daşıyıcının adı

245 Haaqa qaydalarına görә dәniz daşıyıcılarına tәlәblәrin irәli sürülmәsi qaydalarına daxil deyil:

•

itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya yük verilәrkәn tәqdim olunmalıdır
itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya yazılı şәkildә tәqdim olunmalıdır
daşıyıcıya itkilәr haqda tәlәblәr üzrә iddia müddәti yük çatdırıldıqdan sonra bir ildir
itkilәr haqda müraciәt daşıyıcıya tәqdim olunmadıqda 10 gün müddәtindә arbitraja iddia verilә bilәr
itkilәr yerindә aşkar olunan deyilsә müraciәt yük verildikdәn sonra üç gün әrzindә tәqdim oluna bilәr

246 Varşava konvensiyası ilә müәyyәn olunan qaydalara aid deyil:

•

daşıma sәnәdlәrinә verilәn әsas tәlәblәr
daşıyıcının daşınma müddәtindә hüquqları
göndәrәnin mal üzәrindә sәrәncam vermә hüququ
tәyinat nöqtәsindә yükün verilmәsi qaydaları
daşıyıcının yük sahibi qarşısında mәsuliyyәti

247 ÜTT qaydaları olaraq qәbul olunan çoxtәrәfli müqavilәlәr ... qәbul olunur.

•

Dövlәtlәrin ÜTT ilә danışıqları
Fәrdi şәkildә iqtisadi subyektlәr arasında
Üzv olan dövlәtlәr arasında müzakirә danışıqları nәticәsindә
Digәr beynәlxalq tәşkilatlarla ortaq qәrar nәticәsindә
Beynәlxalq Ticarәt Palatası (IC tәrәfindәn hazırlanmış Beynәlxalq Ticarәt Qaydaları (International Trade Terms)
sәnәdi әsasında

248 Hansı ÜTT sazişinә qoşulmaq mәcburidir?

•

Heç bir Sazişә qoşulmaq mәcburi deyildir
Xidmәtlәrlә ticarәt haqqında saziş
Dövlәt satınalmaları üzrә saziş
Mülki aviatexnika ilә ticarәt haqqında saziş
Milli bazarın qorunması haqqında saziş

249 ÜTTnın çoxtәrәfli ticarәt sazişlәri hansı sahәlәri әhatә edir?

•

Mallar, xidmәtlәr, kәnd tәsәrrüfatı
Mallar, xidmәtlәr, әqli mülkiyyәt hüququ
Gömrük tariflәri, kәnd tәsәrrüfatı
Mallar, gömrük tariflәri, subsidiyalar
Mallar, xidmәtlәr

250 FOB şәrtinә görә satıcının vәzifәlәri:

•

Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Satıcı öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir
Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir

251 CİP şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun

252 Gәmi daşımalarında şturman qeydi nәdir?

•

Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir

253 CPT şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırdıqdan sonra
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun

254 FAS şәrti daxilindә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun

255 CFR şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun

•

Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun

256 EXW şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun

257 BKӘ verilәn sığorta polisi nәdir?

•

Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Müqavilәdә göstәrilәn bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn
tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir

258 FCA şәrtinә әsasәn satıcının öhdәliklәri:

•

Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir
Öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir

259 Reklamasiya nәdir?

•

satıcının alıcıya iradı
“әmtәәnin vaxtında alınması barәdә alıcının satıcıya göndәrdiyi tәşәkkür mәnsubudur
alıcının satıcıya etirazı barәdә mal göndәrәnin tәlәbnamәsidir
müqavilә şәrtlәrindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәri düzgün yerinә yetirmәdikdә, mal alanın mal verәndәn etdiyi
tәlәbdir
alıcının satıcıya iradı

260 Oferta nәdir?

•

özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә çeşid, miqdar, maddi mәsuliyyәt әks etdirәn sәnәddir
kommersiya sövdәlәşmәsinin bağlanması üçün formal tәklifdir ki, özündә razılaşmanın mövcud şәrtlәrini әks
etdirir (çeşid, miqdar, qiymәt, müddәt, tәrәflәrin maddi mәsuliyyәti)
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

261 Sorğu nәdir?

•

özündә istehsalçının alıcıya göndәrdiyi tәlәbnamәdir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir
özündә satıcının alıcıya müraciәtini әks etdirәn “kommersiya sәnәdidir”
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur

262 Danışıqların aparılması sxeminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

dialoq, söhbәtin başa çatması
danışıqların tez başa çatması mәqsәdilә rәsmi olaraq müqavilә imzalamaq

tәqdimetmә, kommersiya sövdәlәşmәsinin xarakterinә uyğun giriş vermәk
salamlaşma
öz tәkliflәrini vә öhdәliklәrini әhatәli surәtdә ifadә etmәk

263 İşgüzar protokol nәdir?

•

danışıqların aparılması üçün qonaqların dәvәt olunması, protokolun yazılması (vaxt, reqlament, iyerarxiy
işgüzar görüşlәrin aparılması qaydasıdır (görüşün vaxtı, yeri, şәraiti, qәbulun seçilmәsi, qonaqların siyahısı)
xarici ticarәt әlaqәlәrinin yaradıldığı vaxt, tәrәflәrin bağladığı saziş
danışıqların yeri, şәraiti, beynәlxalq saziş qaydaları
danışıqların yeri, şәraiti, göstәrilәn sәnәd (yerin rahatlığın, sәs küysüz şәrait

264 Nitqә verilәn tәlәblәr hansılardır?

•

dәqiqlik, kәsәrlik, obyektivlik bacarığı
bilgilik, mәntiqlik, savadlı, loqik, emosional çalarlar vermәk
hadisәlәrә birbaşa müdaxilә qabiliyyәti, özünü müdafiә
obyektiv düşüncә, dinlәmәkdәnsә müdaxilә etmәk
subyektiv, müdaxilә az danışmaq

265 İşgüzar danışıqların aparılmasına hansı daxil deyil?

•

ancaq faktlarla әsaslanmaq, detallara çox da fikir vermәmәk
tәrәf müqabili sıxışdırmaq, daha çox mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә tәkbaşına fәaliyyәtә can atmaq
tәrәf müqabili ilә konfliktdәn qaçmaq
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürәkkәblәşdirmәmәk
aydın vә qısa danışmaq, mәn kәlmәsindәn ehtiyatla istifadә etmәk

266 Hesab faktura (invoice, final invois:

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdәtutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrmәlәrdә yazılan sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

267 Fraxt üçün sifariş nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçinintәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

268 Malgöndәrmәnin hansı bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә mәhsulun qiymәti, kontraktda
göstәrilmiş sәrhәd mәntәqәsinә kimi çatdırılması xәrclәri vә sığorta haqqı (müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu
hald daxildir:

•

frankozavod (EXW);
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF);
gәmidә satılmışdır (DES);
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF);
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU);

269 Ticarәt vasitәçilik әmәliyyatı nәdir?

•

Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır

•

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçiya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır

270 Aşağıdakılardan hansı konosamentdә әks olunan mәlumatlara aid deyil:

•

Konosamentin verilmә tarixi
Konosamentin verildiyi yer
Bildiriş üçün ünvan
Yüklәmә vә boşaltma limanlarının adı
Mal haqda mәlumat

271 Konosamentdә әks olunan mәlumatlara daxil deyil:

•

konosamentin verilmiş surәtlәrinin sayı
gәminin qurulduğu verf
gәminin adı vә sahibi
göndәrәn
fraxtın mәblәği vә ödәniş forması

272 Alıcı ofertanın bütün şәrtlәri ilә razılaşdıqda hansı hәrәkәtlәri yerinә yetirilir?

•

Ofertaya qarşı әks oferta göndәrir
Poçt vә ya teleqraf vasitәsilә satıcıya yazılı şәkildә onu tәsdiq etmәk barәdә cavab göndәrir
Sifariş olunan әmtәәni qәbul etmәyә hazırlaşır
Әmtәәni göndәrmәyә başlayır
Müqavilәni imzalayıb geri qaytarır

273 Ticarәt kompensasiya sövdәlәşmәlәri әn geci hansı müddәtdә başa çatmalıdır?

•

48 ay müddәtindә
24 ay müddәtindә
36 ay müddәtindә
12 ay müddәtindә
6 ay müddәtindә

274 Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

•

Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn
sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir

275 Göndәrilmә üçün order nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

276 Nümunәvi kontraktlar üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?

•

Birca komitәlәrinin müәyәnlәşdirdiyi qaydada

•

Arbitraj qaydasında
Qarşılıqlı anlaşma qaydasında
Gömrük orqanlarının hәll etmәsi qaydasında
Nümunәvi kontraktı hazırlanmış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada

277 Fors major halında tәrәflәrdәn biri müqavilәnin yerinә yetirilmәsindәn imtina etdikdә tәrәflәrdәn hansı
o birisi tәrәfә dәyәn zәrәri ödәyir?

•

Alıcı satıcıya dәyәn zәrәri ödәyir
Heç biri o biri tәrәfә dәyәn zәrәri ödәmir
Qarşılıqlı hesablaşma әsasında dәymiş zәrәr ödәnilir
Alıcı vә satıcı tәrәfindәn müştәrәk qaydada nәqliyyat müәssisәsinә dәyәn zәrәri ödәyirlәr
Satıcı alıcıya dәyәn zәrәri ödәyir

278 Bonus güzәşti:

•

Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Satıcının xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

279 Hesab spesifikasiya (invoise spesification) hansı sәnәddir?

•

Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyasının
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir

280 Göndәrmә barәdә tәlimat:

•

Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıya müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Sifariş olunan әm tәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

281 Müqavilә tәrәflәri arasında әlaqә hüquqi cәhәtdәn nә vaxt bitmiş hesab olunur?

•

Әmtәә tam hәcmdә istehsal olunduqdan sonra
Әmtәәnin әksәr hissәsi satıcı tәrәfindәn alıcıya göndәrildikdәn sonra
Götürdüklәri öhdәliklәri yerinә yetirdikdәn sonra
Aralarında müqavilә imzalandıqdan sonra
Әmtәәni göndәrmәk üçün gәmi fraxt etdikdәn sonra

282 Sәnaye xam mallarının alqı satqısı üçün nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat tәrәfindәn hazırlanır?

•

BMT nin AİK sı
Birja komitәlәri
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları
Milli sahibarlar ittifaqları
Sahә birliklәri

283 Qiymәtdәn ümumi (sadә) güzәşt:
Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir

•

Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

284 Konosamentin hansı növlәri var?

•

Adlı; Orderli
Daxili; Xarici
Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә; İmtiyazlı
Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә
Avtomobil; Dәmir yolu; Avio

285 Müqavilәdә qәti qiymәt (firm, fixe:

•

Azad şәkildә konvertasiya olunan valyuta ilә ödәnilmәklә iri idxal vә ixrac әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi
qiymәtdir
Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun vazar qiymәtinin dәyişmәsindәn
asılı olaraq yenidәn baxılan qiymәtdir
Әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәәnin göndәrildiyi anda hesablanan
qiymәtdir
Müqavilә imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә dәyişilmәyәn qiymәtdir
Dünya qiymәtlәri sәviyyәsini әks etdirәn vә xüsusi mәlumat mәnbәlәrindә әks etdirilәn qiymәtlәrdir

286 Hәr növ mәhsulun alqı satqısı üçün bir neçә variant nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat tәrәfindәn
işlәnib hazırlanır?

•

BMT nin AİK sı
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları
Milli sahibkarlar ittifaqları
Sahә birliklәri
Birja komitәlәri

287 Kovernot hansı sәnәddir?

•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә
öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir

288 Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir?

•

Transfer qiymәtlәr әsasında
Mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
Çevik qiymәtlәr әsasında
Dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
Tәrәflәrin razılaşdırdıqları qiymәtlәr әsasında

289 Konosament nәdir?

•

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

290 İndent nәdir?

•

Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda onun qiymәtindә alıcıya edilәn güzәştdir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır

291 Reys sığorta polisi nәdir?

•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә
öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir

292 Nәqliyyat sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?

•

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Satıcını alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

293 Keyfiyyәt barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir?

•

Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud ödәnilmiş pulun geri qaytarılması vasitәsilә
Çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә
Güsurların aradan qaldırılması vә ya әmtәәnin qiymәtinin aşağı salınması ilә
Әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә

294 Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir?

•

Transfer qiymәtlәr әsasında
Mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
Çevik qiymәtlәr әsasında
Dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
Tәrәflәrin razılaşdıqları qiymәtlәr әsasında

295 Refaksiya nәdir?

•

Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır

296 Tsetsioner kimdir?

•

TMŞ lәr
Öz ölkәsinin istehsalçısından әmtәә alaraq xarici ölkәyә satan ticarәt tәşkilatlarıdır
Әmtәәnin daşınmasını öz üzәrinә götürәn nәqliyyat tәşkilatıdır
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İdxalçıdır

297 Tsetsiya nәdir?

•

Nәqliyyat müәssisәnin vәzifәsini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İdxalatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İxracatçıdır
İxracatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İdxalatçıdır

298 Konpensasiya satınalmalar üzrә öhәdәliklәr göndәrilәn malın xarakterindәn asılı olaraq neçә ili әhatә
edir?

•

1 ilәdәk olan müddәti
5 ili
10 15 ili
20 25 ili
5 10 ili

299 Miqdar barәdә alıcının iradi hansı qaydada ödәnilir?

•

Güsürların aradan qaldırılması vә ya әmtәәnin qiymәtinin aşağı salınması ilә
Çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud ödәnilmiş pulun geri qaytarılması vasitәsilә
Әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә

300 Benifikasiya nәdir?

•

Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir

301 Ticarәt firmaları

•

Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır
Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdansatış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye itsehlakçılarına satan firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmtәәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

302 Distributorun vasitәçiliyi nәdir?

•

İstehsalçıdan asılı olmayan tijarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır

303 Broker kimdir?

•

uzun müddәtә alıcı ilә satıcının әlaqәsini yaradan firmalardır
qısa müddәtli әlaqәlәri yaradan, malı alıb özününkülәşdirәn firmalardır
uzun müddәt әlaqә yaradan anbarı olan vasitәçilәrdir
anbarı olan, ticarәt şәbәkәsi olan iri kompaniyalardır

birjada alıcı ilә satıcı әsasında әmtәә satışı, alışı, dәyişdirilmәsi üzrә ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsindә
vasitәçi rolunu yerinә yetirir

304 Broker әmәliyyatları hansı әmәliyyatlardır?

•

Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәlәrinin bağlanmasıdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir

305 Hansı firmalar ticarәtvasitәçi firmalardır?

•

Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrini hәyata keçirәn firmalardır
Hüquqi vә tәsәrrüfat munasibәtlәri cәhәtdәn istehsalçı vә istehlakçıdan asılı olan firmalardır
İstehsalçı tәrәfindәn onun әmtәәlәrini satmaq üçün yaradılan firmalardır
Hüquqi vә tәsәrrüfat münasibәtlәri cәhәtdәn istehsalçı vә istehlakçıdan asılı olmayan firmalardır
Hüquqi şәxs olmayan vә istehsaldan asılı olan firmalardır

306 Çikaqo әmtәә birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986 cı ildә
1980 ci ildә
1997 c ildә
1919 cu ildә
1877 ci ildә

307 Ümumi cәrimәnin miqdarı vaxtında göndәrilmәmiş әmtәәnin dәyәrinin neçә faizindәn artıq ola bilmәz?

•

50
0,1
15
10
5

308 Spotbazar dedikdә nә başa düşülür?

•

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

309 Dәrc olunan qiymәtlәrin tәrkibinә daxil deyil:

•

birca kotirovkaları
firma qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә vә kontraktların qiymәtlәri
hәrraj qiymәtlәri
arayış qiymәtlәri

310 Tender nәdir?

•

hәr hansı bir tәklifin vә ya nouxaunun alışıdır
yüksәk әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәtbiq olunan fәaliyyәt növüdür
mal satışı üçün qәnaәtli әmәliyyatların hәyata keçirdiyi әmәliyyatlardır
malların göstәrilmәsi üçün sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qәnaәtli kommersiya әmәliyyatlarını yerinә
yetirmәk mәqsәd ilә tәşkilatların hәyata keçirilmәsi
hәr hansı bir vә ya tәklifin satışıdır

311 Respublikada neçә birja fәaliyyәt göstәrir?

•

2
8
5
3
1

312 Hәrracın keçirilmәsi kim tәrәfindәn idarә olunur?

•

mühasib
mәslәhәtçi
hüquqşünas
hәrrac komitәsi
ekspert

313 Hәrrac nәdir?

•

kütlәvi xassәyә malik olan yalnız әrzaq malları satılan birjalardır
ildә bir dәfә tәşkil olunan topdan ticarәtdir
daimi fәaliyyәt göstәrәn, kütlәvi xarakter daşıyan ticarәtdir
әvvәlcәdәn yeri, vaxtı müәyyәn edilmiş xüsusi vә kütlәvi xassәyә malik olan malların satış üsuludur
vaxtı müәyyәnlәşdirilmiş, simvolik qiymәtlәr tәtbiq olunan topdan ticarәtdir

314 London metal birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986cı ildә
1997ci ildә
1919cu ildә
1877ci ildә
1980ci ildә

315 Avropa birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986cı ildә
1980ci ildә
1919cu ildә
1997ci ildә
1877ci ildә

316 Qrantı kimdir?

•

agentdir
satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır
istehsalçıdır
satış hüququ verilmiş şәxsdir
istehlakçıdır

317 Beynәlxalq neft birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986cı ildә
1997ci ildә
1919cu ildә
1980ci ildә
1877ci ildә

318 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә birjalar tәşkilatihüquqi nöqteyinәzәrdәn necә bölünür?
qapalı, ümumi vә xüsusi birjalar

•

ümumi vә xüsusi birjalar
ümumi vә kütlәvi birjalar
kütlәvi vә xüsusi birjalar
açıq vә qapalı birjalar

319 Birja komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nә aid deyil?

•

birja üçün zәruri olan bölmәlәrin yaradılması
birja üzvlәrinin ümumi iclasları arasındakı dövrdә bica fәaliyyәtinә rәhbәrlik edilmәsi
birjanın maliyyә vәsaitlәrindәn istifadәyә sәrәncam verilmәsi
birjanın iş qaydaları haqqında qәrar qәbul edilmәsi
birjanın bütün işlәri üzrә dövlәt tәşkilatlarında tәmsil olunması

320 Hedjirinq nәdir?

•

ticarәt agentliklәrinin sәhlәnkarlığından baş verәn әmәliyyatdır
opsion müqavilәlәrindә qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә aparılan
әmәliyyatlardır
forsmajor hallarının xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunmamış әmәliyyatlardır
fyuçers birjalarında (heçlәşmә) qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә aparılan
әmәliyyatlardır
tenderlәrdәki qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn baş verәn әmәliyyatlardır

321 Kütlәvi birjalar nәdir?

•

Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur
İtaliyada yaranmış sonra digәr ölkәlәrdә yayılmış regional birjadır
ABŞda geniş yayılmış birjadır
Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış fәaliyyәt miqyasına görә regional xarakter daşıyan birjadır
inkişaf etmiş ölkәlәrdә üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir

322 Xüsusi birjalar nәdir?

•

üzvlәrinin sayı qeyrimәhdud olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur
üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı az olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı mәhdud olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir

323 Katastrofik risk nәdir?

•

gәlirlәrin bir hissәsinin geri qaytarılmasıdır
müflislәşmә ilә bağlı riskdir
mәnfәәt itirilir
gәlirlәr itirilir
ikinci dәrәcәli mәnfәәtlәrin itirilmәsidir

324 Mümkün risk nәdir?

•

mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
mәnfәәtin artması ehtimal olunur
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir

325 Risk nәdir?

•

mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır
mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir
mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır

•

kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır

326 Heçlәşmә nәdir?

•

mümkün riskdir
riskin artırılması üsuludur
minimal riskdir
riskin azaldılması üsuludur
katastrofik riskdir

327 Müәyyәn istehlak xüsusiyәtlәrinә, keyfiyyәtә, dizayna, marka adına vә xarici tәrtibata malik olan
mәhsul:

•

yuxarıda göstәrilәn heç bir varianr doğu deyildir.
güclәndirilmiş (qüvvәtlәndirilmiş) mәhsuldur;
mәzmunca mәhsuldur;
real mәhsuldur;
yuxarıda göstәrilәn bütün variantlar doğudur;

328 Aşağıda göstәrilәn mallardan hansı beynәlxalq hәrrajlarda satılmır?

•

tütün
çay
yuyulmamış yun
texnologiya
xәzdәri mәhsulları

329 Beynәlxalq neft birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986cı ildә
1997ci ildә
1919cu ildә
1980ci ildә
1877ci ildә

330 Birja komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nә aid deyil?

•

birja üçün zәruri olan bölmәlәrin yaradılması
birjanın iş qaydaları haqqında qәrar qәbul edilmәsi
birjanın maliyyә vәsaitlәrindәn istifadәyә sәrәncam verilmәsi
birja üzvlәrinin ümumi iclasları arasındakı dövrdә bica fәaliyyәtinә rәhbәrlik edilmәsi
birjanın bütün işlәri üzrә dövlәt tәşkilatlarında tәmsil olunması

331 Fyuçers sazişi nәdir?

•

lizinq әmәliyyatları vasitәsilә hәyata keçirilәn әmәliyyat
fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği ödәnilmәklә
sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği
ödәnilmәmәklә sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği ödәnilmәklә
sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini hәyata keçirmәyәn fәaliyyәtdir
pulun adi banka ödәnilmәsi ilә malın göndәrildiyi saziş

332 Әmtәә birjaları vә birja ticarәti haqqında ARnın qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1993cü il
1999cu il
2000ci il

•

2001ci il
2003cü il

333 Birja nәdir?

•

әmtәәlәrin son istehlakçıya satışını hәyata keçirәn kütlәvi satış bazarıdır
ildә bir dәfә keçirilәn topdan bazardır
әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır
әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır
әmtәәlәrin sonradan satılması üçün topdan bazardır

334 Malın mülkiyyәtinin ixracatçıda olduğu, mal pulunun mal satıldıqca ödәndiyi ödәmә formasına nә
deyilir?

•

Açıq hesab yolu ilә ödәmә
Akreditvlә ödәmә
Polis qarşılığı ödәmә
Konsiqnasiya satış vә ödәmә
Nağd ödәmә

335 Distribyutor kimdir?

•

iri sәnaye firmalarındanistehsalçılardan topdan mal tәchizatı әsasında satışı hәyata keçirәn, marketinq vә
vasitәlәri xidmәtlәri göstәrәn firmadır
tez xarab olan әrzaq mallarının satıcılarıdır
dәrman mәmulatlarının satışını hәyata keçirәn müәssisәlәrdir
K/T mallarının topdan satışıdır
yalnız nüfuzlu malların topdan satışı

336 Birbaşa kompensasiya sövdәlәşmәlәri

•

İxracatçının idxalatçı firmadan onun sonradan ekvivalent miqdarda ixracatçıdan mal alacağı barәdә öhdәlik
götürmәsi әvәzindә ondan mal alması üzrә bağlanmış sövdәlәşmәdir
İstehsal bölmәlәri müstәqil ixrac әmәliyyatları hәyata keçirәn vә çoxlu müxtәlif kontragentlәri olan TMŞ
tәrәfindәn hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrdir
Bir tәrәfin ikinci tәrәfә әmtәә, texnalogiya vә xidmәtlәr göndәrilmәsini, onun isә bundan yeni istehsal güclәri
yaratmaq üçün istifadә etmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
Valyutada hesablaşmanı nәzәrdә tutmayan, qarşılıqlı şәkildә eyni dәyәrdә әmtәә göndәrilmәsini nәzәrdә tutan
sövdәlәşmәdir
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının öz öhdәliklәrini üçüncü tәrәfә vermәklә hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrdir

337 Komisyon mükafat nәdir?

•

mәişәt cihazlarının tәhvil verilmәsinә görә mükafat
mebel mallarının satışından alınan mükafat
әrzaq mallarının satışına görә alınan mükafat
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin vә müqavilәlәrin tәşkilinә görә vasitәçiyә verilәn muzd, haqqdır
müxtәlif xidmәtlәrin tәşkilinә görә istehsalçıya verilәn mükafat

338 Kommivoyajer kimdir?

•

mәişәt cihazlarının xırda satıcılardır
mebel vә iri mәişәt mәmulatlarını nümunәlәrlә satışdır
iri ticarәt firmalarının sәyyar ticarәt agenti olub, әmtәәlәrin nümunәlәrini alıcılara göstәrmәklә әmtәәlәri onlara
tәklif edir
әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir
malların açıq sәrgi nümayişi ilә satılmasıdır

339 Komissioner kimdir?
malların açıq sәrgi nümayişi ilә satılmasında iştirak edәn şәxs

•

әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir
öz adından başqasının xeyrinә öz hesabına әmtәә satan vasitәçi
komission haqqını alıb, öz işini bitirmiş ticarәt agenti
mebel vә iri mәişәt mәmulatlarını nümunәlәrlә satışıdır

340 Yenidәn satma üzrә әmәliyyat hansıdır?

•

әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir

341 Konsiqnat kimdir?

•

qısa müddәt alıcı vә satıcını әlaqәlәndirәn vasitәçi
sәrәncamında әmtәәlәr olan, lakin onların sahibi olmayan şәxs
sәrәncamında әmtәә olmayan, yalnız müqavilә olan vasitәçi
sәyyar satıcı olaraq yalnız komisyon haqqı tәlәb edәn aralıq satıcıdır
anbarı olan, mal satmaq üçün yüksәk peşәkarlığı olan şәxs

342 BMTnin tәsnifatına görә hansı iqtisadi fәaliyyәt növü xidmәt bölmәlәrinә aid edilmir?

•

Әtraf mühitin qorunması üzrә xidmәtlәr
Nәqliyyat xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәt xidmәtlәri
Vasitәçilik xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri

343 Әgәr vasitәçi öz hesabına vә öz adından mәhsulu alır vә tәkrarәn alıcıya öz adından vә öz hesabına
satırsa bu sövdәlәşmә necә adlanır:

•

Zәmanәtli sövdәlәşmә
Distribyuter sövdәlәşmәsi
Komissiya sövdәlәşmәsi
Tәkrar satış
Konsiqnasiya sövdәlәşmәsi

344 Telgel üsulu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Әmtәәlәrin ilkin baxış üzrә seçilәrәk alıcıya göndәrilmәsini
Yeni әmtәәlәrin istehsalını
Әmtәәnin seçilәrәk göndәrilmәsini
Әmtәәnin necә varsa, elә dә göndәrilmәsini
Maşın vә avadanlıqların göndәrilmәsini

345 İxtisalaşmış ixrac firmaları

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır

346 Konfirmasiya evlәri hansı firmalardır?
Öz prinsipialı üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır

•

Müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq prinsipialın adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәr bağlayan, yaxud da
sövdәlәşmәlәrin bağlanılmasında vasitәçilik edәn fiamalardır
Öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adındın xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsinin
alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
Alıcıya istehsalçı ixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır
Öz ölkәsinin bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır

347 Xaricdәn mal alınması üzrә agent firması hansı firmalardır?

•

Öz ölkәsinin bir vә ya bir neçә sәnaye frmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır
Öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsinin
alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
Alıcıya istehsalçı ixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır
Öz prinsipialı üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır
Müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq prinsipialın adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәrin bağlanılmasında
vasitәçilik edәn firmalardır

348 Birja sazişlәrinin mәqsәdinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

kommersiya әmәliyyatları
maliyyә әmәliyyatları
ixrac әmәliyyatları
idxal әmәliyyatları
real malın alqısatqısı

349 Birjalarda bağlanılan sazişlәrin növlәrinә daxildir:

•

sәnayekompensasiya sazişlәri
kompensasiya sazişlәri
real mallar üzrә sazişlәr
ticarәt sazişlәri
kommersiya sazişlәri

350 Mal nomenklaturasına görә aşağıdakılardan hansı mal birjalarının növlәrinә aiddir?

•

әmtәә birjaları
universal birjalar
әmәk birjaları
valyuta birjaları
fond birjaları

351 Beynәlxalq ticarәt dövriyyәsinin neçә faizi beynәlxalq mal birjalarının payına düşür?

•

.5
.3
.15
.6
.2

352 Beynәlxalq birja hansı birjadır?

•

Heç biri
Konkret dünya bazarına xidmәt edәn birjadır
Universal birja
Birja ticarәtinin çox geniş әhatәli obyektlәri üzrә әmәliyyatlar hәyata keçirilәn birjadır
Әmtәәlәr üzrә ixtisaslaşmış birjadır

353 Beynәlxalq ticarәtdә oynadıqları rola vә funksiyasına görә birjaların hansı növü var?

•

Kakao birjası; Pambıq birjası; Taxıl birjası
İxtisaslaşdırılmış birjalar; İxtisaslaşdırılmamış birjalar
Kәnd tәsәrrüfatı malları satılan birjalar; Sәnaye mәhsulları satılan birjalar
Metal birjalar; Neft birjaları
Beynәlxalq birjalar; Milli birjalar

354 Beynәlxalq әmtәә birjaları:

•

Ölkә daxilindә xarici әmtәәlәrin topdan vә pәrakәndә satış tacirlәrinә satıldığı ölkә daxilindә daimi fәaliyyәtdә
olan bazardır
Xarici ölkәlәrdә әmtәәlәrin satıldığı bazardır
Xarici ölkә malının satıldığı vә mövsümi xarakter daşıyan bazardır
Yeni әmtәәlәrin, xammalın alqısatqısının hәyata keçirildiyi daimi fәaliyyәtdә olan bazardır
Kütlәvi xammal vә әrzaq mallarının alqısatqısının hәyata keçirildiyi, daimi fәaliyyәtdә olan bazardır

355 Beynәlxalq birjalarda әmtәәlәr hansı qiymәtlәrlә satılır?

•

Transfer qymәtlәri ilә
Hәmin anda mövcud olan bazar qymәtlәri ilә
Sorğu qymәtlәri ilә
Preyskurant qiymәtlәri ilә
Birja kotirovkaları qymәtlәr ilә

356 Birja sazişinin bağlanması üçün alıcıya hansı sәnәd verilir

•

konosamentin surәti
sazişin surәti
varrant
spesifikasiya
hesabfaktura

357 Tender şәrtlәri hansılardır

•

avadanlığın, yaxud sair malların adı vә miqdarı
bütün cavablar doğrudur
arbitraj, cәrimә, tәminat, tәlәbnamә şәrtlәri
әsas alışveriş şәrtlәri, o cьmlәdәn mal göndәrilmәsi müddәti, qiymәtin qoyulması qaydası
hәmin avadanlığın bütün texniki şәrtlәri, texnikiiqtisadi xarakteristikası

358 Torqların keçirilmәsi hansı mәrhәlәyә bölünür

•

kontraktın imzalanması
bütün cavablar doğrudur
torqların hazırlanmasına
torq iştirakçıları tәrәfindәn tәkliflәrin tәqdimatına
malgöndәrәnin seçilmәsi

359 Keçirilmәsi üsulundan asılı olaraq torqlar neçә növә ayrılır

•

8 növә
2 növә
1 növә
3 növә
5 növә

360 Hәrrac ticarәtilә mәşğul olan firmaları şәrti olaraq neçә ixtisaslaşmış qrupa ayırmaq olar

•

ixtisaslaşdırılmış firmalar

•

bütün cavablar doğrudur
fermerlәr ittifaqına mәxsus hәrrac firmaları
kooperativlәrә mәxsus hәrrac firmaları
brokerkomission firmaları

361 Hәrracda satılan malın dәyәrinin neçә faizi kontrakt imzalandığı vaxtda ödәnilir, qalan hissәsi isә malı
tәhvil götürdükdә

•

2030%i
3040%i
4050%i
3040%i
1015%i

362 ABŞda, Kanadada beynәlxalq hәrrac satdıqları malların neçә faizi xәzdәri mallarının payına düşür

•

50%zi
.85
100%i
70%i
60%i

363 Beynәlxalq hәrrac nәdir?

•

uzun müddәtә keçirilәn hәrrac
bazarın müәyyәn yerlәrindә fәaliyyәtdә olan vә mütәşәkkil tәşkil edilmiş ticarәt qurumudur
dövri keçirilәn hәrrac
açıq keçirilәn hәrrac
daimi keçirilәn hәrrac

364 Bu gün beynәlxalq birja ticarәtinin dinamikasını vә strukturunu şәrtlәndirәn amillәr

•

bazarların inhisarlaşmasında vә real mallarla ticarәtin hәyata keçirilmәsi formalarında irәlilәyişlәr
әvәzedici mallar tәtbiqinin daim artması vә getdikcә yeni birja mallarının meydana gәlmәsi
bütün cavablar doğrudur
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
konkret dünya mal bazarlarında tәlәb vә tәklif nisbәtinin dinamikliyi

365 Beynәlxalq mal birjası mal nomenklaturasına görә neçә növә ayrılır

•

dar ixtisaslaşmış birjalar
bütün cavablar doğrudur
universal birjalar
ixtisaslaşmış birjalar
qeyriixtisaslaşmışbirjalar

366 Nәşr edilәn qiymәtlәrin növlәrini hansı variant әks etdirir?

•

hesabat qiymәtlәri, arayış qiymәtlәri
arayış qiymәtlәri, birja kotirovkaları
hәrrac qiymәtlәri, alqısatqı qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri, iri firmaların tәklif etdiklәri qiymәtlәr
iri firmaların tәklif etdiklәri qiymәtlәr, alqısatqı qiymәtlәri

367 Beynәlxalq sәrgi vә yarmarkaları tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatların sayı:
6
2
1

•

•

3
5

368 Beynәlxalq sәrgilәr vә yarmarkaların fәaliyyәtini tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar hansılardır:

•

Ticarәtçilәr assosiasiyaları
İctimai tәşkilatlar
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
Beynәlxalq yarmarkalar ittifaqı
Xarici ticarәt palataları

369 Sәrgilәr vә yarmarkalar hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәndirilir:

•

Fәaliyyәt növünә görә
Nümayiş etdirilәn malların çeşidinә görә
Yerlәşdiyi әraziyә görә
İştirakçıların tәrkibinә vә iqtisadi әhәmiyyәtinә görә
Әhatә dairәsinә görә

370 Ticarәtsәnaye sәrgilәri nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәtdә xidmәt edәn sәrgilәrdir
Öz ölkәsinin bütün sahәlәrdә istehsal fәaliyyәtindә әldә etdiyi nailiyyәtlәrin 3 hәftәdәn çox olmayan müddәtdә
әks etdirildiyi sәrgidir
İlin müәyyәn vaxtında müәyyәn olunmuş vaxtda eyni bir yerdә mütәmadi olaraq toplanan bazardır
Bir vә ya bir çox müxtәlif ölkәnin istehsal, elm vә texnikanın bir vә ya bir neçә sahәsindә әldә etdiklәri
nailiyyәtlәrin nümayiş etdirildiyi sәrgidir
Müxtәlif nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә etmәklә sәrgiyә gәlәnlәrin dairәsini genişlәndirmәk mәqsәdilә keçirilәn
sәrgilәrdir

371 Sәyyar sәrgilәr nәdir?

•

Öz ölkәsinin xaricdә olan konsulluq vә digәr nümayәndәliklәrindә keçirilәn sәrgidir
Bir vә ya bir neçә müxtәlif ölkәnin elm vә texnika sahәsindә nailiyyәtlәrini әks etdirdiklәri sәrgidir
İlin müәyyәn vaxtında müәyyәn olunmuş vaxtda eyni bir yerdә mütәmadi olaraq toplanan bazardır
Müxtәlif nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә etmәklә sәrgi iştirakçılarının dairәsini genişlәndirmәk mәqsәdilә
keçirilәn sәrgidir
Öz ölkәsinin bütün sahәlәrdә әldә etdiyi nailiyyәtlәrini üç hәftәdәn çox olmayan müddәtә әks etdirdiyi sәrgidir

372 Qısamüddәtli (solo) sәrgilәr nәdir?

•

Öz ölkәsinin xaricdә olan konsulluq vә digәr nümayәndәliklәrindә keçirilәn sәrgilәr
Bir vә ya bir neçә müxtәlif ölkәnin elm vә texnika sahәsindә nailiyyәtlәrini әks etdirdiklәri sәrgidir
İlin müәyyәn vaxtında müәyyәn olunmuş vaxtda eyni bir yerdә mütәmadi olaraq toplanan bazardır
Öz ölkәsinin bütün sahәlәrdә istehsal fәaliyyәtindәn әldә etdiyi nailiyyәtlәrin 3 hәftәdәn çox olmayan müddәtdә
әks etdirildiyi sәrgidir
Müxtәlif nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә etmәklә keçirilәn sәyyar sәrgilәrdir

373 Sәnaye nümunәlәrinin daimi sәrgisi:

•

Öz ölkәsinin xaricdә olan konsulluq vә digәr nümayәndәliklәrindә keçirilәn sәrgilәr
Öz ölkәsinin bütün sahәlәrdә әldә etdiyi nailiyyәtlәrin üç hәftәdәn çox olmayan müddәtdә әks etdirildiyi sәrgidir
İlin müәyyәn vaxtında müәyyәn olunmuş vaxtda eyni bir yerdә mütәmadi olaraq toplanan bazardır
Bir vә ya bir neçә müxtәlif ölkәnin elm vә texnika sahәsindә nailiyyәtlәrinin әks etdirdiyi sәrgidir
Müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә etmәklә sәrgi iştirakçılarının dairәsini genişlәndirmәk mәqsәdilә keçirilәn sәrgidir

374 Beynәlxalq yarmarka nәdir ?
Hәr il eyni vaxtda dünyanın müәyyәnlәşdirilmiş bir sıra şәhәrlәrindә keçirilәn sәrgilәrdir
Öz ölkәsindә bütün sahәlәrdә istehsal fәaliyyәtindәn әldә etdiyi nailiyyәtlәrin üç hәftәdәn çox olmayan müddәtdә
әks etdirldiyi sәrgidir

•

Bir vә ya bir neçә müxtәlif ölkәlәrin istehsal, elm vә texnikanın bir vә ya bir neçә sahәsindә әldә etdiklәri
nailiyyәtlәrin nümayiş etdirldiyi sәrgidir
İlin müәyyәn vaxtında müәyyәn olunmuş vaxtda eyni bir yerdә mütәmadi olaraq toplanan bazardır
Müxtәlif nәqliyyat vastәlәrindәn istifadә etmәkdә sәrgiyә gәlәnlәrin dairәsini genişlәndirmәk mәqsәdilә keçirilәn
sәrgilәrdir

375 Yarmarkaların keçirilәmsindә nәzәrdә tutulan әsas istiqamәtlәrdәn biri

•

mal satmaq
kommunikasiya әlaqәlәri yaratmaq
müqavilә bağlamaq
sifariş vermәk
mal almaq

376 Müxtәlif risklәrin sığortalanması üzrә xidmәtlәr kompleksı necә adlanır:

•

konsaltinq xidmәtlәri
marketinq xidmәtlәri
maliyyә xidmәtlәri
sığorta xidmәtlәri
bank xidmәtlәri

377 Beynәlxalq ticarәtdә әmtәәlәrin beynәlxalq hәrәkәtini tәmin edәn nәqliyyat әmәliyyatlarına hansı daxil
deyil:

•

aralıq mәntәqәlәrdә yüklәrin diqәr nәqliyyat vasitәlәrinә yüklәnmәsi
daşınma sәnәdlәrinin tәrtibi
yüklәrin daşınması
göndәrilәn әmtәәlәrin keyfiyyәtә uyğunluq sertifikatı
beynәlxalq tranzit daşınmaları

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

•

marketinq adlanır
lizinq adlanır
pablisiti adlanır
injinirinq adlanır
icarә adlanır

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

•

nouhau
imicmeykerlik
monitorinq
konsaltinq
injinirinq

380 Tәşkilatı mәrhәlә nә ilә әlaqәdardı

•

bütün cavablar doğrudur
sәrgi satışın keçirilmәsi ilә
mәnfi vә müsbәt cәhәtlәrin qiymәtlәndirilmәsilә
reklam kataloqunun hazırlanması ilә
yarmarka komitәsinin yaradılması ilә

381 Yarmarka komitәsinin qәrarı necә rәsmilәşdirilir?

•

rәsmi әmrlә tәsdiqlәnir
tәlәbnamәlәr ilә rәsmilәşdirilir
oferta ilә yekunlaşır

•

protokolda әks olunur
sifariş blankında әks olunur

382 Aşağıdakılardan hansı yarmarka komitәsi arbitracının fәaliyyәtinә daxil deyil?

•

yarmarka ticarәtinin iştirakçılarına hüquqi mәsәlәlәr üzrә mәslәhәtlәr verir
yarmarkaya hüquqi xidmәti tәmin edir
yarmarka iştirakçılarına mәslәhәt verir
yarmarkanın başlangıc mәrhәlәsini tәşkil edir
müqavilә qabağı mübahisәlәri nәzәrdәn keçirir

383 Yarmarkaya tәqdim olunmuş әmtәә nümunәlәrinin qәbulu vә saxlanmasını kim tәmin edir?

•

müqavilәlәrin uçotu qrupu
yarmarka nәzarәt qrup
yarmarka komitәsi
yarmarka direktorluğu
yarmarka tәtbiq qrupu

384 Yarmarkalarda bağlanmış müqavilәlәri kim qeydiyyata alır?

•

yarmarka komitәsinin işçi qrupu
yarmarka komitәsi
müqavilәlәrin uçotu üzrә qrup
yarmarka direktorluğu
yarmarkanın ümumi iclası

385 Yarmarka komitәsi yarmarka ticarәtinin hansı mәrhәlәsindә yaradılır?

•

әsas mәrhәlәsindә
tәşkilati mәrhәlәsindә
yekun mәrhәlәsindә
başlanğıc mәrhәlәsindә
aralıq mәrhәlәsindә

386 Yarmarka ticarәtinin tәşkili zamanı onun keçirilmәsinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

•

başlanğıc, satış
başlangıc,tәşkilati,yekun
tәşkilati vә yekun
alışdan әvvәl, alışdan sonra
tәşkilati, satış

387 Sahә әlamәtlәrinә görә yarmarkalar necә bölünürlәr?

•

bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları yarmarka
daimi olmayan yerli yarmarkalardır
hәftәdә bir dәfә keçirilәn sahәlәrarası istehsal sahәlәrini әhatә edәn yarmarkalara bölünür
yarmarkalar sahәlәr vә sahәlәrarası müxtәlif istehsal sahәlәrinin mәmulatlarını әhatә edәn yarmarkalara bölünürlәr
müәyyәn dövr üçün mal satışını hәyata keçirәn sahә daxili vә region tipli yarmarkalara bölünür

388 Beynәlxalq yarmarka ticarәtinin xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları
alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn birjalardır
nümunәlәr üzrә alış yarmarkaların keçirilmәsinin dövriliyi әmtәәlәrin satış müddәtinin vә yerinin әvvәlcәdәn
müәyyәnlәşdirilmәsi, satıcı vә alıcıların kütlәvi iştirakı

389 Yarmarka ticarәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn birjalardır
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
әmtәә birjasının bir növü olmaqla, topdan ticarәti hәyata keçirir
әmtәәlәrin topdan satışı vә alışı, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilәlәrin bağlanmasıdır
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir

390 Rәqabәt reklamı nәdir?

•

Әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır
Firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
İstehsalçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan reklamdır
Reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır
İstehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәk olan reklamdır

391 Mәlumatverici reklam nәdir?

•

Әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır
İstehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn janlandırılması v onu әmtәәni yada salmağa mәjbur
etmәkdә olan reklamdır
Firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
İstehlakçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan
reklamdır
Reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

392 Reklamın yayım vasitәlәri seçilәrkәn hansı qrup amillәr nәzәrә alınır:

•

reklamın dәyәri, verilmә tezliyi, dayanıqlığı, verilmә vaxtı vә sıxlığı, mәqsәdә aid olmayan (faydasız)
auditoryanın mövcudluğu vә reklamın xatırladıcı xarakterli olması;
reklamın dәyәri, verilmә tezliyi, dayanıqlığı, verilmә vaxtı vә sıxlığı, tәsiretmә sәviyyәsi, mәqsәdә aid olmayan
(faydasız) auditoryanın mövcudluğu vә reklamın xatırladıcı xarakterli olması;
reklamın dәyәri, verilmә tezliyi, dayanıqlığı, verilmә vaxtı vә sıxlığı, tәsiretmә sәviyyәsi, istehlakçı
auditoriyasının әhatә edilmә sәviyyәsi vә reklamın informasiya xarakterli olması;
reklamın dәyәri, verilmә tezliyi, dayanıqlığı, verilmә vaxtı vә sıxlığı, tәsiretmә sәviyyәsi, mәqsәdә aid olmayan
(faydasız) auditoryanın mövcudluğu, istehlakçı auditoriyasının әhatә edilmә sәviyyәsi;
reklamın dәyәri, verilmә tezliyi, dayanıqlığı, tәsiretmә sәviyyәsi, mәqsәdә aid olmayan (faydasız) auditoryanın
mövcudluğu vә reklamın xatırladıcı xarakterli olması;

393 Reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir:

•

“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabәt bәrabәrliyi; xәrclәrdә liderlik
hesablama metodundan;
“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama; xәrclәrdә liderlik; rәqabәt bәrabәrliyi; mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama metodundan;
xәrclәrdә liderlik; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabәt bәrabәrliyi; mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama metodundan;
“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabәt bәrabәrliyi; mәqsәd vә
vәzifәlәrә әsaslanan hesablama metodundan;
“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; xәrclәrdә liderlik; mәqsәd vә vәzifәlәrә
әsaslanan hesablama metodundan;

394 Xatırladıcı reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir:

•

böhran mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә;
bazara çıxama mәrhәlәsindә;
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә;
dircәliş mәrhәlәsindә;

395 Nәsihәtverici reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir:

•

böhran mәrhәlәsindә
dircәliş mәrhәlәsindә;
bazara çıxama mәrhәlәsindә;
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә;
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә;

396 İnvayronmentalizm:

•

azsaylı xalqların diskriminasiyasına aradan qaldırılmasına yönәlmiş hәrәkatdır;
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә hәrәkatdır;
azsaylı xalqların hüquqlarının müdafiәsi üzrә hәrәkatdır;
әtraf mühitin qorunması üzrә hәrәkatdır;
mәhsulların tәbliğatı üzrә hәrakatdır;

397 Konsümerizm:

•

azsaylı xalqların diskriminasiyasının aradan qaldırılmasına yönәlmiş hәrәkatdır;
әtraf mühitin qorunması üzrә hәrәkatdır;
az saylı xalqların hüquqlarının müdafiәsi üzrә hәrәkatdır;
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә hәrәkatdır;
mәhsulların tәbliğatı üzrә hәrakatdır;

398 Reklamı satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqlәndirәn cәhәt:

•

satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam yalnız istehlak vasitәlәri bazarında hәyata keçirilir;
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklamın mәqsәdi istehlakın hәcminin artırmaqdır;
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklamın mәqsәdi tәlәbatın hәcmini artırmaqdır;
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam müәyyәn haqq müqabilindә (pullu) hәyata keçirilir;
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam pulsuz hәyata keçirilir;

399 İctimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi:

•

mәhsulun yayımını hәyata keçirmәkdir;
xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasıdır;
mәhsulu reklam etmәkdir;
mәhsul haqqında istehlakçıya mәlumat vermәkdir;
mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir;

400 Avadanlıqların reklamında reklam yayımının hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuybundur:

•

qaçan sәtirlәr;
radio;
televiziya;
xüsuü bukletlәr;
reklam roliklәri;

401 Reklamın televiziya vasitәsi ilә verilmәsinin üstünlüyü:

•

onun operativliyi;
reklamın verilmәsi imkanlarının yüksәk olması;
reklamın qiymәtinin (haqqının) ucuz olması;
yuxarıda göstәrilәn bütün variantlar doğrudur;
istehlakçı auditoriyasının genişliyi;

402 Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir:
neqativ tәlәbatda;

•

azlan tәlәbatda;
b vә c variantlarında;
hәddәn artıq tәlәbatda;
mövsümü tәlәbatda;

403 Reklam kampaniyasının mәqsәdi:

•

mәhsulun istehlakçılara çatdırılmasını tezlәşdirmәkdir.
mәhsul satışının hәcminin artırılmasıdır;
mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasıdır;
mәhsulun birbaşa satışının hәyata keçirilmәsidir;
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәltmәkdir;

404 Reklam:

•

mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir;
iki tәrәfli kommunikasiyadır;
ünvansız (qeyri şәxsi) vә haqqı ödәnilәn kommunkasiyadır;
inteqrasiya olunmuş kommunikasiyadır;
ictimaiyyәtlә әlaqәdir;

405 Beynәlxalq torqlara daxil olan tәkliflәr necә adlanır?

•

Si end Ey
Tender
Oferent
Sayns ber
Sirs

406 Beynәlxalq torpaqların keçirilmәsindә neçә mәrhәlәdәn istifadә edilir?

•

6
4
2
3
5

407 ABŞda xәzdәri hәrracı üzrә ixtisaslaşmış iri şirkәtlәrdәn biri hansıdır?

•

“Vul vors”
“Qudzon Bey”
“NyuYork Okşin K”
“Fouk fer KO”
“Robek”

408 Beynәlxalq torqların növlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Dolayı torqlar
Birbaşa torqlar
Nümunәvi torqlar
Qapalı torqlar
Ixtisaslaşmış torqlar

409 Aşağıdakı firmalardan hansı hәrrac ticarәti ilә mәşğul olan firmalardır?

•

innovasiya firmalar
ixtisaslaşmış firmalar
ticarәt firmaları
istehsal firmaları

sığorta firmaları

410 Hәrrac torqu (ticarәti) hәrracın keçirilmәsinin neçәnci mәrhәlәsindә aparılır?

•

5
4
3
1
2

411 Beynәlxalq hәrraclar neçә mәrhәlәdә keçirilir?

•

3
4
7
5
6

412 ABŞ vә Kanadanın hәrraclarında daha çox satılan mallar hansılardır?

•

çay
xәzdәri malları
zinәt әşyaları
ev әşyaları
tütün

413 Beynәlxalq hәrrac hansı quruma daxildir?

•

tikinti
maliyyә
sәnaye
ticarәt
sığorta

414 Transmillilәşmә indeksi nәdir:

•

ümumi ticarәtin hәjmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi aktivlәrin hәjmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi tijarәtin
hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
ümumi ticarәtin hәjmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçilәrin hәjmindә xarijdә işlәyәnlәrin sayı vә ümumi
filialların hәcmindә 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 aktivlәrin hәjmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәjmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәjmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.

415 Texnologiyaların ötürülmәsinin әn mühüm forması hansıdır:

•

faktorinq
forfeytinq
lisenziya müqavilәlәri
incinirinq müqavilәlәri
françayzinq müqavilәlәri

416 Beynәlxalq yarmarkalar hansı fәaliyyәt növünә daxildir?

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Ticarәt
Sәnaye

Sığorta
Maliyyә

417 Regiondaxili sәrgilәrin neçә növü fәaliyyәt göstәrir:

•

7
5
3
2
6

418 Regiondaxili sәrgilәrin növlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir:

•

Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisi
Sәyyar sәrgilәr
Sәnaye sәrgisi
Ticarәt sәrgisi
Nümunәlәr üzrә sәrgi

419 Yarmarkaların keçirilmәsinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:

•

Istehsal әlaqәlәrini möhkәmlәndirmәk
Ticarәt sazişlәri bağlamaq üçün yeni nailiyyәtlәri nümayiş etdirmәk
Geniş çeşidli malları nümayiş etdirmәk
Alıcılara daha yaxşı xidmәt etmәk
Xarici ticarәt dövriyyәsini artırmaq

420 Lisenziyaların növlәrinә aid deyil:

•

tam lisenziya,
müstәsna lisenziya
qapalı lisenziy,
natamam lisenziy
açıq lisenziya,

421 Aşağıdakılardan hansı müәlliflik hüququ obyekti deyil?

•

bağ, park dizayn nümunәlәri
kino ssenarilәri
virus ştammının yeni alınma üsulu
antologiyalar
heykәltәraşlıq nümunәlәri

422 Әqli mülkiyyәtin hüquqi müdafiәsi formalarına aid deyil:

•

milli şirkәtlәr, fiziki şәxslәr , onların kommersiya sövdәlәşmәlәri haqda mәlumatların müdafiәsi
әmtәә nişanları vә xidmәt nişanlarının müdafiәsi
maddi daşıyıcı üzәrindә fiksә olunmuş inteqral mikrosxemlәrin topologiyasının hüquqi müdafiәsi
milli hüquqi vә fiziki şәxslәrә mәxsus әqli mülkiyyәtin xarici istifadәçilәrinin hüquqlarının lisenziya әsasında
müdafiәsi
bәdii vә elmi әsәrlәrin müәlliflik hüququnun müdafiәsi

423 İdeyalar, yaradıcılığın ticarәti vә onlara qoyulan sәrmayә barәdә qaydaları әhatә edәn ÜTTnin әsas
sazişi hansıdır?

•

Xidmәtlәrin Ticarәti haqqında Әsas Saziş
Әqli mülkiyyәt Sazişi
ÜTTnin ICSID Sazişi
İnvestisiya fәaliyyәtinin ticarәt aspektlәrini әks etdirәn Әsas Saziş

Әmtәәlәrlә Ticarәt haqqında Әsas Saziş

424 Beynәlxalq ticarәtin müәllif hüquqlarının qorunması, patent, istehsal markası, sәnaye dizaynı kimi
aspektlәri ÜTTnin aşağıda göstәrilmiş hansı çoxtәrәfli müqavilәsi ilә tәnzimlәnir?

•

İNCOTERMS
Ticarәtlә әlaqәli investisiya mәsәlәri üzrә müqavilә (TRIMs)
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş (GATT)
Ticarәtlә әlaqәli әqli mülkiyyәt mәsәlәlәri üzrә müqavilә (TRIPs)
Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş (GATS)

425 ÜTTnin Ticarәtlә әlaqәli әqli mülkiyyәt mәsәlәlәri üzrә müqavilә (TRIPs) ilә tәnzimlәnәn mәsәlәlәr
hansı cavabda düzgün göstәrilmişdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Kәnd tәsәrrüfatı vә tekstil, dövlәt alışları, mәhsul istehsalı standartları vә s. mәsәlәlәr
Bank, sığorta, telekommunikasiya, otelçilik xidmәtlәri vә s. ilә әlaqәdar mәsәlәlәr
Müәllif hüquqlarının qorunması, patentlәr, istehsal markaları, sәnaye dizaynı vә s. mәsәlәlәr
Üzv dövlәtlәr arasında yaranan ticarәt mübahisәlәrinin hәlli mәsәlәlәri

426 İntelektual mülkiyyәtin qorunması mәsәlәlәrinin әks olunduğu ÜTT Sazişi aşağıdakılardan hansıdır?

•

WTO
TRIMs
GATS
GATT
TRIPs

427 Aşağıdakı ÜTT Sazişlәrindәn hansı texniki inkişafında, texnologiyaların qarşılıqlı mübadilәsi vә
ötürürmәsindә daha böyük rol oynayan sazişdir?

•

TRIMs
GATT
TRIPs
GATS
WTO

428 ÜTTnin sәnәdlәr blokuna daxil olan aşağıdakı çoxtәrәfli müqavilәlәrdәn hansı әqli mülkiyyәt
hüquqlarının ticarәt aspektlәrini әhatә edir?

•

GATT
TRIPS
INCOTERMS
TRIMs
GATS

429 Baş lisenziya dedikdә başa düşülür:

•

Heç biri
Müәyyәn müddәt әrzindә kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti olmadan malın dünyanın istәnilәn ölkәsinә ixracı
vә ya idxalı üçün verilәn icazә nәzәrdә tutulur
İl әrzindә bu vә ya digәr malın ixracına vә ya idxalına әmәliyyatların sayına mәhdudiyyәt qoyulmadan verilәn
icazә başa düşülür
İxracatçı vә ya idxalatçı tәrәfindәn müraciәt edildikdәn sonra (bu müraciәt dövlәt orqanı tәrәfindәn rәdd edilә
bilmәz) dәrhal verilәn icazәdir
Hamısı

430 Elmitexniki inkişaf zonasının hansı nümünәlәri vardır?

•

Düzgün variant yoxdur

•

Texnopolis vә texnopark
Spesefik vә xüsusi
Texniki vә iqtisadi
Ümumi vә xüsusi

431 Hansı xidmәtә görә lisenziya ödәnişlәri hәyata keçirilmir:

•

әmtәә nişanından istifadәyә görә
telefon vә poçt xidmәtinә görә
ticarәt markasından istifadәyә görә
patentdәn istifadәyә görә
filmlәrin prokatına görә

432 Texnologiyadan istifadә üzrә lisenziyalara aid deyil:

•

tam lisenziya
müstәsna lisenziya
formal lisenziya
qeyrimüstәsna lisenziya
sublisenziya

433 Hansı variant texnologiyalar idxalının iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu xarakterizә etmir?

•

xarici texnologiyalar әsasında istehsal edilәn mәhsul ixracının genişlәndirilmәsi
әmtәә idxalını artırma vasitәsi
yüksәk texniki sәviyyә yeniliklәrini әldә etmәk imkanı
ETTKİnә mәsrәflәrә qәnaәt etmәk vasitәsi
әmtәә idxalına mәsrәflәrin azalması vasitәsi

434 Texnologiyaların ixracının iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu hansı variant xarakterizә etmir?

•

әmtәә ixracını genişlәndirmәk üsulu
xarici ölkә üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk
gәlirin artırılması üsulu vә әmtәә bazarı uğrunda mübarizә
maddi formada әmtәә ixracı problemlәrini azaltmaq
xarici firma üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk

435 Lisenziya müqavilәlәrindә tәrәflәr necә adlanır:

•

Komitent vә komissioner
Lisenziat vә lisenziar
Sifarişçi vә icraçı
Satıcı vә alıcı
Prinsipal vә agent

436 Yüksәk texnologiyalardan istifadә üçün lisenziyaların növlәri:

•

Müstәsna vә qeyrimüstәsna
Müstәsna, qeyrimüstәsna vә tam
Müstәsna
Qeyrimüstәsna
Müstәsna vә tam

437 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil:

•

incinirinq xidmәtlәri
mütәxәssislәrin miqrasiyası
yeni texniki texnoloji işlәmәlәr bazasında maşın vә avadanlıqların yaradılması
ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması

idarәetmә müqavilәlәri

438 Texnologiyaların ötürülmәsinin әn mühüm forması hansıdır:

•

incinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri
faktorinq
forfeytinq
françayzinq müqavilәlәri

439 Hansı xidmәtә görә lisenziya ödәnişlәri hәyata keçirilmir:

•

patentdәn istifadәyә görә
telefon vә poçt xidmәtinә görә
filmlәrin prokatına görә
әmtәә nişanından istifadәyә görә
ticarәt markasından istifadәyә görә

440 Texnologiyadan istifadә üzrә lisenziyalara aid deyil:

•

formal lisenziya
sublisenziya
qeyrimüstәsna lisenziya
müstәsna lisenziya
tam lisenziya

441 Beynәlxalq lisenziya ticarәtinin inkişafında güdülәn mühüm amil nәdir?

•

Xarici ölkәlәrdә podrat istehsalı ilә mәşğul olmaq marağıdır
Lisenziar vә lisenziya tәrәfindәn güdülәn kommersiya marağıdır
Keyfiyyәtli mәhsul istehlak etmәk vә onu dünya bazarına çıxarmaq marağıdır
TMŞ in digәr ölkәlәrdә öz qız müәssisәlәrini yaratmaq marağıdır
Digәr müәssisәlәrdә birgә istehsal vә kommersiya müәssisәlәri yaratmaq marağıdır

442 Royalti anlayışının mәğzi aşağıda göstәrilәn cavablardan hansına uyğun gәlir?

•

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

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

•

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

444 XX әsrin sonunda dünya informasiya xidmәtlәri bazarının başlıca subyekti:

•

Böyük Britaniya
ABŞ
Almaniya
Rusiya
Çin

445 İnformasiya xidmәtlәrinin alqısatqısına aid olmayan informasiya növü hansıdır:

•

İşgüzar informasiya
Smetalayihә sәnәdlәri
Dar profilli mütәxәssislәr üçün informasiya
Hüquqi informasiya
İstehlakçı informasiyası

446 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
Obyektin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirmәsi xidmәti

447 Lisenziya vә royalte ödәnişlәri edilәn xidmәtlәri qeyd edin.

•

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

448 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil:

•

yeni texniki texnoloci işlәmәlәr bazasında maşın vә avadanlıqların yaradılması
mütәxәssislәrin miqrasiyası
injinirinq xidmәtlәri
idarәetmә müqavilәlәri
ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması

449 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin qeyrikommersiya formalarına daxil deyil:

•

elmitexniki nәşrlәr
idarәetmә müqavilәlәri
elm vә texnika sahәsindә әmәkdaşlıq istiqamәtindә beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәti
mütәxәssislәrin miqrasiyası
sәrgilәrin vә yarmarkaların keçirilmәsi

450 Patentlәrin vә françayzingin әsasında fәaliyyәt göstәrәn TMK vә milli şirkәtlәr әsasәn hansı ölkәlardә
daha da çoxdur?

•

ABŞ, Rusiya, Qәrbi Avropa
ABŞ, Franca, Meksika
ABŞ, Franca, Meksika, Braziliya, Columbiya
Çin, Hindistan, Türkiyә, C. Koreya
ABŞ, Yaponiya

451 Beynәlxalq intellektual mülkiyyәt tәşkilatını yaratmaqda mәqsәd

•

elmitexniki tәrәqqini inkişaf etdirmәk
bәdii әsәrlәri qoruyub saxlamaq
sahibkarlığı mübafiә etmәk
işgüzarlığı artırmaq
biznesi genişlәndirmәk

452 Lisenziyaların bölüşdürülmәsi üsullarına nә aiddir?

•

Kvota
Sәhm
Auksion
Bank
Veksel

453 Lisenziyaların bölüşdürülmәsindә sonuncu üsul hansıdır?

•

Ümumi üsul
Idxal üsulu
Satış üsulu
Mәsrәf üsulu
Hәrrac üsulu

454 Dövlәt hansı vaxt intervalında hәr hansı malın müәyyәn olunmuş miqdarda idxalı üçün lisenziyanın bu
vә ya digәr konkret vaxtda vә yerdә açıq satış hәrrac keçirdiyini elan edir?

•

Qeyri müәyyәn vaxtda
3 aydan bir
6 aydan bir
9 aydan bir
1 ildәn bir

455 İdxal lisenziyaları dövlәt tәrәfindәn hansı formalarda satıla bilәr?

•

Yalnız hәrrac vasitәsi ilә
Aşkar formada
Hәrrac vasitәsi ilә vә ya gizli formada
Vasitәli formada
Yalnız gizli formada

456 Yeni texnologiyanın meydana gәlmәsi növbәti hәrәkәtә gәtirib çıxarır:

•

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

457 Beynәlxalq lisenziyalaşma nәdir?

•

Müxtәlif ölkә TMŞin birbirinә lisenziya satmasıdır
İxtiranın beynәlxalq alәmdә patentlәşdirilmәsidir
İnkişaf etmiş ölkәlәr arasında lisenziya mübadilәsidir
Xaricә lisenziya verilmәsidir
Dövlәtlәrarası lisenziya mübadilәsidir

458 İxtiraya patent nә demәkdir?

•

İxtira sirrinin qorunmasıdır
İxtiraçının öz vasitәsi hesabına ixtiranın sirrini qorumaq vә ona patent vermәk üçün dövlәtlә müqavilә
bağlanmasıdır
İxtiraçıya vә onun varisinә ixtiradan istfadә üçün inhisarçı hüquq verilmәsi barәdә sәlahiyyәtli dövlәt orqanı
tәrәfindәn verilәn şәhadәtnamәdir
İxtiraçıya ixtiranı satmaq üçün inhisarçı hüquqa malik olması barәdә dövlәt tәrәfindәn verilәn şәhadәtnamәdir
İxtiraçıya yalnız müәyyәn müddәt әrzndә ixtiraya inhisarçı hüquqa malik olması barәdә sәlahiyyәtli dövlәt
orqanları tәrәfindәn verilәn şәhadәtnamәdir

459 Patent vә lisenziya üzrә beynәlxalq әmәliyyatlar

•

TMŞin birinin digәrinә istehsal sirrindәn әmtәә nişanından istifadә etmәyә hüquq vermәsidir
İxtiraların, qabaqcıl texnologiyanın, texniki bilik vә tәcrübәnin satılmasıdır
Bir ölkә müәssisәsinin yaxud ixtiraçısının digәr ölkәnn müәssisә vә ixtiraçısına patent satıb әvәzindә lisenziya
mübadilәsidir
Ölkәlәrarası lisenziya mübadilәsidir
Ölkәlәrarası patent alqısatqısıdır

460 Lisenziyalaşdırma nәdir:

•

gömrük deklarasiyasının verilmәsi üçün icazә;
müәyyәn ixrac vә ya idxal sövdәlәşmәlәrinin hәyata keçirilmәsinә icazә.
dövlәt sәrhәddini keçәn predmetlәrә münasibәtdә tәtbiq olunan gömrük prosedurları mәcmusu;
müqavilә bağlanması üçün icazә;
müәyyәn әmtәә növünün idxal vә ixracı hәcminә dövlәt tәrәfindәn tәyin edilmiş mәhdudidyyәt;

461 Әqli mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә beynәlxalq normalara aid deyil:

•

“Müәlliflik hüquqlarının müdafiәsi üzrә üzrә Brüssel Konvensiyası”
1883il “ Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması üzrә Paris konvensiyası
1891ci il “ İşarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı üzrә Madrid Sazişi”
“Әdәbiyyat vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi haqda Bern Konvensiyası”
“ Patent kooperasiyası haqda Müqavilә”1970ci il

462 Aşağıdakı lisenziya müqavilәlәrindәn hansı texnologiya sahibindә daha çox hüquq saxlayır:

•

sublisenziya
açıq lisenziya
tam lisenziya
müstәsna lisenziya
qeyri müstәsna lisenziya

463 Lisenziyalara görә ödәnişlәrin formalarına aid deyil:

•

royalti
pauşal
antidempinq
kompensasiya
qarışıq

464 Sәnaye mülkiyyәtinin qorunması haqda konvensiya hansıdır?

•

1887ci il Vaşınqton Konvensiyası
1883 –cü il Paris Konvensiyası
1891ci il Vyana Konvensiyası
1961ci il Roma Konvensiyası
1881ci il Bern Konvensiyası

465 İşarәlәrin beynәlxalq qeydiyyatı hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

1894cü il Brüssel sazişi
1891ci il Madrid sazişi
1883–cü il Paris Konvensiyası
1881ci il Bern Konvensiyası
1961ci il Roma Konvensiyası

466 Maddi istehsal sferasındakı nisbәtlәr ( ilk növbәdә sәnaye vә k/t arasında nisbәt) ölkәlәrin inkişaf növün
aid edilmәsini müәyyәnlәşdirmir?
sәnaye;

•

•

postsәnaye;
aqrar;
aqrarsәnaye;
ağır sәnaye;

467 Hansı variant dünya sәnayesinin quruluşunu sәciyyәlәndirmir?

•

sahә quruluşu (istehsaltexniki);
müәssisә quruluşu;
mәkan (әrazi) quruluşu;
ictimai quruluşu;
tәşkilatı quruluşu;

468 İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

sahәlәrarası, sahәdaxili, ayrıayrı müәssisәlәr üzrә ixtisaslaşma
sahәdaxili, sahәlәrarası, ayrıayrı ölkәlәr üzrә ixtisaslaşma
sahәdaxili, sahәlәrarası, ölkә qruplarını
ayrıayrı müәssisәlәr, ayrıayrı ölkәlәr, ölkә qrupları üzrә ixtisaslaşma
sahәlәrarası, ayrıayrı müәssisәlәr, ölkә qrupları üzrә ixtisaslaşma

469 Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilmir?

•

cәmi investisiyalar hәcmivә dinamikası ilә müqayisәdә birbaşa xarici investisiyaların hәcmi vә dinamikası
dünyada cәmi ümumi mәhsulun hәcmi vә artım sürәti ilә müqayisәdә beynәlxalq әmtәә vә xidmәtlәr istehsalının
hәcmivә artım sürәti
pul bazarlarının ümumi miqyası ilә müqayisәdә valyuta bazarlarının hәcmi vә dinamikası
rәqib firmalarla müqayisәdә firma gәlirlәrinin hәcmi vә dinamikası
ümumi mәhsulla müqayisәdә әmtәә vә xidmәtlәr üzrә cәmi beynәlxalq ticarәtinin hәcmi vә artım sürәti

470 Sәnayelәşmә әmsalı aşağıdakı nisbәti әks etdirir:

•

maşınqayırma sәnayesi mәhsulunun hәcminin bütün sәnaye mәhsulu hәcminә nisbәti
bütün dünya ölkәlәrinin sәnaye mәhsulu hәcmindә bir dövlәtin payının onun dünya әhalisinin tәrkibindәki
payına nisbәti
ölkә ÜDMda sәnaye mәhsulunun payı
ölkә sәnaye mәhsulunun hәcminin kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının hәcminә nisbәti
bütün dünya ölkәlәrinin sәnaye mәhsulu hәcminin dünya ÜDMun hәcminә nisbәti

471 Müxtәlif tipli ölkәlәrdә sәnayelәşmә prosesinin inkişaf xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edәn göstәricilәrdәn
biri aşağıdakıdır:

•

mexaniklәşdirmә әmsalı
elektriklәşdirmә
sәnayelәşmә әmsalı
intensivlәşmә әmsalı
ekstensiv

472 Hansı variant beynәlxalq istehsaltexniki әmәkdaşlığın tәşkilati forması deyildir?

•

firmalararası elmitәdqiqat birliklәrinin tәşkili
әmәkdaşlıq edәn firmaların fәaliyyәtlәrinin uzlaşdırılması üçün xüsusi orqanın yaradılması
sәnaye әmәkdaşlığı üzrә razılaşma
birgә şirkәtlәr formasında firmaların birlәşmәsi
әmtәә satışı üzrә razılaşma

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

•

nouhau
konsaltinq

•

monitorinq
imicmeykerlik
injinirinq

474 Orta müddәtlı lizinq hansı lizinqdir?

•

1 ildәn  5 ilә qәdәr
2 ildәn  3 ilә qәdәr
3 ildәn  5 ilә qәdәr
il yarımdan  3 ilә qәdәr
1 ildәn  3 ilә kimi

475 Lizinq kompaniyalarının tәsisçilәri kim ola bilәr?

•

düzgün variant yoxdur
hüquqi, fiziki şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar
xarici vә yerlı sahibkarlar
müştәrәk müәssisәlәr, hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr vә qeydә alınmış fәrdi sahibkarlar

476 Lizinq fәaliyyәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Lizinq fәaliyyәti xüsusi lizinq bankları vasitәsi ilә aparılır
lisenziyalı Forteytinq kompaniyaları tәrәfindәn
lisenziyalı lizinq kompaniyaları tәrәfindәn
lisenziyalı sahibkarlar tәrәfindәn
lisenziyalı faktorinq kompaniyaları tәrәfindәn

477 Lizinq sövdәlәşmәlәrinin tәrәflәri kim ola bilәr?

•

sahibkarların iri bazar subyektlәri
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri, qeyri rezidentlәri
fәrdi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri vә digәr şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının qeyri rezident vә digәr şәxslәr

478 Maşın vә avadanlıqların ijarәsinin әsas formaları hansılardır?

•

Forteytinq, serter, xayrinq
Kentinq, Jerter, Xayrinq, Lizinq
xayrinq kentinq, strateci avanslar, holdinq
jerter, bankinq, Freydinq, konqlomerat
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq

479 Lizinq iqtisadi mәzmununa görә nәyә aiddir?

•

müştәrәk müqavilәlәrә
lisenziyalaşmaya
birbaşa investisiyaya
tollinq
podrat istehsalına

480 Operativ lizinq nәdir?

•

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
qısa müddәtә tәtbiq edilәn maliyyә
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu lizinq
predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir

müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

481 Qaytarılan lizinq nәdir?

•

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

482 Beynәlxalq lizinq nәdir?

•

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
malların ARnın gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn aparılmasından
ibarәt gömrük recimidir
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

483 Daxili lizinq nәdir?

•

malların ARnәn gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn aparılmasından
ibarәt gömrük recimidir
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
müәyyәn dövr әrzindә әmtәәnin ixracına vә idxalına verilmiş icazәnin maksimal hәcmidir
müәyyәn sayda әmtәәnin şәrtlәşdirilmiş sayda digәr bir әmtәәyә dәyişdirilmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

484 Lizinq nәdir?

•

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
әmlakın әldә edilmәsi vә onun lizinq müqavilәsi әsasında müәyyәn ödәniş haqqı ilә müәyyәn müddәtә vә
müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş müәyyәn şәrtlәrlә, lizinq alanın әmlakı almaq hüquq әsasında fiziki vә hüquqi
şәxslәrlә icarәyә verilmәsi üzrә investisiya fәaliyyәtinin bir növüdür
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

485 Ölkәlәrin Beynәlxalq Ticarәtә qoşulmasının әsas sәbәbinә aiddir:

•

Mәşğulluğu tәmin etmәk
Kasıb ölkәlәrdә әhalinin rifahını yüksәltmәk
Digәr ölkәlәr üzәrindә nüfuz dairәsini güclәndirmәk
Milli vә beynәlxalq qiymәtlәr arasındakı fәrqlәrdәn qazanmaq
İnvestisiya cәlb etmәk

486 Proteksionist ticarәt siyasәti üçün xarakterik deyil:

•

sahibkarları durğunluğa yönәldir
monopoliya yaradır
rәqabәtә mane olur
optimal resurs bölgüsünü tәmin edir
resursların sәmәrәli bölgüsünә mane olur

487 Firmaların BTyә qoşulma sәbәblәrinә aid deyil:
daha çox mәnfәәt әldә etmәk
boş potensialdan istifadә etmәk
xәrclәri azaltmaq

•

•

nisbi üstünlüklәr
ölkәdaxili faydalılığın olması

488 Beynәlxalq ticarәtә tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

iqlim
müharibәlәr
mәsafә
ixtisaslaşma
biznes tsikllәri

489 Beynәlxalq ticarәtdәrisklәr hansı qruplara ayrılır?

•

siyasi vә sosial
tәşkilati vә iqtisadi
sosial vә iqtisadi
siyasi vә iqtisadi
sosial vә texniki

490 Bunlardan biri ölkәlәrarası ticarәtlә bölgәlәrarası ticarәtin fәrqlәrinә daxil deyil:

•

fәrqli siyasi vahidlәr
fәrqli pul vahidlәrinin olması
istehsal faktorunun hәrәkәtindәki fәrqliliklәr
coğrafi fәrqlәr
fәrqli bazarlar

491 Hansı variant iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarının mәqsәdlәrinә daxil deyil?

•

iqtisadiyyatın quruluşunda dәyişikliklәrә kömәk
әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә etmәk
ölkәnin hәrbi doktrinasına yardım
ticarәt siyasәti mәsәlәlәrinin hәlli

492 Azәrbaycan Respublikasının ödәniş (tәdiyyә) balansında Cari әmәliyyatlar hesabına daxil edilmir:

•

cari transfertlәr
xidmәt balansı
xarici ticarәt balansı
emiqrantların transfertlәri
gәlirlәr

493 Ölkәnin ödәniş (tәdiyyә) balansı özündә әks etdirmir:

•

ödәnilmiş xidmәt idxalı vә ixracı
faktiki olaraq hәyata keçirilmiş daxilolmalar vә ödәnişlәr
ödәnilmiş әmtәә idxalı vә ixracı
hәyata keçirilmәmiş ödәnişlәr
hәqiqi alınmış vә ya verilmiş kreditlәr vә investisiyalar

494 Beynәlxalq hesabatlar balansı:

•

müxtәlif ölkәlәrin Mәrkәzi Banklarının pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat
müxtәlif ölkә banklarının pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat
bir firmanın digәr ölkәnin firmasına pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat
bir ölkәnin digәr ölkәyә pul tәlәblәri vә öhdәliklәri, daxil olmalar vә ödәnişlәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik
hesabat
müxtәlif ölkәlәrin maliyyә institutlarının pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat

495 İqtisadi fәaliyyәtin qloballaşması hansı istiqamәtdә getmir?

•

beynәlxalq maliyyә әmәliyyatları
xidmәtlәr üzrә beynәlxalq ticarәt
әmtәәlәr üzrә beynәlxalq ticarәt
idxal vә ixrac beynәlxalq nәzarәt
istehsal amillәrinin beynәlxalq hәrәkәti

496 Hansı variant beynәlxalq istehsaltexniki әmәkdaşlığın tәşkilati forması deyildir?

•

firmalararası elmitәdqiqat birliklәrinin tәşkili
birgә şirkәtlәr formasında firmaların birlәşmәsi
sәnaye әmәkdaşlığı üzrә razılaşma
әmәkdaşlıq edәn firmaların fәaliyyәtlәrinin uzlaşdırılması üçün xüsusi orqanın yaradılması
әmtәә satışı üzrә razılaşma

497 Hansı variant elmitexniki biliklәrin beynәlxalq sәviyyәdә qeyrikommersiya әsasında ötürülmәsi
formasıdır?

•

injinirinq, istehsalın kooperativlәşmәsi
müәssisәlәrin tikintisinә birbaşa xarici investisiyalar
istehsal edilmiş texnologiyaların satışı
xaricdә tәhsil alma, ixtisas artırma
patentlәrin satışı

498 Hansı variant kommersiya әsasında elmitexniki biliklәrin beynәlxalq sәviyyәdә ötürülmәsi formasıdır?

•

lizinq, injinirinq
kompüter verilәnlәr bankı, arayış kitabçaları
sәrgilәr, konfranslar
xaricdә tәhsil alma, ixtisas artırma
alim vә mütәxәssislәrin beynәlxalq miqrasiyası

499 Dünya texnologiyalar bazarının bu seqmenti mövcud deyil:

•

elmtutumlu texnoloji mәhsullar bazarı
әmәk resursları bazarı
elmitexniki mütәxәssislәr bazarı
yüksәk texnologiyalar kapitalı bazarı
patent vә lisenziyalar bazarı

500 Texnologiyaların ixracının iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu hansı variant xarakterizә etmir?

•

xarici firma üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk
xarici ölkә üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk
gәlirin artırılması üsulu vә әmtәә bazarı uğrunda mübarizә
maddi formada әmtәә ixracı problemlәrini azaltmaq
әmtәә ixracını genişlәndirmәk üsulu

501 Texnologiyaların beynәlxalq hәrәkәti:

•

xarici elmitexniki nәaliyyәtlәr sahәsindә dövlәtlәrarası qeyrikommersiya fәaliyyәtidir
xarici elmitexniki nәaliyyәtlәr sahәsindә müxtәlif ölkәlәrin firmaları arasındaiqtisadi münasibәtlәrin cәmidir
maşın vә avadanlıqların alqısatqısı üzrә firmalararası kommersiya fәaliyyәtidir
elmi işçilәrin yerdәyişmәlәri üzrә hökümәtlәr arasında kommersiya fәaliyyәtidir
maşın vә avadanlıqların alqısatqısı üzrә firmalararası qeyrikommersiya fәaliyyәtidir

502 Xarici ticarәt siyasәti alәtlәri әsas qrup şәklindә birlәşlәr:

•

vergi tәnzimlәnmәsi
tarif mәhdudiyyәtlәri, qeyritarif mәhdudiyyәtlәri
valyuta nәzarәti
embarqo
gömrük tәnzimlәnmәsi

503 Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasәtinin hansı prinsip üzәrindә inkişaf edir:

•

Sülh naminә әmәkdaşlıq
Siyasilәşmә
İqtisadi mәqsәdәuyğunluq
Legitimlik
Mövcud problemlәrә eyni yanaşma

504 Böyük Britaniyanın ixracının yarısını hansı mallar tәşkil edir?

•

elektron vә elektrotexnika
maşınlar vә nәqliyyat vasitәlәri
elektron sәnayesidir
Kәnd tәssürafatı bә balığçılıqmәhsulları
Toxuculuq mәhsulları

505 Aşağıdı göstәrilәn hansı Şәrgi Asiya ölkәlәri dünyada әn tanınmış çay, kokos palması vә kofe mәhsulları
üzrә ixracçılarıdır

•

Tailandır
Birma,
Malayziya vә İndoneziya,
Filippin;
İndoneziya vә Filippin

506 Aşağıdı göstәrilәn hansı Şәrgi Asiya ölkәlәri dünyada әn tanınmış düyü ixracçılarıdır

•

Filippin
Birma vә Tailandır,
Malayziya vә İndoneziya,
Filippin;
İndoneziya

507 Yaponiyada tikinti, metallurgiya, gәmiqayırma vә digәr sәnaye sahәlәrindә, hәmçinin ticarәtdә sürәtli
artım hansı illәri nәzәrә çarpır

•

18941895ci illәr
19241926 –cı illәr
19951998cı illәr
19411945ci illәr
18891913cı illәr

508 Ölkәdә turizmin tәdqiqi vә proqnozlaşdırılmasında makrosәviyyә hansı amillәri özündә birlәşdirir?

•

Dövlәtin turizm sahәsindә regional siyasәtinin tәhlili
Ökә üzrә turizm sahәsindә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, dövlәt siyasәtinin vә xarici amillәrin turizmin inkişafına
tәsiri
Sürәtin cari vәziyyәti
Regionda turizm sәnayesinin cari vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Daxili imkanlardan istifadә sәviyyәsi

509 Ölkә turizminin spesefik problemlәrinә aid deyil:

•

Turizm firmalarının istiqamәtinin dәyişkәnliyi
Dövlәt idarәetmә orqanlarında maliyyә çatışmazlığı
Yerli turizm mәhsullunun aşağı keyfiyyәti
Turizm resurlarının mühafizәsi ilә әlaqәli problemlәr
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin qeyriobyektivliyi

510 Aşağdakılardan hansı turizmin inkişafının daxili problemlәrinә aiddir?

•

Ölkәlәrarası hәrәkәt sәrbәstliyi problemi
Qlobal problemlәr
Qeyriiqtisadi xarakterli problemlәr
Birja böhranları
Epidemiyalar

511 Aşağdakılardan hansı milli turizm sәnayesinin inkişafı sahәsindә meydana çıxan ekzogen xarakterli
problemlәrә aiddir?

•

Milli turizmin spesefik problemlәri
Qlobal problemlәr
Qeyriiqtisadi xarakterli problemlәr
Ixtisaslı kadrların çatışmazlığı
Ümumiqtisadi problemlәr

512 Azәrbaycan Turizm Şürasının әsas mәqsәdi:

•

Әtrafı mühitin qorunması
Dövlәt vә özәl tәşkilatlar, xüsusilә turagentliklәr vә mehmanxanalar arasında әlaqәlәrin mцhkәmlәndirilmәsi
vasitәsilә turizmin inkişafı
Müxtәlif sahәlәrin mәhsullarının istehlakçısı olan xarici turistlәrin Azәrbaycana marağının artırılması ilә turizmi
inkişafı etdirmәk
Turistlәrin istirahәt, yerdәyiєmә azadlığı tәmin etmәk
Yeni iş yerlәrinin açıması, dövlәtin gәlirlәrinin artırılması

513 Turizm haqqıında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1996cı il 27 iyul
2003cü il 14 iyul
2001ci il 11 aprel
1999cu il 27 iyul
1998ci il 12 mart

514 Beynәlxalq turist anlayışına daxil edilmәyәn miqrant:

•

Dini ayinlәri hәyata keçirmәk üçün xaricә gedәn şәxs
İstirahәt mәqsәdi ilә xarici gәdәn şәxs
Müalicә mәqsәdi ilә xaricә gedәn şәxs
Әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün xaricә gәdәn şәxs
İdman üçün xaricә gedәn şәxs

515 Turist ixracı nәdir:

•

Әmәk miqrasiyası
Emiqrasiya
Müәyyәn dövlәtin vәtәndaşlarının ölkә hüdudlarından kәnarda dincәlmәyi
Xarici vәtәndaşların turist qismindә gәlişi
Deportasiya

516 Hansı mәqsәdlә digәr ölkәyә sәfәr edәn şәxs xarici turist adlana bilәr:
Hәmin ölkәdә muzdla ödәnilәn işgüzar fәaliyyәt

•

Bir sutkadan qısa müddәtdә qalmaq şәrti ilә
Daimi yaşayış
İstirahәt
Üçüncü ölkәyә tranzitlә

517 Konkret vәtәndaşlara turizm xidmәtlәri göstәrәn subyekt necә adlanır:

•

Turizm agentliyi
Müalicә müәssisәsi
Marketinq müәssisәsi
Lizinq müәssisәsi
Tikinti müәssisәsi

518 Beynәlxalq icarә әmәliyyatları nәdir ?

•

Әmtәәlәrin 1 ildәn 23 ilәdәk müddәtә kirayәyә verilmәsidir
İcarәyә verәnin icarә predmetini xarici firmadan әldә edәrәk öz ölkәsinin icarә götürәninә vermәsidir
İcarәyә verәnin icarә obyekti olan malı milli firmalardan alaraq onun xarici icarәyә götürәnә haqla vermәsidir
İcarәyә verәnin ölkәsinin sәrhәdlәrindәn keçmiş әmtәәlәrin haqla icarәyә verilmәsidir
Әmtәәlәrin 3 ildәn 5 ilәdәk, bәzi avadanlıqların isә 1520 il müddәtinә kirayәverilmәsidir

519 Faktor xidmәtlәrinә aid deyil:

•

pauşal ödәnişlәr
әmәk haqları
investisiyalardan gәlәn gәlirlәr
daşınma xәrclәri
royalti ödәnişlәri

520 Kreditlә ödәmә nәdir?

•

Hesablaşmanın digәr firmadan aldığı borc hesabına ödәnilmәsidir
Әmtәәnin dәyәrinin eyni dәyәrdә digәr әmtәә ilә ödәnilmәsidir
Әmtәәnin dәyәrinin hissәhissә ödәnilmәsidir
Hesablaşmanın ixracçı tәrәfindәn idxalçıya verdiyi kommersiya krediti әsasında hәyata keçirilmәsidir
Hesablaşmanın dövlәt tәminatı verilmәklә ödәnilmәsidir

521 Faktorinq firmanın vәzifәsi nәdir?

•

müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr tutur, riskә
görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

522 Faktorinq nәdir?

•

birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatı
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu lizinq
predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir

523 Öz mәğzinә görә maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?

•

İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Avdanlıqlardan istifadә edәn istehlakçıların Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının
ödәnilmәsidir
İcarәyә verәnfiziki şәxs tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni maraqlandıran
әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir

524 Xayrinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

10 aydan 1 ilәdәk müddәtә
3 ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
1 ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә

525 Maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?

•

Avdanlıqlardan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir

526 Lizinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

1 aydan 1 ilәdәk
1 ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
3 ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә

527 Lizinq ödәmәlәri nәdir?

•

Avadanlıqdan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
İcarәyә verәn tәrfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasında avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsi

528 Cari lizinq nәdir?

•

idarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturudur
rәqibin güclü tәrәfini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә edilsin
malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutları tәrәfindәn nәqd hesablaşma
ilә satınalınmasıdır
әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur
әmәkdaşlığa әsaslanan sazişlәr әsasında hәyata keçirilәn birbaşa investisiya fәaliyyәtidir

529 Azәrbaycan respublikası Lizinq xidmәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?
28 noyabr 1995
01 aprel 2003
5 aprel 2002

•

•

29 noyabr 1994
22 yanvar 2002

530 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqasiya proseslәrinә hansı amillәr xarakterik deyil:

•

Gömrük sahәsindә müәyyәn әlaqәlәndirmә proseslәri baş verir
inteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur
Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır.
ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya prseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir

531 Kanada, ABŞ vә Meksika arasında azad ticarәt zonası haqqında müqavilәnin qüvvәyә minmәsi neçәnci
ildә baş vermişdir?

•

1960ci il mayın 20dә
1993cü il mayın 20dә
1986ci il oktyabrın 5dә
1994cü il yanvarın 1dә
1950ci il yanvarın 5dә

532 Kanadada istehlak tәlәbatının vә mәnzil tikintisinin canlanma әlamәtlәri hansı illәrdә baş vermişdir?

•

2003cı ilin axırında, 2004ci ilin әvvәlindә
1973cı ilin axırında, 1974ci ilin әvvәlindә
1995cı ilin axırında, 1996ci ilin әvvәlindә
1996cı ilin axırında, 1997ci ilin әvvәlindә
1929cı ilin axırında, 1930ci ilin әvvәlindә

533 Dünya mal ixrajında ixrajın hәjminә görә 2ji yeri tutan ölkә hansıdır?

•

Almaniya
Çin
Böyük Britaniya
Yaponiya
Fransa

534 Hansı ölkә ABŞın әsas tijarәt partnyoru kimi sayılmır?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
Meksika
Kanada
Rusiya
Böyük Britaniya

535 Konkret ölkәnin ayrıayrı әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması asılıdır:

•

iqlim şәraitindәn
beynәlxalq normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn
istehsalın tәşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadә edilmәsindәn
ölkәnin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrindәn
coğrafi mövqeyindәn

536 ÜTTnin Әn әlverişli rejim prinsipi ... nәzәrdә tutulur.

•

Xarici iqtisadi subyektlәrin maksimum himayә edilmәsi
Milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici iqtisadi subyektlәrә tәtbiq edilmәmәsi
İdxal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrlә yerli mal vә xidmәtlәr arasında ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi
Bütün üzv ölkәlәr üçün eyni ticarәt rejiminin tәtbiq edilmәsi
Yerli iqtisadi subyektlәrin maksimum himayә edilmәsi

537 ÜTTnin Milli rejim prinsipi nәzәrdә tutur:

•

Doğru cavab yoxdur
Yerli mal vә xidmәtlәrә idxal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrlә müqayisәdә daha güzәştli rejimin tәtbiq olunması
İdxal olunmuş әmtәә vә xidmәtә yerli mal vә xidmәtlәrlә müqayisәdә daha güzәştli rejimin tәtbiq olunması
İdxal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrlә yerli mal vә xidmәtlәr arasında ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi
Milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin idxal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrә tәtbiq edilmәmәsi

538 ÜTTnin fәaliyyәtinin әsasını tәşkil edәn 2 әn mühüm prinsiplәr hansıdır?

•

“Şәffaflıq” vә “qeyrişәffaflıq” prinsipi
“İkitәrәfli razılaşmalar prinsipi” vә “Çoxtәrәfli razılaşmalar prinsipi”
“Diskriminasiyanın yol verilmәzliyi prinsipi” vә “Çoxtәrәfli liberallaşma prinsipi”
“Milli rejim prinsipi” vә “Әn әlverişli rejim prinsipi”
“Milli himayә prinsipi” vә “Az himayә prinsipi”

539 ÜTTnin sәnәdlәr blokuna daxil olan aşağıdakı çoxtәrәfli müqavilәlәrdәn hansı beynәlxalq investisiya
münasibәtlәrinin ticarәt akspektlәrini әhatә edir?

•

GATS
GATT
INCOTERMS
TRIMs
TRIPS

540 Autsorsinq (outsourcing) iqtisadi termin olaraq aşağıdakı cavablardan hansında daha doğru ifadә
olunmuşdur?

•

Ölkә ixracı subsidiyalar vә qiymәtlәrin sәviyyәsinin tәnzimlәnmәsi әsasında reallaşdırılır
Firma bütün resurs vә istehlak mәhsullarını xaricdәn idxal edir
Dövlәt Statistika Komitәsindә milli bazardakı bütün mәhsulların istehsal ölkәlәrinin statistikası aparılır
Firma biznesinin bir hissәsini milli iqtisadiyyat xaricindә reallaşdırır
Firma milli bazarda satış etmәyәrәk yalnız ölkә xaricinә ixracla mәşğul olur

541 ÜTTnin antidempinq tәdbirlәri dedikdә hansı tәdbirlәr başa düşülür?

•

Doğru cavab yoxdur
ÜTT qaydalarına uyğun olaraq dempinqin olması faktı sübut olunduğu halda, konkret malın ixracına qoyulan vә
adi gömrük rüsumlarından yüksәk olan ixrac rüsumlarının tәtbiq olunması ilә әlaqәdar tәdbirlәr
ÜTT qaydalarına uyğun olaraq dempinqin olması faktı sübut olunmasa da, konkret malın idxalına qoyulan vә adi
gömrük rüsumlarından yüksәk olan idxal rüsumlarının tәtbiq olunması ilә әlaqәdar tәdbirlәr
ÜTT qaydalarına uyğun olaraq dempinqin olması faktı sübut olunduğu halda, konkret malın idxalına qoyulan vә
adi gömrük rüsumlarından yüksәk olan idxal rüsumlarının tәtbiq olunması ilә әlaqәdar tәdbirlәr
ÜTT qaydalarına uyğun olaraq dempinqin olması faktı sübut olunmasa da, konkret malın ixracına qoyulan vә adi
gömrük rüsumlarından yüksәk olan idxal rüsumlarının tәtbiq olunması ilә әlaqәdar tәdbirlәr

542 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Diskriminasiyaya yol verilmәsi çoxhallarda qәbul olunandır
Çoxtәrәfli ticarәt sistemi ölkәlәrdәki biznes mühitini daha qeyristabil vә öncәdәn tәxmin edilә bilmәyәn edir
ÜTTnin çoxtәrәfli ticarәt sistemi çәrçivәsindә milli bazarın inkişafı mәqsәdilә ticarәt baryerlәrinin yüksәldilmәsi
tәcrübәsi tәtbiq olunur
ÜTT müqavilәlәri çәrçivәsindә ticarәt baryerlәrinin aşağı salınması ilә yanaşı ticarәt baryerlәrinin
yüksәldilmәmәsi dә nәzәrdә tutulur
ÜTT müqavilәlәri çәrçivәsindә ölkәlәrdәki biznes mühiti daha az rәqabәt qabilliyyәtli vә qeyrişәffaf olur

543 ÜTTnin fәaliyyәti nәticәsindә beynәlxalq ticarәt üçün mövcud olan әngәllәrin azaldılması, beynәlxalq
ticarәt subyektlәrinin dünya bazarında tәtbiq olunan standartlardan mәlumatlı olması, beynәlxalq ticarәtdә
tәtbiq olunan qaydaların şәffaf vә öncәdәn tәxmin oluna bilәn olması vә s. dedikdә aşağıdakılardan hansı
nәzәrdә tutulur?

•

Ragional ticarәt üçün maneәlәrin azaldılması
Dövlәtlәrin beynәlxalq iqtisadi fәaliyyәtinin hüquqi әsaslarının tәkmillәşdirilmәsi
Dövlәtlәrarası beynәlxalq ticarәtin proteksionist tәdbirlәrinin artırılması
Dövlәtlәrarası beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması
Dövlәtlәrin iqtisadi müstәqilliyinin artırılması

544 Aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?

•

Bütün cavablar doğrudur
ÜTT müqavilәlәri çәrçivәsindә ticarәt baryerlәrinin aşağı salınması ilә yanaşı ticarәt baryerlәrinin
yüksәldilmәmәsi dә nәzәrdә tutulur
Çoxtәrәfli ticarәt sistemi ölkәlәrdәki biznes mühitini daha stabil vә öncәdәn tәxmin edilә bilәn edir
ÜTTnin çoxtәrәfli ticarәt sistemi çәrçivәsindә milli bazarın inkişafı mәqsәdilә ticarәt baryerlәrinin yüksәldilmәsi
tәcrübәsi tәtbiq olunur
ÜTT müqavilәlәri çәrçivәsindә ölkәlәrdәki biznes mühiti daha böyük rәqabәt qabilliyyәtlilik vә şәffaflıq qazanır

545 ÜTTnin fәaliyyәti nәticәsindә ticarәtin liberallaşdırılması dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә
tutulmur?

•

Diskriminasiyaya yol verilmәmәsi
Beynәlxalq ticarәt subyektlәrinin dünya bazarında tәtbiq olunan standartlardan mәlumatlı olmasını
Beynәlxalq ticarәt üçün mövcud olan әngәllәrin azaldılmasını
Dövlәtlәrin istәdiklәri zaman beynәlxalq ticarәt qaydalarına dәyişiklik etmәk imkanı
Beynәlxalq ticarәtdә tәtbiq olunan qaydaların şәffaf vә öncәdәn tәxmin oluna bilәn olmasını

546 Beynәlxalq ticarәtin mümkün qәdәr әdalәtli vә azad olması ÜTT tәrәfindәn hansı vasitәsilә tәmin
olunur.

•

Tövsiyә xarakterli qәrarlar
Dünya Bankı Qrupu vә Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә birgә beynәlxalq ticarәt sәrbәstliyini mәhdudlaşdıran
dövlәtlәrin müәyyәn cәrimәlәrә cәlb olunması
ÜTT vә Beynәlxalq Ticarәt Palatası (IC tәrәfindәn ortaq qәbul olunmuş qaydaların bütün üzv dövlәtlәrinndә
tәtbiqi
Beynәlxalq ticarәt qayda vә üsulların müzakirә olunaraq razılaşdırılması vә ölkәlәrin bu razılıqlar әsasında
müәyyәn öhdәliklәr qazanması
Beynәlxalq ticarәt sәrbәstliyini mәhdudlaşdıran dövlәtlәrin ÜTT üzvlüyündәn xaric olunması

547 Aşağıdakılardan doğru cavabı seçin:

•

ÜTT dövlәtlәr arasında ikitәrәfli ticarәt münasibәtlәrini nizamlamaq üçün mәcburi öhdәliklәr müәyyәn etmәdәn
tövsiyyә xarakterli tәnzimlәmәlәri nәzәrdә tutur
ÜTTnin çoxtәrәfli müqavilә sistemi dövlәtlәr üçün mәcburi öhdәliklәr müәyyәn etmәdәn tövsiyyә xarakterli
tәnzimlәmәlәri nәzәrdә tutur
ÜTT fәaliyyәtinin dünya iqtisadiyyatı vә beynәlxalq ticarәt münasibәtlәri üçün әsas nәticәlәrindәn biri tәdiyyә
balansı çәtinliklәri olan ölkәlәrә kredit yardımın göstәrilmәsidir
ÜTT dövlәtlәr arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә qlobal standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan әsas
beynәlxalq tәşkilatdır
ÜTTnin çoxtәrәfli müqavilә sisteminin hüquqi әsasını Beynәlxalq Ticarәt Palatası (IC tәrәfindәn hazırlanmış
Beynәlxalq Ticarәt Qaydaları (International Trade Terms) sәnәdi tәşkil edir

548 Hansı cavab ÜTT fәaliyyәtinin dünya iqtisadiyyatı vә beynәlxalq ticarәt münasibәtlәri üçün әsas
nәticәlәrini әks etdirmir?

•

Şәffaf vә diskriminasiyaya yol verilmәyәn beynәlxalq iqtisadiyyat
İxracatçılar yeni vә açıq bazarlarda fәaliyyәt imkanı әldә edirlәr
İstehsalçı vә istehlakçılar daha liberal şәraitdә ticarәt etmәk imkanı qazanırlar
Tәdiyyә balansı çәtinliklәri olan ölkәlәrә kredit yardımın göstәrilmәsi
Daha çiçәklәnәn vә liberal iqtisadiyyat

549 ÜTT dünya iqtisadiyyatının әsasәn hansı subyektlәri arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә qlobal
standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan әsas beynәlxalq tәşkilatdır?

•

Sahibkarlar Konfederasiyaları
TMKlar
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Dövlәtlәr
Regional inteqrasiya birliklәri

550 Aşağıdakılardan daha düzgün cavabı seçin:

•

ÜTT Transmilli şirkәtlәr (TMK) arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә qlobal standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә
mәşğul olan vә tövsiyә xarakterli qәrarlar qәbul edәn beynәlxalq tәşkilatdır.
ÜTT fәrdi iqtisadi subyektlәr arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә beynәlxalq standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә
mәşğul olan әsas beynәlxalq tәşkilatdır.
ÜTT dövlәtlәr arasında ticarәt vә investisiya münasibәtlәri üzrә qlobal qanunvericiliyin hazırlanması ilә mәşğul
olan әsas beynәlxalq tәşkilatdır.
ÜTT dövlәtlәr arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә qlobal standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan әsas
beynәlxalq tәşkilatdır.
ÜTT Transmilli şirkәtlәr (TMK) arasında ticarәt münasibәtlәri üzrә qlobal standartların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә
mәşğul olan әsas beynәlxalq tәşkilatdır.

551 QATT nәdir?

•

beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәri tәnzimlәyәn tәşkilat
ixracı tәnzimlәyәn tәşkilat
idxalı tәnzimlәyәn tәşkilat
beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrini tәnzimlәyәn tәşkilat
işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәtini tәnzimlәyәn tәşkilat

552 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının әsas funksiyaları:

•

dövlәt alışı
proteksionizm
azad ticarәt siyasәti
çoxtәrәfli ticarәt sazişlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
dempinq

553 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının vәzifәlәri:

•

iqtisadi tәdbirlәr
gömrük rüsumlarının artırılması
bütün әmtәәlәrә tarif güzәştlәri
ticarәtdә iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
inzibati tәdbirlәrin artırılması

554 Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar.

•

MDB
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı
ÜTT
BMT

555 Azad ticarәt sazişi olan NAFTA:

•

Göstәrmişdir, beynәlxalq sәrhәdlәr ölkәlәr arasına ticarәt hәcminә tәsir etmir
Göstәrmişdir ki, ölkәlәrarasında ticarәt dövriyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsindә ölkәlәr arasında mövcud
investisiya fәaliyyәti tariflәrdәn daha vacibdir
Böyük Britaniya, Kolumbiya vә Ontario arasında tariflәri vә digәr ticarәt mәhdudiyyәtlәrini aşağı salmışdır
Meksika, Kanada vә ABŞ arasında tariflәri vә digәr ticarәt mәhdudiyyәtlәrini aşağı salmışdır
Qravitasiya modelinin әhәmiyyәtini aşağı salmışdır

556 Beynәlxalq bazarda taxıl mәhsullarının satışını tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilat

•

Dünya bankı
QATT
ÜTT
BTT
BVF

557 Aşağıdakıdan biri BMTnin Baş Mәjlisinin tәrkibinә daxil deyil:

•

Ümumdünya Әrzaq Şurası
Sәnaye İnkişafı üzrә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
UNCTAD
BMTnin İnkişaf Proqramı
Әtraf mühit üzrә BMT proqramları

558 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası hansı ildә yaranmışdır

•

1966j ildә
1944jü ildә
1956jı ildә
1995ji ildә
1947ji ildә

559 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir:

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә kredit ayırmaqdan
üzv olan ölkәlәrә uzunmüddәtli kredit ayırmaqdan
üzv olan ölkәlәrә qısamüddәtli kredit ayırmaqdan
inkişaf etmәkdә olan üzv ölkәlәrә uzunmüddәtli faizsiz kredit ayırmaqdan
inkişaf etmiş üzv ölkәlәrә kredit ayrılmasından

560 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı tәşkilati hüquqi cәhәtdәn necә tәşkilatdır:

•

kommandit yoldaşlığıdır
kooperativ tәşkilatdır
Avropa ölkәlәrinin birlәşdiyi fәrdi müәssisәsdir.
sәhmdar cәmiyyәtdir.
sahibkarlıq ittifaqıdır.

561 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:

•

mәdәni vә humanitar sahәdә әmәkdaşlıq
ölkәlәrin suverenliyinin tәminatı
hәrbi әmәkdaşlıq
iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr üzrә әmәkdaşlıq
gender problemı

562 BMTnin ali orqanlarına aid deyil:

•

Beynәlxalq Mәhkәmә
Tәhlükәsizlik Şurası
Baş mәclis
Beynәlxalq valyuta fondu
Qәyyumluq Şurası

563 Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әvәzinә hazırda hansı beynәlxalq tәşkilat fәaliyyәt göstәrir:
Avropa İttifaqı

•

Ümumdünya Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı

564 Gömrük ittifaqının mәqsәdi nәdir?

•

Üzv ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasıdır
Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumları alınmasının aradan qaldırılmasıdır
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan manelәrin aradan qaldırılması yolu ilә
ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkәlrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılmasıdır
Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılmasıdır

565 Hansı ölkә Avropa İttifaqının üzvü deyildir?

•

Danimarka
Kipr
Böyük Britaniya
İsveçrә
Portuqaliya

566 Avropa İttifaqı hansı ildә yaranmışdır:

•

1999
1973
1957
1993
1986

567 Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyü hansı müsbәt nәticәlәr verә bilәr:

•

Azәrbaycana investisiya axınları sürәtlә artar
Azәrbaycanın xarici borcları silinә bilәr
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü vә suverenliyinә tam tәminat verilәr
Azәrbaycanın xarici ölkәlәrdә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr
Azәrbaycana daha ağır şәrtlәrlә kreditlәr ayrıla bilәr

568 Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvu deyil:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
BMT
İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
Ümumdünya Bankı

569 Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil:

•

Rusiya
Ukrayna
Gürcüstan
Macarıstan
Rumıniya

570 YUNKTADın fәaliyyәti aşağıdakıların inkişafına yönәldilmişdir:

•

incәsәnәtin
tәhsilin
sosial sferanın

•

beynәlxalq ticarәtin
elm vә mәdәniyyәtin

571 Aşağıdakılardan hansı ÜTTnin sәlәfidir:

•

UNİDO
Beynәlxalq Tijarәt Mәrkәzi
UNCTAD
GATT
Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı

572 Aşağıdakıdan biri BMTnin Baş Mәclisinin tәrkibinә daxil deyil:

•

Ümumdünya Әrzaq Şurası
BMTnin İnkişaf Proqramı
UNCTAD
Sәnaye İnkişafı üzrә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Әtraf mühit üzrә BMT proqramları

573 Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara nümunәdir:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Ümumdünya Tijarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı

574 ÜTTnin әsas vәzifәsi nәdir:

•

Üzvü olmayan ölkәlәrә qarşı proteksionist siyasәti dәstәklәmәk dәn.
İqtisadi jәhәtdәn zәif olan ölkәlәrin xariji tijarәt siyasәtin formalaşdırmaq
İEÖ üçün әlverişli tijarәt şәraiti yaratmaq
Tijarәt mәhdudiyyәtlәri vә gömrük tariflәrinin liberallaşdırılmAsından
İEOdә gömrük tariflәrinin yüksәldilmәsi

575 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası hansı ildә yaranmışdır

•

1995ci ildә
1947ci ildә
1944cü ildә
1956ci ildә
1966cı ildә

576 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir:

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә kredit ayırmaqdan
üzv olan ölkәlәrә uzunmüddәtli kredit ayırmaqdan
üzv olan ölkәlәrә qısamüddәtli kredit ayırmaqdan
inkişaf etmәkdә olan üzv ölkәlәrә uzunmüddәtli faizsiz kredit ayırmaqdan
inkişaf etmiş üzv ölkәlәrә kredit ayrılmasından

577 Adları çәkilәn ölkәlәrdәn hansı Şimali Amerika Azad Ticarәt Müqavilәsinin (NAFT tәrkibinә daxil
deyil.

•

Hamısı
ABŞ
Meksika
KostaRika
Kanada

578 Kooperasiya әlaqәlәrinin formalaşması üçün istifadә olunan metodlar hansılardır

•

İnformasiya inqilabı
Birgә layihәlәrin vә proqramların hәyata keçirilmәsi
Müasir dövrün qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi
Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması
Beynәlxalq korporasiyaların fәaliyyәti

579 Humanitar vә texniki yardım tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks etdirilir.

•

ticarәt kreditlәri vә avanslar
cari әmәliyyatlar
cari transferlәr
ticarәt
portfel investisiyaları

580 Xarici әmәk qüvvәsini cәlb edәn ölkә hansı üstünlük әldә edir.

•

әmәyә olan tәlәbat azalır
Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti artır
milli vә sosial problemlәr aradan çıxır.
dini görüşlәr sferasında heç bir problem yaranmır
әmәyә olan tәlәbat artır

581 Francayrinq özündә nәlәri birlәşdirir?

•

xarici tәrәfdaşlıq formalarını
icarә, alqısatqı, padrat
istehsal, emal, satış, beynәlxalq ticarәt
bank, maliyyә, kredit, beynәlxalq valyuta
işgüzar fәaliyyәtlәr, xaricibazara çıxma üsullarını

582 İnvestisiya franşizasının әsas mәqsәdi?

•

istehsal sәviyyәni yüksәltmәk
mәnfәәt әldә etmәk nәdir
investisiyaların ilkin mәblәğinin qaytarılmasıdır
riskin sәviyyәsini minimuma endirmәk
ilkin kapitalı itirmәmәk

583 Franşizlәrin alt qrupları hansıdır?

•

ofis franşizası, müәssisә franşizi
investisiya ilkin mәblәği, iş yeri, müәssisә
işçi franşiza, kommersiya franşizası
franşiza iş yeri, franşiza müәssisә, investisiya franşizası
müәllif franşizası, işgüzar franşizası

584 ABŞda françayzinqin inkişafına nә vaxt hansı qanun tәkan verdi?

•

2000 “Biznesin inkişafı haqqında qanun
1898”Şermanın” qanunu
1988”Әmtәә nişanları haqqında” qanun
1946 “Әmtәә nişanları haqqında” qanun
1901 “Sahibkarlıq haqqında” qanun

585 ABŞda françayzinq ideyası nә vaxt topdan satıcıpәrakәndә satıcı münasibәtlәrinә istiqamәtlәnmişdir
1912ci illәr

•

1990cı illәr
1960cı illәr
1920cı illәr
2000ci illәr

586 Françayzinq ilk dәfә hansı kompaniya tәrәfindәn tәtbiq olunmuşdur?

•

ford
prokter end qemble
cocacola
)zinger
pepsicola

587 Biznes françayzinqi nәdir?

•

istehsal sahәsindәn asılı olaraq miqdarı müәyyәn olunan ilkin ödәmәlәrin hәcmi tanınmış ticarәt markası adı
altında iştirak etmәk formasıdır
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә tam mәsuliyyәt daşıyan hüquqi şәxs statusuna malik olan istehsal
müәssisәlәridir
alıcılar arasında böyük nüfuzu olan böyük elmitexniki potensiala vә iri malıyyә ehtiyatlarına malık olan
müәssisәlәrinin fәaliyyәtidir
franşız paketinә şirkәtin mәhsulundan, adındanәlavә idarәetmәnin tәşkili vә keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının әlavә
edilmәsidir
françayzerin әmtәәsindәn ödәmә normativlәrinin müәyyәn olunması vә ödәmә formalarının dәqiqlәşdirilmәsidir

588 Әmәliyyatın obyekti üzrә françayzinq növü hansıdır?

•

satış françayzinqi, istehsal françayzinqi
strateji françayzinq, әmәliyyat françayzinqi
istehsal françayzinqi, sәnaye françayzinqi
şirkәtin malının vә ticarәt markasının françayzinqi
daxılı françayzinq, ticarәt françayzinqi

589 Françiza nәdir?

•

maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi ki, bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
françiza, françiza müәssisәnin investisiya françazasıdır
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
maliyyә lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir

590 Françayzinqin ilkin kapitalın hәcmindәn asılı olaraq әsas altqrupları hansılardır?

•

françiza, podrat françizası
investisiya, birbaşa investisiya
françiza, françiza müәssisә, investisiya françazası
françiza, françayzer, operator
françiza, françiza müәssisә, podrat françizası

591 İstehsal françayzinqi nәdir?

•

onun әsas predmeti texnologiyanın vә ondan istifadә lisenziyasının verilmәsidir
bu françayzinq mühüm ticarәt markasına malik әmtәәlәrin satışı zamanı tәtbiq olunur
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir

592 İşgüzar françayzinq nәdir?

•

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
onun әsas predmeti texnologiyanın vә ondan istifadә lisenziyasının verilmәsidir
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir

593 Әmtәә françayzinqi nәdir?

•

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
bu françayzinq mühüm ticarәt markasına malik әmtәәlәrin satışı zamanı tәtbiq olunur
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu kontraktdır

594 Françayzinqin hansı növlәri var

•

istehsal, istehlak, qiymәt
әmtәә, qiymәt, işgüzar
әmtәә, bazar, lokal bazar
әmtәә, işgüzar, istehsal
ticarәt, sәnaye, istehsal

595 Françayzinq nәdir?

•

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunan bir fәaliyyәt formasıdır ki, borc
tәlәbnamәlәrinә әsaslanır
Françayzinqin elә növüdür ki, bu zaman sahibkar risklәri әsasında әmlak әldә edir
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr tutur, riskә
görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir

596 Hansı xüsusiyyәt firmanın çoxmillәtli korporasiya adlanmasına sәbәb olur.

•

firmanın xariji partnyorlarının sayının çoxluğu
xariji ölkәlәrdә marketinq tәdqiqatı aparılması
xariji ölkәlәrdә әmtәә satışı
xariji ölkәlәrdә әmtәә istehsalı
müxtәlif millәtlәrdәn olan işçilәrdәn istifadә edilmәsi

597 Ölkәlәrin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakının әsas sәbәbi nәdir?

•

Dünyanın yenidәn bölüşdürülmәsi
Ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölgüsü
Yeni texnologiya vә biliklәri әldә etmәk imkanı
İqtisadi inkişaf üçün әlverişli imkanların әldә edilmәsi
Xammal vә enerji bazarlarının әldә edilmәsi

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

•

Nescafe
Marlboro
Pepsi
CocaCola
Philips

599 Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

•

Sumitomo
CeneralElektriks
Bayer
WailMartStores
DaymlerKraysler

600 İri şirkәtin mövcud fәaliyyәt sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsi olmayan sahәlәrә daxil olması necә
adlanır:

•

İxtisaslaşma
Üfqi inteqrasiya
İnhisarlaşma
Diversifikasiya
Şaquli inteqrasiya

601 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 güjlü bank sektorunun olmaması
yeni texnoloci qәrarların qәbulu vә axtarılması sahәsindә mübarizәnin yoxluğu

602 Konkret ölkәnin ayrıayrı әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması asılıdır:

•

iqlim şәraitindәn
beynәlxalq normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn
istehsalın tәşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadә edilmәsindәn
ölkәnin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrindәn
coğrafi mövqeyindәn

603 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Heç biri aid deyil
Әmәyin ümumi bölgüsü
Detallar üzrә ixtisaslaşma
Beynәlxalq kooperasiya
Әmәyin fәrdi bölgüsü

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

•

әczaçılıq sәnayesi
kimya sәnayesi
avtomobilqayırma sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
elektronika sәnayesi

605 Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:

•

mühüm ixraj mәhsulları üzәrindә dövlәt inhisarının mövjudluğu
qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
xariji tijarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy yәtlәrә mәruz qalması
milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güjlәnmәsi
rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması

606 Aşağıdakılardan biri ölkәnin BӘBdә iştirakına tәsir edәn amillәrdәn deyil:

•

Ölkә iqtisadiyyatının strukturunda sәnayenin baza sahәlәrinin xü su si çәkisi
Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
Ölkәnin daxili bazarının hәjmi
Ölkәnin orta ölçülü müәssisәlәrinin zәif inkişafı
Ölkәnin tәbii resurslarla tәminatı

607 Aşağıdakılardan yalnız biri istehsalın beynәlxalq ixtisaslaşmasının әsas formalarındandır:

•

ayrıayrı ölkәlәrin ixtisaslaşması
ayrıayrı müәssisәlәrin ixtisaslaşması
sahәlәrarası ixtisaslaşma
Texnoloci vә ya mәrhәlәli ixtisaslaşma
sahәdaxili ixtisaslaşma

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

•

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

609 Bir fәaliyyәtin turizm kimi qәbul edilmәsindәki әsas kriteriya aşağıdakılardan hansıdır?

•

Xәstәxanada müalicә
Gәlir әldә etmә
Tranzit keçid
Davamlı yaşamaya çevrilmәmә
Daxili axtarış

610 Aşağıdakılardan hansı lüks turizm fәaliyyәtilәri daxilindә reallaşdırılan bir turizm növü deyildir?

•

Ov turizmi
Qumar turizmi
Kruvaziyer turizmi
Termal turizmi
Qolf turizmi

611 40 yaşında bir Azәrbaycan vәtәndaşı olan Әli bәyin hәyat yoldaşı ilә birlikdә bir turizm agentliyinin
Qobustan qayalıqlarına tәrtib etdiyi tura qoşulması aşağıdakı turizm növlәrindәn hansına aid edilә bilmәz?

•

Orta yaş turizmi
Mәdәniyyәt turizmi
Daxili turizm
Konqres turizmi
Kütlәvi turizm

612 Aşağıdakılardan hansı turizm fәaliyyәti sayılır?
Xaç sәfәrlәrinә qoşulmaq

•

Amerikaya köçmәk
Almaniyaya çalışmaq üçün getmәk
Futbol üzrә Dünya Kuboku oyularını izlәmәk üçün xarici ölkәyә getmәk
Xristofor Kolumbun gәmisindә işlәmәk

613 Beynәlxalq turizm üzrә әmәliyyat nәdir?

•

Әhalinin urbanizasiyasıdır
Dövlәtlәr arasında BİMin hәyata keçirilmәsi barәdә hәyata keçirmәk fәaliyyәtidir
Bir ölkәdәn digәr ölkәyә qohumlarının yanına әhalinin getmәsidir
Xarici vәtandaşların geniş әhatәli mәdәni vә mәnәvi tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә hәyatakeçirilәn
fәaliyyәtdir.
Xarici ölkәyә iş axtarmaq mәqsәdilә әhalinin yerdәyişmәsidir

614 Beynәlxalq turistlәrin qәbulu üzrә birinci 3 yerdә hansı ölkәlәr durur?

•

Yunanıstan, Türkiyә, İngiltәrә
Avstriya, Meksika,Çili
ABŞ, Belçika, Danimarka
Fransa, ABŞ, İspaniya
Türkiyә, Yunanıstan, İspaniya

615 Aşağıdakılardan hansı turizm tәlәb vә tәklifinin xüsusilә Avropa ölkәlәrindә toplanmasının
sәbәblәrindәn biri deyildir?

•

Avropa ölkәlәrindә tәtil anlayışının inkişaf etmiş olması
Avropa İttifaqının İttifaq daxilindәki turizm fәaliyyәtlәrinә tәşviqlәr vermәsi
Böyük tәlәb yaradan Avropa ölkәlәrindә rifah sәviyyәsinin yüksәk olması
Avropa ölkәlәrinin digәr qitәlәrdәki regionlara nisbәtәn daha çox cәlbediciliyә sahib olması
Böyük tәlәb yaradn Avropa ölkәlәrinin birbirilәrinә yaxın olmaları

616 Aşağıdakılaradn hansı Dünya Turizm Tәşkilatının tәrifinә görә beynәlxalq turist in xüusiyyәtlәrindәn
biri deyildir?

•

Getdiyi ölkәdә qalmaq kimi niyyәti olmamalıdır
Getdiyi ölkәdә әn az bir gecә qalmalıdır
Getdiyi ölkәdә pul qazanma mәqsәdi olmamalıdır
Getdiyi ölkәdә әn çox bir ay müddәtindә qalmalıdır
Yaşadığı ölkәnin sәrhәddlәri xaricindә bir ölkәyә getmәlidir

617 Aşağıdakılardan hansı hәm intensiv bir şәkildә turist qәbul edәn, hәm dә göndәrәn bölgәlәri göstәrir?

•

Şimali Amerika vә Avropa
Avropa vә Afrika
Sakit Okean ölkәlәri vә Afrika
CәnubiŞәrqi Asiya vә Şimali Amerika
Orta Şәrq vә Avropa

618 Kommersiya turizmi nәdir?

•

Turist sәyahәti haqqında qәrar turist tәrәfindәn deyil , müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn verilir
Vasitәçisiz turizm növüdür
Etnik mәsәlәlәrlә әlaqәli olan turizmdir
Turist tәrәfindәn ödәnişli әsaslarla keçirilәn turizmdir
Kurort vә mәdәni turizmin sintezidir

619 Milli turzm hansı amillәri әhatә edir?
Fәrdi vә qrup turizmi

•

Beynәlxalq turist mьbadilәsini
Daxili vә çıxış turizmini
Daxili vә gәlmә turizmi
Kurort vә mәdәni turizmi

620 Azәrbaycanda turizm sәnayesinin dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn әsas orqan hansıdır?

•

Nazirlәr Kabineti
İdman vә Gәnclәr Nazirliyi
Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Milli Mәclis

621 Metasәviyyә nәyi öyrәdir?

•

Ölklәrin regionlarında turizm sәnayesinin vәziyyәti vә potensial imkanlarını
Dövlәt siyasәtinin turizmin inkişafına tәsirini
Daxili imkanlardan istifadә sәviyyәsini
Xarici amillәrin şirkәtin fәaliyyәtinә tәsirlәrini
Ölkә üzrә ümumi iqtisadi vәziyyәtin tәhlilini

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

•

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

623 Fransanın xarici ticarәt dövriyyәsinin 63%i hansı qrup ölkәlәrin payına düşür?

•

Cәnub Şәrqi Asiya ölkәlәri vә Avstraliya.
MDB vә Şәrqi Avropa ölkәlәri;
Avropa İttifaqının üzvölkәlәri;
ABŞ, Kanada, Meksika;
Avropa İttifaqı vә MDB

624 Müasir mәrhәlәdә Yaponiya üçün әn vacib idxal mәhsulu hansıdır?

•

Yüngül sәnaye mәhsulları
Xarici kapital
Әrzaq
Xammal vә enerci daşıyıdıları
Texnologiya

625 2000cı illәrdә Çindә tutulan idxal rüsumlarının faktiki sәviyyәsi:

•

idxalın dәyәrinin 2530%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 1520%ni tәşkil edirdi
idxalının dәyәrinin 1015%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 23%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 2025%ni tәşkil edirdi

626 ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hansılardır?

•

Daxili mәcmu mәhsulun hәcmi
Qlobal milli maraqların mövcudluğu
Güclü hәrbisәnaye kompleksı
Daxili bazarın miqyası vә elmitexniki potensial

Güclü hakimiyyәt

627 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:

•

Tәkrar idxalın hәcmi
Mәcmu milli mәhsul
Tәkrar ixracın hәcmi
Xarici ticarәt kvotası
Daxili mәcmu mәhsul

628 Aşağidakilardan hansı firmaların ixracata yönәlmә sәbәblәrindәn biri deyildir?

•

Devalvasiyanın ixracatı cәlbedici etmәsi
Firmanın tәşviq alaraq ixracat istiqamәtindә qurulması
İxraata verilәn kredit imkanları
Firma markasını xarici bazarlarda tanıtmaq
İxracatta mәnfәәtliliyin yüksәk olması

629 Aşağıdakılardan hansı bir firmanın xarici bazarlara mal satarkәn araşdırması zәruri olan faktorlar
arasında ola bilmәz?

•

Xarici ölkә bazarlarındakı qanunvericilik
Rәqabәt vәziyyәti
Xarici bazarlardakı alıcıların xüsusiyyәtlәri
Firmanın sahib olduğu istehsal texnologiyası
Gözlәnәn mәnfәәtlilik sәviyyәsi

630 BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatınm әsas funksiyalarına daxil deyil?

•

Kәnd tәsәrrüfatı rayonlarmın inkişafma vә kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdınlmasma kömәklik göstәrmә
Qidalanmanın vә hәyat keyfiyyәtinin yaxşılaşdınlması;
Aclığm lәğvi;
Regional әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi.
Әrzaq, kәnd tәsәrrüfatı, meşәçilik vә balıqçılıq mәhsullarının istehsalı, emalı vә bölgüsünün yaxşılaşdırılması;

631 UNİDRUAnın mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

müxtәlif ölkәlәr tәrәfindәn tәdricәn qәbul edilmәsi üçün eyni tipli xüsusi hüquq normalarının işlәnmәsi
ayrıayrı ölkәlәr vә ölkә qruplarının xüsusi hüququnun uyğunlaşdırılması vә harmonizә olunması yollarının
öyrәnilmәsi
eyni tipli hüquqi tәnzimlәmә tәdbirlәrini işlәyib beynәlxalq tәcrübәyә daxil edilmәsi, BİMin inkişafı üçün
әlverişli şәrait yaratmaq
eyni tipli hüquq normalarının tәtbiqi ilә BİMin inkişafı üçün әlverişli şәrait yaratmaq
beynәlxalq ticarәtin maksimum dәrәcәdә liberallaşdırılması vә onun möhkәm әsaslarının yaradılması

632 UNCİTRAL tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış beynәlxalq normalara aid deyil:

•

Beynәlxalq köçürmә veksellәri vә beynәlxalq sadә veksellәr haqda Konvensiya 1988ci il
Әmtәәlәrin beynәlxalq alqı satqısında iddia müddәti haqda KonvensiyaNyuYork , 1974cü il
BMT әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәri haqda Konvensiyası – Vyana, 1980cı il
Turist müqavilәlәri haqda Beynәlxalq Konvensiya (Brüssel , 1970)
Yüklәrin dәnizlә daşınması haqda Konvensiya –Hamburq , 1978ci il

633 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının ÜTTyә üzvlüyü nәticәsindә potensial qazanclar
sırasına aiddir?
Xarici ticarәtdә kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri aradan qaldırılır
Ticarәtin liberallaşdırılması vә qoruyucu tәdbirlәrin sәmәrәli tәşkili olmadığı halda daxili bazarda daha ucuz olan
xarici malların yer almasına şәrait yaranır

•

Dövlәt büdcәsinin gömrük rüsumları vә vergilәri maddәsi üzrә daxilolmalar azalır vә onun mәdaxilinә
qısamüddәtli, bәzәn dә oramüddәtli dövrdә gәrginlik yaranır
İdxal rüsumlarının azaldılması ilә milli bazarda rәqabәt qabiliyyәti artır
Xidmәtlәr sahәsindә daha ucuz vә aşağı keyfiyyәtli xidmәt tәchizatçıları yer tutur

634 Dünya miqyasında turizmin inkişafının qarşısında әn mühüm maneә olaraq qәbul edilәn amil
aşağıdakılardan hansıdır?

•

Ekoloji çirklәnmә
İqtisadi gerilәmә
Tәbii fәlakәtlәr
Terrorizm
Әhali artımı

635 Bәzi ölkәlәrin qarşılıqlı şәkildә birbirinә intesivliklә turist göndәrmәlәrinin vә qәbul etmәlәrinin әn
mühüm sәbәbi aşaıdakılardan hansıdır?

•

Bu ölkәlәrin birbirilәrinә qarşı aşağı qiymәt siyasәtlәri tәtbiq etmәsi
Bu ölkәlәrin arasında çox güclü iqtisadi bağın olması
Bu ölkәlәr arasında mәdәni bağların güclü olması
Bu ölkәlәr arasında mәsafәlәrin yaxın olması
Bu ölkәlәr arasında turizm sahәsindә xüsusi anlaşmanın olması

636 Beynәlxalq turizm aşağıdakı ölklәrdәn hansının tәdiyyә balansında çox böyük әhәmiyyәtә malikdir?

•

Norveç
İngiltәrә
Almaniya
Portuqaliya
İsveç

637 Dünya Turizm Tәşkilatı neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1980
1950
1940
1970
1960

638 Kruvazyer turizmi aşağıdakı turizm növlәrindәn hansına aiddir?

•

Ekoloji turizm
Mәdәniyyәt turizmi
Termal turizmi
Dәniz turizmi
Fәrdi turizm

639 Mәrkәzi ofisi Cenevrәdә olan, 1949cu ildә qurulan vә qısa adı WATA olan beynәlxalq turizm tәşkilatı
aşağıdakılardan hansıdır?

•

Beynәlxalq Otelçilәr Birliyi
Beynәlxalq Turizm Tәşkilatı
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Birliyi
Dünya Sәyahәt Agentliklәri Birliyi
Dünya Turist Rәhbәrlәri Birliklәri Federasiyası

640 Aşağıdakılardan hansı turizm tәlәbinә tәsir göstәrәn ictimai elementlәrdәn biri deyildir?
Tәhsil sәviyyәsi

•

Ailә strukturu
Peşә
Şәhәrlәşmә sәviyyәsi
Qiymәt

641 Aşağıdakılardan hansı turist göndәrәn ölkәlәr sırasında deyildir?

•

İngiltәrә
Yaponiya
Almaniya
Rumuniya
ABŞ

642 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq turizm tәşkilatı deyildir?

•

WTTC
WATA
WTO
TUROB
IATA

643 Aşağıdakılardan hansı Dünya Turizm Tәşkilatının fәaliyyәt sahәlәri arasında yer ala bilmәz?

•

Statistika vә bazar araştırması
Turizm xidmәtlәrinin keyfiyyәti
Әtraf mühit vә planlaşdırma
Turizm işçilәrinin yoxlanması
Tәhsil vә tәdris

644 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq turizm tәşkilatlarından biri deyildir?

•

Dünya Turist Rәhbәrlәri Birliklәri Federasiyası
Dünya Turizm Tәşkilatı
Beynәlxalq Hava Nәqliyyatı Birliyi
Yerlәşdirmә Sektor Tәşkilatı Platforması
Dünya Sәyahәt Agentliklәri Birliyi

645 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev neçәnci ili Turizm ili elan etmişdir

•

2009
2012
2000
2011
2008

646 Dünyada әmәkqabiliyyәtli әhalinin neçә faizi turizm sәnayesindә onunla bağlı sahәlәrindә mәşğuldur

•

8,5 %
9,2 %
.1
8,1 %
7,5 %

647 Dünya üzrә ümumi mәhsulun neçә faizi beynәlxalq turizmin payına düşür

•

.1
.3
.5
.08

.2

648 Dünya üzrә beynәlxalq turizm sahәsindә neçә min iş yeri fәaliyyәt göstәrir

•

100 min
400 min
500 min
300 min
200 min

649 Bir nәfәr xarici turistә yüksәk sәviyyәdә xidmәt göstәrmәk üçün neçә nәfәr iş yeri lazımdır

•

8 nәfәr
4 nәfәr
10 nәfәr
3 nәfәr
5 nәfәr

650 ÜTT proqnozlaşdırmasına görә 2020ci ildә beynәlxalq turizmdәn alınan gәlirlәrin miqdarı neçә milyard
dollar olacaqdır

•

2050 milyard dollar
4000 milyard dollar
5000 milyard dollar
2000 milyard dollar
3000 milyard dollar

651 ÜTT proqnozlaşdırmasına görә 2020ci ildә beyәlxalq turistlәrin sayı neçә milyon nәfәr olacaqdır?

•

2010 milyon
1602 milyon
1800 milyon
2000 milyon
1680 milyon

652 Beynәlxalq turizm dünya ixracının neçә faizini tәşkil edir?

•

6080%
910%
1015%
78%
2030%

653 Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәr.

•

TürkiyәYunanıstan
AzәrbaycanMoldova
RusiyaUkrayna
İranPakistan
ÖzbәkistanTürkmәnistan

654 Turizmin tәsniflәşdirilmәsi neçә istiqamәtdә mövcuddur?

•

7 istiqamәtdә
11 istiqamәtdә
5 istiqamәt
12 istiqamәtdә
3 istiqamәtdә

655 Turist sәrfinә gedәn hәr hansı bir şәxs hәmin ölkәnin nәyi hesab olunur?

•

Sahibkarı
Miqrasiya olunan
Vәtәndaşı
Hәmin ölkәnin istehlakçısı
Müvәqqәti yaşayan

656 Sәmәrәli işlәmәyәn turizm şirkәti öz strategiyasını hәyata keçirmәk üçün hansı varintdan istifadә etmәyә
çalışır?

•

Kapital sәrfini artırmaq
Turizm istehsalını genişlәndirmәk
Maddi texniki bazanı inkişaf etdirmәk
Digәr şirkәtlәrlә әlaqәyә girmәinteqrasiya etmәk
Idarәetmәni tәkmillәşdirmәk

657 Hәr bir ölkәdә turizmin inkişafı nәdәn istifadә edilmәsinin genişlәndirir?

•

Idarәçilik sistemindәn
Kәnd tәsәrrüfatından
Istehsaldan
Yerli işçi qüvvәsindәn
Avadanlıqdan

658 Qloballaşan turizmin әsas mexanizmindәn biri.

•

Turizm istehsalı
BVF
Iqtisadi tәşkilatlar
TMŞlәr
Ekoloji tarazlıq

659 Azәrbaycanda turizmin inkişafının әsas istiqamәtlәrindәn biri:

•

Yeni kadrların hazırlanması
Turizmdә idarәçilik sisteminin yenidәn qurulamsı
Turizm istehsalının geniєlәndirilmәsi
Turizm infrastrukturunun inkişafı
Turizm müәssisәlәrinin avadanlıqlaşdırlaması

660 Turizmin genişlәnmәsinә mәnfi tәsir göstәrәn faktorlardan biri.

•

Ölkәnin coğrafi quruluşu
Turizm mәhsullarının çatımamazlığı
Nәqliyyat xidmәtinin tәlәbdәn geri qalması
Dövlәtlәrarası soyuq müharibәlәrin dәrinlәşmәsi
Sosial vәziyyәtin aşağı olması

661 Beynәlxlaq turizm tәşkilatının yaranma tarixi?

•

1970
1955
1950
1975
1960

662 Beynәlxalq turizmin mahiyyәti:

•

Yeniliklәrin yayılması
Tarixi әnәnәlәrlә vә tarixi keçmişlә tanışlıq
Insanların hәrәkәt etmәsi
Insanların müәyyәn mәqsәd üçün yerdәyişmәsi
Insanların istirahәti

663 Turizmin inkişafına tәsir faktorlarından biri:

•

Mәdәni inkişaf
Milli gәlirin artması
Iqtisadi inkişaf
Ailәnin gәliri
Sosial inkişafı

664 Beynәlxalq turizmin asılı olduğu faktorlardan biri.

•

Nәqliyyat
Elmitexniki
Sosial vәziyyәt
Siyasi
Mәdәni

665 Yeni turistlәrin cәlb olunması üçün turizm bazarında hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir?

•

Turizm resurslarının qiymәtlәndirilmәsi
Turizm sahәsindә sahibkarlığın inkişafına şәrait yaradılması
Gәlәn turistlәrә sorğu , habelә reklam vә marketinq xidmәti göstәrmәk
Ölkә әrazisindә turizm zonalarının inkişafı üçün şәraitin tәmin edilmәsi
Muzeylәrin, parkların, piyada gәzinti marşurutlarının yaradılması

