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0806_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0806 Biznesin infrastrukturu
1 İstehsal infrastrukturu nәyә deyilir.?

•

geniş tәkrar istehsal sahәlәrinә
işçi qüvvәsindәn istifadәyә
kadr hazırlığına
istehsala xidmәt edәn sahәlәrә
tәkrar istehsal sahәlәrinә

2 İnfrastruktur tәkrar istehsal prosesinin normal hәyata keçmәsinә xidmәt edirmi?

•

әhalinin tәkrar istehsalına xidmәt
xidmәt göstәrir
xidmәt göstәrmir
heç bir әlaqәsi yoxdur
әlaqә yaradır

3 әrazi әlamәtlәrinә görә infrastrukturu müәyyәnlәşdirin

•

elevator tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatı
ev tәsәrrüfatı
kommunal xidmәt tәsәrrüfatı
xalq tәsәrrüfatı

4 Aqrar sәnaye kompleksinin sferalarına xidmәt göstәrәn sahәlәr hansılardır?

•

süni mayalandırma zootexniki xidmәt
baytarlıq xidmәti
qablaşdırma xidmәti
maddi texniki tәchizat, yol nәqliyyat, rabitә xidmәti
texniki tәhlükәsizlik, texniki xidmәt

5 İnfrastruktur hansı sahәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün zәruridir?

•

maddi istehsal sahәlәrinin
maddi texniki bazanın
maddi nemәtlәr sahәlәrinin
tәkrar istehsal sahәlәrinin
istehsala xidmәt etmәyәn sahәlәrin

6 İntrastrukturların tәkrar istehsalı hansı fazaları әhatә edir?

•

Dügün cavab yoxdur
Rәhbәrlik
Mübadilә
Hamısı
Mülkiyyәt

7 Iqtisadi әdәbiyyatlarda bazar infrastrukturu nә üçün biznes infrastrukturu kimi tәqdim olunur
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•

Düzgün cavab yoxdur
Qarşılıqlı münasibәtlәr üçün
geniş mәfhum olduğu üçün
Müasirliyi üçün
Aktivliyi üçün

8 Azәrbaycanda infrastrukturların vәziyyәtinin әsaslı surәtdә dәyişmәsi zәrurәti neçәnci ildә meydana çıxıb?

•

1980
1990
1995
2005
2000

9 İnfrastrukturların terminindә struktura hansı sözdәn әmәlә gәlmişdir?

•

Sadәlәşmә
Yerlәşmә
Birlәşmә
Kәnarlaşma
Quraşdırma

10 İnfrastruktur terminindә infra hansı sözdәn әmәlә gәlmişdir?

•

Sabit
Aşağı
Yuxari
Üst
Orta

11 Bazar intrastrukturunun әsas tәrkib hissәsi hansıdır?

•

Alqısatqı
Birja
Düzgün cavab yoxdur
Qeydiyyat komitәsi
Auksion

12 Aşağıdakı verilәnlәrdәn hansı İntrastrukturların formalaşmasına aid edilir?

•

Iqtisadi
Istehsal
Texnologiya
Maddi nemәtlәr
Funksional

13 İntrastrukturların tәkrar istehsalı hansı fazaları әhatә etmir?

•

Istehsal
Bölgü
Istehlak
Mülkiyyәt
Mübadilә

14 Infrastrukturun mәcmusu hansı ifadәnin müәyyәnedici istiqamәtidir?
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•

Düzgün cavab yoxdur
Hәr hansı bir sahәyә xidmәt göstәrmәk
istehsal vә ya yardım etmәk
normal inkişaf üçün zәrurilik
elmi texniki tәrәqqi

15 Tәsnifat termini hansı anlayışla yaxın mәna kәsb edir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Xidmәt
Quruluş
Cәmiyyәt
sistem

16 Struktur anlayışı hansı mәnada işlәdilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Geniş iqtisadi
Qısa
Sosial
Geniş sosial

17 İnfrastrukturlar mülkiyyәt obyektindә olduğu kimi iqtisadiyyat ürzә hansı bölgüyә müncәr deyillәr?

•

Meqo
Quruluş
Mikro
Makro
Mezo

18 Hansı investisiya qrupudur?

•

Dövlәtin idarәetmә orqanlarının tәlәbatının ödәnilmәsinә investisiya qoyuluşları
Düzgün cavab yoxdur
Mövcud istehsalın genişlәndirilmәsinә investitisya qoyuluşu
İstehsalın sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsinә investisiya qoyuluşları
İstehsalın tәkmillәşdirilmәsinә investisiya qoyuluşları

19 Hansı investisiya qrupudur?

•

düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Yeni istehsalın planlaşdırılmasına investitisya qoyuluşu
Mövcud istehsalın genişlәndirilmәsinә investitisya qoyuluşu
Yeni istehsalın yaradılmasına investitisya qoyuluşu

20 Hansı investisiya qrupudur?

•

düzgün cavab yoxdur
İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә investisiya qoyuluşları
İstehsalın sәmәrәliliyinin intensivlәşdirilmәsinә investisiya qoyuluşları
İstehsalın sәmәrәliliyinin normallaşdırılmasına investisiya qoyuluşları
İstehsalın sәmәrәliliyinin zәiflәdilmәsinә investisiya qoyuluşları

21 Hansı investisya bazarı tipidir?
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•

maddi aktivlәrә investisiya
qeyrimaddi aktivlәrә investisiya
Düzgün cavab yoxdur
material aktivlәrә investisiya
әmtәә aktivlәrinә investisiya

22 Investisya bazarı fәaliyyәti növlәrindәn deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, qeyridövlәt müәssisә, idarә, tәşkilat vә qurumları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn özәl investisiya fәaliyyәti;
Dövlәt hakimiyyәt vә idarәetmә orqanları, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatları tәrәfindәn büdcәlәrin, büdcәdәnkәnar
fondların vә özlәrinә mәxsus borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti;
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr, beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn xarici investisiya fәaliyyәti;
Azәrbaycan Respublikasının vә xarici dövlәtlәrin vәtәndaşları, hüquqi şәxslәri vә dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
birgә investisiya fәaliyyәti.

23 Fiziki aktivlәrә hansı aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
istehsalat binası vә tikililәr
fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn pul vәsaiti al¬maq hüququ olanlar
lisenziyanın alınması, ticarәt ni¬şanının işlәnmәsi
işçilәrin tәhsil alması, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

24 Azәrbaycan Respublikasında sığorta şirkәtlәrinә fәaliyyәtüçün lisenziyanın verilmәsi vә onun lәğvi kimi
mәsәlәlәrә hansı orqan nәzarәt edir?

•

Әdliyyә Nazirliyi
Sığorta Nәzarәti orqanı
İcra Hakimiyyәti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Mәclis

25 әmlak sığortasının xüsusiyyәtinә görә böllündüyü növlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

maliyyә sığortası
bank sığortası
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin sığortası
dәniz sığortası
hava sığortası

26 Bir sığorta müqavilәsi bir neçә müxtәlif növlü obyektlәri vә yaxud müxtәlif növlü sığortaları (sığorta
olunmuş risklәri) bir birinә birlәşdirdikdә belә sığorta necә adlanır

•

çoxnövlü sığorta
kombinә edilmiş sığorta
universal sığorta
ixtisaslaşmış sığorta
mürәkkәb sığorta

27 Sığorta xidmәtinin qiymәti necә formalaşır ?

•

dövlәt tәrәfindәn müәyyәn olunan qiymәtә uyğun olaraq
tәlәb vә tәklifin müqayisә olunması nәticәsindә rәqabәtә uyğun olaraq
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dünya sığorta bazarında mövcud qiymәtә uyğun olaraq
sahәdә fәәaliyyәt göstәrәn böyük şirkәtlәrin diktә etdiyi qiymәtә uyğun olaraq
rәqiblәrin müәyyәn etdiyi qiymәtә uyğun olaraq

28 Sığorta kompaniyaları hansı xüsusiyyәtlәrinә görә kommersiya banklarından sonra aparıcı yeri tutur ?

•

uzunmüddәtli kreditlәrin tәqdim olunmasına görә
yeni fәaliyyәtә başlayan müәssisәlәrin maliyyәlәşdirmәsi
aktivlәrin hәcmi üzrә mövqeyi vә ssuda kapitalının tәqdim olunması imkanı
müәssisәlәri risklәrdәn sığortalaması
istehlak xarakterli kreditlәrin tәqdim olunmasına görә

29 Sığorta fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi elementlәrinә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olmaz?

•

qeyri sağlam rәqabәtә şәrait yaratmaq
saziş
müqavilә
rәqabәti mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә sığorta kompaniyalarının fәaliyyәtinin dayandırılması
digәr iştirakçıların bazara daxil olmasını mәhdudlaşdırmaq

30 26. Broker firmaları hansı ölkәdә daha geniş yayılmışdır ? 1) İngiltәrә 2) ABŞ 3) Fransa 4) Yaponiya 5.İtalya

•

1
5
4
3
2

31 23. Ticarәt frmasının tipinә aid deyil : 1) ticarәt evlәri 2) ixracat firması 3) idxalat firması 4) topdansatış vә
pәrakәndәsatış firması 5) agent firması

•

1
4
3
2
5

32 21. Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarını mahiyyәtinә görә hansı qruplara ayırırlar ? 1) әsas vә әlavә 2) birbaşa
vә dolayı 3) alqı vә satqı 4) istehsal vә mübadilә

•

2
1
cavabları hamısı yanlışdır
4
3

33 Beynәlxalq әlavә ticarәt әmәliyyatlarına aiddir: 1) malların mübadilәsi üzrә ticarәt әmәliyyatları 2) patent ,
lisenziya vә “Nou – hou” formasında elmi – texniki biliklәrin mebadilәsi 3) icarә üzrә ticarәt әmәliyyatları 4)
beynәlxalq informasiyalar vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә ticarәt
әmәliyyatları 5) beynәlxalq yüklәrin daşınması әmәliyyatları
1
4
3
2

•
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•

5

34 16. Beynәlxalq әsas ticarәt әmәliyyatlarına aiddir : 1) beynәlxalq yüklәrin daşınması әmәliyyatları 2)
nәqliyyat ekspeditor әmәliyyatları 3) beynәlxalq yükdaşıma prosesindә malların qorunması üzrә әmәliyyatlar 4)
yüklәrin sığortası әmәliyyatları 5) icarә üzrә ticarәt әmәliyyatları

•

4
5
1
2
3

35 15. Ticarәt – vasitәçi әmәliyyatların növlәrinә aid deyil: 1) alıb satma әmәliyyatları 2) komissyon
әmәliyyatları 3) broker әmәliyyatları 4) agent әmәliyyatları 5) kredit әmilyyatları

•

5
4
3
2
1

36 12. Ticarәt vasitәçi әmәliyyatları özәlindә cәmlәşdirәn iri ticarәt şirkәtlәri hansı әmәliyyatların kompleksini
hәyata keçirir ? 1) sığortaetmә 2) nәqletmә 3) texniki xidmәtlәr 4) istehsal vә emaletmә

•

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

37 11. Müasir şәraitdә hansı ölkәnin beynәlxalq ticarәt fәaliyyәtinin yarıdan çoxu ticarәt vasitәçilәrin payına
düşmür ? 1) ABŞ 2) İngiltәrә 3) Skandinaviya ölkәlәri 4) Yaponiya 5) Hollandiya

•

5
1,2
3
2
1,4

38 10. Ticarәt – vasitәçi firmalar: 1) Tam asılıdırlar 2) qismәn asılıdırlar 3) qismәn mütәqildirlәr 4) tam
müstәqildirlәr

•

1
düzgün cavab yoxdur
3
2
4

39 2. Çoxfiliallı sistemin әsası hansı şirkәt tәrәfindәn qoyulub? 1) “ZİNGER” 2) “Bell” 3) “ MC Donalds” 4)
“Coca – cola”

•

düzgün cavab yoxdur
1
2
3
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40 1. XVI –XVII әsrlәrdә Avropada ticarәtin әsas aparıcı qüvvәsi kim hesab olunurdu? 1. istehsalçılar
2.kәndlilәr 3. sәnәtkarlar 4.iri tacirlәr

•

2,4
4
3
1
1,4

41 Aşağıdakılardan hansı bazarın tәsnifatına aid deyil?

•

Mübadilә predmenti kimi malların sahәvi mәnsubiyyәtinә görә
Mübadilә predmeti kimi malların istehsal xüsusiyyәtlәrinә görә
Beynәlxalq mal mübadilәsi sferasına vә mübadilә obyektinin sahәvi mәnsubiyyәtinә görә
Alqısatqı (pullu mübadilә) obyektinә vә onun әhatә etdiyi hüdudlara görә
Alqısatqı (mübadilә) münasibәtlәrinin milli hüdudlarına (sәrhәdlәrinә) görә bazarlar

42 Ticarәtin malların satınalma yerindәn son istehlakçılara çatdırılması funksiyasının yerinә yetirilmәsi
nәticәlәrinә aid deyil?

•

istehlak şeylәrinin pulla ifadә olunan ekvivalent dәyәrinә uyğun surәtdә bölgüsü hәyata keçirilir
düzgün cavab yoxdur
Reklam fәaliyyәti hәyata keçirilir
malın dәyәri ilә birlikdә onun istehlak dәyәri dә realizә edilir
mala olan mülkiyyәtcilik forması dәyişilir

43 Aşağıdakılardan hansı ticarәtin funksiyasıdır?

•

әhalin mәhsulla tәmin edilmәsi
dәyәrin formasının dәyişmәsi
istehsalın inkişaf etdirilmәsi
müәssinin müsbәt imicini formalaşdırılması
düzgün cavab yoxdur

44 Birja әmәliyyatları hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

Qiymәt qoymanın sәrbәst olması
Vasitәçilәr tәrәfindәn keçirilmәsi
Hamısı düzgün variantdı
Әmtәnin keyfiyyәtini nәzәrә almaqla keçirilmәsi
Dövlәt tәrәfindәn bir başa tәnzimlәnmә

45 Ticarәt vasitәçilәri bir qayda olaraq hansı ticarәt müәssisәlәri formasında fәaliyyәt göstәrir?

•

xüsusi tәdbirlәr nәticәsindә
bazarın öyrәnilomәsindә
vasitәçilәr şәbәkәsindә
hesabat formasında
topdan vә pәrakәndә

46 Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarını mahiyyәtinә görә hansı qruplara ayırırlar ?
alqı vә satqı
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•

istehsal vә mübadilә
әsas vә әlavә
düzgün cavab yoxdur
birbaşa vә dolayı

47 Beynәlxalq әlavә ticarәt әmәliyyatlarına aiddir:

•

icarә üzrә ticarәt әmәliyyatları
beynәlxalq yüklәrin daşınması әmәliyyatları
beynәlxalq informasiyalar vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә ticarәt әmәliyyatları
malların mübadilәsi üzrә ticarәt әmәliyyatları
patent , lisenziya vә “Nou – hou” formasında elmi – texniki biliklәrin mebadilәsi

48 Beynәlxalq әsas ticarәt әmәliyyatlarına aiddir:

•

yüklәrin sığortası әmәliyyatları
beynәlxalq informasiyalar vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә ticarәt әmәliyyatları
beynәlxalq yüklәrin daşınması әmәliyyatları
nәqliyyat ekspeditor әmәliyyatları
beynәlxalq yükdaşıma prosesindә malların qorunması üzrә әmәliyyatlar

49 Beynәlxalq әsas ticarәt әmәliyyatlarına aiddir :

•

beynәlxalq yükdaşıma prosesindә malların qorunması üzrә әmәliyyatlar
beynәlxalq yüklәrin daşınması әmәliyyatları
icarә üzrә ticarәt әmәliyyatları
yüklәrin sığortası әmәliyyatları
nәqliyyat ekspeditor әmәliyyatları

50 Ticarәt – vasitәçi firmaların xarici firmalar üçün nöqsan cәhәtlәrinә hansını aid etmәk olar ?

•

düzgün cavab yoxdur
ixracatçı satış bazarları ilә birbaşa әlaqәlәrdәn mәhrum olur
firma – ixracatçı idxalatçı ölkәnin әrazisindә satış şәbәkәsi yaratmır vә xәrclәrdәn azad olur
ixracatçı malların realizasiyası ilә bağlı birçox xәrclәrdәn azad olur
әlavәlәrin hәm qısamüddәtli, hәm dә ortamüddәtli kreditlәşmә әsasında maliyyәlәşdirilmәsi üçün ticarәtvasitәçinin
kapitalından istifadә edilmәsi

51 Ticarәt vasitәçi әmәliyyatları özәlindә cәmlәşdirәn iri ticarәt şirkәtlәri hansı әmәliyyatların kompleksini
hәyata keçirir?

•

hamısı
sığortaetmә
nәqletmә
texniki xidmәtlәr
istehsal vә emaletmә

52 Birja әmәliyyatları hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

daimi keçirilmә
Xüsusi yerlәrdә keçirilmә
hamısı düzgün cavabdır
ixtisaslaşmaya mәruz qalması
aşkar keçirilmә

53 Tәklif tәlәbatdan çox olarsa bu halda nә baş verәr?
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•

Mәhsul daha çox satılar
Qiymәti azalar
Qiymәti artar
Qiymәti sabit qalar
Düzgün cavab yoxdur

54 Topdan ticarәti pәrakәndә ticarәtdәn fәqlәndirәn neçә әsas әlamәt xarakterikdir?

•

3
2
5
6
4

55 İri partiyalarla әldә edilәn alıcıların ödәniş qabiliyyәtli tәlәblәrin müşahidә edilmәsi aşağıda verilәnlәrdәn
hansının tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

düzgün cavab yoxdur
Ticarәt vasitәçilәri
mağazalar
istehsalçılar
xüsusilәşdirilmiş istehlakçılar

56 Fәrqinә görә hansı tip sazişlәri biliriniz?

•

müәssisәlәrarası, müәssisәdaxili
ölkәdaxiliölkәarası
zonadaxilizonaarası
bazardaxili, bazarlararası, әmtәәlәrarası
şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili

57 Öz aralarında birbirini qarşılıqlı әvәz etmәklә, tәlәb vә tәklifi ümumәn xarakterizә edәrәk müxtәlif malların
eyni vaxtda bir müddәtә fyuçers kontraktı ilә alınması vә satılması hanı tip sazişә mәxsusdur?

•

әmtәәlәrarası
mәhsullararası
sazişlәrarası
sahәlәrarası
bazarlararası

58 Kәnd tәsәrrüfatının istehsalistehlak әlaqәlәrindә mühüm mәrhәlәrindәn biri hansıdır?

•

mәxaric
sәdavül
tәdavül
mәdavil
mәdaxil

59 Fyuçers ticarәtindә spredinq nәyә deyilir?

•

bahalı kontraktların satışı vә alışı
ucuz alış üzrә әmәliyyatlar vә baha kontraktların satışı üzrә
bahalı alış üzrә әmәliyyatlar vә ucuz kontraktlar
ucuz kontraktların satışı
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qiymәtli әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi

60 Sahibkarın xüsusi birlәşmәsindәn әmәlә gәlәn tәşkilat necә adlanır?

•

düzgün cavab yoxdur
Ticarәt agentliyi
Ticarәt palatası ticarәt evi
Ticarәt – vasitәçilik
Sahibkarlıq ittifaqı

61 Ticarәt palataları neçә cür fәrqlәnir?

•

4
5
düzgün cavab yoxdur
2
3

62 Ticarәt әmәliyyatlarının әsas neçә növü qeyd olunur?

•

2
1
3
4
5

63 Ticarәtin ilk tәdqiqatçısı kim olub?

•

düzgün cavab yoxdur
A. Smit
D. Rikardo
A. V. Sakalor
P. Kantilyon

64 Ticarәt şirkәtlәrinin fәaliyyәtini maliyyәlәşdirәn dövlәt vә xüsusi banklar onlara hansı istiqamәtdә xidmәt
göstәrmir?

•

yüklәrin daşınmasında kömәklik edir
xarici xammal mәnbәlәrinin aşkar edilmәsindә vә işlәnilmәsindә kömәk göstәrirlәr
xaricdә istehsal müәssisәlәrinin yaradılmasına kömәk edir
hәr cür obyektlәrin axtarıb tapılması üçün xarici sifarişlәrin yerinә yetrilmәsindә baş podratçı kimi çıxış edirlәr
yeni texnikanın axtarıb tapılmasında xarici firmalar arasında texniki vә istehsal әlaqәlәrinin tәşkilindә vasitәçilik
edirlәr

65 Kommission firmalar ticarәt әmәliyyatlarını necә yerinә yetirirlәr?

•

komitentin adından vә öz hesabına
öz adından vә öz hesabına
komitentin adından vә komitentin hesabına
düzgün cavab yoxdur
öz adından vә komitentin hesabına

66 Broker firmaları hansı ölkәdә daha geniş yayılmışdır?
Fransa
İtalya
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•

ABŞ
İngiltәrә
Yaponiya

67 Ticarәt – vasitәçi qurumlardan istifadә xarici firmalara hansı üstünlüyü verir?

•

firma – ixracatçı idxalatçı ölkәnin әrazisindә satış şәbәkәsi yaratmır vә xәrclәrdәn azad olur
firma – ixracatçı nәqliyyat xәrclәrindәn azad olur
firma ixracatçı reklam xәrclәrindә azad olur
firma – ixracatçı istehsal xәrclәrindәn azad olur
düzgün cavab yoxdur

68 Müasir şәraitdә hansı ölkәnin beynәlxalq ticarәt fәaliyyәtinin yarıdan çoxu ticarәt vasitәçilәrin payına
düşmür ?

•

Hollandiya
Yaponiya
ABŞ
İngiltәrә
Skandinaviya ölkәlәri

69 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hәyata keçirilmәsinә ticarәtin növlәrindәn hansını aid etmәk olmaz ?

•

beynәlxalq lisenziyalar ticarәti
düzgün cavab yoxdur
beynәlxalq mühәndis texniki xidmәtlәr ticarәti
beynәlxalq texnologiya ticarәti
beynәlxalq elmi – texniki biliklәr ticarәti

70 Çoxfiliallı sistemin әsası hansı şirkәt tәrәfindәn qoyulub?

•

“Bell”
“ZİNGER”
düzgün cavab yoxdur
“Coca – cola”
“ MC Donalds”

71 XVI –XVII әsrlәrdә Avropada ticarәtin әsas aparıcı qüvvәsi kim hesab olunurdu?

•

istehsalçılar
feodallar
iri tacirlәr
sәnәtkarlar
kәndlilәr

72 Aşağıdakılardan hansı ticarәt vasitәçi әmәliyytaının növünә aiddir?

•

Satışdan sonrakı texniki xidmәt
Ticarәt әmәliyyatının maliyyәlәşmәsi
Nәqliyyta ekspeditor әmәliyytı
Satışın tәşkili üzrә әmәliyytalar
hamısı

73 Vasitәçi firmanın xüsusi növü aşağıdakılardan hansılardır?
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•

Birja
Diller
Agent
düzgün cavab yoxdur
Broker

74 Bazar infrastrukturunun neçә funksiyaya ayrılır?

•

6
4
3
10
2

75 İnfrastruktur termininin elmi dövriyyәyә daxil olunması neçenci әsrә aid edilir?

•

XX  әsrin 70 ci illәri
XX  әsrin 50ci illәri
XX  әsrin 40cı illәri
XX  әsrin 60 cı illәri
XX – 90cı illәri

76 Azerbaycanda neçәnci illlәrdә infrastrukturlar sahәsi islahatlar yolu ilә realizә olundu?

•

90cı illәrin sonunda
90 cı illәrin әvvәllәrindә
95ci illәrin sonunda
2000ci illәrin әvvәllәrindә
95ci ilin әvvәllәrindә

77 Müasir dövrdә biznes infrastrukturları hansı münasibәtlәrin ayrılmaz hissәsidi?

•

Tәsәrrüfat
Sosial
әmәk bölgüsü
Işguzar
Beynәlxalq

78 Infrastrukturlar hansı prosesi ilә bağlı olurlar?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bazar münasibәtlәrinin tәşkili
Dövlәt yardımı
Sosial iqtisadi tәlabatın artması
Auksion

79 İnfrastrukturlar mәcmu şәkildә hansı elmin predmeti çәrçivәsinә düşürlәr?

•

Düzgün cavab yoxdu
Beynәlxalq münasibәtlәr
Iqtisadi münasibәtlәr
Iqtisadi nәzәriyyә
Dünya iqtisadiyyatı

80 infrastrukturların funksional fәaliyyәtindә әn mühüm cәhәtlәri aşağıda verilәnlәrdәn hansılardır ?
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•

dәyişkәnlilik meyli
effektlilik meyli
uyğunluq meyli
mütәrәqqilik meyli
tәkmillәşmәk meyli

81 İntrastrukturların formalşması hansı qanunla şәrtlәnir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Hüquqi vә iqtisadi nәzarәt
Tәlabatın artması
Ictimai әmәk bölgüsü
Bazar münasibәtlәrinin tәşkili

82 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı intrastrukturın mülkiyyәt münasibәtlәri ilә üzvi әlaqәdardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Mülkiyyәtçilik
Müdafiә etmә
Vәrәsәlik
Qanun qәbul etmә

83 İntrastrukturın mülkiyyәt formalarında әksәr halda böyük üstünlük tәşkil edәni hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dövlәt qanunları
Dövlәt mülkiyyәti
Bәlәdiyyә mülkiyyәt forması
Tәlabatın artması

84 İntrastrukturlar müxtәlif bazar iqtisadiyyatında hansı mülkiyyәt formalarında ola bilmәzlәr?

•

xüsusi mülkiyyәt formalarında
Sәhmdar cәmiyyәt mülkiyyәti
Dövlәt mülkiyyәti
ümumi mülkiyyәt formalarında
bәlәdiyyә mülkiyyәt formasında

85 İntrastruktur әsasәn hansı xarakterә xasdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Texnoloji proses
Tәsir gostәrmә
Kollektiv istehsak
Obyektiv zәrurәt

86 Struktur anlayışı hansı mәnada işlәdilir?

•

düzgün cavab yoxdur
Geniş sosial
Sosial
Qisa
Iqtisadi

87 İntrastrukturların tәkrar istehsalı hansı fazaları әhatә edir?
13/105

12/22/2016

•

Dügün cavab yoxdur
İstehsal
Rәhbәrlik
Mülkiyyәt
Hamısı

88 İntrastrukturların tәkrar istehsalı hansı fazaları әhatә edir?

•

Dügün cavab yoxdur
Bölgü
Rәhbәrlik
Mülkiyyәt
Hamısı

89 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bazar infrastrukturunun funksiyasına aid deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
bazar münasibәtlәrin tәşkili
hüquqi vә iqtisadi nәzarәt
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
bazar münasibәtlәrinin iştirakçıların mәnafelәrin reallaşdırılması

90 İntrastrukturların tәkrar istehsalı hansı fazaları әhatә edir?

•

Dügün cavab yoxdur
İstehlak
Rәhbәrlik
Mülkiyyәt
Hamısı

91 Müasir infrastrukturlarn hansı funksiyanı hәyata keçirmir?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә hüquqi vә iqtisadi formanın sadәlәşmәsi
Işguzar münasibәtlәrin iştirakçıların öz maraqların hәyata keçirilmәsinә şәrait yaratmaq
Işguzar münasibәtlәrin tәşkili
Hamısı düzgün cavabdı
Müәyyәn olmuş funksiyalar üzrә işinin müxtәlif subyektlәrә yönәldilmәsindә yüksәlmәsinin tәşkili

92 Sahәlәrarası infrastruktur hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

düzgün cavab yoxdur
istehsalın tәşkili әlamәtinә
istehsal әlamәtinә
sahә әlamәtinә
istehsala tәsir әlamәtinә

93 Sahәlәrarası infrastruktur hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

istehsalın tәşkili әlamәtinә
xidmәt әlamәtinә
sahә әlamәtinә
istehsal әlamәtinә
istehsala tәsir әlamәtinә

94 İnfrastruktur hansı sahәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün zәruridir?
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•

tәkrar istehsal sahәlәrinin
maddi texniki bazanın
maddi istehsal sahәlәrinin
maddi nemәtlәr sahәlәrinin
istehsala xidmәt etmәyәn sahәlәrin

95 Infrastruktur sözünün latınca mәnası nә demәkdir?

•

yeni quruluş
yan quruluş
üst quruluş
alt quruluş
şaquli quruluş

96 İqtisadiyyatın xüsusi sahәsinә aşağıda veruilәnlәrdәn hansını aid etmәk olar

•

Tәşәbbüskarlıq
Fәaliyyәt
Düzgün qәrar
Tәlabәt
Düzgün cavab yoxdur

97 İqtisadiyyatın xüsusi sahәsinә aşağıda veruilәnlәrdәn hansını aid etmәk olar

•

Bazar
Düzgün qәrar
Tәlabәt
Tәşәbbüskarlıq
Düzgün cavab yoxdur

98 Istәr yerli, istәrtәrsәdә xarici ölkәlәrin iqtisadi әdәbiyyatında infrastrukturun tәdqiqinin neçә әsas istiqamәti
nәzәrә çarpır?

•

3
5
4
6
2

99 Intrastruktur anlayışı ilk dәfә hansı fәaliyyәtin ifadә edilmәsindә işlәnmişdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Silahlı qüvvәlәrin hәyatı
Biznes
Qarşılıqlı әlaqә
normal şәrait

100 Bazar infrastrukturu bazarın iqtisadi sisteminin hansı fәaliyyәtini tәmin edir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Normal
Çәtin
Asand
Iqtisadi
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101 Bazarın әn vacib tәrkib hissәlәri kimi aşağıda verilәnlәrdәn hansı çıxış etmir?

•

әmәk birjaları
hamısı
Fond
Valyuta
Lizing konpaniyaları

102 Ölkәmizdә biznes infrastrukturun inkişafına mane olan amillәr aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

•

Maddi durum
Torpaqlarımızın zәbt olunması
Düzgün cavab yoxdur
Qanundakı boşluluq
Sosial durum

103 İnfrastrukturların elementlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Audutor şirkәtlәri
Müstәqil sahibkarlıq üçün üçün xüsusi zona
Azad iqtisadi zona
Konsaltinq şirkәtlәri
Xüsusi ixtisaslaşmış fәaliyyәt növü

104 Ölkәdә infrastruktutlar neçә qrupa bölünür?

•

3
6
2
4
10

105 Ayrıayrı konkret әraziyә xidmәt göstәrәn hansı infrastruktur sahәsidir?

•

müәssisә infrastrukturu
әrazi infrastrukturu
düzgün cavab yoxdur
rayon infrastrukturu
regional infrastrukturu

106 İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya kimi hansı mәhsulun artmasına xidmәt edir?

•

son mәhsulun
xalis mәhsulun
xalis gәlirin
ümumi mәhsulun
ümumi gәlirin

107 İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya olub hansı mәhsulun artmasına sәbәb olur?

•

Xalis mәhsulun
Ümumi mәhsulun
cәmi mәhsulun
tәmiz mәhsulun
Son mәhsulun
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108 әrazi әlamәtlәrinә görә infrastrukturu müәyyәnlәşdirin ?

•

kәnd tәsәrrüfatı
xalq tәsәrrüfatı
ev tәsәrrüfatı
kommunal xidmәt tәsәrrüfatı
elevator tәsәrrüfatı

109 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә vasitәşilik edәn aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar sayılır?

•

Birja
Heç biri
Kapital
Mәslәhәtçi
Diller

110 İnfrastrukturunun әsas vәzifәlәrindәn biri nәdir?

•

istehsal müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә qarışmaq
müәssisәlәrin işçilәrinә yardım göstәrmәk
Düzgün cavab yoxdur
müәssisәlәrin diqqәtini istehsal prosesindәn yayındırmaq
istehsal müәssisәlәrini maliyyәlәşdirmәk

111 Infrastrukturlar hansı şәkildә tәşәkkül tapmışdırlar

•

Tәsadüfi
Düzgün cavab yoxdur
Mürәkkәb
Obyektiv
Kor – tәbii

112 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı infrastrukturların formalaşmasına aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
Sosial
Biznes
Istehsal
Iqtisadi

113 İstehsal infrastrukturun formalaşmasına tәsir edәn amillәri tәyin edin?

•

müәssisәnin iqtisadi vәziyyәti
müәssisәnin yoldan uzaqlığı
müәssisәnin adı
müәssisәnin yerlәşdiyi yer
müәssisәarası mәsafә

114 Müәssisәdә fәaliyyәt göstәrәn sosial infrastruktur neçәnci qrupa aid edilir?

•

ikinci qrupa
birinci qrupa
beşinci qrupa
dördüncü qrupa
üçüncü qrupa
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115 İstehsal infrastrukturunun inkişafına tәsir edәn amillәri müәyyәn edin ?

•

maliyyә vәsaitlәrinin ixtisaslaşması vә tәmәrküzlәşmәsi
istehlakın ixtisaslaşması vә tәmәrküzlәşmәsi
istehsalın ixtisaslaşması vә tәmәrküzlәşmәsi
istehsal infrastrukturun ixtisaslaşması vә tәmәrküzlәşmәsi
әmәyin ixtisaslaşması vә tәmәrküzlәşmәsi

116 İstehsal infrastrukturunun formalaşmasına tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

tәtbiq edilәn aqrotexnika
tәtbiq edilәn әmәk tәşkili
tәtbiq edilәn texnologiya
tәtbiq edilәn әkinçilik sistemi
tәtbiq edilәn maşınlar sistemi

117 Xalq tәsәrrüfatı infrastrukturu nәyә deyilir?

•

iqtisadiyyatın istehsal vә qeyriistehsal sahәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәtinә xidmәt edәn sahәlәr
xalq tәsәrrüfatının әksәr sahәlәrinә xidmәt edәn sahәlәr
xalq tәsәrrüfatının әhaliyә xidmәt sahәsi sistemi
xalq tәsәrrüfatının kommunal xidmәt sahәlәrini özündә әks etdirir
xalq tәsәrrüfatının sosial xidmәt sahәlәrin özündә әks etdirir

118 İstehsal prosesinә tәsir dәrәcәsinә görә infrastrukturu müәyyәn edin

•

tarasional
sosial
proprsional
istehsal
rasional

119 İnfrastrukturun bütün ünsürlәrini neçә әlamәtә görә tәsniflәşdirmәk olar ?

•

4 әlamәtә
8 әlamәt
düzgün cavab yoxdur
10 әlamәtә
6 әlamәtә

120 İnfrastrukturun bütün ünsürlәrini neçә әlamәtә görә tәsniflәşdirmәk olar ?

•

düzgün cavab yoxdur
10 әlamәtә
8 әlamәt
5 әlamәtә
4 әlamәtә

121 İnfrasturktura nә әmәlә gәtirәn elementlәr kimi baxmaq olar?

•

korporasiya әmәlә gәtirәn
kooperiya әmәlә gәtirәn
sabitlik әmәlә gәtirәn
kompeks әmәlә gәtirәn
yarım komplekslәr әmәlә gәtirәn
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122 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı infrastrukturların formalaşmasına aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәsisat
Sosial
Biznes
Istehsal

123 Ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün müstәqil bazarlardan daha sürәtlә inkişaf edәn hansı bazardır?

•

Investisiya bazarı
Maliyyә bazarı
Informasiya bazarı
Innovasiya bazarı
Daşınmaz әmlak bazarı

124 Aşağıda göstәrilәn hanci cavab biznesinfrastrukturunun tәkamülünә ciddi tәkan vermişdir?

•

Tәlabatın artması qanununun modifikasiyası
Bәşәr sivilizasiyanın inkişafı
Konkret mәnafe qrupları
Bütün cavablar doğrudur
Insanların natural tәrәqqisi

125 Tәsnifat sistemindә infrastrukturların hansı tәyinatı daha çox maraq dogurur?

•

Tәsisat
Funksional
Sosial
Istehsal
Qeyri istehsal

126 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı cavab biznes infrastrukturunun tәkamülünә ciddi tәkan vermişdir?

•

Hamısı
Bәşәr sivilizasiyasının inkişafı
insanlar natural tәrәqqqisi
tәlabatın artirilması qanununun modifikasiyası
konkret mәnafe qrumları

127 İnfrastruktur maddi istehsalın hansı hissәsidir?

•

az hissәsi
çox hissәsi
düzgün cavab yoxdur
әksәr hissәsi
xüsusi hissәsi

128 İnfrastruktur maddi istehsalın hansı hissәsidir?

•

әksәr hissәsi
az hissәsi
çox hissәsi
ayrılmaz hissәsi
xüsusi hissәsi
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129 Funksional tәyinatına görә infrastrukturun tәsniflәşdirilir ?

•

sahәlәrә
sferalara
müәssisәlәr
tәşkilatlar
qurumlar

130 İnfrastrukturun tәsniflәşdirilmәsi ictimai tәkrar istehsalsistemindә ayrıayrı elementlәrin vә bütün digәr
sahәlәrin nәyini müәyyәn etmәyә imkan verir?

•

faydalılığını
cәmini
mәcmunu
yerini
sәmәrәsini

131 әrazi әlamәtinә vә istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә infrastrukturu müәyyәnlәşdirir?

•

istehsal
rasional
regional
proporsional
institusional

132 İnfrastruktur ünsürlәrini konkret әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olarmı?

•

tәsniflәşdirmәk mümkündür
tәsniflәşdirmәk olar
tәsniflәşdirmәk qeyri –mümkündür
tәsniflәşdirmәk lazımdır
tәsniflәşdirmәyә ehtiyac yoxdur

133 әmtәә bazarında tәklif olunan mәhsullar neçә qrupa bölünür

•

2
3
5
4
6

134 әmtәә bazarı dedikdә bu verilәnlәrdәn hansını başa düşmәk olar

•

düzgün cavab yoxdur
әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmusu
tәlәbat
proses
maddi resurs

135 әmtәә bazarında vә ya müştәrinin satış bazarında müştәri cәlb etmәk üçün hansı informasiya mәnbәlәri
yaradılır
Mağazalar
Ticarәt vastiçәlәri şәbәkәsi
Bazar mәntәqәsi
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•

Xüsusilәşdirilmiş istehlakçılar tәbәqәsi
Hamısı düzgün cavabdır

136 әmtәә bazarının elementlәrinin әsas tәrkib hissәlәrini aşağıda verilәnlәrdәn hansı әhatә edir?

•

Region qrupları xarakteri
Mәhsul buraxılışı
Mәhsul göndәrilmәsi tәhlili
İstehlak bazarının strukturu
Satış kanalları vә formaları

137 әmtәә tәsәrrüfatının mövcüd olunması üçün hansı şәrtlәr tәlәb olunur?

•

Tәsәrrüfat bazarlarını tәmzimlәyәn xarakteri
İctimai әmәk bölgüsü
Mülkiyyәt forması
İstehsalçılar arasında ictimai әlaqә forması kimi әmtәә mübadilәsinin olması
Hamısı düzgün cavabdır

138 Tәdavülün sәmәrәli tәşkil edilmәsi nәdәn asılıdır?

•

dövlәt tәdarükünün tempi
tәkrar istehsal prosesinin tempi
geniş tәkrarın tempi
kiçik tәkrar istehsalın tempi
sosial ehtiyatların dövriyyәsi

139 Nәqliyyat xidmәti işlәrinin sәmәrәliliyi nәdәn asılıdır?

•

yüklәrin qabaritliyindәn
yüklәrin boşaldılmasının mexaniklәşdirilmәsi
yüklәrin mexaniki üsulla doldurulması
yüklәrin doldurulması vә boşaldılması işlәrinin tәşkilindәn
yüklәrin növ vә hәcmindәn

140 Nәqliyyat xidmәti işlәrinin әmәrәliliyi hanı amillәrdәn asılıdır?

•

kooperasiya olunmuş sahәlәrdәn
sürücünün sәriştәsindәn
maşının tәzә vә köhnәliyindәn
maşını kimin idarә etmәsindәn
yükün daşınma mәsafәsindәn

141 әmtәә bazarının inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
tәrәflәrin iqtisadi mәsuliyyәti
qapalı ticarәtә dәstәk göstәrilmәsi
tәrәflәrin siyasi mәsuliyyәti
Hamısı

142 әmtәә bazarının inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
ticarәt tәrәfdaşlarının sәrbәst seçilmәsi
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qapalı ticarәtә dәstәy göstәrilmәsi
tәrәflәrin siyasi mәsuliyyәti
Hamısı

143 әmtәә bazarının inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
azad ticarәtә dәstәk göstәrilmәsi
qapalı ticarәtә dәstәy göstәrilmәsi
tәrәflәrin siyasi mәsuliyyәti
Hamısı

144 Hansı әmtәә bazarının әsas әlamәtlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
partnyorların qarşılıqlı münasibәtlәrinin son nәtiсәsi әmtәәnin alqısatqı aktında әks olunur

145 Hansı әmtәә bazarının әsas әlamәtlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
kommersiyatәsәrrüfat prioritetlәri vә potensial imkanları әsasında satıсı, vasitәçi, alıсı vә tәrәfdaşların seçilmәsindә
müstәqillik

146 Hansı әmtәә bazarının әsas әlamәtlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
tәrәfdaşların kommersiyatәsәrrüfat qarşılıqlı münasibәtlәrinin kütlәvi xarakteri

147 Hansı әmtәә bazarının әsas әlamәtlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
әmtәә irәlilәmәsinin bütün sәviyyәlәrindә malın vә xidmәtin göstәrilmәsinin mövсudluğu

148 Ümumi şәkildә әmtәә bazarı imkan verir:

•

düzgün cavab yoxdur
tәlәbi izlәmәk vә dәyişdirmәk
istehsalçıdan istehlakçıya әmtәә axınını rasional yönәltmәyә
әmtәә ehtiyatını artırmağa
müvafiq xidmәtlәr göstәrmәyә

149 Ümumi şәkildә әmtәә bazarı imkan verir:
düzgün cavab yoxdur
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•

tәlәbi izlәmәk vә dәyişdirmәk
istehsalçıdan istehlakçıya әmtәә axınını rasional yönәltmәyә
әmtәә ehtiyatını artırmağa
istehsalçını yeni, daha tәkmil әmtәә istehsalına sәy göstәrmәyә

150 Mәhsulların saxlanılması prosesinin tәkmillәşdirmәk üçün genişlәndirmәk lazımdır

•

Buzxana vә soyuducuların lәvğ edilmәsi
Zәrәrcericilәrә qarşı mübarizә
Tikinti tәmir işlәrini
Ambarları, soyuducuları, elevator stansiyalarını
Ambarların vә dәyirmanların sökülmәsini

151 Istehsal tәyinatına vә xüsusiyyәtinә görә infrastrukturun tәyinatı necә olur

•

Sahә daxilindә әmәk tәşkili
Sahәlәr arası yollar
Sәhәlәrin birlәşdirilmәsi
Sahәlәr arası
Sahә daxili tәşkili

152 Müәyәn әrazi üzrә istehsalın xidmәt göstәrәn sahәlәrin mәcmusuna nә deyilir

•

Regional infrasstrukturu
Institusional infrastrukturu
Sosial infrastrukturu
Istehsal infrastrukturu
Rasional infrastrukturu

153 Qablaşdırma xidmәti hansı sahәyaә xidmәt edir?

•

Yerli sәnaye sahәsinә
Toxuculuq sәnayesinә
Yeyinti sәnayesi
Emal sәnayesi
Kimya sәnayesinә

154 Ümumi şәkildә әmtәә bazarı imkan verir:

•

düzgün cavab yoxdur
tәlәbi izlәmәk vә dәyişdirmәk
istehsalçıdan istehlakçıya әmtәә axınını rasional yönәltmәyә
әmtәә ehtiyatını artırmağa
tәlәbin dәyişilmәsini izlәmәk vә ona uyğunlaşmağa

155 әmtәә bazarının tәdqiq edilmәsi ilә bağlı problemlәrin araşdırılması hansı әsaslarla hәyata keçirilir

•

Bazar şәraitindә mümkün olan dәyişikliklәr
Xüsusi operativlik
Konkret tәdbir
İnformasiyaların tәhlili
Şәraitin tәtdiq edilmәsi

156 İqtisadi fәaliyyәtin tәşkilinin digәr tәrәfdәn fәrqli olaraq bazar hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtә malikdir?

•
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•

Hamısı düzgün cavabdır
Bazar daha çox miqdarda әmtәә istehsalçılarına fәaliyyәt göstәrir
Bazar qanunları daha çox tәzahür edir
Hәqiqi bazar ona sәrbәst daxil olmağı vә çıxmağı tәlәb edir
Bazarda maddi maliyyә vә insan resurslarının tam sәrbәst yerlәşdirir

157 әmtәәlәrin topdan satış üzrә kommersiya fәaliyyәtini aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әmәliyyatları yerinә
yetirilmәsindәn ibarәtdir?

•

bütün cavablar doğrudur
Topdan müәssisәlәrin reklam informasiya ilә tәmini
Әmtәәlәrin alıcılar ilә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradilması
Әmtәәlәrin todan alicilarinin tapilması
Әmtәә alıcıları ilә müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi uçotunun tәşkili

158 Qısamüddәtli istifadә üçün nәzәrdә tutulan әmtәәlәrә әn әsas hansı mәhsulları aid etmәk olar?

•

hamsı doğru cavabdır
agız sәnaye
yüngül sәnaye
Gündәlik zәruri istehlak
uzunmüddәtli

159 әmtәә bazarına vә ya müәssisәlәrin satış bazarına müştәri cәlb etmәk üçün yaradılan xüsusi informasiya
mәnbәlәrinin yaradılmasına aşağıda verilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

hamsı
xüsusilәşdirilmiş istehlakçı tәbәqәsi
baza mәntәqәlәri
Magazalar
ticarәt vasitәçilәri şәbәkәsi

160 Mәhsul yığımından dәrhal sonra hansı bazarda mümkün qiymәtә ticarәt etmәyә başlayırlar?

•

birjada
yarmarka bazarında
nәğd bazarında
fyuçers bazarında
k/tı bazarında

161 Bazar haqqında әsas informasiya mәnbәlәrinә hansı daxil deyil

•

Mәhsul buraxılması
Topdan vә pәrakәndә satış ticarәtindәn daxil olan informasiya
Sahәvi uçot statistikası
Dövlәt statistikası
Xüsusi tәdqiqatların mәlumatları

162 әmtәә birjaları birja әmәliyyatların xarakterinә görә aşağıda verilәnlәrdәn hasnsı sövdәlәşmәlәri hәyata
keçirir. A)Real әmtәә üzrә sövdәlәşmәsi

•

Bütün cavablar doğrudur
Opsion sövdәlәşmәsi
Tәcili sövdәlәşmәsi
Forvard sövdәlәşmәsi
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163 Sovet iqtisadi sistemindә aqrarsәnaye mәhsullarının әsas satış kanalı nә idi?

•

dövlәt alışı
dövlәt nәzarәti
dövlәt tәdarükü
dövlәt qayğısı
dövlәt satışı

164 әmtәә bazarının inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
malgöndәrәnlәr, vasitәçilәr, satıcılar vә alıcılar arasında rәqabәt
qapalı ticarәtә dәstәy göstәrilmәsi
tәrәflәrin siyasi mәsuliyyәti
hamısı

165 әmtәә bazarının inkişafına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
azad qiymәtqoyma
qapalı ticarәtә dәstәk göstәrilmәsi
tәrәflәrin siyasi mәsuliyyәti
Hamısı

166 әmtәә bazarının malik olduğu üstünlüklәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
sahibkarlıq fәaliyyәti subyektlәrinin imkanlarını genişlәndirir

167 әmtәә bazarının malik olduğu üstünlüklәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
сәmiyyәtin mәnafeyinә uyğun olan әmtәә qıtlığından iqtisadiyyatı azad edir

168 әmtәә bazarının malik olduğu üstünlüklәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa kömәk olur

169 әmtәә bazarının malik olduğu üstünlüklәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
istehsalçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
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170 әmtәә bazarının malik olduğu üstünlüklәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
müvafiq tәşkilatlarla alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir
әmtәәnin istehsalı vә tәdavülündә inhisarçılılığa dәstәk olur
istehlakçıları tәlәbatın daha dolğun ödәnilmәsindә marağını artırır
kәnardan heç bir tәsir olmadan tәbii şәkildә alıсılar vә istehlakçıların maraqlarını birlәşdirir

171 Öz aralarında bir – birini qarşılıqlı әvәz etmәklә tәlәb vә tәklifi ümumi xarakterizә edәrәk müxtәlif malların
eyni vaxtda bir müddәtә fyuşers kontaktı ilә alınması vә satılması hansı sazişә mәxsusdur.

•

Әmtәlәrarası
Bazarlararası
Sazişlәrarası
Sahәlәrarası
Mәhsullararası

172 Nәqliyyat – yol xidmәtinin yaxşılşmasına, yüklәrin doldurulma – boşaldılma – boşaldılma işlәrinin
mexaniklәşә sәviyyәsi nәyә tәsir göstәrir

•

Müxtәlif nәqliyyat növlәrinin әlaqәlәndirilmәsi
Müxtәlif nәqliyyat növlәrinin sәrfәli әlaqәlәndirilmәsi
Müxtәlif nәqliyyat növlәrinin yenidәn istehsalına
Müxtәlif nәqliyyat növlәrinin sürәtinin artması
Müxtәlif nәqliyyat növlәrinin boş dәyanması

173 Tәdavülün sәmәrәli tәşkil edilmәsi nәdәn aslıdır

•

sosial ehtiyyatların dövriyyәsi
Geniş tәkrarın tempi
Tәkrar istehsal prosesinin tempi
Kiçik tәkrar istehsalın tempi
dövlәt tәdarükünün tempi

174 Hansı infrastruktur sahәlәri istehsal vә qeyri  istehsal sahәlәrinә xidmәt göstәrir

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Xalq tәsәrrüfatı
Meşә tәsәrrüfatı
Düzgün cavab yoxdur
Qoruq tәsәrrüfatı

175 Saxlanılan materialın növünә vә xarakterinә görә anbarlar hansılardır?

•

bağlı, yarımbağlı, açıq, хüsusi anbarlar
universal vә iхtisaslaşdırılmış anbarlar
material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlar
düzgün cavab yoxdur
mәrkәzlәşdirilmiş, sahәvi, seхyanı anbarlar

176 Mәkanca yerlәşmәsi vә fәaliyyәt miqyasına görә anbarlar hansılardır?
material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlar
universal vә iхtisaslaşdırılmış anbarlar
düzgün cavab yoxdur

•
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•

mәrkәzlәşdirilmiş, sahәvi, seхyanı anbarlar
bağlı, yarımbağlı, açıq, хüsusi anbarlar

177 Odadavamlılıq dәrәcәsinә görә anbarlar hansılardır?

•

material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlar
düzgün cavab yoxdur
yanmayan, çәtin yanan vә tez alışan
universal vә iхtisaslaşdırılmış anbarlar
bağlı, yarımbağlı, açıq, хüsusi anbarlar

178 Tutduğu sahәyә görә anbarlar hansılardır?

•

Kiçik, orta vә iri anbarlar
Ümumi vә xüsusi mәhsul anbarları
Ayrıayrı vә kompleks mexaniklәşdirilmiş anbarlar
Düzgün cavab yoxdur
Tәchizat, istehsal vә bölüşdürmә anbarları

179 Anbar tikililәrinin әsas tiplәri neçә qrupa ayrılır?

•

1
Düzgün cavab yoxdur
4
3
2

180 Mәhsullar anbara neçә üsulla yığılır?

•

1
düzgün cavab yoxdur
4
3
2

181 Anbarların fәaliyyәt strategiyasına tәsir göstәrәn neçә xәrc növü mövcuddur?

•

Düzgün cavab yoxdur
3
4
5
6

182 Qapalı anbarlar neçә binadan ibarәt olurlar?

•

2
1
3
Düzgün cavab yoxdur
4

183 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillә aiddir
Anbarların hәcmi
Düzgün cavab yoxdur
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•

Hamısı
İşci qüvvәsi
Fәaliyyәt istiqamәti

184 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillә aiddir.

•

Әmtәәlik axınların hәcmi
Anbarların hәcmi
Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Fәaliyyәt istiqamәti

185 Mәhsulların saxlanılması prosesinin tәkmillәşdirmәk üçün nәyi genişlәndirmәk lazımdır?

•

tikintitәmir işlәrini
buzxana vә soyuducuların lәğv edilmәsini
ambarların vә dәyirmanların sökülmәsini
zәrәrvericilәrә qarşı mübarizәni
ambarları,soyuducuları, elevator stansiyalarını

186 Mәhsulların daşınması, saxlanması vә satışı mәrhәlәlәrindә әn mühüm mәsәlә nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsulların qablaşdırılması
mәhsulların yarmarkalarda satılması
mәhsulların satışa çıxarılması
mәhsulların qablardan boşaldılması
mәhsulların ambarlara doldurulması

187 Müasir şәraitdә istehsal müәssisәni vә ya firmanı hansı tәsәrrüfat olmadan tәsәvvür etmәk mümkün deyil?

•

anbar tәsәrrüfatı
mәhsulların müxtәlif sәbәblәrә görә saxlanması
DCC
müvafiq keyfiyyәt
xüsusi yaradılmış

188 Müasir anbar tәsәrrüfatının idarә edilmәsi hansı konsepsiyanın tәdbiridir?

•

“Dәqiq vaxtında” loqistik
әsaslı dәyişikliklәrin әmәlә gәlmәsi
mәhsulların müxtәlif sәbәblәrdәn saxlanması
material ehtiyyatlarının yaradılması

189 Anbarlarda ehtiyyatların saxlanmasında yerinә yetirilәn әmәliyyatlara aşağıdakı verilәnlәrdәn hansılar
aiddir?

•

materialın keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә qәbul olunması
Heç biri düzgün cavab deyil
yenidәn qablaşdırılması
istehlak istehsalına hazırlanması
materialın keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә qәbul olunmaması

190 Anbarların әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Anbarlaşdırma vә saхlama
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Satış xidmәtinin göstәrilmәsi
Alış xidmәtinin göstәrilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrә rekvizitlәrin göndәrilmәsi
Düzgün cavab yoxdur

191 Anbarların fәaliyyәt strategiyasına tәsir göstәrәn xәrc növü hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
anbarların nәzarәt xidmәti xәrclәri
anbarlarda alqısatqı xercleri
bütün cavablar doğrudur
anbar sisteminin idarә edilmәsi хәrclәri;

192 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillә aiddir.

•

Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Anbarların hәcmi
Enerji tәchizatı
Fәaliyyәt istiqamәti

193 Qablaşdırmada hansı mәmulatlardan istifadә edilir?

•

alüminium qablardan
mis qablardan
torba vә çuvallardan
polimer vә taxta qablardan
dәmir qablardan

194 Nәqliyyatyol xidmәtinin yaxşılaşmasına, yüklәrin doldurulmaboşaldılma işlәrinin mexaniklәşmә
sәviyyәsi nәyә tәsir göstәrir?

•

müxtәlif nәqliyyat növlәrinin sürәtinin artmasına
müxtәlif nәqliyyat növlәrinin boş dәyanmasına
müxtәlif nәqliyyat növlәrinin sәrfәli әlaqәlәndirilmәsi
müxtәlif nәqliyyat növlәrinin әlaqәlәndirilmәsinә
müxtәlif nәqliyyat növlәrinin yenidәn istehsalına

195 Nәqliyyat tarası hansı taraya deyilir?

•

üst taralara
xarici taralara
yaşıl taralara
qırmızı taralara
daxili taralara

196 Anbarların fәaliyyәt strategiyasına tәsir göstәrәn xәrc növlәrindәn deyil.

•

düzgün cavab yoxdur
anbarda mәhsulların ehtiyat formasında saхlanılmasına çәkilәn хәrclәr;
anbar sisteminin idarә edilmәsi хәrclәri;
anbarların sayının azaldılması vә tәchizat anbarlarının istehlakçılardan uzaqlaşdırılması ilә әlaqәdar satış hәcmindә
baş verәn itkilәr.
anbar işçilәrinin әmәk haqqı хәrclәri;

197 Mәhsullar anbarlara hansı üslullarla yığılır?
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•

Qәfәsә üsulu ilә
Ştabel üsulu ilә
Tәrәcә
düzgün cavab yoxdur
Ştabel vә qәfәsә üsulu ilә

198 Anbar avadanlıqlarına aid deyil.

•

yanğından mühafizә avadanlıqları;
düzgün cavab yoxdur
mәhsulları istehsal edәn avadanlıqlar;
qaldırıcı – nәqliyyat avadanlıqları;
çәki  ölçü avadanlıqları;

199 Anbar tikililәrinin әsas tiplәri hansılardır?

•

Açıq, yarımaçıq
Düzgün cavab yoxdur
Qapalı, yarımaçıq
Açıq, qapalı, yarımqapalı
Açıq, qapalı,yarıamçıq

200 Logistik sistemdә yerinә görә anbarlar hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәchizat, istehsal vә bölüşdürmә anbarları
Ümumi vә xüsusi mәhsul anbarları
Ayrıayrı vә kompleks mexaniklәşdirilmiş anbarlar
Kiçik, orta vә iri anbarlar

201 Texniki prosesin xarakterinә görә anbarlar hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Ümumi vә xüsusi mәhsul anbarları
Ayrıayrı vә kompleks mexaniklәşdirilmiş anbarlar
Kiçik, orta vә iri anbarlar
Tәchizat, istehsal vә bölüşdürmә anbarları

202 Texniki nişanәlәrә görә anbarlar hansılardır?

•

Ayrıayrı vә kompleks mexaniklәşdirilmiş anbarlar
Ümumi vә xüsusi mәhsul anbarları
Düzgün cavab yoxdur
Tәchizat, istehsal vә bölüşdürmә anbarları
Kiçik, orta vә iri anbarlar

203 Anbarların әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Satış xidmәtinin göstәrilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrdәn daхil olan mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin tәşkili.
Alış xidmәtinin göstәrilmәsi
Mәhsulgöndәrәnlәrә rekvizitlәrin göndәrilmәsi
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204 Anbarların әsas tәyinatı nәdәn ibarәtdir? 1) material ehtiyatlarının toplanması 2) material ehtiyyatinin üçün
istehsal etmәk 3) material ehtiyyatının saxlanması 4) mәnfәәtin artırılması üçün anbar hecminin
genişlәndirilmәsi 5) istehlakçı sifarişlәrinin fasilәsiz vә ahәngdar yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi

•

Düzgün cavab yoxdur
123
135
245
145

205 Binanın quruluşu vә konstruksiyasına görә anbarlar hansılardır?

•

universal vә iхtisaslaşdırılmış anbarlar
düzgün cavab yoxdur
mәrkәzlәşdirilmiş, sahәvi, seхyanı anbarlar
bağlı, yarımbağlı, açıq, хüsusi anbarlar
material, istehsaldaxili, satışәmtәәlik anbarlar

206 Anbarların әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Mәhsulgöndәrәnlәrә rekvizitlәrin göndәrilmәsi
Satış xidmәtinin göstәrilmәsi
Unitizasiya vә yüklәrin nәql edilmәsi
Alış xidmәtinin göstәrilmәsi

207 Firma vә tәşkilatları mәhsulların anbarlaşdırmasına mәcbur edәn amillәrә aid deyil.

•

düzgün cavab yoxdur
bazarın dәyişәn tәlәbinә çevik reaksiya vermәk mәqsәdilә istehlakçı tәlәbinin vaхtında nәzәrә alınması vә onun
dolğun ödәnilmәsi;
istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün material resurs¬larının anbarlaşdırılması vә tәdarükatı
proseslәrinin az хәrclәrlә başa gәlmәsi;
bazarın yeni sektorunda mәhsul satışı prosesinin sınaqdan çıхarılması
hazır mәhsul satışı üzrә sәmәrәli marketinq strategiyasının tәtbiqi üçün şәraitin yaradılmaması;

208 Firma vә tәşkilatları mәhsulların anbarlaşdırmasına mәcbur edәn amillәrә aid deyil.

•

bölüşdürmә şәbәkәlәrindә hazır mәhsullar üzrә sığorta vә mövsümi anbar ehtiyatlarının yaradılması hesabına tәlәb vә
tәklifin koordinasiyası vә әlaqәlәndirilmәsi;
istehsalda vә nәqletmәdә istehsal güclәrindәn, teхnoloji avadanlıqlardan yaхşı istifadә etmәklә logistik хәrclәrin
azaldılması;
düzgün cavab yoxdur
hazır mәhsul satışı üzrә sәmәrәli marketinq strategiyasının tәtbiqi üçün şәraitin yaradılması;
anbarlaşdırma istehsal prosesinin tәrkib hissәsi olduğundan әmәli menecmentin tәlәblәrinin ödәnilmәsi;

209 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillә aid deyil?

•

düzgün cavab yoxdur
Işci qüvvәsi
Enerji tәchizatı
әmtәәlik axınların hәcmi
nәqliyyat xidmәti

210 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı anbarlarda göstәrilәn xidmәtlәrә xarakterdir?

•
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•

Heç biri düzgün cavab deyil
Mәhsulların istehsal istehlakına hazırlanması
Mәhsulların satışa hazırlanması
Mәhsulların ilkin vә tәkrar emalı
Mәhsulların qablaşdırılması

211 Müәssisә vә ya firmalarda anbar tәsәrrüfatının yaradılması zamanı hansı imkanları yerinә yetirmәk
lazımdır?

•

Mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Mәhsulların anbara qәbulu zamanı onların keyfiyyәtinin standarta uyğun olubolmaması
Heç biri düzgün cavab deyil
Mәhsulların tәlәb olunan vaxta kimi
Müştәrilәrin sifarişçilәrin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri mәhsul çeşidinin yaradılması

212 Texniki prosesin xarakterinә görә anbarlar hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Kiçik, orta vә iri anbarlar
Iri vә kompleks mexaniklәşdirilmiş anbarlar
Tәchizat, istehsal vә bölüşdürmә anbarları
Ümumi vә xüsusi mәhsul anbarları

213 Anbarların әsas tәyinatına aid deyil 1) material ehtiyatlarının toplanması 2) material ehtiyyatinin üçün
istehsal etmәk 3) material ehtiyyatının saxlanması 4) mәnfәәtin artırılması üçün anbar hecminin
genişlәndirilmәsi 5) istehlakçı sifarişlәrinin fasilәsiz vә ahәngdar yerinә yetirilmәmәsi

•

düzgün cavab yoxdur
145
123
135
245

214 Anbarlaşdırma prosesinә hansılar aid deyil? 1. yük vahidlәrini anbara daşımaq; 2. mәhsulları saxlamaq üçün
yerlәşdirmәk vә düzgün yığmaq; 3. yüklәrin saxlanılması üçün әlverişli şәraiti vә optimal temperatur reжimini
yaratmaq; 4. informasiya sistemlәri vasitәsilә anbarlaşdırılan mәhsulların sәviyyә¬sinә nәzarәti hәyata
keçirmәk; 5. maddi  mәsuliyyәt sistemini düzgün qurmaq; 6. sanitar  gigiyena tәdbirlәrini hәyata keçirmәk.

•

234
12
düzgün cavab yoxdur
56
45

215 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillә aiddir.

•

Hamısı
Nәqliyyat xidmәti
Anbarların hәcmi
Fәaliyyәt istiqamәti
Düzgün cavab yoxdur

216 Anbarların fәaliyyәt strategiyasına tәsir göstәrәn xәrc növü hansıdır?
düzgün cavab yoxdur
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•

anbarlarda alqısatqı xercleri
anbarların nәzarәt xidmәti xәrclәri
bütün cavablar doğrudur
anbarların sayının azaldılması vә tәchizat anbarlarının istehlakçılardan uzaqlaşdırılması ilә әlaqәdar satış hәcmindә
baş verәn itkilәr.

217 Anbarların yerlәşdirilmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır? 1. Bazar 2. әhali 3. Vergi 4. Gömrük 5. Sәhiyyә

•

düzgün cavab yoxdur
25
14
24
13

218 Funksional tәyinatına görә anbarlardan hansı düzgün deyil?

•

qarışıq, kombinәlәşdirilmiş, intermodal vә sair daşımaları yerinә yetirәn zaman nәqliyyat şәbәkәlәrindә yüklәrin
ötürülmәsi mәqsәdinә хidmәt edәn anbarlar  terminallar;
istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün bufer ehtiyatları anbarı;
anbarlaşdırılan mәmulatların mühafizәsini tәmin edәn saхlama anbar¬ları;
düzgün cavab yoxdur
alıcıların spesifik tәlәblәrinә müvafiq olaraq sifarişlәrin formalaşması üçün tәyin edilәn komission anbarlar;

219 Azәrbaycanda maliyyә qurumlarına aid deyil?

•

investisiya fondları
dövlәt ticarәt bankları
özәl ticarәt bankları
İqtisadi inkişaf bankları
sığorta şirkәtlәri

220 Dövriyyә müddәti bir ildәn çоx оlan uzun müddәtli vә daimi fоndların tәklif vә tәlәblәrinin qarşılaşdığı
bazarlar hansı bazarlardır?

•

kapital bazarları
investisiya bazarları
әmtәә bazarları
maliyyә bazarları
düzgün cavab yoxdur

221 Azәrbaycanda kapital bazarının rәsmi vә yеganә quruluşu hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Nyuyork birjası
Bakı fond birjası
Istanbul fond birjası
London birjası

222 Maliyyә bazarlarının ölkә iqtisadiyyatına yararlı оla bilmәlәri üçün hansı mühütün әlvеrişli оlması vacibdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
sosial,iqtisadi, psixoloji
siyasi, sosial, iqtisadi
siyasi, iqtisadi, psiхоlоji
siyasi, sosial, iqtisadi, psixoloji
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223 Qiymәtli Kağızlar Haqqında Azәrbaycan Rеspublikası qanunu neçәnci ildә buraxılıb?

•

düzgün cavab yoxdur
1999
1998
1997
2000

224 Maliyyә bazarında vasitәçilik funksiyası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur
4
3
2
5

225 Kapital bazarlarında dövriyyәdә оlan qiymәtli kağızlar hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Veksel, istiqraz
Aksiya istiqraz
Aksiya, veksel
Sәhm, istiqraz

226 Maliyyә bazarı növünә görә neçә bazara bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur
4
3
2
5

227 Ssuda kapitalı bazarı hansı bazarlara deyilir?

•

düzgün cavab yoxdur
kredit münasibәtlәri ilә yanaşı, bazarda dövr edәn vә özünün dәyәri olan xüsusi sәnәdlәrin buraxılışı ilә tәzahür edәn
münasibәtlәri әhatә edәn bazara
kredit müәssisәlәri tәrәfindәn ödәnişli vә qaytarılan, lakin bazarda sәrbәst dövr edәn bazarlara
qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara
qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına

228 Maliyyә bazarı hansı bazarlara bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlar bazarı, ssuda kapitalı bazarı
Ssuda kapitalı bazarı, subsidiya kapitalı bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı
Pul bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı
Pul bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı, ssuda kapitalı bazarı

229 Maliyyә bazarları strukturuna görә neçә bazara bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur
4
3
2
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230 Ölkәmizin maliyyә bazarının inkişafını stimullaşdırmaq üçün hansı tәdbirlәr görülmüşdür ?

•

sadalananların heç biri
yeni monetar alәtlәr tәhlil vә tәtbiq edilmişdir
banklarası qısamüddәtli kredit bazarı yaradılmış vә tәkmillәşdirilmişdir
bank sisteminin qısamüddәtli likvidliyinin proqnozlaşdırılması sistemitәtbiq edilmişdir
sadalananların hәr biri

231 Maliyyә bazarı vә biznes infrastrukturunun inkişaf etdirilmәsindә hansı müstәsna rol oynamır ?

•

düzgün cavab yoxdur
biznes – inkubatorlar
vençur kapitalı
lizinq
trast әmәliyyatları

232 Azәrbaycanda neçә pillәli bank sistemi mövcuddur ?

•

heç biri
üçpillәli
ikipillәli
bir pillәli
dördpillәli

233 Kommersiya bankları hansı funksiyanı yerinә yetirmir ?

•

pul emissiyası
depozit
vasitәçilik
kapitalın yığılması vә sәfәrbәr edilmәsi
bankların konsultasiya xidmәti funksiyası

234 әn yeni yaranan kapital bazarı hansıdır ?

•

heç biri
üçüncü kateqoriyalı kapital bazarı
ikinci kateqoriyalı vә ya tәkrar kapital bazarı
birinci kateqoriyalı vә ya ilkin kapital bazarı
dördüncü kateqoriyalı kapital bazarı

235 Birjadankәnar kapital bazarının daha çox yayıldığı ölkә hansıdır ?

•

İsveç
Almanya
Fransa
ABŞ
Rusiya

236 Maliyyә bazarının neçә mühüm vәzifәni icra edir ?
heç biri
4
3

•
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•

2
5

237 Maliyyә bazarları, bütün qurumları vә vasitәçilәri ilә birlikdә sәmәrәli işlәmәmәsi nәyә sәbәb olar ?

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin sәmәrәli şәrtlәrlә maliyyә vәsaitlәrini әldә etmәsinә
iqtisadiyyatda sәmәrәliliyin artmasına
qәnaәt şәklindә yığılan fondların sәmәrәli istifadәsinә
tәsәrrüfat subyektlәrinin bank kreditlәrini әldә etmәk imkanının mәhdudlaşmasına
әmanәtlәrin formalaşmasına tәkan vermәyә

238 Maliyyә bazarında mülkiyyәt formasının dәyişmәsilә müşahidә olunan vasitәçilik funksiyası neçә
mәrhәlәdә hәyata keçirilir ?

•

heç biri
4
3
2
5

239 Kapital bazarında dövr edәn qiymәtli kağızlardan hansı hәm dә müәssisәyә ortaqlığı özündә әks etdirir?

•

düzgün cavab yoxdur
repo
istiqraz
sәhm
veksel

240 Pul bazarlarının tәşkilatı baxımdan mühüm quruluşu aşağıdakılardan hansıdır?

•

Mәrkәzi bank
Fond birjaları
Kredit bankları
Ticarәt bankları
Qiymәtli kağızlar birjası

241 Maliyyә bazarlarnın rәsmi bazar yerinә sahib olmasına görә hansı növlәri var ?

•

“Qiymәtli kağızlar bazarı” vә “Kapital bazarı”
“Pul bazarı” vә “Kapital bazarı”
Tәşkilatlandırılmış Maliyyә bazarları” vә “Kapital bazarı”
“Tәşkilatlandırılmış Maliyyә bazarları” vә “Sәrbәst Maliyyә bazarları”
“Qiymәtli kağızlar bazarı” vә “Sәrbәst Maliyyә bazarları”

242 Fond tәklifi vә tәlәbinin qarşılaşdığı bazar aşağıdakılardan hansıdır

•

әmtәә bazarı
kredit bazarı
qiymәtli kağızlar bazarı
maliyyә bazarı
sığorta bazarı

243 Vasitәçilik funksiyasını icra etmәyәn qurum hansıdır?
Siğorta şirkәtlәri
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•

Investisiya fondları
Düzgün cavab yoxdur
Ticarәt bankları
Mәrkәzi banklar

244 Maliyyә bazarlarının hәyata keçirtdiyi vacib vәzifәlәrindәndir.

•

Qәnaәt şәklindә fоnd yığımını hәvәslәndirmәk vә artırmaq, bеlәcә kapital dövriyyәsinә şәrait yaratmaq
Qәnaәt şәklindә fоnd yığımını hәvәslәndirmәk vә azaltmaq, bеlәcә kapital yığımına şәrait yaratmaq
Qәnaәt şәklindә fоnd yığımını hәvәslәndirmәk vә artırmaq, bеlәcә kapital yığımına şәrait yaratmaq
Qәnaәt şәklindә fоnd yığımını hәvәslәndirmәk vә azaltmaq
Düzgün cavab yoxdur

245 Maliyyә bazarında vasitәçilik funksiyasının ikinci mәrhәlәsindә …

•

vasitәçi qurum kapital bazarlarında öz qiymәtli kağızlarını еmissiya еdib qәnaәt şәklindә yığılan fоndların sahiblәrinә
sataraq vәsait әldә еtmәyә çalışacaqdır
vasitәçi qurum maliyyә bazarlarında öz qiymәtli kağızlarını еmissiya еdib qәnaәt şәklindә yığılan fоndların
sahiblәrinә sataraq vәsait әldә еtmәyә çalışacaqdır
Düzgün cavab yoxdur
yığılan fоndları, bu fоndlara еhtiyac duyan şәхslәr tәrәfindәn bazarda dövriyyәyә buraхılan qiymәtli kağızları sataraq
hәmin şәхslәrә transfеr еdәcәkdir
yığılan fоndları, bu fоndlara еhtiyac duyan şәхslәr tәrәfindәn bazarda dövriyyәyә buraхılan qiymәtli kağızları satın
alaraq hәmin şәхslәrә transfеr еdәcәkdir

246 Maliyyә bazarında vasitәçilik funksiyasının birinci mәrhәlәsindә …

•

vasitәçi qurum maliyyә bazarlarında öz qiymәtli kağızlarını еmissiya еdib qәnaәt şәklindә yığılan fоndların
sahiblәrinә sataraq vәsait әldә еtmәyә çalışacaqdır
vasitәçi qurum kapital bazarlarında öz qiymәtli kağızlarını еmissiya еdib qәnaәt şәklindә yığılan fоndların sahiblәrinә
sataraq vәsait әldә еtmәyә çalışacaqdır
Düzgün cavab yoxdur
yığılan fоndları, bu fоndlara еhtiyac duyan şәхslәr tәrәfindәn bazarda dövriyyәyә buraхılan qiymәtli kağızları sataraq
hәmin şәхslәrә transfеr еdәcәkdir
yığılan fоndları, bu fоndlara еhtiyac duyan şәхslәr tәrәfindәn bazarda dövriyyәyә buraхılan qiymәtli kağızları satın
alaraq hәmin şәхslәrә transfеr еdәcәkdir

247 Azәrbaycanda hansı birja sistemlәri formalaşmışdır?

•

Mоnоsеntrik
Düzgün cavan yoxdur
Hamısı
Pоlisеntrik
Mәrkәzlәşdirilmәmiş

248 Kapital bazarlarının tәşkilati baxımdan mühüm quruluşu ...

•

Milli bank
Kommersiya bankları
Ticarәt bankları
Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlar birjası

249 Sәrbәst maliyyә bazarlarına aiddir.
dövlәtin ciddi nәzarәti altında fәaliyyәt göstәrirlәr
düzgün cavab yoxdur
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•

fiziki şәxslәr tәrәfindәn idarә olunurlar
sәrbәst fәaliyyәt göstәrirlәr
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn idarә olunurlar

250 Qiymәtli kağızlar bazarı hansı bazarlara deyilir?

•

kredit müәssisәlәri tәrәfindәn ödәnişli vә qaytarılan, lakin bazarda sәrbәst dövr edәn bazarlara
Düzgün cavab yoxdur
qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına
kredit münasibәtlәri ilә yanaşı, bazarda dövr edәn vә özünün dәyәri olan xüsusi sәnәdlәrin buraxılışı ilә tәzahür edәn
münasibәtlәri әhatә edәn bazara
qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara

251 Qiymәtli kağızların emissiyasında vasitәçilik edәn qurumun bazarda qazandığı bilik vә tәcrubә emitentә
hansı sahәdә üstünlüklәr qazandırır ?

•

heç biri
tәdavül edilәcәk qiymәtli kağızların növünün seçilmәsindә
hamısı
tәdavül edilәcәk qiymәtli kağızların qiymәtlәndirilmәsindә
әks etdirilәcәk şәrtlәrin qoyulmasında fonda ehtiyac duyan şәxsin düzgün qәrar vermәsinә

252 Sәrbәst kapital bazarında qiymәtli kağızların qiymәti necә formalaşır?

•

tәlәb vә tәklif әsasında
düzgün cavab yoxdur
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn inhisarçı qurumların diktә etdiyi qiymәt әsasәnda
dünya tәcrübәsindә müşahidә olunan qiymәtlәrә müvafiq olaraq
rәqiblәrin müәyyәn etdiyi qiymәtә uyğun

253 әl dәyişdirәn fondların dövriyyә müddәtinә görә maliyyә bazarının hansı növlәri var ?

•

“Pul bazarı” vә “Kapital bazarı”
“Qiymәtli kağızlar bazarı” vә “Kredit bazarı”
“Pul nazarı” vә “Qiymәtli kağızlar bazarı”
“Kapital bazarı” vә “Kredit bazarı”
“Qiymәtli kağızlar bazarı” vә “Kapital bazarı”

254 Birja neçәnci dәrәcәli bazardır?

•

Üçüncü
Ikinci
Birinci
Düzgün cavab yoxdur
Dördüncü

255 Azәrbaycan Respublikasında qiymәtli kağızlar bazarını neçә sahәyә bölünür?

•

2
3
6
5
4

256 Bakı Banklararası Valyuta Birjası neçә bank tәrәfindәn yaradılmışdır?
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•

2
6
5
3
4

257 Bakı Qiymәtli Kağızlar Birjası neçәnci ildә yaradılıb?

•

1996
1995
1997
2000
1991

258 İkinci bazarlar neçә hissәdәn ibarәtdir

•

2
6
5
3
4

259 Qiymәtli kağızların neçә bazar forması var?

•

3
2
4
düzgün variant yoxdur
5

260 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızların tәsnifatına aiddir?

•

Ticarәt kağızları
Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Borc çeklәri
maliyyә alәtlәri

261 Qiymәtli kağızlar tәsnifatına görә neçә yerә bölünür ?

•

3
düzgün variant yoxdur
2
5
4

262 Ölkәmizdә ilk sәhmlәr neçәnci ildә buraxılmışdır ?

•

1913
1920
1919
1916
1915

263 Azәrbaycanda qiymәtli kağızlar bazarının yaranması neçәnci әsrә tәsadüf edir ?

•
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•

XX әsr
XX әsrin sonları
XIX әsr
XIX әsrin ikinci yarisi
XX әsrin әvvәllәri

264 Dünyada ilk dәfә Fond Birjası harada yaradıldı ?

•

London
Filadelfiya
Fransa
Almanya
ABŞ

265 Neçә qiymәtli kağızlar birjaları mövcuddur?

•

200
Düzgün cavab yoxdur
100ә qәdәr
200dәn artıq
200ә qәdәr

266 Azәrbaycanda fond bazarının inkişafının әsas problemlәri hәllәrinә aiddir:

•

Fond bazarında dövlәtln rolunun artırılması
Qiymәtli kağızlar bazarının mәqsәdli yenidәn istiqamәtlәndirilmәsi
Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Qanunvericiliyin yaxşılaşdırılması vә ona rәayәt olunmasına nәzarәt

267 Qiymәtli kağızlar bazarı sahәlәrinә aid deyil:

•

düzgün cavab yoxdur
dövlәt qiymәtli kağızlar bazarı, dövlәt uzunmüddәtli istiqrazları
borc öhdәliklәri vә veksellәr bazarı
dövlәt özәllәşdirmә payları(çeklәri) vә opsionları
hamısı

268 Qiymәtli kağızlar bazarının sahәlәrinә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
dövlәt qiymәtli kağızlar bazarı, dövlәt qısamüddәtli istiqrazları
borc öhdәliklәri vә veksellәr bazarı
korporativ qiymәtli kağızlar bazarı
hamısı

269 Azәrbaycanın qiymәtli kağızlar bazarındakı siyasәtinә aiddir:

•

Ölkәnin daxili maliyyә ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının real sektoruna investisıya olunması üçün şәraitin yaradılması;
Azәrbaycan Respublikasında mütәçәkkil qiymәtli kağızlar bazarının formalaşdırılması;
Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Xarici investisiyaların cәlb edilmәsi mәqsәdi ilә әlverişli investisiya mühitinin yaradılması;

270 Azәrbaycanın qiymәtli kağızlar bazarındakı siyasәtinә aiddir:
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•

Hamısı
Xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üçün uyğun investisiya mühitinin yaradılmaması
Qiymәtli kağızlar bazarında maliyyә sabitliyinin vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Ölkәnin qiymәtli kağızlar bazarının dünya kapital bazarlarına inteqrasıyasını lәngitmәk
Düzgün cavab yoxdur

271 Qısamüddәtli Dövlәt İstiqraz Vәrәqlәri bazarı nә vaxt fәaliyyәtә başlayıb?

•

1996 sentyabr
1995 avqust
1999 dekabr
1998 noyabr
1997 oktyabr

272 Birjadankәnar bazarın elementidir: 1. Diler 2. Broker 3. Müvafiq firmalar

•

düzgün variant yoxdur
12
13
23
123

273 Törәmә qiymәtli kağızlarına aşağıdakı verilәnlәrdәn hansılar aid edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
opsion vә fyuçerslәr
sәhmlәr vә opsionlar
sәhmlәr vә istiqrazlar
istiqrazlar vә fyuçerslәr

274 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızların tәsnifatına aiddir?

•

Borc çeklәri
Ticarәt kağızları
Hamısı
Düzgün cavab yoxdur
Klassik qiymәtli kağızlar

275 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızların tәsnifatına aiddir?

•

Törәmә qiymәtli kağızlar
Hamısı
Düzgün cavab yoxdur
Ticarәt kağızları
Borc çeklәri

276 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızların tәsnifatına aid deyil?

•

törәmә qiymәtli kağızlar
ticarәt kağızları
düzgün variant yoxdur
maliyyә alәtlәri
klassik qiymәtli kağızlar

277 Qiymәtli Kağızlar Haqqında Azәrbaycan Rеspublikası qanunu neçәnci ildә buraxılıb?
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•

2000
1998
1997
1999
düzgün variant yoxdur

278 Qiymәtli kağızlar bazarı hansı bazarlara deyilir?

•

kredit müәssisәlәri tәrәfindәn ödәnişli vә qaytarılan, lakin bazarda sәrbәst dövr edәn bazarlara
qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara
qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına
düzgün variant yoxdur
kredit münasibәtlәri ilә yanaşı, bazarda dövr edәn vә özünün dәyәri olan xüsusi sәnәdlәrin buraxılışı ilә tәzahür edәn
münasibәtlәri әhatә edәn bazara

279 Qiymәtli kağızlar bazarı sahәlәrinә aid deyil:

•

borc öhdәliklәri vә veksellәr bazarı
dövlәt qiymәtli kağızlar bazarı, dövlәt qısamüddәtli istiqrazları
Düzgün cavab yoxdur
hamısı
dövlәt özәllәşdirmә payları(çeklәri) vә opsionları

280 Azәrbaycanın qiymәtli kağızlar bazarındakı siyasәtinә aiddir:

•

Xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üçün uyğun investisiya mühitinin yaradılmaması
Ölkәnin daxili maliyyә ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının real sektoruna investisıya olunması üçün şәraitin yaradılması
Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Ölkәnin qiymәtli kağızlar bazarının dünya kapital bazarlarına inteqrasıyasını lәngitmәk

281 Bakı Banklararası Valyuta Birjası nә vaxt yaradılmışdır?

•

22 fevral 1993
21 iyun 1993
24 sentyabr 1991
29 mart 1992
21 mart 1992

282 İkinci bazarlar hansı bazarlara deyilir?

•

Qiymәtli kağızın dәfәlәrlә yenidәn satışının vә ya tәdavülünün baş verdiyi bazara
Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızın bir dәfә satışının baş verdiyi bazara
Qiymәtli kağızın bir dәfә satışının vә ya tәdavülünün baş verdiyi bazara
Qiymәtli kağızın dәfәlәrlә yenidәn satışının baş verdiyi bazara

283 Açıq tәklif nәyi xarakterizә edir?

•

qiymәtli kağızların açıq elanı qeyrimәhdud investorlara satışı yolu ilә onların ilkin emissiyada yerlәşdirilmәsini
xarakterizә edir
qiymәtli kağızların açıq elanı qeyrimәhdud investorlara satışı yolu ilә onların ilkin emissiyadan çıxardılmasını
xarakterizә edir
qiymәtli kağızların açıq elanı mәhdud investorlara satışı yolu ilә onların ilkin emissiyada yerlәşdirilmәsini xarakterizә
edir
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qiymәtli kağızların qapalı elanı qeyrimәhdud investorlara satışı yolu ilә onların ilkin emissiyada yerlәşdirilmәsini
xarakterizә edir
düzgün cavab yoxdur

284 Xüsusi qoyuluş nәyi xarakterizә edir?

•

düzgün cavab yoxdur
әvvәlcәdәn mәlum investorların geniş miqdarına qiymәtli kağızların alışını xarakterizә edir
әvvәlcәdәn mәlum investorların mәhdud miqdarına qiymәtli kağızların alışını xarakterizә edir
әvvәlcәdәn mәlum investorların mәhdud miqdarına qiymәtli kağızların satışını xarakterizә edir
әvvәlcәdәn mәlum investorların geniş miqdarına qiymәtli kağızların satışını xarakterizә edir

285 Qiymәtli kağızların ilkin formasının formasıdırlar:

•

Ümumi qoyuluş, xüsusi tәklif
Xüsusi qoyuluş, xüsusi tәklif
Xüsusi qoyuluş, açıq tәklif
Ümumi qoyuluş, açıq tәklif
Düzgün cavab yoxdur

286 Qiymәtli kağızların ilkin formasını neçә forması mövcuddur?

•

5
2
3
düzgün variant yoxdur
4

287 Ilkin bazarlar hansı bazarlardır?

•

ilkin bazar qiymәtli kağızların investorlar arasında sonradan yerlәşdirilmәsini hәyata keçirәn tәkrar emissiya bazarıdır
Düzgün cavab yoxdur
ilkin bazar qiymәtli kağızların investorlar arasında ilk yerlәşdirilmәsini hәyata keçirәn ilkin vә tәkrar emissiya
bazarıdır
ilkin bazar qiymәtli kağızların satıcılar arasında ilk yerlәşdirilmәsini hәyata keçirәn ilkin vә tәkrar emissiya bazarıdır
ilkin bazar qiymәtli kağızların investorlar arasında sonradan yerlәşdirilmәsini hәyata keçirәn ilkin vә tәkrar emissiya
bazarıdır

288 Tәkmil kapital bazarı aşağıda verilәnlәrdәn hansı şәrtlәr daxilindә mövcud deyil?

•

Alıcı vә satıcının mövcudluğu
Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlar bazarının
Hәr hansı vergilәrin istisna olması
Transaksion xәrclәrin tam yoxluğu

289 Qiymәtli kağızların sertifikatının hazırlanmasının mәcburi rekvizitlәrinin vә onun blankının hazırlanması
qaydası hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn edilir ?

•

Düzgün cavab yoxdur
Maliyyә Nazirliyi
İcra Hakimiyyәti
Milli Bank
Qiymәtli Kağızlar Komitәsi

290 Kredit müqavilәlәri bağlanarkәn aşağıdakılardan hansını nәzәrә almaq lazımdır?

•
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•

Hamısı düzgün cavabdır
Kreditin qiymәti
Kreditin tәminatı
Müqavilәnin digәr şәrtlәri
Müqavilәnin yerinә yetirilmәsindә tәrәflәrin öhdәliyi

291 Kredit müqavilәlәri bağlanarkәn aşağıdakılardan hansını nәzәrә almaq lazımdır?

•

müqavilәnin tәminatı
Müqavilәnin qiymәti
Müqavilәnin müddәti
Müqavilәnin predmeti
Hamısı düzgün cavabdır

292 Kredit әmtәә ilә geri qaytarılarsa buna aşağıda verilәnlәrdәn hansı forma uyğundur?\

•

Düzgün cavab yoxdur.
Pul forması
Әmtәә forması
Qarışıq forma
Saziş forması

293 Müasir tәsәrrüfatda kreditin әn çox istifadә olunan forması hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qarışıq forma
Әmtәә forması
Pul forması
Saziş forma

294 Müasir kommersiya bankları borc faizinin әlamәtlәrini aşağıdakılardan hansına görә müәyyәnlәşdirir?

•

Hamısı düzgün variantdır
Kreditlәşmәnin müddәti
Kredit tәşkilatının növlәri
Kreditin formaları
Kreditin strukturu

295 Müasir kommersiya bankları borc faizinin әlamәtlәrini aşağıdakılardan hansına görә müәyyәnlәşdirir?

•

Hamısı düzgün variantdır
Müxtәlif növ depozit hesablara görә kommersiya banklarının müştәriyә ödәdiyi faiz dәrәcәsi
Banklar arası kreditlәrә görә orta faiz dәrәcәsi
Milli bankın kommersiya bankları üçün tәqdim etdiyi baza faizi dәrәcәsi
Kreditin formasının strukturu

296 Kreditin növü hansı hallarda müәyyәnlәşir?

•

Hamısı düzgün varinatdır
Kreditlәrin obyeklәrindәn
İqtisadiyyatın inkişaf istiqamәtindәn
Kreditin növünün tәkrar istehsalında
Kreditlәrin müddәtliyindәn

297 Kreditin әsasını nә tәşkil edir?
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•

Düzgün cavab yoxdur
tәlәbatı
rolu
mahiyyәti
hәrәkәti

298 Kreditin hansı formaları mövcuddur?

•

Hamısı düzgün cavabdı
istehlak krediti
Bank krediti
Kommersiya krediti
Beynәlxalq kredit

299 Kreditor vә borclar ilk növbәdә hansı әsasda yaranırlar?

•

Düzgün cavab yoxdur
işlәyәn pul
hәrәkәt mәrhәlәsi
әmtәә mübadilәsi
sabitlik

300 Sәlәmçiliyin yaranması kreditin neçәnci forması olub?

•

5
3
2
1
4

301 Kredit hansı mәnşәli sözdәn götürülmüşdür?

•

Düzgün variant yoxdur.
Rus
Alman
Latın
İngilis

302 Kredit sisteminin neçә forması mövcuddur?

•

1
3
4
5
2

303 Hәr hansısa sahibkar tәrәfindәn müәyyәn sahәlәrdә yerlәşdirdiyi pul vәsaitlәrindәn gәlir almaq hüququnu
tәsdiqlәyәn sәnәd necә adlanır?

•

düzgün cavab yoxdur
İpoteka
Әmanәt sertifikatları
Qiymәtli kağız
Muhasibat balansı
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304 Kredit müqavilәsi aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

•

müqavilәnin predmeti
kreditin tәminatı
müqavilәnin qiymәti
müqavilәnin müddәti
müqavilәnin tәrәflәri

305 Bankların birindә resurs çatışmazlığı digәrindә isә artıq resurs olan zaman onların birbirlәrinә verdiklәri
kreditlәrdir:

•

İstehlak krediti
Beynәlxalq kredit
İpoteka krediti
Banklararası kredit
Dövlәt krediti

306 İpoteka krediti bazarında dörd subyekt fәaliyyәt göstәrir.Aşağıdakılardan biri bura aid deyil:l]

•

Kredit müqavilәsi
investor
kreditorbank
Borcalan
kommersiya banklarından ipoteka kreditinin alıcısı funksiyasını yerinә yetirәn struktur.

307 İpoteka kreditinin atributları dedikdә hansılar nәzәrdә tutulur?

•

kredit müqavilәsi
girov müqavilәsi
girovnamә
Bütün cavablar doğrudu
Düzgün cavab yoxdur

308 Kreditin bu forması dövlәtlә ona borc verәn әhali vә bizneslә mәşğul olanlar arasındakı münasibәtlәri әhatә
edir:

•

İpoteka krediti
İstehlak krediti
Bank krediti
Beynәlxalq kredit
Dövlәt krediti

309 Uzun müddәtli istifadә üçün nәzәrdә tutulan әşyaların әldә edilmәsi mәqsәdilә әhaliyә ticarәt
kompaniyaları, banklar, ixtisaslaşdırılmış qeyribank institutları tәrәfindәn müddәtli ödәmә ilә verilәn kreditdir.
Söhbәt kreditin hansı formasından gedir?

•

Beynәlxalq kredit
İstehlak krediti
Bank krediti
Kommersiya krediti
Dövlәt krediti

310 Müasir kommersiya bankları borc faizinin dәrәcәsi bir sıra әlamәtlәrә görә müәyyәnlәşir.Aşağıdakılardan
hansı bura aid deyil?

•
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•

Hamısı aiddir
kredit tәşkilatlarının növlәri
kreditlәşmәnin müddәtlәri
kreditin formaları
banklararası kreditlәrә görә orta faiz dәrәcәsi

311 Kreditin üçüncü funksiyası hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin sürәtlәnmәsi
tәdavül xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
Yenidәn bölgü
Doğru cavab yoxdur

312 Kreditin ikinci funksiyası hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin sürәtlәnmәsi
tәdavül xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
yenidәn bölgü
Doğru cavab yoxdur

313 Aşağıdakılardan biri kreditin verilmәsinin әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

Bütün cavablar doğrudu
Kredit geri qaytarmaq şәrti ilә verilir
Kredit müәyyәn müddәtә verilir
Kredit müәyyәn mәqsәd üçün verilir
Kredit müәyyәn faizlә verilir

314 Borc verә bilmәk üçün kreditorun müәyyәn qәdәr vәsaiti olmalıdır. Bu vәsaitlәrin mәnbәyi ola bilәr: ?

•

Bütün cavablar doğrudur
şәxsi yığım
bank krediti
pul vәsaitlәri
cәlb edilmiş sәhm

315 Kredit sövdәlәşmәlәrindә subyekt :

•

Kreditor vә Borcalandır
Borcalan vә Bankdır
Borcalandır
Kreditordur
. Bankdır

316 Tәcrübәdә vekstel kreditinin necә formasıan rast gәlinir?

•

5
3
2
1
4

317 Kredit bazarı neçә hissәdәn ibarәtdir?
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•

5
3
2
1
4

318 Maliyyә bazarı aşağıda verilәnlәrdәn hansının vәhdәtindәn ibarәtdir?

•

әmәk vә xidmәtlәr bazarı
Daşınmaz әmlak
Qiymәtlәndirmә bazarı
Kredit vә qiymәtli kağızlar bazarı
әmәk bazarı

319 Bazar iqtisadiyyatı әsasәn hansı münasibәtlәr әsasında qurulur?

•

Düzgün cavab yoxdur
Irәlilik
Idarәçilik
Kredit
Azadlıq

320 Kredit rolu özünü hansı tәsirdә tәzahür edir?

•

Düzgün variant yoxdur
Kapital dövranına
Riskә olan tәzahür
Satışın tәsirinә olan tәzahür
Müvәqqәti tәlabata

321 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kreitin formasına aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәdavül
Borc
Instisional
Mәhsuldar qüvvә

322 Pul sisteminin neçә tipi var?

•

5
1
3
2
4

323 Kredit bazarında әmtәәlәrin nisiyә satıldığı zaman başlıca rolu aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı tәşkilat
oynayır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dövlәt bankları
Kommersiya banklar
Kommersiya krediti
Sığorta şirkәti
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324 Tәcrübәdә vekstel kreditinin necә formasıan rast gәlinir?

•

5
3
2
1
4

325 Kredit bazarı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
3
2
1
4

326 Maliyyә bazarı aşağıda verilәnlәrdәn hansının vәhdәtindәn ibarәtdir?

•

әmәk bazarı
Daşınmaz әmlak
Qiymәtlәndirmә bazarı
Kredit vә qiymәtli kağızlar bazarı
әmәk vә xidmәtlәr bazarı

327 Bazar iqtisadiyyatı әsasәn hansı münasibәtlәr әsasında qurulur?

•

Azadlıq
Idarәçilik
Kredit
Düzgün cavab yoxdur
Irәlilik

328 Kredit rolu özünü hansı tәsirdә tәzahür edir?

•

Düzgün variant yoxdur
Kapital dövranına
Riskә olan tәzahür
Satışın tәsirinә olan tәzahür
Müvәqqәti tәlabata

329 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kreitin formasına aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәdavül
Borc
Instisional
Mәhsuldar qüvvә

330 Pul sisteminin neçә tipi var?

•

5
1
3
2
4
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331 Kredit bazarında әmtәәlәrin nisiyә satıldığı zaman başlıca rolu aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı tәşkilat
oynayır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dövlәt bankları
Kommersiya banklar
Kommersiya krediti
Sığorta şirkәti

332 Kommersiya kreditlәrinin fәrqli cәhәtlәri hansılardır?

•

Hamısı düzgün cavabdır
Yalnız әmtәә tәdavülünә xidmәt göstәrmәsi
Obyektiv dәyәrin әmtәә forması
Faiz dәrәcәsinin aşağı olması
Kredit xәtti vә hәrәkәti ünvanı

333 Bank kreditlәrinin fәrqli cәhәtlәri hansılardır?

•

Obyektiv pul kapitalı
Faiz dәrәcәsinin düzgün olması
Hamısı düzgün cavabdır
Hәm әmtәә tәdavülünә hәm dә kapital yığımına xidmәt
Mәhdudiyyәtsizlik

334 Kreditin prinsiplәrinә aşağıda verilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

Öhdәçilik
Qaytarma müddәti
Hamısı
Tәminatlılıq
Diferesiallıq

335 Kommersiya bankları öz müştәrilәrinә kreditin müxtәlif növlәrini tәqdim edәrkәn onların necә
tәsniflәşdirirlәr?

•

Geniş tәkrar istehsalın istifadә sahәsinә görә
Ödәnilmә üsuluna görә
Verilmә üsuluna görә
Tәminatına görә
Hamısı düzgün variantdır

336 Kommersiya bankları öz müştәrilәrinә kreditin müxtәlif növlәrini tәqdim edәrkәn onların necә
tәsniflәşdirirlәr?

•

Hamısı düzgün variantdır
Verilmә istiqamәtinә görә
İstifadә müddәtinә görә
Hәcminә görә
Borc alanın әsas qrupları üzrә

337 Kreditin növünün xarakteristikası hansı prinsiplәrdәn asılıdır?
Düzgün cavab yoxdur
Tәkrar istehsal

•
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•

Dövlәtin tәşkilatiiqtisadi
Dovlәtin tәşkilatisiyasi
İqtisadiyyatın inkişafı

338 Kreditin rolu aşağıda verilәnlәrdәn hansılarının sayәsindә baş verir?

•

mәhsul istehsalının fasilәsizliyi
әmtәәlәrin nisiyә satılması
Hamısı düzgün cavabdı
әsas fondların artırılması
istehsalın genişlәnmәsi

339 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kreditin verilmәsinin әsas prinsipidir?

•

hamısı düzgün cavabdı
Kredit müәyyәn mәqsәd üçün verilir
Kredit müәyyәn müddәtә verilir
Kredit geri qaytarmaq şәrti ilә verilir
Kredit müәyyәn faizlә verilir

340 Kredit sövdәlәşmәlәrindә subyekt kimdir?

•

Hamısı düzgün cavabdır
borc alan
borc verәn
hәrәkәt edәn
işlәyәn pul

341 Kreditin quruluşuna aşağıda verilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

hәrәkәt edәn
Sabit vә dәyişmәz
Düzgün cavab yoxdur
borc verәn
borc alan

342 Kreditin mahiyyәtini açqlamaq üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansını araşdırmaq lazimdir?

•

hәrәkәt mәrhәlәlәrini
quruluşunu
Hamısı düzgün cavabdır
iqtisadi әlaqәsini
әsasını

343 Borc kapitalının sәrbәst formaslk nәdir?

•

Maliyyә
Sәrbәst Pul
Düzgün variant yoxdur
Kredit
İstehsal vasitәlәri

344 Xarici bankın filialı:

•

Bank olmayan kredit tәşkilatları ayrıayrı bank әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk üçün Milli Bankdan lisenziya almış
hüquqi şәxsdir.
51/105

12/22/2016

•

Xarici bankın qeydә alındığı ölkәdә ona icazә verilmiş bank әmәliyyatlarını Milli Bankın lisenziyası ilә müәyyәn
hәcmdә xarici bankın adından Azәrbaycan Respublikasında hәyata keçirmәk hüququ olan xarici bankın ayrıca
bölmәsidir.
öz fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi kimi mәnfәәt götürmәk üçün Milli Bankın lisenziyası әsasında Qanunda nәzәrdә
tutulmuş bank әmәliyyatlarını aparmaq hüquna malik olan hüquqi şәxsdir
Bank lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı ,olan fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin bank
tәnzimlәnmәsi orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnәn vә nәzarәr olunan şirkәtdir.
Hüquqi şәxs olmayan , bankın olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn .öhdәliklәri üçün bankın özünün mәsuliyyәt daşıdığı
,banka icazә verilmiş bank fәaliyyәtinin hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirә bilәn bankın ayrıca bölmәsidir.

345 Banklararası kreditlәrin cәlb olunması neçә yolla hәyata keçirilir?

•

5
4
1
2
3

346 Krеditin bu fоrmаsı bоrс kаpitаlının bеynәlxаlq iqtisаdi münаsibәtlәr sfеrаsındа hәrәkәtini әks еtdirir,
bеynәlxаlq krеdit әmtәә vә pul (vаlyutа) fоrmаsındа vеrilir

•

Bank krediti
Dövlәt krediti
İstehlak krediti
Beynәlxalq kredit
Kommersiya krediti

347 Qәdimdә borc verәn borclunun torpağına, üzәrindә bu әmlakın, torpağın borc öhdәliyi olduğunu bildirәn
yazı olan sütun bәrkidirdi. Söhbәt kreditin hansı formasından gedir?

•

Kommersiya krediti
İpoteka krediti
Dövlәt krediti
İstehlak krediti
Beynәlxalq kredit

348 Kommersiya bankları vә diğәr kredit tәşkilatları tәrәfindәn pul vәsaitlәri formasında hüquqi vә fiziki
şәxslәrә, hәmçinin dövlәtә vә xarici müştәrilәrә verilәn kreditdir. Söhbәt kreditin hansı formasından gedir?

•

Dövlәt krediti
Beynәlxalq kredit
Bank krediti
Kommersiya krediti
İstehlak krediti

349 Bu müәssisәlәrin birbirinә mәhsul şәklindә verdiklәri borcdur. Söhbәt kreditin hansı formasından gedir?

•

İpoteka krediti
İstehlak krediti
Bank krediti
Kommersiya krediti
Dövlәt krediti

350 Hәr bir borcalan müәssisә müvәqqәti götürdüyü borc vәsaitlәrinә görә kreditora müәyyәn haqq ödәmәlidir
ki, bu da özünü faizdә göstәrir. Bu kreditin hansı prinsipinә aiddir?
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•

Doğru cavab yoxdur
differesiallıq
Ödәnçilik
Qaytarılma müddәti
tәminatlılıq

351 Kreditin hansı prinsiplәri mövcuddur?

•

bütün cavablar doğrudu
differesiallıq
ödәnçilik
qaytarilma müddәti
tәminatlılıq

352 Kreditin birinci funksiyası hansıdır?

•

yenidәn bölgü
Doğru cavab yoxdur
kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin sürәtlәnmәsi
tәdavül xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
Bütün cavablar doğrudur

353 Kredit hәrәkәtinin mәrhәlәlәrinin düzgün ardıcıllığını müәyyәn edin: 1) kreditin yerlәşdirilmәsi 2) kreditin
borcalan tәrәfindәn alınması 3) müvәqqәti borc alınan dәyәrin qaytarılması 4) kredit formasında yerlәşdirilәn
vәsaitlәrin kreditor tәrәfindәn geri alınması 5) resursların sәrbәstlәşdirilmәsi 6) kreditin istifadәsi

•

6.5.4.3.1.2
1.2.6.5.3.4
2.4.5.1.6.3
1.2.3.4.5.6
2.3.4.1.5.6

354 Kredit sövdәlәşmәlәrindә şәxsi vәsaitlәrini müәyyәn prinsiplәr әsasında borc verәn tәrәf hansıdır?

•

İnvestor
Debitor
Kreditor
Borcalan
Bank

355 Kredit münasibәtlәrinin obyekti hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Borcalan vә Bank
Kreditor vә Borcalan
dәyәrin borc verilәn hissәsi
әmtәә mübadilәsi bazası

356 qiymәtli kağızlar bazarı ilә orta vә uzun müddәtli bank kreitlәri bazarı hansı bazar anlayışı altinda
birlәşdirir?

•

әmәk vә xidmәtlәr bazarı
Daşınmaz әmlak
Qiymәtlәndirmә bazarı
Kapital bazari
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әmәk bazarı

357 Kreditin yaradılmasına әsasәn nә tәşkil edir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qısa müddәtli kreditin qoyuluşu
Uzun müddәtli kreditin qoyuluşu
Әmtәә pul münasibәtlәrinin toplusu
Maliyyә resursları

358 beynәlxalq kredit münasibәtlәrinin neçә forması mövcuddur?

•

6
10
4
2
3

359 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kredit bazarı sayәsindә baş vermir?

•

istehsal vә satışın fasilәsizliyi
әsas fondların artırılması
әmtәәlәrin nisiyә satılması
hamısı
istehsalın genişlәnmәsi

360 Qiymәtli kağızlar bazarı ilә orta vә uzun müddәtli bank kreitlәri bazarı hansı bazar anlayışı altinda
birlәşdirir?

•

әmәk vә xidmәtlәr bazarı
Daşınmaz әmlak
Qiymәtlәndirmә bazarı
Kapital bazari
әmәk bazarı

361 Kreditin yaradılmasına әsasәn nә tәşkil edir?

•

Qısa müddәtli kreditin qoyuluşu
Әmtәә pul münasibәtlәrinin toplusu
Düzgün cavab yoxdur
Maliyyә resursları
Uzun müddәtli kreditin qoyuluşu

362 beynәlxalq kredit münasibәtlәrinin neçә forması mövcuddur?

•

6
10
4
2
3

363 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kredit bazarı sayәsindә baş vermir?

•

istehsal vә satışın fasilәsizliyi
hamısı
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әsas fondların artırılması
әmtәәlәrin nisyә satılması
istehsalın genişlәnmәsi

364 Kreitdәn istifadәnin sәmәrәliliyini müәyyәn eymәk üçün onun hansı göstәricisindәn istifadә olunur?

•

Hamısı
Gәlir
Vergi
dövriyyә
Mülkiyyәt

365 Kreitdәn istifadәnin sәmәrәliliyini müәyyәn eymәk üçün onun hansı göstәricisindәn istifadә olunur?

•

Hamısı
Gәlir
Vergi
dövriyyә
Mülkiyyәt

366 Kreditin meydana gәlmәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

Burjua cәmiyyәti
Müstәqillik dövrü
Bazar iqtisadiyyatı
İbtidai icma quruluşunun dağılması.
İnqilab dövrü

367 Kredit üçün xarakterik olan funksiyalar hansılardır?

•

Hamısı düzgün variantdır
Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi
Tәdavül xәrclәrinә qәnaәet edilmәsi
Yenidәn bölgü
Kapitalın tәmәrküzlәşmәsinin sürәtlәnmәsi

368 Kreditor vә borcalan arasında bağlanmış kredit sövdәlәşmәlәri hansı mәrhәlәdә yaranır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Faiz dәrәcәsinin yüksәk olması
Әmtәәlәrin nisiyә satılması mәrhәlәsindә
dәyәrin yenidәn bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә
Faiz dәrәcәsinin aşağı olması

369 Kapitalizmdә sәhm krediti aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı üçün xarakterik idi?

•

Hamısı düzgün cavabdı
Borcverәnlәr
Quldarlar vә feodal әyanlar
X;rda istehsalçılar
vergi verәnlәr

370 Kreditin әmәlә gәlmәsinin әsas şәrtlәrinә aşagıda verilәnlәrdәn hansılar daxil deyil?

•

Pulun müәyyәn mәrkәzdә formalaşması
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Mübadilәnin müntәzәm inkişafı
Әmәk әşyaları üzәrindә xüsusi mülkiyyәt
İstehsal vasitәlәri
Pulun meydana çıxmas

371 Kreditin әmәlә gәlmәsinin әsas şәrtlәrinә aşagıda verilәnlәrdәn hansılar daxildir?

•

Hamısı düzgün cavabdır.
Mübadilәnin müntәzәm inkişafı
Pulun meydana gәlmәsi
Әmlak qeyribәrabәrliyi
Xüsusi mülkiyyәtin yaranması

372 Bank lisenziyasına malik bir vә ya bir neçә törәmә bankı ,olan fәaliyyәti baş ofisinin yerlәşdiyi ölkәnin
bank tәnzimlәnmәsi orqanları tәrәfindәn tәnzimlәnәn vә nәzarәr olunan şirkәtdir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Xarici bankın filialı
Bank holdinqi
Kredit tәşkilatı
Bankın filialı

373 Kreditor hәr kredit istәyәn müştәriyә kredit vermәmәlidir. Bu kreditin hansı prinsipinә aiddir?

•

Doğru cavab yoxdur
differesiallıq
ödәnçilik
Qaytarılma müddәti
tәminatlılıq

374 Özündә kreditin müәyyәn olunmuş zamanda qaytarılmasını tәrәnnüm edir. Bu kreditin hansı prinsipinә
aiddir?

•

Doğru cavab yoxdur
differesiallıq
ödәnçilik
qaytarilma müddәti
tәminatlılıq

375 Resursların işlәyәn pullara çevrilmәsinә imkan yaradan proses aşağıdakılardan hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Sәrbәst qalan pul vәsaitlәrinin kreditorlar tәrәfindәn mobilizә edilmәsi sәmәrәli xarakter daşıyır.
Kreditor vәsaitlәri yerlәşdirdiyi zaman hәm öz şәxsi mәqsәdlәrini, hәm dә yenidәn istehsal prosesinin digәr
iştirakçılarının mәqsәdlәrini qorumaq üçün onların sәmәrәli istifadәsini tәmin edir.
Borc verә bilmәk üçün kreditorun müәyyәn qәdәr vәsaiti olmalıdır.
Düzgün cavab yoxdur

376 Ölkә iqtisadiyyatında uzun müddәtli kredit qoyuluşlarının artmasına gәtirib çıxarılmasına sәbәb aşağıda
verilәnlәrdәn hansılar ibarәtdir?

•

Bankların kapital bazasının genişlәnmәsi
Sahibkarlığa kömәk milli Fondu vasitәsi ilә sahibkarların maliyyәlәşdirilmәsi imkanlarının artması
Pul tәklifi kanallarının genişlәnmәsi
hamısı
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Uzun müddәtli әmanәtlәrә görә mәcburu ehdiyyatların lәvğ edilmәsi

377 Aşağıda verilәnlәrdәn hansını kredit bazrının tәrkibinә aid etmәk olar?

•

Birja bazarı, birjadan kәnar bazar
Emissiya , fond bazar
Valyuta bazarı, banklar arası
hamısını
Qısa müddәtli kredit bazarı , uzun müddәtli kredit bazarı

378 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı beynәlxalq kredit xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Inkişafına görә
Riskinә görә
müddәtinә görә
Mürәkkәbliyinә görә

379 Beynәlxalq kredit vasitәlәri hökümәtin üzәrinә düşәn funksiyaların icrası zamanı meydana çıxan hansı
boşluqları aradan qaldırır.?

•

Düzgün cavab yoxdur
Borc
Kreit
M aliyyә
Pul – kredit

380 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit aşağıda verilәnlәrdәn hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

•

Ümumi pul vәsaitini tәnzimlәyir.
Sonradan qaytarmaq şәrti ilә pul vәsaitini yenidәn bölüşdürülür
Müvәqqәti sәrbәstlәşәn pul vәsaitini sәfәrbәr edir
Әsas fondlarin yaradılması üzrә müәssisәlәrin imksanını artırır
Tәadvülә istifadә olunmaq üçün kredit pullarını yaradır vә kredit әmәliyytalarınıhәyata keçirir

381 Kredit pul vәsaitlәri şәklindә verildikdә bank krediti neçәnci dәrәcәli әhәmiyyәt kәsb edir?

•

Duzgün variant yoxdur
4cü
2ci
1 ci
5ci

382 Ölkә iqtisadiyyatında uzun müddәtli kredit qoyuluşlarının artmasına gәtirib çıxarılmasına sәbәb aşağıda
verilәnlәrdәn hansılar ibarәtdir?

•

Bankların kapital bazasının genişlәnmәsi
Sahibkarlığa kömәk milli Fondu vasitәsi ilә sahibkarların maliyyәlәşdirilmәsi imkanlarının artması
Pul tәklifi kanallarının genişlәnmәsi
hamısı
Uzun müddәtli әmanәtlәrә görә mәcburu ehdiyyatların lәvğ edilmәsi

383 Aşağıda verilәnlәrdәn hansını kredit bazrının tәrkibinә aid etmәk olar?
Birja bazarı, birjadan kәnar bazar
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•

Emissiya , fond bazar
Valyuta bazarı, banklar arası
hamısını
Qısa müddәtli kredit bazarı , uzun müddәtli kredit bazarı

384 Beynәlxalq kredit vasitәlәri hökümәtin üzәrinә düşәn funksiyaların icrası zamanı meydana çıxan hansı
boşluqları aradan qaldırır.?

•

Düzgün cavab yoxdur
Borc
Kredit
M aliyyә
Pul – kredit

385 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit münasibәtlәrinin әsas istiqamәtlәrinә aşağıda verilәnlәrdәn hansı aid
deyil?

•

Bazar iqtisadiyyatına uyğun mütәrәqqi vergi sisteminin yarardılması
Kredit münasibәtlәri sahәsindә mülkiyyәtin müxtәlif formalarının tәdbiqinin tәmin edilmәsi
Maliyyә qiymәtli kağızlarının tәşkili vә azdlığı onların infrastrukturunun yaradılması
Kredit münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Yeni büdcә sisteminin yaradılması vә ayrı – ayrı büdcә hәlqәlәrinin bir – birindәn asılılığının lәvğ edilmәsi

386 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit aşağıda verilәnlәrdәn hansı vәzifәni yerinә yetirmir?

•

Ümumi pul vәsaitini tәnzimlәyir.
Sonradan qaytarmaq şәrti ilә pul vәsaitini yenidәn bölüşdürülür
Müvәqqәti sәrbәstlәşәn pul vәsaitini sәfәrbәr edir
Әsas fondlarin yaradılması üzrә müәssisәlәrin imksanını artırır
Tәdavülә istifadә olunmaq üçün kredit pullarını yaradır vә kredit әmәliyytalarınıhәyata keçirir

387 Kredit pul vәsaitlәri şәklindә verildikdә bank krediti neçәnci dәrәcәli әhәmiyyәt kәsb edir?

•

Düzgün cavab yoxdur
1 ci
2ci
4cü
5ci

388 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kredit münasibәtlәrinin әsas istiqamәtlәrinә aşağıda verilәnlәrdәn hansı aid
deyil?

•

Bazar iqtisadiyyatına uyğun mütәrәqqi vergi sisteminin yarardılması
Kredit münasibәtlәri sahәsindә mülkiyyәtin müxtәlif formalarının tәdbiqinin tәmin edilmәsi
Maliyyә qiymәtli kağızlarının tәşkili vә azdlığı onların infrastrukturunun yaradılması
Kredit münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Yeni büdcә sisteminin yaradılması vә ayrı – ayrı büdcә hәlqәlәrinin bir – birindәn asılılığının lәvğ edilmәsi

389 Investisya bazarı nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәrә
gәlir (mәnfәәt) vә ya sosial sәmәrә әldә etmәk mәqsәdi ilә sahibkarlıq vә digәr fәaliyyәt növlәri obyektlәrinә qoyulan
maliyyә vәsaitindәn, habelә maddi vә intellektual sәrvәtlәrә
pul vәsaiti, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlara
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gәlir (mәnfәәt) vә ya sosial sәmәrә әldә etmәk mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinә

390 İnnovasiya nәzәriyyәsinin ilk banisi kim olmuşdur?

•

İ. Şumpeter
Y.V.Yаkоvlеs
düzgün cavab yoxdur
А.I.Аnçişkin
Q.menil

391 Investisya bazarının neçә tip var?

•

2
Düzgün cavab yoxdur
3
4
5

392 Maliyyә investisyaları neçә qrupa bölünür?

•

2
5
3
4
Düzgün cavab yoxdur

393 Real investisyalar neçә qrupa bölünür?

•

Düzgün cavab yoxdur
5
2
3
4

394 Neçә investisya fәaliyyәti mövcuddur?

•

4
Düzgün cavab yoxdur
5
2
3

395 investisyalar neçә qrupa bölünür?

•

3
2
6
4
5

396 Fiziki aktivlәrә hansı aiddir?

•

istehsalat binası vә tikililәr
düzgün cavab yoxdur
müddәti bir ildәn az olan müxtәlif maşın vә avadanlıqlar
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işçilәrin tәhsil alması, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn pul vәsaiti al¬maq hüququ olanlar

397 Neçә investisya fәaliyyәti növü var?

•

5
Düzgün cavab yoxdur
4
3
2

398 İnvetisiya qoyuluşunun neçә әsas forması var?

•

5
3
4
Düzgün cavab yoxdur
2

399 lizinqin prinsiplәrinә aid deyil?

•

mәqsәdyönlülüyün olmaması
innovasiyaliliq
pulluluq
tәcililik
mülki mәsuliyyәt

400 lizinqveren kim ola bilәr?

•

avadanlıq istehsalçıları
banklar
sığorta şirkәtlәri
hamsı doğrudu
lizinq şirkәtlәri

401 lizinq subyekti kimlәrdir?

•

liziq alan,lizinq verәn,satıcı
satıcı, nәqliyyat vasitәlәri, avadanlıqlar
lizinqverәn, satici, avadanlıq
lizinqalan, nәqliyyat vasitәlәri, satici
heç biri

402 lizinq әlamәtinә daxildir: 1. sahibkarlıq zonasının genişlәndirilmәsi 2. istehsal vasitәlәrinә investisiya 3.
rәqabәt münasibәtinin inkişafı 4. alqısatqı 5. vergi güzәştlәrinin alınması

•

345
34
125
24
124

403 lizinq funksiyalarına aid deyil?

•

istehsal vasitәlәrinә investisiya
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satış
әmlak özәlsizlәşdirilmәsi
vergi güzәştlәrinin alınması
rәqabәt münasibәtinin inkişafı

404 lizinq funksiyasına aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur
istehsal
satış
rәqabәt münasibәtinin inkişafı
maliyyә

405 Fәaliyyәtinin әsasını lizinq tәşkil edәn ilk cәmiyyәt neçәnci ildә yaradıldı?

•

1923
1956
1952
1877
1875

406 yeni tarixdә lizinq anlayışı neçәnci ildә istifadә edilmişdi?

•

1952
1886
1879
1877
1874

407 Dövlәtin investisiya siyasәtindә mühüm rol oynayan büdcәdәn kәnar maliyyә mәnbәlәri müәssisәlәrin
sәrәncamında qalan nәdәn ibarәtdir?

•

xalis gәlirdәn
gәlirdәn
mәnfәәtdәn
zәrәrdәn
son mәhsuldan

408 Sosial amillәrә aiddir

•

Düzgün cavab yoxdur
işçilәrin tәşkilatçılıq sәviyyәsi
siyasi sabitlik
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi
infilayasiyanın sәviyyәsi, valyuta kursunun sabitliyi

409 İqtisadi amillәrә aiddir

•

Doğru cavab yoxdur
işçilәrin tәşkilatçılıq sәviyyәsi
siyasi sabitlik
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi
infilayasiyanın sәviyyәsi, valyuta kursunun sabitliyi

410 Maliyyә investisyaları nәyә deyilir?

•
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•

düzgün cavab yoxdur
müxtәlif mülki vasi¬tәlәrinә (aktivlәrinә) vәsait qoyuluşu
uzunmüddәtli pul qoyuluşlarıdır
maddi vә qeyrimaddi aktivlәrә vәsait qoyuluşudur
real investisyalara vәsait qoyuluşu

411 Siyasi amillәrә aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
işçilәrin tәşkilatçılıq sәviyyәsi
vergi vә gömrük imtiyazları
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi
infilayasiyanın sәviyyәsi, valyuta kursunun sabitliyi

412 İnvestisya şәraitinin formalaşmasına tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Sosial, psixoloji
Sosial, iqtisadi
Siyasi, iqtisadi, psixoloji
Siyasi, iqtisadi, sosial

413 Maliyyә investisyaları nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
müxtәlif maliyyә vasi¬tәlәrinә (aktivlәrinә) vәsait qoyuluşu
uzunmüddәtli pul qoyuluşlarıdır
maddi vә qeyrimaddi aktivlәrә vәsait qoyuluşudur
real investisyalara vәsait qoyuluşu

414 Real investisyalar nәyә deyilir?

•

maddi vә qeyrimaddi aktivlәrә vәsait qoyuluşudur
uzunmüddәtli pul qoyuluşlarıdır
müxtәlif maliyyә vasi¬tәlәrinә (aktivlәrinә) vәsait qoyuluşu
real investisyalara vәsait qoyuluşu
Düzgün cavab yoxdur

415 Hansı investisiya qrupudur?

•

İstehsalın genişlәnmәsindә investisiya qoyuluşları
İstehsalın kiçildilmәsinә investisiya qoyuluşları
Düzgün cavab yoxdur
Hamisi
İstehsalın tәkmillәşdirilmәsinә investisiya qoyuluşları

416 Qeyrimaterial aktivlәrinә hansı aiddir?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn pul vәsaiti al¬maq hüququ olanlar
istehsalat binası vә tikililәr
düzgün cavab yoxdur
müddәti bir ildәn çox olan müxtәlif maşın vә avadanlıqlar
işçilәrin tәhsil alması, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

417 Qeyrimaterial aktivlәrinә hansı aiddir?
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•

düzgün cavab yoxdur
lisenziyanın alınması, ticarәt ni¬şanının işlәnmәsi
fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn pul vәsaiti al¬maq hüququ olanlar
istehsalat binası vә tikililәr
müddәti bir ildәn çox olan müxtәlif maşın vә avadanlıqlar

418 Pul aktivlәrinә hansı aiddir?

•

istehsalat binası vә tikililәr
fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn pul vәsaiti al¬maq hüququ olanlar
lisenziyanın alınması, ticarәt ni¬şanının işlәnmәsi
işçilәrin tәhsil alması, ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
düzgün cavab yoxdur

419 Hansı investisya bazarı tipidir?

•

düzgün cavab yoxdur
әmtәә aktivlәrinә investisiya
maddi aktivlәrә investisiya
material aktivlәrә investisiya
qeyri material (gözә görünmәyәn) aktivlәrә investisiya

420 Hansı investisya bazarı tipidir?

•

düzgün cavab yoxdur
material aktivlәrә investisiya
pul aktivlәrinә investisiya
maddi aktivlәrә investisiya
әmtәә aktivlәrinә investisiya

421 Hansı investisya bazarı tipidir?

•

maddi aktivlәrә investisiya
fiziki aktivlәrә investisiya
düzgün cavab yoxdur
material aktivlәrә investisiya
әmtәә aktivlәrinә investisiya

422 Hansı investisya bazarı fәaliyyәti növlәrindәndir?

•

Azәrbaycan Respublikasının vә xarici dövlәtlәrin vәtәndaşları, fiziki şәxslәri vә dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
şәxsi investisiya fәaliyyәti.
Azәrbaycan Respublikasının vә xarici dövlәtlәrin vәtәndaşları, hüquqi şәxslәri vә dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
birgә investisiya fәaliyyәti.
Azәrbaycan Respublikasının vә xarici dövlәtlәrin vәtәndaşları, hüquqi şәxslәri vә dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
şәxsi investisiya fәaliyyәti.
Azәrbaycan Respublikasının vә xarici dövlәtlәrin vәtәndaşları, fiziki şәxslәri vә dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
birgә investisiya fәaliyyәti.
Doğru cavab yoxdur

423 Hansı investisya bazarı fәaliyyәti növlәrindәndir?
Düzgün cavab yoxdur
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr, beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn yerli investisiya fәaliyyәti
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr, beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn beynәlxalq investisiya fәaliyyәti
63/105

12/22/2016

•

hamısı
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr, beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn xarici investisiya fәaliyyәti

424 Hansı investisya fәaliyyәti növlәrindәndir?

•

Doğru cavab yoxdur
Hamisi
Dövlәt hakimiyyәt vә idarәetmә orqanları, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatları tәrәfindәn büdcәlәrin, büdcәdәnkәnar
fondların vә özlәrinә mәxsus borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn özәl investisiya fәaliyyәti
Dövlәt hakimiyyәt vә idarәetmә orqanları, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatları tәrәfindәn büdcәlәrin, büdcәdәnkәnar
fondların vә özlәrinә mәxsus borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti
Dövlәt hakimiyyәt vә idarәetmә orqanları, habelә müәssisә, idarә vә tәşkilatları tәrәfindәn büdcәlәrin, büdcәdәnkәnar
fondların vә özlәrinә mәxsus borc vәsaitinin hesabına hәyata keçirilәn şәxsi investisiya fәaliyyәti

425 Hansı investisya fәaliyyәti növlәrindәndir?

•

Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, qeyridövlәt müәssisә, idarә, tәşkilat vә qurumları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, qeyridövlәt müәssisә, idarә, tәşkilat vә qurumları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn özәl investisiya fәaliyyәti
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, dövlәt müәssisәlәri, idarә, tәşkilat vә qurumları tәrәfindәn hәyata keçirilәn
dövlәt investisiya fәaliyyәti
düzgün variant yoxdur
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, dövlәt müәssisәlәri, idarә, tәşkilat vә qurumları tәrәfindәn hәyata keçirilәn
özәl investisiya fәaliyyәti

426 Avadanlıqların satışı vasitәsi olaraq lizinq birinci dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilib?

•

ABŞ
Bolqarıstan
Çexoslovakiya
Almaniya
Yunanıstan

427 Lizinq şirkәtinin tәşkilatihüquqi formasi ola bilәr:

•

әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
MMC
hamsı
assosiasiyalar
filiallar

428 әgәr әmlak lizinq verәnin ölkәsindә әldә olunursa, bu lizinq necә adlanır?

•

hec biri
ixrac
idxal
tranzit
fiktiv

429 Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn heç vaxt pozula bilmәz.
operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 26 ildәn artıq olmur
operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 10 ildәn artıq olur
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lizinq xidmәtinin formaları

430 lizinq münasibәtlәri neçә yerә ayrılır?

•

2
5
7
3
4

431 Lizinq hansı mәnşәlli sözdür?

•

fransız
latın
heç biri
alman
inglıs

432 Lizinq kompaniyaları üçün әmtәә ixtisaslaşması hansı ölkә üçün xarakterikdir?

•

İngiltәrә
Fransa
ÇXR
Pakistan
ABŞ

433 Lizinqin әsas vәzifәsi nәdir?

•

k/t müәssisәlәrini su ilә tәmin etmәk
texniki avadanlıqların tәmiri
texnikanı әldә etmәni vә alınmış malların maliyyәlәşdirilmәsi
emal müәssisәlәrindә kadr hazırlığı
k/t mәhsullarının satışı

434 Lizinq xidmәti nәdir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları tәdarük edәn tәşkilat
emal edilәn mәhsulların saxlanması
k/t mәhsulları istehsal edәn sahәlәr
maşıntraktor tәmiri stansiyaları
kәnd tәsәrrüfatı әmtәә istehsalçılarını vә emal müәssisәlәrini maşın vә avadanlıqlarla tәminatı sistemini yüksәldәn
vasitәdir

435 Lizinq fәaliyyәtinin yaranmasına görә hansı ölkә ikinci yeri tutur?

•

İspaniya
ABŞ
Rumıniya
Yaponiya
Portuqaliya

436 lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:
lizinq 100% maliyyәlәşmәdir
lizinq әsas vasitәlәrin tәzәlәnmәsi vasitәsidir
yalnız istifadә edildiyi müddәt üçün haqq ödәnilir
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•

lizinq obyekti etibarlılığın tәminatçısı kimi çıxış edir
hamsı doğrudu

437 lizinqin prinsiplәrinә aid deyil?

•

mәqsәdyönlülüyün olmaması
pulluluq
innovasiyaliliq
mülki mәsuliyyәt
tәcililik

438 lizinqveren kim ola bilәr?

•

avadanlıq istehsalçıları
lizinq şirkәtlәri
hamsı doğrudu
sığorta şirkәtlәri
banklar

439 Lizinq fәaliyyәtinin yaranmasına görә hansı ölkә ikinci yeri tutur?

•

İspaniya
ABŞ
Yaponiya
Rumıniya
Portuqaliya

440 İdxal lizinqinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

diler kompaniyaları texniki avadanlıqları öz ölkәsindә icarәyә verilmәsi
lizinq firması texnikanı öz ölkәsindә hazırlanan zavodlardan alıb onun xaricdә icarәyә verilmәsi
lizinq kompaniyaları texniki avadanlıqları xaricdә hazırlanan zavodlardan alıb öz ölkәsindә icarәyә vermәsi
avadanlıqların xarici ölkәlәrdәn alınıb oradanda icarәyә verilmәsi
lizinq firmalarının öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi

441 Operativ lizinq nәyә deyilir?

•

bütün lizinq sazişlәrinin daxil olması
maşın vә avadanlıqların alınması sazişi
bir neçә lizinq sazişlәrinin mәcmusu
cәmi bir sazişin bağlanması
bu növ lizinqdә saziş bağlanmır

442 Lizinqi ilk dәfә tәtbiq edәn ölkә hansıdır?

•

Yaponiya
Almaniya
ÇXR
ABŞ
Fransa

443 lizinq münasibәtlәri neçә yerә ayrılır?
2
5
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•

7
3
4

444 әgәr әmlak lizinq verәnin ölkәsindә әldә olunursa, bu lizinq necә adlanır?

•

tranzit
idxal
hec biri
ixrac
fiktiv

445 Operativ lizinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

hamsı doğrudur
operativ lizinq müqavilәsi lizinqalan tәrәfindәn heç vaxt pozula bilmәz.
operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 26 ildәn artıq olmur
operativ lizinq müqavilәsinin müddәti adәtәn 10 ildәn artıq olur
hec biri

446 lizinq münasibәtlәrinә aiddir?

•

heç biri
tәşkilatitexniki münasibәtlәr
hamsı
hüquqi münasibәtlәr
maliyyәkommersiya münasibәtlәri

447 Hansı ölkәdә lizinq xidmәti texniki vasitәlәrin adi kirayәsindәn başladı?

•

ABŞda
Kanadada
Almaniyada
Fransada
ÇXRnda

448 İdxal lizinqinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

diler kompaniyaları texniki avadanlıqları öz ölkәsindә icarәyә verilmәsi
lizinq firması texnikanı öz ölkәsindә hazırlanan zavodlardan alıb onun xaricdә icarәyә verilmәsi
lizinq kompaniyaları texniki avadanlıqları xaricdә hazırlanan zavodlardan alıb öz ölkәsindә icarәyә vermәsi
avadanlıqların xarici ölkәlәrdәn alınıb oradanda icarәyә verilmәsi
lizinq firmalarının öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi

449 Lizinqin әsas vәzifәsi nәdir?

•

k/t mәhsullarının satışı
texniki avadanlıqların tәmiri
texnikanı әldә etmәni vә alınmış malların maliyyәlәşdirilmәsi
emal müәssisәlәrindә kadr hazırlığı
k/t müәssisәlәrini su ilә tәmin etmәk

450 Lizinq xidmәti nәdir?
emal edilәn mәhsulların saxlanması
67/105

12/22/2016

•

k/t mәhsulları istehsal edәn sahәlәr
kәnd tәsәrrüfatı әmtәә istehsalçılarını vә emal müәssisәlәrini maşın vә avadanlıqlarla tәminatı sistemini yüksәldәn
vasitәdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları tәdarük edәn tәşkilat
maşıntraktor tәmiri stansiyaları

451 Hansı ölkәdә lizinq xidmәti texniki vasitәlәrin adi kirayәsindәn başladı?

•

ABŞda
Kanadada
Almaniyada
Fransada
ÇXRnda

452 Hansı ölkәnin kapitalının vasitәsiz vә ya dolayı iştirakı ilә Almaniyada lizinq kompaniyaları yaradıldı?

•

Hollandiyanın
Fransanın
Böyük Britaniyanın
İspaniyanın
ABŞın

453 Uzunmüddәtli lizinq hansı lizinqdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Operativ
Maliyyә
Sublizinq
Rivolver

454 Lizinqin bank kreditindәn әsas fәrqi nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Faizlәrin aşağı olması
Sәnәdlәşmә vaxdının qısa olması
Uzunmüddәtli faizlәrin olmaması
Hamısı

455 Tәsәrrüfatlararasıtәsәrrüfatdaxili yolların salınması, maşın vә alәtlәrin tәmiri hansı infrastrukturu әks
etdirir?

•

meşә tәsәrrüfatı
xalq tәsәrrüfatı
bakal infrastrukturu
lokal infrastrukturu
müәssisә infrastrukturu

456 ASKnın konkret sahәsinә xidmәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?

•

yolların infrastrukturu
sahәdaxili infrastruktur
sahәnin infrastrukturu
toxumçuluq infrastrukturu
sahәlәrarası infrastruktur

68/105

12/22/2016

457 Maşın vә avadanlıqların tәmiri istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә hansı infrastruktur sahәsini
sәciyyәlәndirir?

•

institusional
istehsal
lokal
rasional
sosial

458 Madditexniki tәchizatın hansı infrastruktur sahәsinә aiddir?

•

proporsional
institusional
sosial
istehsal
rasional

459 Maliyyә lizinqi nәdir?

•

icarәyә verilәn әmlakın qısa müddәtdә ödәnilmәsi
istehsal vasitәlәrinin uzunmüddәtli icarәsi
dövriyyә vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi
istehsal vasitәlәrinin tәmiri
istehsal vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi

460 İndiki şәraitdә madditexniki tәchizat xidmәti vәzifәsinә yerinә yetirәn tәşkilat hansıdır?

•

Balizinq
Aqrolizinq
Arolizinq
Asiyalizinq
Sexliziinq

461 Vasitәli lizinq nәdir?

•

lizinq vә firmaları maşın vә avadanlıqları onu hazırlayan zavodlardan alaraq icarәyә verirlәr
lizinq vә diler firmaları texnikan tәmir edib icarәyә verirlәr
maşın vә avadanlıqlar hazırlayan müәssisә onu diler firmalarına icarәyә verirlәr
diler firmaları texniki avadanlıqlar kәnd әmәkçilәrinә satışını tәşkil edir
lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal edib icarәyә verirlәr

462 İxrac lizinqi nәdir?

•

lizinq vә diler firmaların öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi
texniki avadanlıqları xarici ölkәdәn alıb ölkәsindә icarәyә verilmәsi
lizinq firmaları texnikanı öz ölkәsindә alıb onu xaricdә verilmәsi
lizinq kompaniyaları texnikanı öz ölkәsindә alıb elә öz ölkәsindә dә icarәyә verilmәsi
lizinq firmaları texnikanı avadanlıqları xaricdә onu hazırlayan zavoddan alıb orada icarәyә verilmәsi

463 Maliyyә lizinqinin mahiyyәti

•

icarәyә verilәn әmlakın icarә müddәti qurtarana qәdәr satılmaması öhdәliyinә әmәl olunmamasıdır
icarәyә verilәn әmlakın dәyәrinin qısa müddәtdә ödәnilmәsidir
icarәyә verilәn әmlakın, icarәyә verәnin mülkiyyәtindәn icarәyә götürәnin mülkiyyәtinә keçmәsidir
icarәyә verilәn maşın vә avadanlıqların amortizasiyalaşdırılmasıdır
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icarәyә verilәn әmlakın öz xәrcini ödәnilmәsidir

464 Avadanlıqların satışı vasitәsi olaraq lizinq birinci dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilib?

•

Çexoslovakiya
Almaniya
ABŞ
Yunanıstan
Bolqarıstan

465 Lizinq kompaniyaları üçün әmtәә ixtisaslaşması hansı ölkә üçün xarakterikdir?

•

İngiltәrә
ABŞ
Pakistan
ÇXR
Fransa

466 Aqrolizinq xidmәti hansı sahә infrastrukturuna aiddir?

•

su tәsәrrüfatına
kәnd tәsәrrüfatına
kәndli (fermer) tәsәrrüfatına
xalq tәsәrrüfatına
kommunal tәsәrrüfata

467 Tәsәrrüfatlararasıtәsәrrüfatdaxili yolların salınması, maşın vә alәtlәrin tәmiri hansı infrastrukturu әks
etdirir?

•

bakal infrastrukturu
xalq tәsәrrüfatı
meşә tәsәrrüfatı
müәssisә infrastrukturu
lokal infrastrukturu

468 ASKnın konkret sahәsinә xidmәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?

•

yolların infrastrukturu
toxumçuluq infrastrukturu
sahәlәrarası infrastruktur
sahәdaxili infrastruktur
sahәnin infrastrukturu

469 Maşın vә avadanlıqların tәmiri istehsala xidmәt sәviyyәsinә görә hansı infrastruktur sahәsini
sәciyyәlәndirir?

•

institusional
lokal
rasional
sosial
istehsal

470 Madditexniki tәchizatın hansı infrastruktur sahәsinә aiddir?
sosial
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•

institusional
proporsional
rasional
istehsal

471 Maliyyә lizinqi nәdir?

•

istehsal vasitәlәrinin uzunmüddәtli icarәsi
dövriyyә vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi
istehsal vasitәlәrinin tәmiri
icarәyә verilәn әmlakın qısa müddәtdә ödәnilmәsi
istehsal vasitәlәrinin qısa müddәtli icarәsi

472 İndiki şәraitdә madditexniki tәchizat xidmәti vәzifәsinә yerinә yetirәn tәşkilat hansıdır?

•

Balizinq
Sexliziinq
Asiyalizinq
Arolizinq
Aqrolizinq

473 Vasitәli lizinq nәdir?

•

maşın vә avadanlıqlar hazırlayan müәssisә onu diler firmalarına icarәyә verirlәr
lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal edib icarәyә verirlәr
lizinq vә firmaları maşın vә avadanlıqları onu hazırlayan zavodlardan alaraq icarәyә verirlәr
lizinq vә diler firmaları texnikan tәmir edib icarәyә verirlәr
diler firmaları texniki avadanlıqlar kәnd әmәkçilәrinә satışını tәşkil edir

474 İxrac lizinqi nәdir?

•

lizinq vә diler firmaların öz ölkәsindә fәaliyyәt göstәrmәsi
lizinq kompaniyaları texnikanı öz ölkәsindә alıb elә öz ölkәsindә dә icarәyә verilmәsi
lizinq firmaları texnikanı öz ölkәsindә alıb onu xaricdә verilmәsi
texniki avadanlıqları xarici ölkәdәn alıb ölkәsindә icarәyә verilmәsi
lizinq firmaları texnikanı avadanlıqları xaricdә onu hazırlayan zavoddan alıb orada icarәyә verilmәsi

475 Maliyyә lizinqinin mahiyyәti

•

icarәyә verilәn әmlakın icarә müddәti qurtarana qәdәr satılmaması öhdәliyinә әmәl olunmamasıdır
icarәyә verilәn әmlakın, icarәyә verәnin mülkiyyәtindәn icarәyә götürәnin mülkiyyәtinә keçmәsidir
icarәyә verilәn maşın vә avadanlıqların amortizasiyalaşdırılmasıdır
icarәyә verilәn әmlakın dәyәrinin qısa müddәtdә ödәnilmәsidir
icarәyә verilәn әmlakın öz xәrcini ödәnilmәsidir

476 Avadanlıqların satışı vasitәsi olaraq lizinq birinci dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edilib?

•

ABŞ
Bolqarıstan
Çexoslovakiya
Almaniya
Yunanıstan

477 Lizinq kompaniyaları üçün әmtәә ixtisaslaşması hansı ölkә üçün xarakterikdir?
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•

Pakistan
Fransa
İngiltәrә
ABŞ
ÇXR

478 Aqrolizinq xidmәti hansı sahә infrastrukturuna aiddir?

•

kәndli (fermer) tәsәrrüfatına
su tәsәrrüfatına
kәnd tәsәrrüfatına
xalq tәsәrrüfatına
kommunal tәsәrrüfata

479 Hansı ölkәnin kapitalının vasitәsiz vә ya dolayı iştirakı ilә Almaniyada lizinq kompaniyaları yaradıldı?

•

Hollandiyanın
İspaniyanın
Böyük Britaniyanın
Fransanın
ABŞın

480 . K/t bitki vә heyvanlarının xәstәliklәrinә vә zәrәrvericilәrinә qarşı nәdәn istifadә edilir?

•

heçtisidlәr
insertsidlәr
kimyәvi boy maddәlәri
kimyәvi dәrmanlar
herbisidlәr

481 Uzunmüddәtli lizinq hansı lizinqdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Sublizinq
Maliyyә
Operativ
Rivolver

482 yeni tarixdә lizinq anlayışı neçәnci ildә istifadә edilmişdi?

•

1952
1886
1879
1877
1874

483 lizinq subyekti kimlәrdir?

•

liziq alan,lizinq verәn,satıcı
satıcı, nәqliyyat vasitәlәri, avadanlıqlar
lizinqverәn, satici, avadanlıq
lizinqalan, nәqliyyat vasitәlәri, satici
heç biri

484 R.M.Cәbiyevin fikrincә lizinq nәdir?
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•

Mahiyyәtcә lizinq alan tәrәfindәn lizinq verәnә istifadәyә verilәn avadanlıq şәklindә kreditdir.
Mahiyyәtcә lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana istifadәyә verilәn kreditdir.
Mahiyyәtcә lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana istifadәyә verilәn avadanlıq şәklindә kreditdir.
Mahiyyәtcә lizinq verәn tәrәfindәn lizinq alana istifadәyә verilәn avadanlıq şәklindә rüsumdur.
heç biri

485 lizinq fәaliyyәtini hansı nöqteyinәzәrdәn sәmәrәli hesab etmәk olar?

•

hamsı
cәmiyyәt nöqteyinәzәrdәn
müştәrәk mәnafelәr nöqteyinәzәrdәn
şәxsi maraq nöqteyinәzәrdәn
heç biri

486 lizinq sektorunda әsas problem nәdir?

•

heç biri
uzunmüddәtli, ucuz maliyyә resusrlarının çatışmamazlığı
lizinq şirkәtlәrinin azlığı
lizinq alanın azlığı
icarә müddәtinin qәnaәtbәxş olmaması

487 Hansı ölkәdә lizinq xidmәti texniki vasitәlәrin adi kirayәsindәn başladı?

•

ABŞda
Fransada
Almaniyada
Kanadada
ÇXRnda

488 lizinqin üstün cәhәtlәrinә aiddir:

•

lizinq әsas vasitәlәrin tәzәlәnmәsi vasitәsidir
hamsı doğrudu
lizinq obyekti etibarlılığın tәminatçısı kimi çıxış edir
yalnız istifadә edildiyi müddәt üçün haqq ödәnilir
lizinq 100% maliyyәlәşmәdir

489 Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir? 1. maliyyә bazarında rәqabәtin
azalmasına xidmәt edir 2. avadanlığın әsas satış hәcminin atmasına xidmәt edir 3.istehsalin yenilәşmәsinә vә
kiçik sahibkarlığın inkişafına müsbәt tәsir göstәrir. 4. avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir 5.
maliyyә bazarında rәqabәtin artmasına xidmәt edir 6. bütövlükdә iqtisadiyyata kapital qoyuluşunun hәcmini
azaldır

•

456
1345
2346
1235
235

490 lizinq sektorunda әsas problem nәdir?

•

heç biri
uzunmüddәtli, ucuz maliyyә resusrlarının çatışmamazlığı
lizinq şirkәtlәrinin azlığı
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lizinq alanın azlığı
icarә müddәtinin qәnaәtbәxş olmaması

491 Lizinqin iqtisadi inkişafa tәsiri özünü hansı formalarda biruzә verir? 1. maliyyә bazarında rәqabәtin
azalmasına xidmәt edir 2. avadanlığın әsas satış hәcminin atmasına xidmәt edir 3.istehsalin yenilәşmәsinә vә
kiçik sahibkarlığın inkişafına müsbәt tәsir göstәrir. 4. avadanlığın әsas satış hәcminin azalmasına xidmәt edir 5.
maliyyә bazarında rәqabәtin artmasına xidmәt edir 6. bütövlükdә iqtisadiyyata kapital qoyuluşunun hәcmini
azaldır

•

456
1235
1345
2346
235

492 Lizinq әmәliyyatlarının tәtbiqinә vә onun genişlәndirilmәsinә әsaslı surәtdә şәrait yaradan onun iştirakçıları
üçün müәyyәn edilmiş....sistemidir.

•

heç biri
Vergi mәcәllәsi
Vergi hüquqları
Vergi güzәştlәri
Vergi tariflәri

493 Lizinqin hәyata keçirilmәsi formaları hansılardır?

•

telefonla
imtahanla
müsabiqә ilә
kompüterlә
vasitәli, vasitәsiz

494 Madditexniki tәchizat xidmәti nәyә deyilir?

•

istehsala tәşkili formalarına
maşın vә mexanizmlәrin әsaslı tәmirinә
mәhsulların istehsalı, daşınması vә saxlanılması
maşın –traktor stansiyalarının sahәlәrinә
istehsal vә emal müәssisәlәrinin madditexniki vasitәsilә olan ehtiyacini ödәyәn tәşkilata

495 Mәqsәdli tәyinatına görә sosial infrastrukturun formalaşmasına mәnbәlәri, yerlәşdiyi әrazi, bütün obyekt vә
xidmәtlәrin istehsal prosesindә iştirakını neçә qrupa bölmәk olar?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
üç qrupa
altı qrupa

496 İstehsal infrastrukturuna tәsir edәn amillәri müәyyәn edin

•

torpaq әrazisinin konfiqurasiyası
torpaq әrazisinin amortizasiyası
torpaq әrazisinin sertifikasiyası
torpaq әrazisinin şumlanması
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torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması

497 Lizinq әmәliyyatlarının tәtbiqinә vә onun genişlәndirilmәsinә әsaslı surәtdә şәrait yaradan onun iştirakçıları
üçün müәyyәn edilmiş....sistemidir.

•

Vergi hüquqları
Vergi güzәştlәri
heç biri
Vergi mәcәllәsi
Vergi tariflәri

498 Aqrolizinq xidmәti hansı infrastruktur sahәsinә daxildir?

•

internasional
sosial
istehsal
institusional
rasional

499 Lizinqin hәyata keçirilәn növlәri hansılardır?

•

operativ maliyyә lizinqi
Bazardaxili lizinq
daxili lizinq
xarici lizinq
Bazarlararası lizinq

500 Vasitәsiz lizinqin mahiyyәti nәdir?

•

icarәyә verәn tәrәf kimi maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә özü çıxış edir
lizinq vә diler firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal müәssisәlәrindәn alır vә icarәyә verir
diler vә lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları xarici ölkәlәrdәn alır vә icarәyә verir
lizinq kompaniyaları maşın vә avadanlıqları onu hazırladığı müәssisәdәn alıb icarәyә verir
lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları alıb onu emal müәssisәlәrinә icarәyә verir

501 Lizinqin hәyata keçirilmәsi formaları hansılardır?

•

vasitәli, vasitәsiz
müsabiqә ilә
imtahanla
kompüterlә
telefonla

502 Madditexniki tәchizat xidmәti nәyә deyilir?

•

istehsal vә emal müәssisәlәrinin madditexniki vasitәsilә olan ehtiyacini ödәyәn tәşkilata
mәhsulların istehsalı, daşınması vә saxlanılması
maşın vә mexanizmlәrin әsaslı tәmirinә
maşın –traktor stansiyalarının sahәlәrinә
istehsala tәşkili formalarına

503 Mәqsәdli tәyinatına görә sosial infrastrukturun formalaşmasına mәnbәlәri, yerlәşdiyi әrazi, bütün obyekt vә
xidmәtlәrin istehsal prosesindә iştirakını neçә qrupa bölmәk olar?
üç qrupa
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•

beş qrupa
altı qrupa
dörd qrupa
iki qrupa

504 İstehsal infrastrukturuna tәsir edәn amillәri müәyyәn edin

•

torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması
torpaq әrazisinin konfiqurasiyası
torpaq әrazisinin amortizasiyası
torpaq әrazisinin sertifikasiyası
torpaq әrazisinin şumlanması

505 Aqrolizinq xidmәti hansı infrastruktur sahәsinә daxildir?

•

internasional
rasional
sosial
istehsal
institusional

506 Lizinqin hәyata keçirilәn növlәri hansılardır?

•

operativ maliyyә lizinqi
daxili lizinq
xarici lizinq
Bazarlararası lizinq
Bazardaxili lizinq

507 Vasitәsiz lizinqin mahiyyәti nәdir?

•

lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları alıb onu emal müәssisәlәrinә icarәyә verir
lizinq vә diler firmaları maşın vә avadanlıqları istehsal müәssisәlәrindәn alır vә icarәyә verir
diler vә lizinq firmaları maşın vә avadanlıqları xarici ölkәlәrdәn alır vә icarәyә verir
lizinq kompaniyaları maşın vә avadanlıqları onu hazırladığı müәssisәdәn alıb icarәyә verir
icarәyә verәn tәrәf kimi maşın vә avadanlıqları hazırlayan müәssisә özü çıxış edir

508 Aşağıdakılardan hansı bazarın tәsnifatına aid deyil?

•

İstehsalçı vә tәchizatçının qarşılıqlı münasibәtlәrinin xarakterinә görә
Alqısatqı predmentlәrinin xarakterinә görә
Tәlәbә vә tәklif xarakterinә vә sәviyyәsinә görә bazarlar
Satıcı vә alıcının qarşılıqlı münasibәtlәrinin xarakterinә görә
Alqısatqı (mübadilә) münasibәtlәrinin milli hüdudlarına (sәrhәdlәrinә) görә bazarlar

509 Ticarәtin dәyәrin formasının dәyişilmәsi funksiyasına hansı әmәliyyatı aid etmәk olmaz ?

•

reklam fәaliyyәti
bilavasitә mal alqı – satqısı
kassa әmәliyyatları
bank әmәliyyatları
uçotun aparılması

510 Aşağıdakılardan hansı ticarәtin funksiyasıdır?
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•

düzgün cavab yoxdur
malların satınalma yerlәrindәn sonuncu istehlakçılara çatdırılması
әhalin mәhsulla tәmin edilmәsi
istehsalın inkişaf etdirilmәsi
müәssisәnin müsbәt imicini formalaşdırılması

511 Ticarәt – vasitәçi firmalar:

•

düzgün cavab yoxdur
Tam asılıdırlar
qismәn asılıdırlar
qismәn mütәqildirlәr
tam müstәqildirlәr

512 Ticarәt – vasitәçi әmәliyyatların növlәrinә aid deyil:

•

komissyon әmәliyyatları
alıb satma әmәliyyatları
kredit әmilyyatları
agent әmәliyyatları
broker әmәliyyatları

513 Beynәlxalq әlavә ticarәt әmәliyyatlarına aiddir:

•

beynәlxalq hesablaşmaların aparılması üzrә әmәliyyatlar
patent , lisenziya vә “Nou – hou” formasında elmi – texniki biliklәrin mebadilәsi
icarә üzrә ticarәt әmәliyyatları
beynәlxalq informasiyalar vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә mәslәhәt xidmәtlәri üzrә ticarәt әmәliyyatları
malalrın mübadilәsi üzrә әmәliyyatlar

514 Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarını mahiyyәtinә görә neçә qrupa ayırırlar ?

•

6
5
2
3
4

515 Ticarәt vasitәçi firmaların növü olan ticarәt firmaları ticarәt vә alış – veriş әmәliyyatlarını kimi adına hәyata
keçirir?

•

satıcı firmanın adından vә satıcı firmanın hesabına
öz adından vә öz hesabına
düzgün cavab yoxdur
öz adından vә satıcı firmanın hesabına
satıcı firmanın adından vә öz hesabına

516 Ticarәt frmasının tipinә aid deyil :

•

topdansatış vә pәrakәndәsatış firması
agent firması
ticarәt evlәri
ixracat firması
idxalat firması
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517 Agent firmaları ticarәt әmәliyyatlarını necә hәyata keçirir?

•

düzgün cavab yoxdur
öz adından vә öz hesabına
öz adından vә prinsipialın hesabına
prinsipialın adından vә onun hesabına
prsinsipialın adından vә öz hesabına

518 Ticarәt vasitәçi qurumda fәaliyyәtin diversifikasiyası hansı istiqamәtdә getmir?

•

reklam fәaliyyәti üzrә
ayrı – ayrı mallar üzrә
fәaliyyәt növlәri üzrә
xidmәtlәr üzrә
sazişlәrin xarakteri vә funksiyaları üzrә

519 Ticarәtin neçә funksiyası var?

•

2
4
6
5
3

520 Ticarәt nәdir?

•

Xalis mübadilә
Pullu mübadilә
Düzgün cavab yoxdur
Istehsal
Kommersiya vasitәçilik

521 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan – Türkiyәnin birgә sığorta şirkәtidir?

•

Thames İnsurance Group
Azer – Asiya
New – London
Başak – İnam
Atәşgah sığorta

522 Respublikamızda әmlak sığortasının inkişafı üçün aşağıdakısahәlәrdәn hansı perspektiv sahә hesab oluna
bilmәz?

•

xammal vә materialların sığortası
yeni texnika vә texnologiyanın sığortası
hәyat sığortası
tikintilәrin sığortası
yüklәrin sığortası

523 Sığorta tәsnifatı әmlak sığortasının әmlak marağı üzrә sığortalanmış risk növlәrinә görә neçә yarımsahәyә
ayrılmışdır ?

•

3
2
6
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5
4

524 Sığortaçı tәrәfindәn hәyatın sığorta olunması üzrә müqavilәni pozan sığorta etdirәn şәxsә ödәnilәn pul
mәblәği necә adlanır?

•

satış mәblәği
cәrimә ödәnişi
alış mәblәği
kompensasiya
sığorta ödәnişi

525 Hәyat sığortasının sığorta marağı prinsipindә sığorta marağına sahib olan şәәxslәrә kimlәri aid etmәk olmaz
?

•

Biznes üzrә partnyorlar rәqiblәrin hәyatında
Iş verәn şәxs öz işçilәrinin hәyatında
Biznes üzrә partnyorlar şәxsi hәyatlarında
Kredit verәn şәxs borclu olan şәxsin hәyatında
sığorta etdirәn şәxs öz hәyatında

526 Azәrbaycan Respublikasında sığorta bazarının inkişafına әngәl olan sәbәblәrә hansını aid etmәk olmaz ?

•

tәsәrrüfat dövriyyәsini tәnzimlәyәn normal hüquqi bazanın mövcudluğu
sığortaya olan iqtisadi marağın olmaması
әhalinin gәlirlәrinin az olması
sığorta bazarının maliyyә hәcminin kifayәt qәdәr olmaması
dövlәtin sığorta siyasәtinin müәyyәn olunması vә hәyata keçirilmәsindә çevik iqtisadi mexanizmin olmaması

527 Sığortaçının tәsir göstәrә bildiyi sistem necә adlanır ?

•

xarici mühit
daxili sistem
çoxamilli dinamik sistem
sadә sistem
mürәkkәb sistem

528 Sığorta bazarı hansı iki sistemin dialektik vәhdәtini tәşkil edir ?

•

sadә vә mürәkkәb sistem
mürәkkәb vә çoxamilli dinamik sistem
daxili sistem vә xarici mühit
tәkamilli vә çoxamilli dinamik sistem
milli vә regional sistem

529 Sığorta bazarı necә sistemә malikdir ?

•

düzgün cavab yoxdur
mürәkkәb vә statik
sadә vә çoxamilli dinamik
sadә vә statik
mürәkkәb vә çoxamilli dinamik

530 Sığorta xidmәtinin neçә növü var ?
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•

6
5
2
3
4

531 Sığorta bazarının iştirakçılarının tәrkibinә daxildir ?

•

Alıcı, satıcı, nәzarәtçi
Alıcı , satıcı , vasitәçi
alıcı , satıcı
vasitәçi , nәzarәtçi
Sığortaçı , nәzarәtçi

532 Sığorta xidmәtlәrinә tәlәb vә tәklifin miqyasına görә sığorta bazarını neçә hissәyә ayırmaq olar ?

•

5
3
2
4
6

533 Tәsisat aspektindә sığorta bazarının strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

•

daxili
korporativ
qarşılıqlı
dövlәtin sığorta kompaniyaları
sәhmdar

534 Sığorta bazarı aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur ?

•

bazar münasibәtlәri subyektlәrinin qeyri bәrabәr hüquqlu fәaliyyәtini
üfüqi inkişaf sistemini
bazar münasibәtlәri subyektlәrinin sәrbәstliyini
bazar münasibәtlәri subyektlәrinin sığorta xidmәtinin alış – satış sahәsindәki tamhüquqlu partnyorluğu
şaquli inkişaf sistemini

535 Sığorta bazarı nәdir ?

•

sığorta müqavilәsinin bağlanması üzrә yaranan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
sığorta mәhsulunun alışı vә satışı üzrә yaranan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtindә risklәrin tamamilә aradan götürülmәsi üzrә tәdbirlәrin mәcmusudur
Düzgün cavab yoxdur
sığorta xidmәtinә tәlәb vә tәklifin üzlәşdiyi bazardır

536 Mәsulliyyәt sığortası hansı ölkәlәrdә inkişaf etmişdir ?

•

ABŞ vә Böyük Britanya
ABŞ vә Kanada
Rusiya Federasiyası vә Yaponiya
ABŞ vә Yaponiya
ABŞ vә Qәrbi Avropa

537 Azәrbaycan Respublikasında Sığorta haqqında Qanun nә vaxt qәbul edilib ?
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•

2001
2000
1993
1994
1997

538 Sığorta tәşkilatları tәrәfindәn hәyatın sığorta olunması üzrә alınan vә yerlәşdirilәn mәdaxil alınma
mәnbәyindәn asılı olaraq hansı gәlirlәrә ayrılır?

•

daxili vә xarici
texniki vә maliyyә
şәxsi vә cәlbolunmuş
birbaşa vә dolayı
yerli vә regional

539 Hәyatın sığorta olunması üzrә ixtisaslaşmış sığorta kompaniyası Şәrәfli hәyat sığortası nә vaxt yaranmışdır
?

•

1760
1720
1730
1740
1750

540 Hәyatın sığorta olunması sığorta növü kimi Avropada nә vaxt yaranıb ?

•

XIX – XX
XVII – XVIII
XV – XVI
XVI – XVII
XVIII – XIX

541 Sığorta kompaniyasının qismәn tәsir göstәrdiyi xarici mühitin әsas elementlәrinә aşağıdakılardan hansıları
aid etmәk olmaz ?

•

rәqabәt
bazar tәlәbatı
tariflәrin uyğunlaşan sistemi
sığortaçının infrastrukturu
sığorta xidmәtlәrinin nauhausu

542 Sığorta kompaniyaları tәrәfindәn idarә olunan dәyişәnlәrә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olmaz?

•

Sığorta polislәrinin satıcının tәşkili sistemlәri vә tәlәbatların formalaşdırılması
Sığorta mәhsulları
Sığorta xidmәtlәrinin nau hausu
Sığortaçının şәxsi infrastrukturu
Tariflәrin uyğunlaşan sistemi

543 Sığorta xidmәtinin bazar sistemindә tәrkib elementlәri qrupuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

sığortaçıların müştәrilәr ilә qarşılıqlı fәaliyyәtini ifadә edәn infrastruktur
tariflәr sistemi
düzgün cavab yoxdur
sığorta mәhsulları
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sığorta müqavilәlәri

544 Dünya sığorta praktikasında mövcud olan tendensiyalara hansılar aiddir? 1. ixtisaslaşma 2. universallaşma
3. intensivlәşmә 4. differensiallaşma

•

düzgün cavab yoxdur
1,3
1,2
1,4
2,4

545 Konkret sığortaçının xidmәtinin qiymәti aşağıdakı amillәrdәn hansından asılı deyil ?

•

digәr sığorta şirkәtlәrinin müәyyәn etdiyi qiymәtdәn
idarәetmә xәrclәrinin miqdarından
sığortaçının sığorta çantasının hәcmindәn
sığortaçının sığorta çantasının strukturundan
investisiya fәaliyyәtinin keyfiyyәtindәn

546 Sığorta xidmәtlәrinә tәlәb vә tәklifin miqyasına görә sığorta bazarına aiddir 1. daxili 2. xarici 3. regional 4.
beynәlxalq 5. qlobal

•

135
123
124
245
125

547 Territorial әrazi aspektinin ayrıldığı sığorta bazarlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

•

düzgün cavab yoxdur
korporativ
regional
daxili
dünya

548 Sığorta bazarının strukturunu neçә aspektdәn xarakterizә etmәk olar?

•

4
5
6
2
3

549 Sığorta bazarının fәaliyyәt göstәrmәsinin mühüm iqtisadi qanunları kimi aşağıdakı qanunlardan hansılar
çıxış edirlәr ?

•

Düzgün cavab yoxdur
dәyәr qanunu , tәlәb vә tәklif qanunu
dәyәr qanunu , rәqabәt qanunu
tәlәb vә tәklif qanunu
tәlәb vә tәklif qanunu, rәqabәt qanunu

550 Sığorta bazarı iqtisadi rәqabәt şәraitindә hansı funksiyanı yerinә yetirir ?
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•

tәşkilati
tәnzimlәyici
stimullaşdırıcı
motivlәşdirici
nәzarәt

551 Uzunmüddәtli yığım xarakteri daşıyan әksәr şәxsi sığorta növlәri üzrә sığorta mәblәğlәrinә hansı amil tәsir
göstәrmir?

•

milli valyutanın sabitliyi
inflyasiya
bankların verdiyi uzunmüddәtlikreditlәrin faiz dәrәcәsi
sığorta şirkәtlәrinin tәdiyyә qabiliyyәtinin sabitliyi
Mәrkәzi bankın referans stavkalrı

552 Sığorta xidmәtinin qiymәtinin hәddәn çox yüksәk olması hansı nәticәlәrә sәbәb ola bilәr ?

•

sığortaçı digәr sahәsindәki digәr şirkәtlәrlә müqayisәdә üstün mövqeyә sahib olar
sığortaçı rәqiblәrlә müqayisәdә әlverişsiz vәziyyәtә düşәr vә alıcılarını itirәr
Sığortaçının bazar payı genişlәnәr
Sığortaçının xidmәtinә tәlәbat artar
Sığortaçının gәlirlәri artar

553 İstehsal infrastrukturunun formalaşmasına tәsir edәn amillәr hansıdır?

•

tәtbiq edilәn әmәk tәşkili
tәtbiq edilәn aqrotexnika
tәtbiq edilәn texnologiya
tәtbiq edilәn әkinçilik sistemi
tәtbiq edilәn maşınlar sistemi

554 İnfrastrukturların funksional fәaliyyәtindә әn mühüm cәhәtlәri aşağıda verilәnlәrdәn hansılardır?

•

dәyişkәnlilik meyli
düzgün cavab yoxdur
tәkmillәşmәk meyli
effektlilik meyli
uyğunluq meyli

555 Biznesin infrastrukturu kursunun tәdqiqat metodunu hansı üsullar tәşkil etmir?

•

Müşahidә
Müqayisә
Statistik tәhlil
Reklam
Dinamika

556 infrastrukturların yaranması vә mәnimsәnilmәsi üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansı zәruridir?

•

dövlәt yardımı
modernlәşmә
neqativ hallar
ekoloji zәrәr
tәhlükәsizlik
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557 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı bazar infrastrukturunun funksiyasına aid deyil?

•

әmtәә  pul axınlarının hәrәkәti
bazar münasibәtlәrin tәşkili
ictimai әmәk bölgüsü
hüquqi vә iqtisadi nәzarәtin
bazar münasibәtlәrinin iştirakçıların mәnafelәrin reallaşdırılması

558 Sivilizasiyalı ölkәlәrdә İntrastrukturlar hansı strategiyaya malik qurulurlar?

•

Tәlabatın artması
Düzgün cavab yoxdur
Innovasiya strategiyasına
Investisiya strategiyasına
Maliyyә strategiyasına

559 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı intrastrukturın mülkiyyәt münasibәtlәri ilә üzvi әlaqәdardır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Mülkiyyәtçilik
Müdafiә etmә
Vәrәsәlik
Qanun qәbul etmә

560 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı intrastrukturın mülkiyyәt münasibәtlәri ilә üzvi әlaqәdardır?

•

Mülkiyyәtçilik
Vәrәsәlik
Müdafiә etmә
Qanun qәbul etmә
Sahib olma

561 Pul bazarlarının tәşkilati baxımdan mühüm quruluşu ....

•

düzgün cavab yoxdur
Ticarәt bankları
Milli bank
Kommersiya bankları
Qiymәtli kağızlar birjası

562 Tәşkilatlandırılmış maliyyә bazarlarına aiddir.

•

düzgün cavab yoxdur
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn idarә olunurlar
sәrbәst fәaliyyәt göstәrirlәr
dövlәtin ciddi nәzarәti altında fәaliyyәt göstәrirlәr
fiziki şәxslәr tәrәfindәn idarә olunurlar

563 Kapital bazarı hansı bazarlara deyilir?

•

düzgün cavab yoxdur
dövriyyә müddәti bir ildәn çох оlan uzun müddәtli vә daimi fоndların tәklif vә tәlәblәrinin qarşılaşdığı bazarlar
kredit müәssisәlәri tәrәfindәn ödәnişli vә qaytarılan, lakin bazarda sәrbәst dövr edәn bazarlara
qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara
qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına
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564 Maliyyә bazarının növlәri hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
Pul bazarı, ssuda bazarı
Qiymәtli kağızlar bazarı, kapital bazarı
Pul bazarı, kapital bazarı
Qiymәtli kağızlar bazarı, ssuda bazarı

565 Pul bazarı hansı bazarlara deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
kredit münasibәtlәri ilә yanaşı, bazarda dövr edәn vә özünün dәyәri olan xüsusi sәnәdlәrin buraxılışı ilә tәzahür edәn
münasibәtlәri әhatә edәn bazara
Fоnd tәklifi vә tәlәbinin qarşılaşdığı bazara
Qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara
Qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına

566 Hansı bazarlara maliyyә bazarları deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
kredit münasibәtlәri ilә yanaşı, bazarda dövr edәn vә özünün dәyәri olan xüsusi sәnәdlәrin buraxılışı ilә tәzahür edәn
münasibәtlәri әhatә edәn bazara
Fоnd tәklifi vә tәlәbinin qarşılaşdığı bazara
Qısamüddәtli tәdiyyә (ödәniş) vasitәlәri ilә eyni funksiyaları yerinә yetirәn nә nağd pul dövriyyәsini özündә
cәmlәşdirәn bazara
Qısamüddәtli bank kreditlәri bazarına

567 Kimlәr bankın sәhmdarı ola bilәr ?

•

qeyri kommersiya tәşkilatları
ictimai birliklәr
siyasi partiyalar
Ayrı – ayrı fiziki şәxslәr
ictimai fondlar

568 Kapital bazarının tәşkilati baxımdan mühüm vә yeganә quruluşu hansıdır ?

•

Düzgün cavab yoxdur
Fond birjaları
Ticarәt bankları
Qiymәtli kağızlar birjası
Kredit bankları

569 әmanәtçinin qәnaәt şәklindә topladığı fәrdi әmanәt nә zaman makro sәviyyәdә әhәmiyyәtlidir ?

•

düzgün variant yoxdur
әmanәtçinin qәnaәt şәklindә topladığı fәrdi әmanәti real investisiyalara yönәltmәdikdә
әmanәtçinin şәxsi ehtiyaclarının ödәnilmәsinә yönәldikdә
fond tәlәb edәn şәxslәrin maliyyә ehtiyaclarına yönәldikdә
tәsәrrüfat subyektlәrinin şәxsi ehtiyaclarının ödәnilmәsinә yönәldikdә

570 Kapital bazarları hansı kriteriyalara görә tәsniflәşdirilir ?
heç biri
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•

bazarda alınıb satılan qiymәtli kağız növlәrinә görә kapital bazarları tәsnif edilә bilәr
kapital bazarlarının fәakiyyәt formaları vә müәyyәn bir bazar yerinin olub olmamasına görә
bazarda dövriyyә edәn qiymәtli kağızların bazara ilk dәfә tәklif olunub olunmamasına görә
hamısı

571 Bazarda alınıb satılan qiymәtli kağız növlәrinә görә kapital bazarlarının tәsnifatına aid deyil ?

•

qarışıq bazarlar
şirkәt istiqrazlarının tәdavül edildiyi istiqraz bazarı
aksiya bazarı
tәkrar kapital bazarı
dövlәt istiqrazlarının tәdavül edildiyi dövlәt istiqraz bazarı

572 Özәl emissiyanın investor baxımından üstün cәhәtlәrinә aid deyil:

•

emissiya әrzindә vasitәçi xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr
emissiya әrzindә reklam xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr
emissiya ilә әlaqәdar bütün rәsmi işlәr qısa müddәtdә başa çatdırılaraq lazımi pul vәsaiti әldә oluna bilәr
kapital bazarını yaxından tanımamaq
emissiya әrzindә qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr

573 Birinci kateqoriyalı vә ya ilkin kapital bazarlnda vasitәçilik edәn qurum hansıdır ?

•

Mәrkәzi bank
Fond birjası
Kommersiya bankı
İnvestisiya bankı
Kredit şirkәti

574 Bir neçә investisiya bankının birlәşәrәk emissiyaya vasitәçilik etmәsinin sәbәblәrinә hansı aid deyil ?

•

vasitәçi qurumun tәşkilati strukturunun qiymәtli kağızların kütlәvi şәkildә yerlәşdirilmәsinә imkan vermәmәsi
staışına zәmanәt verilәn qiymәtli kağızın daşıdığı riskin yüksәk olması
emissiyası planlaşdırılan qiymәtli kağızların toplam dәyәrinin bir investisiya bankının satın alma gücündәn çox
olması
emissiyanın bir investsiya bankının әlindә cәmlәnmәsinin qarşısınıalmaq
vasitәçi qurumun satış strukturunun emissiyanın vaxtında başa çatdırılmasına imkan vermәmәsi

575 Kotirovkaya alınmış istiqraz vә aksiya üzrә alqı – satqı әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi banklar
hansılardır ?

•

Kredit tәşkilatları
Fond birjaları
İnvestisiya bankları
Qiymәtli Kağızlar birjaları
Kommersiya bankları

576 Birjada kotirovkaya alınmış qiymtәli kağızların birja xaricindә alınıb satıldığı bazar növü hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
üçüncü kateqoriyalı kapital bazarı
ikinci kateqoriyalı kapital bazarı
birinci kateqoriyalı kapital bazarı
dördüncü kateqoriyalı kapital bazarı

577 Özәl emissiyanın investor baxımından üstün cәhәtlәrinә aid deyil:
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•

düzgün cavab yoxdur
emissiya әrzindә reklam xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr
emissiya ilә әlaqәdar bütün rәsmi işlәr qısa müddәtdә başa çatdırılaraq lazımi pul vәsaiti әldә oluna bilәr
emissiya әrzindә vasitәçi xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr
emissiya әrzindә qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi xәrclәrinә qәnaәt edilә bilәr

578 Ticarәt bankları hansı bazarların tәşkilati baxımdan mühüm quruluşudur?

•

düzgün cavab yoxdur
pul bazarlarının
investisiya bazarlarının
kapital bazarlarının
maliyyә bazarlarının

579 Maliyyә bazarı hansı bazarlara bölünür?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlar bazarı, ssuda kapitalı bazarı
Ssuda kapitalı bazarı, subsidiya kapitalı bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı
Pul bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı
Hamısı

580 Neçә qiymәtli kağızlar birjaları mövcuddur?

•

Düzgün cavab yoxdur
200dәn artıq
200ә qәdәr
200
100ә qәdәr

581 Maliyyә bazarlarının hәyata keçirtdiyi vacib vәsifәlәrindәndir.

•

Düzgün cavab yoxdur
Ölkәdә fоrmalaşan fоndların rasiоnal istifadәsini lәngitmәk
Ölkәdә fоrmalaşan fоndların rasiоnal istifadәsinә imkan vеrmәk
Ölkәdә gәtirilәn fоndların rasiоnal istifadәsinә imkan vеrmәk
Ölkәdә gәtirilәn fоndların rasiоnal istifadәsini lәngitmәk

582 Vasitәçilik funksiyasını icra etmәyәn qurum hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Mәrkәzi banklar
Kommersiya bankları
Ticarәt bankları
Siğorta şirkәtlәri

583 İnvestisiya bankının qiymәtli kağız emissiyasına vasitәçilik etmә missiyası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir ?

•

3
4
5
6
2
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584 Tәsәrrüfat subyektlәri istehsal üçün zәruri olan әsas vәsait, xammal, materialı hansı mәnbәdәn әldә etmir?

•

lizinq
borc vәsaiti
öz vәsaiti
rәqib müәssisәlәrin vәsaiti
kreditlәr

585 Bu gün dünyada informasiya bazarında informasiya vә texnologiyaları ilә әlaqәdar xidmәtlәrin
göstәrilmәsinә uyğun qiymәtlәndirmәdә hansı sxemlәrdәn istifadә edilir.

•

Cari
Qeyri adi
Düzgün cavab yoxdu
Müxtәlif
Xüsusi

586 Informasiya mәhsullarının mövcudluğunu nә yaradır

•

Düzgün cavab yoxu
Informasiya bazarı
Informasiya xidmәti
Informasiya mәhsulu
Informasiya mәqsәdi

587 Daxili informasiyaya hansı mәlumatlar daxildir?

•

istehlakçılar, tәdarükçülәr (malgöndәrәn), rәqiblәr haqqında mәlumatlar
biznesin mәnafelәrinә toxunan, xarici mühitdәki dәyişikliklәri xarakterizә edәn digәr xәbәrlәr
dövriyyәlәrin, sifarişlәrin, müştәrilәrin statistikası, buraxılan mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında
ölkәnin, regionun, sahәnin iqtisadiyyatının vәziyyәti haqqında mәlumatlar
müvafiq sahәdә nouhau, patentlәr, lisenziyalar haqqında informasiya

588 Biznes – informasiya:

•

düzgün cavab yoxdur
yalnız öz sahibinin istәyinә vә şәrtlәrinә görә yayılmış mәxfi informasiyaya vә gizlәdilmәsi yolverilmәz olan vә hәr
bir vәtәndaşın әldә edә bilәcәyi kütlәvi informasiyaya bölünür.
bu tәsәrrüfatın hәr hansı bir sahәsinә aid olan vә onun xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn elmi vә istehsalat informasiyasıdır.
biznesin daxili vә xarici mühiti haqqında informasiya olub, idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün vacibdir
biznesdәki hadisәlәrlә eyni vaxtda baş verәn hadisәlәr haqqındakı informasiyadır

589 İşgüzar informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

operativ, Relevant, yekun
operativ, icmal vә yekun
cari, icmal vә yekun
operativ, icmal vә ilkin
hamsı düzgün cavabdır

590 İşgüzar informasiyanın neçә növü vardır?

•

3
4
2
5
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hamısı düzgün cavabdır

591 İşgüzar informasiya

•

biznesdәki hadisәlәrlә eyni vaxtda baş verәn hadisәlәr haqqındakı informasiyadır.
konkret mәqsәd, mәsәlә, şәxs vә dövr üçün yığılan mәlumatlardır.
düzgün cavab yoxdur
biznesin daxili vә xarici mühiti haqqında informasiya olub, idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün vacibdir
zәruri informasiyaların tәmin edilmәsi

592 İnformasiya tәyinatı üzrә hansı növlәrә ayrılır?

•

düzgün cavab yoxdur
kütlәvi vә xüsusi
birbasa vә dolayı
kütlәvi vә iqtisadi
siyasi vә iqtisadi

593 İnformasiya alınmasına vә ya istifadә olunmasına görә hansı növlәrә bölünür?

•

hamsı
xüsusi, kütlәvi, texniki
siyasi, iqtisadi, xüsusi
siyasi, iqtisadi, texniki, bioloji
texniki, bioloji, kütlәvi

594 Biznesin ugurlu aparılmasına zәmin yaratmaq üçün informasiya sistemini neçә sinifә bölmәk olar?

•

5
3
2
4
düzgün cavab yoxdur

595 Informasiya texnologiya anlayışı neçәnci әsirdә yaranmışdır?

•

X
XX
XI
IX
düzgün cavab yoxdur

596 Informasiya bazarında әmtәә kimi spesifik bir mәhsul olan aşağıda verilәnlәrdәn hansılar vasitәç kimi edir?

•

Kommunikasiya sistemi
Texnoloji informasiya
Informasiya resursları
hamısı
Idarәetmәnin kompyuter sistemi

597 Informasiya xidmәtinin tәyinatına görә ASK infrastrukturlarının sferalarında yeri neçәncidir
6
4
2

•
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•

1
3

598 Kommunikasiya xidmәti hansı infrastruktur sahәsinә aid edilir

•

düzgün cavab yoxdur
Texnoloji informasiya sahәsinә xidmәt
Bütün infrastruktur sahәlәrinә xidmәt
Mәhsulların tәdarükü vә satışının tәşkili üzrә xidmәt
Idarәetmә kompyuter sahәsinә xidmәt

599 Biznesdә qiymәtlәndrmә fәaliyyәtinә neçә istiqamәtdә yanaşmaq olar?

•

6
5
4
2
3

600 Aşağıda verolәnlәrdәn hansı әmlakın qiymәtlәndirilmәsinә aiddir

•

düzgün cavab yoxdur
Sahibkarlarının qiymәtlәndirmә fәaliyyәtindәn istifadә
Sahibkarlıq növü kimi qiymәtlәndirmә
Mütlәq qiymәtlәndirmә
Dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi

601 Biznesin qiymәtlәndirilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

hamısı
Material vә qeyrimaddi aktivlәrin aşkarlanması
Rәqabәt qabiliyyәtli
Gәlәcәkdә müәssisәnin gәlәcәkdә gәlir alınmasına imkan verәn mülkiyyәt hüququnun texnologiyası
Materiallar vә qeyri – maddi aktivlәrin aydınlaşdırılması

602 Biznesin qiymәtlәndirilmәsi prosesindә tәtbiq edilәn metod aşağıda verilәnlәrdәn hansından asılıdır?

•

Xәrc metodundan
Mövcud müәssisәnin dәyәrindәn
Müәssisәnin aktivlәrinin dәyәrindәn
Mәqsәd vә sәbәblәrdәn
Gәlir metodundan

603 İnformasiya mәhsulunu başqa әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәtlәr hansıdir?

•

bütün cavablar doğrudu
İnformasiya mәhsulları vә xidmәtlәrinin müxtәlif istehlakçıları üçün informasiyanın çatdırılmasının müxtәlif üsulları
әlverişlidir, çünki informasiya mәhsulunun istehlakı sәy tәlәb edir
İnformasiya mәhsulu zaman keçdikcә özünәmәxsus “mәnәvi köhnәlmә”yә mәruz qalır. İnformasiya istifadә zamanı
aşınmaya mәruz qalmamasına baxmayaraq, onun tәqdim etdiyi mәlumat aktuallığını saxlayıbsaxlamamasından asılı
olaraq öz qiymәtini itirә bilәr
İnformasiya istifadә zamanı yox olmur, әksinә dәfәlәrlә istifadә oluna bilir.
İnformasiya istehsalı maddi mәhsulların istehsalından fәrqli olaraq tirajın tәyin edilmәsinә nisbәtәn daha çox xәrc
tәlәb edir

604 İnformasiyanın istifadә sәmәrәliliyi vә imkanları hansı keyfiyyәt göstәricilәri ilә ölçülür?
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•

hәqiqilik, mәzmunluluq, dolğunluq, istifadә mürәkkәbliyi, aktuallıq, vaxtında verilmә, dәqiqlik, dәyişkәnlik
vaxtında verilmә, dәqiqlik, dәyişkәnlik
hәqiqilik, mәzmunluluq, dolğunluq, istifadә asanlığı, aktuallıq, vaxtında verilmә, dәqiqlik, sabitlik
dolğunluq, istifadә mürәkkәbliyi, aktuallıq
mәzmunluluq, aktuallıq, vaxtında verilmә, qeyridәqiqlik, sabitlik

605 Relevant informasiya:

•

düzgün cavab yoxdur
biznesdәki hadisәlәrlә eyni vaxtda baş verәn hadisәlәr haqqındakı informasiyadır.
biznesin daxili vә xarici mühiti haqqında informasiya olub, idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün vacibdir
konkret mәqsәd, mәsәlә, şәxs vә dövr üçün yığılan mәlumatlardır.
elm vә istehsal informasiyasıdır

606 Cari informasiya:

•

düzgün cavab yoxdur
biznesin daxili vә xarici mühiti haqqında informasiya olub, idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün vacibdir
konkret mәqsәd, mәsәlә, şәxs vә dövr üçün yığılan mәlumatlardır
biznesdәki hadisәlәrlә eyni vaxtda baş verәn hadisәlәr haqqındakı informasiyadır.
inormasiyakommersiya mәrkәzinin xidmәti

607 Biznesdә informasiya başvermә yerinә görә fәrqlәndirilir?

•

birbasa vә daxili
operativ vә icmal
icmal vә yekun
daxili vә xarici
birbasa vә dolayı

608 Xarici informasiyaya hansı mәlumatlar daxildir?

•

avadanlıq, texnologiya haqqında vә firmanın fәaliyyәtinin bütün tәrәflәrini xarakterizә edәn digәr xәbәrlәr
gәlir, mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında
müvafiq sahәdә nouhau, patentlәr, lisenziyalar haqqında informasiya, istehlakçılar, tәdarükçülәr (malgöndәrәn),
rәqiblәr haqqında mәlumatlar, müvafiq sahәdә nouhau, patentlәr, lisenziyalar haqqında informasiya
dövriyyәlәrin, sifarişlәrin, müştәrilәrin statistikası, buraxılan mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında
istehsal xәrclәri haqqında

609 Hәlledici (әsas) informasiya sistemlәri:

•

hamsı düzgün cavabdır
informasiyanı işlәyib hazırlayır, hansı ki, onun әsasında insan qәrar qәbul edir.
insan tәrәfindәn nәzarәtә götürülәn informasiyanı işlәyib hazırlayır vә konkret fәaliyyәt sahәsinә çevrilmir. Bu
sistemlәr daha böyük intellektә malikdir, çünki onlar üçün verilәnlәrin yox, biliklәrin işlәnmәsi xarakterikdir.
informasiyanın işlәnmәsinin bütün әmәliyyatlarını müәyyәn alqoritm üzrә hәyata keçirir.
informasiyanın girişi, sistemlәşdirilmәsi, qorunması vә ötürülmәsini, istifadәçinin verilәnlәrin mürәkkәb şәkil
dәyişmәsi olmadan sorğusuna әsasәn yerinә yetirir.

610 Informasiya sistemlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsinә aşağıdakı verilәnlәrdәn hansı aiddir

•

Verilәnlәr bazası
Hamısı düzgün cavabdı
Informasiya massivlәri
Informasiya xidmәtlәri
Realizasiya üçün tәyin olunmuş sәnәdlәr
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611 Informasiya üçün әsas mühit aşağıda verilәnlәrdәn hansıdır

•

Düzgün cavab yoxdur
Informasiya sistemlәri ilә sıx bağlılıq
Informasiya mәhsuldarlığı
Informasiya xidmәtlәri
Informasiya tәsnifatı

612 İnformasiya bazarında rәqabәt mәhsulların qiymәtinә necә tәsir etdi?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtlәr sabit qaldı
Qiymәtlәr kәskin qalxdı
Qiymәtlәr aşağı düşdü
Qiymәtlәr cüzi qalxdı

613 Hansı mәhsulun ilkin istehsalı baha, tәkrar istehsalı isә ucuz başa gәlir

•

Düzgün cavab yoxdur
Geyim mәhsulu
İnformasiya mәhsulu
Qida mәhsulu
Sәnaye mәhsulu

614 Informasiya bazarı aşağıda verilәnlәrdәn hansı mühitdәn ibarәtdir

•

Hamisi düzgün cavabdı
Insanlardan
Proqram mәhsulundan
Kompyuter şәbәkisәndәn
Müxtәlif nov rabitә vasitәlәrindәn

615 Informasiya emalı sistemindә әsas mәqsәdә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

Hamısı düzgün cavabdi
Informasiyanı sorğulara görә axtarışı
Informasiyanin lazımı informasiyaya çatdırılması
Informasiyanın saxlanması
Informasiyanının sistemlәşdirilmәsi

616 Informasiya mәhsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir

•

Verilәnlәr bazası
Hamısı düzgün cavabdı
Digәr informasiyalar
Verilәnlәr bankı
Informasiya proqramı

617 Informasiya bazarında olan mәhsullara görә ödәmәlәrә vә tarixi sәbәblәrә görә informasiya bazarı neçә
bazara bölünür

•

6
4
3
2
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618 Informasiya mәhsullarının keyfiyyәt aşağıda verilәnlәrin hansından ibarәtdir

•

Düzgün cavab yoxdur
Miqdarından
Qiymәtlәrindәn
Ölkә әhalisinin rifah halından
Bazarda eyni cur mәhsulun növ müxtәlifliyindәn

619 İnformasiya bazarı nöqteyi nәzәrdәn informasiya mәhsullarını neçә sinifә ayırmaq olar?

•

10
6
4
2
8

620 İnformasiya bazarı nöqteyi nәzәrdәn informasiya mәhsullarını hansı siniflәrә ayırmaq olar?

•

Düzgün cavab yoxdur
İnformasiya hüququ vә informasiya xidmәtlәri
İnformasiya mәhsulları vә informasiya proqnozu
İnformasiya mәhsulları vә informasiya xidmәtlәri
İnformasiya bazarı vә informasiya mәhsulu

621 Satiş nöqteyi nәzrdәn әsas informasiya mәhsulları hansı mәhsullara bölünür

•

Şәrti havayı
Necә var
Azad yayım
Düzgün cavab yoxdur
Informasiya vasitәlәri

622 Informasiya mәhsulu istifadәçi haqqında mәlumatların alınması neçә yolu var

•

6
4
3
2
5

623 Qiymәtlәndirmәdә әsas neçә modelin konbinyasiyaları xüsusi yerә malikdir

•

6
4
2
3
5

624 Informasiya bazarında informasiya xidmәtlәri üzrә bağlanmış kontraktların dәyәri aşağıda göstәrilәn hansı
faktorlardam aslı olur

•

Hamısı düzgün cavabdı
Göstәrilәn xidmәtlәrin dәyәri azrsındakı fәrqdәn, mәnfәәtdәn
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Xidmәtlәrin satışından әldә olunan gәlir
Tәqdim olunmuş xidmәtlәrin dәyәri
Qiymәtlәndirmә modeli vә ya sxemdәn

625 xәrc yanaşmasının hansı әsas üsulları var?

•

hamısı
aktivlәrin bәrpa dәyәri
lәvğetmә dәyәri
maddi aktivlәrin xalıs bazar dәyәri
әvәz etmә dәyәri

626 biznesin qiymәtlәndirilmәsi nәyi ifadә edir?

•

material vә qeyri maddi aktivlәrinin aşkarlanması
bütün cavablar doğrudur
hüquqi şәxs kimi müәssisәnin dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
müәssisәnin gәlәcәkdә gәlir (mәnfәәt) alınmasına imkan verәn mülkiyyәt hüququnun aydınlaşdirilmasını
texnologiyanın, rәqabәt qabiliyyәtinin aydınlaşdırılmasını

627 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı әmlakın dәyәr formasını müәyyәn edir?

•

Bazar dәyәri
Uçot dәyәri
Hamısı düzgün cavabdır
İnventar dәyәri
Qiymәtlәndirmә dәyәri

628 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә xüsusi razılıq haqqında qәrar neçenci ildә verilib?

•

20 İyun 2000
16 Fevral 1998
5 Dekabr 1996
15 Yanvar 1999
12 Mart 2001

629 Hansı tip bazarda alıcıların qiymәt fәrqindә әsasәn coğrafi xüsusiyyәtlәr, әrazi yerlәşmәsi әks olunur?

•

ölkәlәrarası
müәssisәlәrarası
zonalararası
şәhәrlәrarası
bazarlararası

630 Biznesin neçә mühiti var?

•

3
2
6
1
4

631 Biznes hansı anlayışın sinonimi kimi işlәdilir?
Mülkiyyәtçilik

•
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•

Sahibkarlıq
İdeya
mәslәhәtçilik
Reallıq

632 Kodeksdә şirkәtin hansı tәrәflәrlә münasibәtlәrin ardıcıl әks etdirilir?

•

Tәchizatçılarla
Әmәkdaşlarla
Hamısı
İstehlakçılarla
Cәmiyyәt vә ictimai quruplarla

633 Bazisin yüksәlmәsi satıcı üçün hansı әlamәt sayılır?

•

düzgün cavab yoxdur
sevindirici әlamәt
xoşagәlәn
yaxşı әlamәt
әla әlamәt

634 Tәlәb vә tәklif amillәrinin әmtәәnin qiymәtinә tәsirinin öyrәnilmәsindә hansı üsuldan istifadә edilir?

•

tәhlil
sintez
әsaslı
әsassız
tәtbiqi

635 Mәhsul yığımından dәrhal sonra hansı bazarda mümkün qiymәtә ticarәt etmәyә başlayırlar?

•

birjada
fyuçers bazarında
nәğd bazarında
yarmarka bazarında
k/tı bazarında

636 Bazisin azalması necә әlamәt sayılır?

•

gözәl әlamәt
pis әlamәt
yaxşı әlamәt
oxşar әlamәt
fәrqli әlamәt

637 Nәğd vә fyuçers bazarlarında hansı qiymәtin yüksәk olmasından asılı olaraq bazis necә ola bilәr?

•

mәnfi vә ya müsbәt
mәnfimüsbәt
müsbәtmәnfi
sıfra bәrabәr
müsbәt vә ya mәnfi

638 Fyuçers bazarında keçmiş qiymәt dinamikası vә cari qiymәt nәyә әsaslanır?
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•

ekstravagantlığa
ekstravolyasiya
ekstraqiymәtә
ekstrazamana
ekstropolyasiya

639 Qiymәtin fyuçers kontraktları bazarında dinamikasını proqnozlaşdırmaq üçün neçә tәhlil üsulu tәtbiq edilir?

•

2
7
5
10
8

640 Hansı tip bazarda alıcıların qiymәt fәrqindә әsasәn coğrafi xüsusiyyәtlәr, әrazi yerlәşmәsi әks olunur?

•

ölkәlәrarası
müәssisәlәrarası
zonalararası
şәhәrlәrarası
bazarlararası

641 Tәlәb vә tәklif amillәrinin әmtәәnin qiymәtinә tәsirinin öyrәnilmәsindә hansı üsuldan istifadә edilir?

•

әsassız
әsaslı
tәhlil
sintez
tәtbiqi

642 Qiymәt fәrqinә görә neçә tip saziş mövcuddur?

•

beş tip
üç tip
bir tip
iki tip
dörd tip

643 BAzisin azalması necә әlamәt sayılır? 1.Pis әlamәt 2.Yaxşı әlamәt 3.oxşar әlamәt 4.fәrqli әlamәt

•

düzgün cavab yoxur
1
2
3
4

644 Fyuçers ticarәtinin qiymәt siyasәtindә әn vacib vә dәyәrli tәrәfi nәdir? 1)onun sabitlәşdirici olması 2)onun
proqnozlaşdırıcı olması 3)onun qeyristabilli olması 4)onun proqnozlaşdırıcı olması

•

1
2
3
4
düzgün cavab yoxdur
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645 Fyuçers bazarı hansı funksiyanı yerinә yetirir? 1)qiymәti formalaşdıran 2)әmәyi formalaşdıran
3)infrastrukturu formalaşdıran 4)gәliri formalaşdıran 5)alıcını formalaşdıran

•

2
5
4
3
1

646 . Bazis üzrә itki fyuçers bazarında nәyi bildirir? 1)mәnfәәtin itirilmәsini 2)gәlirin әldә edilmәsini 3)xeyrin
әldәn verilmәsini 4)xalis mәnfәәtin qazanılmasını

•

1
4
cavabların hamısı yanlışdır
3
2

647 Bazisin azalması necә әlamәt sayılır? 1)pis әlamәt 2)yaxşı әlamәt 3)oxşar әlamәt 4)fәrqli әlamәt

•

düzgün cavab yoxdur
2
3
1
4

648 . Fyuçers bazarında keçmiş qiymәt dinamikası vә cari qiymәt nәyә әsaslanır? 1)ekstropolyasiya
2)ekstravagantlığa 3)ekstrazamana 4)ekstraqiymәtә

•

cavabların hamısı yanlışdır
1
2
3
4

649 Bazis üzrә qәnaәt fyuçers birjasında nәyi әldә etmәkdir? 1)әlavә xalis ticarәt gәlirini 2)әlavә mәhsul
istehsalını 3)әlavә xalis ticarәt kәsrini 4)әlavә әmtәәlik mәhsulu 5)әlavә zәrәrin әmәlә gәlmәsini

•

1
2
3
4
5

650 Bazisin möhkәmlәndirilmәsi nәyә deyilir? 1)nәğd vә fyuçers qiymәtlәri arasındakı fәrqin azalması 2)nәğd
vә fyuçers qiymәtlәri arasındakı fәrqin çoxalması 3)nәğd qiymәtlәrinin azalması

•

düzgün cavab yoxdur
1
2
3

651 Fyuçers bazarında bazis nәyә deyilir? 1)nәğd bazarının qiymәtlәri 2)fyuçers bazarının qiymәtlәrinә
C)fyuçers bazarındakı qiymәtlәrlә nәğd bazarının qiymәtlәri arasındakı fәrq 3)nәğd bazarı ilә fyuçers bazarı
qiymәtlәrinin arasındakı fәrq 4)nәğd bazarı iıә fyuçers bazarı qiymәtlәri
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•

düzgün cavab yoxdur
1
3
2
4

652 Hansı bazarda daha yüksәk qiymәtә mal tәdarük edilir? 1.nәğd bazarında 2.fyuçers kontraktı ilә 3.lizinq
sazişi ilә

•

3
1,2
1
1,2,3
2

653 Fyuçers bazarı ölkәdә maliyyәkredit istemindә hansı amil kimi çıxış edir? 1)әmәyi sabitlәşdirici 2))qiymәti
sabitlәşdirici 3)gәlir sabitlәşdirici 4)әmtәә sabitlәşdirici 5)bazar sabitlәşdirici

•

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

654 Aşağıdakılardan hansı qiymәt fәrqinә görә olan sazişlәrdir 1 . ölkәdaxiliölkәarası 2. zonadaxilizonaarası
3.bazardaxili, bazarlararası, әmtәәlәrarası 4. şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili

•

3
düzgün cavab yoxdur
4
2
1

655 Aşağıdakı üsullardan tәlәb vә tәklif amillәrinin әmtәәnin qiymәtinә tәsirinin öyrәnilmәsindә istifadә edilir?
1.әsaslı 2.әsassız 3.tәtbiqi 4.sintez

•

1
2
3,4
1,2
hamısı

656 xәrc yanaşmasının neçә әsas üsulları var?

•

3
4
7
8
5

657 biznesin qiymәtlәndirilmәsinә bazar dәyәr yanaşması hansı metodla hәyata keçirilir?

•

maddi aktivlәrin xalis bazar dәyәri, kapital bazar dәyәri, kapitalbazari metodu, sövdәlәşmә metodu
sövdәlәşmә metodu, sahә spesifik metodu, lәvğ etmә metodu
kapital bazarı metodu,sövdәlәşmә metodu, sahә spesifik metodu
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әvәzetmә dәyәri, aktivlәrin bәrpa dәyәri, sahә spesifik metodu
hamısı

658 biznesin qiymәtlәndirlmәsinә bazar dәyәr yanaşması neçә metodla hәyata keçirilir?

•

4
2
5
7
3

659 xәrc metodundan aşağıdakı hansı hallarda istifadә etmәk olar? 1.yeni tikintinin nәticәsi tәhlil olunduqda 2.
vergi ödәmәlәri hesablandıqda 3. köhnәlmә hesablanması mürәkkәblәşdiyi zaman 4. gәlәcәkdә әldә olunacaq
gәlirdәn istifadә etmәyin tәmin olunması 5. siğortalanma hesablandıqda

•

235
234
345
124
125

660 1998ci il 19 may tarixdәn 1 may 2001ci il tarixinә kimi respublikamızda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә dair
cәmi 22 әdәd lisenziya verilmişdirki bu lisenziyalar hamsı kimlәrә verilmişdir?

•

hüquqi şәxslәrә
fiziki vә hüquqi şәxslәrә
rezidentlәrә
fiziki şәxslәrә
qeyri rezidentlәrә

661 1998ci il 19 may tarixdәn 1 may 2001ci il tarixinә kimi respublikamızda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә dair
cәmi neçә әdәd lisenziya verilmişdir?

•

21
22
23
25
27

662 Xәrc metodundan hansı hallarda istifadә etmәk olar

•

Hamısı düzgün cavabdır
Vergi ödәmәlәri hesablandıqda
Xüsusi tәyinatlı bina vә qurğu qiymәtlәndikdә
Tәbii fәlakәtin nәticәsi qiymәtlәndikdә
Sığorta hesablandıqda

663 Xәrc metodundan hansı hallarda istifadә etmәk olar

•

Hamısı düzgün cavabdır
Yeni tikintinin nәticәsi tәhlil olunduqda
Torpaqdan istifadәyә müqayisә edildikdә
Bina yenindәn qurulduqda
Vergi ödәmәlәri ödәndikdә
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664 D. Fesenko informasiyaya nә cür tәrif vermisdir?

•

tәdqiq edilәn obyekti әhatә edәn әtraf mühit vә ya öyrәnilәn hal haqqında әldә olunan mәlumatlar toplusu
Sözün geniş mәnasında informasiya dedikdә, saxlanma, göndәrilmә vә dәyişdirilmә obyekti olan mәlumatlar başa
düşülür
İnformasiya – qeyrimәxsusi, ehtimallı anlayışdır. Lakin real vasitәlәrlә, rabitә kanalları vasitәsilә verilә bilәr
polad – mexaniki mәmulatın materialıdırsa, informasiya da tәfәkkürün materialıdır
hadisә baş verincәyә qәdәr biliyimizlә, hadisәdәn sonrakı biliyimizin fәrqi informasiyadır

665 Tәlәb vә tәklif amillәrinin әmtәәnin qiymәtinә tәsirinin öyrәnilmәsindә hansı üsuldan istifadә edilir?

•

tәhlil
sintez
tәtbiqi
әsassız
әsaslı

666 Bazisin yüksәlmәsi satıcı üçün hansı әlamәt sayılır?

•

yaxşı әlamәt
sevindirici әlamәt
xoşagәlmәz
xoşagәlәn
әla әlamәt

667 әgәr tәlәb tәklifi ötüb keçәrsә onda hansı bazarın qiymәtlәri daha yüksәk olacaqdır?

•

topdan satış bazarının
әmәk bazarının
fyuçers bazarının
nәğd bazarının
әmtәә bazarının

668 Fyuçers ticarәtinin qiymәt siyasәtindә әn vacib vә dәyәrli tәrәfi nәdir?

•

onun proqnozlaşdırıcı olması
onun sabitlәşdirici olması
onun bazara tәsiri olması
onun proqnozlaşdırıcı olması
onun qeyristabilli olması

669 Qiymәtin fyuçers sazişlәri bazarında dinamikasını proqnozlaşdırmaq üçün hansı üsüllardan istifadә edilir?

•

normativ üsul
tәhlilsintez
balans
әsaslı vә tәtbiqi
statistik qruplaşdırma

670 Bazis üzrә itki fyuçers bazarında nәyi bildirir?

•

xalis mәnfәәtin qazanılmasını
mәnfәәtin itirilmәsini
gәlirin әldә edilmәmәsini
gәlirin әldә edilmәsini
xeyrin әldәn verilmәsini
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671 Fyuçers vә nәğd bazarına tәlәb vә tәklif qanunu qiymәt münasibәtlәrinә necә tәsir edir?

•

müxtәlif cür tәsir edir
bir az tәsir edir
heç bir tәsiri olmur
oxşar tәsir edir

672 Bazis üzrә qәnaәt fyuçers birjasında nәyi әldә etmәkdir?

•

әlavә zәrәrin әmәlә gәlmәsini
әlavә xalis ticarәt gәlirini
әlavә mәhsul istehsalını
әlavә xalis ticarәt kәsrini
әlavә әmtәәlik mәhsulu

673 Bazisin möhkәmlәndirilmәsi nәyә deyilir?

•

nәğd vә fyuçers qiymәtlәri arasındakı fәrqin çoxalması
nәğd vә fyuçers qiymәtlәri arasındakı fәrqin azalması
nәğd vә fyuçers bazarlarında qiymәtlәrin yüksәlmәsi
fyuçers qiymәtlәrinin çoxalması
nәğd qiymәtlәrinin azalması

674 Fyuçers bazarı ölkәdә maliyyәkredit istemindә hansı amil kimi çıxış edir?

•

әmtәә sabitlәşdirici
bazar sabitlәşdirici
gәlir sabitlәşdirici
qiymәti sabitlәşdirici
әmәyi sabitlәşdirici

675 Qiymәt fәrqinә görә hansı tip sazişlәri biliriniz?

•

şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili
müәssisәlәrarası, müәssisәdaxili
bazardaxili, bazarlararası, әmtәәlәrarası
zonadaxilizonaarası
ölkәdaxiliölkәarası

676 Tәhsil mәdәniyyәt xidmәti sosialmәişәt infrastrukturunun hansı qrupuna aid edilir?

•

tәsәrrüfata xidmәt göstәrәn tәhsil müәssisәlәrinә
regionda fәaliyyәt göstәrәn xidmәt sahәlәrinә
qәsәbә infrastruktur sahәlәrin
әhaliyә xidmәt göstәrәn müәssisә vә tәşkilatlara
müәssisәdә fәaliyyәt göstәrәn sosial infrastruktur sahәlәrinә

677 Etiket cәmiyyәtdә vә hәr hansı insan tәrәfindәn qәbul olunmuş hansı münasibәt formasıdır?

•

Әnәnәlәr
Davranış qaydaları
Mehribançılıq
Sahibkarlıq hüququ
Düzgun cavab yoxdur
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678 Biznes etikası ilk növbәdә aşağıda verilәnlәrdәn hansı amillәrdәn asılıdır?

•

Cәmiyyәt vә dövlәt materialı
Sivil sahibkarlıq mühiti
Sahibkarlıq hüququ
Hamısı
Korporativ mәdәniyyәt

679 Kodeks nәdir?

•

Qaydalar toplusu
Әsas mәqsәd
Prinsip
Bәyannamә
Missiya

680 Biznesdә insan amilinin düzgün qiymәtlәndirilmәsindә aşağıdakılardan hansı mühüm rol oynayır?

•

Mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
İşgüzar danışıqlar
Әmәk bazarının düzgün tәhlili
Sitimullaşma
Sosioloji tәtqiqatlar

681 Müasir Dövrdә bazarda satışın tәşkili üçün effektiv olan hansı modeldәn istifadә olunur?

•

Forvard
Düzgün cavab yoxdur
Françayzinq
Faktorinq
Lizinq

682 Insan tәlabatını ödәyә bilәn әmәk mәhsuluna aşağıdakılardan hansı aiddir

•

әmtәә
istehlak dәyәri
işçi qüvvәsi
mәhsuldar qüvvә
әmәk

683 Mәşğulluq strategiyasını tәmin edәn dövlәt proqramı neçәnci ildә tәsdiq edilmişdir.

•

29 Sentyabr 2005
13 İyul 2002
15 May 2007
13 Dekabr 2004
10 Mart 2009

684 Azәrbaycanda miqrasiya nә vaxtdan intensiv surәtdә inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

1989
1997
1995
1993
1991
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685 әmәk bazarı anlayışı nәdir?

•

Sövdәlәşmә prosesi
İşçi qüvvәsinin tәklifi
Әmtәә mübadilәsi prosesi
İşçi qüvvәsinin dәyәri
Alqısatqı prosesi

686 әmәk bazarında işçi aşağıda verilәnlәrdәn hansı imkanı әldә edir?

•

Qabiliyyәtini reallaşdırmaq
Düzgün cavab yoxdur
İşin tәlәbatından
İş saatından
Dәyәrinin formalaşması

687 İşçi qüvvәsinin dәyәri nәdәn ibarәtdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İşin hәcmindәn
İşin tәlәbindәn
İş saatından
Әmәk haqqından

688 әmәk keyfiyyәtinә aşağıdakılarda hansı tәsir edir?

•

әmәk şәraiti
düzgün cavab yoxdur
işçilәrin sayı
işçilәrlә münasibәt
müәssisәnin quruluşu

689 әmәk bazarı hansı hallarda mühüm rol oynayır?

•

әmәk davranışında
әmәyin qiymәtlәndirilmәsindә
düzgün cavab yoxdur
әmәyin ödәnilmәsinin keyfiyyәtindә
әmәyin ödәnilmәsinin kәmiyyәtindә

690 Azәrbaycan Respublikası әmәk Mәcәllәsindә neşә yaşından hәr bir tam fәaliyyәt olan şәxs әmәk
müqavilәsinin tәrәfi ola bilәr?

•

15
düzgün cavab yoxdur
17
18
16

691 Iqtisadi әdәbiyyatlarda әmәk bazarını modellәrini neçә tipә bölürlәr?
4
5
6
3

•

103/105

12/22/2016

•

2

692 Istehsalçının bazar üçün yaratdığı mәhsula nә deyilir

•

tәklif
tәlәb
әmәk
dәyәr
әmtәә

693 әmәk bazarının formalaşması üçün aşağıdakılardan hansı vacibdir

•

idarә mexanizmindәn
normallığından
Düzgün cavab yoxdur
obyektivliyindәn
subyektindәn

694 әmәk bazarı tәklif olunan mәhsullara öz istehlak dәyәrinә görә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

gündәlik zәruri istehlak mallarә
hamisi düzgün cavabdı
ikinci dәrәcәli istehlak malları
istehsala cәlb olunan sәhmini dәyişәn
istehsala cәlb olunan sәhmini dәyişmәyәn

695 әmәyin tәşkilindә mәqsәd nәdir

•

Az әmәk sәrfi ilә çox mәhsul istehsalından
Әlverişli şәraitin yaradılmasından
İnsanın әmәk prosesindәn
Әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının tәmin edilmәsindәn
Hamısı düzgün cavabdır

696 әmәk bazarının mahiyyәti aşağıda verilәnlәrdәn hasnından ibarәtdir

•

Әmәk ehtiyyatlarının çatışmaması
Әmәk ehtiyyatlarının paylanması
İş verәnlә muzdlu işçinin alqı satqı sövdәlәşmәsi
Әmәk haqqının mexanizmi
İşçi qüvvәsinin bölüşdürülmәsi

697 әmәk bazarında hansı sövdәlәşmәlәr hәyata keçirilir

•

Lokal әmәk bazarı
Hamısı düzgün cavabdır
Uşaq әmәk bazarı
Milli әmәk bazarı
Beynәlxalq әmәk bazarı

698 әmәyin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirәk üçün yekun metod kim tәrәfindәn aparılır ?

•

nümayәndәlәr
ekspertlәr
düzgün cavab yoxdur
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vasitәçilәr
menecerlәr

699 әmәyin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirmәk üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

analitik
düzgün cavab yoxdur
dialektik
sosial psixoloji
funkisolnal

700 әmәyin ödәnilmәsinin әsas prinsiplәrinә hansılar daxildir?

•

mәhsuldarlıq
hamısı düzgündür
şәrait
kәmiyyәti
keyfiyyәti

701 Cәmiyyәtin hәyatında әmәk bazarının әhәmiyyәtinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Işçinin әmәyinin daha mәhsuldar vә daha yüksәk ödәnişi
Iqtisadi fәal әhalinin mәşğulluğu
Hamısı
Işçinin lazımı әmәk haqqını alması
Istehsal vә xidmәt sahәsinә daxil olması
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