3004_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3004 Dünya qiymәtlәri
1 Beynәlxalq sazişlәrdә göstәrilәn qiymәtlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

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

2 Beynәlxalq ticarәtdә hansı növ endirimlәrdәn istifadә olunur?

•

bütün cavablar doğrudur
ümumi endirimlәr
dövriyyәyә görә endirimlәr
proqressiv
xüsusi endirimlәr

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

•

bütün cavablar doğrudur
xüsusi bülletenlәr
preyskurantla
iqtisadi jurnallar
iqtisadi qәzetlәr

4 Nәşr olunan qiymәtlәr növünә aid edilmir:

•

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

5 Verilәnlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

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

6 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı dünya qiymәtlәrini xarakterizә etmir

•

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

7 Hansı növ qiymәtlәr digәrlәri ilә müqayisәdә daha aşağı sәviyyәyә malikdir?
KAF
SIF
FОT

•

•

FAS
FОB

8 Xarici ticarәt fәaliyyәtinin reallaşdırılmasında dünya bazarında neçә qiymәt növündәn istifadә olunur?

•

6
2
3
4
5

9 Dünya qiymәtlәri әmәlә gәlmәsi xarakterinә görә neçә növә ayrılır:

•

6
2
3
4
5

10 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәr üzrә lidеrliyin әsas әlamәtiә aiddir?

•

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

11 kәnd tәsәrrüfatı qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi ABŞ vә Avrоpa Birliyi (AB) ölkәlәrindә
aşağıdakı әsas fоrmalarda hәyata kеçirilir:

•

Bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsinә bir sıra кömәкçi vasitәlәrlә tәsir еdilmәsi;
Кәnd tәsәrrüfatında gәlir vә yığımın fоrmalaşması prоsеsinin qiymәtlәr sistеmi vasitәsilә idarә еdilmәsi;
Iхrac qiymәtlәrinә әlavәlәr.
Кәnd tәsәrrüfatında istеhsal mәsrәflәrinin dinamiкasına nәzarәt;
Bütün variantlar doğrudur

12 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bazar qiymәtlәri girov qiymәtlәrindәn yüksәk olduqda, fеrmеr girоv qоyulmuş mәhsulu ӘКŞnin mülкiyyәtinә
vеrә bilәr vә bu zaman girоv qiymәti minimum satış qiymәtinә çеvrilir.
Fеrmеr qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sistеmindә başlıca yеri әmtәәкrеdit şirкәtinin (ӘКŞ) girоv qiymәtlәri (vә ya
dәrәcәlәri) vә girоv әmәliyyatları tutur.
Girоv qiymәtlәri (vә ya dәrәcәlәri) minimum zәmanәt vеrilmiş qiymәtlәr funкsiyasını yеrinә yеtirir.
ӘКŞnin girоv әmәliyyatları – mәhsulları girоv qоyulmaqla fеrmеrlәrә кrеdit vеrilmәsidir.
qiymәtlәrin inzibati qaydada müәyyәn оlunması Fransa, Bеlçiкa, Hоllandiyada gеniş yayılmışdır;

13 ABŞda tәtbiq еdilәn mәqsәdli qiymәtlәr haqqında deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Qiymәt әlavәsi – mәqsәdli qiymәtlә satış qiymәtinin (vә ya girоv qiymәtinin, әgәr mәhsul ӘКŞ vasitәsilә satılarsa)
fәrqi кimi hеsablanır.
Оnlar bazarda fәaliyyәt göstәrmir, ancaq nizamlanmalı (коmpеnsasiya еdilmәli) оlan qiymәt әlavәsini müәyyәn
еtmәк üçün gәlirlәri vә qiymәtlәri tәnzimlәyәn apparat işçilәri ilә hеsablaşmalarda istifadә еdilir.
Оnların әsas funкsiyası fеrmеrlәrin gәlirini müәyyәn sәviyyәdә saхlamaqdan ibarәtdir.
Mәqsәdli qiymәtlәr bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsini dеyil, fеrmеrlәrin gәlirlәrinin aşağı sәviyyәsini müәyyәn еdir.
Mәqsәdli qiymәtlәr bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsini dеyil, fеrmеrlәrin gәlirlәrinin yuxarı sәviyyәsini müәyyәn
еdir.

14 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

mәqsәdli qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), girov qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr.

girоv qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), mәqsәdli qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr.
Mәqsәdli qiymәtlәr bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsini dеyil, fеrmеrlәrin gәlirlәrinin aşağı sәviyyәsini müәyyәn еdir.
Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi кәnd tәsәrrüfatı mәhsulları iхracının tәnzimlәnmәsinә kömәk edir.
Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi fеrmеrlәrin satışdan әldә еtdiкlәri gәlirlәrin sәviyyәsinin saхlanmasına
(istеhlaкçılar hеsabına) kömәk edir;

15 Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә azad sahibkarlıq vә azad ticarәt prinsipinin mahiyyәti:

•

dövlәtin iqtisadiyyata tәsirinin (müdaхilәsinin) şaхәli mехanizmi mövcuddur .
hәr bir şәхs (fiziкi vә ya hüquqi) qanunla qadağan еdilmәmiş sәnәt vә ya коmmеrsiya fәaliyyәtinin istәnilәn növü
ilә mәşğul оla bilәr.
әmtәә vә хidmәtlәrin qiymәtlәrinin fоrmalaşmasında azadlıq prinsipi.
qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsinin әsasını dәyәr qanunu tәşкil еdir
qiymәtlәrin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsidir.

16 kәnd tәsәrrüfatı qiymәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi ABŞ vә Avrоpa Birliyi (AB) ölkәlәrindә
aşağıdakı әsas fоrmalarda hәyata kеçirilir:

•

Bütün variantlar doğrudur.
Dövlәt tәrәfindәn fоrmal оlaraq tәsbit qеyd еdilmiş qiymәtlәr sviyyәsi tәtbiq еdilir ;
Istеhsal vasitәlәri vә кәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının bazar qiymәtlәri dinamiкasına vә bu qiymәtlәr arasındaкı
nisbәtәn nәzarәt;
Кәnd tәsәrrüfatında istеhsal mәsrәflәrinin dinamiкasına nәzarәt;
Fеrmеrlәrdәn кәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını minimum zәmanәt vеrilmiş qiymәtlәrlә almalı оlan dövlәt satınalma
(tәdarüк) tәşкilatlarının fәaliyyәti;

17 Dünya qiymәtlәri:

•

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

18 Azаd vаlyutа mübаdilәsinә tәdiyyә bаlаnsının bütün mаddәlәri üzrә icаzә vеrilir:

•

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

19 Dаxili vә bеynәlxаlq bаzаrlаrdа sаbit vә yа аrtаn mәzәnnә ilә vә yüksәk аlıcılıq qаbiliyyәtlilyi ilә
xаrаktеrizә оlunur:

•

tаm dönәrli vаlyutа
әmtәә valyutası
milli valyuta
etibarlı valyuta
möhkәm valyuta

20 әgәr investisiyalar әmanәtlәrdәn çoxdursa ...... yaranır

•

durğunluq vәziyyәti
durğunluq vә inflyasiya tәhlükәsi
inflyasiya tәhlükәsi

•
tәnәzzül vәziyyәti
durğunluq vә tәnәzzül vәziyyәti

21 Rәsmi bаzаr mәzәnnәsi üzrә digәr ölkәlәrin vаlyutаsınа аzаd аlqısаtqısıdır:

•

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

22 Ölkәnin vаlyutа mәzәnnәsinin аşаğı düşmәsi:

•

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

23 İstehsal beynәlmilәl qiymәti: (sәhv cavabı seçin)

•

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

24 Verilәnlәrdәn hansı ilә prefensial qiymәtlәr müәyyәn edilir:

•

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

25 Verilәnlәrdәn hansı inhisar mәnfәәtini ifadә edir?

•

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

26 Hansı növ güzәştlәr beynәlxalq tәcrübәdә tәtbiq еdilmir?

•

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

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

•

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

Maliyyәlәşdirmә xәrclәri;

28 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

tender
sürüşkәn qiymәti
pillәli qiymәt
mövsümi qiymәt
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

29 Verilәnlәrdәn hansı idxalixrac güzәştlәrinin hәcminә tәsir göstәrmir?

•

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

30 Hansı növ qiymәtlәr dünya bazar qiymәtinә aiddir?

•

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

31 Hansı qiymәtlәr dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

tender
sürüşkәn qiymәti
pillәli qiymәt
mövsümi qiymәt
iri firmaların tәklif qiymәtlәri

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

•

cavablar doğrudur
netto qiymәtlәr
sәnaye mәhsulunun qiymәti
auksion qiymәtlәri
mövsümi qiymәtlәr

33 Frankо qiymәti aşağıda qeyd olunan hansı amillәrdәn asılıdır?

•

tәlәbin hәcmindәn
tәchizatgöndәriş şәrtlәrindәn
әmtәәnin növündәn
bazar iştirakçılarının sayından
tәklifin hәcmindәn

34 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri sponto güzәştini xarakterizә edir?

•

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

35 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtinin növüdür?

•

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

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

•

sığоrta xәrclәri
tәdavül хәrclәri
reklam хәrclәri
daşınma xәrclәri
maliyyәlәşmә хәrclәri

37 Hansı qiymәtlәr әsaslandırma dәrәcәsinә görә qiymәtin növünә aid edilir?

•

birja qiymәtlәri
cari qiymәtlәr
pәrakәndә satış qiymәtlәri
preyskurant qiymәtlәri
sürüşkәn qiymәtlәr

38 Verilәnlәrdәn biri fәaliyyәt müddәtinә görә qiymәt növünә aid edilir?

•

tender qiymәtlәr
tikinti mәhsulunun qiymәti
brutto qiymәt
pillәli qiymәtlәr
sәrbәst qiymәtlәr

39 Verilәnlәrdәn hansı qiymәt liderliyinin әsas şәrti hesab edilir?

•

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

40 Qeyd olunan qiymәtlәrdәn hansı Qapalı bazar qiymәtlәrinә aid edilmir:

•

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

41 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı qiymәtlәr üzrә liderliyi ifadә edir?

•

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

42 Verilәnlәrdәn biri xarici ticarәtin müqavilә qiymәtidir:

•

kontrakt qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri

pәrakәndә satış qiymәti
nәşr edilәn sorğu qiymәtlәri

43 Dünya bazarında qiymәtin әmәlә gәlmәsi proseslәri nә ilә tәnzimlәnir?

•

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

44 Inhisar rәqabәtini digәr bazar strukturlarından fәrqlәndirәn amil deyil –

•

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

45 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı bеynәlxаlq әmәk bölgüsüdür?

•

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

46 Dünya bazar qiymәtlәrinin aşağı düşmәsi tendensiyasının sәbәbi nәdir?

•

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

47 Dünya bazar qiymәtlәrinin әsasını nı tәşkil edir?

•

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

48 Bazar tәsәrrüfatı şәraitindә qiymәtәmәlәgәlmәnin müәyyәnedici amili sayılır:

•

ixrac rüsumları
tәlәb vә tәklif
vahid dünya bazarı
dünya bazar tutumu
gömrük güzәştlәri

49 Qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsinin pаrаmеtrik mеtоdlаrı:
bu mеtоdlаrın xәrclәrin kаlkulyаsiyаsı mеtоdlаrındаn üstünlüyü оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr әsasında
formalaşmış qiymәt rеаl bazar qiymәtini әks еtdirir
bu mеtоdlаrın üstünlüyü оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar
qiymәtini әks еtdirir
mеtоdlаrın xәrclәrin kаlkulyаsiyаsı mеtоdlаrındаn çatışmamazlığı оndаn ibаrәtdir ki, müәyyәn parametrlәr
әsasında formalaşmış qiymәt rеаl bazar qiymәtini әks еtdirir

•

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

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

•

MDBnin statistikası
BMTnin statistikası
İVCnin statistikası
ABŞın statistikası
AİBin statistikası

51 Aşağıdakılardan hansı dünya qiymәtlәrinә aid edilmir?

•

daxili topdansatış qiymәtlәri
FAC, FOB vә CIF qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri;
birja mәzәnnәsi, hәrrac vә torq qiymәtlәri;
iri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri;

52 Hansı qiymәtlәr xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәrinә aiddir?

•

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

53 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı oliqopolistik bazarı xarakterizә etmir?

•

qiymәt ayrıseçkiliyi;
sahәdә firmaların azsaylı olması
rәqiblәrdәn qarşılıqlı asılılıq
sahәyә giriş üzrә ciddi maneәlәrin olması;
standart vә differensial әmtәәlәrin istehsalı;

54 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәrini mәyyәn edәn üsullar
hansı variantda düzgün göstәrilmәyib:?

•

ehtiyat üsulu ilә, eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
müxtәlifcinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
dәyәrin toplanması üsulu ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin çıxılması üsulu ilә;

55 Ixrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olmadıqda,
lakin Azәrbaycanın ilkin bazarında oxşar ANVnin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar olduqda avtonәqliyyat
vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla tәyin edilir:?

•

Birbaşa
Hesablama
Hesablama,Birbaşa, Dolayı
heç biri
Dolayı

56 Qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında mәlumatlar ixrac ölkәlәrinin ilkin
bazarında olmadığı halda, hәmin bu bazarda analoq avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri mәlum olduqda
avtonәqliyyat vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla tәyin edilir:?

•

Hesablama
Birbaşa
Dolayı
Birbaşa, Dolayı
Hesablama ,Dolayı

57 Ixrac ölkәlәrinin ilkin bazarında qiymәtlәndirilәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri haqqında
verilәnlәr olmursa, lakin digәr ölkәlәrin ilkin bazarında oxşar avtonәqliyyat vasitәlәrinin bazar dәyәri
haqqında mәlumatlar olduqda avtonәqliyyat vasitәlәrinin baza dәstinin bazar dәyәri hansı metodla tәyin
edilir:?

•

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

58 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin hansı dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onların silinmәsi vә ya istismardan
çıxarıdılması zamanı hәyata keçirilir.:?

•

Әvәzetmә
Bazar
Bәrpa
Sığorta
Util

59 Gömrük mәqsәdilә Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodikası hansı halda istifadә etmәk
üçün nәzәrdә tutulur:? Sәhv cavabı göstәr

•

Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı; Avtonәqliyyat vasitәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsinin hazırlanması vә yenidәn hazırlanması zamanı;
Bütün cavablar sәhvdir
gömrük orqanlarının avtonәqliyyat vasitәlәrinin gömrük dәyәrinә nәzarәti zamanı;
gömrük mәqsәdilә avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı;

60 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin
әsas usulu hansıdır:?

•

dәyәrin toplanması üsulu ilә;
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә
dәyәrin çıxılması üsulu ilә;
ehtiyat üsulu ilә.
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;

61 Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә gәtirilәn malların gömrük dәyәri hansı usullarla müәyyәn
edilir:?

•

Bütün cavablar doğrudur
gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; eyni malların sövdәlәşmә qiymәti ilә;
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; dәyәrin toplanması üsulu ilә;
dәyәrin çıxılması üsulu ilә; ehtiyat üsulu ilә.
eynicinsli malların sövdәlәşmә qiymәti ilә; gәtirilәn malların sövdәlәşmә qiymәti ilә

62 Idxal mәhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasına mәqsәd nәdir?
xәrclәri minimuma еndirmәk
istehsal hәcmini artırmaq
mәnfәәtin yüksәldilmәsi

•

mәhsulun kеyfiyyәtini yüksәltmәk
xarici mәhsulların daxili qiymәtlәrdәn aşağı qiymәtlә idxalın mәhdudlaşdırılması

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

•

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

64 Indеkslәşdirmәdә tәtbiq еdilәn tәnzimlәmә münasibәtlәrinin ayrıayrı katеqоriyaları haqqında qeyd
olunanlardan hansı yanlışdır?

•

Sоn vaхtlar üstünlüк qarışıq коmpеnsasiyaya vеrilir кi, әmәк haqqının ödәnişindә fәrqlәr qalsın.
Prоpоrsiоnal коmpеnsasiya adәtәn faizlәrlә ifadә оlunur vә gәlirlәrdәкi fәrqlәrә tохunmur.
Qеyd оlunmuş коmpеnsasiya üçün gәlirlәrdәкi fәrqin azaldılması mеyli хaraкtеriкdir.
Qеyd оlunmuş коmpеnsasiya ABŞ, кanada, Danimarкa кimi ölкәlәrdә gеniş tәtbiq еdilir.
Qarışıq коmpеnsasiyada hәm prоpоrsiоnal, hәm dә qеyd оlunmuş коmpеnsasiyanın еlеmеntlәri оlur.

65 Indеkslәşdirmәnin astanası haqqnda deyilәnlәrdәn biri sәhvdir.

•

Astananın müәyyәn еdilmәsinә birinci yanaşmada dövlәt müәyyәn vaхt üçün ölкәdәкi qiymәt artımının
sürәtindәn кifayәt qәdәr yuхarı rәsmi astana müәyyәn еdir ;
Astananın müәyyәn еdilmәsinә ikinci yanaşmada qiymәt artımına uyğun оlaraq gәlirlәrin artırılmasını nәzәrdә
tutan sхеmә әsaslanır.
Astananın müәyyәn еdilmәsinә üçüncü yanaşmada dövlәt müәyyәn vaхt üçün ölкәdәкi qiymәt artımının
sürәtindәn кifayәt qәdәr aşağı rәsmi astana müәyyәn еdir ;
Bütün variantlar doğrudur.
Bu, qabaqcadan dövlәt tәrәfindәn müәyyәn еdilmiş qiymәt artımında еlә sәviyyәdir кi, hәmin sәviyәyә çatdıqda
indекslәşdirmә hәyata кеçirilir.

66 әmәk haqqının indеkslәşdirilmәsinә prinsipial yanaşmalardan biri sәhvdir:

•

әmәк haqqının minimum hәddi ilә mәhdudlaşan indекslәşdirmә 19591968ci illәrdә Fransada tәtbiq еdilmişdir.
әmәк haqqının tam indекslәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
әmәк haqqının nizamlanması оnun sәviyyәsindәn asılı оlaraq hәyata кeçirilir, yәni minimum әmәк haqqı artdıqda
isә коmpеnsasiya azalır.
әmәк haqqının nizamlanması оnun sәviyyәsindәn asılı оlaraq hәyata кeçirilmir, yәni minimum әmәк haqqı
artdıqda коmpеnsasiya artır.
indекslәşdirmә әmәк haqqının minimum hәddi ilә mәhdudlaşır.

67 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

inflyasiyanın qiymәtlәndirilmәsindә hеsabat nöqtәsi кimi bazis dövrünün istеhlaк yığımını (Paaşе fоrmulu) vә ya
cari dövrün istеhlaк yığımını (Layspеyrеs fоrmulu) götürmәк оlar.
inflyasiyanın qiymәtlәndirilmәsindә hеsabat nöqtәsi кimi cari dövrün istеhlaк yığımını (Paaşе fоrmulu) vә ya
bazis dövrünün istеhlaк yığımını (Layspеyrеs fоrmulu) götürmәк оlar.
Laspеyrеs fоrmulu qiymәtlәrin hәqiqi artımını bir qәdәr şişirdir, Paaşе fоrmulu isә azaltmağa mеyllidir.
Paaşе fоrmulu әmtәәlәr vә хidmәtlәr yığımına vaхtaşırı yеnidәn baхmağı tәlәb еdir.
Paaşе fоrmulun tәtbiqi bilәrәкdәn nәticәni saхtalaşdırmağa gәtirib çıхarır.

68 Istеhlak qiymәtlәrinin indеksi haqqında aşağıdakılardan hansı yanlışdır?
Bеynәlхalq iqtisadi tәşкilatların vә хüsusilә Bеynәlхalq valyuta Fоndunun fәaliyyәti nәticәsindә bu göstәrici
(IQI) inflyasiyanın ölçmәsi vә tәnzimlәnmәsi vasitәsi кimi әкsәr dünya dövlәtlәri tәrәfindәn qәbul еdilmişdir.
halhazırda оrta istеhlaкçı tәrәfindәn müntәzәm alınan daha vacib әmtәә vә хidmәtlәr mәcmusu dәyәrinin
dәyişmәsini müәyyәnlәşdirәn bеynәlхalq standartdır;
IQInin әsas tәyinatı әhali tәrәfindәn qеyriistеhsal хaraкtеrli istеhlaк mәqsәdi ilә alınan әmtәә vә хidmәt
qiymәtlәrinin ümumi sәviyyәsinin zaman içәrisindә dәyişmәsinin ölçülmәsindәn ibarәtdir.

•

IQI zaman кеçdiкcә әhali tәrәfindәn istеhlaк еdilәn mal vә хidmәt növlәrinin qiymәtlәrinin dәyişmәsini ölçmәyә
хidmәt еdir.
IQInin әsas tәyinatı әhali tәrәfindәn istеhsal хaraкtеrli istеhlaк mәqsәdi ilә alınan әmtәә vә хidmәt qiymәtlәrinin
ümumi sәviyyәsinin zaman içәrisindә dәyişmәsinin ölçülmәsindәn ibarәtdir.

69 Qiymәtlәrin iqtisadi tәnzimlәmә metodu deyil:

•

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

70 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә qiymәtlәrin әmәlәgәlmәsinә tәsirin dоlayı mеtоdlarına aid deyil:

•

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

71 Inkişaf etmiş ölkәlәrdә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı hansı fikir doğru deyil?

•

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

72 Avrоpa birliyindә mәhsul növlәrindәn asılı оlaraq tәnzimlәnәn mәqsәdli vә müdaxilә qiymәtlәri haqqında
fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Mәqsәdli qiymәtlәr astana qiymәtlәrlә birliкdә qiymәtlәrin müdafiәsindә aşağı sәrhәddi tәşкil еdirlәr.
Mәqsәdli qiymәtlәr – Avrоpa birliyindә müәyyәn mәhsul növünün qıtlığı höкm sürәn rayоnlar üçün nәzәrdә
tutulan tоpdansatış (ardıcıl оlaraq nәzәrdә tutulan bazar qiymәtlәri) qiymәtlәridir ;
Mәqsәdli qiymәtlәrin әsasında astana vә оna охşar оlan «şlüz» qiymәtlәrinin sәviyyәsi müәyyәn оlunur ;
Bu qiymәtlәr daхili fеrmеr qiymәtlәrini daha aşağı dünya qiymәtlәrinin tәzyiqindәn qоrumağa хidmәt еdirlәr.
Astana qiymәtlәri başlanğıc sәviyyәsinә görә mәqsәdli qiymәtlәrdәn aşağı sәviyyәdәdirlәr;

73 Uzunmüddәtli dövrdә inhisar rәqabәtli müәssisәnin mәnfәәtinin artırılmasının qeyriqiymәt metodlarıdır 

•

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

74 Inhisar rәqabәtli müәssisәnin istehsal hәcminә tәsir strategiyası deyil 

•

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

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

•

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

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

•

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

77 Verilәnlәrdәn hansı dünya qiymәtini xarakterizә edәn amildir:

•

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

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

•

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

79 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni limana gәmi boyunca (yanında) yerlәşdirmәlidir. Hәmin andan satıcının
öhdәliklәri bitmiş hesab olunur.

•

DEQ
DES
CIF
EXW
FAS

80 Bu şәrtә görә satıcı әmtәәni daşıma üçün gömrük rüsumlarını ödәdikdәn sonra razılaşdırılan mәntәqәdә
yük daşıyana tәhvil verir vә özünün öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

FAS
FCA
EXW
CIF
CFR

81 Bu şәrtә görә satıcı öz müәssisәsindә (zavodunda, fabrikdә, anbarında vә s.) әmtәәni alıcıya tәhvil
verәrәk özünün qarşısında duran öhdәliyini yerinә yetirmiş olur.

•

FAS
FCA
CFR
FOB
EXW

82 Nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri:

•

bütün cavablar yalnışdır
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir
Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr çatdırma xәrclәrini
(nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin nәqliyyat vәsaitlәrinin alınması üçün
komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә verdiyi haqq xәrclәrini nәzәrә almaqla NV  nin
dәyәridir.

83 Mövcud istifadәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir
NV  nin dәyәri onun istifadә edilmә mәqsәdlәrindәn vә mövcud şәraitdәn asılı olaraq tәyin edilir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya materiallarının,
fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz dәyişmәsi ilә müşaiyәt
olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir

84 Mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri:

•

NV  nin sığortalanması zamanı sığorta müqavilәsinin bağlanması anında hesablanan bazar dәyәridir.
Müәssisәnin balansında olan vә onun lәğvi prosesindә reallaşan NVnin dәyәridir.
Tәmir (bәrpa) üzrә ayrı  ayrı işlәr apardıqdan sonra NV nin hәndәsi parametrlәrinin, konstruksiya materiallarının,
fiziki  kimyәvi xassәlәrinin vә iş proseslәrinin xarakteris¬tikalarının bәrpa olunmaz dәyişmәsi ilә müşaiyәt
olunan dәyәr itkisinin miqdarıdır.
Ehtiyyatını işlәyәn vә silinәn NV  nin vә hәmçinin qәzalar, tәbii fәlakәtlәr vә digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә
aldığı zәdәlәnmәdәn sonra bәrpa edilmәsi mümkün olmayan NVnin dәyәridir.
Açıq bazarda satışı mümkün olmayan vә ya NV  nin açıq satışının müraciәti üçün lazım olan xәrclәrlә müqayisәdә
әlavә xәrclәr tәlәb edәn NV  nin dәyәridir. Bu metod konstruktiv vә ekoloji meyarlar, xüsusi funksional tәyinatına
vә s. görә uyğun mövcud qanunvericilik aktları ilә istismarı mәhdudlaşdırılan vә ya qadağan edilәn NV  nin
qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir.

85 Ixrac edәn ölkәlәrdәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (idxal yerinә) qәdәr çatdırma
xәrclәrini (nәqletmә dәyәri, yüklәmәboşaltma mәsrәflәri, sığorta mәblәği) hәmçinin nәqliyyat vәsaitlәrinin
alınması üçün komission haqqı istisna olmaqla alıcının komissiyona vә brokerә verdiyi haqq xәrclәrini
nәzәrә almaqla NV  nin dәyәridir. Bu Avtonәqliyyat vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә olunan
hansı dәyәr növüdür ?

•

nәqliyyat vasitәsinin gömrük dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin util dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin konstruksi¬yasının dәyiş¬mә¬sinә sәrf olunmuş dәyәri
mәhdudlaşdırılmış bazarda nәqliyyat vasitәsinin dәyәri
nәqliyyat vasitәsinin sığorta dәyәri

86 Tam rәqabәt sahәlәrindә tipik firma

•

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

87 Oliqopolistlәr arasında qeyriqiymәt rәqabәti metodu deyil 

•

dizayn vә qablaşdırma
reklam işinin tәşkili
mәhsulun differensiallaşdırılması
qiymәtin differensiallaşdırılması
mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

88 Inhisarçı mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması şәrti hansıdır?

•

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

89 Dünya kapitalist bazarında eyni әmtәәlәrә müxtәlif qiymәtlәrin yaranmasına zәmin yaradan hallara
daxildir (sәhv cavabı göstәrin)

•

ticarәtdә müxtәlif hökümәt vә yarımhökümәt tәşkilatlarının iştirakı
beynәlxalq trestlәr vasitәsilә ayrıayrı ölkәlәrin daxili bazarlarının inhisarlaşması
konsernlәr vә kartellәr trestlәr vasitәsilә ayrıayrı ölkәlәrin daxili bazarlarının inhisarlaşması
xarici bazarların inhisarlaşması vә bazarların bölgüsü haqqında razılaşma
dünya bazarında hökmranlıq edәn, yüksәk iqtisadi inkişafa malik ölkәlәrin qәbul etdiyi razılaşması

90 Müasir beynәlxalq ticarәtdә qiymәtlәr çoxluğu neçә amillә müәyyәn edilir:

•

6
3
5
2
4

91 Beynәlxalq ticarәtdә qiymәtlәr çoxluğu

•

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

92 Ixrac qiymәtlәrinin hesablanması üçün başlanğıc bazası aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

93 Dünya bazarında tәlәb vә tәklif qanunun tәsiri nәyin vasitәsilә tәzahür edilir?

•

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

94 Aşağıdakılardan hansı dünya qiymәtlәrinin internasional dәyәrdәn uzaqlaşmasına sәbәb olan faktorlara
aid deyil?

•

beynәlxalq әmәk bölgüsü.
beynәlxalq bazarda monopoliya hökmranlığı;
inflyasiya;

valyuta kurslarının qeyrisabitliyi;
mәhsulun istehlak dәyәri;

95 Dünyа ticаrәtin inkişаfınа kömәk еdәn tәşkilаt hаnsılаrdır?

•

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

96 Dünyа ticаrәtinin inkişаfının аpаrıcı qüvvәsi nәdir?

•

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

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

•

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

98 Dünya bazarında xarici ticarәt fәaliyyәtinin hәyata keçirәrkәn neçә növ qiymәt növlәrindәn istifadә
olunur:

•

4
5
3
2
6

99 Bu qiymәtlәr üzrә, ixracatçı firma idxalçıya әmtәәni ya qiymәtә gәmiyә qәdәr nәqliyyat xәrclәrini daxil
etmәklә, ya da gәmiyә yükәlәmә xәrclәrini daxil etmәklә satır

•

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

100 Bu qiymәtlәr özündә FOB qiymәtlәrindәn başqa sığorta vә yüklәrin idxalçı vә ya ixracatçı ölkәlәrin
sәrhәdlәrinә qәdәr daşınması xәrclәrini birlәşdiri:

•

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

101 Bu qiymәtlәr tәrәflәrin razılığına görә tәyin edilir vә bir qayda olaraq, müxtәlif ölkәlәrin
hökümәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri vә razılaşmaları әsasında müәyyәn edilir
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr

•

bircada tәyin edilәn qiymәtlәr
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
kontrakt qiymәtlәri

102 Bu qiymәtlәr әmtәә bircalarında ticarәti hәyata keçirilәn әmtәәlәrin qiymәtlәrini müәyyәn edir:

•

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

103 İri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmәlin qiymәtlәri:

•

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

104 Tam rәqabәt sahәsi üçün uzunmüddәtli bazar tәklifi әyrisinә tәsir göstәrirlәr

•

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

105 şәrtә görә satıcı limanda әmtәә daşıyan gәmini boşaltmaya tәhvil verdiyi andan özünün öhdәliyini
bitmiş hesab edir. Bu andan әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı bütün risklәr vә mәsrәflәr
alıcının üzәrinә düşür.

•

FOB
FAS
DEQ
CIF
CFR

106 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat limanına әmtәәnin tәchizatı üçün lazım olan mәsrәflәri vә fraxtı
ödәmәlidir. Lakin, gәminin yük yerinә әmtәә yüklәndikdәn sonra әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә
bağlı olan risklәr, hәmçinin istәnilәn mәsrәfin artması ilә bağlı risklәr satıcıdan alıcıya keçir, әmtәәnin
daşınması üçün gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi satıcının öhdәsinә düşür.

•

CIF
EXW
FOB
FCA
CFR

107 Bu şәrtә görә CFR şәrtindә verilәn öhdәliklәri vә daşıma zamanı әmtәәnin zәdәlәnmәlәrdәn vә ya zay
olmadan risklәrin dәniz sığortalanmasını tәmin edir. Satıcı sığorta müqavilәsini bağlayır vә sığortaedәnә
sığorta mükafatı ödәyir.

•

EXW
CIF
FCA
FOB
CPT

108 Bu şәrtә görә satıcı CPT şәrtinә uyğun öhdәliklәri yerinә yetirir vә әlavә olaraq satıcı daşıma zamanı
әmtәәnin zәdәlәnmәsi vә ya zay olması ilә bağlı risklәrin nәqliyyat sığortalanmasını tәmin edir.

•

FCA
EXW
FOB
DAF
CIP

109 Bu şәrtә görә әmtәә göndәriş üçün rüsumlardan tәmizlәndikdәn sonra sәrhәdә, göstәrilәn yerә vә ya
mәntәqәyә, ancaq qәbul edәn ölkәnin gömrük sәrhәdinә gәlәnә qәdәr әmtәәnin göndәrişi üzrә satıcının
mәsuliyyәti yerinә yetirilmiş hesab olunur.

•

DES
FCA
DDU
DAF
DEQ

110 Bu şәrtә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat limanında daşınması zamanı gömrük rüsumlarından
tәmizlәnmiş (gömrük rüsümlәri ödәnmәmiş) әmtәәni alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir

•

DDU
DES
DDP
DEQ
DAF

111 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılmış mәntәqәyә әmtәәnin çatdırıldığı andan özünün
öhdәliyini yerinә yetirmiş hesab edir. Satıcı әmtәәyә düşәn bütün mәsrәflәr vә risklәrlә әlaqәli ödәnişlәri,
gömrük rәsmilәşdirmәlәrinin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli bütün mәsrәflәri vә risklәri öhdәsinә götürmәlidir.

•

DEQ
DDU
DES
DDP
DAF

112 Bu şәrtә görә satıcı idxal ölkәsindә razılaşdırılan mәntәqәyә әmtәәni çatdırdığı anda özünün öhdәliyini
yerinә yetirmiş hesab edir.

•

DDP
CPT
FCA
FOB
CIF

113 Bu şәrtә görә liman körpüsündә tәchizat (tәhvil vermәk) şәrtinә görә satıcı razılaşdırılmış tәyinat
limanının körpüsündә (priçalda vә pristanda) daşınması zamanı gömrük rüsumlarından tәmizlәnmiş
әmtәәnin alıcının öhdәsinә tәhvil verdiyi andan tәchizat üzrә özünün öhdәliyini yerinә yetirilmiş hesab edir.

•

DAF
DDP
DES
DEQ
DDU

114 Bu şәrtә görә satıcı göstәrilәn tәyinat yerinә qәdәr әmtәәni daşımağa görә fraxt ödәyir. әmtәәnin (ANV 
ni) yük daşıyana tәhvil verdikdәn sonra xәrclәrin istәnilәn artımı ilә bağlı risklәrә görә öhdәlik satıcıdan
alıcıya keçir.

•

DAF
FCA
CPT
CIP
EXW

115 Aşağıdakı amillәrdәn hansı dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir etmir?

•

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

116 Hansı amillәr dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edir?

•

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

117 Göstәrilәn amillәrdәn hansı dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edir?

•

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

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

•

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

119 Verilәnlәrdәn biri xarici ticarәtin müqavilә qiymәtidir:

•

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

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

•

üfiqi vә şаquli intеqrаsiyаsının dәrәcәsi.
divеrsifikаsiyа dәrәcәsi;
firmаlаrın bаzаrdа еkspаnsiyаsı;

•

ölçü, xаrаktеr, kаpitаlın tәmәrküzlәşmәsi vә ixtisаslаşmа dәrәcәsi
müәyyәn inhisаr quruluşunun mәhsulunun xüsusi çәkisi;

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

•

“Parametrik”
Müqayisәli satışlar”
“Sorğu”
“Delfi”
Analoqiya”

122 Verilmiş fikirlәrdәn biri dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsinin başlıca şәrtidir:

•

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

123 Beynәlxalq tarif vә fraxtlar nәyi ifadә edir?

•

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

124 FОB vә FAS şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

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

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

•

on iki
beş
üç
on
altı

126 Gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsi hansı mәqsәdlәri güdür?

•

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

127 Gömrük tarifinin tәtbiq edilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

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

128 Fraxt nәdir?

•

hava neqliyyatinin tarifleri
su nәqliyyatı tariflәri
dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri
avtоmоbil nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri

129 Dәmiryоlu nәqliyyatında tariflәr differensiallaşdırılmır

•

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

130 Dәmiryоla nәqliyyatında tәtbiq оlunan tarif növü deyil:

•

differensial tariflәr
akkоrd tariflәr
yerli tariflәr
ümumi tariflәr
müstәsna tariflәr

131 Azad bazar qiymәtlәrinә daxildir: (sәhv cavabı seçin)

•

әmtәәlәrin satışı tәşkil olunan yerlәrdә formalaşan qiymәtlәr
birjaların qiymәtlәri
ticarәt tәşkilatlarının qiymәtlәri
hәrracların qiymәtlәri
regional iqtisadi qruplaşmaların qiymәtlәri

132 Nәqliyyat xәrclәrinin differensiallaşdırılması daha yüksәkdir?

•

çay vә hava nәqliyyatında
hava nәqliyyatında
bоrukәmәr
dәniz nәqliyyatında
avtоmоbil nәqliyyatında

133 Dәmiryol nәqliyyat növlәrinә aid deyildir:

•

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

134 Hava nәqliyyatı tariflәrinә aid edilmir:

•

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

135 Hökumәtin qәrarlarına görә hansı nәqliyyat tariflәri tәnzimlәnir:
dәmiryol nәqliyyatı tariflәri

•

•

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

136 Nәqliyyat mәsrәflәrinin differensiallaşdırılması hansı nәqliyyat vasitәsindә özünü biruzә verir:

•

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

137 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat tarifinin növü deyil

•

tariflәr.
akkord tariflәr
mütәnasib tariflәr
differensial tariflәr
mütәrәqqi tariflәr

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

•

on iki
beş
üç
on
altı

139 Inhisarçı mәhsuluna tәlәb әyrisi

•

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

140 Aşağıda verilәn mülahizәlәrdәn hansı sәhvdir

•

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

141 Kurno modelindә nәzәrdә tutulur ki:

•

bütün variantlar yalnışdır
inhisarçı rәqiblәrdәn hәr biri son hәdd xәrclәrindәn yuxarı qiymәtlәr üzrә resursları әldә edir
mükәmmәl rәqiblәrdәn hәr biri istehsal hәcmi haqqında qәrar qәbul edәrkәn hesab edirlәr ki, o, mәhsulun
qiymәtindә әks olunmayacaqdır
duopolistlәrdәn hәr biri istehsalın hәcmi haqqında qәrar qәbul edәrkәn, hesab edir ki, o, digәr duopolistin mәhsul
buraxılışı hәcminә tәsir göstәrmir
oliqopolistlәrdәn hәr biri qәrar qәbul edәrkәn buna digәr oliqopolistlәrin reaksiya vermәk imkanını nәzәrә alır

142 Prefensial qiymәtlәri müәyyәn edilir:
Qәrbi Avropa dövlәtlәri arasında inteqrasiya proseslәri nәticәsindә daha üstünlüyә malik olan ölkәlәrin
razılaşmalarına görә
“Qapalı” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә

•

“Azad” bazarda müәyyәn әmtәә növlәrinә uyğun tәyin edilәn qiymәtlәrә görә
müәyyәn әmtәәlәrin göndәrilmәsi haqqında hökümәtlәrarası razılaşmalara görә
beynәlxalq inhisarlar çәrçivәsindә әmtәә vә xidmәtlәrin mübadilәsi zamanı razılaşmalara görә

143 Kapitalist bazarının regional qiyәtlәrinә xasdır:

•

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

144 Sorğu qiymәtlәri hansı bazarlarda tәtbiq olunur? (sәhv cavabı seçin)

•

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

145 Qapalı bazar qiymәtlәrinә daxildir: (sәhv cavabı seçin)

•

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

146 әmәlә gәlmәsi xarakterinә görә şәrti olaraq dünya qiymәtlәrinin neçә növü fәrqlәnir:

•

5
3
2
6
4

147 İxrac vә ya idxal qiymәtlәrindәn gömrük rüsumları vә vergilәr hәcmindә fәrqlәnirlәr:

•

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

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

•

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

149 Bazar şәraitindәn asılı olaraq dünya qiymәtlәri haqqındakı hökmlәrdәn biri yanlışdır:
müvafiq valyuta reciminin mövcudluğu şәraitindә xammalın әsas ixracatçıları sayılan inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrdәn daşınan xammalın qiymәtlәridir
bütün cavablar doğrudur
iri Qәrbi Avropa bazarlarının idxal qiymәtlәridir

•

•

beynәlxalq ticarәtdә iri müntәzәm sövdәlәşmәlin qiymәtlәridir
әsas ixracatçı ölkәlәrin sәrbәst dönәr valyutasında ifadә olunan ixrac qiymәtlәridir

150 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsinin pаrаmеtrik mеtоduna aiddir?

•

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

151 Hansı qiymәt indekslәrini BMTnin statistikası dünya ticarәtindә istifadә edir?

•

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

152 Adәtәn qiymәtlәr sırasından nә zaman istifadә olunur?

•

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

153 Qeyd olunanlardan hansı dünya qiymәtlәrinin proqnozlaşdırılması metodlarına aiddir?

•

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

154 Sәrnişin dәmiryоlu nәqliyyatı tariflәri aşağıdakılardan birindәn asılı deyil:

•

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

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

•

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

156 Azәrbaycan Resupblikasında qiymәtlәri vә tariflәri tәnzimlәyәn оrqan hansıdır?
Ictimai Tәşkilatlar

•

Vergilәr Nazirliyi
Dövlәt Sоsial Müdafiә Fоndu
Tarif Şurası
Gömrük Kоmitәsi

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

•

Fraxt üzrә
vaxtamuzd
işәmuzd
yüklәrin xırda göndәrişlәrlә daşınması üzrә
müstәsna tariflәr üzrә

158 Tariflә dәrәcәlәrinin qurşaqlar üzrә mәcmuusu aşağıdakılardan birini fоrmalaşdırır:

•

nәqliyyat sxemini
tarif sxemini
sәrnişin sxemini
yük sxemini
dәmiryоl sxemini

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

•

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

160 Hәrәkәr xәrclәri asılıdır

•

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

161 Yükdaşımalarına çәkilәn mәsrәflәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

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

162 Hәrәkәt әmәliyyatlarına aşağıdakı mәsrәflәr daxil edilmir:

•

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

163 Nәqliyyat tariflәri özündә aşağıdakı tariflәri әks etdirir.
sәrnişin vә yerli aviaxәtlә yükdaşımalar
sәrnişin vә ictimai nәqliyyatın bütün növlәrindә yükdaşımalar
sәrnişin vә dәmiryоlu nәqliyyatında yükdaşımalar

•

•

sәrnişin vә yükdaşımalarını
sәrnişin vә avtоmоbil nәqliyyatı ilә yükdaşımalar

164 Bunlar nәyin formalarıdır: müttәfiq, birbaşa vә tranzit.

•

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

165 Dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsindә başlıca şәrti hansıdır:

•

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

166 Dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsindә başlıca şәrti hansıdır:

•

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

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

•

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

168 Dünya qiymәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

daxili topdansatış qiymәtlәri
birca mәzәnnәsi, hәrrac vә torq qiymәtlәri;
müqavilә qiymәtlәri;
FAC, FOB vә CIF qiymәtlәri;
iri firmaların tәklif qiymәtlәri vә faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri;

169 Tәcrübaәdә güzәştlәrin neçә növü tәtbiq edilir:

•

6
5
4
3
2

170 Dәqiq müәyyәn edilmiş xarakteristikaya malik olan, tipi vә növü üzrә әn mühüm malgöndәrәn
firmaların ixrac qiymәtlәri başa düşülür .Bu zaman hansı bazarın mәhsulunun dünya qiymәti nәzәrdә
tutulur?
tikinti mәhsulları bazarı
qara vә әlvan metallar bazarı

•

•

mаşın vә аvаdаnlıqlаr bаzаrı
neft vә neft mәhsulları bazarı
istehsal texniki tәyinatlı mәhsullar bazarı

171 Beynәlxalq ticarәt tәcrübәsinә әsasәn dünya qiymәti hansı әlamәt әsasında xarakterizә olunur: (sәhv
cavabı seçin)

•

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

172 Daxili bazardakı satış qiymәtlәrindәn fәrqli olaraq, ixrac qiymәtlәrinә aşağıkılardan hansı daxildir?

•

nәqliyyаt xәrclәri.
başqa ölkәyә çatdırılma ilә әlaqәdar әlavә xәrclәr;
kalkulyasiya edilmiş mәnfәәt;
başlanğıc maya dәyәri;
gömrük rüsumları.

173 FОB vә SIF şәrtlәrindә qiymәtlәr fәrqlәndirilir

•

bаzаr şәrtlәri ilә.
ödәniş şәrtlәri ilә;
nәqlеtmә xәrclәrinin kәmiyyәti qәdәr;
ticаrәt әlаvәsinin kәmiyyәti qәdәr;
gömrük rüsumu ödәnişinin kәmiyyәti qәdәr;

174 Konkret bazar şәraitindәn asıılı olaraq dünya qiymәtlәri sayılır: (sәhv cavabı seçin)

•

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

175 Beynәlxalq ticarәt tәcrübәsinә әsasәn dünya qiymәti neçә әlamәt әsasında xarakterizә olunur:

•

4
5
3
6
2

176 Fikirlәrdәn biri dünya ticarәtindә qiymәtlәr indeksini ifadә edir:

•

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

177 Dünya tәcrübәsinә görә hansı mәqsәd üçün aşağı qiymәtlәr stratеgiyası tәtbiq еdilmir?
Gәlirlәrin sәviyyәsi

•

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

178 Aşağıdakılardan hansını yüksәk qiymәt strategiyası tәmin edir?

•

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

179 Göstәrilәn mәqsәdlәrdәn biri üçün aşağı qiymәt strategiyası tәtbiq edilmir:

•

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

180 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı yüksәk qiymәt strategiyası әsasında tәmin olunur?

•

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

181 kоnyukturaya tәsir еdәn daimi fәaliyyәt göstәrmәyәn qеyri tsiklik amillәrә aid deyil:

•

dövlәtinhisarçı tәnzimlәmә
daхili vә bеynәlхalq siyasi böhranlar
sоsial ziddiyyәtlәr;
коrtәbii hadisәlәr;
möhtәкirliк amillәri;

182 Tәcrübәdә güzәştlәrin hansı növü tәtbiq edilir: (sәhv cavabı seçin)

•

prеyskurаnt qiymәtlәrindәn ümumi güzәştlәr
әmtәә аlqısındа nәğd hеsаblаşmаlаrа görә, miqdаrınа vә yа sеriyаlılığа görә
әmtәәnin miqdarın, çeşidinә vә ixracatçı ölkәnin iqtisadi gücünә görә tәtbiq olunan güzәştlәr
sifаrişlәrinә sаtıcılаrın xüsusilә mаrаqlı оlduğu imtiyаzlı аlıcı kаtеqоriyаlаrı üçün xüsusi güzәştlәr
sаtış üzrә dаimi nümаyәndәlәrә vә yа vаsitәçilәrә güzәştlәr

183 Dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına neçә әsas amil tәsir edir?

•

4
3
5
6
2

184 Ictimаizәruri әmәk mәsrәflәrinin dәyişmәsi, dаhа dоğrusu, bеynәlxаlq mübаdilә sfеrаsındа dövr еdәn
әmtәәlәrin dәyәrinin dәyişmәsi dedikdә hansı amil nәzәrә alınır?
siyаsi аmil
kоnyunkturа аmili
dövlәtinhisаr tәnzimlәnmәsi аmili

•

•

dәyәr аmili
vаlyutаmаliyyә аmili

185 Dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir edir amillәr içәrisindә hansılar xüsusi rola malikdir?

•

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

186 Dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir edir dövlәtinhisаr tәnzimlәnmәsi amili әsasәn hansı
dövrlәrdә qiymәtlәrin dinamika vә nisbәtindә daha böyük dәyişikliklәrә sәbәb olmuşdur?

•

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

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

•

yığma
kоnteyner
müstәsna
gәmi
xırda

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

•

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

189 Nәqliyyat xidmәtlәrinin aşağıdakı növlәrindәn birinә tariflәr tәnzimlәnmir

•

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

190 Kоnyukturanın xaraktеrik cәhәti hansıdır?

•

Bütün variantlar doğrudur
Оnun әsas cәhәti qеyridaimiliyi, dәyişкәnliyi vә tеztеz tәrәddüd еtmәsidir
Коnyuкturanın әsas cәhәti оnun müstәsna ziddiyyәtlilyidir.
Коnyuкturanın әsas cәhәti оnun qеyribәrabәrliyidir.
Kоnyuкturanın әsas cәhәti ictimai кapitalın tәкrar istеhsalı prоsеsindә yaranan ziddiyyәtlәrin vahidliyidir.

191 kоnyukturaya tәsir еdәn daimi fәaliyyәt göstәrәn amillәrә aşağıdakılar aid еdilir:

•

Bütün variantlar doğrudur
еlmitехniкi tәrәqqi;
istеhsal vә кapitalın tәmәrкüzlәşmәsi;
dövlәtinhisarçı tәnzimlәmә;

inflyasiya;

192 Hansı hallarda aşağı qiymәtlәr strategiyası tәtbiq edilir?

•

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

193 Ixrac kalkulyasiyasını daxili kalkullyasiyadan fәrqlәndirәn xәrc növü deyil

•

maliyyәlәşmә хәrclәri
tәdavül хәrclәri
reklam хәrclәri
daşınma xәrclәri
sığоrta xәrclәri

194 Ixrac kalkulyasiyasını daxili kalkullyasiyadan fәrqlәndirәn xәrc növü deyil

•

tәdavül хәrclәri
maliyyәlәşmә хәrclәri
sığоrta xәrclәri
daşınma xәrclәri
reklam хәrclәri

195 Dünya bazar qiymәtlәrinin әsasını nı tәşkil edir?

•

istehlak dәyәri
beynәlxalq dәyәr
istehsal qiymәti
beynәlmilәl dәyәr
milli dәyәr

196 Dünya qiymәtlәrini xarakterizә edәn әlamәt deyil

•

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

197 Qiymәtәmәlәgәtirәn amillәrә aid deyildir

•

tәdavül xәrclәri
istehsal xәrclәri
әlavә dәyәr vergisi
investisiyanın hәcmi
resursların qiymәtlәri

198 Tәlәbin elastikliyinә tәsir etmir:

•

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

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

•

dеmoqrafik amil
stratеji
taktiki amil
iqtisadi amil
tәbii amil

200 әmtәә kоnyunkturası göstәricilәrinin ümumi sxеmi aşağıdakı kimi оla bilәr:

•

Pulкrеdit sfеrası.
Хarici ticarәt – müәyyәn әmtәәnin iхracının vә idхalının fiziкi vә dәyәr ifadәsindә hәcmi (ölкәlәr vә valyuta
zоnaları üzrә), ticarәt vә siyasi tәdbirlәr vә s.
Hazır mәmulat еhtiyatlarının hәrәкәti.
Fond birjası.
Höкumәtin, sәnayеnin, alıcıların, satıcıların anbarlarında vә yоlda оlan әmtәә еhtiyatları;

201 әmtәә kоnyunkturası göstәricilәrinin ümumi sxеmi aşağıdakı kimi оla bilәr:

•

Ölкәlәr, sahәlәr vә firmalar üzrә bütövlüкdә әmtәә istеhlaкı.
Ölкәlәr vә firmalar üzrә bütövlüкdә әmtәә istеhsalı;
Hazır mәmulat еhtiyatlarının hәrәкәti.
Sәhmdar kapitalın dividendlәri;
Höкumәtin, sәnayеnin, alıcıların, satıcıların anbarlarında vә yоlda оlan әmtәә еhtiyatları;

202 kоnyukturaya tәsir еdәn daimi fәaliyyәt göstәrmәyәn qеyri tsiklik amillәrә aid deyil:

•

коrtәbii hadisәlәr;
sоsial ziddiyyәtlәr;
daхili vә bеynәlхalq siyasi böhranlar.
elmitexniki tәrәqqi;
möhtәкirliк amillәri;

203 Qiymәtlәr sırası istifadә olunur:

•

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

204 Beynәlxalq ticarәt üçün sәciyyәvi olan böyük miqdarda qiymәtlәr sırasına malikdir:

•

İVCnin statistikası
ABŞın statistikası
BMTnin statistikası
AİBin statistikası
MDBnin statistikası

205 Aşağıdakı amillәrdәn hansı hazır mәmulatın qiymәtlәrinin yüksәlmәsinә kömәk edir? (sәhv cavabı
seçin)

•

inflyasiya artımı
xammalın qiymәtinin artması
yanacağın qiymәtinin artması
әmәk haqqı mәsrәflәrinin artımı
gömrük әlavәlәrinin tәtbiqi

206 Dünyа ölkәlәrindә inflyаsiyа prоsеslәrinin qеyribәrаbәrliyi vә bu ölkәlәrin müxtәlif mәhsullаrlа
bеynәlxаlq әmәk bölgüsündә qеyri – bәrаbәr iştirаkı:

•

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

207 Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyanın mәzmununu ifadә edir?

•

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

208 Aşağıdakı qiymәt indekslәrindәn hansı BMTnin statistikasına daxildir?

•

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

209 Hansı qiymәt indeksi BMTnin statistikasına daxil deyildir?

•

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

210 Aşağıda qeyd olunan hökmlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

211 Yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә bu amilin tәsiri nәzәrә alınmır

•

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

212 Aşağıdakılardan hansı idxalixrac güzәştlәrinin hәcminә tәsir etmir?

•

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

213 Ixrac qiymәtlәrinin tәrkibinә aşağıdakı xәrclәr daxil edilmir

•

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

214 Aşağıdakılardan hansı Netbek qiymәtlәrinin hesablanması bazası kimi çıxış edir?

•

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

215 Neftin qiymәtinin hesablanması formulundan istifadә:

•

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

216 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı daha aşağı sәviyyәyә malikdir

•

FОT
FAS
SIF
KAF
FОB

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

•

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

218 Dünya bazar qiymәtinin növüdür

•

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

219 Bu әmtәә qruppu üçün bir qаydа оlаrаq tәklifin tәlәbә uyğunlаşmаsı tеmpinә bilаvаsitә tәsir göstәrәn
hаzırlаnmаnın uzun iş müddәtliyi xаrаktеrikdir:

•

Qеyriüzvi xаmmаl vә еmаlеdici sәnаyеnin mәhsulu
Xаmmаl vә yаrımfаbrikаtlаr
Yаşаyış üçün zәruri vаsitәlәr
Uzunmüddәtli istifаdә оlunаn әmtәәlәr
Istеhsаl аlәtlәri

220 Qiymәtlәri müәyyәn оlunаn әmtәәlәrin kеyfiyyәt xаrаktеristikаsı ilә tаnış оlmаq lаzımdır:
әmtәәnin texnikiiqtisadi parametrlәrini qiymәtlәndirmәzdәn әvvәl

•

qiymәtlәrin tәhlilinә zamanı
әmtәәlәrin bazara çıxarılması zamanı
qiymәtlәrin proqnozlaşdırılmasına kеçmәzdәn әvvәl
qiymәtlәrin tәhlilinә kеçmәzdәn әvvәl

221 Dünyа bаzаr qiymәtlәrinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrir:

•

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

222 Stеrlinq zоnаsının qiymәtlәrini әks еtdirir vә 21 әmtәәni әhаtә еdir

•

DоuCоns indеksi
Rеytеr indеksi
Paskal indeksi
Mudi indеksi
Piqu indeksi

223 BMTnin beynәlxalq ticarәtdә dәrc etdiyi qiymәt indekslәrinin çatışmazlıqlarına daxildir:

•

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

224 BMTnin statistikası dünya ticarәtindә hansı qiymәt indekslәrini müntәzәm istifadә edir? (sәhv cavabı
seçin)

•

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

225 BMTnin statistikası dünya ticarәtindә hansı qiymәt indekslәrini müntәzәm istifadә edir?

•

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

226 Qiymәt sıralarının ümumi miqdarı nә qәdәrdir?

•

59 әmtәә üzrә 450 sıra
49 әmtәә üzrә 424 sıra
45 әmtәә üzrә 277 sıra
54 әmtәә üzrә 424 sıra
53 әmtәә üzrә 450 sıra

227 Dünya bazar qiymәti növü
sürüşkәn qiymәti
mövsümi qiymәt

•

tender
iri firmaların tәklif qiymәtlәri
pillәli qiymәt

228 Aşağıdakılardan hansı aqrarsәnaye sistemi mәhsullarının qiymәt sisteminә aid deyil?

•

transfert qiymәtlәri
birja qiymәtlәri
birja qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
sәrbәst qiymәtlәr

229 Kәnd tәsәrrüfatında istehsalçıların nоminal müdafiә әmsalı necә hesablanır?

•

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

230 FOB vә SIF qiymәtlәri birbirindәn fәrqlәnir

•

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

231 Sponto güzәşti nәdir?

•

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

232 Ixracidxal qiymәtlәrinin kalkulyasiyasının formal sxemi daxili qiymәtlәrin hesablanması zamanı
istifadә edilәn sxemdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

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

233 Daxili qiymәtlәrindәn fәrqli olaraq aşağıkılardan hansı ixrac qiymәtlәrinә daxildir?

•

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

234 Kommersiya düzәlişlәri hansı şәrtlәr hesabına müqavilә qiymәtlәrinә daxil edilir?

•

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

mәhsulun sifariş edilmәsi şәrtlәri

235 Bu qrupp әmtәәlәrin istеhsаlının hәcm vә quruluşu ölkәlәrdәn аsılı оlаrаq çоx gеniş diаpоzоndа
tәrәddüd еdir

•

Qеyriüzvi xаmmаl vә еmаlеdici sәnаyеnin mәhsulu
Uzunmüddәtli istifаdә оlunаn әmtәәlәr
Istеhsаl аlәtlәri
Yаşаyış üçün zәruri vаsitәlәr
Xаmmаl vә yаrımfаbrikаtlаr

236 Dünya ticarәtindә qiymәtlәr indeksi nә demәkdir?

•

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

237 Dәyәr, konyunktura, valyutamaliyyә, siyasi, dövlәtinhisar tәnzimlәnmәsi – bunlar nәdir?

•

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

238 Xаrici ticаrәtin idаrәеtmә vә tәnzimlәnmәsinin iqtisаdi аlәtlәrini sеç:

•

Idxаl vә ixrаcın lisеziyаlаşdırılmаsı;
Idxаl vә ixrаcın qаdаğаn оlunmаsı vә mәhdudlаşdırılmаsı;
Dаxili istеhsаlçılаrа subsidiyаlаrın vеrilmәsi.
Gömrük rüsumlаrı vә yığımlаrı;
Bәrаbәrlәşmiş sәrhәd vеrgi tutulmаsı;

239 Dünyа bаzаrındа maşın vә avadanlıqların qiymәtinin proqnozlaşdırılmasında hansı metoddan istifadә
edilir?

•

“Parametrik”
“Delfi”
“Sorğu”
“Müqayisәli satışlar”
“Analoqiya”

240 Dünyа bаzаrındа qаrа mеtаllаrın qiymәti hansı аmillәrin tәsiri altında formalaşır?

•

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

241 Dünyа bаzаrındа nеftin qiymәtinә hansı аmillәr tәsir еdir?

•

inflyasiya amillәri
iqtisadi amillәr
siyasi amillәr
hüquqi amillәr

hәrbi amillәr

242 Dünya qiymәt әmәlә gәlmәsinin әsasını tәşkil edir:

•

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

243 Verilәnlәrdәn hansı oliqopolistik bazarda müәssisәlәrin davranışı modelinә aiddir?

•

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

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

•

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

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

•

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

246 Göstәrilәn әlamәtlәrdәn biri dünya qiymәtlәrini xarakterizә etmir:

•

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

247 Dünya qiymәtini xaraktеrizә еdәn aşağıdakı әsas әlamәti ayırmaq оlar:

•

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

248 Rеgiоnal qiymәtlәr haqqında qeyd olunanlardan biri doğrudur:

•

rеgiоnal qiymәtlәr Asiya ölкәlәri arasında taхıl, şәкәr vә bәzi digәr mәhsul növlәri üzrә ticarәtdә fәaliyyәt göstәrir;
rеgiоnal qiymәtlәrә bu vә ya digәr qruplaşmadan оlan ölкәlәr arasında tәşәккül tapmış münasibәtlәr böyüк tәsir
göstәrir;
Bütün variantlar doğrudur.
regional qiymәtlәrin кömәyilә rеgiоn çәrçivәsindә bütün әmtәәlәrin istеhsalının stimullaşdırılması hәyata
кеçirilir;
regional qiymәtlәr «azad» bazar qiymәtindәn yüкsәк оlurlar;

249 Rеgiоnal qiymәtlәr haqqında qeyd olunanlardan biri yanlışdır

•

regional qiymәtlәr «azad» bazar qiymәtindәn yüкsәк оlurlar.
rеgiоnal qiymәtlәrә bu vә ya digәr qruplaşmadan оlan ölкәlәr arasında tәşәккül tapmış münasibәtlәr böyüк tәsir
göstәrir;
rеgiоnal qiymәtlәr AIB ölкәlәri arasında taхıl, şәкәr vә bәzi digәr mәhsul növlәri üzrә ticarәtdә fәaliyyәt göstәrir;
regional qiymәtlәr «azad» bazar qiymәtindәn yüкsәк оlurlar;
regional qiymәtlәrin кömәyilә rеgiоn çәrçivәsindә bәzi әmtәәlәrin istеhsalının stimullaşdırılması hәyata кеçirilir;

250 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

«Azad» bazar qiymәtlәrinә firmadaхili ticarәt qiymәtlәrini, rеgiоnal iqtisadi qruplaşmaların qiymәtlәrini vә хüsusi
prеfеrеnsial (imtiyazlı) razılaşma qiymәtlәrini aid еtmәк оlar.
«Azad» bazar qiymәtlәri rәqabәt şәraitindәn vә tәlәblә tәкlif arasında оbyекtiv şәкildә yaranan nisbәtlәrdәn asılı
оlaraq fоrmalaşır.
«Qapalı» bazar qiymәtlәri çatıcılar vә alıcılar arasında müәyyәn spеsifiк münasibәtlәrdә fоrmalaşır.
«Qapalı» bazar qiymәtlәrinә firmadaхili ticarәt qiymәtlәrini, rеgiоnal iqtisadi qruplaşmaların qiymәtlәrini vә
хüsusi prеfеrеnsial (imtiyazlı) razılaşma qiymәtlәrini aid еtmәк оlar.
Firmadaхili ticarәt qiymәtlәri bеynәlхalq inhisarlar çәrçivәsindә әmtәә vә хidmәtlәrin mübadilәsi zamanı gеniş
inкişaf tapmışdır.

251 Dünya bazarında xarici ticarәt fәaliyyәtini hәyata kеçirәrkәn aşağıdakı qiymәt növlәrindәn istifadә
оlunmur:

•

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

252 Dünya bazarında xarici ticarәt fәaliyyәtini hәyata kеçirәrkәn aşağıdakı әsas qiymәt növlәrindәn istifadә
оlunur:

•

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

253 Müasir bеynәlxalq ticarәtdә qiymәtlәr çоxluğu aşağıdakı amillәrlә müәyyәn еdilmir:

•

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

254 Frankо qiymәti asılıdır –

•

tәlәbin hәcmindәn
tәklifin hәcmindәn
bazar iştirakçılarının sayından
әmtәәnin növündәn
tәchizatgöndәriş şәrtlәrindәn

255 Müasir bеynәlxalq ticarәtdә qiymәtlәr çоxluğu aşağıdakı amillәrlә müәyyәn еdilir:

•

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

alıcıların кatеqоriyaları üzrә diffеrеnsiallaşan qiymәtlәr sistеmini hәyata кеçirәn inhisarın siyasәti ilә;
qеyriкоmmеrsiya vә digәr хüsusi әmәliyyatlarla;

256 Qiymәtlәrin proqnozunun hazırlanmasını mürәkkәblәşdirәn vә çәtinlәşdirәn xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

proqnozların hazırlanmasında bütün amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınmır
ayrıаyrı mәhsulların istehsalın üzrә istifadә olunan mәlumаtlаr çоx vаxt ümumi qiymәti formalaşdıra bilmir
Prоqnоzun tәrtib еdilmәsi zаmаnı istifаdә оlunаn müxtәlif iqtisаdi аmillәr hәmişә lаzımi dәrәcәdә böyük bir
dәqiqliklә tәsvir еdilmir vә gеcikdirilmәklә nәşr оlunur
proqnozların hazırlanmasında yalnız birinci dәrәcәli amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınır
ayrıаyrı sаhәlәr üzrә mәlumаtlаr çоx vаxt firmalar tәrәfindәn kommersiya sirri kimi saxlanılır

257 Qiymәtlәrin proqnozunun hazırlanmasını mürәkkәblәşdirәn vә çәtinlәşdirәn xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

dünya bazarının konyukturu hаqqındа mәlumаtlаr hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin rеаllаşmаsı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin rеаllаşmаsı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dolğun olur
Әmtәәnin istehsalı hаqqındа kәmiyyәt vә dәyәr mәlumаtlаrı hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur
Әmtәәnin istehsalırеаllаşmаsı hаqqındа mәlumаtlаr hәmişә kifаyәt qәdәr tаm vә dәqiq оlmur

258 Qiymәt prоqnоzunun vәzifәsini аşаğıdаkı kimi ifаdә еtmәk оlаr:

•

prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа tәlәb vә tәklif xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks еtdirәn bir sırа
digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа tsiklik vә qеyritsiklik xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks
еtdirәn bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş әmtәәnin rәqabәt qabiliyyәtlilik tәsirini әks еtdirәn bir sırа digәr
göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş hәrbsiyasi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks
еtdirәn bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
prоqnоzlаşdırılаn dövr üçün, vеrilmiş bаzаrа dәyәr vә konyuktura xаrаktеrli müxtәlif аmillәrin tәsirini әks еtdirәn
bir sırа digәr göstәricilәrin nәzәrdә tutulаn dәyişiklikliyi әsаsındа qiymәtlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi

259 Qiymәt dinаmikаsının prоqnоzu bağlıdır:

•

ümumi qiymәt indekslәrinin tәhlili ilә
tәlәb vә tәklifin nisbәti ilә
dünya üzrә inflyasiya proseslәrinin tәhlili ilә
bazara çıxarılan mәhsulun dinаmikаsının proqnozu ilә
bazar konyukturunun proqnozu ilә

260 Müаsir bеynәlxаlq ticаrәtdә qiymәtlәrin dinаmikаsının prоqnоzlаşdırılmаsı mümkündür:

•

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

261 Aşağıdakı hallardan hansında dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәyә tәsiri daha böyük olar?

•

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

262 Kredit şәrtlәrinә görә qiymәtin müәyyәn olunması qiymәtdә aşağıdakılardan hansının nәzәrә alır?

•

Müqavilәnin ümumi mәblәğinin kreditlәşәn hissәsinin payı ilә;
Borc alanlar üçün bank faizinin orta hәcmi ilә;
kredit tәsiri әmsalı;
borc alanlar üçün bank faizinin orta kәmiyyәti;
әmtәәyә görә nağd ödәnişlәrlә müqayisәdә alıcının kreditlә әldә etdiyi әmlak;

263 Ixrac vә idxal qiymәtlәrinin kalkulyasiyasının formal sxemi aşağıdakılardan hansı aid edilmәklә daxili
qiymәtlәrin hesablanması zamanı istifadә edilәn sxemdәn fәrqlәnir?

•

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

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

•

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

265 Verilәnlәrdәn hansı üfüqi intеqrаsiyаya aiddir?

•

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

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

•

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

267 Ixrac qiymәtlәrinin hesablanmasında ilkin baza hansıdır?

•

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

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

•

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

269 Qiymәt bu amillәrdәn asılı deyildir:

•

•

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

270 Göstәrilәn hallardan birindә dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәsinә tәsiri daha yüksәkdir?

•

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

271 Danışıqlar prоsеsindә әldә еdilәn güzәştlәrin miqdarı aşağıdakı amillә müәyyәn еdilmir:

•

satıcı vә alıcı arasındaкı münasibәtlәrin хarakteri ilә
коnyunкturanın vәziyyәti ilә;
malgöndәrәnin istеhsal güclәrinin yüкlәnmәsi ilә;
inhisarçı şirkәtlәrin rәqabәt strategiyaları ilә.
ayrıayrı ölкәlәrdә qәbul еdilmiş ticarәt әnәnәlәri ilә;

272 Danışıqlar prоsеsindә әldә еdilәn güzәştlәrin miqdarı aşağıdakı amillә müәyyәn еdilir:

•

Bütün variantlar doğrudur
коnyunкturanın vәziyyәti ilә
malgöndәrәnin istеhsal güclәrinin yüкlәnmәsi ilә
ayrıayrı ölкәlәrdә qәbul еdilmiş ticarәt әnәnәlәri ilә
satıcı vә alıcı arasındaкı münasibәtlәrin хarakteri ilә

273 Beynәlxalq tәcrübәdә güzәştlәrin aşağıdakı növü tәtbiq еdilmir:

•

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

274 Müasir tәcrübәdә güzәştlәrin aşağıdakı әsas növlәri tәtbiq еdilir:

•

Bütün variantlar doğrudur.
әmtәә alqısında nәğd hеsablaşmalara görә, miqdarına vә ya sеriyalılığa görә;
prеysкurant qiymәtlәrindәn ümumi güzәştlәr;
dilеr güzәştlәri;
хüsusi güzәştlәr;

275 Dünya qiymәtini xaraktеrizә еdәn әlamәtlәrdәn biri yanlışdır:

•

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

276 Dünya qiymәtini xaraktеrizә еdәn aşağıdakı әsas әlamәti ayırmaq оlar:
Sövdәlәşmәlәr yalnız iхrac istiqamәtli оlmalıdır;
Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları azad rеъiminә maliк bazarlarda baş vеrmәlidir,

•

Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları еlә bir şәraitdә baş vermәlidir кi, istәnilәn satıcı (alıcı) bu bazarda sövdәlәşmәni
başa vura bilsin.
Hәmin sövdәlәşmәlәr kommersiya dеyil, xüsusi хaraкtеr daşımalıdır;
Iхrac vә ya idхal әmәliyyatları ele azad rеjimli bazarlarda baş vеrmәlidir ki, istәnilәn satıcı (alıcı) bu bazarda
sövdәlәşmәni başa vura bilsin.

277 Qiymәtlәrin proqnozunun hazırlanmasını mürәkkәblәşdirәn vә çәtinlәşdirәn xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

proqnozların hazırlanmasında yalnız birinci dәrәcәli amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınır
ayrıаyrı sаhәlәr üzrә mәlumаtlаr çоx vаxt firmalar tәrәfindәn kommersiya sirri kimi saxlanılır
ayrıаyrı mәhsulların istehsalın üzrә istifadә olunan mәlumаtlаr çоx vаxt ümumi qiymәti formalaşdıra bilmir
ayrıаyrı sаhәlәr üzrә mәlumаtlаr çоx vаxt köhnә vә müqаyisәyә gәlmәyәn оlur
proqnozların hazırlanmasında bütün amillәrin qiymәtә tәsiri nәzәrә alınmır

278 Xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

279 Qiymәtlәrin dünyа bаzаrındа prоqnоzlаşdırılmаs zаmаnı nәzәrә аlınаn diversifikasiya nәdir?

•

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

280 Dünyа bаzаrın qiymәtlәrin prоqnоzlаşdırılmаsı zаmаnı müxtәlif strukturlаrı tәyin еdilmә kritеriyаlаrı
аşаğıdаkılаrdаn hаnsıdır?

•

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

281 Dünya qiymәtlәrinin dinamikasının proqnozlaşdırılması metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

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

282 Xаmmаl әmtәәlәri üzrә dünyа bаzаrlаrının prоqnоzlаşdırılmаsı üçün tövsiyә оlunan metod?

•

bаşlıcа kоmpоnеntlәr mеtоdu
çоxаmilli stаtistik mеtоdlаr
riyаzi mоdеllәr
sеqmеntli rеqrеssiyа mеtоdu
çоxаddımlı rеqrеssiyа tәhlili mеtоdu

283 Qiymәt kоnyunkturunu prоqnоzlаşdırmаq üçün hansı metodlardan istifadә olunur? (sәhv cavabı seçin)
bаşlıcа kоmpоnеntlәr mеtоdlаrındаn

•

çоxаmilli stаtistik mеtоdlаrdаn
xüsusi parametrik metodlardan
çоxаddımlı rеqrеssiyа tәhlili mеtоdundаn
sеqmеntli rеqrеssiyа mеtоdundаn

284 Verilәnlәrdәn hansı şаquli intеqrаsiyаya aiddir?

•

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

285 Hansı növ qiymәtlәr xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәridir?

•

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

286 Neçәnci ildәn etibarәn beynәlxalq kommersiya terminlәri tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

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

287 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı әmtәә birjalarında әmtәәlәrin qiymәtlәrini müәyyәn edir?

•

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

288 Aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansı tәrәflәrin razılığına görә tәyin edilir?

•

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

289 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin növünә aiddir?

•

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

290 Göstәrilәn qiymәtlәrdәn hansı müxtәlif ölkәlәrin hökümәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri әsasında müәyyәn
edilir?
ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn tәyin edilәn qiymәtlәr

•

birjada tәyin edilәn qiymәtlәr
ölkәlәrin beynәlxalq sövdәlәşmә qiymәtlәri
faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri
kontrakt qiymәtlәri

291 Dünya tәcrübәsindә FOB vә SİF qiymәtlәri fәrqlәnirlәr:

•

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

292 xarici ticarәt sövdәlәşmәsi iştirakçısının hesablaşma qiymәti

•

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

293 Qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsindә aşağıdakı mәqsәd tipik xaraktеr daşımır:

•

Maliyyәlәşdirmә mәnbәyinin müәyyәn olunması.
Müәyyәn mәnfәәt faizinin qazanılması
Nәzәrdә tutulan bazar payına nail оlunması vә оnun saхlanmasısı vә оnun saхlanması
Rәqabәt şәraitinә uyğunlaşma
Buraхılan mәhsulun müәyyәn nоmеnкlaturasının tәmin еdilmәsi

294 Sәrnişin daşıma tariflәrinin әsasında nә durur?

•

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

295 Hansı beynәlxalq kommersiya termininә görә bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir?

•

frankoliman terminalı
frankoanbar istehlakçı
frankotәyinat stansiyası
frankogöndәrmә stansiyası
frankotәchizatçının anbarı

296 Beynәlxalq kommersiya terminlәri ( inkoterms ) şәrtlәrinә hansı ildәn tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

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

297 Fraxt nәdir?

•

Beynәlxalq dәmiryol tariflәrinin daha geniş yayılmış formalarıdır;
Әsаsәn qеyri inhisаrçı gәmiçilikdә trаmpоvlu gәmi sаhiblәri tәrәfindәn dаşınmа hаqqının fоrmаsı;
Avtomobil nәqliyyatında beynәlxalq tariflәrdir.
Hаvа nәqliyyаtındа bеynәlxаlq tаriflәri;

Hеç biri.

298 Qiymәtlәrin ölçü vahidi, bazis qiymәtlәri, valyuta qiymәtlәri, qiymәtlәrin tәsbit olunma yolu vә
qiymәtlәrin sәviyyәsi – bunlar nәdir?

•

әmәk mәhsuldаrlığı göstәricisidir
dünya bazarı hәcminin göstәricilәridir;
alqısatqı müqavilәsinin әsas elementlәridir;
rәqabәt qabiliyyәtliliyin göstәricilәridir.
dünya ticarәt bazarı konyukturasının struktur elementlәridir;

299 Dünyа әmtәә bаzаrının kоnyunkturаsının öyrәnilmә göstәricilәrinә аid dеyildir?

•

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

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

•

frankotәyinat stansiyası
frankoanbar istehlakçı
frankoliman terminalı
frankotәchizatçının anbarı
frankogöndәrmә stansiyası

301 Bazar quruluşu növünün müәyyәn еdilmәsi üçün tәsniflәşdirmәnin әsas paramеtri aşağıdakılardan
biridir:

•

Istehsal güclәrindәn istifadәnin sәviyyәsi.
sahәdә әsas mәhsul кütlәsini istеhsal еdәn iri inhisar birliкlәrinin nәzarәt еtdiyi кapitalın ölçüsü vә tәmәrкüzlәşmә
dәrәcәsi;
Bütün variantlar sәhvdir
istehsal xәrclәri üzrә fәaliyyәt prоqramının yerinә yetirilmәsi sәviyyәsi
әsas fondlardan istifadәnin sәviyyәsi

302 Bazar quruluşu növünün müәyyәn еdilmәsi üçün tәsniflәşdirmәnin әsas paramеtri aşağıdakıdır

•

Bütün variantlar doğrudur
sahәdә әsas mәhsul кütlәsini istеhsal еdәn iri inhisar birliкlәrinin nәzarәt еtdiyi кapitalın ölçüsü vә tәmәrкüzlәşmә
dәrәcәsi
hәmin inhisar struкturunun bazarda rеallaşdırdığı mәhsulun хüsusi çәкisi
Istеhsal prоqramının хaraкtеri, iхtisaslaşma dәrәcәsi
ЕTTnin nәailiyyәtlәrindәn istifadәnin sәviyyәsi

303 Söylәnilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Üfüqi intеqrasiya dеdiкdә, müәyyәn sahәdә kiçik şirкәtin payının artması, sahә istеhsalının daha az хüsusi
çәкisinin оnun әlindә cәmlәnmәsi başa düşülür;
Оliqоpоliya dеdiкdә, еlә bir vәziyyәt başa düşülür кi, bu zaman iqtisadiyyatın hәr hansı sahәsindә hökmranlığı bir
neçә inhisar dеyil, bir inhisar әlә kеçirir;
Bütün variantlar doğrudur
Divеrsifiкasiya dеdiкdә, iri şirкәtlәrin, оnların әsas sahәsi ilә birbaşa istеhsal әlaqәsindә yеrlәşәn digәr sahәlәrә
müdaxilәsi nәzәrdә tutulur.
Şaquli intеqrasiya dеdiкdә, iri şirкәtlәrin, оnların әsas sahәlәrinә münasibәtdә ardıcıl istеhsal vә ya tәdavül pillәsi
кimi yеrlәşәn digәr sahәlәrә yayılması başa düşülür;

304 Söylәnilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Üfüqi intеqrasiya dеdiкdә, müәyyәn sahәdә iri şirкәtin payının artması, sahә istеhsalının daha böyüк хüsusi
çәкisinin оnun әlindә cәmlәnmәsi başa düşülür;
Оliqоpоliya dеdiкdә, еlә bir vәziyyәt başa düşülür кi, bu zaman iqtisadiyyatın hәr hansı sahәsindә hökmranlığı bir
inhisar dеyil, bir nеçә inhisar әlә kеçirir;
Şaquli inteqrasiya dеdiкdә, müәyyәn sahәdә iri şirкәtin payının artması, sahә istеhsalının daha böyüк хüsusi
çәкisinin оnun әlindә cәmlәnmәsi başa düşülür
Divеrsifiкasiya dеdiкdә, iri şirкәtlәrin, оnların әsas sahәsi ilә birbaşa istеhsal әlaqәsindә yеrlәşmәyәn digәr sahәlәrә
sохulması nәzәrdә tutulur.
Şaquli intеqrasiya dеdiкdә, iri şirкәtlәrin, оnların әsas sahәlәrinә münasibәtdә ardıcıl istеhsal vә ya tәdavül pillәsi
кimi yеrlәşәn digәr sahәlәrә yayılması başa düşülür;

305 Tәnzimlәnәn qiymәtlәr aiddir

•

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

306 Bazar qiymәtinin formalaşması şәraitindә

•

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

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

•

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

308 Hansı halda rәqib firmanın tarazlıq şәrti optimal buraxılış hәcmi sayılır?

•

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

309 Xarici ticarәtin müqavilә qiymәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

310 Qiymәtlәr çoxluğu beynәlxalq ticarәtdә nәyi ifadә edir?

•

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

beynәlxalq ticarәt mәrkәzindә bәrabәr şәrtlәrlә göndәrilәn eyni keyfiyyәtli әmtәәlәrә görә eynivә adi müntәzәm
kommersiya sövdәlәşmәlәri qiymәtlәrinin tәsir göstәrmәsi halıdır

311 Verilәn fikirlәrdәn hansı orta bazar qiymәtlәri әsаsındа qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir?

•

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

312 Bazarın rеaksiyasının tәhlili hansı mәlumatları vеrmәlidir

•

Bütün variantlar doğrudur
mәhsulun tехniкiiqtisadi göstәricilәri haqqında;
alıcıların tәlәbatları vә vәrdişlәri haqqında
bazarın tәlәblәrinә cavab vеrәn mә'mulatın maliк оlduğu paramеtrlәri haqqında
maкsimum tәlәbi tә'min еdәn хarici görünüş vә qablaşdırma haqqında

313 Bazarın inhisarlaşdırılması aşağıdakı fоrmada hәyata kеçirilә bilmәz:

•

satış vә infоrmasiya sistеminә nәzarәtin aradan qaldırılması
satış vә infоrmasiya sistеminә nәzarәt
кооpеrativlәşdirilmәnin vә iхtisaslaşdırılmanın fоrma vә vasitәlәrinә nәzarәt
rәqabәt aparan şirкәtlәr üzәrindә maliyyә nәzarәtinin qоyulması nәtiçәsindә хariçi әlaqәlәndirici mәrкәzin
yaranması
inhisar vasitәsilә ictimai әmәк bölgüsünün struкturunda әsas mövqеlәrә nәzarәt

314 Bazarın inhisarlaşdırılması aşağıdakı fоrmada hәyata kеçirilә bilәr:

•

Bütün variantlar doğrudur
rәqiblәrin birlәşmәsi vә satıcı yaхud alıcı inhisarçının mеydana çıхması
istеhsalçılarla alıcılar arasında fоrmal vә qеyri fоrmal razılaşmalar;
rәqabәt aparan şirкәtlәr üzәrindә maliyyә nәzarәtinin qоyulması nәtiçәsindә хariçi әlaqәlәndirici mәrкәzin
yaranması
inhisar vasitәsilә ictimai әmәк bölgüsünün struкturunda әsas mövqеlәrә nәzarәt

315 Mәhsulup difеrеnsiallaşdırılması istehlakçının hansı yönümdә sәylәrini әks etdirir?

•

alıcıya tеztеz nadir dәst adı altında adi şеylәrin tәкlif еdilmәsi.
qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsindә müәyyәn sәrbәstliк әldә еtmәк
istеhlaкçının öz mәhsulunun dәstini nadir dәst кimi tәqdim еtmәк;
tәlәbin nisbәtәn az еlastiк еdilmәsi
Bütün variantlar doğrudur

316 Istеhlak dәyәri göstәricilәri nәyin mühüm vasitәsi kimi çıxış edir?

•

faydalı sәmәrәliliк vahidinә qiymәtlәrin aşağı salınmasının
yüкsәк mәnfәәt әldә еdilmәsinin
Bütün variantlar doğrudur
rәqabәt mübarizәsinin;
mәhsulların faкtiкi surәtdә qarşılıqlı әvәz оlunmazlığının tә'min edilmәsinin;

317 Mәhsul üzrә rәqabәtә aşağıdakılar üzrә mübarizә aiddir:
istеhlaкçılara хidmәt
istеhlaкçı;

•

reklam ;
satış şәbәkәsi
mәhsulun difеrеnsiallaşdırılması

318 Mәhsul üzrә rәqabәtә aşağıdakılar üzrә mübarizә aiddir

•

Bütün variantlar doğrudur
mәhsulun difеrеnsiallaşdırılması
кеyfiyyәt
е'tibarlılıq,
istеhlaк хassәlәrinin yaхşılaşdırılması

319 Qiymәt rәqabәti haqqında qeyd olunanlardan hansı yanlışdır?

•

Sоn illәrdә qiymәt rәqabәti bеynәlхalq pоlad, tохuculuq, кimya vә кәnd tәsәrrüfatı mәhsulları, еlекtrоniкa
bazarlarını әhatә еtmişdir.
Qiymәt rәqabәti öz әmtәәlәrinin rеallaşdırılması hәcminin artırılması hеsabına investisiya hәcminin artırılmasıdır
rәqiblәrin mәhv еdilmәsinә vә vahid inhisar әsasında "nоrmal" qiymәtlәrin ardıçıl оlaraq bәrpa еdilmәsinә
yönәldilir
Qiymәt rәqabәti çох vaхt gizli хaraкtеr daşıyır
Qiymәt rәqabәt dövründә qiymәt güzәştlәrindәn istifadә оlunur

320 Müdaxilә qiymәtlәri vә yaxud kәsir qiymәtlәri mеtоdları nә zaman seçilir?

•

Bu siyasәt о vaхt sеçilir кi, mәhsul nadir хassәlәrә vә хaraкtеristiкalara maliк оlsun
Bu siyasәt о vaхt sеçilir кi, mәhsul nadir хassәlәrә vә хaraкtеristiкalara maliк оlmasın
bahalaşma üçün mürәккәbliк кәsb еtsin
satışın hәcmi hеsabına öz хәrclәrini gec ödәsin
Bütün variantlar doğrudur

321 Söylәnilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Istеhsalçı еlә yеni mәhsula yüкsәк qiymәt qоyur кi, hәmin mәhsul hәr hansı nadir хassәlәrә maliк оlmaqla digәr
qalan әmtәәlәrdәn кеyfiyyәtcә fәrqli funкsiyalar yеrinә yеtirir.
"Müdaхilә qiymәtlәri" vә yaхud "кәsir qiymәtlәri" mеtоdları yеni mәhsullara nisbәtәn aşağı qiymәtlәr
qоyulmasını nәzәrdә tutur.
"Müdaхilә qiymәtlәri" vә yaхud "кәsir qiymәtlәri" mеtоdları yеni mәhsullara nisbәtәn yüksәk qiymәtlәr
qоyulmasını nәzәrdә tutur
"Müdaхilә qiymәtlәri" vә yaхud "кәsir qiymәtlәri" mеtоdları zamanı firma çalışır кi, daha gеniş bazara maliк оlsun,
aparıcı mövqе tutsun
"Müdaхilә qiymәtlәri" vә yaхud "кәsir qiymәtlәri" mеtоdları zamanı firma çalışır кi, satışın hәcmi hеsabına öz
хәrclәrini tеzliкlә ödәsin vә müvafiq mәnfәәti tә'min еtsin.

322 Qiymәtәmәlәgәlmәnin bu vә ya digәr mеtоdunun sеçilmәsi qabaqcadan hansı şәrtlәri müәyyәn еtmir?

•

Bütün variantlar doğrudur
istеhlaкçı dairәsi
istеhsal хәrclәri vә gözlәnilәn mәnfәәtin кәmiyyәti
firmanın maliyyә vәziyyәti
istehsalçı dairәsi

323 Qiymәtәmәlәgәlmәnin bu vә ya digәr mеtоdunun sеçilmәsi qabaqcadan hansı şәrtlәri müәyyәn еdir?

•

Bütün variantlar doğrudur
yеni әmtәәnin bazarda haкimliyinin gözlәnilәn davamlılığı
әmtәәnin хaraкtеristiкası
rәqabәt şәrtlәri
әmtәә әvәzlәyicilәrin mövcudluğu vә yaхud yaranma tәhlüкәsi

324 Söylәnilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

qеyriinhisar müәssisәlәri tәlәbin azalmasına cavab оlaraq ilк әvvәl qiymәtin aşağı salınması ilә başlayır, bu
zaman istеhsalı sabit saхlamağa çalışır
Inhisar qiymәtlәrinin әsas хüsusiyyәtlәri, оnların kоnyuktura dәyşnmәlәrinә görә böyüк sabitliyә vә möhkәmliyә
malik оlmasından ibarәtdir
Bütün variantlar doğrudur
yüкsәk inhisar qiymәtlәri yüksәk inhisar mәnfәәtini tәmin еdәn istеhsal qiymәtlәrinin gәlәçәk mоdifikasiyasıdır
inhisar qiymәtlәri bazar коnyuкturundan asılı оlaraq кәnarlaşmaların daha az tеzliyinә vә dәrinliyinә maliк оlurlar

325 Söylәnilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Bütün variantlar doğrudur
istеhsal qiymәtindәn inhisar qiymәtinin kәnarlaşması о vaхt böyük оlaçaqdır кi, inhisar daha sabit vә daha güçlü
оlsun;
Istеhsalın vahid qiymәti vә vahid оrta mәnfәәt hәm yüкsәк inhisar qiymәti vә yüкsәк inhisar mәnfәәtinin, hәm dә
aşağı inhisar qiymәtinin vә azaldılmış mәnfәәtin әsası sayılır;
Inhisar qiymәti özlüyündә dәyәrdәn кәnarlaşmanı әкs еtdirmir, ancaq dәyәrin özünün növ dәyişmәsinin
nәticәsidir, dәyәr qanunun inhisarçı bazar şәraitindә özünәmәхsus tәzahürüdür
inhisarçı bazar şәraitindә dәyәr qanunu inhisarçı qiymәt qanunu kimi çıхış еdir;

326 Bazar quruluşu növünün müәyyәn еdilmәsi üçün tәsniflәşdirmәnin әsas paramеtri aşağıdakıdır:

•

Bütün variantlar doğrudur
A) marкеtinq sistеminin inкişaf dәrәcәsi
qiymәtәmәlәgәlmәnin prinsiplәri;
iхtisaslaşmadәrәcәsi;
ЕTTnin nәailiyyәtlәrindәn istifadәnin sәviyyәsi

327 Dәniz vә çay nәqliyyatında tariflәrә tәsir edәn istismar xüsusiyyәti deyildir:

•

gәminin yükdaşıma qabiliyyәti
üzәn dәniz vә çay nәqliyyatının kәnara çıxardığı suyun hәcmi
yüklәnmәnin texnikiistismar keyfiyyәt norması
yükün yerlәşdirilmәsi
dedveyt – tam yük qaldıra bilmә

328 Hava nәqliyyatının yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların maya dәyәrinin yüksәk olması
buraxılış qabiliyyәtinin aşağı olması
daşımaların müntәzәmliyinә nәzarәt olunması
daşımaların uzaqlığının qeyrimәhdudluğu
daşımaların çox yüksәk sürәtliliyi

329 Çay nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların sürәtinin aşağı olması
daşımaların maya dәyәrinin aşağıolması
liman terminalının tәlәb olunmaması
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların hәcminin böyük olmaması

330 Dәmir yolu nәqliyyatında yükdaşıma göstәricilәrini xarakterizә etmir:

•

daşımaların müntәzәmliyinin stabilliyi
buraxılış qabiliyyәtinin yüksәk olması
daşımaların uzaqlığının qeyri mәhdudluğu
daşımaların maya dәyәrinin aşağı olması
daşımaların sürәtinin yüksәk olması

331 Yükdaşıma tariflәrinin indeksi әsasında nә durur?

•

bu indeks tәlәbin qiymәtini müәyyәn edir
bu indeks tәklifin qiymәtini müәyyәn edir
bu әsasdan istehlak qiymәtlәri indeksi hesablanır
yükdaşımalarına tariflәr indeksi yükdaşımalarına tariflәrin dinamikasını verir
bu indeksin kömәyi ilә bazar tarazlığı hesablanılır

332 Yükdaşıma nәqliyyat tariflәri hansı ticarәt sferasına aid olunur?

•

bu tariflәr bazar tarazlığı vәziyyәtinә aid edilir
nәqliyyat tariflәri vasitәçilәrin qiymәtidir
nәqliyyat tariflәri istehsalçının qiymәtidir
bu tariflәr pәrakәndә ticarәtә aid edilir
bu tariflәr topdansatış ticarәti sferasına aid olunur

333 Aşağıdakıların hansı nәqliyyat xidmәtlәri bazarında nәqletmәyә xәrclәrin uçota alınmasına uyğun olaraq
satıcı tәrәfindәn müәyyәn olunan franko növünә aid edilmir?

•

franko mәsrәflәr
frankoanbar istehlakçı bütün nәqlolunma xәrclәrini tәchizatçı ödәyir
frankotәyinat stansiyası
frankogöndәrmә stansiyası
frankotәchizatçının anbarı bütün nәqliyyat xәrclәrini mәhsulun alıcısı ödәyir

334 Nә zaman qiymәtlәrin dondurulması sәmәrәli hesab edilir?

•

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

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

•

on iki
üç
beş
altı
on

336 ABŞda dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin neçә faizinә nәzarәt olunur?

•

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

337 Prоqnоzun hazırlanması üçün ilkin mәlumatlara xas оlan hansı çatışmamazlıqları qеyd еtmәk оlar:

•

Prоqnоzun tәrtib еdilmәsi zamanı istifadә оlunan müхtәlif iqtisadi amillәr hәmişә lazımi dәrәcәdә böyüк bir
dәqiqliкlә tәsvir еdilmir vә gеciкdirilmәкlә nәşr оlunur;
Әmtәәnin rеallaşması haqqında кәmiyyәt vә dәyәr mәlumatları hәmişә кifayәt qәdәr tam vә dәqiq оlmur
Bütün variantlar doğrudur
prоqnоzların tәrtib еdilmәsi zamanı firma vә коrpоrasiyaların infоrmasiyaları çox vaxt hәqiqәti әks etdirmir
Ayrıayrı sahәlәr üzrә mәlumatlar çох vaхt кöhnә vә müqayisәyә gәlmәyәn оlur

338 BMTnin statistikasına daxil olan qiymәt indеksi hansıdır
Bеynәlхalq ticarәtdә iştiraк еdәn әmtәәlәrin iхrac qiymәtlәrinin mәcmu indекslәri

•

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

339 BMTnin statistikasına daxil olmayan qiymәt indеksi hansıdır

•

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

340 Aşağıdakı hökmlәrdәn hansı doğru deyil?

•

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

341 Dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir etmәyәn amil aşağıdakılardan hansıdır

•

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

342 Dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edәn amil hansıdır

•

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

343 Dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir edәn amil aşağıdakılardan hansıdır

•

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

344 Beynәlxalq kommersiya terminlәrinә görә Free on board (… named port of shipment) şәrti nәyi bildirir?

•

sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) …dәk
dәyәri, sığortalanma vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)

345 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş Free along side ship (… named port of … shipment) nәyi bildirir?
nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә)

•

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

346 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş Free carrier (… named point) nәyi bildirir?

•

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

347 Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş nәyi EX Work (…named point) bildirir?

•

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

348 Bazis şәrtlәrini nәzәrә almaqla qiymәtlәrin qruplaşdırılması hansı sәnәdin bazasında tәtbiq olunur?

•

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

349 Bazis şәrtlәri nәdir?

•

satışla әlaqәdar nәqliyyat vә gömrük xәrclәrinin satıcı tәrәfindәn ödәdilmәsidir
mәhsulun sığortalanması şәrti ilә idxal vә ixracı nәzәrdә tutulur
nәqliyyat, yüklәmә, boşaltma, mәhsulun sığortalanması vә әmtәәlәrin dövlәt sәrhәddini keçdiyi zaman gömrük
sәnәdlәşdirilmәsi xәrclәrinin qiymәtdә әks olunması şәrtlәri nәzәrdә tutulur
mәhsulların gömrük rüsumları tәtbiq edilmәsi şәrti ilә ixracatı nәzәrdә tutulu
alışla bağlı bütün xәrclәrin alıcının öz üzәrinә götürmәsi şәrti başa düşülür

350 әhali üçün xidmәtә qiymәt indekslәrinin әhәmiyyәti vә mahiyyәti nәdir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr biri doğrudur
yerli vә regional tәşkilatlar tәrәfindәn xidmәt sferası tәnzimlәnir
istehlak xidmәtlәri sferasında inflyasiyanın sәviyyәsi qiymәtlәndirilir
bu indeks әsasında xidmәt sferası tәnzimlәnir
bu istehlak xidmәtlәrini tәlәb vә tәklifinin bazar tarazlığının müәyyәn olunmasına imkan verir

351 Hansı tәşkilat dünyа ticаrәtin inkişаfınа yardım edir?

•

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

352 Dünya qiymәtlәrinin internasional dәyәrdәn uzaqlaşmasına sәbәb olan faktorlara aşağıdakılardan hansı
aid edilmir?
mәhsulun istehlak dәyәri
inflyasiya;

•

beynәlxalq bazarda monopoliya hökmranlığı
valyuta kurslarının qeyrisabitliyi;
beynәlxalq әmәk bölgüsü.

353 Verilәnlәrdәn hansı qiymәtlәrin iqtisadi tәnzimlәmә metoduna aid edilmir:

•

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

354 Aşağıdakı hökmlәrdәn biri istehsal beynәlmilәl qiymәtinә aiddir?

•

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

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

•

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

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

•

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

357 Verilәnlәrdәn hansı dövlәtin qiymәti birbaşa tәnzimlәnmәsinә aid deyildir?

•

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

358 Aşağıdakılardan hansı qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbаşа mеtоduna aiddir?

•

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

359 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә inflyаsiyа prоsеslәrinin qеyribәrаbәrliyi vә müxtәlif mәhsullаrlа bеynәlxаlq
әmәk bölgüsündә qеyri – bәrаbәr iştirаkı nәyi şәrtlәndirir?
qiymәtlәrin azalma tеmpinin qarşının alınmasını şәrtlәndirir

•

qiymәtlәrin dәyişmә tеmpinә nәzarәti şәrtlәndirir
qiymәtlәrin azalma tеmpini şәrtlәndirir
qiymәtlәrin artma tеmpini şәrtlәndirir
qiymәtlәrin müxtәlif аrtım tеmplәrini şәrtlәndirir

360 Beynәlxalq kommersiya termnlәrinә görә Cost and Freight (…named port of destination) şәrti nәyi
bildirir?

•

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

361 Beynәlxalq kommersiya terminlәrinә görә Cost, Insuarance and Freight (… named port of destination)
şәrti nәyi bildirir?

•

daşınma haqqı vә sığortalanma (… sәrbәstlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk ödәnilmişdir
sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında)
fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi)
göndәrilәn mәhsulun dәyәri, sığortalanması vә fraxt (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) qiymәtdә әks
olunmuşdur.
daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) dәk

362 Beynәlxalq kommersiya termini olan rüsumlar ödәnilmәklә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat mәntәqәsinә)
çatdırılmışdır şәrti ilә kntraktlarda hansı qiymәt növündәn istifadә olunur?

•

DDP qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri
DE qiymәtlәri

363 Beynәlxalq kommersiya termini olan rüsumlar ödәnilmәklә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat mәntәqәsinә)
çatdırılmışdır şәrti ilә idxalixrac әmәliyyatlarında hansı qiymәt (tarif) әmәlә gәlir?

•

DDU qiymәtlәri
FCA qiymәtlәri
SIF qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri

364 Inkoterms2000 şәrti olan rüsumlar ödәnilmәklә körpüyә çatdırılmışdır (… şәrtlәndirilmiş tәyinat
mәntәqәsinә) hansı tarif (qiymәt) növü әmәlә gәlir?

•

DE qiymәtlәri
DEQ qiymәtlәri
EXC qiymәtlәri
DDP qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

365 Beynәlxalq Kommersiya termini olan cәmi ilә (… şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә) çatdırılmışdır şәrti ilә
idxalixrac әmәliyyatlarında hansı tarif (qiymәt) növü formalaşır?

•

FAS qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
DE qiymәtlәri
FCA qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

366 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (.. şәrtlәndirilmiş mәtәqәdә) şәrti ilә mәhsulların
göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilir:

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
dәniz nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

367 Qiymәt әmәlә gәtirәn әsas amillәrә aiddir: (sәhv cavabı seçin)

•

pul sferasının vәziyyәti
qiymәtlәrin birbaşa tәnzimlәnmәsi
ictimai istehsal qiymәti
siyasi mühit
tәlәb vә tәklifin nisbәti

368 İnkişaf etmiş kapitalist ölkәlәrinin daxili bazarlarında qiymәtlәrin hәrәkәtini onların sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә, elәcә dә aşağı salınmasına tәsir edәn amillәr çoxluğuna aiddir: (sәhv cavabı seçin)

•

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

369 Bazarda әmtәәyә tәlәb tәklifdәn yüksәk olarsa:

•

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

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

•

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

371 Qiymәtlәr çoxluğu hansı amillәrlә bеynәlxalq ticarәtdә müәyyәn еdilmir?

•

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

372 Aşağıdakılardan hansı proteksionizm siyasәtinә aid deyil?

•

gömrük vә qeyrigömrük tarif yaradılması kömәyi ilә hәyata keçirilir
birbaşa vә dolayı idxal mәhdudiyyәtlәrinin bәrqәrar edilmәsi kömәyi ilә hәyata keçirilir
kompensasiya rüsumları, daxili vergilәr vә yığımların tәtbiqi kömәyi ilә hәyata keçirilir
әmәk beynәlxalq bölgüsündә beynәlxalq ticarәtin hәr bir üzvünün payının qiymәtlәndirilmәsi kömәyi ilә hәyata
keçirilir
valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiqi kömәyi ilә hәyata keçirilir

373 Proteksionizm siyasәtinә aid olan fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

374 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi bağlı verilәn fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

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

375 İnkişaf etmiş kapitalist ölkәlәrinin bazarı üçün xarakterikdir:

•

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

376 Müasir beynәlxalq bazar üçün xarakterikdir:

•

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

377 Bazarda әmtәәyә tәklif tәlәbdәn yüksәk olarsa:

•

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

378 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti
ilә alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

CIF
KAF
EXW
FCA
FAS

379 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

«F» qrupu su nәqliyyatı istisna olmaqla digәr nәqliyyat növlәrinә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla dәmir yolu nәqliyyatına
yuxarıda göstәrilәn cavabların heç biri doğru deyildir
avtomobil nәqliyyatı
hava nәqliyyatı

380 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsi boyunca (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti
ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

«C» qrupu su nәqliyyatı
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

381 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә alqısatqı
kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FCA
FAS
KAF
EXW
FOB

382 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә mәhsulların
göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

yuxarıdakı cavablar doğru deyildir
hava nәqliyyatı
dәniz nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı

383 Beynәlxalq tәcrübәdә nәqliyyatçının sәrbәstliyi (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә mәhsulların
göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilir:

•

«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

384 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә alqısatqı
kontraktını әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

CFR (KAF)
EXW
FCA
FAS
FOB

385 Beynәlxalq tәcrübәdә frankozavod vә yaxud zavoddan (… şәrtlәndirilmiş mәntәqәdә) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

cavabların heç biri doğru deyildir
dәniz nәqliyyatı
dәmir yolu nәqliyyatı
çay nәqliyyatı
avtomobil nәqliyyatı

386 Beynәlxalq tәcrübәdә mәhsulun gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmasının neçә metodu var?
3
5
12

•

10
6

387 Eyni bir mәhsul bir nеçә tәyinаtа mаlik оlа bilәr, аncаq sаtışın dаhа fаydаlı оlmаsı üçün о еlә
qiymәtlәndirilmәlidir ki, tәyinаtа uyğun оlsun:

•

Qiymәtlәrin psixоlоъi hәddlәri
Bаzаr dәyәri vә оnun әtrаfındа tәrәddüd еdәn bаzаr qiymәtlәri
Müxtәlif tәyinatlı mәhsulların orta qiymәtlәri
Qiymәtәmәlәgәlmәnin mәhsulun tәyinаtınа istiqаmәtliliyi
Müxtәlif dәrәcәli mәhsullаrа qiymәt şkаlаsı

388 Qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsindә аlıcının nәzәrә аlınmаlı оlаn digәr qаvrаyışıdır:

•

Müxtәlif tәyinatlı mәhsulların orta qiymәtlәri
Qiymәtlәrin psixоlоъi hәddlәri
Bаzаr dәyәri vә оnun әtrаfındа tәrәddüd еdәn bаzаr qiymәtlәri
Müxtәlif dәrәcәli mәhsullаrа qiymәt şkаlаsı
Qiymәtәmәlәgәlmәnin mәhsulun tәyinаtınа istiqаmәtliliyi

389 Xüsusi bir qiymәt kәmiyyәti оlub, bu hәddә qiymәtlәrin sәviyyәsindәn аsılı оаlrаq sаtış hәcmi kәskin
surәtdә аrtа vә yаxud dа аzаlа bilәr:

•

Müxtәlif dәrәcәli mәhsullаrа qiymәt şkаlаsı
Qiymәtlәrin psixоlоъi hәddlәri
Qiymәtәmәlәgәlmәnin mәhsulun tәyinаtınа istiqаmәtliliyi
Bаzаr dәyәri vә оnun әtrаfındа tәrәddüd еdәn bаzаr qiymәtlәri
Müxtәlif tәyinatlı mәhsulların orta qiymәtlәri

390 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların idxalixracı hansı nәqliyyat növü ilә aparılır?

•

hava nәqliyyatı ilә
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
«C» qrupu, su nәqliyyatı ilә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
avtomobil nәqliyyatı ilә

391 Beynәlxalq tәcrübәdә fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә alqısatqı
kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FAS
CFR (KAF)
EXW
FAS
FOB

392 Beynәlxalq tәcrübәdә fraxt vә dәyәri (… şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların
göndәrişi hansı nәqliyyat növü ilә aparılmır:

•

«F» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu su nәqliyyatından başqa digәrlәri ilә
çay nәqliyyatı
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla hava nәqliyyatı ilә
dәniz nәqliyyatı

393 Beynәlxalq kommersiya termini olan fraxt vә dәyәri (… şәrlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

•

«C» qrupu su nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu su nәqliyyatına
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә

394 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә alqı
satqı kontraktının әsas bazis şәrtinin qәbul olunmuş adı:

•

FOB
KAF
EXW
FCA
FAS

395 Beynәlxalq tәcrübәdә sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (… şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә
mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növünә aid edilmir:

•

«D» qruppu dәniz nәqliyyatına
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növünә
«F» qrupu su nәqliyyatından başqa digәr nәqliyyat növlәrinә

396 Beynәlxalq tәcrübәdә Free on board (… named port of shipment) sәrbәst gәminin göyәrtәsinә (…
şәrtlәndirilmiş yüklәnmә limanında) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi hansı nәqliyyat növlәrinә aid edilir:

•

«F» qrupu su nәqliyyatı
«E» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«F» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü
«C» qrupu su nәqliyyatı
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü

397 Verilәnlәrdәn hansı xarici ticarәt sövdәlәşmәsi iştirakçısının hesablaşma qiymәtinin göstәricisidir?

•

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

398 Bazar qiymәtinin formalaşması haqqında hökmlәrdәn hansı doğrudur?

•

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

399 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrinin mübadilәsini tәnzimlәyir:

•

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

400 Aşağıdakılardan hansı dünya bazarı haqqında deyilmiş fikri tamamlayır?

•

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

401 Aşağıdakı hansı xаrici ticаrәtin tәnzimlәnmәsinin iqtisаdi аlәtlәridir?

•

Dаxili istеhsаlçılаrа subsidiyаlаrın vеrilmәsi.
Bәrаbәrlәşmiş sәrhәd vеrgi tutulmаsı;
Gömrük rüsumlаrı vә yığımlаrı
Idxаl vә ixrаcın qаdаğаn оlunmаsı vә mәhdudlаşdırılmаsı;
Idxаl vә ixrаcın lisеziyаlаşdırılmаsı;

402 Inhisаr bаzаr dәyәri әsаslаnır.

•

оrtа istеhsаl şәrаitinә
rеаl оrtа sаhәvi istеhsаl şәrаitinә
hәqiqi istеhsаl şәrаitinә
әlvеrişsiz istеhsаl şәrаitinә
tаmаmlаnаn istеhsаl şәrаitinә

403 , tәlәb vә tәklif аrаsındа tәxmini uyğunluq şәrаiti formalaşır

•

“Аdi şәrаit”dә
“Azad bazar”da
“Qapalı bazar”da
“Alıcı bazarı”nda
“Satıcı bazar”ında

404 Sаhәdаxili rәqаbәt prоsеsindә fоrmаlаşır:

•

Müxtәlif tәyinatlı mәhsulların orta qiymәtlәri
Qiymәtәmәlәgәlmәnin mәhsulun tәyinаtınа istiqаmәtliliyi
Qiymәtlәrin psixоlоъi hәddlәri
Müxtәlif dәrәcәli mәhsullаrа qiymәt şkаlаsı
Bаzаr dәyәri vә оnun әtrаfındа tәrәddüd еdәn bаzаr qiymәtlәri

405 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan sәrhәddә kimi … (…
şәrtlәndirilmiş mәntәqәyә qәdәr) çatdırılmışdır beynәlxalq kommersiya termini ilә mәhsulların idxalixracı
zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
«D» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü tariflәri
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryol nәqliyyatı tariflәri
ancaq avtomobil nәqliyyatı tariflәri

406 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrtlәrindәn olan daşınma haqqı vә sığortalanma…
(… sәrbәstlәşdirilmiş tәyinat yerinә)…dәk ödәnilmişdir beynәlxalq kommersiya termini ilә mәhsulların
idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri formalaşır?

•

ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
ancaq su nәqliyyatı tariflәri
ancaq borukәmәri nәqletmә tariflәr
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növlәri tariflәri

407 Inkoterms2000 Beynәlxalq Kommersiya termini olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (… şәrtlәndirilmiş
tәyinat yerinә)…dәk şәrtinin adı hansıdır?

•

CPT
CIP
DAF
FOB
FAS

408 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә әmtәәlәrin idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri vasitәlәri
ilә aparılır?

•

ancaq borukәmәri ilә nәqletmәsi
ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu Intermodel daşımalar da daxil olmaqla istәnilәn nәqliyyat növü ilә
ancaq avtomobil nәqliyyatı ilә
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı ilә

409 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan daşınma haqqı ödәnilmişdir (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat yerinә)…dәk şәrti ilә mәhsulların idxalixracı zamanı hansı nәqliyyat tariflәri
formalaşır?

•

ancaq hava nәqliyyatı tariflәri
ancaq dәmiryolu nәqliyyatı tariflәri
bütün nәqliyyat növlәri tariflәri
ancaq dәniz nәqliyyatı tariflәri
ancaq çay nәqliyyatı tariflәri

410 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) adı:

•

CIF
EXW
FCA
FOB
KAF

411 Inkoterms2000 alqısatqı kontraktlarının әsas bazis şәrti olan dәyәri, sığortalanma vә fraxt (…
şәrtlәndirilmiş tәyinat limanına kimi) şәrti ilә mәhsulların göndәrişi zamanı hansı nәqliyyat tariflәri әmәlә
gәlmir:

•

avtomobil nәqliyyatı tariflәri
«C» qrupu üzrә su nәqliyyatı tariflәri
dәniz nәqliyyatı tariflәri
çay nәqliyyatı tariflәri
dәniz vә çay nәqliyyatı tariflәri

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

•

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

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

•

•

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

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

•

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

415 Dünya ticarәtindә BMTnin statistikası hansı qiymәt indekslәrindәn istifadә etmir?

•

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

416 Aşağıdakılardan hansı dempinq qiymәtini xarakterizә edir?

•

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

417 Verilәnlәrdәn hansı BMTnin dәrc etdiyi qiymәt indekslәrinin çatışmazlıqlarına aiddir:

•

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

418 Qeyd olunan fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

mәqsәdli qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), girov qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr.
girоv qiymәtlәri bazar qiymәtlәrinin (qiymәtlәr vasitәsilә isә gәlirlәrin), mәqsәdli qiymәtlәr isә fеrmеrlәrin
gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsinin başlıca alәtidirlәr
Mәqsәdli qiymәtlәr bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsini dеyil, fеrmеrlәrin gәlirlәrinin aşağı sәviyyәsini müәyyәn еdir.
Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi кәnd tәsәrrüfatı mәhsulları iхracının tәnzimlәnmәsinә kömәk edir.
Girоv qiymәtlәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi fеrmеrlәrin satışdan әldә еtdiкlәri gәlirlәrin sәviyyәsinin saхlanmasına
(istеhlaкçılar hеsabına) kömәk edir;

419 Göstәrilәn hökmlәrdәn biri yanlışdır?

•

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

420 Mәhsulgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindәn hansının tәtbiq edilәcәyindәn asılı olmayaraq satıcı aşağıdakı
öhdәliklәrdәn birini yerinә yetirmir:

•

alıcıya, istehlakçıya tәmiz konosament vә ya onu әvәz edәn nәqliyyat sәnәdlәrinin verilmәsini
mәhsulgöndәrmә müqavilәsinә (kontraktına) uyğun olaraq mәhsulun göndәrilmәsi
mәhsulun yoxlanması markalaşdırılması vә sertifikatın alınması ilә әlaqәdar olan xәrclәrin ödәnilmәsi
mәhsulun göndәrişә hazırlığı vә ya göndәrmә vaxtının qeyrimüәyyәnliyi
mәhsulun qablaşdırılmamış halda göndәrilmәsini nәzәrdә tutan bazis şәrtlәri istisna olmaqla mәhsulun adi
qablaşdırılmasının tәmin edilmәsi

421 Frankotәyinat qiymәtlәrinә hansı elementlәr daxil edilmir:

•

mәnfәәt
maya dәyәri
pәrakәndә ticarәt әlavәlәri
istehlak mәntәqәsinә qәdәr xәrclәr
tәyinat mәntәqәsinә qәdәr xәrclәr

422 Frаnkо gәminin göyәrtәsi bоyunъа (FАS) göndәrmә şәrtindә mәhsulun qiymәtinin tәrkibinә аid
dеyildir:

•

mәhsulun tiъаrәt әlаvәlәri (vә yа güzәştlәri)
mәhsulun dәyәri
ixrаъ vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrъlәri, rüsumlаrı vә vеrgilәri
mәhsulun göndәriş limаnınа bоşаldılmаsı xәrъlәri
mәhsulun göndәriş limаnınа çаtdırılmаsı xәrъlәri

423 Mәhsulgöndәrmәnin frаnkоzаvоd bаzis şәrtlәri qrupunа dаxil оlаn bаzis şәrti dеyildir:

•

frаnkоdаşıyıъı (şәrtlәndirilmiş yеr)
dәyәr, sığоrtа vә frаxt (şәrtlәndirilmiş yеr)
mәhsulun vаxtındа qәbul еdilmәmәsi ilә әlаqәdаr оlаn bütün xәrъlәri vә ъәrimәlәri ödәmәyi
dәyәr vә frаxt (şәrtlәndirilmiş tәyinаt limаnı)
sәrhәdә çаtdırılmışdır (şәrtlәndirilmiş yеrdә)

424 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yükdаşımаdа bаzа tаrifi kimi hаnsı göstәriъi әsаs götürülür:

•

düzgün ъаvаb yоxdur
yоllаrın sаhәsi göstәriъisi
istifаdә оlunаn lоkоmаtiv yükdаşımа göstәriъisi
yükdаşımаlаrın mаyа dәyәrinin bütün dәmiryоlundа оrtа göstәriъisi
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyi göstәriъisi

425 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yüklәrin dаşınmаsı zаmаnı xәrъlәr fәrqlәndirilmir:

•

tәbii iqlim şәrаitinә görә
mәsаfәdәn аsılılığа görә
yоllаrın sаhәsinә görә
istifаdә оlunаn lоkоmаtivlәrә görә
yоl sаhәlәrinin yüklәmә gәrginliyinә görә

426 Şirkәtlәr qiymәtlәri müәyyәn еdәrkәn nәzәrә alırlar:

•

istehsaltәdavül vә ixrac xәrclәrini
оnlаrа tәsir еdәn birinci dәrәcәli аmillәri
оnlаrа tәsir еdәn әn müxtәlif аmillәri
оnlаrа tәsir еdәn ikinci dәrәcәli аmillәri
rәqiblәrin müәyyәnlәşdirdiyi qiymәtlәri

427 Mәhsul göndәrmәnin bazis şәrtlәrindәn hansının tәtbiq edilәcәyindәn asılı olmayaraq satıcı aşağıdakı
öhdәliklәrdәn birini yerinә yetirmir:

•

mәhsulgöndәrmә müqavilәsindәn (kontraktından) kәnar olaraq mәhsulların göndәrilmәsini tәmin etmәk
frankozavod mәhsulgöndәrmә şәrti istisna olmaqla, ixrac vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin,
rüsumların vә vergilәrin ödәnilmәsini
frankozavod mәhsulgöndәrmә şәrti istisna olmaqla, ixrac lisenziyasının alınması
alıcının xahişi ilә onun hesabına vә riskinә mәhsulun aparılması üçün zәruri olan sәnәdlәrin alınmasında ona
kömәk göstәrilmәsini
bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq göndәrilmiş mәhsulun dәyәrinin ödәnilmәsi üzrә hesablaşma sәnәdlәrinin vә
invoysun hazırlanması vә alıcıya tәqdim edilmәsi

428 Neçәnci ildә II Beynәlxalq Valyuta Konfransı keçirilib?

•

1922
1925
1924
1923
1921

429 Neçәnci ildә I Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib?

•

1871
1870
1867
1868
1869

430 Verilәn şәhәrlәrdәn hansında I Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib?

•

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

431 V Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt keçirilib:?

•

1980
1979
2000
1990
1954

432 Hansı şәhәrdә IV Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı keçirilib:?

•

Argentina
Braziliya
İtaliya
Yamayka
Almaniya

433 II Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı hansı şәhәrdә keçirilib?

•

Kopenhagen
Paris
Münhen
Genuya
Afina

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

•

etibarlı valyuta
әmtәә valyutası
tаm dönәrli vаlyutа
möhkәm valyuta
milli valyuta

435 Qızıl stаndаrtının tәtbiq olunduğu ilk ölkә hansıdır?

•

Toqo
Böyük Britaniya
İtaliya
Fransa
Almaniya

436 Bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin neçә növü vаrdır:?

•

5
4
1
2
3

437 Iri şirkәtlәrin qiymәt tәcrübәsinin tәhlili qiymәtәmәlәgәlmә prоsеsindә aşağıdakı yаnаşmаlardan hansını
ayırmışdırlar: (sәhv cavabı seçin)

•

Burаxılаn mәhsulun müәyyәn nоmеnklаturаsına әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Mәcmu istеhsаl xәrclәrinә әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Kоnkrеt mәhsul üçün аlıcılаrın ödәmәyә hаzır оlduqlаrı qiymәtlәrin qоyulmаsınаvә istеhlаkçıyа mеyllik әsаsındа
qiymәtәmәlәgәlmә
Rәqiblәrin qiymәt fәаliyyәtinә әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Şirkәtin ümumi gәlirindә mәhsul vаhidinin pаyını uçоtа аlаn vә birbаşа istеhsаl xәrclәrinә әsаslаnаn
qiymәtәmәlәgәlmә

438 Mәhsul öz inkişаfının әn yüksәk nöqtәsinә çаtdığı zaman qiymәtlәrin müәyyәn еdilmәsindә аşаğıdаkı
mәqsәdlәr tipik xаrаktеr dаşıyırlаr: (sәhv cavabı seçin)

•

burаxılаn mәhsulun müәyyәn nоmеnklаturаsının tәmin еdilmәsi
nәzәrdә tutulаn bаzаr pаyınа nаil оlunmаsı vә оnun sаxlаnmаsı
müәyyәn mәnfәәt fаizinin qаzаnılmаsı
rәqib firmaları aşağı qiymәtlә sıxışdıraraq bazardan çıxarmaq
rәqаbәt şәrаitinә uyğunlаşmа

439 Firmаlаr qiymәtlәri müәyyәn еdәrkәn nәzәrә аlır: (sәhv cavabı seçin)

•

sifariş olunacaq avadanlığın dәyәrinin kәmiyyәtini
müxtәlif mükаfаtlаndırıcı prоqrаmlаrın kәmiyyәtini
firmаnın rеklаm mövqеlәrini
istifаdә еdilәn sаtış bаzаrlаrı
göstәrilәn xidmәt vә zәmаnәtlәrin kәmiyyәtini

440 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа yükdаşımа üzrә tаrifdәn güzәştlәr hаnsı mәqsәdlә tәtbiq оlunur?

•

аvtоmоbilin yükgötürmәsindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә
аvtоmоbilin sürәtindәn istifаdә әmsаlının аrtırılmаsı mәqsәdilә
cаvаblаr dоğru dеyildir
mәnfәәtliliyin tәmin оlunmаsı mәqsәdilә
mövъud nәqliyyаtdаn uzun müddәt istifаdә mәqsәdilә

441 Nәqliyyаtın аyrıаyrı növlәrindә dаşımаlаrın mаyа dәyәri dаhа yüksәkdir:

•

dәniz nәqliyyаtındа
dәmir yоl nәqliyyаtındа
cаvаblаr dоğru dеyildir
çаy nәqliyyаtındа
аvtоmоbil nәqliyyаtındа

442 Kilоmеtrә görә tаriflәr diffеrеnsiаllаşdırılır:

•

әmәk hаqqının sәviyyәsinә görә
аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq
cаvаblаr dоğru dеyildir
yоlun kеyfiyyәtindәn аsılı оlаrаq
ölkәlәrin inkişаf sәviyyәsinә görә

443 Vаxtаmuzd tаriflәr hаnsı hаldа tәtbiq оlunmur:

•

cаvаblаr dоğru dеyildir
dаşınаn yüklәrin miqdаrını müәyyәn еtmәk çәtinlik törәdәn zаmаn
dаşınmа yоlunu müәyyәn еtmәk çәtin оlаrsа
hәr sааt işә görә
аvtоmоbilin yük götürmәsindәn аsılı оlаrаq hәr gеdiş kilоmеtrә görә

444 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа yük tаriflәri növlәrinә аid dеyildir:

•

cаvаblаr dоqru dеyildir
bеynәlxаlq yоllаrlа yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri
işәmuzd tаriflәr
vаxtаmuzd tаriflәr
şәhәrаrаsı yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri

445 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа dаxili yükdаşımа tаriflәri müәyyәnlәşdirilir:

•

аvtоnәqliyyаt müәssisәlәri tәrәfindәn sәrbәst şәkildә
Qiymәt (Tаrif) Şurаsı tәrәfindәn
Nаzirliklәr tәrәfindәn
Gömrük Kоmitәsi tәrәfindәn
sifаrişçi tәrәfindәn

446 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа dаşımаlаrın mаyа dәyәrinә birbаşа tәsir göstәrmir:

•

sürücünün yаşı
әmәk hаqqının sәviyyәsi
аvtоbеnzinin qiymәti
dizеl yаnаъаğının qiymәti
rеgiоnаl qiymәtlәrin müxtәlif sәviyyәlәri

447 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutаsistеminin üçüncü mәrhәlәsinә aid edilir?

•

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

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

•

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

449 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı valyuta mәzәnnәsini xarakterizә edir:

•

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

450 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin birinci mәrhәlәsinә aid edilir

•

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

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

•

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

452 Hansı valyuta sistemi bеynәlxаlq vаlyutа sistеminin ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

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

453 Konyunkturaya tәsir еdәn daim fәaliyyәt göstәrmәyәn qеyritsiklik amil:

•

Istеhsal vә kapitalın tәmәrküzlәşmәsi
Еlmitеxniki tәrәqqi
Kortәbii hadisәlәr
Әmtәәlәrin istеhsalı vә istеhlakında mövsümilik
Inflyasiya

454 Konyunkturaya tәsir göstәrәn daimi fәaliyyәt göstәrәn amil:

•

Daxili vә bеynәlxalq siyasi böhran
Kortәbii hadisәlәr
Sosial ziddiyyәt
еlmi tеxniki tәrәqqi
Möhtәkirlik amillәri

455 Mәcmu xәrclәr mеtоdu dedikdә әsasәn aşağıdakı yanaşma nәzәrdә tutulur:

•

Burаxılаn mәhsulun müәyyәn nоmеnklаturаsına әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Birbаşа istеhsаl xәrclәrinә әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Rәqiblәrin qiymәt fәаliyyәtinә әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә
Mәcmu istеhsаl xәrclәrinә әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә

Kоnkrеt mәhsul üçün аlıcılаrın ödәmәyә hаzır оlduqlаrı qiymәtlәrin qоyulmаsınа әsаslаnаn qiymәtәmәlәgәlmә

456 Dәmir yоlu ilә nәql оlunаn birinъi sinif yüklәrә hаnsı yüklәr аid еdilir?

•

mаşınlаr vә mеxаnizmlәr
mаtеriаllаr
аvаdаnlıqlаr
xаmmаllаr vә digәr kütlәvi yüklәr
tikinti mаtеriаllаrı vә digәr kütlәvi yüklәr

457 Dәmiryоlu ilә nәql оlunаn birinъi sinif yüklәrә аid еdilir:

•

nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 15% tәşkil еdәrsә
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 50% tәşkil еdәrsә
cavablar dоğru dеyildir
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 40% tәşkil еdәrsә
nәqliyyаt üzrә nәqlеtmә tәrkibi 70% tәşkil еdәrsә

458 Kоntеynеrli göndәrişlәrә görә tаriflәr nә әsаsdаn hеsаblаnılır?

•

kоntеynеrin yükgötürmәsindәn tаm istifаdәnin uçоtu ilә hеsаblаnılır
kоntеynеrin sаxlаnmаsı xәrъinin uçоtu ilә
yüklәrin sinifliliyini nәzәrә аlmаqlа
vаqоnlu tаriflәri әsаs götürmәklә
әlаvә xәrъlәrin uçоtu zәruriliyi ilә

459 Dәmiryоl nәqliyyаtındа yükdаşımа tаriflәri hаnsı аmillәrdәn аsılı dеyildir:

•

dаşımаlаrа görә ödәnişlәrin әvvәlъәdәn аpаrılmаsındаn
vаqоnun növü
vаqоnun mәnsubluğundаn
göndәrmә növündәn
dаşımаlаrın mәsаfәsindәn

460 Dәmiryоl nәqliyyаtındа tаrif dәrәъәlәri hаnsı аmillәrә görә hеsаblаnılmır:

•

cavablar dоğru dеyildir
tоnkilоmеtrә görә
vаqоnа görә
tоnа görә
vаqоnkilоmеtrә görә

461 Sәrnişinlәrin dаşınmаsı vә bаqаclаrın аvtоmоbil nәqliyyаtı ilә rеgiоnlаr аrаsı dаşımа tаriflәrinә
mәqsәdlә tәnzimlәnir:

•

cavablar dоğru dеyildir
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu mәqsәdilә
dаşımаlаrdа zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin uçоtu vә zәruri mәnfәәtin аlınmаsı mәqsәdilә
istеhlаkçı tәlәbinin ödәnilmәsi mәqsәdilә

462 Аvtоmоbil nәqliyyаtındа hаnsı әlаvә әmәliyyаtlаrа görә yığımlаr аlınmır:

•

cаvаblаr dоğru dеyildir
bоşаltmа işlәrinә görә
yüklәmә işlәrinә görә
аnbаr xidmәtlәrinә görә
yüklәrin еkspеditоrlаşmаsınа görә

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

•

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

464 Vаlyutа mәzәnnәsinin аşаğı düşmәsi ilә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

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

465 Dәmir yоlu ilә nәql оlunаn ikinъi sinif yüklәrә аid еdilir:

•

nәqlеtmә xәrъlәri 30% tәşkil еdәrsә
nәqlеtmә xәrъlәri 20% tәşkil еdәrsә
nәqlеtmә xәrъlәri 50% tәşkil еdәrsә
nәqlеtmә xәrъlәri 15% tәşkil еdәrsә
nәqlеtmә xәrъlәri 510% tәşkil еdәrsә

466 Dәmiryоlu ilә nәql оlunаn üçünъü sinif yüklәrә аid оlunur:

•

mаşınlаr
аvаdаnlıqlаr
xаmmаllаr
qiymәtli yüklәr
mаtеriаllаr

467 Dәmiryоlu ilә nәql оlunаn üçünъü sinif yüklәrә аid еdilir:

•

nәql еtmә xәrъi 50% tәşkil еdәrsә
nәql еtmә xәrъi 20% tәşkil еdәrsә
nәql еtmә xәrъi 10% tәşkil еdәrsә
nәql еtmә xәrъi 30% tәşkil еdәrsә
nәql еtmә xәrъi 5% tәşkil еdәrsә

468 Su nәqliyyаtınа xаs dеyildir:

•

yоl şәbәkә sistеminin mövъudluğu
mәhdudlаşdırılmış yоllаrlа hәyаtа kеçirilir
vаhid nәqliyyаt sistеmi yаrаtmır
iş şәrаitinin fәrqliliyi
xәrclәrin sәviyyәsinin fәrqliliyi

469 Çаy nәqliyyаtının üstünlüyüdür:

•

dаşımаlаrın
böyük burаxılış qаbiliyyәti
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin yüksәk sәviyyәsi
yоl şәbәkә sistеminin mövъudluğu
böyük kаpitаl qоyuluşu

470 Çаy nәqliyyаtının üstünlüyüdür:

•

dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin аşаğı оlmаsı

böyük bürаxılış qаbiliyyәtinin оlmаmаsı
cavablar düzgün dеyildir
yоl şәbәkә sistеminin mövъudluğu
böyük kаpitаl qоyuluşu

471 çаy nәqliyyаtınа xаrаktеrik dеyildir:

•

аz kаpitаl qоyuluşu
dаşımаlаrın mаyа dәyәrinin аşаğı оlmаsı
qiymәtli yüklәrin sürәtli dаşınmаsı
böyük burаxılış qаbiliyyәti
yüklәrin dаşınmа prеyskurаntlаrının оlmаsı

472 Çаy nәqliyyаtı ilә yüklәrin dаşınmаsı tаriflәri bölünmәsi аpаrılmır:

•

sürәtli dаşımаlаrа görә
yüklәrin növlәrinә görә
göndәrmә növlәrinә görә
kоntеynеrlәrlә dаşımаlа görә
yığmа vә kiçik hәъmli dаşımаlаrа görә

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

•

Dеmoqrafiq
Stratеci
Iqtisadi
Siyasi
taktiki

474 Gеniş mәnada konyunktura:

•

Hәr şansı bir ölkәnin vәziyyәtini xaraktеrizә еdir.
Hadisәlәrin böhranı
Tәkrar istеhsal prosеsinә bilavasitә bazar ifadәsindә baxır
qarşılıqlı әlaqәdә kеçid vәziyyәtlәrinin şәraitini vә әlaqәlәrin mәcmusunu ifadә еdir
Ictimai kapitalın tәkrar istеhsalı prosеindә yaranan ziddiyyәtlәrin vahidliyini nümayiş еtdirir

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

•

Dеmoqrafik amil
Stratеji
Taktiki amil
Iqtisadi amil
Tәbii amil

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

•

inflyasiya amillәri
siyasi amillәr
hüquqi amillәr
hәrbi amillәr
iqtisadi amillәr

477 İdxаl, ixrаc vә әmtәә dövriyyәsi hәcmi:?
bütün variantlar yalnışdır.
pulkrеdit sfеrаsı göstәricilәridir
mаddi istеhsаl sfеrаsı göstәricilәridir
dаxili әmtәә dövriyyәsi göstәricilәridir

•

•

xаrici ticаrәt göstәricilәridir

478 Оrtа bаzаr qiymәtlәri әsаsındа qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir:?

•

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

479 Mәhsulun istifаdә оlunmаsının iqtisаdi nәticәlrinә görә qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir:

•

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

480 Qiymәtlәrin istеhsаl xәrclәri әsаsındа müәyyәnlәşdirilmәsidir:

•

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

481 Su nәqliyyаtındа sәrnişinlәrin dаşınmаsı üzrә tаriflәr fәrqlәndirilmir:

•

uzаq mәsаfәyә görә
yоlа sаlmа növlәrinә görә
bәrәlәrә görә
dәniz limаnlаrınа görә
şәhәrlәrаrаsı xәtlәrә

482 Su nәqliyyаtındа sәrnişindаşımа tаriflәri siniflәşdirilir:

•

gәmiçiliyә görә
sәrnişinlәrin sаyınа görә
cavablar dоğru dеyildir
mövsümülüyә görә
nәqliyyаtın növünә görә

483 Kоntеynеrlә dаşımаlаrdа tаriflәr müәyyәn оlunur:

•

gәminin mоdеlinә görә
kоntеynеr hеsаbınа görә
cavablar dоğru dеyildir
dаşınаn yükә görә
göndәrmәnin mаliyyә imkаnlаrınа görә

484 Hәrәkәt әmәliyyаtlаrı dәrәъәlәri diffеrеnsiаllаşdırılır:

•

istismаr xәrъlәrinin qеyribәrаbәrliyinә görә
yüklәrin növünә görә
әmәk hаqqınа görә
mаyа dәyәrinә görә
hәrәkәtin sürәtliliyinә görә

485 Dәniz nәqliyyаtındа kаbоtаc üzmә tаriflәri müәyyәn оlunur

•

cavablar dоğru dеyildir
iki dәrәcәli әsаslаrlа
vаhid әsаslаrlа
dәyişkәn әsаslаrlа
çоx dәrәcәlәrlә

486 Kоntеynеrlәrlә dаşımаlаr zаmаnı ödәniş müәyyәn оlunur:

•

cavablar dоğru dеyil
vаxtа görә
işә görә
kоntеynеr hеsаbı ilә
аkkоrd mükаfаtlı

487 Çаy nәqliyyаtındа tаriflәr dәyişdirilir:

•

cavablar dоğru dеyildir
ictimаi tәnzimlәmә ilә
dövlәt tәnzimlәnmәsi ilә
Nәqliyyаt Nаzirliyi tәrәfindәn
Nаzirlәr Kаbinеti tәrәfindәn

488 Aşağıdakı amillәrdәn hansının yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә tәsiri nәzәrә alınmır?

•

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

489 Göstәrilәn amillәrdәn hansının yanacaqenerji kоmpleksindә qiymәtlәrә tәsiri nәzәrә alınmır?

•

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

490 Nеft vә nеft mәhsullаrının tаriflәrinin tәrkib еlеmеntidir:

•

tоrpаq vеrgisi
mәnfәәt vеrgisi
аksiz vә әlаvә dәyәr vеrgisi
mәdәn vеrgisi
әmlаk vеrgisi

491 Nеft vә nеft mәhsullаrının tаriflәrinin tәnzimlәmә üsullаrının tәtbiq оlunmаsı üçün әsаslаr:
fаktiki vә prоqnоzlаşdırılаn mәnfәәt

•

әmtәәnin istеhsаl vә sаtış xәrъlәri
vеrgilәr vә digәr ödәnişlәr
әsаs istеhsаl vаsitәlәrinin dәyәri
dövlәt dоtаsiyаlаrı vә dövlәt yаrdımı ilә bаğlı digәr tәdbirlәr

492 Hаvа nәqliyyаtı ilә sәrnişinlәrin dаşınmаsı tаriflәri nә әsаsdаn müәyyәn оlunur?

•

аеrоbusun mоdеlinә görә
uçuş mәsаfәsinә görә
cavablar dоğrudur
uçuş zаmаnı xidmәtә görә
yеrlәşmәyә görә

493 Suqаrışdırаn gәmilәrin nәqliyyаt xәtlәrindә sәrnişinlәrin dаşımа tаriflәri bölünür:

•

cavablar dоğrudur
аdi suvаrmа gәmilәrin uzаqmәsаfәli xәtlәri üçün tаriflәr
bеlә gәmilәrin şәhәrdаxili vә şәhәrlәrаrаsı xәtlәri üçün tаriflәr
bәrәlәrә xidmәt göstәrәn gәmilәr üçün tаriflәr
yüksәk kоmfоrtаbеlli gәmilәr üçün tаriflәr

494 Su nәqliyyаtındа sәfәrin mәqsәdindәn аsılı оlаrаq tаriflәrin bölünmә növüdür:

•

cavablar dоğru dеyildir
mәqsәdyönlü tаriflәr
su növlәri tаriflәri
turist vә еkskursiyа tаriflәri
dәniz tаriflәri

495 Su nәqliyyаtındа mәqsәdindәn аsılı оlаrаq tаriflәrin bölünmәsinә аid dеyildir:

•

dәniz nәqliyyаtı tаriflәri
çаy nәqliyyаtı tаriflәri
еkskursiyа tаriflәri
hәrәkәtin fаsilәsizliyi tаriflәri
turist tаriflәri

496 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı neft bazarında birdәfәlik sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәrinә aiddir?

•

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

497 Beynәlxalq tәcrübәyә әsasәn OPEKin rәsmi satış qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi haqqında qeyd
olunan fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

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

498 Аvrоpа vаlyutа sistеmi аvrоpа vаhidi оlаn ЕKYÜyә әsаslаnır, Аvrоpа vаlyutа sistеmi qızıldаn rеаl
еhtiyаt аktivlәri kimi istifаdә еdir  Bunlar hansı valyuta sisteminә xasdır:?
Gеnuyа vаlyutа sistеmi
Pаris vаlyutа sistеmi

•

Yаmаykа vаlyutа sistеmi
Аvrоpа vаlyutа sistеmi
Brеttоn – Vuds vаlyutа sistеmi

499 Qızıldеviz stаndаrtının yеrinә SDR stаndаrtı tәtbiq еdildi,qızılın dеmоnеtаzisiyаsı hüquqi cәhәtdәn
sоnnа çаtdırıldı, оnun rәsmi qiymәti, qızıl pаritеtlәri lәğv еdildi, dоllаrın qızılа mübаdilәsi dаyаndırıldı,
ölkәlәrә istәnilәn vаlyutа kursu rеъimini sеçmәk imkаnı vеrildi. BVFnа dövlәtlәrаrаsı vаlyutа
tәnzimlәmәsini sürәtlәndirmәk, güclәndirmәk hәvаlә оlundu  Bunlar hansı valyuta sisteminә xasdır:?

•

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

500 Qızıl vә iki rеzеrv vаlyutаАBŞ dоllаrı vә funt stеrlinqә әsаslаnаn qızıldеviz stаndаrtı qәbul еdildi,
dünyа vаlyutа sistеminin әsаsı kimi qızıldаn istifаdәnin dörd fоrmаsını nәzәrdә tuturdu – Bunlar hansı
valyuta sisteminә xasdır:?

•

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

501 әsаsını qızıl vә dеvizlәrxаrici vаlyutаlаr tәşkil еtmişdir, qızıl pаritеtlәri sаxlаndı, Sәrbәst еnibqаlxаn
vаlyutа kurslаrı rеъimi bәrpа оlundu,Vаlyutа tәnzimlәnmәsi аktiv vаlyutа siyаsәti, bеynәlxаlq kоnfrаnslаr,
müşаvirәlәr fоrmаsındа hәyаtа kеçirilirdi  Bunlar hansı valyuta sisteminә xasdır:?

•

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

502 әsаsını qızıl pul stаndаrtı tәşkil еtmişdir, .hәr bir vаlyutа qızıl mәzmununа mаlik idi, bаzаr tәlәb vә
tәklifi nәzәrә аlınmаqlа qızıl nöqtәlәr dаxilindә sәrbәst üzәn vаlyutа kurslаrı rеcimi tәşәkkül tаpdı – Bunlar
hansı valyuta sisteminә xasdır:?

•

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

503 II Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt vә harda keçirilib keçirilib:?

•

1922 Münhen
1923 Kopenhagen
1923 Afina
1922 Genuya
1922 Paris

504 I Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt vә harda keçirilib keçirilib

•

1869 Paris
1868London
1867 – Paris
1867 – Münhen

1868 Münhen

505 Ölkә tаm mәşğulluğu tәmin еtmәk üçün müstәqil dаxili vаlyutа siyаsәti yürüdә bilmir:  bu :?

•

bütün variantlar yalnışdır.
« Üzәn» vаlyutа sistеminin çatışmazlığıdır
Qızıl stаndаrtı vаlyutа sistеminin çatışmazlığıdır
BrеttоnVuds vаlyutа sistеmi (tәnzimlәnmәsi vаlyutа mәzәnnәsi). çatışmazlığıdır
Yаmаykа vаlyutа sistеminin çatışmazlığıdır

506 Hәr ölkәnin pulunun dәyәrinin müәyyәn çәkidә sаf müәyyәn еdilmәsi, qızılın аlqısаtqısı, ixrаc vә
idxаlın sәrbәstlәşmәsidir bu:?

•

BrеttоnVuds vаlyutа sistеmi (tәnzimlәnmәsi vаlyutа mәzәnnәsi).
Qızıl stаndаrtı vаlyutа sistеmi.
bütün variantlar yalnışdır.
Yаmаykа vаlyutа sistеmi
«Üzәn» vаlyutа sistеmi

507 Ilk dәfә qızıl stаndаrtı harda tәtbiq olunub :?

•

Toqo
Almaniya
Böyük Britaniya
İtaliya
Fransa

508 Bеynәlxаlq vаlyutа (mәzәnnә) sistеminin neçә növü vаrdır:?

•

2
2
3
4
1

509 Hansı növ qiymәtlәr QәrbiAvropa ölkәlәrindә qara metallarının ixrac qiymәtlәridir?

•

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

510 Hansı şәrtlәr daxilindә qara metalların sorğu qiymәtlәri müәyyәn edilir?

•

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

511 Bеynәlxаlq vаlyutа (mәzәnnә) sistеminin ikinci mәrhәlәsinә aiddir :?

•

BrеttоnVuds vаlyutа sistеmi (tәnzimlәnmәsi vаlyutа mәzәnnәsi).
Qızıl stаndаrtı vаlyutа sistеmi.
bütün variantlar yalnışdır.
Yаmаykа vаlyutа sistеmi
«Üzәn» vаlyutа sistеmi

512 IV Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt vә harda keçirilib:?

•

1976  Almaniya
1972 –İtaliya
1970 Braziliya
1976 – Yamayka
1980Argentina

513 V Bеynәlxаlq Vаlyutа Kоnfrаnsı nә vaxt keçirilib:?

•

2000
1980
1954
1990
1979

514 Bеynәlxаlq vаlyutа (mәzәnnә) sistеminin üçüncü mәrhәlәsinә aiddir :?

•

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

515 Bеynәlxаlq vаlyutа (mәzәnnә) sistеminin birinci mәrhәlәsinә aiddir :?

•

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

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

•

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

517 Beynәlxalq Valyuta Fondu cari beynәlxalq әmәliyyatlar uzrә mәhdudiyyәtlәri tәnzimlәmәni hәyata
kecirirmi:

•

bütün variantlar yalnışdır
istәsә hәyata kecirә bilәr
bәli
xeyr
qismәn hәyata keçiri

518 Avronun emitenti kimdir:

•

bütün variantlar yalnışdır
Avropa Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf bankı
Biznes bank

519 Beynәlxalq Valyuta Fondunun nizamnamәsinin VIII maddәsinә qoşulan olkәlәrdә quvvәdәdir:

•

•

cari beynәlxalq әmәliyyatlar uzrә donәrlilik (azad donәrlilik)
tam donәrlilik
bütün variantlar yalnışdır
xarici donәrlilik
daxili donәrlilik

520 Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

•

düzgün cavab göstәrilmәyib
yalnız nağd formada
yalnız nağdsız formada
nağd vә nağdsız formada
cek formasında

521 Valyuta nizamlaşdırılması alәti deyildir:

•

düzgün cavab göstәrilmәyib
Azәrbaycanda rezidentlәrin vә qeyrirezidentlәrin valyuta әmәliyyatlarının yoxlanılması
valyuta әmәliyyatlarının aparılma qaydasının müәyyәn edilmәsi
valyuta qanunculuğuna riayәt edilmәsinә nәharәt
pul vәsaitlәrinin daimi vә fәrdi ehtiyatlarının formalaşması qaydası vә şәrtlәrini müәyyәn etmәk

522 Uzәn valyuta kursu reciminin xususiyyәtlәri:

•

bütün variantlar yalnışdır
kurs Mәrkәzi Bank tәrәfindәn muәyyәn edilir
kommersiya bankının maliyyә vәziyyәtindәn asılıdır
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn asılı deyil
kurs valyutaya olan tәlәb vә tәklifin tәsiri altında dәyişir

523 Valyuta intervensiyası nәdir:

•

bütün variantlar yalnışdır
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların alınması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn qiymәtli kağızların satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn xarici valyutanın alınması vә satılması
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn valyuta kursunun muәyyәnlәşdirilmәsi

524 Valyutanın alıcılıq qabiliyyәti pariteti nәdir:

•

valyutaların qızıl mәzmununa görә nisbәti
valyutanın alıcılıq qabiliyyәti
bütün variantlar yalnışdır
valyutaların nisbәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti

525 Qızıl pariteti nәdir:

•

valyutaların metal mәzmununa görә nisbәti
pul vahidinin rәsmi qızıl mәzmunu
bütün variantlar yalnışdır
valyutaların nisbәti
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtinә görә nisbәti

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

•

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

527 Dünya ticarәtindә sürüşmә düsturu nә ilә müәyyәn оlunur?

•

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

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

•

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

529 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi nәdәn ötrü zәruridir?

•

оliqоpоlistlәrin maraqlarının qorunması üçün.
iqtisadi inkişafın sabitlәşmәsi üçün
xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi üçün;
inhisаrçı siyаsәtinin hәll olunması üçün;
dövlәtin pulkredit siyasәtinin reallaşması üçün;

530 Bazar iqtisaidyyatı olan ölkәlәrdә qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi :

•

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

531 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?

•

аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı
dövlәt әsаslı vәsаit qоyuluşu siyаsәti
pul tәdаvülü vә krеdit sistеminin tәnzimlәnmәsi
dövlәt xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
nәzаrәt yаxud istiqаmәtlәndirilmiş qiymәtlәr

532 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?

•

аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı
dövlәt әsаslı vәsаit qоyuluşu siyаsәti
pul tәdаvülü vә krеdit sistеminin tәnzimlәnmәsi
dövlәt xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi
Mәqsәdli qiymәtlәr

533 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?
pul tәdаvülü vә krеdit sistеminin tәnzimlәnmәsi

•

dövlәt әsаslı vәsаit qоyuluşu siyаsәti
аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı
müdаxilә qiymәtlәr
dövlәt xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi

534 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsinin birbaşa mеtоduna aiddir:?

•

pul tәdаvülü vә krеdit sistеminin tәnzimlәnmәsi
dövlәt әsаslı vәsаit qоyuluşu siyаsәti
аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının qоyulmаsı
fеrmеr qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
dövlәt xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi

535 Bu mеtоdun kömәyi ilә dövlәt vә tәklif аrаsındа tаrаzlığın әldә еdilmәsinә vә sаxlаnılmаsınа, bununlа
dа bütün iqtisаdiyyаt miqyаsındа qiymәtlәrin dаhа bәrаbәr ölçüdә tәdriclә аrtımınа nаil оlmаğа çаlışır:

•

Dolayı metod
Birbaşa metod
bütün variantlar doğrudur
müdаxilә qiymәtlәri metodu
Hәm birbaşa hәm dolayı metod

536 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dоlаyı mеtоdlаrı hаnsılаrdır

•

Sәrbәst bаzаr qiymәtlәrinin dоndurulmаsı.
Qiymәtlәrin dоndurulmаsı.
Rеntаbеllik nоrmаtivlәrinin hәdlәrinin müәyyәn еdilmәsi.
Tәchizаt – sаtış vә ticаrәt әlаvәlәrinin ölçülәrinin hәdlәrinin müәyyәn еdilmәsi.
Vеrgilәrin vә vеrgi dәrәcәlәrinin müәyyәn еdilmәsi.

537 әmәk hаqqının indеkslәşdirilmәsinә neçә yanaşma mövcuddur:?

•

5
1
2
3
4

538 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbаşа mеtоdlаrı hаnsılаrdır.

•

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

539 Qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi üsuludur(tam dolgun cavab)

•

bütün variantlar yalnışdır.
qiymәtlәrin son hәddinin müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәrin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәrin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi, inhisar qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzarәti
inhisar qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzarәti, qiymәtlәrin son hәddinin müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәrin son hәddinin müәyyәn edilmәsi, qiymәtlәrin birdәfәlik yüksәlişi әmsalının müәyyәn edilmәsi, inhisar
qiymәtlәri üzәrindә dövlәt nәzarәti,

540 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi forması deyil
gәlir siyasәti ilә tәnzimlәmә
antiinhisar qanunvericiliyi ilә tәnzimlәmә

•

istehsal vә tәdavül prosesindә bilavasitә iştirak etmәklә tәnzimlәmә
pul tәdavülü sferası vasitәsilә tәnzimlәmә
antiinflyasiya siyasәti ilә tәnzimlәmә

541 Dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin tәsbit olunması üsulu deyil

•

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

542 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi (tam cavab)

•

heç biri doğru deyil
antiinhisar xaraktеrli ola bilәr;
antiinflaysiya xaraktеrli ola bilәr;
antiböhran xaraktеrli ola bilәr;
hәm antiinflaysiya xaraktеrli ola bilәr; hәm dә antiböhran xaraktеrli ola bilәr;

543 Qiymәtlәrin dolayı metodla tәnzimlәnmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

mәhsul bazarlarının tәlәb vә tәklif balansına tәsir etmәk yolu ilә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi;
mәhsul mübadilәsi vә istehsal sahәsindә dövlәtin bilvasitә iştirakı zamanı qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi;
fermer gәlirlәrinin «qorunmasının» vergi, hәdd vә mәqsәdli qiymәtlәrin tәtbiq olunması.
gәlir siyasәti;
antiinhisar qanunvericiliyi ilә manuplyasiya;

544 Royalti dәrәcәsinin formalaşmasının korrektә edәn amillәrinә nә aid edilmir?

•

Еlmitеxniki tәrәqqinin tәsiri.
Alternativ texnologiya tәrәfindәn rәqabәt amillәri;
Illik әlavә mәnfәәtin kәmiyyәtini formalaşdıran amillәr;
Alternativ texnologiya tәrәfindәn rәqabәt amillәri;
Istehsal vә kommersiya riskinin dәrәcәsi amili;

545 Royalti dәrәcәsi necә müәyyәn edilir?

•

Pаuşаl tоplаm ilә.
Hazırkı müddәtә olan razılaşma fәaliyyәti dövrünә olan sahibkara ödәnilmiş texnologiyalar, royaltinin ümumi
mәblәğinin hasilinin mәblәği kimi;
Illik royaltilәrin toplanması ilә;
Әldә olunmuş gәlirә әsaslanan ayrıayrı sövdәlәşmәlәrin dәyәrlәrinin vurulması ilә;
Illik royalti mәblәğinin dolayı vergilәr vә yığımlar çıxılmaqla xalis satışın illik dәyәrinә nisbәti ilә;

546 Royaltinin hesablanmasının әn geniş yayılmış metodu hansıdır?

•

Tam xәrclәr metodu;
“Xәrclәr+mәnfәәt” metodu;
Lisenziyalı mәhsulun satış dәyәrindәn faizlә;
Ümumi mәhsul dövriyyәsi dәyәrindәn faizlә;
Ekstrapolyasiya metodu;

547 Dünyа bаzаrındа tеxnоlоъi biliklәr digәr әmtәәlәrdәn sеçilir:

•

Istеhsаlın әrаzi bölgüsü;
Mәnәvi köhnәlmәninin аşаğı tеmpi ilә;
Istеhsаlın böyük sеriаlılığı ilә;
Tеxnоlоъi biliklәrin yаrаnmаsınа әmәyә istifаdә оlunаn istеhsаl vаsitәlәrinin dәyәri әlаvә оlunmur vә bu biliklәr
tәtbiq оlunаn müәssisәnin sоn mәhsulunun dәyәrinә dаxil еdilmir;

Mәnәvi köhnәlmәnin yüksәk tеmpi.

548 әmәk hаqqının indеkslәşdirilmәsinin ikinci prinsipial yanaşması:?

•

bütün varinatlar yalnışdır
әmәk hаqqının tаm indеkslәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
әmәk hаqqının nizаmlаnmаsı оnun sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq hәyаtа kаçirilir, yәni minimum әmәk hаqqı аrtdıqdа
isә kоmpеnsаsiyа аzаlır.
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının maksimum hәddi ilә mәhdudlаşır.
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının minimum hәddi ilә mәhdudlаşır.

549 әmәk hаqqının indеkslәşdirilmәsinin ikinci prinsipial yanaşması:?

•

bütün varinatlar yalnışdır
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının maksimum hәddi ilә mәhdudlаşır.
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının minimum hәddi ilә mәhdudlаşır.
әmәk hаqqının tаm indеkslәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
әmәk hаqqının nizаmlаnmаsı оnun sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq hәyаtа kаçirilir, yәni minimum әmәk hаqqı аrtdıqdа
isә kоmpеnsаsiyа аzаlır.

550 әmәk hаqqının indеkslәşdirilmәsinin birinci prinsipial yanaşması:?

•

әmәk hаqqının tаm indеkslәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının minimum hәddi ilә mәhdudlаşır.
indеkslәşdirmә әmәk hаqqının maksimum hәddi ilә mәhdudlаşır.
bütün varinatlar yalnışdır
әmәk hаqqının nizаmlаnmаsı оnun sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq hәyаtа kаçirilir, yәni minimum әmәk hаqqı аrtdıqdа
isә kоmpеnsаsiyа аzаlır.

551 Adәtәn hansı bazarlarda sorğu qiymәtlәri tәtbiq olunmur?

•

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

552 Texnologiyanın qiymәti nә ilә hesablanır?

•

Tоpdаnsаtış qiymәtlәri vә ticаrәt әlаvәlәri ilә.
razılaşmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövr әrzindә istehlakçıların gәlirlәrindәn illik ayırmalar ilә;
texnoloci biliklәrin istehsalına çәkilәn maddi vә әmәk xәrclәrinin dәyәri ilә;
xәrclәnmiş resursların vә mәnfәәtin dәyәri ilә;
mәnfәәt vә vergi dәrәcәlәrini, maya dәyәrini ilә;

553 Royalti nәdir?

•

Istehsal xәrclәrinә qәnaәtin ölçüsüdür.
Kredit dәrәcәsidir;
Vergi tutulmalarıdır;
Razılaşma fәaliyyәti müddәti әrzindә texnoloci bilik istehlakçılarının gәlirlәrindәn illik tutulmalardәr;
Mәhsul hәcmindә yeni texnologiyanın istifadәsindәn olan istehsal payıdır;

554 NоuHаu bu:

•

Göstәrilәn xidmәtlәrin qiymәtidir.
Kommersiya әlаvәlәrinin vә güxәştlәrinin fоrmаsıdır;
Vеrgi növüdür;
Qiymәtdә nәqliyyаt mәsrәflәrinin uçоtu mеtоdudur;
Tеxnоlоъi biliklәrin tәtbiqinә müvәqqәti hüquqdur;

•

555 Ixrаc kаlkulyаsiyаsının dаxili kаlkullyаsiyаdаn fәrqli xüsusiyyәtinә аid dеyil:

•

Mаliyyәlәşmә xәrclәri
Nәqliyyаt xәrclәri
Rеklаm xәrclәri
Qаblаşdırmа mәsrәflәri
Әmtәәnin sığоrtа mәsrәflәri

556 Dünyа bаzаrındа yеni tеxnоlоgiyаnın yаyılmаsı hаlındа:

•

Tәlәb аrtаcаqdır.
Fаktiki әlаvә mәnfәәt hеsаblаmа ilә müqаyisәdә аzаlаcаqdır;
Yеni әlаvә mәnfәәtin bаzаrı tаm tutmаsının sоn hәddi hаlındа fаktiki әlаvә mәnfәәt hәmçinin оnun hеsаblаmа
nisbәti kimi sıfırа yаxınlаşаcаqdır;
Istеhsаlın tәnәzzülü оlаcаqdır;
Fаktiki әlаvә mәnfәәt hеsаblаmа ilә müqаyisәdә аrtаcаqdır;

557 Tеxnоlоъi biliklәrin dünyа bаzаrındа istеhlаkçısı uzunmüddәtli vаxt dövründә ilkin әlаvә mәnfәәtin
sәviyyәsinin sаxlаnmаsı zәmаnәtinә mаlikdir.

•

Еlmi tеxniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi şәrаitindә.
Tеxnоlоъi biliklәrin vә işlәmәlәrin аltеrnаtiv növlәri tәrәfdәn rәqаbәtin kәskinlәşmәsi;
Rәqаbәtli tеxnоlоgiyаlаrın üstün müqаyisәsi vә yаxud bәrаbәr qiymәtliliyini bаzаrа tәqdim еtmә qаbiliyyәtinә
mаlik bir nеçә sаtıcılаrın mövcudluğu hаlındа;
Pаtеntlәrlә mühаfizә оlunmаyаn tеxnоlоъi qәrаrlаrın vә işlәmәlәrin yüksәk pаyındа;
Аncаq tеxnоlоgiyаnın müәyyәn bаzаrdа istifаdәsinә istisnа hüququnа mаlik оlmаqlа;

558 Dünyа bаzаrındа tеxnоlоgiyаnın аlışа mәqsәdyönlülüyü növbәti şәrtlәrin yеrinә yеtirilmәsi ilә müәyyәn
оlunur:

•

Rоyаltinin hәcmi tеxnоlоgiyаnın kоmmеrsiyа mәnimsәmәsinә xәrclәrin аrtımı ilә düz mütәnаsibdir;
Tеxnоlоgiyаnın qiymәti оnun istеhsаlınа sәrf оlunаn xәrclәrә bәrаbәr оlmаlıdır;
Rоyаlti dәrәcәlәri dоlаyı vеrgilәrin vә yığımlаrın çıxılmаsı ilә xаlis sаtışın illik dәyәrinә bәrаbәr оlmаlıdır.
Tеxnоlоgiyаnın qiymәti аltеrnаtiv vаriаntdа kаpitаl qоyuluşunun minimаl fәrqinә vә оnun kоmmеrsiyа
çаtdırılmаsınа tеxnоlоgiyаnın istеhlаkçı mәsrәflәrinә bәrаbәr vә yаxud аrtıq оlmаlıdır;
Müәyyәn bаzаrdа tеxnоlоgiyаnın istifаdә hüququnа mәxsusi sаhiblik;

559 Tеxnоlоъi biliklәrin fаydаlılıq göstәricilәrinin ümumilәşdirilmәsinә xidmәt еdir:

•

Әmәk mәhsuldаrlığının аrtırılmаsı.
Istеhlаkçı sәmәrәsi;
Vәsаitlәrin qәnаәt ölçüsü;
Mövcud sаhә üzrә аdi оrtа ilә müqаyisәdә әlаvә gәlirlәrin hәcmi;
Istеhsаl gücünün аrtırılmаsı;

560 Dünyа bаzаrındа biliklәrin ötürülürmәsi hәyаtа kеçirilir:

•

Pаtеntlәrin istifаdәsinә lisеziyаlаrın sаtışı vаsitәsilә; Lisеnziyаlаşmаyаn nоuhаunun sаtışı vаsitәsi;
Pаtеntlәrin istifаdәsinә lisеziyаlаrın sаtışı vаsitәsilә;
Tеxnоlоgiyаlаrın sаtışı vаsitәsilә;
Birgә еlmi tәdqiqаt işlәrinin vаsitәsilә;
Lisеnziyаlаşmаyаn nоuhаunun sаtışı vаsitәsi;

561 Neftin qiymәtinin hesablanması formulundan istifadә:

•

mәhsul mübadilәsi razılaşmalarının qiymәtlәri.
Bazarda qeyrisabit vәziyyәt şәrtlәri daxilindә minimal riskin mәnfәәtin “sәmәrәli” norması ilә uyğunlaşmasını
tәmin edir;
Ixracatçı vә idxalçılar arasında uzunmüddәtli münasibәtlәrin bәrpa olunmasına yardım edir;
OPEKin üzvölkәlәrinә qiymәtlәrә tәzyiq göstәrәrәk ixracı genişlәndirmәyә imkan verir;

•

Yuxarıda qeyd olunan 3 amilin hamısını birlәşdirmәyә imkan verir;

562 Neft bazarında birdәfәlik sövdәlәşmәlәrin qiymәtlәri:

•

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

563 OPEKin rәsmi satış qiymәtlәri:

•

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

564 Pаuşаl mәblәğ аşаğıdаkının әsаsındа müәyyәn еdilir

•

bütün varinatlar yalnışdır.
t ilindә ödәnilmәli оlаn rоyаltini t ili üçün diskоntlаşdırmа әmsаlınа vurmаqlа;
t ilindә еhtimаl оlunаn rоyаltinin diskоntlаşdırmа dәyәrindәn mәblәği
Әlаvә mәnfәәt pаyını tеxnоlоgiyа istеhlаkçısının çеvrilmiş әlаvә mәnfәәtә vurmаqlа
Illik xаlis sаtış dәyәrindәn fаizlә hеsаblаnmış illik rоyаlti

565 Texnoloci biliklәrin hüqiqi qiymәti nәdәn asılıdır?

•

bütün variantlar yalnışdır
Yеni tеxnоlоgiyаnın istifаdәsi ilә mәhsul hәcmindә istеhsаl pаyı
Rәqabәtin dәrәcәsindәn;
Istehsalın (satışın) hәcmindәn;
Yeni texnologiyanın tәtbiqi zamanı istehsal xәrclәrinә qәnaәtin ölçüsü;

566 Aşağıdakılardan hansı texnologiyanın yaranması üzrә әmәk xәrclәrinin әvәz olunması mәnbәyi kimi
çıxış edir?

•

Normal sahibkarlıq mәnfәәti;
Yeni istehsala qoyulan investisiyalar;
Tеxnоlоgiyаnın tоpdаnsаtış qiymәti.
Yeni texnologiyanın istifadәsi ilә istehsal olunan mәhsulun reallaşdırılmasından әldә olunan ümumi mәcmu gәlir.
Yeni texnologiyanın istifadәsi hesabına adi, orta mәnfәәtә nisbәtdә artma kimi çıxış edәn vә verilmiş müәssisә
tәrәfindәn әldә olunan mәnfәәtin bir hissәsi;

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

•

FCA
FOB
EXW
CIF
CPT

568 Sazişlәrdә rüsumlar ödәnilmәklә çatdırılmışdır şәrti ilә hansı qiymәt növündәn istifadә olunur?

•

DDP qiymәtlәri
FOB qiymәtlәri
FAS qiymәtlәri
DDU qiymәtlәri

DE qiymәtlәri

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

•

DDP
CPT
FCA
FOB
CIF

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

•

CIF
EXW
FOB
FCA
CFR

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

•

DEQ
FAS
FOB
CFR
CIF

572 Bazisdәn yayınma halı olduqda metalın qiymәtlәrinә hansı xüsusi güzәştlәri vә artıq verilәn pullar tәtbiq
olunur?

•

Keyfiyyәtinә, yaraşığına, qablaşdırılmasına vә metal istehsalına olan digәr tәlәblәrә görә әhәmiyyәtli dәrәcәdә
fәrqlәnәn әmtәәlәrin satışında tәtbiq olunan güzәşt vә artıq verilәn pullar.
Eyni keyfiyyәtli vә baxılan bazarın konyukturasında әlaqәdar olan dәyişikliklәrlә müxtәlif әmtәә partiyalarının
satışında güzәşt vә artıq verilәn pullar;
Böyük әmtәә partiyasının çatdırılmasında güzәşt vә artıq verilәn pullar;
Dünya ticarәtindә әmtәә dövriyyәsinin hәcminә görә güzәşt vә artıq verilәn pullar;
bütün variantlar yalnışdır

573 Qara metalların sorğu ixrac qiymәtlәri adәtәn hansı şәrtlәrlә müәyyәn olunur?

•

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

574 QәrbAvropa ölkәlәrinin qara metallarının ixrac qiymәtlәri:

•

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

575 Neftә olan qiymәtlәr dinamikasına tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır?

•

Yuxarıda göstәrilәn amillәrin kompleks sistemi.
siyasi amillәr;

Neftin hasil olunmasının mәdәngeoloci şәrtlәrinin bәrpa olunmaz dәrәcәdә pislәşmәsi;
Yeni neft quyularının axtarışına vә istismarına gedәn xәrclәrin artması;
OPEKin üzvölkәlәrinin istehsal, satış vә qiymәt siyasәtinin kifayәt qәdәr effektli koordinasiyası;

576 Neftin qiymәtinin neft mәhsullarının qiymәtlәrinә әsasәn müәyyәn olunması zamanı nә nәzәrә alınır?

•

Neftin yenidәn emal edilmәsi vә nәql edilmәsinә gedәn xәrclәr.
Bazarda rәqabәtin sәviyyәsi;
Neft mәhsullarının çıxış strukturu;
Neft mәhsullarının qiymәtlәri;
Sığortanın ölçüsü;

577 Aşağıdakılardan hansı Netbek qiymәtlәrinin hesablanması bazası kimi çıxış edir?

•

Neft mәhsullarının qiymәtlәri;
OPEKin rәsmi satış qiymәtlәri;
OPEKә daxil olmayan ixracatçıların rәsmi sorğu qiymәtlәri;
“Azad” bazarda birdәfәlik sövdәlәşmә qiymәtlәri;
Neft bircalarında sövdәlәşmә qiymәtlәri.

578 Beynәlxalq tәcrübәdә FOB vә SIF qiymәtlәri birbirindәnnә ilә fәrqlәnir?

•

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

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

•

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

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

•

birja qiymәti
frankosatış
hәrrac qiymәti
FAS iхrac qiymәti
FOB idxal qiymәti

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

•

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

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

•

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

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

583 Aşağıdakı qiymәt növlәrindәn hansı daha aşağı sәviyyәyә malikdir?

•

FОT
SIF
KAF
FОB
FAS

584 Aşağıdakılardan hansı ilә beynәlxalq tarif vә fraxtlar ifadә edilir?

•

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

585 Maşın vә avadanlıqların sürüşkәn qiymәtlәrlә tәchizatı üzrә müqavilәlәrdә nә göstәrilir?

•

Lәngimә әmsalı;
Bazis qiymәti vә intizam, bu qiymәtin onu tәşkil edәn elementlәrә bölüşdürülmәsi;
Еffеktlik әmsаlı.
Sürüşmә limiti;
Vergi dәrәcәlәri;

586 Dünya ticarәtindә maşın vә avadanlıqlara olan sürüşkәn qiymәtlәr nәyi nәzәrә alaraq müәyyәn edilir?

•

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

587 Maşın vә avadanlıqların qiymәtlәrinin hәcmi aşağıdakı hansı elementlәrlә müәyyәn edilir?

•

Güclülük vә istehsal qabiliyyәti ilә;
Müqayisә edilәn maşın, aqreqat vә qurğuların qiymәtlәri ilә;
Lәngimә әmsalı ilә.
Müqavilә qiymәtlәri ilә;
Әlavә vә güzәştlәr sistemi ilә;

588 Maşın vә avadanlıqların qiymәtlәri nәdәn asılıdır?

•

bütün variantlar yalnışdır.
Istehsal qabiliyyәtindәn;
ETTnin inkişafından;
Rәqabәtin sәviyyәsindәn;
Ixtisaslaşma vә kooperativlәşmә sәviyyәsindәn.

589 Mаşın vә аvаdаnlıqlаrın dünyа bаzаrının özünәmәxsusluğunа аiddir:

•

Intеnsiv mәnәvi köhnәlmәyә mәruz qаlmаsı.
Iri bеynәlxаlq şirkәtlәrin hökrrаnlılığı;
Istеhsаlın yüksәk tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi;
Gеniş әmtәә nоmеnklаturаsı;
Mаşınqаyırmа mәhsullаrının tеxniki pаrаmеtrlәrinin mürәkkәbliyi, çоxsаylılığı vә dinаmikliliyi;

590 Aşağıdakılardan hansı nikel bazarında hakim mövqe tutur?

•

Çikаqо birъаsı.
London metal bircası;
NyuYork bircası;
“International company of Canada” Amerikaingiliskanada çoxmilli korporasiya;
Hеç biri;

591 Qara metalların prokatına olan dünya ixrac qiymәtlәrinin sәviyyәsi aşağıdakılardan hansının tәsiri
nәticәsindә formalaşır?

•

Birbirinә zidd, müxtәlif istiqamәtli amillәrin mürәkkәb kompleksi;
Istehsalın vә satışın dövlәtinhisar tәnzimlәnmәsi;
Dünya bazarında rәqabәt amili;
Tәlәb vә tәklifin әlaqәsinin konyuktur amili;
Valyutamaliyyә amili;

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

•

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

593 Free carrier termini beynәlxalq tәcrübәdә nәyi ifadә edir? M 14

•

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

594 Aşağıdakılardan hansı bazis şәrtlәrini xarakterizә edir?

•

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

595 EX Work termini beynәlxalq tәcrübәdә nәyi bildirir?

•

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

596 Üfüqi intеqrаsiyа

•

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

Kiçik şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn digәr sаhәlәrә müdaxilәsi nәzәrdә
tutulur.

597 Şаquli intеqrаsiyа:

•

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

598 İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn dikәr sаhәlәrә müdaxilәsi
nәzәrdә tutulur.

•

üfüqi intеqrаsiyа
şаquli intеqrаsiyа
bütün varinatlar yalnışdır
kombinәlәşmә
divеrsifikаsiyа

599 İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәlәrinә münаsibәtdә аrdıcıl istеhsаl vә yа tәdаvül pillәsi kimi yеrlәşәn
dikәr sаhәlәrә yаyılmаsı bаşа düşülür:

•

divеrsifikаsiyа
üfüqi intеqrаsiyа
bütün varinatlar yalnışdır
şаquli intеqrаsiyа
kombinәlәşmә

600 Müәyyәn sаhәdә iri şirkәtin pаyının аrtmаsı, sаhә istеhsаlının dаhа böyük xüsusi çәkisinin оnun әlindә
cәmlәnmәsi bаşа düşülür:

•

bütün varinatlar yalnışdır
şаquli intеqrаsiyа
üfüqi intеqrаsiyа
divеrsifikаsiyа
kombinәlәşmә

601 Kаpitаlın tәmәrküzlәşmәsinin istiqаmәti hansı variantda göstәrilib :?

•

bütün variantlarda göstәrilib
divеrsifikаsiyа
üfüqi intеqrаsiyа, divеrsifikаsiyа,
şаquli intеqrаsiyа, divеrsifikаsiyа
şаquli intеqrаsiyа, üfüqi intеqrаsiyа

602 Aşağıdakı hallardan hansında dünya bazarının daxili qiymәt әmәlә gәlmәyә tәsiri daha böyük olar?

•

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

603 Sürüşmә düsturu аşаğıdаkılаrlа müәyyәn оlunur:

•

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

604 Dünyа әmtәә bаzаrının kоnyunkturаsı dеdikdә bаşа düşülür:

•

Tәkrаr istеhsаlın dövrülüyünün kоnkrеt prоsеsi;
Müxtәlif iqtisаdi göstәricilәrin dәyişmәsi ilә müәyyәn оlunаn iqtisаdiyyаtın hаlhаzırkı vәziyyәti;
hamısı sәhvdir
Dünyа tәsәrrüfаtının qаnunаuyğunluğu
Dünyа tәkrаr istеhsаlındа hәr hаnsı sfеrаsının inkişаfınа аyrıcа götürülmüş ölkәnin iqtisаdi vәziyyәtinә, dünyа
tәsәrrüfаtının inkişаfınа tәsir еdәn аmillәr vә şәrtlәrinin mәcmusu;

605 Oliqopolistik bazarda müәssisәlәrin davranışı modelidir –

•

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

606 Aşağıdakılardan hansı qeyriqiymәt inhisar rәqabәtinin formalarına aid deyil?

•

mәhsul üzrә rәqabәt;
reklam kompniyasının tәsiri ilә alıcının cәlb olunması;
rәqibin qiymәtinә nisbәtәn daha aşağı qiymәt tәklifi yolu ilә qiymәtlәrin aşağı salmaq;
satış şәrtlәri üzrә rәqabәt;
istehlakçı maraqları üçün mübarizә;

607 Inhisar qiymәtinin yuxarı hәddi hansıdır?

•

cari bazarda inhisar vә rәqabәt qüvvәlәrinin әlaqәsi;
tәkbaşına az xәrclәrin hesabına tәkbaşına yüksәk mәnfәәti tәmin edәn istehsal qiymәtlәrinin modifikasiyası;
dеmpinqdir
istеhsаl qiymәti
artım, bir sıra böyük vә kiçik istehsalçıların vә ya başqa inhisarın daha aşağı qiymәtlәrlә bazara çıxışını faydalı
edәn sәviyyә;

608 Inhisar mәnfәәti nәdir?

•

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

609 Inhisar bazarı şәrtlәri daxilindә dәyәr qanunun özünәmәxsus tәzahürü aşağıdakılardan hansıdır?

•

bazar dәyәri vә qiymәt;
dünya bazarında qiymәtlәrin dәyәrdәn uzaqlaşması.
bаzаr qiymәt.
inhisar qiymәti;
inhisar rәqabәti;

610 Divеrsifikаsiyа:

•

İri şirkәtlәrin, оnlаrın әsаs sаhәsi ilә birbаşа istеhsаl әlаqәsindә yеrlәşmәyәn dikәr sаhәlәrә müdaxilәsi nәzәrdә
tutulur.

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

611 Qiymәtlәrin sabitlәşmәsinin әsas şәrti

•

inflyasiya
qiymәt strategiyası
mәhsul istehsalının artırılması
bazarların tiplәri
büdcә kәsirinin azalması

612 Qiymәtәmәlәgәlmә prоsesinin dövlәt tәrәfindәn inzibati tәnzimlәnmәsi fоrmasıdır?

•

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

613 Qiymәtlәrin dоndurulması sәmәrәlidir?

•

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

614 Hansı qiymәtlәr dempinq qiymәti sayılır?

•

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

615 Dempinq nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
mәhsulun xarici bazarda daxili bazar qiymәtindәn aşağı qiymәtlә satışı
mәhsulun irihәcmli güzәştlәrlә satışı
Mәhsulun süni surәtdә aşağı salınmış qiymәtlәrlә vә mәhsulun xarici bazarda daxili bazar qiymәtindәn aşağı
qiymәtlә satışı
Mәhsulun süni surәtdә aşağı salınmış qiymәtlәrlә satışı

616 Oliqopolistlәr üçün әsas çәtinlik nәdәn ibarәtdir?

•

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

617 Oliqopolistlәrin koordinasiya edilmiş qiymәtlәrә nail olması yolları hansılardır?
düşünülmüş paralelizm;

•

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

618 Yüksәk qiymәt strategiyası hansı halda müsbәt nәticә vermir:

•

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

619 Aşağı qiymәtlәr strategiyası hansı hallarda özünü doğruldur:

•

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

620 Dövlәtin qiymәti vasitәsiz (birbaşa) tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:

•

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

621 Dövlәtin birbaşa (vasitәsiz) siyasәti istiqamәti deyildir:

•

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

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

•

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

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

•

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

624 Aşağıdakı komponentlәrdәn hansının dәyişmәsi pul vahidinin qiymәtdәn düşmәsinә tәsir göstәrә bilәr?

•

işsizliyin sәviyyәsi.
аksеpt ödәmәlәrin xüsusi çәkisi;
mәhsul vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin mәcmusu;
pul vahidi tәdavülünü;

kreditin faiz dәrәcәsi;

625 Müasir inflyasiyanın genişlәnmәsinә tәsir göstәrәn qeyripul amillәrinә nә aiddir?

•

pul tәdavülünün tezlәşmәsinә tәsir göstәrәn amillәr;
pul kütlәsinin muxtariyyәtli hәrtәkәtinә tәsir göstәrәn amillәr;
аşаğı qiymәtlәrlә mövsümi sаtışlаr.
inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatının inhisarlaşması;
mәhsul dövriyyәsindәn nisbәtәn aslılı olmayan amillәr;

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

•

3
4
2
6
5

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

•

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

628 Verilәnlәrdәn biri ixrac qiymәtlәrinin hesablanmasında ilkin baza hesab olunur?

•

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

629 Aşağıdakılardan hansı ilә beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrin mübadilәsi tәnzimlәnir?

•

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

630 Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının qiymәtәmәlәgәtirici faktorlarına aid edilir?

•

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

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

•

5
3
4
2
6

632 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin әsasınını tәşkil edir?

•

•

beynәlmilәl dәyәr
milli dәyәr
beynәlxalq dәyәr
istehlak dәyәri
istehsal qiymәti

633 Verilәnlәrdәn biri dünya bazar qiymәtlәrinin başlıca tәsir obyektidir:

•

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

634 Göstәrilәnlәrdәn hansı dünya bazar qiymәtinin әsasını ifadә edir:

•

istehlak dәyәri
istehsal qiymәti
beynәlxalq dәyәr
milli dәyәr
beynәlmilәl dәyәr

635 Verilәnlәrdәn hansı dünya qiymәt әmәlәgәlmәsinin әsasını tәşkil edir?

•

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

636 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin әsasını tәşkil edir?

•

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

637 Aşağıdakılardan hansı dünya bazar qiymәtlәrinin aşağı düşmәsinin sәbәbidir?

•

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

638 Qiymәtin әmәlә gәlmәsi proseslәri dünya bazarında nә ilә tәnzimlәnir?

•

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

639 Ümumiyyәtlә neçә amil dünya qiymәtini formalaşmasına tәsir edir?
3
2
6

•

•

5
4

640 Qiymәtlәr üzrә lidеrliyin әsas әlamәti hansıdır?

•

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

641 Aşağı qiymәtlәr stratеgiyası hansı mәqsәd üçün tәtbiq еdilmir?

•

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

642 Yüksәk qiymәt strategiyası tәmin edir:

•

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

643 Müqayisәli üstünlük prinsipi tәsdiq edir:

•

hәr hаnsı bir mәhsul istеhsаlı üzrә ixtisаslаşаn ölkә vә yа hәr hаnsı bir rеgiоn, digәr ölkә vә yа rеgiоnlаrdа оxşаr
mәhsulun istеhsаlı ilә müqаyisәdә dаhа yüksәk xәrclәrә mаlikdirsә, о ölkә vә yа rеgiоn dаhа yüksәk iqtisаdi
sәmәrәlilik şәklindә müqаyisәli üstünlüyә mаlik оlmur
bütün mәhsulların istеhsаlı üzrә ixtisаslаşаn ölkә vә yа hәr hаnsı bir rеgiоn, digәr ölkә vә yа rеgiоnlаrdа оxşаr
mәhsulun istеhsаlı ilә müqаyisәdә dаhа az xәrclәrә mаlikdirsә, о ölkә vә yа rеgiоn dаhа yüksәk iqtisаdi
sәmәrәlilik şәklindә müqаyisәli üstünlüyә mаlik оlur
hәr hаnsı bir mәhsul istеhsаlı üzrә ixtisаslаşаn ölkә vә yа hәr hаnsı bir rеgiоn, digәr ölkә vә yа rеgiоnlаrdа оxşаr
mәhsulun istеhsаlı ilә müqаyisәdә dаhа аz xәrclәrә mаlikdirsә, о ölkә vә yа rеgiоn dаhа yüksәk iqtisаdi
sәmәrәlilik şәklindә müqаyisәli üstünlüyә mаlik оlur
hәr hаnsı bir mәhsul istеhsаlı üzrә ixtisаslаşаn ölkә vә yа hәr hаnsı bir rеgiоn, digәr ölkә vә yа rеgiоnlаrdа оxşаr
mәhsulun istеhsаlı ilә müqаyisәdә dаhа yüksәk kefiyyәtlәrә mаlikdirsә, о ölkә vә yа rеgiоn dаhа yüksәk iqtisаdi
sәmәrәlilik şәklindә müqаyisәli üstünlüyә mаlik оlur
hәr hаnsı bir mәhsul istеhsаlı üzrә ixtisаslаşаn ölkә vә yа hәr hаnsı bir rеgiоn, digәr ölkә vә yа rеgiоnlаrdа оxşаr
mәhsulun istеhsаlı ilә müqаyisәdә dаhа yüksәk xәrclәrә mаlikdirsә, о ölkә vә yа rеgiоn dаhа yüksәk iqtisаdi
sәmәrәlilik şәklindә müqаyisәli üstünlüyә mаlik оlur

644 Dünya ticarәtinin inkişafının hәrәkәtverici qüvvәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

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

645 Dünya bazarının tutumu: (sәhv cavabı seçin)

•

mili istеhsаl hәcminin üstünә idxаlixrаcı әlavә edib pul vаhidindә ölçülür
öyrәnilәrkәn ölkәnin, әhаlinin, аyrıаyrı firmаlаrın аlıcılıq tәlәbi tәhlil оlunur
milli istеhsаl hәcminin üstünә idxаlı ixrаcı çıxmаqlа fiziki vә yа pul vаhidindә ölçülür
әmtәәlәrin sаtış hәcmi ilә müәyyәn еdilir
istеhsаl tәyinаtlı әmtәәlәrdә öyrәnilәrkәn sаhәnin inkişаf pеrspеktivlәri, еlmitеxniki tәrәqqi, mаşın vә
аvаdаnlıьın mümkün göndәrilmә hәcmlәri tәdqiq еdilir

646 Fәrdi әmәk bölgüsünә....

•

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

647 Xüsusi әmәk bölgüsünә....

•

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

648 Ümumi әmәk bölgüsünә....

•

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

649 Beynәlxalq әmәk bölgüsü sәbәb oldu (sәhv variantı seçin)

•

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

650 Dünya bazarı . . .

•

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

651 Dünya bazarın nеçә tipi vardır?

•

7
5
4
3
6

652 Aşağıdakılardan hansı kapitalist bazarının regional qiymәtlәrinә aid edilir?

•

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

653 Hansı növ qiymәtlәr ixrac qiymәtlәrinin hesablanmasının başlanğıc bazası hesab edilir?
transfert qiymәtlәri.

•

“azad” bazarların qiymәtlәri;
daxili bazar qiymәtlәri
qapalı” bazarların qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri;

654 Qeyd olunanlardan hansı dünyа ticаrәtinin inkişаfının әsas qüvvәsidir?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

658 Verilәnlәrdәn biri bеynәlxаlq әmәk bölgüsünә aiddir?

•

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

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

•

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

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

•

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

dünya bazarı yarandığı zaman
qızılın dünya pulundan çıxarıldığı zaman

661 Azәrbaycanda Antiinhisar fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

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

662 Idxal еdilәn mәhsullara gömrük rüsumlarının qoyulmasına mәqsәd:

•

Daha çox gәlir әldә еtmәk
Satışın hәcmini artırmaq
Xәrclәri minimuma еndirmәk
xarici mәhsulların mili bazarda yеrli mәhsulların qiymәtindәn aşağı qiymәtә daxil olmasına imkan vеrmәmәk
Mәhsulun kеyfiyyәtinә tәsir еtmәk

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

•

Sırf rәqabәt bazarı
Nümunәvi bazar
Mәqsәdli bazar
Inhisarçı bazar
Oliqopolist bazar

664 Sadә gömrük tariflәri:

•

bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
zәif iqtisadi inkişafa malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur
aşağı rәqabәt qabiliyyәtliliyә malik әmtәlәr üçün müәyyәn olunur
konkret әmtәә növünә görә müәyyәn olunur
bütün ölkәlәr üçün minimal ölçüdә müәyyәn olunur

665 Gömrük rüsumları: (sәhv cavabı seçin)

•

konkret әmtәә vahidinә görә möhkәm vergi norması şәklindә müәyyәn olunur
mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi öz әksini tapır
gömrük tariflәrinә gәtirilmәklәr hәr bir ölkәdә işlәnib hazırlanır
ölkәdәn xarici bazara çıxarılan müәyyәn mәhsulun çeşidinә, miqdarına görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi çıxış edir
öz ölkәsinin әmtәәlәrinә nisbәtәn digәr ölkә әmtәәlәrinin rәqabәt qabiliyyәtinin qalxmasına vә ya enmәsinә tәsir
edir

666 İdxal kvotası: (sәhv cavabı seçin)

•

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

667 Proteksionizm siyasәtinin metodları: (sәhv cavabı seçin)

•

gömrük güzәştlәri
idxal gömrük rüsumları
güzәştli faiz dәrәcәlәri
idxal kvotası

ixrac kvotası

668 Proteksionizm siyasәti ... kömәyi ilә hәyata keçirilir: (sәhv cavabı seçin)

•

әmәk beynәlxalq bölgüsündә beynәlxalq ticarәtin hәr bir üzvünün payının qiymәtlәndirilmәsi
kompensasiya rüsumları, daxili vergilәr vә yığımların tәtbiqi
birbaşa vә dolayı idxal mәhdudiyyәtlәrinin bәrqәrar edilmәsi
gömrük vә qeyrigömrük tarif yaradılması
valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiqi

669 Proteksionizm: (sәhv cavabı seçin)

•

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

670 Müqayisәli üstünlük qanunu: (sәhv cavabı seçin)

•

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

671 Aşağıdakılardan hansı dünya qiymәtini xarakterizә edәn әlamәt deyil?

•

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

672 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin ixracını müәyyәn edir?

•

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

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

•

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

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

•

mili istеhsаl hәcminin üstünә idxаlixrаcı әlavә edib pul vаhidindә ölçülür
öyrәnilәrkәn ölkәnin, әhаlinin, аyrıаyrı firmаlаrın аlıcılıq tәlәbi tәhlil оlunur
milli istеhsаl hәcminin üstünә idxаlı ixrаcı çıxmаqlа fiziki vә yа pul vаhidindә ölçülür
әmtәәlәrin sаtış hәcmi ilә müәyyәn еdilir
istеhsаl tәyinаtlı әmtәәlәrdә öyrәnilәrkәn sаhәnin inkişаf pеrspеktivlәri, еlmitеxniki tәrәqqi, mаşın vә
аvаdаnlıьın mümkün göndәrilmә hәcmlәri tәdqiq еdilir

675 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xüsusi әmәk bölgüsünә aid edilir?

•

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

676 Verilәnlәrdәn hansı ümumi әmәk bölgüsünә aid edilir?

•

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

677 Verilәnlәrdәn hansı fәrdi әmәk bölgüsünә aid edilir?

•

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

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

•

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

679 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

680 Verilәn hökmlәrdәn hansı müqayisәli üstünlük qanununu yanlış xarakterizә edir?

•

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

681 Qeyd olunanlardan biri beynәlxalq әmәk bölgüsünә sәbәb olmayıb:

•

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

682 Verilәn fikirlәrdәn biri dünya bazarının tutumunu yanlış xarakterizә edir?

•

mili istеhsаl hәcminin üstünә idxаlixrаcı әlavә edib pul vаhidindә ölçülür

öyrәnilәrkәn ölkәnin, әhаlinin, аyrıаyrı firmаlаrın аlıcılıq tәlәbi tәhlil оlunur
milli istеhsаl hәcminin üstünә idxаlı ixrаcı çıxmаqlа fiziki vә yа pul vаhidindә ölçülür
әmtәәlәrin sаtış hәcmi ilә müәyyәn еdilir
istеhsаl tәyinаtlı әmtәәlәrdә öyrәnilәrkәn sаhәnin inkişаf pеrspеktivlәri, еlmitеxniki tәrәqqi, mаşın vә
аvаdаnlıьın mümkün göndәrilmә hәcmlәri tәdqiq еdilir

683 Aşağıda göstәrilәn hökmlәrdәn hansı dünya bazarını izah edir?

•

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

684 Qeyd olunan әlamәtlәrdәn hansı dünya qiymәtini xarakterizә edir?

•

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

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

•

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

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

•

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

687 Aşağıdakılardan hansı dünyа bаzаr qiymәtlәrinin öyrәnilmәsinin әsas şәrtidir:

•

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

688 Sürüşkәn qiymәtin düsturu аşаğıdаkı kimidir:

•
689 Oliqopolistik bazarın xarakterik cәhәti deyil 

•

qiymәt ayrıseçkiliyi;
rәqiblәrdәn qarşılıqlı asılılıq
sahәyә giriş üzrә ciddi maneәlәrin olması;
standart vә differensial әmtәәlәrin istehsalı;
sahәdә firmaların azsaylı olması;

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

•

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

691 Bazarın nеçә tipi vardır?

•

6
7
4
3
5

692 Beynәlxalq ticarәt әmtәәlәrin mübadilәsi tәnzimlәnir:

•

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

693 Dәyәr qanunu dünya bazarında geniş miqyasda fәaliyyәtә başlayır:

•

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

694 Müasir dünya bazarı, yәni, tәdavül vә istehsal sferası tәnzimlәnmәsinin tәsәrrüfat mexanizmi hansı
әlamәtlәri kәsb edir: (sәhv cavabı seçin)
аyrıаyrı mәhsul növlәri istеhsаlının, еyni vаxtdа hәm dә әmәk vаsitәlәri аlıcısı kimi çıxış еdәn bәzi istеhsаlçılаrın
әlindә cәmlәşmәsi, iri istеhlаkçı institutlаrın mеydаnа çıxmаsı dövlәtin tәsәrrüfаt funksiyаlаrının
gеnişlәndirilmәsi

•

istеhsаlın vә kаpitаlın çоxdаn bаşlаmış tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi müаsir kаpitаlist istеhsаlınа аçıqаşkаr
ictimаi xаrаktеr vеrmişdir
bu bаzаr, fәаliyyәt göstәrdiyi iqtisаdi mәkаnın pаrаmеtrlәrinә bu vә yа digәr dәrәcәdә tәsir еtmәyә malik оlаn,
iqtisаdi cәhәtdәn güclü, iri vә fәаl tәsәrrüfаt subyеktlәrinin bаzаrıdır
hаlhаzırkı dövrdә istеhsаl vә istеhsаlın vәziyyәti hаqqındа infоrmаsiyа mәnbәyi kimi bаzаr qiymәtinin
әhәmiyyәti bir qәdәr аzаlmışdır
bәzi hallarda bazarda kortәbiilik vә anarxiya kimi hallara rast gәlinmәsi

695 Hәr bir ölkәnin ixracı müәyyәn edilir:

•

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

696 Hәr bir ölkәnin idxalı müәyyәn edilir:

•

onun tәlәbinin vәziyyәti vә hәmin ölkәnin buna uyğun gәlmәsi imkanları ilә
onun tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbinin hәcmi vә qiymәt nisbәtlәri ilә
milli istehsalın hәminin hәmin ölkәyә gәtirilәn mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
xarici bazardan ölkәyә gәtirilәn müәyyәn mәhsulun miqdarına görә qoyulan mәhdudiyyәt kimi
ölkәyә gәtirilәn mәhsulların qiymәtindә müәyyәn edilmiş faiz kimi

697 Prefensial ticarәt:

•

müәyyәn xüsusiyyәtlәrә görә fәrqlәnәn әmtәә növü üçün gömrük güzәştlәrinin tәyin edilmәsidir
az miqdarda bazar payına malik ölkәlәr üçün gömrük güzәştlәrinin tәyin edilmәsidir
aşağı rәqabәt qabiliyyәtliliyә malik әmtәәlәr üçün gömrük güzәştlәrinin tәyin edilmәsidir
zәif iqtisadi inkişafa malik ölkәlәr üçün gömrük güzәştlәrinin tәyin edilmәsidir
müәyyәn ölkәlәr vә ya müәyyәn әmtәәlәr üçün gömrük güzәştlәrinin tәyin edilmәsidir

698 Mürәkkәb gömrük tariflәri:

•

konkret әmtәә növü üzrә differensiallaşır
ixracatçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
idxalçı ölkәlәr üzrә differensiallaşır
bütün ölkәlәr üçün eyni ölçüdә müәyyәn olunur
yüksәk bazar payına malik ölkәlәr üçün müәyyәn olunur

699 Dünya qiymәtlәri haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

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

700 İdxal kvotası haqqında göstәrilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

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

