
1

2

3

4

5

6

7

2302_Az_Y2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2302 Bazar infranstrukturu

Bazar infrastrukturu anlayışı özündә …… elementi birlәşdirir

Hәr bir iqtisadi model infrastrukturun xüsusi modelinә ……

İstehsal infrastrukturu informasiyanı ……

İstehsal infrastrukturu enerjini ……

Funksional baxımdan istehsal infrastrukturu ……

İnfrastrukturla onun xidmәt obyektinә sәbәbnәticә әlaqәlәri ……

İnfrastruktura xidmәt obyektinә institutsional fәaliyyәt ……

beş
üç
iki
çoxlu•
dörd

cavab verir
qismәn uyğun gәlir
cavab vermir
uyğun gәlir•
bәzәn uyğun gәlir

mümkün deyil
qәbul edir
qәbul etmir
ötürür•
bәzәn qәbul edir

qәbul edir
qismәn ötürür
ötürmür
ötürür•
bәzәn ötürür

satışı әks etdirir
real prosesi özündә әks etdirmir
mal yeridilişi prosesini özündә әks etdirir
mal yeridilişindә real prosesi özündә әks etdirir•
mal yeridilişinin ayrıayrı anlarını özündә әks etdirir

xidmәt obyektidir
bәzәn ola bilәr
mümkündür
hәmişә mümkündür•
xidmәt obyekti deyil

aid deyil
istehsal fәaliyyәtidir
sosial fәaliyyәt deyil
aiddir•
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İnfrastruktura xidmәt obyektinә sosial fәaliyyәt ……

İnfrastruktura xidmәt obyektlәri istehsal fәaliyyәtinә .…..

İnfrastruktur özözlüyündә xidmәt obyekti olmadan ……

İnfrastruktura xidmәt әlamәtlәri onun gәlirlik baxımından ……

Xidmәt yerinә yetirilәn momentdә ……

Xidmәtlәrin xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, o yığıma ……

Xidmәtlәrin digәr xüsusiyyәti …… istiqamәtlәnir

Xidmәtin digәr xüsusiyyәti ……

qeyriistehsal fәaliyyәtidir

qeyriistehsal fәaliyyәtidir
sosial fәaliyyәt deyil
aid deyil
aiddir•
istehsal fәaliyyәtidir

bazar obyektidir
sosial sahәdir
istehsal fәaliyyәti deyil
istehsal fәaliyyәtidir•
qeyrisosial sahәdir

xidmәt prosesini sürәtlәndirir
xidmәt obyekti ola bilәr
xidmәt obyektinә tәsir edir
xidmәt obyekti ola bilmәz•
xidmәt obyektinә tәsir etmir

prosesi sürәtlәndirir
xidmәtә tәsir edir
gәlirin yaradılması mümkün deyil
gәlir yaradır•
xidmәtә tәsir etmir

istehlak olunmur
sәrf olunur
bәzәn istehlak olunur
müәyyәn olunmur
istehlak olunur•

imkan yaradır
yığım yaradır
yığıma imkan verir
yığım yaradılmasına imkan vermir•
yığımı sürәtlәndirir

әşyalara
yuxarıya
müәyyәn tәlәblәrin ödәnilmәsinә
müәyyәn insanların tәlәblәrinin ödәnilmәsinә•
aşağıya
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Xidmәt istehsal prosesindә faydalı effekt ……

Xidmәtlәr әşya formasında istehlak dәyәrini ……

Xidmәt natural formada istehlak dәyәrini ……

Xidmәtlәrin xüsusiyyәti insanların normal hәyatı üçün şәraiti ……

Xidmәtlәrin xüsusiyyәti istehsal prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün şәraiti.

Xidmәtlәrin xüsusiyyәti әşyaların tәbiәtini ……

İctimai «yardımçı kapital»ın artırılması gәlirin az miqdarda artırılmasına ……

üfüqi istiqamәtlәnir
yuxarı istiqamәtlәnir
әşyalara istiqamәtlәnmir
әşyalara istiqamәtlәnir•
aşağı istiqamәtlәnir

istehlaka tәsir edir
effekt yaradılmasına imkan vermir
effekt yaratmır
faydalı effekt yaradır•
istehlaka tәsir etmir

istehlaka tәsir edir
tamamilә yaradır
istehlak dәyәri yaradır
istehlak dәyәri yaratmır•
istehlaka tәsir etmir

istehlaka tәsir edir
istehlak dәyәri yaratmır•
istehlak dәyәri yaradır
tamamilә yaradır
istehlaka tәsir etmir

normal şәraitә tәsiri mәhduddur
normal şәrait yaradır
normal şәraiti dәyişmir
normal şәraiti dәyişir•
tәsir etmir

birbaşa tәsir edir
istehsal şәraitini dәyişir
istehsal prosesini dәyişmir
istehsal prosesini dәyişir•
istehsalı dәyişir

birbaşa dәyişir
tamamilә dәyişir
dәyişir
dәyişmir•
qismәn dәyişir

ziddiyәtli fikir yaradır
bәzәn imkan vermir
imkan vermir

•
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…… qeyd etmişdir ki, dövlәt infrastrukturda investisiyalara şüurlu surәtdә gedir

…… «birbaşa mәhsuldar kapitala» vә «әlavә kapitala» ayırıb

P.RozenşteynRodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahәsinin vә eyni zamanda …… aid edir

P.RozenşteynRodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahәsinin vә eyni zamanda …… aid edir

P.RozenşteynRodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahәsinin vә eyni zamanda …… aid edir

İnfrastruktur müәyyәn әmәk prosesini әks etdirir vә ……

İnfrastruktur ……

imkan verir•
bәzәn imkan verir

F.Kotler
Robertson
X.Zinger
P.Samuelson•
Xammer

F.Kotler
Robertson
P.Samuelson
X.Zinger•
Xammer

rabitәni•
kimya sәnayesini
yüngül sәnayeni
kәnd tәsәrrüfatını
idman sahәsini

idman sahәsini
yüngül sәnayeni
kәnd tәsәrrüfatını
nәqliyyatı•
kimya sәnayesini

idman sahәsini
yüngül sәnayeni
kәnd tәsәrrüfatını
energetikanı•
kimya sәnayesini

dividentin azalmasına sәbәb olur
gәlirlәrin artırılması hesabına dәyәri artırır
bu sahәyә qoyulan kapitalın dәyәrini artırmır
bu sahәyә qoyulan kapitalın dәyәrini artırır•
dividentin alınmasını tәmin edir

müәyyәn prosesi әks etdirir
әmәk prosesinin ayrılmaz hissәsini әks etdirir
müәyyәn prosesi әks etdirmir
әmәk prosesinin müәyyәn hissәsini әks etdirir•
bәzәn әmәk prosesini әks etdirir
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Öz tәbiәtinә görә infrastruktur ……

İqtisadiyyatın baza sahәsidir

İnfrastruktur müәyyәn әrazidә …… fasilәsizliyini tәmin edir

İnfrastruktur mühәndistexniki işlәrin mәcmusunun …… kimi baxılır

İnfrastruktur …… baxılır

İnfrastrukturun yaranması әlaqәdardır ……

İnfrastrukturun yaranması …… aiddir

İnfrastrukturun öz mәnşәyinә görә …… izahı vardır

çoxmәnalıdır
hәrdәn birmәnalıdır
iki tәrәfli olmayandır
iki mәnalıdır•
bir mәnalıdır

kәnd tәsәrrüfatı
energetika, nәqliyyat
nәqliyyat, rabitә
energetika, nәqliyyat, rabitә•
energetika, rabitә

informasiyaların
insanların
nәqliyyatın
yük axınlarının•
enerjinin

davamı
tapşırığı
qәrarı
qurğusu•
әsası

struktur kimi
vahid kompleks kimi
ümumi istifadәdә olmayan sahә kompleksi kimi
ümumi istifadәdә olan sahә kompleksi kimi•
sahә kompleksi kimi

sәnaye ilә
maşınqayırma ilә
kәnd tәsәrrüfatı ilә
hәrbi sahә ilә•
enerji kompleksi ilә

sәnayeyә
maşınqayırmaya
kәnd tәsәrrüfatına
tikintiyә•
enerji kompleksinә

yeddi variant
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Xariciiqtisadi infrastruktur müәyyәn edilir:

İqtisadihüquqi infrastruktur müәyyәn edilir:

Maliyyәkredit infrastrukturu müәyyәn edilir:

Malvasitәçi infrastruktur müәyyәn edilir:

Funksional baxımdan fәrqlәndirilir:

Vasitәçilәr bazarı xarakterizә edir ……

Dövlәt müәssisәlәri bazarı xarakterizә edir ……

beş variantda
iki variantda
bir neçә variantda•
üç variantda

çeşid uçotuna görә
subyektlәrә görә
doydurulma sәviyyәsinә görә
funksional әlamәtlәrinә görә•
obyektlәrә görә

subyektlәrә görә
obyektlәrә görә
çeşid uçotuna görә
funksional әlamәtlәrinә görә•
doydurulma sәviyyәsinә görә

doydurulma sәviyyәsinә görә
çeşid uçotuna görә
obyektlәrә görә
funksional әlamәtlәrinә görә•
subyektlәrә görә

subyektlәrә görә
çeşid uçotuna görә
doydurulma sәviyyәsinә görә
funksional әlamәtlәrinә görә•
obyektlәrә görә

xariciiqtisadi infrastruktur
maliyyәkredit infrastrukturu
malvasitәçi infrastrukturu
bütün cavablar doğrudur•
hüquqiiqtisadi infrastruktur

bazar tutumunu
doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә•
subyektlәr üzrә fәrqi

doydurulma sәviyyәsini
bazar tutumunu
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә
subyektlәr üzrә fәrqi•
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Satıcı bazarı xarakterizә edir ……

Alıcı bazarı xarakterizә edir ……

Dünya bazarları xarakterizә edir ……

Milli bazarlar xarakterizә edir ……

Regional bazarlar xarakterizә edir ……

Yerli bazarlar xarakterizә edir ……

Yerli bazarlar xarakterizә edir ……

«Boz» bazarlar xarakterizә edir ……

bazar mübadilәsinin tәşkilini

bazar mübadilәsinin tәşkilini
doydurulma sәviyyәsini
bazar tutumunu
subyektlәr üzrә fәrqi•
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә

bazar tutumunu
doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
subyektlәr üzrә fәrqi•
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә

doydurulma sәviyyәsini
obyektlәrlә
bazar mübadilәsinin tәşkilini
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә•
subyektlәrlә

obyektlәrlә
doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә•
subyektlәrlә

bazar mübadilәsinin tәşkilini
doydurulma sәviyyәsini
obyektlәri
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqi•
subyektlәrlә

subyektlәrlә
doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә•
obyektlәrlә

obyektlәrlә
doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
ictimai әmәk bölgüsündә olan fәrqlә•
subyektlәrlә
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«Qara» bazarlar xarakterizә edir ……

Qeyrileqal bazarlar xarakterizә edir ……

Leqal bazarlar xarakterizә edir ……

Qarışıq bazar xarakterizә edir ……

Geniş çeşidli mallar bazarı xarakterizә edir ……

Doydurulmuş bazar xarakterizә edir ……

Qapalı bazar xarakterizә edir ……

doydurulma sәviyyәsini
obyektlәrlә
bazar mübadilәsinin tәşkilini
fәaliyyәtdә olan qanunvericiliklә•
subyektlәrlә

obyektlәrlә
bazar mübadilәsinin tәşkilini
doydurulma sәviyyәsini
fәaliyyәtdә olan qanunvericiliklә•
subyektlәrlә

doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
obyektlәrlә
fәaliyyәtdә olan qanunvericiliklә•
subyektlәrlә

obyektlәrlә
doydurulma sәviyyәsini
subyektlәrlә
fәaliyyәtdә olan qanunvericiliklә•
bazar mübadilәsinin tәşkilini

obyektlәri
doydurulma sәviyyәsini
subyektlәri
malların çeşidinin uçotunu•
bazar mübadilәsinin tәşkilini

obyektlәri
doydurulma sәviyyәsini
subyektlәri
malların çeşidinin uçotunu•
bazar mübadilәsinin tәşkilini

bazar mübadilәsinin tәşkilini
malların çeşidinin uçotunu•
obyektlәri
doydurulma sәviyyәsini
subyektlәri

doydurulma sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini
subyektlәri
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Bol bazar xarakterizә edir ……

Tarazlaşdırılmış bazar xarakterizә edir ……

Defisit bazarı xarakterizә edir ……

İdxal bazarı xarakterizә edir ……

İxrac bazarı xarakterizә edir ……

Pәrakәndә ticarәt xarakterizә edir ……

Topdan ticarәt xarakterizә edir ……

obyektlәri
malların çeşidinin uçotunu•

obyektlәri
bazar mübadilәsinin tәşkilini
subyektlәri
malların çeşidinin uçotunu
doydurulma sәviyyәsini•

subyektlәri
doydurulmuş sәviyyәsi•
obyektlәri
bazar mübadilәsinin tәşkilini
malların çeşidinin uçotunu

bazar mübadilәsinin tәşkilini•
obyektlәri
bolluğun sәviyyәsini
subyektlәri
malların çeşidini

bazar mübadilәsinin tәşkilini•
bolluğun sәviyyәsini
malların çeşidini
subyektlәri
obyektlәri

malların çeşidini
obyektlәri
subyektlәri
bazar mübadilәsinin tәşkilini•
bolluğun sәviyyәsini

bolluğun sәviyyәsini
malların çeşidini
obyektlәri
bazar mübadilәsinin tәşkilini•
subyektlәri

obyektlәri
malların çeşidini
bolluğun sәviyyәsini
bazar mübadilәsinin tәşkilini•
subyektlәri
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Bazar infrastrukturu …… altsistemlәrindәn biridir:

Auditor şirkәtlәri müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Gömrük sistemi müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Vergi sistemi müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Kommersiya bankları müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Kredit sistemi müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Hәrraclar müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

Birja müasir bazar infrastrukturunun әsas elementi ……

metadologiyanın
konsepsiyaların
cari proqramların
regional iqtisadiyyatın•
planlaşdırmanın

qeyrisosial infrastrukturdur
sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturu hesab edilmir
bazar infrastrukturudur•
әks әlaqә mövcuddur

bazar infrastrukturu hesab edilmir
qeyrisosial infrastrukturdur
әks әlaqә mövcuddur
bazar infrastrukturudur•
sosial infrastrukturdur

sosial infrastrukturdur
qeyrisosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturu hesab edilmir
bazar infrastrukturudur•
әks әlaqә mövcuddur

sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturu hesab edilmir
әks әlaqә mövcuddur
bazar infrastrukturudur•
qeyrisosial infrastrukturdur

әks әlaqә mövcuddur
qeyrisosial infrastrukturdur
sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur•
bazar infrastrukturu hesab edilmir

bazar infrastrukturu hesab edilmir
sosial infrastrukturdur
qeyrisosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur•
әks әlaqә mövcuddur

qeyrisosial infrastrukturdur
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Malların çeşidinә görә bazarlar bölünür:

Bazar mübadilәnin tәşkilinә görә bölünür:

Fәaliyyәtdә olan qanunvericiliyә görә bazarlardır:

Rәqabәtin mәhdudluq dәrәcәsinә görә bazarlar bölünür:

Strukturların elementlәri arasında sıx әlaqә, istәnilәn strukturun әlamәtlәrinә ……

İstәnilәn strukturun әlamәtlәri …… olması ilә bağlıdır

Firmanın inkişafı yalnız istehsal vә operativ fәaliyyәtlә deyil, eyni zamanda infrastruktur institutlarından
düzgün istifadә etmәklә …… müәyyәnlәşdirilir

әks әlaqә mövcuddur
bazar infrastrukturu hesab edilmir
bazar infrastrukturudur•
sosial infrastrukturdur

qarışıq mallar bazarı
dolğun
qapalı
geniş çeşiddә mallar bazarı•
dar çeşiddә mallar bazarı

idxal
pәrakәndә
qeyrimütәşәkkil
topdan•
ixrac

«boz»
qeyrileqal
mütәşәkkil
leqal•
«qara»

qarışıq
inhisarçı
monopolik
sәrbәst•
oliqapolik

tәsirsizdir
struktura tәsir etmir
struktur әlamәti deyil
struktur әlamәtidir•
struktura tәsir edir

elementlәrin mәcmusu ilә
möhkәm әlaqәnin olması ilә
elementlәrin konkretliyi
onun elementlәri arasında sıx әlaqәnin•
elementlәrin dolğun olması ilә

monopoliya şәraitindә
planlı iqtisadiyyatda
konkret mübarizәdә•
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Firmanın inkişafı yalnız operativ fәaliyyәtlә deyil, eyni zamanda infrastruktur institutlarından düzgün
istifadә etmәklә …… müәyyәnlәşdirilir.

Firmanın inkişafı yalnız istehsal fәaliyyәti ilә deyil, eyni zamanda infrastruktur institutlarından düzgün
istifadә etmәklә …… müәyyәnlәşdirilir.

İnfrastrukturun tәkmillәşdirilmәsi ……

İnfrastruktura aid olan altsahәlәr ictimai istehsalın yaradılmasında dolayısı ilә iştirak edәrәk ……

İnfrastruktura aid olan әsas sahәlәr ictimai istehsalın yaradılmasında dolayısı ilә iştirak edәrәk ……

İnfrastruktura aid olan altsahәlәr ictimai istehsalın yaradılmasında birbaşa iştirak edәrәk ……

İnfrastruktura aid olan әsas sahәlәr ictimai istehsalın yaradılmasında birbaşa iştirak edәrәk ……

oliqapoliyada
mәrkәzlәşdirilmiş iqtisadiyyatda

planlı iqtisadiyyatda
konkret mübarizәdә•
monopoliya şәraitindә
mәrkәzlәşdirilmiş iqtisadiyyatda
oliqapoliyada

planlı iqtisadiyyatda
monopoliya şәraitindә
konkret mübarizәdә•
mәrkәzlәşdirilmiş iqtisadiyyatda
oliqapoliyada

iqtisadiyyata sәmәrәli tәsir etmir
iqtisadiyyata müsbәt tәsir göstәrir•
tәsiri hiss olunmur
tәsirsizdir
iqtisadi inkişafa mәnfi tәsir edir

mәhsulu bölüşdürür
son mәhsul yaratmır•
bәzәn mәhsul yaradır
mәhsul yaratmır
mәsul yaradır

mәhsulu bölüşdürür
mәhsul yaradır
bәzәn mәhsul yaradır
mәhsul yaratmır
son mәhsul yaratmır•

mәhsulu bölüşdürür
mәhsul yaratmır
mәhsul yaradır
son mәhsul yaratmır•
bәzәn mәhsul yaradır

mәhsulu bölüşdürür
mәhsul yaratmır
mәhsul yaradır
son mәhsul yaratmır•
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Cәmiyyәtin istehsal gücünün inkişafı infrastrukturun yaranmasına ……

İnfrastrukturun elementlәri …… kәnardan mәcburi yaradılmışdır vә işgüzar münasibәtlәrin özü onu tәlәb
edir

İnfrastrukturun elementlәri …… kәnardan mәcburi yaradılmışdır

İstehlak şәraitinin formalaşdırılması ……

Maddi istehsalın fәaliyyәti üçün şәraitin formalaşdırılması ……

Bütün ictimai kapitalın fәaliyyәti üçün ümumi şәraitin hazırlanması ……

Regionun kәndtәsәrrüfatı müәssisәlәri üçün iş şәraitinin yaradılması ……

bәzәn mәhsul yaradır

bәzәn kömәk edir
mane olur
kömәk etmir
şәrait yaradır•
qismәn şәrait yaradır

dolayı
düşünülmәdәn
şüurlu olaraq
tәcrübә olmadan•
birbaşa

dolayı
düşünülmәdәn
şüurlu olaraq
tәcrübә olmadan•
birbaşa

sotsiuma aiddir
sosioloqun öhdәliyidir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
ictimai funksiyaya aiddir

infrastrukturun funksiyasına aid deyil
ictimai funksiyaya aiddir
sotsiuma aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
sosioloqun öhdәliyidir

sotsiuma aiddir
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
sosioloqun öhdәliyidir

sosioloqun öhdәliyidir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
sotsiuma aiddir
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Sәnaye müәssisәlәri üçün iş şәraitinin yaradılması ……

Müәyyәn әrazidә insanların bu vә ya digәr fәaliyyәt növünü tәmin etmәk...

İnfrastrukturun әsas funksiyasına iqtisad elmindә …… baxış mövcuddur

İnfrastrukturun tәrkibinә iqtisad elmindә …… baxış mövcuddur

İnfrastrukturun mәzmununa iqtisad elmindә …… baxış mövcuddur

İnfrastrukturların maliyyә mәnbәlәrindәn biri kimi istiqraz bazarları …

İnfrastrukturların maliyyә mәnbәlәrindәn biri kimi sәhmdar kapital bazarları ……

İnfrastrukturların maliyyә mәnbәlәrindәn biri kimi beynәlxalq kommersiya bankları ……

infrastrukturun funksiyasına aid deyil
ictimai funksiyaya aiddir
sotsiuma aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
sosioloqun öhdәliyidir

sotsiuma aiddir
ictimai funksiyaya aiddir
sosioloqun öhdәliyidir
infrastrukturun funksiyasına aiddir•
infrastrukturun funksiyasına aid deyil

dörd yanaşma
iki yanaşma
vahid
bir neçә•
üç yanaşma

bir neçә•
üç yanaşma
iki yanaşma
vahid
dörd yanaşma

dörd yanaşma
iki yanaşma
vahid
bir neçә•
üç yanaşma

iştirak etmir
zәruri hallarda iştirak edir
iştirakı yolverilmәzdir
iştirak edir•
demәk olar ki, iştirak etmir

bәzәn iştirak edir
demәk olar ki, iştirak etmir
iştirak etmir
iştirak edir•
qismәn iştirak edir

iştirakı tәnzimlәnmir
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İnfrastrukturun maliyyә mәnbәlәrindәn biri kimi beynәlxalq tәşkilatlar …

İnfrastrukturun inkişafı üçün …… әsas maliyyә mәnbәyi mövcuddur

Әmtәә bazarında infrastruktur tәlәb vә tәklifdәn çıxan siqnallara …… reaksiya verir

Әmtәә bazarında infrastruktur tәlәb vә tәklifdәn çıxan siqnalları ……

İqtisadiyyatın illik artım tempi …… % olmalıdır

Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrtlәr olması tәlәb edilir:

İnfrastruktur funksiyalara malikdirmi?

demәk olar ki, iştirakı qadağandır
reğional qurumlarda mümkündür
iştirak edir•
iştirakı beynәlxalq qanunla tәnzimlәnir

müәyyәn şәraitdә mümkündür
demәk olar ki, iştirak etmir
iştirakı qadağandır
iştirak edir•
beynәlxalq qurumlar qәbul etmir

6.0
3.0
2.0
4.0•
5.0

ciddi
rәisin baxışına uyğun
fәrqli
eyni•
imkan daxilindә

ötürür
verir
qoruyur
bacarıqla tutur•
tuta bilmir

20.0
2.0
1.0
5.0•
15.0

qiymәtli kağızlar
xidmәtlәr
kredit
mallar•
pul

şәrti olaraq
şәrti olaraq
müәyyәn iqtisadi şәraitdә
bәli•
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İnfrastruktur tәsnifata malikdirmi?

Müddәtsiz istiqrazların buraxılması mümkündürmü?

Uzunmüddәtli istiqrazlar hansı müddәtә (ilә buraxılır?

Orta müddәtli istiqrazlar hansı müddәtә (ilә buraxılır?

Qısamüddәtli istiqrazlar hansı müddәtә (ilә buraxılır?

Tәqdim edilәnә istiqrazların sahiblәri qeydiyyata alınırmı?

Adlı sәhmlәrin sahiblәri qeydiyyata alınırmı?

Dividentlәr xalis gәlirdәn ……

bәzәn

kapitalizmdә
şәrti olaraq
müәyyәn iqtisadi şәraitdә
bәli•
bütün dövrlәrdә

qadağandır
şәrti mümkündür
xeyir
mümkündür•
bәzәn mümkündür

5.0
2.0
1.0
42284.0•
45

5.0
2.0
1.0
42188.0•
45

5.0
2.0
1.0
42064.0•
45

bәzәn
xeyir•
üç dәfә
bir dәfә
bәli

on dәfә
bәzәn
xeyir
bәli•
bir dәfә
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Kredit üzrә faizlәr vergiyә cәlb edilәn gәlirdәn ……

İstiqrazlar üzrә faiz ödәmәlәri müәssisәnin xәrclәrinә ……

İstiqraz üzrә faizlәr …… ödәnilir.

İstiqraz sahibi gәlir kimi әldә edir:

Sәhmdar cәmiyyәti istiqraz buraxılışını yalnız …… bütün ödәnişlәrini yerinә yetirdikdәn sonra hәyata
keçirә bilәr.

Sәhmdar cәmiyyәti istiqraz buraxılışından әldә etdiyi pul vәsaiti özündә әks etdirir …

Sәhmdar cәmiyyәtinin istiqraz buraxılışından әldә etdiyi pul vәsaiti sәhmdar kapitalı...

ödәnilmir
qismәn ödәnilir
bәzәn ödәnilir
ödәnilir•
stimullaşdırır

stimullaşdırır
qismәn ödәnilir
ödәnilmir
ödәnilir•
bәzәn ödәnilir

kәnardır
şәrti aiddir
aid deyil
aiddir•
qismәn aiddir

hәftәlik
sәhm üzrә dividentlәr ödәnildikdәn sonra
öz qaydasında aparılmadan
sәhm üzrә dividentlәr ödәnilәnә qәdәr•
çox gec

vergi
mәhsul
әmtәә
faiz•
yardım

pul vәsaitlәrinin
avadanlıqların dәyәrinin
rәqibin nizamnamә kapitalının
cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının•
borcların

divident
adi kapital
kapital
әmanәt kapitalı•
büdcә

yol verilmir
qismәn adlana bilәr
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Sәhmdar cәmiyyәtinin istiqraz buraxılışından әldә etdiyi pul vәsaiti sәhmdar kapitalı...

Sәhmdar cәmiyyәtlәri istiqrazların buraxılışını ……

Әgәr buraxılan qiymәtli kağızlara tәlәb tәklifdәn çoxdursa, onda bu …… buraxılış adlanır.

Әgәr yeni buraxılan qiymәtli kağızlar tamamilә satılıb qurtarırsa, sindikat ……

Bütün әmanәtlәr daxil olur ……

Şirkәtlәrin әksәriyyәti informasiya müşavirәlәrini ……

. …… emissiya qabağı iclasın işindә iştirak edirlәr.

şәrti olaraq adlana bilәr
ola bilmәz•
adlana bilәr

doğru cavab yoxdur
qismәn adlana bilәr
adlana bilәr
adlana bilmәz•
şәrti olaraq adlana bilәr

qadağandır
bәzәn hәyata keçirә bilәr
hәyata keçirә bilmәz
hәyata keçirә bilәr•
müstәsna hallarda hәyata keçirә bilәr

ilıq
isti
soyuq
qaynar•
çox soyuq

satışa başlayır
sifarişlәri doldurur
sifariş qәbul edir
imzaya başlayır
satışı bağlayır•

sәnaye bankına
emisiya sindikatının menecerinә
investisiya bankına
investisiya bankına vә ya emisiya sindikatının menecerinә•
kommersiya bankına

reaksiya verir
reaksiya vermir
keçirmir
keçirir•
ciddi şәkildә keçirmir

dizaynerlәr
istehlakçılar
memarlar
sindikat üzvlәri•
montajçılar
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…… emissiya qabağı iclasın işindә iştirak edirlәr.

…… emissiya qabağı iclasın işindә iştirak edirlәr.

…… emissiya qabağı iclasın işindә iştirak edirlәr.

Emissiya qabağı iclasın keçirilmәsindә iştirak edir ……

Emissiya prospekti özündә әks etdirir ……

Qiymәtli kağızların yeni buraxılışının qeydiyyata alınmasında ……

Emissiya razılaşması mümkündürmü?

Xarici tәcrübәdә yeni sәhmlәrin buraxılmasının hazırlığı …… mәrhәlәdәn ibarәtdir.

montajçılar
memarlar
istehlakçılar
emitent nümayәndәlәri•
dizaynerlәr

memarlar
istehlakçılar
montajçılar
mühasiblәr•
dizaynerlәr

montajçılar
istehlakçılar
memarlar
hüquqşünaslar•
dizaynerlәr

hәr iki tәrәfin hüquqşünasları
emitentin nümayәndәlәri
sindikat üzvlәri
bütün cavablar doğrudur•
mühasiblәr

üç bәndi
üç bölmәni
iki bölmәni
bir neçә bölmәni•
iki bәndi

mükafat verilmir
mükafat verilir
haqq tutulmur
rüsum tutulur•
qismәn haqq tutulur

belә anlayış yoxdur
bәzәn
xeyir
bәli•
qismәn

doğru cavab yoxdur
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Xarici tәcrübәdә yeni sәhmlәrin buraxılmasının hazırlığı …… mәrhәlәdәn ibarәtdir.

Qiymәtli kağızların son hazırlıq mәrhәlәsini nәzәrdә tutur ……

Qiymәtli kağızların qeydiyyatı, әrizәnin verilmәsindәn …… gün әrzindә hәyata keçirilir.

Qiymәtli kağızların buraxılışı başa çatdıqda nәzәrdә tutulur ……

Qiymәtli kağızların fәrdi yerlәşdirilmәsi kütlәvi yerlәşdirmәdәn qiymәti …… fәrqlәnir

İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymәtli kağızların ayrıayrılıqda yerlәşdirilmәsini hәyata keçirir vә ya
mәhdud dairәdә …… investorlarına yeni sәhmlәri satır

İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymәtli kağızların ayrıayrılıqda yerlәşdirilmәsini hәyata keçirir vә ya
mәhdud dairәdә …… investorlarına yeni sәhmlәri satır

«gerilәmә dövrü», emissiyadan әvvәl müzakirә
qeydiyyat, «gerilәmә dövrü»
qeydiyyat, «gerilәmә dövrü», emissiyadan әvvәl müzakirә•
qeydiyyat, emissiyadan әvvәl müzakirә

2.0
6.0
4.0
3.0•
5.0

emissiya qabağı iclas•
konferensiya
iclas
alıcıların iclası
qurultay

8.0
5.0
10.0
20.0•
6.0

müşavirә
iclas
alıcıların iclası
emissiya qabağı iclas•
konferensiya

müәyyәn edilmәmәsi ilә
әvvәlcәdәn razılaşdırılmaması ilә
razılaşdırılmaması ilә
әvvәlcәdәn razılaşdırılması ilә•
yüksәk olması ilә

istehsalçıların
adi şirkәtlәrin
kiçik müәssisәlәrin
pensiya fondlarının•
tәchizatçıların

tәchizatçıların
istehsalçıların
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İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymәtli kağızların ayrıayrılıqda yerlәşdirilmәsini hәyata keçirir vә ya
mәhdud dairәdә …… investorlarına yeni sәhmlәri satır

İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymәtli kağızların ayrıayrılıqda yerlәşdirilmәsini...

Sәhmdar cәmiyyәtlәr yeni sәhmlәri birbaşa sәhm sahibi olmayanlara tәqdim edә bilәrmi?

Hәrracdır –

Emissiya sindikatıdır –

Bütün emissiya razılaşmasında …… qәrar qәbul edilir

İnvestisiya bankı yeni buraxılmış qiymәtli kağızların maksimum satılması öhdәliyini öz üzәrinә götürә
bilәr, lakin ……

adi şirkәtlәrin
sığorta cәmiyyәtlәrinin•
kiçik müәssisәlәrin

tәchizatçıların
istehsalçıların
kiçik müәssisәlәrin
investisiya şirkәtlәrinin•
adi şirkәtlәrin

zәmanәt tәlәb edir
zәmanәt vermir
hәyata keçirmir
hәyata keçirir•
zәmanәt verir

qismәn
bәzәn
xeyir
bәli•
seçmә yolu ilә

auksionlar
xüsusi mәrkәzlәr
adi torqlar
rәqabәtli torqlar•
topdan torqlar

investisiya fondları
bank qrupları
belә anlayış yoxdur
investisiya bankları qrupları•
kommersiya bankları

emisiya haqqında
keyfiyyәt haqqında
tәhviltәslim haqqında
bazardan çıxma haqqında•
sığorta haqqında

hesablama aparır
digәr öhdәliklәri dә öz üzәrinә götürә bilәr
maliyyә öhdәliyini dә öz üzәrinә götürә bilәr

•
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İnvestisiya bankı yeni buraxılmış qiymәtli kağızların maksimum satılması öhdәliyini öz üzәrinә ……

İnvestisiya bankı agent rolunda çıxış edәrsә, onda o …… fәaliyyәt göstәrir

Qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsinin tәminatıdır:

İnvestisiya şirkәtlәri resursları …… vәsaitlәri hesabına formalaşır

İnvestisiya şirkәtlәri qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi ilә ……

İnvestisiya bankları ……

İnvestisiya bankları әmanәtlәri ……

heç bir maliyyә öhdәliyini öz üzәrinә götürә bilmәz•
özünә hesab aça bilmәz

götürmür
ümumiyyәtlә götürә bilmәz
götürә bilmәz
götürә bilәr•
bәzәn götürә bilәr

birmәnalı
yalnız satıcı kimi
yalnız alıcı kimi
müxtәlif cür•
vasitәçi kimi

әqd
anderaytinq•
indossament
müqavilә
saziş

әhalinin
özünün qiymәtli kağızlarının buraxılması
tәsisçilәrin
üzvlәrin
özünün qiymәtli kağızlarının buraxılması vә tәsisçilәrin•

ziddiyәtlidir
qismәn mәşğul olur
mәşğul olur•
mәşğul olmur
bәzәn mәşğul olur

sәhm buraxmır
xüsusi sәhmlәr buraxır•
imtina edir
tәsadüfi hallarda әmanәt qәbul edir
bәzәn әmanәtlәri qәbul edir

tәsadüf hallarda qәbul edir
qәbul edir
qәbul etmir•
bәzәn qәbul edir
imtina edir
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Adәtәn, vasitәçi kimi çıxış edir ……

Vasitәçilәrin cәlb edilmәsi ilә sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi ……

İnvestorlara birbaşa tәdavül yolu ilә sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi …… halda mümkündür

Vasitәçilәrin cәlb edilmәsi yolu ilә sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi ……

Bazarın konyuktur amillәrinin bazar qiymәtlәrinә tәsiri ……

Bazar qiymәti amillәrdәn asılıdır:

Sәhmdar cәmiyyәti sәhmlәrin lәğvetmә qiymәtini …… müәyyәn edә bilәr

Balans qiymәti –

kredit tәşkilatları
kommersiya bankları
mәrkәzi bank
sәnaye bankları
investisiya bankları•

ziddiyәtlidir
qismәn mümkündür
çox geniş yayılıb•
mümkün deyil
müstәsna hallarda mümkündür

şirkәt böyük olmadığı
yalnız şirkәtin çiçәklәndiyi•
müәssisәlәrin seçildiyi
böhran dövrü
bütün

yerlәşdirilmir
istehsal prosesindә yerlәşdirilir
istehsal prosesindә yerlәşdirilmir
tәdavül yolu ilә mümkündür•
müstәsna hallarda mümkündür

bazar qiymәtidir
ola bilәr
tәsir etmir
tәsir edir•
qismәn mümkündür

pul vәsaitlәrinin tәrkibindәn
dividentin gәlirinin artmasından
istehlakçılardan
bazarın konyukturundan•
dividentin dinamikasından

qismәn
tәsis anında
lәğvetmә anında
yalnız lәğvetmә anında•
bәzәn tәsis anında

mövcud deyil
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Emissiya qiymәti –

Sәhmlәrin digәr növdә qiymәtlәri bәzәn nominalla ……

…… nizamnamә kapitalının nominalını göstәrir

Qiymәtli kağızların …… onun nominalını müәyyәn edir.

«B» seriyası ilә adi sәhmlәrin buraxılması ……

«A» seriyası ilә adi sәhmlәrin buraxılması ……

Adi sәhmlәrә nisbәtәn …… fәaliyyәt göstәrir

tәsadüf hallarda mövcuddur
ziddiyәtlidir
mövcuddur•
müvәqqәti mövcuddur

tәsadüf hallarda mövcuddur
nominalla olur•
nominalla olmur
müvәqqәti mövcuddur
nominalsızdır

nominalsızdır
tәsadüf hallarda mövcuddur
nominalla olmur
nominalla olur•
müvәqqәti mövcuddur

ad
soyadı
ölçü
pay•
başlıq

adı
soyadı
göstәricisi
dәyәri•
nömrәsi

sifariş olduqda buraxılır
sәhm buraxılışı qadağandır
sifariş olmadıqda buraxılır
sәhm buraxılır•
sәhm buraxılmır

sәhm buraxılışı qadağandır
sifariş olduqda buraxılır
sәhm buraxılmır
sәhm buraxılır•
sifariş olmadıqda buraxılır

gecikdirilәn prinsip
aid olmayan prinsiplәr
kifayәt qәdәr prinsiplәr
qalıq mәblәği prinsipi•
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Adi sәhmlәr üzrә divident ……

Sahibinә …… üzәn gәlir verir

Adi sәhmlәr …… almaq hüququ verir

Tәqdim olunan sәhm ……

Tәqdim olunan sәhm ……

Satılarkәn sertifikatın әks tәrәfindә qeyd olunan imzanın ötürülmәsidir:

Sәhm sahibi tam ödәmә vaxtı …… әldә edir

Sәhm alarkәn onun sahibi …… әldә edir

sürәtlәndirmә prinsipi

tam tәminatı olur
bәzәn tәminatı olur
tәminatı olur
tәminatı olmur•
qismәn tәminatı olur

adsız sәhm
imtiyazlı sәhmlәr
bütün sәhmlәr
adi sәhmlәr•
istiqrazlar

gәlirin 40%ni
gәlirin 50%ni
real gәliri
üzәn gәliri•
gәlirin 10%ni

alıcılarda qeyd olunur
iştirakçılarda qeyd olunur
satıcılarda qeyd olunur
bir mülkiyyәtçidәn digәr mülkiyyәtçiyә sәrbәst ötürülür•
şirkәtdә qeyd olunur

alıcılarda qeyd olunur
iştirakçılarda qeyd olunur
şirkәtdә qeyd olunur
şirkәtdә qeyd olunmur•
satıcılarda qeyd olunur

әqd
satış
tratta
indossament•
alış

üç sertifikat
beş sertifikat
hәr bir sәhmә sertifikat
iki sertifikat
bütün sәhmlәrә bir sertifikat•
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Adlı sәhmlәrin sahiblәri xüsusi reyestrdә ……

Sәhmdar cәmiyyәti …… buraxa bilәr

Sәhmdar cәmiyyәti tәqdim edilәn sәhmlәrin buraxılmasını ..….

Sәhmdar cәmiyyәti adlı sәhmlәrin buraxılmasını ..….

Möhtәkir mәqsәdlәrdә emissiya mexanizmindәn istifadә ……

Emissiya pul resurslarının …… effektiv metodudur.

Qiymәtli kağızların emissiyası ciddi qanunvericilik nәzarәtinin olmasını ……

beş sertifikat
iki sertifikat
hәr bir sәhmә sertifikat
bütün sәhmlәrә bir sertifikat•
üç sertifikat

ziddiyәtlidir
seçmә yolla qeyd edilir
qeyd edilmir
qeyd edilir•
bәzәn qeyd edilir

adsız sәhmlәr
yalnız tәqdim edilәn sәhmlәri
yalnız adlı sәhmlәri
adlı sәhmlәri vә tәqdim edilәn sәhmlәri•
icazәli adlı sәhmlәri

mümkün deyil
qismәn hәyata keçirә bilәr
hәyata keçirә bilmәz
hәyata keçirә bilәr•
bәzәn hәyata keçirә bilәr

hәyata keçirә bilmәz
qismәn hәyata keçirә bilәr
mümkün deyil
hәyata keçirә bilәr•
bәzәn hәyata keçirә bilәr

ziddiyәtlidir
qismәn mümkündür
mümkün deyil
mümkündür•
bәzәn mümkündür

kvotasının
inflyasiyasının
deformasiyasının
sәfәrbәr edilmәsinin•
hesablanmasının

ziddiyәtlidir
bәzәn tәlәb edir
qismәn tәlәb edir

•
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Qiymәtli kağızların emissiyası ciddi qanunvericilik qaydalarının olmasını...

İstiqrazın sahibi ……

İstiqraz sahibi ……

İstiqraz özündә әks etdirir:

Sәhm sahibi …… iddia edir

Sәhm imkan verir ki, onun sahibi öz payını …… әldә etsin

Sәhm sahiblәridir:

tәlәb edir•
tәlәb etmir

ziddiyәtlidir
bәzәn tәlәb edir
tәlәb etmir
tәlәb edir•
qismәn tәlәb edir

kreditor deyil
istiqrazı buraxan agentin kreditorudur•
tәsisçidir
emitentin kreditoru deyil
sponsordur

tәsisçidir
emitentin kreditoru deyil
kreditor deyil
emitentin kreditorudur•
sponsordur

borc kapitalını
qeyrikredit şәhadәtnamәsini
alıcı borcunun sertifikatını
kredit şәhadәtnamәsini•
şәxsiyyәtin tәsdiqini

müәssisәnin gәlirinin müәyyәn hissәsini•
gәlirin 70 %ni
gәlirin 30 %ni
müәssisәnin gәlirinin yarısını
gәlirin 40 %ni

kuponlardan
ailә büdcәsindәn
tәşkilatın kapitalından
müәssisәnin ümumi kapitalından•
tәşkilatın işçisi kimi paydan

tәsisçilәr
yalnız xarici alıcılar
yalnız daxili tәsisçilәr
daxili tәsisçilәr vә xarici alıcılar•
sәhmdar cәmiyyәtin işçilәri
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İstiqraz sahiblәri sәhmdar cәmiyyәtlәrin ……

Sәhmlәrin bütün sahiblәri …… adlanır

İstiqrazlar üzrә gәlirin verilmәsi müәssisәnin tәsәrrüfat nәticәlәrindә …

İstiqrazlar üzrә gәlirlәrin reallaşdırılması ……

Sәhmlәr üzrә gәlirlәrin reallaşdırılması ……

Pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsi mәqsәdi ilә qiymәtli kağızların emissiyası...

Yeni müәssisәnin yaradılması mәqsәdi ilә qiymәtli kağızların emissiyası...

Mülkiyyәt kriteriyalarına görә müәssisәnin formasının dәyişdirilmәsi mәqsәdi ilә qiymәtli kağızların
emissiyası ……

borclusudur
tәrәfdaşıdır
әmәkdaşıdır
kreditorudur•
rәqibidir

borclu
broker
kreditor
investor•
makler

ziddiyәtlidir
qismәn mümkündür
şәrti mümkündür
mümkün deyil•
mümkündür

mümkün deyil
qismәn mümkündür
ziddiyәtlidir
mümkündür•
şәrti mümkündür

ziddiyәtlidir
qismәn mümkündür
mümkündür
mümkün deyil•
şәrti mümkündür

müdafiә edilmir
müdafiә edilir
aparılmır
aparılır•
planlaşdırılmır

müdafiә edilmir
aparılmır
müdafiә edilir
aparılır•
planlaşdırılmır
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Qiymәtli kağızların emissiyası …… halda mümkündür.

Qiymәtli kağızların vә pulun emissiyasında …… tәşәbbüskar kimi tәsәrrüfat agenti olaraq çıxış edir.

Emissiya әn mühüm tәsәrrüfatçılıq metodlarından biri hesab etmәk olarmı?

İctimai әmәk bölgüsünә görә bazarlar fәrqlәndirilir:

Subyektlәr üzrә bazarlar fәrqlәnir:

Bazar strukturunun obyektinә aiddir:

Bazar strukturunun obyektinә aiddir:

müdafiә edilmir
aparılmır
müdafiә edilir
aparılır•
planlaşdırılmır

6.0
4.0
2.0
3.0•
5.0

cober
diler
klerk
emitent•
makler

tәsirsizdir
müәyyәn şәrtlә olar
olmaz
bәli ola bilәr•
bәzәn olar

regional
yerli•
dünya
mili
neynәlxalq

vasitәçilәr
istehlakçılar•
qeyridövlәt müәssisәlәri
satıcılar
dövlәt müәssisәlәri

qiymәtli kağızlar bazarı
innovasiyalar bazarı•
dәmir yolu
әmlak bazarı
pul bazarı

nәqliyyat
istehlak bazarı•
informasiya bazarı
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Bazar strukturu seçilmiş kriteriyalardan ……

Bütün bazarların mәcmusu müxtәlif kriteriyalarla vә ayrıayrı elementlәrlә …… yaradır

Struktur elementlәrinin mәcmusu istәnilәn strukturun әlamәtlәrinә ……

Struktur elementlәrinin tamlığı istәnilәn strukturun әlamәtlәrinә ……

Struktur elementlәri arasında әlaqәnin möhkәmliyi istәnilәn strukturun әlamәtlәrinә ……

Riskin yol verilәn sәviyyәsi hәmin növdәn olan …… sәviyyәsi ilә müәyyәn edilir.

Bankın etibarlılığı …… idarәetmә dәrәcәsindәn asılıdır.

pul bazarı
istehsal bazarı

tәsirsizdir
kriteriyalardan asılı deyil
kriteriyalardan asılıdır•
determinantdır
determinant deyil

topdan ticarәti
bazarları•
tranzit ticarәti
dövlәt ticarәtini
pәrakәndә ticarәti

struktura tәsir etmir
struktur әlamәtidir•
struktur әlamәti deyil
tәsirsizdir
struktura tәsir edir

struktura tәsir etmir
struktur әlamәtidir•
struktura tәsir edir
tәsirsizdir
struktur әlamәti deyil

tәsirsizdir
struktur әlamәtidir•
struktura tәsir etmir
struktur әlamәti deyil
struktura tәsir edir

istehlakın
fәaliyyәtin
işin
riskin•
istehsalın

kompleksin
işçilәrin
sığortanın
risklәrin•
sistemin



221

222

223

224

225

226

227

228

Müharibәlәr vә asayişin pozulması siyasi riskә ……

Ölkә hakimiyyәtinin fәaliyyәti nәticәsindә müqavilәnin pozulması siyasi riskә ……

Transfer riski siyasi riskә ……

Qeyribәrabәr kompensasiya ilә millilәşdirmә riski siyasi riskә ……

Bәzәn siyasi riskә …… qrup amillәri aid edilir.

Bәzәn siyasi riskә ……

Sığorta riski xaricә mal ixrac edәnlәrdәn ……

Sığorta riski idxalçılardan ……

bәzәn aiddir
qismәn aiddir
aid deyil
aiddir•
şәrtidir

şәrtidir
aid deyil
qismәn aiddir
aiddir•
bәzәn aiddir

aid deyil
qismәn aiddir
şәrtidir
aiddir•
bәzәn aiddir

mәcburidir
qismәn aiddir
aid deyil
aiddir•
bәzәn aiddir

8.0
6.0
5.0
4.0•
7.0

aydınlaşdırılır
diqqәt yetirilmir
fikir verilmir
fikir verilir•
neytrallaşdırılır

asılı deyil
asılıdır•
mәcburidir
müvәqqәti asılıdır
qismәn asılıdır

müvәqqәti asılıdır
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230

231

232

233

234

235

Sığorta riski müştәri ölkәlәrdә iqtisadi sabitlikdәn ……

Sığorta riski müştәri ölkәlәrdә siyasi sabitlikdәn ……

Sığorta riski bankların beynәlxalq fәaliyyәti ilә ……

Bazar riski ssuda normalarının tәrәddüd edilmәsi ilә ……

Faiz riski …… itki vә ixtisar riski ilә marja faizlәrinin azalmasıdır.

Valyuta riski kurs risklәrinin yerinә yetirilmәsi vә xarici valyutalar ilә әmәliyyatlarla …… bağlıdır.

Likvidliyin itirilmәsi riski bank imkanlarından asılı olmayaraq ödәmәlәr üzrә öz öhdәliyinin yerinә
yetirilmәsi ilә ……

qismәn asılıdır
asılı deyil
asılıdır•
mәcburidir

asılı deyil
qismәn asılıdır
müvәqqәti asılıdır
asılıdır•
mәcburidir

mәcburidir
qismәn asılıdır
asılı deyil
asılıdır•
müvәqqәti asılıdır

ziddiyәtlidir
qismәn әlaqәlidir
әlaqәli deyil
әlaqәlidir•
bәzәn әlaqәlidir

faiz dәrәcәlәri
qismәn әlaqәlidir
әlaqәli deyil
әlaqәlidir•
bәzәn әlaqәlidir

faiz dәrәcәlәrinin
gәlirin
mәnfәәtin
bank gәlirlәrinin•
bank dividentlәrinin

doğru cavab yoxdur
dünya valyuta bazarlarında
milli bazarlarda
milli vә dünya valyuta bazarlarında•
yalnız dünya valyuta bazarlarında

mәcburidir
qismәn bağlıdır
bağlı deyil

•
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237

238

239

240

241

242

Sığorta riski ola bilәrmi?

Bazar riski ola bilәrmi?

Faiz riski ola bilәrmi?

Valyuta riski ola bilәrmi?

Likvidliyin itirilmәsi riskә şәrait yaradırmı?

Suiistifadә halları riskә şәrait yaradırmı?

İşçilәrin peşә sәviyyәsi daxili riskә tәsir edirmi?

bağlıdır•
bәzәn bağlıdır

bәzәn
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
mәcburidir

bәzәn
qanun yol vermir
mәcburidir
bәli•
xeyir

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

bәzәn
qanun yol vermir
şәrti
bәli•
xeyir

bәzәn
xeyir
şәrti
qanun yol vermir
bәli•

şәrti
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

bәzәn
qanun yol vermir
şәrti
bәli•
xeyir



243

244

245

246

247

248

249

250

Nәzarәtin sәviyyәsi daxili riskә tәsir edirmi?

Müştәrilәrin xüsusiyyәtlәri daxili riskә tәsir edirmi?

Bank әmәliyyatlarının xarakteri daxili riskә tәsir edirmi?

Bankın növü daxili riskә tәsir edirmi?

Daxili risk …… asılıdır.

Risklәrin daxili vә xarici risk kimi tәsniflәşdirilmәsi ……

Risklәr tәsniflәşdirilә bilәr:

Sindikatlaşdırılmış kredit kreditin elә bir növüdür ki, bu, ikidәn çox kreditor tәrәfindәn verilә bilәrmi?

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

şәrti
bәzәn
xeyir
bәli•
qanun yol vermir

xeyir
qanun yol vermir
şәrti
bәli•
bәzәn

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

nәzarәtin sәviyyәsindәn
bank әmәliyyatlarının xarakterindәn
bankın növündәn
bütün cavablar doğrudur•
müştәrilәrin xüsusiyyәtindәn

mәcburidir
bәzәn ola bilәr
ola bilmәz
ola bilәr•
qismәn ola bilәr

faydasız
daxili
xarici
xarici vә daxili•
faydalı

xeyir
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253

254

255

256

257

Sindikatlaşdırılmış kredit kreditin elә bir növüdür ki, bu, iki vә daha çox kreditor tәrәfindәn verilә
bilәrmi?

Sindikatlaşdırılmış kredit kreditin elә bir növüdür ki, bu, iki kreditor tәrәfindәn verilә bilәrmi?

Sindikatlaşdırılmış kredit kreditin elә bir növüdür ki, bu kreditorlara ……

Tәcrübәdә bir bank tәrәfindәn ssudanın verilmәsinin әn geniş yayılmış forması ola bilәrmi?

Bir bank tәrәfindәn tәqdim edilәn kredit ola bilәrmi?

Konsorsium kreditlәri ola bilәrmi?

Sindikat şәklindә birlәşdirilmiş kreditlәr ola bilәrmi?

mәcburidir
qanun yol vermir
bәli•
bәzәn

xeyir
qanun yol vermir
mәcburidir
bәli•
bәzәn

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

iki vә daha çox kredit tәrәfi iştirak edir•
beş vә daha çox kredit tәrәfi iştirak edir
üç kredit tәrәfi iştirak edir
iki kredit tәrәfi iştirak edir
iki kredit tәrәfi iştirak edir

şәrtidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

qanuni
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

mәcburidir
qanun yol vermir
xeyir

•
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259

260

261

262

263

264

Paralel kreditlәr ola bilәrmi?

Bank kreditlәri …… sayına görә qruplaşdırıla bilәr.

Bank kreditlәrinin kredit götürәnlәrin sayına görә qruplaşdırılması ……

…… kreditlәr bir neçә valyutada verilir.

Kreditlәr verilir ……

Diskontlaşdırma metodu faizlәrin ödәnilmәsinin avanslaşdırılmasına ……

Sadә faiz metodu qalıq borclarının azaldılmasını müәyyәn etmәyә ……

bәli•
bәzәn

şәrtidir
qanun yol vermir
xeyir
bәli•
bәzәn

bazarın
vasitәçilәrin
borcu olanların
kreditorların•
sifarişçilәrin

mәcburidir
bәzәn ola bilәr
ola bilmәz
ola bilәr•
qismәn ola bilәr

daima
tәsadüfi hallarda
bәzәn
teztez•
bәzi hallarda

manatla
yalnız xarici valyuta ilә
yalnız milli valyuta ilә
milli vә ya xarici valyuta ilә•
valyuta ilә

müvәqqәti imkan verir
qismәn imkan verir
bәzәn imkan verir
imkan verir•
imkan vermir

keyfiyyәtcә imkan vermir
qismәn imkan verir
imkan vermir
imkan verir•
bәzәn imkan verir
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267

268

269

270

271

272

Sadә faiz metodu …… faktiki istifadә müddәtinin dәqiqlәşdirilmәsini göstәrir.

Faiz dәrәcәlәrinin illik metodu kredit üzrә mәcmu ödәmәlәrin kreditin mәblәğinә nisbәtini ……

Faiz dәrәcәlәrinin illik metodu özündә dәrәcәlәrin …… hesablanmasını göstәrir.

Banklar kreditlәşmәdә faiz dәrәcәlәrinin hesablanması üçün müxtәlif üsullardan ……

Banklar kreditlәşmәdә faiz dәrәcәlәrinin hesablanması üçün müxtәlif üsullardan istifadә edirlәr ki, ABŞ
ın tәcrübәsindә bu …… metodu adlanır.

Üzәn faiz dәrәcәsi elә bir dәrәcәdir ki, o ……

Tәsbit edilmiş faiz dәrәcәsi kreditlәşmәnin bütün mәrhәlәlәrindә müәyyәn edilir vә …

Üzәn faiz dәrәcәsi ilә ssudanın verilmәsi mümkündürmü?

güclәrin
binaların
avadanlıqların
kreditin•
resursların

mәcburidir
bәzәn göstәrir
göstәrmir
göstәrir•
müvәqqәti göstәrir

ayda bir dәfә
mövsümә uyğun
ziyanla
gәlirlә•
vaxta görә

mәcburidir
müvәqqәti istifadә edir
istifadә etmir
istifadә edir•
bәzәn istifadә edir

yekun
sadә faizlәr
illik faiz dәrәcәsi
bütün cavablar doğrudur•
diskont dәrәcәlәri

mәcburidir
daim vәziyyәtdәn asılı olaraq dәyişir•
vәziyyәtdәn asılı olmayaraq dәyişir
müvәqqәti dәyişir
qismәn dәyişir

tәkrar baxış üçün qәbul edilmir•
çәtinlik yaradır
qismәn baxış üçün qәbul edilir
bәzәn tәkrar baxılmaya qәbul edilmir
tәkrar baxılmaya qәbul edilmir

•
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276

277

278

279

Müәyyәn edilmiş faiz dәrәcәsi ilә ssudanın verilmәsi mümkündürmü?

Ayrıayrılıqda kreditlәri iki vә daha çox ödәnişlә hәyata keçirmәk olarmı?

Ayrıayrılıqda kreditlәri iki ödәnişlә hәyata keçirmәk olarmı?

Ayrıayrılıqda kreditlәrin yarımillik ödәnişini hәyata keçirmәk olarmı?

Ayrıayrılıqda kreditlәrin rüblük ödәnişini hәyata keçirmәk olarmı?

Ayrıayrılıqda kreditlәrin aylıq ödәnişini hәyata keçirmәk olarmı?

Faiz dәrәcәlәrinin növünә görә bank kreditlәrini qruplara bölmәk …...

mümkündür•
şәrti mümkündür
çәtinlik yaradır
vacibdir
mümkün deyil

çәtinlik yaradır
mümkün deyil
mümkündür•
vacibdir
şәrti mümkündür

ola bilәr•
vacibdir
çәtinlik yaradır
şәrti mümkündür
mümkün deyil

çәtinlik yaradır
vacibdir
mümkün deyil
şәrti mümkündür
ola bilәr•

ola bilәr•
yaradır vacibdir
şәrti mümkündür
çәtinlik
mümkün deyil

şәrti mümkündür
mümkün deyil
çәtinlik yaradır
vacibdir
ola bilәr•

ola bilәr•
şәrti mümkündür
vacibdir
mümkün deyil
qadağandır

mümkündür•
doğru cavab yoxdur.
vacibdir
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283

284

285

286

Faiz dәrәcәlәrinin növünә görә bank kreditlәrini …… qrupa bölmәk olar

Ssudaların ödәnilmәsi üçün ayrıayrılıqda verilәn kreditlәr …… hәyata keçirilir.

Kreditorlara krediti bağlamaq üçün müxtәlif vaxtlar verilә bilәrmi?

Kreditorlara eyni vaxtda krediti bağlamaq imkanı ……

Bank kreditlәrinin qaytarılma qaydasından asılı olaraq qruplara bölmәk …...

Bank kreditlәri qaytarılma qaydasından asılı olaraq …… qrupa bölünür

Mövsümi kredit xәtti fermerә yaz mövsümündә …… almağa imkan verir

şәrti mümkündür
mümkün deyil

4.0
8.0
7.0
6.0
2.0•

yarımillik
rüblük
iki vә daha çox ödәnişlә•
dövrü
aylıq

qanun icazә vermir
verilir•
ziddiyәtlidir
verilmir
tәsadüfәn verilir

ziddiyәtlidir
qanun icazә vermir
verilmir
verilir•
tәsadüfәn verilir

konkretdir
şәrti mümkündür
qruplara bölünmür
qruplara bölünür•
vacibdir

4.0
7.0
6.0
2.0•
8.0

ehtiyat hissәlәri
kübrә
toxum
nәqliyyat vasitәlәri•
neft mәhsulları
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290

291

292

293

294

Bank mövsümi kredit xәttini …… asılı olaraq tәqdim edir

Bank mövsümi kredit xәttini …… asılı olaraq tәqdim edir

Bank mövsümi kredit xәttini …… asılı olaraq tәqdim edir

Müştәri komissyon ödәyәrәk …… әvәzindә kredit almaq hüququ әldә edir.

Kredit xәtti – bankın hüquqi cәhәtdәn …… qarşısında tәrtib olunmuş öhdәliklәridir

Tәqdim olunma üsuluna görә kreditlәr …… ola bilәr

Tәmin olunmasına görә kreditlәr …… ola bilәr

Ödәnilmә müddәtinә görә kreditlәr …… ola bilәr

havadan
iqlimdәn
ictimai vәziyyәtdәn
istehsalın mövsümi dövrәliliyindәn vә ya anbarda zәruri mal ehtiyatının yaradılmasından•
istehlakın mövsümi dövrәliliyindәn

ictimai vәziyyәtdәn
havadan
istehlakın mövsümi dövrәliliyindәn
anbarda zәruri mal ehtiyatının yaradılmasından•
iqlimdәn

ictimai vәziyyәtdәn
havadan
iqlimdәn
istehsalın mövsümi dövrәliliyindәn•
istehlakın mövsümi dövrәliliyindәn

mövsümün sonuna
ayın әvvәlinә
ilin әvvәlinә
müәyyәn müddәtә•
rübün axırına

investorlar
vasitәçilәr
istehsalçılar
әmanәtçilәr•
rәqiblәr

müddәtsiz kreditlәr
yalnız ödәnişli kreditlәr
yalnız kompensasiyalı kreditlәr
kompensasiyalı vә ödәnişli kreditlәr•
tәcili kreditlәr

müddәtsiz
tәcili
yalnız tәminatlı
tәminatlı vә ya tәminatsız•
yalnız tәmin olunmayan

yalnız tәcili



295

296
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298

299

300

301

…… min dollara qәdәr mәblәğindә olan kreditlәr kiçik qrupa aid edilә bilәr

Kreditin yuxarı hәddi …… milyon dollara qәdәr artırılır

Kreditin orta mәblәği üçün aşağı hәdd …… min dollar sәviyyәsindә nәzәrdә tutulur

Hәcminә görә kreditlәr fәrqlәndirilә bilәr:

İstifadә istiqamәti üzrә kreditlәr fәrqlәndirilir:

Tәyinatı üzrә istifadәsinә görә kreditlәr fәrqlәndirilir:

Bank kreditlәrinin alıcıları ola bilәr:

yalnız tәlәb olunana qәdәr
müddәtli
tәcili vә tәlәb olunana qәdәr•
müddәtsiz

60.0
2.0
1.0
100.0•
50.0

15
13
12
42278.0•
14

60.0
2.0
1.0
100.0•
50.0

böyük vә orta
orta vә kiçik
böyük vә kiçik
böyük, orta vә kiçik•
yalnız böyük vә kiçik

kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye
büdcә
investisiya•
ticarәt

büdcә•
nәqliyyat
sәnaye
ticarәt
investisiya

әhali
digәr banklar
qeyrihökumәt
hökumәt•
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304

305

306

307

308

Bank kreditlәrinin әsas әmanәtçi qrupları üzrә tәsniflәşdirilmәsi ……

Dünya praktikasında bank kreditlәrinin vahid tәsnifatı ……

Mәrkәzi Bankın mәhdudiyyәtinә aiddir:

Valyuta tәnzimlәnmәsi dedikdә, bu Mәrkәzi Bankın ……

Mәrkәzi Bank açıq bazarda dövlәt qiymәtli kağızlarının qısamüddәtli әmәliyyatını …… әqdi yolu ilә
aparır

Kredit tәşkilatlarının mәcburi ehtiyat normativini 20% artırması ……

Mәrkәzi bankın faiz dәrәcәlәri …… müәyyәn edir

nazirliklәr

ziddiyәtlidir
bәzәn ola bilәr
ola bilmәz
ola bilәr•
qismәn ola bilәr

qismәn mövcud deyil
bәzәn mövcuddur
mövcuddur
mövcud deyil•
müvәqqәti mövcuddur

razılaşmalar
limitin verilmәsi
sifarişlәr
limitin müәyyәn edilmәsi•
sazişlәr

tәlәbidir
ehtiyatıdır
rejimidir
müdaxilәsidir•
nümunәsidir

yalnız satış
satış
alış
alqısatqı•
yalnız alış

müvәqqәti ola bilәr
bәzәn mümkündür
mümkündür
ola bilmәz•
ola bilәr

minimum taarifi
adi faiz dәrәcәsini
maksimum faiz dәrәcәsini
minimum faiz dәrәcәsini•
minimum rüsumu
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310

311

312

313

314

315

316

Tәminetmә …… kömәyi ilә reallaşa bilәr

Tәminetmә …… kömәyi ilә reallaşa bilәr

Tәminetmә …… kömәyi ilә reallaşa bilәr

Tәminetmә bank kreditlәrinә ……

Tәminetmә kredit prinsiplәrinә ……

Kreditin qaytarılmasında tәcililik ……

Tәcili dedikdә, әvvәlcәdәn razılaşmaya uyğun olaraq …… kredit qaytarılır.

Pullu bank kreditlәri kreditlәşmә vaxtı xidmәtin xarakterindәn asılı olaraq …… hәyata keçirilir.

istәyin
vasitәçinin
tәklifin
sığorta vә digәr vasitәlәrin•
razılaşmanın

istәyin
tәklifin
razılaşmanın
bank tәminatının•
vasitәçinin

istәyin
tәklifin
vasitәçinin
girovun•
razılaşmanın

istәk
qәbul
imtinanın alınması
qaytarılması vasitәsi•
arzu

müvәqqәti aiddir
aid deyil
tәnzimlәnir
aiddir•
tәnzimlәnmir

qaydadır
sәbәbdir
qeyrimüәyyәnlikdir
müvәqqәti müәyyәnlikdir•
sәbәb deyil

dividentlә
minimum vәsaitlә
lazımi mәblәğdә
әmanәt vәsaiti ilә•
maksimum vәsaitlә

vicdanlı
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318

319

320

321

322

323

Qaytarılma dedikdә, danışıq şәrtlәrindәn asılı olaraq kreditora әsas borc mәblәğinin ödәnilmәsi ……

Tәxirә salınmadan ödәmә kredit prinsiplәrinә ……

Ödәmә qabiliyyәti kredit prinsiplәrinә ……

Qaytarılma kreditlәşmә prinsiplәrinә ……

Qeyribank kredit tәşkilatları kredit tәşkilatlarının tәrkibinә ……

Banklar kredit tәşkilatlarının tәrkibinә ……

Kredit tәşkilatları …… mülkiyyәt forması әsasında yaradıla bilәr

operativ
әvәzsiz
әvәzi ödәnilmәklә•
tәmiz

operativ deyil
tәsili olmadan
nәzәrdә tutulmur
mәcburidir•
müvәqqәtidir

tәnzimlәnir
aid deyil
müvәqqәti aiddir
aiddir•
tәnzimlәnmir

ziddir
aid deyil
tәnzimlәnmir
aiddir•
tәnzimlәnir

ziddir
aid deyil
tәnzimlәnir
aiddir•
tәnzimlәnmir

aid deyil
bәzәn aiddir
assosiativ aiddir
aiddir•
müvәqqәti aiddir

assosiativ aiddir
bәzәn aiddir
aid deyil
aiddir•
müvәqqәti aiddir

sәhmdar
yalnız xüsusi
dövlәt
istәnilәn•
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325

326

327

328

329

330

331

Cәlb edilmiş vәsaitlәr bankın pul resurslarına olan ehtiyacının …… faizini tәmin edir.

Kredit әmәliyyatlarının müvәffәqiyyәtlә hәyata keçirilmәsi …… gәlir gәtirir

Bankların kreditlәşmә üçün cәlb edilmiş resursların bir yerә cәmlәnmәsi ……

Bankların kreditlәşmә üçün xüsusi resurslarının bir yerә cәmlәnmәsi ……

Kredit әmәliyyatlarının uğurlu aparılması …… alınmasına gәtirib çıxarır?

Kommersiya banklarının әsas fәaliyyәtini nә tәşkil edir?

Birjadankәnar ticarәt keçirilә bilәr:

Klirinq hesablaşma mәrkәzi ......

yalnız qarışıq

40.0
20.0
10.0
90.0•
30.0

cәmiyyәtә
yalnız kredit tәşkilatlarına
kredit tәşkilatlarına, әmanәtçilәrә, cәmiyyәtә•
fәrdlәrә
yalnız әmanәtçilәrә

ziddiyәtlidir
ola bilmәz
qismәn mümkündür
mümkündür•
qәbul edilmir

ziddiyәtlidir
ola bilmәz
qәbul edilmir
mümkündür•
qismәn mümkündür

taariflәrin
rüsumların
minimum gәlirlәrin
әsas gәlirlәrin•
faizlәrin

sazişlәr
razılaşmalar
әmәliyyatlara limitlәr
kredit әmәliyyatları•
әqdlәr

banklarda
birjadankәnar vә birjada•
hәrracda
investisiya fondunda
kredit tәşkilatlarında
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333

334

335

336

337

338

Birjada fiksinq әmәliyyatıdır:

Super birjalar yerlәşir:

İlk dәfә Fyuçers әqdlәri bağlanıb:

Dünya praktikasında kütlәvi ticarәt keçirilir

Qiymәtli kağızlar bazarının әsas iştirakçısı deyil

Birjalar tәnzimlәnir

Beynәlxalq birja deyil

qeyrikommersiya tәşkilatıdır
kommersiya tәşkilatıdır•
dövlәt tәşkilatdır
ictimai tәşkilatdır
bankdır

hecerlәmә
ticarәtin başa çatması•
ticarәtin başlanması
ticarәtin formalaşması
vasitәçilәrin toplantısı

ölkә xaricindә
sәrhәddә
çay sahilindә
okean sahilindә•
ölkә daxilindә

1870.0
1850.0
1956.0
1865.0•
1965.0

Sәssiz
Sәs siqnalları ilә
Jestlә
Әl, barmaqla vә qışqırıqla•
Kompüterlә

Dövlәt tәnzimlәyici vә nәzarәt orqanları
İnvestorlar
Emitentlәr
İctimai tәşkilatlar•
Fond vasitәçilәri

Qismәn daxili
Yalnız xarici
Daxili vә xarici•
Qismәn xarici
Yalnız daxili

Heç biri
Tokio
London

•
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340

341

342

343

344

345

Fyuçers vә opsion birjasıdır

Fәaliyyәt sahәsinә görә birjalar bölünür

Beynәlxalq fond birjasıdır

Universal birjalar yaradılır

Rusiya birjalarında informasiya satışından gәlәn gәlir neçә faiz tәşkil edir?

Birja fәaliyyәtinin spekulyativ (möhtәkir forması

Ölkәmizdә birja ticarәti hansı mülkiyyәtdә yaradılıb?

Moskva•
NyuYork

London
Sidney
İstanbul
FOKS•
NyuYork

Regional
Regional, mәrkәzi
Mәrkәzi
Mәrkәzi, regional, regionlararası•
Mәrkәzi, regionlararası

İstanbul
Sidney
Finktpak (ABŞ
Tokio•
Syanqanq

Kәnd tәsәrrüfatı malları üzrә
Beş mal üzrә
Bir mal üzrә
Geniş mal qrupu üzrә•
Mürәkkәb mallar üzrә

60%ә qәdәr
0.35
0.2
30%ә qәdәr•
0.45

qeyrikommersiya
assosiasiya
kooperativ
kommersiya•
holdinq

kollektiv
kolxoz
ictimai
dövlәt•
kooperativ
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348

349

350

351

352

353

Hansı ticarәt növü fyuçers ticarәtinә çevrilәcәk?

Gәlәcәkdә qiymәtli kağızlar tam olaraq satılacaqdır?

İstiqamәtlәrin nәzәri qiymәtidir?

Sәhmin nәzәri qiymәtidir

Rostov Әmtәә birjası yaradılıb

Vladivastokda yerlәşir

Moskva birjalarında hansı әlvan metallar satılır?

Yaponiyada qiymәtli kağızların neçә faizi dövriyyәdәdir?

Heç bir ticarәt
Fәrdi ticarәt
Opsion ticarәti
Kompüter ticarәti•
Yarmarka

sәhmdar cәmiyyәtlәrdә
hәrracda
birjada
birjadan kәnar ticarәtdә•
küçә ticarәtindә vә hәrracda

İ=Dә x Q
Q=İ:Dә
İ=Dә:Q
Do=İ:Q•
Dә=İ x Q

Ö=G x Q
Ö=G x Q
G=Q:Ö
Q=G:O•
G=Q x Ö

1985ci ildә
1991ci ildә•
2000ci ildә
1990cı ildә
1980cı ildә

Yenisey birjası
Birja RTM
KİB birjası
Dalbirja•
Şәrq birjası

Qurğuşun
Nikel
Mis
Gümüş•
Alüminium

30.0
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358

359

360

NyuYork Fond birjasının üzvlәri hansı kateqoriyaya bölünürlәr?

NyuYork Fond birjasında yerlәrin hansı hissәsi icarәyә verilir?

NAZDAK sistemindә neçә peşәkar firma ticarәtlә mәşğul olur?

ABŞda yaradılan әn qәdim fond birjası

Opsionların müvәqqәti dәyәri

Alıcı «put» opsionunu ona görә alır ki

«Satış opsionu» strategiyası

5.0
70.0
80.0•
20.0

Cobberlәr
Brokerlәr
Mütәxәssislәr
Komission evlәrinin brokeri, mütәxәssislәr, iki dollarlıq brokerlәr vә s.•
Dilerlәr

1/2
tam
1/3•
1/3
1/4

500.0
200.0
100.0
400.0•
300.0

1986cı ildә
1860cı ildә
1756cı ildә
1754cü ildә•
1980cı ildә

Opsionların mükafatı
Opsionların icra qiymәti
Aktivlәrin qiymәti
Opsionun daxili dәyәri ilә qiymәti arasında fәrq•
Opsionların son qiymәti

Gәliri sığorta elәsin
Gәlir әldә etsin
sonra satsın
Gәliri qorusun (qiymәt dәyişmәsindәn•
Öz mövqeyini qorusun

Bazar üçün
Fiksinq üçün
Qiymәti almaq üçün
Alışa opsionlar•
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363

364

365

366

367

368

Opsion strategiyalarının iki növü

Birja opsionlarının qurluşu seçim imkanı verir

Fyuçers әqdlәrinә mane olan әsas amil

İlkin mağaza dәrәcәsi tәşkil edir

Açıq mövqeyin sahibi maksimum gәlirә sahib olur

Marja yığımının sadә düsturu

Fyuçers әqdlәri üzrә mövqeyin açılması

Fyuçers әqdlәrinin vacib xüsusiyyәti

Fyuçers üçün

Sintetik, sadә
Analoji, sadә
Fәrqli, ümumi
Sadә, kombinәlәşdirilmiş•
Analoji, sintetik

Fiksinqә
Satışın hәcminә
Marjaya
İcra qiymәtinә•
Alışın hәcminә

İnflyasiya
Spekulyativ әmәliyyatlar
Yüksәk sahibkarlıq bacarığı
Hiperinflyasiya
Bazar münasibәtlәrinin zәif olması•

78%
47%
35%
110%•
34%

Mp>0
Mp=1
Mp>1
Mp<1•
Mp<0

F=O+M
F=M–Pm x 100
M=F+K
M=Sk x Pm : 100•
V=M=K

doğru cavab yoxdur
son satış
ilkin alış
ilkin alış vә ya ilkin satış•
son alış
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371

372

373

374

375

Fyuçers әqdlәrindә standartlaşdırılmayan yeganә ölçü

Tәklif tәlәbdәn çox olarsa, makler nә edir?

Xarici valyutaların bәrabәr hәcmdә alınıb satılması

Vahid qiymәtin müәyyәn edilmәsinә әsaslanır

Birjadan kәnar sistemdir

Rusiya birjalarında hesablanan birja indeksi

«Spred» çox olarsa, mütәxәssisә ödәnilәn gәlirin hәcmi nә qәdәr olar?

Әmtәәnin adı
Kәmiyyәt göstәrilmir
Qiymәt göstәrilmir
Әqdin sahibinin göstәrilmәmәsi•
Vaxtın vә yerin göstәrilmәmәsi

keyfiyyәt
yer
müddәt
qiymәt•
vaxt

Ticarәti saxlayır
әlavә valyuta cәlb edir
birjanı tәrk edir
valyuta kursunu azaldır•
Klerkә müraciәt edir

Faktorinq
Varrant
Nettinq
Fiksinq•
Noveyşn

sәrbәst kurs metodu
inteqral göstәrici
variasiya metodu
vahid kurs metodu•
reqresiya metodu

SP100
RTS
NASDAK
OTS•
FBİİA

RFR
SAS40
DouCons
RTS•
RFS

ödәmә olmayacaq
normal
kiçik

•
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378

379

380

381

382

Brokerә komissyon haqqını ödәyir

Birjada әl hәrәkәtlәri adlanır

İki dollarlıq brokerlәr hansı sayda qiymәtli kağızlara görә iki dollar komissyon haqqı alır

İkiqat hәrraclar bölünür

Holland hәrracları xarakterizә olunur

Tәlәb vә tәklifin hәcmi az olduqda hәrraclar necә tәşkil olunur?

Birja әmtәәsi deyil

böyük•
qәnaәtbәxş

Broker şirkәti tәrәfindәn•
Klirinq mәrkәzi
Birja
Alıcılar
Satıcılar

neqativ
mimika
jarqon
jest•
profil

500.0
20.0
5.0
100.0•
40.0

ikili
tablo
fasilәsiz
fasilәsiz vә onkol bazar•
lal

dövlәt qiymәtli
bazar qiymәtilә
aşağı qiymәtlә
yuxarı qiymәtlә•
sәrbәst qiymәtlә

әyani
holland
qiyabi
sadә•
ikili

neft
çay
buğda
qaz•
kofe
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385

386

387

388

389

390

Hesablama vaxtı düsturla müәyyәn edilir

Hesablama vә klirinq sistemindә riskin növlәri

Klirinq yaradılır

Klirinq adlanır

Birjada bağlanan әqdlәr tәrtib olunur

Müddәtli әqdlәr qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilir

«Stop» әqdi bәzәn adlanır

«Stop» әqdlәrinin әsas fәrqli cәhәtlәri

N=D+T
D=X+Y
D=A+B
D=T+N•
X=D+Y

bazar
pul
kredit
bazar, kredit vә sistem•
qarışıq

vergi orqanlarında
birjadan kәnar
birjada
hesablama palatasında•
birjada vә birjadan kәnar

tәqdimat
tәlәb
öhdәlik
qarşılıqlı tәlәblәr vә öhdәliklәr•
proqnoz

Könüllü
Mülki Mәcәllә ilә
Nizamnamә ilә
Birja müqavilәsi ilә•
Mәcburi

T+8
T+3
T+0
T+9•
T+7

gecikdirilәn
möhtәkir
tәcili
dәyişdirilәn•
müddәtli

Bağlanan anda lәğv edilir
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394

395

396

397

Kassa әqdidir

Birja sxemi üçün broker vә dilerlәrin xarakterik әlaqәlәri

Klirinq tәşkilatlarının tәşkili

Birjada iştirak edәn brokerlәrin minimal sayı

Fyuçers әmәliyyatlarında hansı iştirakçılar var?

Birja sövdәlәşmәlәrinin növlәri:

Hansı beynәlxalq birjalar tanıyırsız?

T+5 müddәtinә bağlanır
T+3 müddәtinә bağlanır
Әqdin bağlanma vaxtı ilә icra vaxtı üstüstә düşür•
İki günә bağlanır

«Fyuçers»
«Opsion»
Adi
«Stop»•
«Forvard»

onqat
beşqat
üçqat
ikiqat•
dördqat

İşgüzar
Beynәlxalq
Dövlәt
Kommersiya•
Kooperativ

6.0
3.0
1.0
2.0•
4.0

cavablar doğru deyil
dilerlәr, hedçerlәr, agentlәr
dilerlәr, brokerlәr, agentlәr
hedçerlәr, ticarәtçilәr, alverçilәr•
distribyuterlәr, maklerlәr

heç birisi
forvard
real mallarla
real mallarla, forvard, fyuçers, opsion•
fyuçers

Rusiya, Hollandiya, İngiltәrә
İngiltәrә, Yaponiya, ABŞ•
Fransa, Rusiya, Hollandiya
ABŞ, İtaliya, Fransa
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400

401

402

403

404

405

Әmtәә birjalarının hansı növlәri var?

Birjalar hansı xüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnir?

Ötәn әsrin 90cı illәrindә birja institutları …… zәruri şәrtlәrindәn biri idi

İlkin dövrlәrdә birja ticarәti digәr ticarәt formalarından öz ticarәt obyektinә görә ……

Birja ticarәtindә ticarәtin inkişafının başlıca sәbәbi …… olmuşdur

Birja ticarәtindә istәnilәn bazar iştirakçıları ……

Birja ticarәti ya kapital, ya da әmtәә qruplarının …… ilә әlaqәlidir.

Bütün inkişaf etmiş ölkәlәrdә bazarlar praktiki olaraq tamamilә ……

Almaniya, İngiltәrә, Fransa

universal әmtәә birjaları, ixtisaslaşdırılmış birjalar•
hәrrac birjaları
universal vә ixtisaslaşmış birjalar
ixtisaslaşdırılmış birjalar
universal әmtәә birjaları

cavablar doğrudur
cavablar doğru deyil
topdansatış bazarının iştirakçılarının rolunun dәyişdirilmәsi
tәlәb vә tәklifin ani olaraq qarşılaşması
alqısatqı әmәliyyatlarının hәcminin kәskin şәkildә artması•

danışıqların
sazişlәrin bağlanmasının
bazar münasibәtlәrinin inkişafının•
bazar münasibәtlәrinin
alqısatqının

ziddiyәtlidir
fәrqlәnmirdi•
fәrqlәnirdi
qismәn fәrqlәnirdi
tamamilә fәrqlәnirdi

böyük istehsalın inkişafı•
biznesin tәnәzzülü
kiçik biznesin inkişafı
cәmiyyәtin inkişafı
istehsalın tәnәzzülü

iştirak edә bilmәz
iştirakı qadağandır
iştirak edә bilәr•
müvәqqәti iştirak edә bilәr
bәzәn iştirak edә bilәr

aktivlәri•
divident
torqları
qiymәtlikağızları
qeyriaktivlәri
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Mütәşәkkil vә qeyrimütәşәkkil bazarlar ötәn әsrin …… bölünmәyә başlandı

Ticarәt formasına görә fәrqlәndirilir:

Mәnşәyinә görә mütәşәkkil bazarlar ola bilәr:

Yüksәk mütәşәkkil bazarlarda ticarәt proseslәri tәnzimlәnir

Az mütәşәkkil bazarlar ticarәt proseslәri tәnzimlәnir ……

Ticarәt aktivinin növündәn asılı olaraq mütәşәkkil bazarlar bölünür ……

Mütәşәkkil bazarı …… asılı olaraq tәsniflәşdirmәk olar

idarә edilәndir
idarә edilәn vә nәzarәt edilәndir
yalnız nәzarәt edilәndir
tәşkil olunan vә nәzarәt edilәndir
tәşkil olunan, idarә edilәn vә nәzarәt edilәndir•

60cı illәrinә qәdәr
axırlarından
ortalarından
30cu illәrinә qәdәr•
50ci illәrinә qәdәr

küçә bazarları
birja bazarları, birjadan kәnar bazarlar
topdan ticarәt, pәrakәndә ticarәt
tәşkil olunmuş topdan bazarlar, pәrakәndә ticarәt, birja bazarları•
birja bazarları

yalnız özünü tәşkil edәn
mәrkәzlәşdirilmiş
özünü tәşkil edәn
özünü tәşkil edәn vә mәrkәzlәşdirilmiş•
yalnız mәrkәzlәşdirilmiş

bir tәrәfli
iki tәrәfli
üç tәrәfli
praktiki olaraq hәr tәrәfli•
hәr tәrәfli

üç tәrәfli
bir tәrәfli
hәr tәrәfli
heç dә hәr tәrәfli olmadan•
iki tәrәfli

valyuta bazarına
qiymәtli kağızlar bazarına
emissiya prospektinә
mütәşәkkil әmtәә bazarına•
kredit bazarına

ticarәt formasından
bütün aktivlәrdәn
ticarәt aktivinin növündәn

•
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Ticarәtin forması mütәşәkkil bazarın tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә ……

Bazarın yaranması mütәşәkkil bazarın tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә ……

Tәşkilatçılıq sәviyyәsi mütәşәkkil bazarın tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә ……

Ticarәt edilәn aktivin növü mütәşәkkil bazarın tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә ……

Mütәşәkkil bazarlar tәsniflәşdirilirmi?

Mütәşәkkil bazar öz növbәsindә …… bazardır

Dövlәt vә ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn bazarın tәnzimlәnmәsi mütәşәkkil bazarın xarakterik
xüsusiyyәtlәrindәn ……

tәşkilatçılıq sәviyyәsindәn•
mәnşәyindәn

aktivin növünә görә deyil
tәsniflәşdirilmir
tәsniflәşdirilir
tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә aiddir•
aktivin növünә görәdir

tәsniflәşdirilir
aktivin növünә görәdir
aktivin növünә görә deyil
tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә aiddir•
tәsniflәşdirilmir

aktivin növünә görәdir
aktivin növünә görә deyil
tәsniflәşdirilmir
tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә aiddir•
tәsniflәşdirilir

tәsniflәşdirilmir
aktivin növünә görә deyil
aktivin növünә görәdir
tәsniflәşdirilmәsi әlamәtinә aiddir•
tәsniflәşdirilir

struktur baxımından tәsniflәşdirilir
qanun yol vermir
tәsniflәşdirilir
tәsniflәşdirilmir•
qanun yol verir

nәzarәtdәn çıxmış
texnoloji
texniki
qaydaya salınmış•
tәşkil olunmayan

hesab edilmir
qismәn hesab edilir
bәzәn hesab edilir
hesab edilir•
ziddiyәtlidir
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Tәlәb vә tәklifin cәmlәnmәsi mütәşәkkil bazarın xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn ……

Tәşkilatın olması mütәşşәkil bazarın xüsusiyyәtlәrindәn ……

Mütәşәkkil bazarın xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri kimi tәsdiq edilmiş qaydaların olması vә
aktivlәrin göndәrilmәsi ……

Mütәşәkkil bazarın bәzi xüsusiyyәtlәri vardır:

Bazar anlayışı istehsal münasibәtlәrindә bir çox proseslәri ……

Tәdavül sferası mal vә xidmәtlәrin son istehlakçılarını istehsalçılarla ……

Tәdavül sferası istehsalçıları ……

Mütәşәkkil bazarın yaranması …… tәlәbin inkişafı ilә izah edilir.

ziddiyәtlidir
qismәn hesab edilir
bәzәn hesab edilir
hesab edilir•
hesab edilmir

hesab edilmir
qismәn hesab edilir
ziddiyәtlidir
hesab edilir•
bәzәn hesab edilir

ziddiyәtlidir
qismәn hesab edilir
hesab edilmir
hesab edilir•
bәzәn hesab edilir

müәyyәn edilmiş qaydalar•
tәklifin cәmlәnmәsi
tәşkilatın olması
tәlәbin cәmlәnmәsi
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmә

tәkmillәşdirir
rәdd edir
aid etmir
aid edir•
bәzәn aid edir

birlәşdirir
әlaqәlәndirmir
qismәn әlaqәlәndirir
әlaqәlәndirir•
ayırır

birlәşdirir
әlaqәlәndirmir
ayırır
әlaqәlәndirir•
qismәn әlaqәlәndirir
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Mütәşәkkil bazarın yaranması …… tәlәbin inkişafı ilә izah edilir.

Mütәşәkkil bazarın vahid formasının olmasını tәsdiq etmәk olarmı?

Mütәşәkkil bazarın müxtәlif formalarının olmasını tәsdiq etmәk olarmı?

Birja ticarәtini bazarın qeyrimütәşәkkil formalarından biri kimi tәsdiq etmәk olarmı?

Birja ticarәtini bazarın mütәşәkkil formalarından biri kimi tәsdiq etmәk olarmı?

Orta әsrlәrin yarmarkaları müasir birjaların әsası kimi hesab etmәk olarmı?

Yarmarkalar …… prinsiplәri ilә fәaliyyәt göstәrir.

ictimai
insani
texniki
tәdavül sferası•
elmi

ictimai
texniki
insani
istehsal•
elmi

sәrbәst zonadır
qanun yol vermir
tәsdiq etmәk olar
xeyir•
mütәşәkkil bazardır

qanunla tәnzimlәnmir
qanun yol vermir
tәsәrrüfat şәraitindә mümkündür
bәli•
qanunla tәnzimlәnir

tәnzimlәnәn bazardır
qanun yol vermir
universal bazardır
xeyir•
qeyrimütәşәkkil bazardır

universal bazardır
qanun yol vermir
mütәşәkkil bazar deyil
bәli•
qeyrimütәşәkkil bazardır

adaptasiya edilә bilmәz
qanun yol vermir
hesab edilә bilmәz
bәli•
qanunla qadağan edilir

özünü maliyyәlәşdirmә
özünü idarә etmә
yalnız özünü tәnzimlәmә

•



435

436

437

438

439

440

441

Yarmarkalar böyük bazar strukturlarını әhatә edir:

Birjalar ticarәti …… keçirir

Birjalar әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş yerdә vә …… ticarәt keçirә bilәr

Birjalar sәsli kütlәvi torqları keçirә bilәrmi?

Birja hüquqi şәxs kimi yaradıla bilәrmi?

Birja ticarәtindә tәkamül olubmu?

Birja ticarәti fәrqli xüsusiyyәtlәrә ……

özünü tәnzimlәmә vә özünü idarә etmә•
yalnız özünü idarә etmә

bütün dövrlәrdә
qanun çәrçivәsindә
bazar tәsәrrüfatında
bәli•
әnәnәvi tәsәrrüfatçılıq şәraitindә

ictimai istәklә
nizamnamә ilә
müәyyәn olunmayan qaydalarla
müәyyәn edilmiş qaydalarla•
tәsis müqavilәlәri ilә

payız mövsümündә
qış mövsümündә
yay mövsümündә
dәqiq vaxtda•
qeyrimüәyyәn vaxtda

mәsәlәyә baxış tәrzi müxtәlifdir
iqtisadi şәrait imkan vermir
qanun icazә vermir
bәli•
tәsәrrüfat subyektlәri imkan vermir

kapitalizmdә
qanun yol vermir
hüquqi şәxs olmadan
bәli•
fiziki şәxs kimi

ziddiyәtlidir
qanun yol vermir
XIV әsrdәn sonra
bәli•
keçid dövrlәrindә

ziddiyәtlidir
aid deyil
malik deyil
malikdir•
şәrti olaraq malikdir
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Müәssisәnin profilini dәyişmәmәk mәqsәdi ilә qızıl sәhmlәr ……

Müәssisәnin sәhmlәri paylanır:

Әmәk kollektivinin sәhmlәri paylanır:

Müәssisәnin sәhmlәri …… prosesi nәticәsindә buraxılır

Әmәk kollektivinin sәhmlәri …… prosesi nәticәsindә buraxılır

İmtiyazlı sәhmlәr üzrә divident ciddi şәkildә müәyyәn olunur:

İmtiyazlı sәhmlәr üzrә divident ciddi şәkildә müәyyәn olunur:

İmtiyazlı sәhmlәr sahiblәrinә ilk növbәdә …… almağa imkan verir

buraxılmır
satılır
mövcud deyil
buraxılır•
qismәn buraxılır

açıq abunә yolu ilә
qapalı abunә yolu ilә•
açıq bazarda
tәchizatçılarla
brokerlәrin vasitәsi ilә

açıq bazarda
tәchizatçılarla
qapalı abunә yolu ilә•
açıq abunә yolu ilә
brokerlәrin vasitәsi ilә

tәchizat
özәllәşdirmә•
lәğvetmә
satış
istehsal

lәğvetmә
özәllәşdirmә•
istehsal
satış
tәchizat

illik
hәcmә nisbәtәn faizlә
pul ifadәsindә•
aylıq faizlә
günlük

aylıq faizlә
illik
günlük
nominala nisbәtәn faizlә•
ümumi hәcmә nisbәtәn faizlә

maşın

•
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Pul vәsaitlәrinin tәrkibinin bazar qiymәtlәrinә tәsir amillәri ……

Bazar qiymәtinә dividentin dinamikasının tәsir amillәri ……

Bazar qiymәtinә dividentin gәlirinin artım amillәrinin tәsiri ……

Start qiymәtindәn ...... qiymәtә satıla bilәr:

Hәrrac gәliri hesablanır:

Xәzdәri mәmulatları üzrә beynәlxalq hәrrac yerlәşir:

Holland hәrracı keçirilir:

divident•
çek
qәbz
mәnzil

ola bilәr
tәsir etmir
tәsir edir•
qismәn mümkündür
bazar qiymәtidir

bazar qiymәtidir
tәsir edir•
qismәn mümkündür
tәsir etmir
ola bilәr

qismәn mümkündür
tәsir edir•
bazar qiymәtidir
ola bilәr
tәsir etmir

yuxarı•
cavablar doğrudur
sabit
aşağı
eyni

arbitraj şöbәsindә
qiymәt şöbәsindә
marketinq şöbәsindә
mühasibatlıqda•
ekspertiza şöbәsindә

Bakıda
SanktPeterburqda•
Tokioda
Seulda
Londonda

azalan qiymәtlә•
dәyişәn qiymәtlә
bazar qiymәtilә
artan qiymәtlә
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İngilis hәrracı keçirilir:

Hәrracda satıla bilәr:

Hәrraclar tәşkil edilir:

Bәzi hallarda satıcı vә hәrrac iştirakçısı aşağı qiymәtә razılaşır

Malların ekspert qiymәtlәndirilmәsi müәyyәn etmәklә yekunlaşır

Hәrrac mal satışı üsuludur

Yarmarka ticarәt әmәliyyatlarının gedişidir

Yarmarkanın işçi orqanıdır

sabit qiymәtlә

sabit qiymәtlә
artan qiymәtlә•
azalan qiymәtlә
bazar qiymәtilә
dәyişәn qiymәtlә

vakansiyalar
bәlәdiyyә torpaqları•
neft mәhsulları
tikinti materiallar
xammallar

icbari
yalnız mәcburi
yalnız könüllü
könüllü vә mәcburi•
mәcburi

katirovka qiymәtindәn
xüsusi qiymәtdәn
birja qiymәtindәn
minimal qiymәtdәn
«ehtiyat» qiymәtindәn•

Әn yüksәk qiymәtin
Müqavilә qiymәtinin
Start qiymәtinin•
Ehtimal qiymәtin
Katirovka qiymәtinin

xalq istehlakı mallarının
ictimai
fәrdi xarakterli malların
fәrdi xarakterli malların әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş vaxtda vә yerdә açıqaşkar satışı•
fәrdi xarakteri olmayan malların

Yarmarkanın işini tәnzimlәyir
Arbitraj, informasiya, müqavilәlәrin qeydiyyatı vә uçotu şöbәlәrinә nәzarәt edir vә qismәn tәnzimlәyir•
Arbitraj, informasiya vә qeydiyyat şöbәlәrini әlaqәlәndirir
Arbitraj, informasiya vә qeydiyyat şöbәlәrinә qismәn nәzarәt edir
Yarmarkanın işinә tam nәzarәt edir
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Yarmarka komitәsi

Yarmarka komitәsidir

Yarmarka komitәsinin tәrkibinә daxil olan nümayәndәlәr

Konkret yarmarkaya rәhbәrlik üçün yaradılır

Topdan yarmarkalar әsasәn işlәyir

Yarmarkalar tәşkil olunur

Yarmarkalar bölünür

marketinq vә reklam qrupu
reklam vә elanlar şöbәsi
müdiriyyәt, arbitraj, marketinq qrupu, sazişlәrin uçotu vә s.•
marketinq qrupu, sazişlәrin uçotu
müdiriyyәt, arbitraj şöbәsi

informasiya toplayır
yarmarka iştirakçılarının tәrkibini müәyyәn edir vә işçi orqanı yaradır•
yalnız iştirakçıları müәyyәn edir
işçi orqanları yaradır
iş şәraiti yaradır

qeyrikollegional orqandır
kollegional orqandır•
xüsusi orqandır
ictimai orqandır
icra orqanıdır

istehsal vә kommersiya strukturları
dövlәt, kommersiya, istehsal, elmitәdqiqat strukturları•
yalnız kommersiya qurumları
yalnız dövlәt qurumları
elmitәdqiqat institutları

yarmarka komitәsi
qarşıya qoyulan tapşırığı yerinә yetirmәk üçün geniş sәlahiyyәtә malik yarmarka komitәsi•
sәrgi komitәsi
hәrrac komitәsi
birja komitәsi

xüsusi
yeri vә vaxtı әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş qrafiklә•
mövsümi
fasilәsiz
birjaların tәsiri altında

iqtisadi orqanlarda
dövlәt idarәetmә orqanlarında vә böyük kommersiya strukturlarında•
yalnız xüsusi dövlәt orqanlarında
yalnız mili kommersiya orqanlarında
ictimai orqanlarda

beynәlxalq, regional, zonal
beynәlxalq, regional, ümumrespublika, zonal•
orta
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Satıcı vә alıcılar üçün

Yarmarkanın uğurlu keçirilmәsi üçün lazımdır

Әgәr hüquqi vә fiziki şәxslәr yarmarkada öz malını satmaq vә ya reklam etmәk istәyirsә, onda

Yarmarkalar keçirilә bilәr

Yarmarkalar yaradılır

Sәrginin funksiyaları hansılardır?

Keçirilmә qaydasından tәşkil formasından asılı olaraq hәrracların hansı forması doğrudur?

böyük, orta, kiçik
ümumrespublika, regional, zonal

yarmarkalar әlverişli, ucuz vә etibarlıdır•
birjalar әlverişli, ucuz vә etibarlıdır
birjalar yarmarkalara nisbәtәn әlverişlidir
yarmarkalar birjalara nisbәtәn әlverişlidir
birja ilә yarmarkanın fәrqi yoxdur

reklam olunmalıdır
satış stimullaşdırılmalıdır
iştirakçılar reklam olunmalıdır
iştirakçıları dәvәt etmәk lazımdır
iştirakçılar, satılan malların çeşidi vә sayı haqqında әvvәlcәdәn tәqribi mәlumat olunmalıdır•

Çek almalıdır
Vәsait ödәmәlidir
Әvvәlcәdәn yer almalı vә ya sifariş vermәlidir (sahә metrlә•
Sifariş vermәli vә ya yer almalıdır (satdığı mәhsulun hәcmi qәdәr
Yerin pulunu әvvәlcәdәn ödәmәlidir (tarif sisteminә әsasәn

Yalnız xüsusi binalarda
Xüsusi vә icarә olunmuş binalarda•
Tәrәflәrin razılığı ilә xüsusi binalarda
Hökumәtin icazәsi ilә xüsusi yerlәrdә
Yalnız icarә olunmuş yerlәrdә

Regionlararası mal dövriyyәsi әmәliyyatlarının fәallaşdırılması
İstehsal vә tәdavül sferasında inhisarsızlaşdırma üçün•
Tәdavül sferasında inhisarsızlaşdırma üçün
Mal qıtlığını azaltmaq üçün
Tәrәflәr arasında işgüzar vә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin sәrbәst qurulması

kommersiya xarakterli informasiyaların mübadilәsi
cavablar doğrudur•
informasiya xidmәti
reklam işinin tәşkili
informasiyamәlumat bankının yaradılması

gizli, aşkar
könüllü, mәcburi•
qiymәtlәrin artması vә ya azaldılması
aşkar könüllü
mәcburi, gizli
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Hәrrac nәdir?

Ticarәt әmәliyyatlarının xarakterindәn asılı olaraq yarmarkanın tәşkili istiqamәtlәri:

Hәrrac komitәsinin tәrkibinә kimlәr daxildir?

Hәrraclar neçә növdә keçirilir?

Hәrracda әsasәn hansı mәhsullar satılır?

Yarmarka nәdir?

İnvestorlara sәhmlәrin birbaşa tәdavül yolu ilә yerlәşdirilmәsi ……

Sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi …… yolla hәyata keçirilir.

bütün növ mәhsulların satışı
әvvәlcә müәyyәn edilmiş yerdә vә vaxtda fәrdi xüsusiyyәtlәrә malik әmtәәlәrin satışı•
kooperasiya
mәhsul sahibinin yüksәk gәlir әldә etmәsi vasitәsi
istifadә edilmiş mәhsulların satışı

artıq mәhsullar
istifadә edilmәyәn mәhsullar
ucuzlaşdırılmış mәhsullar
ilk dәfә dövriyyәyә buraxılan mәhsullar•
kәnd tәsәrrüfatı malları

kommersant
kommersant, sәdr, ekspert, mühasib, hüquq mәslәhәtçisi, hәrracçı•
hәrracçı, sәdr
kommersant, ekspert
әmtәәşünas, ekspert

8.0
6.0
2.0•
5.0
4.0

istehsal vasitәlәri
әntiq әşyalar, rәsm әsәrlәri•
hәr növ mәhsullar
qiymәtli kağızlar
yalnız rәsm әsәrlәri

gündәlik bazar
ildә bir dәfә keçirilәn bazar•
mövsümi bazar
gündәlik tәlabat bazarı
topdansatış ticarәtinin forması

istehsal prosesindә yerlәşdirilmir
müstәsna hallarda mümkündür
yerlәşdirilmir
tәdavül yolu ilә mümkündür•
istehsal prosesindә yerlәşdirilir

5.0
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Potensial investorlar üçün adi sәhmlәrin riski ……

Tәqdim olunan sәhmlәr adlı sәhmlәrlә müqayisәdә …… fәrqlәnir

Tәqdim olunan sәhmlәr pul vәsaitlәrinә …… çevrilә bilәr

Tәqdim olunan sәhmlәrә adәtәn aiddir:

Tәqdim olunan sәhmlәrdәn adi sәhmlәrin fәrqi …… ibarәtdir

Tәqdim olunan sәhmlәr adәtәn …… malik olur

Varrantlar …… buraxılır

4.0
3.0
2.0•
6.0

risk sığortalanmır
risksizdir
risk ola bilmәz
risk mümkündür•
qismәn mümkündür

ziddiyәtli olması ilә
likvidsiz olması ilә
likvidliyin az olması ilә
likvidliyin çox olması ilә•
qismәn likvidsiz olması ilә

qismәn
müәyyәn vaxtda
müddәt bitdikdә
istәnilәn anda•
imkan daxilindә

iki növ
böyük nominal
yalnız böyük nominal
böyük tiraj•
üç növ

nominalın olmamasından
yalnız nominalın aşağı olmasından
nominalın aşağı olmasından
nominalın böyük olmasından•
bәzәn böyük nominaldan

üç növә
yalnız böyük nominala
böyük nominala
kiçik nominala•
iki növә

kiçik müәssisәlәr tәrәfindәn
böyük olmayan firmalar tәrәfindәn
böyük sәhmdar cәmiyyәtlәr tәrәfindәn
yalnız böyük sәhmdar cәmiyyәtlәri tәrәfindәn•
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Varrant özündә әks etdirir:

Varrant müәyyәn edir:

Opsion varrantları alınmış yeni sәhmlәrdәn imtina hüququnu ……

Opsion varrantları yeni sәhmlәrin alınması hüququnu ……

Opsion varrantları yeni sәhmlәrin alınması vә ya ondan imtina edilmәsi hüququnu …

Fәaliyyәtdә olan qiymәtli kağızların sәhmdar cәmiyyәti sәhmlәrinin emissiyasında qiymәtli kağızların
yerlәşdirilmәsindә …… müşayiәt edir.

Fәaliyyәtdә olan qiymәtli kağızları, sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәrinin emissiyası prosesindә ……
qiymәtli kağızlar müşayiәt edir.

yalnız böyük olmayan firmalar tәrәfindәn

adlı sәhmi
әqdi
müqavilәni
qiymәtli kağızı•
adi kağızı

müqavilәni
alışı
satışı
sәlahiyyәti•
әqdi

alır
yolverilmәzdir
müvәqqәti vermir
verir•
vermir

vermir
alır
yolverilmәzdir
verir•
müvәqqәti vermir

yolverilmәzdir
alır
vermir
verir•
müvәqqәti vermir

sertifikat
fyuçerslәr
çeklәri
opsion varrantları•
opsion

çeklәri
opsion
sertifikat
opsion varrantları•
fyuçerslәr
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Qızıl sәhmlәr …… il müddәtinә veto qoymaq hüququ verir

Qızıl sәhmlәr veto qoymaq hüququ ……

Ticarәt palatası sәrgilәri tәşkil edir:

Ticarәt palatasının sәlahiyyәtinә aiddir:

Sәrgilәrdә dövlәt nәzarәti çox olan ölkәlәr

Miqyasına görә sәrgilәr ola bilәr

Sәrgi tiplәrindәn biridir

Yarmarka vә sәrgilәrin tiplәri mövcuddur

7.0
8.0
3.0•
5.0
6.0

yolverilmәzdir
alır
vermir
verir•
müvәqqәti vermir

hәrraclarda
Bakı Ekspo Mәrkәzindә•
idman arenalarında
bazarlarda
birjada

valyuta toplamaq
sәrgilәr tәşkil etmәk•
bazar tәşkil etmәk
xarici әlaqә yaratmaq
treninq keçirmәk

Almaniya
cavablar doğrudur•
İspaniya
Fransa
İtaliya

az ixtisaslaşdırılmış
az ixtisaslaşdırılmış, çox ixtisaslaşdırılmış vә universal•
milli
regional
çox ixtisaslaşdırılmış

hәr hansı firma vә ya şirkәtin sәrgisi, xüsusi sәrgi•
xüsusi sәrgi
firmanın sәrgisi
xüsusi sәrgi
şirkәtin sәrgisi

kiçik ticarәt yarmarkaları
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TSPnın tәrkibin daimi fәaliyyәtdә olan komitәlәr daxildir

Ticarәt palatasının ali idarәedici orqanıdır

Ticarәt palatasının әmlakı formalaşdırılır

Ticarәt palatası fәaliyyәtini dayandırır

Ticarәt palatasının qeydiyyatını hәyata keçirir

Ticarәtsәnaye palatası tәsisçilәrin tәşәbbüsü ilә yaradılır

Ticarәt palatası ilk dәfә yaradılıb

satış yarmarkaları
sәrgilәr, sahә yarmarkaları
әsas ticarәt yarmarkaları
yarmarkalar, sәrgilәr•

40.0
35.0
15.0•
5.0
20.0

konfrans
qurultay•
iclas
konqres
ümumi iclas

müxtәlif rüsumlar
üzvlük haqqı, tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn gәlәn gәlir vә digәr daxilolmalar hesabına•
üzvlük haqqı ilә
tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn gәlәn gәlirlә
digәr daxilolmalar vә yardımçı tәsәrrüfatdan gәlәn gәlirlәr hesabına

Yuxarı orqanlar qәrar qәbul etdikdә
Yenidәn tәşkil olunduqda, birlәşdirildikdә, lәğv edildikdә vә yuxarı orqanlar qәrar qәbul etdikdә•
Yenidәn tәşkil olunma, birlәşdirmә
Lәğv edildikdә
Birlәşdikdә

Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi•
Güc strukturları
Hüquqmühafizә orqanları
Yerli orqanlar

5.0
25.0•
10.0
35.0
15.0

Moskva
Edenburq (İngiltәrә)
Tbilisi
Marsel (Frans)•
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Ticarәt palatası institutu öz tarixini başlayıb

Avropada ilk TSP yaradılıb

Ticarәtsәnaye palatası

Ticarәtsәnaye palatasıdır (TSP

Әmәk birjalarında işsizlәr ödәnişlә qeydiyyata alınır:

Әmәk birjasının predmetidir:

Әmәk birjasının әsas funksiyası nәdir?

Bәzi hesablamalara görә miqrantların daimi yaşayan әhalinin tәrkibinә uyğunlaşmasına vaxt lazımdır

Bakı

1830da
1555dә•
1480dә
1370dә
1600da

XX әsrdә
XIX әsrdә
XVI әsrdә•
XV әsrdә
XIV әsrdә

qeyriictimai birlikdir
biznesin iştirakı üzrә dövlәtin tәsirli ictimai güclәrindәn biri•
biznesin inkişafı üzrә dövlәt tәşkilatı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üzrә dövlәt qurumu
ictimai birlikdir

investisiya fondu
beynәlxalq normaların vә azad sahibkarlıq әnәnәlәrinin qorunması•
azad sahibkarlığın qorunması üzrә tәşkilat
beynәlxalq әlaqәlәrin qorunması üzrә tәşkilat
investisiya şirkәti

9 ay
5 ay
3 ay
6 ay•
7 ay

qiymәtli kağızlar
tәqaüdçülәr
peşәkarlar
boş vakansiyalar•
miqrantlar

cavablar doğrudur
qiymәtli kağızların satışını tәşkil etmәk
mәhsulların satışını tәşkil etmәk
vәtәndaşların işlә tәminatını tәşkil etmәk•
cavablar doğru deyil
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Miqrant axını nәticәsindә müşayiәt olunur

Әhali miqrasiyası ölkәnin sosialiqtisadi inkişafına tәsir edir

Miqrasiya prosesi müxtәlif amillәrdәn asılı olaraq bölünür

Miqrasiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi vasitәsidir

Ölkәdә әhali miqrasiyasının qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş normalarıdır

Dәyişkәn miqrasiyadır

İş qüvvәsinin hәrәkәtinin xarakterindәn asılı olaraq miqrasiyaya bölünür

3 il
15 il
20 il
10 il•
5 il

işsizlik
bazar infrastrukturunda gәrginliyin azalması
sosial infrastrukturda gәrginliyin azalması
sosial infrastrukturda gәrginliyin artması•
әmәk haqqının artması

qarışıq
müsbәt
stimullaşdırıcı
әkstәsir•
mәnfi

sosialiqtisadi
demoqrafik
tәbiiiqlim
bütün cavablar doğrudur•

birjalar
dövlәt müәssisәlәrinin kömәyi ilә miqrasiyanın tәşkili
miqrantların öz gücü vә vasitәlәri hesabına sәrbәst hәrәkәti
miqrantların öz gücü vә vasitәlәri hesabına sәrbәst hәrәkәti, dövlәt müәssisәlәrinin kömәyi ilә miqrasiyanın
tәşkili, ictimai orqanların iştirakı ilә miqrasiya

•
ictimai orqanların iştirakı ilә miqrasiya

açıq
qeyriqanuni
qanuni
qanuni vә qeyriqanuni•
gizli

iş qüvvәsinin daxili hәrәkәti
iş qüvvәsinin bir yaşayış mәntәqәsindәn digәrinә keçmәsi
kәnd tәsәrrüfatında işlәrin mövsümi artması
iş qüvvәsinin daimi olaraq bir yaşayış mәntәqәsindәn digәr yaşayış mәntәqәsinә getmәsi vә әksinә•
iş qüvvәsinin müxtәlif yaşayış mәntәqәlәri arasında hәrәkәti

passiv
dәyişkәn
mövsümi

•
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Müxtәlif sәbәblәrdәn asılı olaraq әhali miqrasiyası bölünür

Әhali miqrasiyası bölünür

İmmiqrasiya

Emiqrasiya

İş qüvvәsinin әrazi üzrә çevikliyi

İctimaisosial sahәdә iş qüvvәlәrinin çevikliyi

İş qüvvәsi bölünür

mövsümi vә dәyişkәn•
mövsümi vә çevik

icbari
mәcburi
könüllü
könüllü vә mәcburi•
fasilәli

qayıtmayan miqrasiya
geri qayıdan vә qayıtmayan miqrasiya
daimi vә müvәqqәti miqrasiya
daimi, müvәqqәti, geri qayıdan vә qayıtmayan miqrasiya•
uzunmüddәtli miqrasiya

әhalinin uçotu
әhali axını
hәr hansı ölkәnin sәrhәddindәn әhalinin getmәsi
hәr hansı bir ölkәnin әrazisinә әhalinin gәlmәsi•
miqrasiya xidmәti

әhalinin miqrasiyası
әhalinin qayıtması
digәr ölkәnin әrazisinә әhalinin getmәsi
hәr hansı bir ölkәnin sәrhәddindәn әhalinin digәr ölkәyә keçmәsi•
hәr hansı bir ölkәnin әrazisinә әhalinin gәlmәsi

yerli miqrasiya
miqrasiya xidmәti
istehsalın başqa sahәlәrlә qarışdırılması
әhali miqrasiyası•
istehsal güclәrinin qarışdırılması

әmәk birjalarının aktivliyi nәticәsindә
әmәk fәaliyyәtinin müxtәlif proseslәrdәn asılı olaraq dayandırılması
müxtәlif sәbәblәrdәn әmәk fәaliyyәtinin dayandırılması
müxtәlif sәbәblәrdәn әmәk fәaliyyәtinin mәzmununda baş verәn dәyişikliklәr•
әmәk fәaliyyәtinin mәzmununun dәyişmәsi nәticәsindә

ekstremal, sosial vә әrazi
әrazi vә ictimai
sosial vә ictimai
sosialictimai vә әrazi•
sosial vә әrazi
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Mәşğulluğun passiv siyasәtindә ödәnilәn yardımlar

Fәal mәşğulluq siyasәtidir

Mәşğulluq siyasәti vasitәlәrinin seçilmiş әsas variantları

Amerikan modeli iş yerlәrinin yaradılmasına istiqamәtlәnir

Skandinaviya modeli tәmin etmәyә әsaslanır

Mәşğulluq siyasәtindә avropa modelidir

Mәşğulluq siyasәtinin әsas modellәrinin sayı

Mәşğulluq siyasәtinin müxtәlif sәviyyәlәri vardır

iş yerlәrinin seçilmәsinә qәdәr ödәnişlәrin dayandırılması
dövlәtin mәşğulluq xidmәtinә etdiyi yardımlar
iş yerlәrinin seçilmәsi mәqsәdilә işsizlәrә yardımların edilmәsi
iş yerlәrinin seçilmәsi mәqsәdilә işsizlәrә dövlәt mәşğulluq xidmәtlәrinin etdiyi yardımlar•
әlavә yardımların dövlәt mәşğulluq xidmәtlәri tәrәfindәn dayandırılması

verginin azaldılması mәqsәdilә dövlәtin sosialiqtisadi tәdbirlәri
işsizlik sәviyyәsinin azaldılması mәqsәdilә dövlәtin iqtisadi tәdbirlәri
işsizlik sәviyyәsinin azaldılması mәqsәdilә dövlәtin iqtisadi vә tәşkilati tәdbirlәri
işsizlik sәviyyәsinin azaldılması mәqsәdilә dövlәtin hüquqi, tәşkilati vә iqtisadi tәdbirlәri•
işsizlik sәviyyәsinin azaldılması mәqsәdilә mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi tәdbirlәri

5.0
4.0
2.0•
6.0
3.0

sosial bәrabәrsizliyi
iqtisadi aktiv әhalinin mәhsuldarlığının aşağı olması
iqtisadi aktiv әhalinin yüksәk mәhsuldarlığının olması
iqtisadi aktiv әhalinin müәyyәn hissәsi üçün yüksәk mәhsuldarlığın tәlәb olunmaması•
әhalinin qeyriaktiv hissәsinin iş yerlәri ilә tәmin olunması

sosial bәrabәrliyi
bütün zәhmәtkeşlәrә dövlәt yardımının verilmәsi
bütün zәhmәtkeşlәrin dövlәt qulluğunda tәmin edilmәsi
әmәk haqqının orta sәviyyәsilә dövlәt bölmәsindә praktiki olaraq bütün zәhmәtkeşlәr üçün iş yerlәrinin
yaradılması

•
qeyridövlәt bölmәsindә işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının artırılması

әmәk haqqının azaldılması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
әmәk haqqının yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi ilә işçilәrin sayının azaldılması•
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi ilә işsizlәrin sayının azaldılması

6.0
4.0
2.0
3.0•
7.0

region, sahә, lokal
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Mәşğulluq siyasәti tәdbirlәrin mәcmusudur

İşsizliyi öyrәnәrkәn xüsusi olaraq fikir vermәk lazımdır

İqtisadiyyatda mәşğul olan әhalini şәrti olaraq qruplara bölmәk olar

Xarici әmәk bazarı işәgötürәn vә muzdlu işçilәr arasında münasibәtlәr sistemidir

Daxili әmәk bazarı şәrtlәnir

Әmәk bazarının seqmentlәrә bölünmәsinin sәbәblәri

Tәkrar әmәk bazarı üçün xarakterikdir

sahә, region, lokal
beynәlxalq, regional, sahә
ümumdövlәt, regional vә lokal•
lokal, sahә

әmәk bazarının
cәmiyyәt üzvlәrinin iqtisadi inkişafına tәsir
cәmiyyәt üzvlәrinin sosial inkişafına tәsir
cәmiyyәtin vә hәr bir cәmiyyәt üzvünün sosialiqtisadi inkişafına birbaşa vә ya dolayısı ilә tәsir•
cәmiyyәtin sosialiqtisadi inkişafına tәsir

işsizliyin tipi vә müddәti
işsizliyin sәviyyәsi
işsizlәrin statusu
işsizliyin әhatә etdiyi sahәlәr vә işsizlәrin hәrәkәti•
tәbii işsizlik

qeyrirәsmi dövlәt vә qeyrirәsmi xüsusi bölmәdә çalışanlar
rәsmi dövlәt vә rәsmi qeyridövlәt bölmәsindә çalışanlar
tәlәbәlәr
dövlәt vә qeyridövlәt bölmәsindә çalışanlar•
rәsmi dövlәt vә qeyrirәsmi xüsusi bölmәdә çalışanlar

ölkәlәr, müәssisәlәr, sahәlәr
region, sahәlәr
ölkә, region
ölkәlәr, region, sahәlәr•
ölkәlәr, müәssisәlәr, region

lәğv edilәn iş yerlәrinin sayı ilә
mәşğulluq sәviyyәsilә
müәssisәdә işçilәrin sayı vә tәşkililә
avadanlıqdan istifadә dәrәcәsilә•
tәkrar yaradılan iş yerlәri ilә

bazarın konyukturu
әmәyin sosial effektivlik sәviyyәsi
istehsalda iqtisadi effektivlik sәviyyәsi
istehsalda iqtisadi effektivlik sәviyyәsi, әmәyin sosial effektivlik sәviyyәsi, istehsalda әmәyin sosialiqtisadi
sәviyyәsi

•
istehsalda әmәyin sosialiqtisadi sәviyyәsi

texnika vә texnologiyanın sәrf olması
әmәk haqqının aşağı olması
әhalinin yaşlı hissәsi

•
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İlkin әmәk bazarı üçün xarakterikdir

Әmәk bazarının seqmentlәşdirilmәsi

Tәqaüd yaşından әvvәl yaş hәddi (әmәk qabiliyyәtli әhalinin hansı yaşdan yuxarı

Orta yaş qrupu

Әhalinin әmәk fәaliyyәtli aktiv hissәsi (gәnc qrup

Әhalinin cinsi yetkin hissәsi sayılır

Mәşğulluğun üç növü fәrqlәndirilir

mәşğulluğun qeyrisabitliyi vә kadr axıcılığının yüksәk olması•
peşәkarcasına irәlilәmә imkanının olmaması

peşәkar irәlilәmә imkanlarının olması
әmәk haqqının yüksәk, mәşğulluq sәviyyәsinin sabit olması•
idarәetmә sisteminin olması
proqressiv texnologiyaların olması
işçilәrin yenidәn hazırlanması

iş qüvvәsi tәlәbtәkliflә mәhdudlaşdırılır
әcnәbi iş qüvvәlәri hesabına әmәk bazarı formalaşdırılır
iş qüvvәsi mәhdudlaşdırılmır
ölkә sәrhәdlәri daxilindә çevik iş qüvvәsinin mәhdudlaşdırılması•
iş qüvvәsi әmәk bazarında formalaşır

55.0
60.0
40.0
50.0•
70.0

3040 yaş
2530 yaş
3035 yaş
3049 yaş•
4045 yaş

3540 yaş
1825 yaş
2530 yaş
1629 yaş•
2030 yaş

әhalinin sosialiqtisadi qrupu
әhalinin sosial qrupu
әhalinin demoqrafik qrupu
әhalinin sosialdemoqrafik qrupu•
әhalinin iqtisadi qrupu

Qismәn, qeyrimәhsuldar vә mәcburi seçilәn mәşğulluq
Qismәn, mәhsuldar vә sәrbәst seçilәn mәşğulluq
Tam, qismәn vә sәrbәst seçilәn mәşğulluq
Tam, mәhsuldar vә sәrbәst seçilәn mәşğulluq•
Tam, qeyrimәhsuldar vә sәrbәst seçilәn mәşğulluq
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Muzdlu işçilәr o işçilәrә deyilir ki

Neçә mәşğulluq statusu fәrqlәndirilir?

Azәrbaycan Respublikasının mәşğul әhalisidir

Azәrbaycan Respublikasında mәşğul әhali sayılır

«Әhalinin mәşğulluğu haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu qәbul edilmişdir

Әmәk bazarının infrastrukturu

Әmәk bazarının konyukturudur

Әmәk bazarının әsas subyektlәridir

miqrantlar
gömrük rüsumu ödәyәn әcnәbi işçilәr
sәrhәddi keçәn işçilәr müqavilә bağladıqda
әmәk fәaliyyәtinin şәraiti haqqında müәssisә rәhbәrinin yazılı vә ya şifahi razılığı•
әcnәbilәr

1.0
3.0
4.0
5.0•
2.0

tәlәbәlәr
üzürlü sәbәbdәn işdә olmayanlar (mәzuniyyәt, xәstәlik vә s.
әmәk qabiliyyәtli әyani tәlәblәr
әyani tәlәbәlәr (әmәk qabiliyyәtli, üzürlu sәbәbdәn işdә olmayanlar, mülkihüquqi müqavilә ilә işlәyәnlәr•
mülkihüquqi müqavilә ilә işlәyәn işçilәr

hәrbi xidmәtçilәr
özlәrini sәrbәst işlә tәmin edәnlәr
әmәk müqavilәsi olmayanlar
әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәr•
әmәk haqqı ödәnilәn ictimai işçilәr

2005ci ildә
2001ci ildә•
1990cı ildә
2010cu ildә
2009cu ildә

firma vә müәssisәlәrin kadr xidmәti
mәşğulluqla mәşğul olan qeyridövlәt müәssisәlәri
dövlәt müәssisәlәri
ictimai tәşkilat vә fondlar•
әmәk birjası

әmәk qabiliyyәtli әhali
әcnәbi işçilәrin sayı
işsiz әhalinin sayı
mәşğul әhalinin sayı
әmәk bazarının bütün strukturları arasında tәlәblә tәklifin nisbәti•

brokerlәr
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Әmәk bazarının әsas elementlәri

Әmәk bazarının әsas tәrkib hissәsi

Sazişlәrin yüksәk sәviyyәdә fәrdilәşdirilmәsi

Böyük hәcmdә institutsional strukturların xüsusi növü

Sazişlәrin pula nәğd olmayan hesablaşmaları

Alıcı vә satıcı tәmasının uzun müddәtli olması

İş qüvvәsinin ayrılmaz hüququ

muzdlu işçilәr
işә götürәnlәr
işәgötürәnlәr vә muzdlu işçilәr•
vasitәçilәr

Әmәk bazarının infrastrukturu
Әmәk bazarında subyektlәr arasında әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
Fond birjaları
Әmәk bazarının subyektlәri•
Әhalinin mәşğulluq xidmәti

әmәk birjaları
iqtisadiyyatın muzdlu işçi qüvvәsinә olan tәlәbin mәcmusu
bütün muzdlu işçi qüvvәsini әhatә edәn tәklifin mәcmusu
iqtisadiyyatın muzdlu işçi qüvvәsinә olan tәlәb vә tәklifin mәcmusu•
mәşğulluq proqramı üçün muzdlu işçi qüvvәsi

tәrkibi deyil
әmәk bazarının әsas prinsipi ola bilmәz
tәrkibidir
әmәk bazarının әsas prinsiplәrindәndir•
әmәk birjasının әsas prinsipidir

tәrkibi deyil
әmәk bazarının әsas prinsipi ola bilmәz
әmәk birjasının әsas prinsipidir
әmәk bazarının әsas prinsiplәrindәndir•
tәrkibidir

tәrkibi deyil
әmәk bazarının әsas prinsipi ola bilmәz
әmәk birjasının әsas prinsipidir
әmәk bazarının әsas prinsiplәrindәndir•
tәrkibidir

tәrkibi deyil
әmәk bazarının әsas prinsipi ola bilmәz
әmәk birjasının әsas prinsipidir
әmәk bazarının әsas prinsiplәrindәndir•
tәrkibidir

tәrkibi deyil
әmәk bazarının әsas prinsipi ola bilmәz
әmәk birjasının әsas prinsipidir
әmәk bazarının әsas prinsiplәrindәndir•
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Әmәk bazarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün vacib olan elementlәrin sayı

Müәssisәnin mövqeyi baxımından әmәkdaşların qarşılıqlı münasibәti

Müxtәlif sosialiqtisadi maraqların kәsişmәsi әmәk bazarının fәailyyәtinin

Әmәk bazarında işçi qüvvәsinә olan tәlәb vә tәklif arasında iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusu

Әmәk bazarının fәaliyyәt göstәrmәsindә neçә prinsipial vәziyyәt qeyd olunur

İşsizliyin hansı növlәri var?

İşsizliyin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Mövsümi mәşğulluq nәdir?

tәrkibidir

9.0
4.0
3.0
5.0•
7.0

tәrkibi deyil
vacib olmayan şәrtlәrdәndir
әmәk birjasının mәzmunudur
әmәk bazarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün prinsipial vәziyyәt•
tәrkibidir

tәrkibi deyil
әmәk birjasının mәzmunudur
vacib olmayan şәrtlәrdәndir
әmәk bazarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün prinsipial vәziyyәt•
tәrkibidir

ziddiyәtlidir
әmәk birjasının mәzmunudur
vacib olmayan şәrtlәrdәndir
әmәk bazarının fәaliyyәt göstәrmәsi üçün prinsipial vәziyyәt•
әmәk bazarının konyukturu

3.0•
6.0
7.0
4.0
8.0

mәcburi işsizlik
struktur işsizlik
friksion işsizlik
birinci üç variant doğrudur•
tsiklik işsizlik

rüsum ödәmәk
müvәqqәti iş yeri
işlәmәk işlәmәyәn vәtәndaşlar mәcmusu
әmәk qabiliyyәtli әhalinin iş tapa bilmәmәsi•
işsizliyә görә müavinәt almaq
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Müvәqqәti mәşğulluq nәdir?

Mәşğulluğun hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?

Mәşğulluq nәdir?

Kamillik dәrәcәsinә vә sәviyyәsinә görә bazarlar neçә yerә ayrılır?

Daxili әmәk bazarı:

Beynәlxalq әmәk bazarı nәdir?

Mәkan ölçüsündәn, inzibati әrazi çәrçivәsindәn asılı olaraq әmәk bazarının növlәri hansılardır?

qeyrisabit iş yeri
mövsümi iş yerlәrinin açılması
il әrzindә eyni dәrәcәdә gәrginliklә işlәyәn iş yeri
il әrzindә eyni dәrәcәdә gәrginliklә işlәmәyәn mövsümi iş yeri•
sabit iş yeri

әlavә mәsrәflәr
әlavә gәlir әldә etmәk
daimi iş yerinә sahib olmaq
müvәqqәti kontraktlar üzrә vә ya podrat şәrtlәrlә işlәmәk•
yeni iş yerlәri açmaq

әhalinin sosial müdafiәsi
rasional
mәhsuldar
mәhsuldar, rasional, sәmәrәli•
sәmәrәli

vakansiya yerlәri
qazanc gәtirmәyәn ictimai işlәrlә mәşğul olmasıdır
vәtәndaşların qazanc gәtirәn bütün növ işlә mәşğul olmasıdır
vәtәndaşların qanunvericiliyinә zidd olmayan vә qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir•
işsizliyin aradan qaldırılması

sağlam rәqabәt bazarı
kölgәli bazar
natamam bazar
natamam, kölgәli vә tәnzimlәnәn bazar•
tәnzimlәnәn bazar

struktur bölmәlәr
işsizliyin lәğv edilmәsi ilә әlaqәdar regionlararası fәaliyyәti әhatә edәn әmәk bazarıdır
hәr hansı peşә üzrә işçi qüvvәsinin bir müәssisәdәn digәrinә keçmәsidir
bir müәssisә daxilindә işçilәrin bir vәzifәdәn digәrinә keçmәsi ilә әlaqәdar meydana gәlir•
sәrbәst iş yerlәrinin uçotudur

milli bazarı әhatә edir
regionları әhatә edir
ölkә daxilini әhatә edir
müxtәlif ölkә vә qitәlәri әhatә edir•
işçi qüvvәsinә tәlәb vә tәklifi proqnozlaşdırmaq

milli
daxili, xarici
milli, beynәlxalq

•



590

591

592

593

594

595

596

Әmәk bazarının neçә növü var?

Әmәk bazarı nәdir?

Vergi fәaliyyәtinin hüquqi tәrәfi öz әksini tapır:

Hüquqi şәxslәr üçün verginin növü

Cәlbolunma mәnbәyinә görә vergilәrin tәsnifatı

Formalaşma mexanizminә görә verginin tәsnifatı

Vergi tutumunun obyektinә görә vergi tәsniflәşdirilә bilәr

milli, yerli, beynәlxalq•
regional

regional әmәk bazarı
daxili әmәk bazarı
xarici әmәk bazarı
xarici vә daxili әmәk bazarı•
beynәlxalq, milli vә regional

qeyrimәşğulluq xidmәti
әmәk bazarıişçi qüvvәsi deyil, göstәrilәn xidmәtdir
әmәk bazarıişçi qüvvәsidir
әmәk bazarıminlәrlә işçilәrin vә işә götürülәnlәrin öz arasında görüşdüyü vә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrdiyi
mürәkkәb sosialiqtisadi hadisәdir

•
mәşğulluq xidmәtinin formasıdır

vergi mәcәllәsindә•
konstitusiyada
әsas qanunda
büdcәdә
mülki mәcәllәdә

lisenziya yığımları
aksiz
reklam işlәrinә görә vergi
birja yığımları
torpaq vergisi•

vәrәsә vә bağışlamadan vergilәr
әmәk haqqından vergilәr
әmәk haqqından vergilәr, dividentdәn vergilәr, resurs ödәmәlәri•
dividentdәn vergilәr
resurs ödәmәlәri

dolayı vergilәr
vәrәsәlik vә bağışlamadan vergilәr
idxaldan vergilәr
birbaşa vә dolayı vergilәr•
birbaşa vergilәr

bağışlamadan vergilәr
gәlirdәn vergilәr
idxaldan vergilәr
әmlakdan vergilәr•
vәrәsәlik vergilәr
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Vergi bir neçә әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilә bilәr ki, vergi tutumunun subyektinә görә tәsniflәşdirilir

O vergilәr regional vergilәr adların ki, fiziki şәxslәrin әmlakının hissәsi yerli büdcәyә yönәldilir

Dövlәt büdcәsinin formalaşmasında normativlәr tәsdiq olunur

Aksizlәr, әlavә dәyәr vergisi, fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi, büdcәlәr arasında asılı olaraq bölünür

«Azәrbaycan Respublikasında vergi sisteminin әsasları haqqında» qanunda müәssisә, tәşkilat vә fiziki
şәxslәr haqqında üç sәviyyәli sistem müәyyәnlәşdirilmişdir

Vergi ödәyicilәrinin vәzifәsidir

Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada vergidә müәyyәn güzәştlәr ola bilәr

Nәzәrdә tutulur ki, eyni obyekt cәlb oluna bilәr

ixracdan vergilәr
vәrәsәlik vә ya bağışlamadan vergilәr
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn vergilәr•
gәlirdәn vergilәr
idxaldan vergilәr

2/3 hissә
yarısı•
0.8
0.6
1/3 hissә

3 illik
5 illik
hәr rüb
hәr ay
illik•

regionların sabitliyindәn
ayrıayrı әrazilәrin maliyyә imkanları vә faiz hesablamalarının dәyişmәsindәn•
ayrıayrı әrazilәrin maliyyә vәziyyәti vә onun hәcmindәn
regionların inkişafından
vәziyyәtdәn, yәni ayrıayrı әrazilәrin maliyyә imkanlarından vә faiz hesablamalarından

aksizlәr
yerli vergilәr, yәni şәhәr vә yaşayış mәntәqәlәrinin vergisi
dövlәt vergisi, muxtar respublika vә vilayәt vergilәri, yerli vergilәr, yәni şәhәr vә yaşayış mәntәqәlәrinin vergisi•
dövlәt vergisi
muxtar respublika vә vilayәt vergilәri

vergi orqanlarına lazımi sәnәdlәri tәqdim etmәk
mühasibat uçotu aparmaq, maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin hesabatı•
yalnız maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәti haqqında hesabatı vergi orqanlarına tәqdim etmәk
vergi orqanlarının yoxlaması nәticәsindә qeyd olunan mәblәğin mühasibatlıqda hesabatını aparmaq vә düzәliş
etmәk
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin hesabatı

müәyyәn kateqoriyadan olan ödәyicilәrin olması
vergi obyektinin minimum olması•
vergi obyektinin maksimum olması
vergi dәrәcәlәrinin aşağı olması
vergi obyekti elementlәrinin müәyyәn hәddi aşmaması
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Vergi tutulan obyektlәrә aiddir:

«Digәr ödәmәlәr» dedikdә, dövlәt büdcәdәnkәnar fondlarına ödәmәlәr başa düşülür

Vergi qanunvericiliyi müәyyәn edir

Büdcәnin gәlir hissәsi növbәti göstәricilәrdәn asılıdır:

Büdcәnin formalaşmasının әsas sәbәbidir

Dövlәt quruluşunun inkişafı vә dәyişdirilmәsi

Vergi

vergilәrә
eyni fәaliyyәt növü vergi ödәnilәn dövrdә bir dәfә•
vergi ödәnilәn müxtәlif dövrlәrdә ayrıayrı fәaliyyәt növlәri bir dәfә
bir fәaliyyәt növü bir neçә dәfә
ayrıayrı fәaliyyәt növlәri bir neçә dәfә

hüquqi vә fiziki şәxslәrin әmlakı vә digәr obyektlәr
gәlirlәr (mәnfәәt, müәyyәn malların dәyәri•
iş vә xidmәtlәr, digәr obyektlәr
vergi ödәyәnlәrin ayrıayrı fәaliyyәt növlәri
qiymәtli kağızlarla әmәliyyat vә tәbii ehtiyatlardan istifadә

Yol vә әrazi fondları
Pensiya fondu, tibbi sığorta fondu•
Tibbi sığorta fondu
Mәşğulluq fondu
Sosial sığorta fondu

vergilәri
rüsumları vә digәr vacib ödәmәlәri•
taariflәri
vergi sistemi quruculuğu prinsiplәrini
rüsumları

vergi bazasının artımı
vergi bazasının artımı, ölkәnin vergi sistemi, dövlәt vergi xidmәtinin effektiv tәşkili•
qanunvericilikdәn
dövlәt vergi xidmәtinin effektiv tәşkili
ölkәnin vergi sistemi

yalnız vergilәr
yalnız ödәmәlәr
gömrük yığımları
mәnfәәtdәn ödәmәlәr
vergi yığımları vә ödәmәlәr•

hәmişә xәrclәrin azaldılması ilә müşayiәt olunur
hәmişә vergi sisteminin dәyişmәsi ilә müşayiәt olunur•
istehsal xәrclәrinin azaldılmasına sәbәb olmur
istehsal xәrclәrinin azaldılmasına sәbәb olur
hәmişә vergi sisteminin dәyişdirilmәsi ilә müşayiәt olunmur

ictimai münasibәtlәr sistemi
dövlәtin yarandığı dövrdәn cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәrin mühüm hissәsi•
dövlәtin yarandığı dövrdәn cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәrin formalaşması
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İqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin әsas alәti

İdxalixrac әmәliyyatlarını stimullaşdırmaq mәqsәdilә hansı strategiyalardan istifadә olunur?

Aksiz vergisinә cәlb edilәn mәhsul növlәri:

Aksiz nәdir?

Әlavә dәyәr vergisinin obyektlәri:

Vergi tutma sisteminin növlәri:

Verginin funksiyaları hansılardır?

cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәr sferası
iqtisadi münasibәtlәr sistemi

daxili ticarәt
vergi•
sosial
miqrasiya
xarici ticarәt

sәrbәst ticarәt
mәhdudiyyәt•
az tapılan mallar bazarının doldurulması
ixrac yönümlü istehsal
proteksionist, sәrbәst ticarәt

yüngül sәnaye mәhsullarına
bütün istehlak mәhsullarına
siqaret, spirtli içkilәrә•
qida mәhsullarına
kәnd tәsәrrüfatına

kәsmәk, uçota almaq
istifadәsi zәrәrli mәhsullara qadağa qoymaq•
uçotdan silmәk
yerli mәhsulları stimullaşdırmaq
onlara nәzarәt etmәk

әcnәbi hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn tutulan vergilәr
istehsal edilmiş mәhsulun hәcmindәn onun istehsalına sәrf edilmiş xammal, materialın dәyәrinin sәrfnәzәr
edilmәsi

•
hüquqi şәxslәrdәn tutulan vergilәr
fiziki şәxslәrdәn tutulan vergilәr
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan iş adamlarının qeydiyyatından tutulan vergilәr

artan mәhsuldarlığa görә vergi
mütәnasib•
qeyrimütәnasib
proqressiv
reqressiv

stimullaşdırıcı
bölüşdürücü•
tәnzimlәyici
hәvәslәndirici
nәzarәtedici
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Verginin növlәri:

Vergi nәdir?

Gömrük rüsumları formalaşdırır:

Risklәrә nәzarәt firmaları:

Sığortanın әn çox işlәnәn növlәri:

Mәsәlәnin optimal hәlli üçün olmalıdır

Sığortalanarkәn riskin sәviyyәsi

Risklә bağlı olan bәzi hallar:

aksiz vergisi
mәnfәәt vergisi•
torpaq vergisi
әlavә dәyәr vergisi
әmlak vergisi

ölkәnin iqtisadi hәyatına tәsir göstәrәn mühüm vasitә
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn dövlәt büdcәsinә mәcburi tutulan tәdiyyә•
rüsumların toplanması
ölkәnin maliyyә bazarını formalaşdıran institut
iş fәaliyyәti nәticәsindә gәlirdәn verilәn müәyyәn mәblәğdir

tәdiyә balansını
rayon büdcәsini
yerli büdcәni
dövlәt büdcәsini•
bәlәdiyyә büdcәsini

riskdәn qaçmaq•
riski sığortalamaq
itkilәrin qarşısını almaq
itkilәri minimuma endirmәk
risk haqqında xәbәr vermәk

avtomobil sığortası
yanğından sığorta
tikintidә işçilәrin sığortalanması
kommersiya vә tәsәrrüfat risklәrindәn sığortalanma
әmlakın vә bәdbәxt hadisәlәrdәn sığortalanma•

layihәnin nәticәlәrinin әldә olunmasını tәmin etmәk
riskin aşağı hәddini tәmin etmәk
istehsal şәrtlәrini razılaşdırmaq•
satış şәrtlәrini razılaşdırmaq
növbәti iş üçün әlverişli vә gәrәkli olmaq

artır
sıfıra bәrabәrdir•
minimum olur
tәdricәn artır
maksimum hәddә çatır

әzmkarlıq

•



627

628

629

630

631

632

633

Qәrar qәbul edәn şәxs riskdәn qorunmaq üçün fәrdi xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdır

Qәrar qәbul edilәrkәn riskin olmaması üçün sahibkar vә kommersant nәzәrә almalıdır

Sahibkarlıq vә kommersiya riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә azaldılmasının üsuludur

Özünü sığortalama o halda mәqsәdyönlüdür ki

Riskin sığortalanmasından asılı olaraq icra olunan layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә riskin tiplәri vardır

Risklәr әsas növlәrә bölünür:

Riskin azaldılmasının әsas vasitәsi

sığortalanmaq, avantürizm•
sığortalanmaq
avantürizm
yalnız sığortalanmaq

eqoizm
düşüncә tәrzinin orijinal olması•
sәrbәstlik
hәyәcanın sәviyyәsi
aqressivlik

obyektiv amillәri
obyektiv amillәri, subyektiv amillәri•
xüsusi amillәri
sosial amillәri
subyektiv amillәri

biznes – planın dәqiq işlәnmәsi
biznes – planın dәqiq işlәnmәsi, proqnozlaşdırma•
biznes planın hazırlanması
biznes – planın tәsdiq olunması
proqnozlaşdırma

itkinin baş vermә ehtimalı hәddәn artıq azdır
sığorta olunan әmlak biznesin ümumi göstәricilәrindә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә deyil
itgilәr qorunur
sığorta olunan әmlak biznesin ümumi göstәricilәrindә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә deyil, itkinin baş vermә ehtimalı
hәddәn artıq azdır, firma böyük hәcmdә eyni tipli әmlaka malikdir

•
firma böyük hәcmdә eyni tipli әmlaka malikdir

2.0
3.0•
6.0
5.0
4.0

bazar
maliyyә (kredit
istehsal•
investisiya
kommersiya

gәlirin artması
bazar konyukturunun inkişaf meyillәrini proqnozlaşdırmaq, hәr hansı mal vә xidmәtlәrә tәlәbi müәyyәn etmәk•
layihәnin işlәnmәsinә sәriştәli tәrәfdaşların vә mәslәhәtçilәrin cәlb edilmәsi
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Riskin xarakterik xüsusiyyәtlәri:

İnformasiyanın qәbulundan asılı olaraq müxtәlif mәnbәlәr mövcuddur:

Rusiyada mәrkәzi televiziyada reklamın 1 dәqiqәsi tәqribәn min dollar civarındadır

ABŞda televiziya reklamının 1 dәqiqәsi tәqribәn min dollardır

Reklam agentliyi әsas funksiyaları yerinә yetirmәyi öz üzәrinә götürür

Reklamçıların әsas funksiyasıdır:

Müasir dövrdә reklam fәaliyyәtinin fәallaşması vә yüksәlmәsi üçün әsas tәbdirlәr mәrhәlәsidir

yarana bilәcәk problemin dәrindәn öyrәnilmәsi
layihә iştirakçıları arasında riski bölmәk

uğurun gözlәnilmәsi
qeyrimüәyyәnlik•
konkretlik
gözlәnilmәzlik
inamsızlıq

statistik
әmr
normativ
kömәkçi
analitik•

445
340
635•
120
230

200.0
100.0•
40.0
50.0
150.0

tipoqrafiya, studiya, reklam kombinatları, ştatdankәnar mütәxәssislәrlә әmәkdaşlıq
KİVlә әlaqәlәrin qurulması•
hesabatların tәrtibatı
sifarişlәrin reklam verәnlәrdәn qәbul edilib reklam mәhsulunun hazırlanması
hesabatların hazırlanması

ilkin materialların hazırlanması
reklam obyektinin müәyyәn edilmәsi•
informasiyanın reklam agentliyinә verilmәsi
seçilmiş obyektin reklam edilmәsi xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
reklam xәrclәrinin planlaşdırılması

unifikasiya edilmiş işlәrin hazırlanması
reklama daha çox ehtiyacı olan malların müәyyәn edilmәsi•
marketinq yanaşmanın tәtbiqi
reklam mәhsullarının hazırlanması üçün müәssisәnin firma üslubunun yaradılması
müasir reklamqrafik mәsәlәlәrin, yüksәk bәdii işlәrin hazırlanması
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Reklamın tәsiri nәticәsindә bazar…

Çoxları belә hesab edir ki, reklam…

«Reklam» sözü hansı dildә yaranmışdır?

Reklamın informasiya vasitәlәrinә hansılar aiddir?

Maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә görә reklamın tәsnifatı

Reklam agentliklәrinin seçilmәsi meyarları

Ümumdünya bankı … ildә Ali Audit tәşkilatı «Maliyyә hesabatları, audit vә uçot üzrә rәhbәrlik»
müәssisәsinin tәsis etmişdir

Bizim eranın … әsrindә ikili mühasibat yazıları meydana gәlmişdir

daha aydın olur
pul gәlirlәri müxtәlif olan alıcılar üçün әlverişli olur•
qorunur
eyni zövqlü vә eyni imkanlı alıcılar üçün әlverişsiz olur
müxtәlif zövqlü insanlar üçün әlverişli olur

yalnız incәsәnәtdir
yalnız biznesdir
ticarәtin bir növüdür
öz növbәsindә hәm biznes, hәm dә incәsәnәtdir•
yaradıcılıq işidir

italyan
latın•
yunan
rus
alman

jurnal
radio, jurnal
qәzet, TV•
internet
birbaşa poçtla göndәrmә

şaquli
ümummilli, yerli, kooperativ•
yerli, müştәrәk
kooperativ
üfüqi vә şaquli

inteqrativ әlaqәlәr
inkişaf, tәcrübә•
satış konsepsiyası
marketinq konsepsiyası
işçi qüvvәsinin peşәkarlıq sәviyyәsi

1991.0
1992.0
1997.0
1995.0•
1996.0
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Eramızdan … әsr әvvәl Roma bank işçilәri nәzarәt orqanlarını yaratmışdır

… ildәn başlayaraq Çindә dövlәt nәzarәti yaradılmışdır

Qәdim Çin yazılarında göstәrilir ki, eramızdan … il әvvәl baş audit vәzifәlәri fәaliyyәt göstәrmişdir

Auditorun etik normalarına hansı xüsusiyyәtlәr aiddir?

Fәaliyyәt xarakterinә görә auditor firmalarının hansı növlәri var?

Әsas audit növlәri hansılardır?

Auditorun başlıca mәqsәdi:

15.0
14.0•
10.0
11.0
16.0

7.0
6.0
3.0•
5.0
4.0

1960.0
1949.0•
1941.0
1948.0
1950.0

500.0
700.0•
900.0
800.0
600.0

obyektivlik
subyektivlik
sәriştәlilik•
xoşmәramlılıq
prinsipiallıq

mәcburi, universal
daxili, xarici
daxili
universal, ixtisaslaşmış•
tәşәbbüskar, daxili

daxili
xarici, daxili, transmilli, mәcburi, tәşәbbüskar•
daxili, transmilli
mәcburi
transmilli

maliyyә nәticәlәrinin uçotunu aparmaq
hesablama aparmaq
auditasiya olunan obyekt haqqında real vә dәqiq mәlumatlar әldә etmәk•
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Auditin növlәri:

Audit xidmәtlәrinin növlәri:

Potensial çәtinliklәrin yarandığı hallarda mәslәhәtçi uğurlu kompaniyalara müraciәt edә bilәr

Tapşırığın tәkmillәşdirilmәsinә aiddir:

Müştәri vәziyyәtdәn asılı olaraq mәslәhәtçidәn xahiş edә bilәr

Mütәxәssismәslәhәtçi funksiyasının yerinә yetirilmәsi çәrçivәsindә yeni işlәr görülür

Tәcrübәdә son illәr yeni konsaltinq xidmәti növlәri yaranmışdır

müәssisәlәrin fәaliyyәtinә maliyyә nәzarәti aparmaq
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk

pul mәsrәflәrinin auditi
tәsis sәnәdlәrinin, nizamnamә kapitalının uçotunun auditi•
pul sәnәdlәrinin auditi
әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr vә istehsal ehtiyatlarının auditi
istehsal müәssisәlәri vә hazır mәhsul satışının auditi

mövcud uçot sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
uçotun aparılması•
smetanın tәrtibi
mühasibatmaliyyә hesabatının tәrtibi
mәslәhәt xidmәti, mühasibat heyәtinin öyrәdilmәsi

biznesin yeni fәaliyyәt sahәlәrinin tapılması üçün•
servis xidmәtlәri üçün
müştәri üçün yeni xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artırılması üçün
insanların motivasiyasında eksperimentlәrin aparılması üçün
xarici tәrәfdaşlarla birgә müәssisәlәrin yaradılmasında

demokratik
yalnız tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün idarәetmә elementlәri
yalnız istehsala nәzarәt üçün elementlәr
inzibati metodlar
idarәetmә elementlәri, tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili metodları, xәrclәrin sәviyyәsinә nәzarәt vә mühasibat
uçotunun tәşkili

•

kreditin alınmasına tәsir
tamamilә yeni vәziyyәtin yaradılması
vәziyyәtin düzәldilmәsi, hazırkı vәziyyәtin dәyişdirilmәsi, tamamilә yeni vәziyyәtin yaradılması•
vәziyyәtin düzәldilmәsi
hazırkı vәziyyәtin dәyişdirilmәsi

eksperiment
maddi problemlәr üzrә mәsәlәlәrlә tanışlıq•
konkret tapşırıqların bütün aspektlәr üzrә düzgün qoyulması
tәcrübә sahәsindә vәrdişlәrin bölüşdürülmәsi
konkret variantların tapılması üzrә diaqnostik işlәr

yeni kommunikasiyaların işlәnmәsindә
injinirinq sahәsindә•
sosial monitorinqdә
müasir texnologiyaların işlәnmәsi vә tәtbiqi sahәsindә
iqtisadi monitorinqdә
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Avropada mәlumatgöstәrici mәslәhәtçilәr 8 әsas qrup üzrә … növdә xidmәt göstәrir

Tәcrübәdә mәslәhәtçidir

Konsaltinq nәdir?

İlk dәfә idarәetmә üzrә ixtisaslaşdırılmış konsaltinq şirkәti … әsrdә yaradılmışdır

Konsaltinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi mexanizmi

Konsaltinq xidmәti növlәri hansılar?

Konsaltinqin növlәri hansılardır?

Konsaltinq tәşkilatlarının әsas funksiyaları:

40.0
84.0•
90.0
60.0
70.0

yalnız xarici mәslәhәtçi
daxili vә xarici mәslәhәtçilәr•
ekspert mәslәhәtçi
xüsusi mәslәhәtçi
yalnız daxili mәslәhәtçi

elm
elm vә incәsәnәt•
yalnız incәsәnәt
yalnız elm
incәsәnәt

XVII
XVI
XIV
XIX•
XVIII

nәticә
hazırlıq•
gәlirlilik
fәaliyyәtin planlaşıdırılması
tәtbiq

istehsal texnologiyası
kadrların idarә edilmәsi
ümumi idarәetmә•
informasiya texnologiyası
maliyyә işlәri üzrә idarәetmә

tәdris
ekspert•
injinirinq
proses
öyrәdici

reklamın qiymәtlәndirilmәsi

•
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Güzәştlәr әsasәn … qruplara bölünür

Offşor zonalarının fәaliyyәtini mütәxәssislәr qiymәtlәndirir

Qaydaya görә offşor biznesi mәrkәzlәşdirir

Offşor mәrkәzlәrinin arasında maliyyә limanlarının sayı tәqribәn …

Hazırkı dövrdә dünyada … offşor mәrkәzlәri fәaliyyәt göstәrir

XX әsrin 90cı illәrindә dünyada … mindәn artıq elmi parklar fәaliyyәtdә olmuşdur

XX әsrin 80ci illәrindәn başlayaraq elmi parkların yaradılmasına başlanmışdır

menecment•
marketinq
innovasiyanın idarә edilmәsi
mәhsulların rәqabәtә davamlılığı

2.0
6.0
5.0
3.0
4.0•

kafi
ikili
müxtәlif fikirlәr mövcuddur•
birmәnalı
müsbәt

trast fәaliyyәtindә bütün idxal әmәliyyatlarında konsaltinq xidmәtlәrini
bank vә sığorta işlәrini•
trast fәaliyyәtindә bütün ixrac әmәliyyatlarında konsaltinq xidmәtlәrini
dәniz gәmiçiliyini
daşınmaz әmlakla әmәliyyatlarını

80.0
70.0•
50.0
60.0
75.0

250.0
300.0•
200.0
100.0
150.0

1.0
7.0•
5.0
3.0
2.0

Hindistan, Malaziya, Tailand vә s.•
Almaniya vә Avstriya
Koreya vә Yaponiya
Çin vә Türkiyә



678

679

680

681

682

683

684

Texnoparklar daha çox yaradılmışdır

Azad ticarәt zonalar bu ölkәdә daha çox geniş inkişaf etmişdir

Azad iqtisadi zonaların tәsniflәşdirilmәsindә mәrkәzi yer tutur

Sәrbәst gömrük zonaları bu ölkәlәrdә daha çox inkişaf etmişdir

Azad iqtisadi zonaların tәşkilatifunksional quruluşu

Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında … әsrdәn başlayaraq sәrbәst gömrük zonaları fәaliyyәtә
başlamışdır

Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında qarşıda duran әsas mәsәlәdir

Azәrbaycanda

Azәrbaycanda
Almaniya vә Avstriyada
ABŞ, Yaponiya vә Rusiyada
Çin vә Türkiyәdә
ABŞ, Yaponiya vә Çindә•

Azәrbaycan=
Rusiya
ABŞ•
Fransa
Almaniya

kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye emalı zonaları•
elmitәdqiqat işlәri
tikinti zonaları
nәqliyyat

Asiya ölkәlәrindә
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdә•
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
şimal ölkәlәrindә
Afrika ölkәlәrindә

direktorlar şurası tәsdiq edir
kifayәt qәdәr fәrqli•
yekcins
kifayәt qәdәr yekcins
sahibkarlar tәrәfindәn yaradılır

1516
1718•
1415
1819
1617

mәşğulluğun artması
mәşğulluğun artması, yeni tәsәrrüfatçılıq metodlarının yaradılması, idxalixrac әmәliyyatlarının stimullaşdırılması•
ixrac әmәliyyatlarının stimullaşdırılması
idxalixrac әmәliyyatlarının stimullaşdırılması
yeni tәsәrrüfatçılıq metodlarının yaradılması
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Azad iqtisadi zonalar yaradılarkәn … mәsәlә hәll olunmalıdır

Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında әsas şәrtdir:

Kvota konvensiyasına görә azad iqtisadi zonalar … ildәn sonra bir çox ölkәlәrdә geniş inkişaf etmәyә
başlamışdır

Azad iqtisadi zonalar … әsrin ikinci yarısından başlayaraq beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin ayrılmaz
hissәsinә çevrilmişdir

Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının mәqsәdi:

4.0
5.0
2.0
3.0•
6.0

işçi qüvvәsinin ixtisaslaşmasının yüksәlmәsi
xarici kapitalın cәlb edilmәsi•
mütәrәqqi metodlar
texnologiyalar
sәnayenin müasirlәşmәsi

1975.0
1981.0
1973.0•
1898.0
1989.0

XII
XX•
X
XIX
XVIII

struktur islahatları aparmaq
ölkәdә xüsusi rejim yaratmaq
gömrük nәzarәtini sadәlәşdirmәk
xüsusi fәaliyyәt göstәrәn sahәlәri yaratmaq
ölkәdә iqtisadi mühiti formalaşdırmaq•


