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1. Aşağıdakılardan hansı başlıca beynəlxalq maliyyə mərkəzlərindən biri sayıla bilməz ?

• London
• Nyu-York
√ Pekin
• Tokyo
• Honq Konq

2. Aşağıdakılardan hansı ergional inkişaf banklarından biri deyildir ?

√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Bankı
• Amerikalılar arası İnkişaf Bankı
• Afrika İnkişaf Bankı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

3. Aşağıdakılardan hansı Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra formalaşan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrindəki özəl sektor firmalarına
maliyyə dəstəyi təmin etmək məqsədilə qurulmuşdur?

√ Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Avropa İnvestisiya Bankı
• Skandinaviya İnvestisiya Bankı
• Beynəlxalq İqtisadi və Əməkdaşlıq Bankı

4. Dünya Bankı ilə bağlı aşağıda qeyd olunanlardan hansı yalnışdır ?

• 1946-cı ildə fəaliyyətə başlamışdır

• Avropa ölkələrinin yenidənqurulması ilə bağlı missiyasını tamamladıqdan sonra inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə dəstəyi vermək
məqsədilə fəaliyyətinə davam edir

√ 48 ölkənin iştirakı ilə qurulmuşdur
• II Dünya Müharibəsindən sonra dağılmış Avropa ölkələrinə maliyyə dəstəyi vermək məqsədilə qurulmuşdur
• 1 İyul 1944-cü ildə Bretton Vudsda toplanan konfransda alınan qərarla qurulmuşdur

5. Dünya Bankının zəif inkişaf etmiş ölkələrdə özəl sektora maliyyə dəstəyi vermək məqsədilə qurmuş olduğu inkişaf bankı
aşağıdakılardan hansıdır ?

• Avropa İnvestisiya Bankı
• Eximbank
• Sənaye və Mədən Bankı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
√ Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

6. Müəyyən regionlardakı firmalara və o regionlardakı inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə dəstəyi vermək məqsədilə qurulan inkişaf
banklarına nə ad verilir ?

• Şəhər inkişaf bankları
• Mərkəzi inkişaf bankları
√ Regional inkişaf bankları
• Beynəlxalq inkişaf bankları
• Milli inkişaf bankları

7. Müasir ticarət bankçılığının ilk nümunəsi aşağıdakılardan hansıdır ?

√ Bank of North America
• BNP Paribas
• Bank Endosuez
• Bank of England
• Bank of America



8. Modern kommersiya bankçılığının başlanğıc tarixi aşağıdakılardan hansıdır?

√ 1782.0
• 1940.0
• 1914.0
• 1900.0
• 1882.0

9. İxrac edən qurumun öz ölkəsində və aid olduğu pul vahidinin istifadə olunduğu ölkədə satışına icazə verilməyən uzun müddətli
borclanma aləti aşağıdakılardan hansıdır ?

• Sabit faizli beynəlxalq istiqraz
• Avro maliyyələşdirmə öhdəliyi
• Xarici istiqraz
√ Avro istiqraz
• Dəyişkən faizli beynəlxalq istiqraz

10. Dünyada ilk qiymətli kağızlar bazarı harada qurulmuşdur ?

• Çikaqo
• Wall Street
• İstanbul
• London
√ Anvers

11. Qiymətli kağılzar bazarının ən mühüm funksiyası aşağıdakılardan hansıdır ?

√ Birjada alıb satılan qiymətli kağızlar üçün davamlı bazar formalaşdırmaq
• Firmaların qiymətli kağızlar ixrac etmələrinə icazə vermək
• Qiymətli kağızların xalqa təklif edilməsini təmin etmək
• Kotirovka edilmiş səhmlər və istiqarazlar üçün ən yüksək qiymətin formalaşmasını təmin etmək
• İqtisadiyyatın barometri olmaq

12. Dövlətin büdcə kəsirini maliyyələşdirmək məqsədilə ixrac etdiyi uzun müddətli maliyyələşdirmə aləti hansıdır ?

√ Dövlət istiqrazı
• Varant
• Maliyyələşdirmə öhdəliyi
• Səhm
• Xəzinə öhdəliyi

13. Pul bazarının ən əsas qurumu hansıdır?

• Forfeytinq şirkətləri
• Maliyyə lizinqi şirkətləri
√ Kommersiya bankları
• Faktoring şirkətləri
• Sığorta şirkətləri

14. Qisamüddətli fond təklif edənlərlə tələb edənlərin qarşılaşdığı bazarlar aşağıdakılardan hansıdır?

√ Pul bazarı
• Müddətli bazar
• Səhm bazarı
• İstiqraz bazarı
• Kapital bazarı

15. Aşağıdakılardan hansı yalnışdır?



√ Bazarda inflyasiya və risq yoxdursa, nominal faizlər sıfır olmalıdır
• İnflyasiyanın olmadığı hallarda xəzinə öhdəliklərinin faizləri risqsiz faiz dərəcəsi kimi qəbul edilir
• Real faiz dərəcəsi isnflyasiya gözləntisinin və risqin sıfır olduğu vəziyyətdəki faizi ifadə edir
• Real faizlər, investorun investisiyasından gözlədiyi verim səviyyəsinin və bu günkü istehlakdan imtina etmənin bir funksiyasıdır
• Bazarda inflyasiyanın artması nominal faizlərin də artmasına səbəb olur

16. Faizlə bağlı aşağıda qeyd olunanlardan hansı yalnışdır?

• Faiz, makro tarazlığı təmin edən mühüm bir faktordur
• Faiz, istehsal faktoru olan kapitalın qiymətidir
√ Faiz dərəcələri yüksəldikcə spekulyativ pul tələbi də yüksəlir
• Faiz, puldan istifadə edən üçün bir xərcdir
• Faiz, pul təklif edən üçün bir gəlirdir

17. Kapital bazarının əsas maliyyə aləti aşağıdakılardan hansıdır?

• Xəzinə öhdəliyi
• Əmanət sertifikatı
√ Səhmlər
• Əmanət
• Maliyyələşdirmə öhdəliyi

18. Pul bazarının əsas maliyyə qurumu aşağıdakılardan hansıdır?

• İnvestisiya bankaları
• Birjalar
√ Kommersiya bankaları
• Xüsusi maliyyə qurumları
• İnkişaf bankları

19. Birjada kotirovka edilən maliyyə alətlərinin birja xaricində alınıb satılması ilə formalaşan bazar aşağıdakılardan hansıdır?

√ Üçüncü bazarlar
• Piştaxta bazarları
• Təşkilatlanmış bazarlar
• İkinci bazarlar
• İlkin bazarlar

20. Qiymətli kağızların ilk dəfə alınıb satılması ilə formalaşan bazara nə ad verilir?

√ İlkin bazarlar
• İkinci bazarlar
• Piştaxta bazarları
• Üçüncü bazarlar
• Təşkilatlanmış bazarlar

21. Aşağıdakılardan hansı pul bazarı maliyyə alətlərindən biridir?

√ Xəzinə öhdəlikləri
• Səhmlər
• Dövlət səhmləri
• Gəlir ortaqlığı kağızları
• İstiqrazlar

22. Aşağıdakilardan hansı Avroistiqrazların əsas xüsusiyyətidir?

√ Milli bazarlarda valyuta kurslarına indeksli şəkildə ixrac edilməsi
• Satışa təqdim edildiyi ölkənin pul vahidindən başqa pul vahidi əsasında ixrac edilməsi
• Beynəlxalq bazarlarda fəaliyyət göstərən yerli investorlar nəzərə alınaraq ixrac edilmələri
• Prinsip etibarilə milli bazarlarda, milli maliyyə qurumları vasitəsilə satılması



• Qısamüddətli də ola bildiyi halda əsasən uzunmüddətli kimi qəbul edilməsi

23. Aşağıdakılardan hansı məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinə görə hər məhsulun geçdiyi mərhələlərdən biri deyildir?

• Yetkinlik dövrü
• Eniş dövrü
√ Qara bazar dövrü
• Artış dövrü
• Bazara giriş dövrü

24. II Dünya müharibəsinin başa çatmasından 1970-ci ilə qədər keçən dövrdə firmaların dünya miqyasında yeni bazarlar və istehsal gücləri
axtarışına başladıqları illər (1945-1970) necə adlanır?

√ Qlobal yayılma dövrü
• Müstəmləkəçilik dövrü
• Ticarət dövrü
• İnvestisiya dövrü
• Üstünlüklər dövrü

25. Valyuta alış və satış kursları arasındakı fərqə nə ad verilir?

√ Kurs marjı
• Arbitraj
• Spot kurs
• Çarpaz kurs
• Effektiv

26. Aşağıdakılardan hansı qloballaşmaya və lokal təsirlərə az məruz qalan sektorlardan biridir?

√ Sement
• Avtomobil
• Kosmos
• Rabitə
• Geyim

27. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə həyata keçirilən investisiyalar üçün qeyri-kommersiya risqlərini aradan qaldırmaya istiqamətlənmiş
təminatlar verən qurum aşağıdakılardan hansdır?

√ MIGA
• IBRD
• IDA
• IFC
• ICSID

28. Dünya ərzaq bazarında ən böyük şəkər istehsalçısı ölkə hansıdır?

• Çin
• Tailand
• Meksika
• Hindistan
√ Braziliya

29. Dünya düyü bazarının ən böyük ixracatçı ölkəsini göstərin:

• ABŞ
• Hindistan
√ Tailand
• Braziliya
• Pakistan



30. Aşağıdakılardan biri dünya maşın və avadanlıqlar bazarında fəaliyyət göstərən əsas şirkətlərdən biridir:

√ “General Electrics
• “Unilever”
• “Dean Foods”
• “Kellog Company”
• “Boston Market”

31. Beynəlxalq Valyuta Fondunun mərkəzi hansı şəhərdədir ?

√ Vaşinqton
• Nyu-York
• Tokyo
• Frankfurt
• London

32. Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarix hansıdır?

√ 27 dekabr 1945
• 10 iyul 1948
• 11 mart 1947
• 1 mart 1947
• 20 iyul 1944

33. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının mərkəzi hansı şəhərdə yerləşir ?

• Vaşinqton
• Brüssel
• Tokyo
• London
√ Nyu-York

34. Dünyanın ən mühüm ön investisiya (pre-investment) və texniki yardım mənbəyini formalaşdıran beynəlxalq təşkilat hansıdır?

• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• İnvestisiya Anlaşmazlıqlarının Həlli Beynəlxalq Mərkəzi
• Çoxtərəfli İnvestisiya Təminat Agentliyi
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
√ Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı

35. Dünya Bankının ən yeni qurumu hansıdır?

√ Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi
• İnvestisiya Anlaşmazlıqlarının Həlli Beynəlxalq Mərkəzi
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq İnkişaf Birliyi
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

36. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) birjada kotirofka edilmiş və mənfəətli olacağı düşünülən səhmlərə investisiya qoymaq
məqsədilə formalaşdırdığı fondu aşağıdakılardan hansıdır?

√ Yeni Formalaşan Bazarlar Artım Fondu
• İnkişaf Özəl Fondu
• Heç biri
• Sektor Dəstəkləmə Fondu
• Kapital Bazarları Özəl Fondu

37. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məhsuldar özəl sektor investisiyalarını təşviq etmək və inkişaf etdirmək məqsədilə 1955-ci ildə qurulmuş
Dünya Bankı Qrupuna üzv qurum hansıdır ?



• İnvestisiya Anlaşmazlıqlarının Həlli Beynəlxalq Mərkəzi
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
√ Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq İnkişaf Birliyi
• Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi

38. Beynəlxalq İnkişaf Birliyi tərəfindən verilən kreditlərin müddətləri ən çox nə qədərdir?

√ 40 il
• 10 il
• 15 il
• 20 il
• 35 il

39. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq İnkişaf Birliyinin (IDA) əsas resurslarından deyildir ?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondundan edilən transfertlər
• Heç biri
• Dünya Bankı gəlirlərinən transfertlər
• Əlavə yardımlar
• Üzv ölkələrin kapitalda iştirak payları

40. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının heç bir vaxt əldən verə bilməyəcəyi
səlahiyyətləri arasında sayıla bilməz ?

• Nizamnamə dəyişikliyi edilməsinə qərar vermək
• Hər hansı bir üzvün üzvlüyünü dayandırmaq
√ Üzvlərin hansı direktor tərəfindən təmsil ediləcəyini təyin etmək
• Yeni üzvlər qəbul etmək və üzvlüyə qəbul şərtlərini müəyyənləşdirmək
• Kapitalı artırmaq və ya azaltmaq

41. Qısa və orta müdətli kreditlər verərək ölkələrin tədiyyə balansındakı qeyri-tarazlıqları ortadan qaldırmaq məqdəilə fəaliyyət göstərən
qurum hansıdır ?

• Asiya İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

42. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq bankların verdikləri xidmətlərdən biri deyildir ?

• Konsaltinq xidməti göstərmək
• Valyuta əməliyyatları aparmaq
√ Dərəcələndirmə aparmaq
• Milli pul vahidi ilə xarici müştərilərə kredit açmaq
• Xarici valyuta ilə əmanət toplamaq

43. Aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır ?

√ Avrodollar bazarı I Dünya Müharibəsi sonrasında ortaya çıxmışdır
• Avrodollar bazarının əsil müştəriləri beynəlxalq şirkətlərdir
• Bankların müştərilərilə həyata keçirdikləri əməliyyatlar parakəndə bazarı formalaşdırır
• Avrodolar bazarında bankların digər banklarla apardığı əməliyyatlara interbank deyilir
• Avrodollar bazarı əməliyyatların telefon və telekslə aparıldığı banklararası bir bazardır

44. Avrobankın tərifi aşağıdakılardan hansıdır ?

√ Avropul cinsindən əmanət toplama, kredit vermə kimi əməliyyatları həyata keçirən banklardır
• Avropada qurulan banklardır



• Dollar cinsindən əməliyyatlar aparan Avropa bankıdır
• Avropa İttifaqına üzv ölkələrin Mərkəzi Banklarına verilən ümumi addır
• Avropada fəaliyyət göstərən banklara verilən ümumi addır

45. Avropul nədir ?

√ Öz milli bazarı xaricində dövriyyədə olan pul
• ABŞ xaricində dövriyyədə olan ABŞ dollarları
• Avropa İttifaqı üzvü xaricindəki ölkələrin Avropada dövriyyədə olan pul vahidləri
• Avropa İttifaqının pul vahidi
• Avropada dövriyyədə olan pullar

46. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq maliyyə bazarlarının funksiyalarından biri deyil?

√ Ölkə daxilinə nisbətən daha bahalı kredit təmin etməsi
• Əcnəbilərdən əcnəbilərə fond axınını təmin etməsi
• Daha yüksək gəlir əldə etmək məqsədilə investorların yığımlarını xarici bazarlarda qiymətləndirməsi
• Transmilli fond axınlarına imkan verməsi
• Daha əlverişli şərtlərlə xarici bazarlardan fond təmin edilməsi

47. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun məsləhət şuralarından biridir ? :

• İnkişaf Edən Bazarlar Komissiyası
• Çoxtərəfli Yardım Komitəsi
√ Vəkillər Komitəsi
• Direktorlar Şurası
• İdarəetmə Şurası

48. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun məqsədləri arasında sayıla bilməz?

• Üzv ölkələrə tədiyyə balansındakı qeyri-tarazlıqları ortadan qaldırmaq məqsədilə kredit vermək
• Çoxtərəfli ödəmələr sisteminin qurulmasına xidmət etmək
√ Zəif inkişaf etmiş ölkələrin inkişafla bağlı tədbirləri üçün kredit vermək
• Valyuta kursları stabilliyini təmin etmək və tək tərəfli devalvasiyaların qarşısını almaq
• Üzvlərin tədiyyə balansları arasındakı qeyri-tarazlıqları ortadan qaldırmaq

49. Aşağıdakı regionalardan biri buğdanın ən böyük idxalatçısıdır:

√ Asiya
• Cənubi Amerika
• Mərkəzi Amerika
• Avropa
• Afrika

50. Dünya buğda bazarında 2011-ci il üzrə ən böyük üç istehsalçı ölkəni göstərin:

√ Çin, Hindistan, ABŞ
• Rusiya, Kanada, Avstraliya
• ABŞ, Çin, Qazaxıstan
• Ukrayna, Qazaxıstan, ABŞ
• Kanada, Avstraliya, Türkiyə

51. Dünyada yetərsiz qidalanma problemi olan insanların sayca ən çox yaşadığı region hansıdır?

• Yaxın Şərq və Şimali Afrika
• İnkişaf etmiş regionlar
√ Asiya və Sakit Oken
• Sub-Səhra Afrika
• Latın Amerika və Qərib Hövzəsi



52. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

√ 1970-2010-cu illər arasında inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yetərsiz qidalanma problemi yaşayan insanların nisbi sayı 1970-2008-ci illər
arasında hər il azalmış, 2007-2009-cu illər arasında artmış, 2009-2010-cu illər arasında isə azalmışdır

• 1970-2010-cu illər arasında inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yetərsiz qidalanma problemi yaşayan insanların nisbi sayı hər il azalmışdır
• 1970-2010-cu illər arasında inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yetərsiz qidalanma problemi yaşayan insanların nisbi sayı hər il artmışdır
• 1970-2010-cu illər arasında dünyada yetərsiz qidalanma problemi yaşayan əhalinin sayı hər il artmışdır
• 1970-2010-cu illər arasında dünyada yetərsiz qidalanma problemi yaşayan əhalinin sayı hər il azalmışdır

53. BMT Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatının hesablamalarına görə 2010-cu ildə dünyada nə qədər insan yetərsiz qidalanma problemini
yaşayır?

√ 925 milyon
• 2 milyard
• 1,5 milyard
• 300 milyon
• 850 milyon

54. Pulun zamanlararası qiyməti necə adlanır?

• Valyuta
• Kurs
√ Faiz
• Unsiya
• Arbitraj

55. Pulun valyutalararası qiymətininin formalaşdığı bazarlar hansılardır ?

• Səhm bazarları
• Qızıl bazarları
√ Valyuta bazarları
• Kapital bazarları
• Kredit bazarları

56. Başlıca məqsədi beynəlxalq valyuta sisteminin sistemli bir şəkildə işləməsini təmin etmək və üzv ölkələrin xarici ödəniş çətinliklərinin
həllinə kömək etmək olan qurum aşağıdakılardan hansıdır?

• Dünya Ticarət Təşkilatı
• Avropa Komissiyası
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı
• BMT

57.
Aşağıdakı təşkilatlardan hansı inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə imkanlarını inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönləndirərək dünya
miqyasında həyat standartlarını artırmaq və yoxsulluğu azaltmaq məqsədilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə layihə və proqram kreditləri
verir?

√ Dünya Bankı
• Avropa İttifaqı
• Dünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• BMT

58. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən yüksək səlahiyyətli orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Direktorlar Şurası
• Nazirlər Şurası
• Təftiş Şurası
• İcra Şurası
• Şura



59. Yardım edən və alan iki ölkə arasında dövlət vəsaitlərindən təmin edilən fondlarla həyata keçirilən beynəlxalq yardımlara nə ad verilir?

√ İkitərəfli yardım
• Çoxtərəfli yardım
• Qida yardımı
• Texniki yardım
• Maliyyə yardımı

60. Borc verən ölkələrin təşkilatlanmasında ən münasib təşkilat ABŞ-ın ................... təşkilatıdır. Boşluğu aşağıdakılardan biri ilə doldurun.

√ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• Ticarət və Taariflər üzrə Baş Saziş

61. Müəyyən bir pul qarşılığı xaricdəki firmaya lisenziya verən bir firma aşağıdakılardan hansını əldə edə bilməz?

√ İdarəetmədə iştirak hüququnu
• Markanı
• İstehsal prosesini
• Texniki know howu
• Patenti

62. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq məhsul standartları sahəsində çalışan keyfiyyət təminatı qurumudur?

• TOBB
• IMF
• UNCTAD
• OECD
√ ISO

63. Dünya ticarətində ən böyük idxalat payına sahib olan ölkə aşağıdakılardan hansıdır?

√ ABŞ
• Fransa
• İngiltərə
• Almaniya
• Yaponiya

64. Dünyada ən çox ixracat və idxalat həyata keçirən ölkə aşağıdakılardan hansıdır?

√ ABŞ
• Almaniya
• İtaliya
• Yaponiya
• Fransa

65. Burger King, Kentucky Fried Chicken, Coca Cola kimi firmaların tətbiq etdiyi beynəlxalq bazarlara daxil olma forması aşağıdakılardan
hansıdır?

√ Françayzinq
• Dolayı ixracat
• Birbaşa investisiya
• Strateji birləşmə
• İdarəetmə sazişi

66. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq bazarlara daxil olma formalarından biri deyildir?

√ Firmanın xarici ölkədəki firmaya valyuta verməsi



• Firmanın xarici ölkədəki bir firma ilə ortaq iş görməsi
• Firmanın xarici ölkədəki bir firmaya lisenziya verməsi
• Firmanın dolayı ixracat həyata keçirməsi
• Firmanın birbaşa xarici ölkədə investisiya qoyması

67. Səhmlərin beynəlxalq satışı aşağıdakılardan hansı ilə aparılır?

√ Kredit sindikatı ilə
• Lizinq yolu ilə
• Arbitraj yolu ilə
• Beynəlxalq dilim yolu ilə
• Opsiyon müqaviləsi ilə

68. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq İnkişaf Birliyinin (IDA) əsas mənbələrindən deyildir?

√ Heç biri
• Üzv ölkələrin kapitalda iştirak payları
• Əlavə ayırmalar
• Dünya Bankı gəlirlərindən transfertlər
• Beynəlxalq Valyuta Fondundan edilən transfertlər

69. Hansı maliyyə əməliyyatlarının dünya miqyasında reallaşdırıldığı maliyyə mərkəzlərindən deyildir?

√ Heç biri
• London
• Tokyo
• Frankfurt
• Nyu-York

70. Regional inkişaf bankalarının tərifi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Dünyanın inkişaf etməkdə olan bölgələrindəki ölkələrdə fəaliyyət göstərən dövlət və özəl sektor subyektləri ilə region hökumətlərinə
aşağı faizli orta və uzun müddətli kredit verən banklardır

• İnkişaf etmiş ölkələrin müəyyən regionlarında fəaliyyət göstərən firmalara kredit təmin etmək məqsədi ilə qurulmuş banklardır
• Qurulduğu bölgədə fəaliyyət göstərən firmalara və inkişaf etməkdə olan ölkələrə kredit verən bankdır
• Qurulduğu ölkənin müəyyən regionuna və ya bölgələrinə kredit verən bankdır

• İnkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə edəcəkləri investisiyalara maliyyə dəstəyi təmin etmək məqsədilə qurulmuş
banklardır

71. Dünya Bankının digər adı nədir?

√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (IBRD)
• Çoxtərəfli İnvestisiya və Təminat Agentliyi (MIGA)
• Beynəlxalq İnkişaf Birliyi (IDA)
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC)

72. Aşağıdakılardan hansı qlobal iqtisadiyyatın elementlərindən biridir?

√ Birgə müəssisə (Join venture)
• Keyfiyyətin artırılması
• Xərclərin azaldılması
• Dövlət sektoru
• Rəqabət gücü

73. Beynəlxalq bazarlara girmənin səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Mənfəət və stabilliyi təmin etmək
• İşi idarə etmək
• Dəyişikliyə adaptasiya olmaq



• Texnologiyanı inkişaf etdirmək
• Özünü idarə etmək

74. Aşağıdakılardan hansı intellektual mülkiyyət obyektlərindən biri deyildir?

√ Yeni formalaşdırılan məhsul
• Müəllif hüquqları
• Ticarət markaları
• Ticarət və bazar informasiyası
• Patentlər

75. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq şirkətlərin 1970-ci illərdən sonra fəaliyyət göstərməyə başladıqları sahələrdən biridir?

√ Kompüter və proqram təminatı
• Avtomobil
• Mədən sənayesi
• Qida
• Kənd təsərrüfatı

76. Dünya elektrikli və elektronik avadanlıqlar bazarında (85-ci qrup məhsullar üzrə) 2011-ci il üzrə ən böyük üç idxalatçı ölkəni göstərin.

√ Çin, ABŞ, Honq-Konq
• Almaniya, Sinqapur, Yaponiya
• Azərbaycan, Yaponiya, Almaniya
• Çin, Yaponiya, Sinqapur
• ABŞ, Almaniya, Sinqapur

77. Dünya maşın və avadanlıq idxalatında (84-cü qrup məhsullar üzrə) son 10 ildə ən böyük yüksəlişə nail olmuş ölkə aşağıdakılardan
hansıdır?

√ Səudiyyə Ərəbistanı
• Hindistan
• İndoneziya
• Çin
• Rusiya

78. Dünya maşın və avadanlıq məhsulları ixracatında (84-cü qrup məhsullar üzrə) ən böyük pay hansı qrup məhsula aiddir?

√ Avtomatik informasiya emalı maşınları
• Nəşriyyat avadanlıqları
• Kompressorlar
• Pompalar
• Büro maşınları

79. Dünya maşın və avadanlıq ixracatında (84-cü qrup məhsullar üzrə) son 10 ildə ən böyük yüksəlişə nail olmuş ölkə aşağıdakılardan
hansıdır?

√ Çin
• Polşa
• Türkiyə
• Hindistan
• Çexiya

80. Dünya maşın və avadanlıqlar bazarında (84-cü qrup məhsullar üzrə) 2011-ci il üzrə ən böyük üç idxalatçı ölkəni göstərin.

√ ABŞ, Çin, Almaniya
• ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Fransa
• Yaponiya, ABŞ, Niderland
• Rusiya, ABŞ, Almaniya
• ABŞ, Fransa, Almaniya



81. Dünya maşınqayırma sənayesinin müasir inkişaf tendensiyası ilə bağlı aşağıda qeyd olunan cavabların hansı doğrudur?

√ Qeyd olunan cavabların hamısı doğrudur
• İstehsalın təşkilinin qarışıq tipinəkeçilməsi
• İxtisaslaşma və kooperasiyalaşma prosesinin güclənməsi
• Məhsul istehsalına çəkilən xərclərin azaldılması prosesinin sürətlənməsi
• İstehsal prosesinin mürəkəbləşməsi

82. Aşağıdakı cavablardan hansında müasir dünyanın regional maşınqayırma mərkəzlərinin düzgün sıralaması verilmişdir?

√ Şimali Amerika, Qərbi Avropa, Cənubi-Şərqi Asiya, MDB
• Şimali Amerika, Yaxın Şərq, Cənubi Afrika, MDB
• Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Cənubi-Şərqi Asiya
• Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Şimali Avropa, MDB
• MDB, Şərqi Avropa, Cənubi Asiya, Cənubi Amerika

83. Aşağıdakı ölkələrdən biri dünya taxıl bazarında əsas istehsalçılardandır:

√ Fransa
• Monqolustan
• Cənubi Koreya
• Yaponiya
• Nigeriya

84. Aşağıdakı ölkələrdən biri dünya buğda bazarında əsas istehsalçılardan biri deyildir:

√ Monqolustan
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Özbəkistan
• Türkiyə

85. Aşağıdakılardan hansı dünya bazarlarında hakim olan normaların və biznes təcrübəsinin mənimsənilməsini ifadə edir?

√ Standartlaşdırma
• Rəqabət
• İqtisadi inteqrasiya
• Qloballaşma
• Texnologiya

86. Aşağıdakılardan hansı firmanın beynəlxalq marketinqlə bağlı yanaşmalarına təsir göstərən faktorlardan sayıla bilməz?

√ İqtisadi stabillik
• Texnoloji struktur
• Rəqabətli qiymətlər
• Mənfəətlilik
• Daxili bazarın cəlbediciliyi

87. Firmalar bəzi səbəblərlə ixracata yönəlirlər. Aşağıdakılardan hansı bu səbəblər sırasına daxil edilə bilməz?

• Devalvasiyanın ixracatı cəlbedici hala gətirməsi
• İxrcata verilən kredit imkanları
• Firma markasını xarici bazarlarda tanıtmaq
• Firmanın təşviq alaraq ixracat istiqamətində qurulması
√ İxracatda mənfəət imkanlarının yüksək olması

88. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarətin inkişafına ciddi təsir göstərmir?

√ Qida maddələrinin xərclərindəki artımlar



• Beynəlxalq iş qüvvəsində ixtisaslaşma
• Firmaların beynəlxalq rəqabətə açılmaları
• Müxtəlif ölkə bazarlarındakı istehlakçıların tələblərində meydana gələn dəyişikliklər
• Texnologiya sahəsində yeni kəşflər

89. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracatında hansı növ məhsulun ixracat payı azalma meyli göstərir?

√ Kənd təsərrüfatı məhsulları
• Sənaye məhsulları
• Xammallar
• Xidmətlər
• İstehlak məhsulları

90. Aşağıda göstərilən ölkələrdən hansl dünya ticarətində ən böyük paya malikdir?

√ ABŞ
• Fransa
• Yaponiya
• İngiltərə
• Almaniya

91. Aşağıdakı ölkələrdən hansı Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı qurucu üzvü deyildir?

√ Suriya
• İran
• Küveyt
• Venesuela
• Səudiyyə Ərəbistanı

92. Aşağıdakılardan hansı Ford Beynəlxalq Traktor firması tərəfindən inkişaf etdirilən “Açar Ölkə Matrisi”nin ölkə cəlbediciliyi aspektinin
hesablanmasında diqqətə alınır?

√ Ölkədəki siyasi faktorlar
• Məhsul intensivliyi
• Sənayenin vəziyyəti
• Mütləq bazar payı
• Bir vahidə düşən mənfəət

93. Aşağıdakılardan hansı lisenziya müqaviləsi sayıla bilməz?

√ Turn-key
• Françayzinq
• İxtiralar
• Metodlar
• Kommersiya adı

94. Əsasən xidmət sektorunda rast gəlinən ortaqlıq növü aşağıdakılardan hansıdır? :

√ Françayzinq
• İdarəetmə müqaviləsi
• Lisenziya müqaviləsi
• Açar təslim etmə layihəsi
• Müqaviləyə əsaslanan istehsal

95. Aşağıdakılardan hansı lisenziya verənin intellektual varlıqlarından biri deyildir?

√ Pul
• Marka adı
• Patent
• Müəlliflik hüququ



• Texniki know-how

96. Bir vahid əcnəbi pul qarşılığında milli pulun dəyərinin müəyyənləşdirildiyi valyuta kursu aşağıdakılardan hansıdır?

√ Avropa tipi
• Çarpaz kurs
• Spot kurs
• Forward kurs
• ABŞ tipi

97. Valyuta alqı və satqı dəyərləri arasındakı fərqə nə deyilir ?

√ Spread
• Forward
• Futures
• Çarpaz kurs
• Spot

98. Valyutanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Xarici ölkə pul vahidir
• Valyuta təklif və tələbinin qarşılaşdığı yerdir
• Xarici pul vahidinin dəyəridir
• Milli pul vahidinin dəyəridir
• İki ayrı milli pul vahidi arasındakı mübadilə nisbətidir

99. London valyuta bazarında 6 böyük bankın tətbiq etdiyi faizlərin ortalaması ilə hesablanan nisbət aşağıdakılardan hansıdır ?

√ LIBOR
• Spot
• PIBOR
• Swap
• Spread

100. Ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər sistemi

• Proteksionizm
√ Ödəniş balansı
• Liberallaşdırma
• Advalorem
• Xarici ticarət

101. Aşağıda verilənlərdən hansı beynəlxalq biznesi əhəmiyyətli edən proseslərindən deyildir?

√ İmperializm
• Qloballaşma
• İş çevrəsi
• Rəqabət
• Texnologiya

102. Aşağıdakılardan hansı birgə sahibkarlıq növlərindən deyildir?

√ Birbaşa xarici investisiya
• Lisenziya müqaviləsi
• İdarəetmə müqaviləsi
• Françayzinq
• Joint Venture

103. Aşağıdakılardan hansı françayzinqin faydalarından biridir?



√ Françayzinq təsirli bir fəaliyyət sistemi ilə dəstəklənən, uğurlu və böyük miqyasda yaradılmış tələbi olan məhsul və xidmətlərin
istehsalına daxil olur

• Françayzinq predmeti olan məhsul və ya xidmət, uğuru demək olar ki qarantiya altına alınmış, məşhur və tanınan olmazsa, franşizə risq
götürür

• Françayzinq təcrübədən keçmiş bir məhsul və xidmət anlayışını tətbiq edir və françayzinqin şöhrətinin və coğrafi sərhəddlərinin
genişlənməsində yardımçı olur

• Məhsul onsuz da ev sahibi ölkə xaricində formalaşdırıldığı üün françayzinq ölkə daxilində araşdırma və işləmənin qarşılığı kimi qəbul
edilir

• Bəzi ölkələrdə françayzinq müqaviləsi asanlıqla tətbiq olunmur

104. Aşağıdakılardan hansı hökumətlərin beynəlxalq ticarəti əngəlləmək üçün istifadə etdikləri sistemlərdən biri deyildir?

• Yerli məhsullara üstünlük verilməsi
• İdxalatı məhdudlaşdırma
√ Miqyas iqtisadiyyatı
• Gömrük tarifi
• Kvota

105. İlk müasir beynəlxalq şirkət nümunəsi aşağıdakılardan hansıdır?

• Shell
• Coca Coca
√ Unilever
• Nestle
• Philips

106. Aşağıdakı dövrlərdən hansının ən nəzərəçarpan xüsusiyyəti sənaye inqilabının nəticəsində böyük firmaların qurulması olmuşdur?

• Beynəlxalq dövr
• Üstünlüklər dövrü
√ Müstəmləkəçilik dövrü
• Ticarət dövrü
• İnvestisiya dövrü

107. Müxtəlif fərdlərin ölkə xaricində şanslarını yoxlamaq və xarici ölkələrdən satın aldıqları malları Avropaya göndərmək yolu ilə böyük
mənfəətlər əldə etdikləri dövr aşağıdakılardan hansıdır?  Müstəmləkəçilik dövrü

√ Müstəmləkəçilik dövrü
• İnvestisiya dövrü
• Üstünlüklər dövrü
• Ticarət dövrü
• Beynəlxalq dövr

108. Bir ölkənin ixrac malları qiymət indeksi dəyərinin o ölkənin idxal malları qiymət indeksi dəyərinə nisbətinə nə ad verilir?

√ Xarici ticarət həddi
• Xarici borca xidmət nisbəti
• İxracat dəyəri
• İdxalat dəyəri
• Xarici ticarət nisbəti

109. Valyuta bazaraları ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

• Valyuta bazarları təşkilatlanmış bazar mahiyyəti daşımır
• Valyuta bazarları tam rəqabət şərtlərinə ən yaxın bazarlardır
√ Dünyadakı ən böyük valyuta bazarı Tokyo bazarıdır
• Nağd formadakı xarici pullar effektiv adlandırılır
• Dünyada ən böyük bazar valyuta bazarlarıdır

110. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzv ölkələrlə bağlı həyata keçirdiyi maliyyə siyasətlərindən biri deyildir?



• Borc və borc xidməti siyasətləri
• Kredit dilimi siyasətləri
• Rezerv dilimi siyasətləri
• Fövqəladə hal dəstək siyasətləri
√ İqtisadi artım siyasətləri

111. Bazar dəyəri və əməliyyat həcmi baxımından dünyanın ən böyük birjası aşağıdakılardan hansıdır?

√ Nyu-york Birjası
• Çikaqo Birjası
• Sinqapur Birjası
• Frankfurt Birjası
• Zürix Birjası

112. Birgə Müəssisələrlə (Joint Venture) bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

√ Əcnəbi ortağın daha böyük payı ilə qurulur
• Ən mühüm səbəbləri bazara girmə, texnoloji və miqyas iqtisadiyyatlarıdır
• Dövlətləşdirmə kimi risqlərin azaldılmasında mühüm vasitədir
• Yeni bazarlara girmənin populyar yoludur
• Yaradan ortaqların hər hansı birinin iqtisadi və hüquqi statusuna son verilmir

113. Lisenziya sazişlərində lisenziya alanın satılan hər məhsul üçün lisenziya verənə ödədiyi paya nə ad verilir?

• Know-how
• Səhm
√ Royalti
• Müəllif haqqı
• Patent

114. Dünya taxıl bazarında ən böyük ixracatçı hansı ölkədir?

√ ABŞ
• Fransa
• Argentina
• Ukrayna
• Braziliya

115. Dünyanın ən az taxıl idxal edən regionunu göstərin:

√ Avropa
• Mərkəzi Amerika
• Cənubi Amerika
• Afrika
• Asiya

116. Aşağıdakılardan biri beynəlxalq ərzaq bazarında fəaliyyət göstərən şirkətlərdəndir:

• “Lincoln”
• “Proton”
√ “General Mills”
• “Samsung Electronics”
• “GMC”

117. Dünya buğda bazarında əsas ixracatçı ölkələrin düzgün sırlamasını seçin:

• Kanada, Almaniya, Fransa
• Argentina, ABŞ, Fransa
√ ABŞ, Kanada, Avstraliya
• Rusiya, ABŞ, Əlcəzair



• Qazaxıstan, Ukrayna, Boliviya

118. Aşağıdakı ölkələrdən hansı maşınqayırmanın bütün nomenklaturasını istehsal edir?

• İndoneziya
• Türkiyə
√ Yaponiya
• Cənubi Koreya
• Çin

119. Beynəlxalq avtomobil bazarında 2011-ci il üzrə ən böyük üç istehsalçı ölkəni göstərin.

√ Çin, Yaponiya, Almaniya
• Fransa, Hindistan, İran
• Rusiya, Hindistan, Çin
• Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin
• ABŞ, Hindistan, Almaniya

120. Beynəlxalq motorlu nəqliyyat vasitələri bazarında 2011-ci il üzrə ən böyük ilk üç istehsalçı ölkəni göstərin.

√ Çin, ABŞ, Yaponiya
• ABŞ, Almaniya, Fransa
• Çin, Türkiyə, Braziliya
• ABŞ, Hindistan, İngiltərə
• Çin, Fransa, Cənubi Koreya

121. Aşağıdakı ölkələrdən hansı beynəlxalq dəzgahqayırma məhsulları bazarında əsas istehsalçılardan deyildir?

√ İndoneziya
• Almaniya
• İsveçrə
• İtaliya
• Yaponiya

122. Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma kompleksi məhsulları qrupuna daxil deyildir?

√ Qeyd olunanların hamısı daxildir
• Nəqliyyat maşınqayırması məhsulları
• Ağır maşınqayırma məhsulları
• Kənd təsərrüfatı maşınqayırması məhsulları
• Dəzgahqayırma məhsulları

123. Xarici iqtisadi əlaqələrin predmetinə hansılar aiddir:Daxili əmtəə bazarları; Beynəlxalq əmək miqrasiyası;Xarici ticarət;Milli bazar
vəsaitləri;Beynəlxalq inteqrasiya

• 2,4,5
• 1,3,4
√ 2,3,5
• 1,3,5
• 2,3

124. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrdə mühüm yer tutan əmtəə hansıdır

• Ərzaq malları
• Zəfəran və zeytun
√ Yanacaq və sütkü materialları
• Qızıl və uran
• Kənd təsərrüfatı məhsulları

125. Istehsalın alternativ xərclərinin ölkələrdə fərqli olmasının səbəbi nədir?



• Siyasi və iqtisadi sistemlərdə fərqlər
√ Istehsal amillərinin fərqliliyi
• Enerji qiymətlərinin müxtəlifliyi
• Inflyasiya səviyyələrinin müxtəlifliyi
• Valyuta məzənnələrindəki fərqlər

126. Əməyin və digər istehsal amillərinin beynəlxalq bölgüsü əsasında fəaliyyət göstərən ölkələrarası nizamlanmış pul-əmtəə münasibətləri
necə adlanır?

• Kapital bazarı
√ Dünya bazarı
• Beynəlxalq bazar
• Milli bazar
• Maliyyə bazarı

127. Dünya bazarının inkişaf mərhələsi ilə bağlıdır?

• Fiziki şəxslərin fəaliyyəti
√ XVIII və XIX əsrlərin sənaye inqilabları
• Işsizliyin artması
• Dünya münasibətləri
• Dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər

128. Rəqabət mühiti , aşağdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur:

• Bir neçə satıcının bazarda hakimiyyəti
√ Eyni malları istehsal edən çoxsaylı rəqabət
• Oxşar malları istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti
• Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti

129. Təklif və tələb əyrilərinin kəsişməsi nöqtəsi necə adlanır?

• Təklifin təminatı
√ Müvazinət nöqtəsi
• təklif elastikliyi
• Müvazinət qiyməti
• Tələbin elastikliyi

130. Mal və xidmətlər bazarında tarazlıq varsa deməli:

• Təklif tələbdən çoxdur
√ Tələbin həcmi təklifin həcmi ilə bərabərdir
• Tələb təklifdən çoxdur
• Qiymət, dəyərin mənfəətlə cəmindən alınır
• Texnologiya səviyyəsi tədricən dəyişir

131. Qiymətin artması ilə alınan malların miqdarının azalmasını göstərən iqtisadi qanun neçə adlanır?

√ Tələb
• Təklif
• Marjina fayda
• Elastiklik
• Rəqabət

132. xarici iqtisadi əlaqələrin növlərinə hansı aid deyil?

• Maddi-istehsal
√ Kooperasiyalaşma



• Elmi-tədqiqat
• Maliyyə-krdit
• Turizm

133. Hal-hazırda Azərbaycan neçə ölkə ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqəsinə malikdi?

• 47.0
• 52.0
√ 84.0
• 63.0
• 72.0

134. Bu ölkələrdən hansı işçi qüvvəsi və elmi-texniki naliyyətlərin hesabına BƏB-də iştirak edə bilər

• Yaponiya
√ İtaliya
• Kanada
• CAR
• Azərbaycan

135. Bu ölkələrdən hansı təbii ehtiyatların və təbii iqlim şəraitinə görə BƏB-də iştirak edə bilər?

• Yaponiya
• İtaliya
√ Azərbaycan
• AFR
• Böyük Britaniya

136. Aşağıdakılardan hansı bir firmanın xarici bazarlara mal satarkən araşdırması zəruri olan faktorlar arasında ola bilməz?

√ Firmanın sahib olduğu istehsal texnologiyası
• Xarici bazarlardakı alıcıların xüsusiyyətləri
• Gözlənən mənfəətlilik səviyyəsi
• Rəqabət vəziyyəti
• Xarici ölkə bazarlarındakı qanunvericilik

137. Aşağidakilardan hansı firmaların ixracata yönəlmə səbəblərindən biri deyildir?

• Devalvasiyanın ixracatı cəlbedici etməsi
• Firmanın təşviq alaraq ixracat istiqamətində qurulması
√ Firma markasını xarici bazarlarda tanıtmaq
• İxraata verilən kredit imkanları
• İxracatta mənfəətliliyin yüksək olması

138. Xarici ölkələrdə ticarət iqtisadi məsələlər üzrə nümayəndələri hansı məsələlərlə məşğul olurlar?

• Olduqları ölkədə sərgilər təşkil edir
√ Olduqları ölkədəxarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi üzrə işlər aparır
• Olduqları ölkənin iş adamlarına öz ölkəsinə gəlmək üçün vizalar verir
• Dövlət adından iqtisadi kontraktlar bağlayır
• Olduqları ölkənin sahibkarları öz ölkəsində investisiya qoymağa sövq edir

139. Ticarət-sənaye sərgiləri nədir?

• Beynəlxalq ticarətdə xidmət edən sərgilərdir
• İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq toplanan bazardır
• Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə sərgiyə gələnlərin dairəsini genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir
• Öz ölkəsinin bütün sahələrdə istehsal fəaliyyətində əldə etdiyi nailiyyətlərin 3 həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirildiyi sərgidir

√ Bir və ya bir çox müxtəlif ölkənin istehsal, elm və texnikanın bir və ya bir neçə sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərin nümayiş
etdirildiyi sərgidir



140. Beynəlxalq turizm üzrə əməliyyat nədir?

• Dövlətlər arasında BİM-in həyata keçirilməsi barədə həyata keçirmək fəaliyyətidir
√ Xarici vətandaşların geniş əhatəli mədəni və mənəvi tələbatların ödənilməsi məqsədilə həyatakeçirilən fəaliyyətdir.
• Bir ölkədən digər ölkəyə qohumlarının yanına əhalinin getməsidir
• Əhalinin urbanizasiyasıdır
• Xarici ölkəyə iş axtarmaq məqsədilə əhalinin yerdəyişməsidir

141. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardım mexanizmi ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

• Fonddan əldə edilən resurs adi bir kreditlə eyni xüsusiyyətlərə malikdir
√ Fond üzvlərinin qısa müddətli xarici ödəmə kəsrlərini maliyyələşdirir
• Fond heçbir zaman orta müddətli kredit vermir
• Fond imkanları üzv ölkələrin maliyyə vəziyyətinə görə tərtib edilən şərtlər çərçivəsində istifadə olunurlar
• Fonddan imkan tələb edilməsi imkanın əldə edilməsi üçün hər zaman yetərlidir

142. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun təsis tarixi aşağıdakılardan hansıdır?

• 27 Sentyabr 1928
√ 27 Dekabr 1945
• 27 Oktyabr 1946
• 10 Yanvr 1960
• 22 Dekabr 1971

143. Aşağıdakılardan hansı turizm tələb və təklifinin xüsusilə Avropa ölkələrində toplanmasının səbəblərindən biri deyildir?

• Avropa ölkələrində tətil anlayışının inkişaf etmiş olması
√ Avropa ölkələrinin digər qitələrdəki regionlara nisbətən daha çox cəlbediciliyə sahib olması
• Böyük tələb yaradan Avropa ölkələrində rifah səviyyəsinin yüksək olması
• Avropa İttifaqının İttifaq daxilindəki turizm fəaliyyətlərinə təşviqlər verməsi
• Böyük tələb yaradn Avropa ölkələrinin bir-birilərinə yaxın olmaları

144. Aşağıdakılaradn hansı Dünya Turizm Təşkilatının tərifinə görə “beynəlxalq turist”in xüusiyyətlərindən biri deyildir?

• Yaşadığı ölkənin sərhəddləri xaricində bir ölkəyə getməlidir
• Getdiyi ölkədə pul qazanma məqsədi olmamalıdır
√ Getdiyi ölkədə ən çox bir ay müddətində qalmalıdır
• Getdiyi ölkədə ən az bir gecə qalmalıdır
• Getdiyi ölkədə qalmaq kimi niyyəti olmamalıdır

145. Aşağıdakılardan hansı həm intebsiv bir şəkildə turist qəbul edən, həm də göndərən bölgələri göstərir?

√ Cənubi-Şərqi Asiya və Şimali Amerika
• Avropa və Afrika
• Orta Şərq və Avropa
• Şimali Amerika və Avropa
• Sakit Okean ölkələri və Afrika

146. Dünya Turizm Təşkilatına görə 2020-ci ildə turist sayı ən yüksək olması gözlənilən ölkə aşağıdakılardan hansıdır?

• ABŞ
• İngiltərə
• Rusiya
√ Çin
• Fransa

147. Dünya miqyasında turizmin inkişafının qarşısında ən mühüm maneə olaraq qəbul edilən amil aşağıdakılardan hansıdır? 1

√ Terrorizm



• İqtisadi geriləmə
• Əhali artımı
• Ekoloji çirklənmə
• Təbii fəlakətlər

148. Avropa İttifaqının üzv ölkələrində məktəb tətillərini Almaniyada olduğu kimi regionalar etibarilə çeşidləndirməyə çalışmasının əsas
səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Turizm sezonunu uzatmaq
• Birliyin rəqabət gücünü artırmaq
• Mövsümlük intensivliyi artırmaq
• Turizm məhsulunun keyfiyyətini artırmaq
• Tələbələrin ailələri ilə birlikdə tətil etmələrini təmin etmək

149. Bəzi ölkələrin qarşılıqlı şəkildə bir-birinə intesivliklə turist göndərmələrinin və qəbul etmələrinin ən mühüm səbəbi aşaıdakılardan
hansıdır?

√ Bu ölkələr arasında məsafələrin yaxın olması
• Bu ölkələrin arasında çox güclü iqtisadi bağın olması
• Bu ölkələr arasında turizm sahəsində xüsusi anlaşmanın olması
• Bu ölkələrin bir-birilərinə qarşı aşağı qiymət siyasətləri tətbiq etməsi
• Bu ölkələr arasında mədəni bağların güclü olması

150. Beynəlxalq turizm aşağıdakı ölklərdən hansının tədiyyə balansında çox böyük əhəmiyyətə malikdir?

√ Portuqaliya
• İngiltərə
• İsveç
• Norveç
• Almaniya

151. Dünya Turizm Təşkilatı neçənci ildə qurulmuşdur?

• 1960.0
√ 1970.0
• 1940.0
• 1950.0
• 1980.0

152. Kruvazyer turizmi aşağıdakı turizm növlərindən hansına aiddir?

√ Dəniz turizmi
• Mədəniyyət turizmi
• Fərdi turizm
• Ekoloji turizm
• Termal turizmi

153. Baş ofisi Parisdə olan, qısa adı IHA olan, nəşrləri arasında “Otel Rəhbəri” və “Beynəlxalq Səyahət Agentlikləri Rəhbəri” olan
beynəlxalq turizm təşkilatı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Beynəlxalq Otelçilər Birliyi
• Dünya Turizm Təşkilatı
• Dünya Səyahət və Turizm Şurası
• Dünya Turist Rəhbəri Birlikləri Federasiyası
• Dünya Səyahət Agentlikləri Birliyi

154. Mərkəzi ofisi Cenevrədə olan, 1949-cu ildə qurulan və qısa adı WATA olan beynəlxalq turizm təşkilatı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Dünya Səyahət Agentlikləri Birliyi
• Beynəlxalq Turizm Təşkilatı



• Dünya Turist Rəhbərləri Birlikləri Federasiyası
• Beynəlxalq Otelçilər Birliyi
• Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Birliyi

155. Aşağıdakılardan hansı turizm tələbinə təsir göstərən ictimai elementlərdən biri deyildir?

√ Qiymət
• Şəhərləşmə səviyyəsi
• Peşə
• Ailə strukturu
• Təhsil səviyyəsi

156. Aşağıdakılardan hansı turist göndərən ölkələr sırasında deyildir?

√ Rumuniya
• Yaponiya
• ABŞ
• İngiltərə
• Almaniya

157. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq turizm təşkilatı deyildir?

√ TUROB
• WATA
• IATA
• WTTC
• WTO

158. Aşağıdakılardan hansı Dünya Turizm Təşkilatının fəaliyyət sahələri arasında yer ala bilməz?

√ Turizm işçilərinin yoxlanması
• Turizm xidmətlərinin keyfiyyəti
• Təhsil və tədris
• Statistika və bazar araştırması
• Ətraf mühit və planlaşdırma

159. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq turizm təşkilatlarından biri deyildir?

√ Yerləşdirmə Sektor Təşkilatı Platforması
• Dünya Turizm Təşkilatı
• Dünya Səyahət Agentlikləri Birliyi
• Dünya Turist Rəhbərləri Birlikləri Federasiyası
• Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Birliyi

160. Bir fəaliyyətin turizm kimi qəbul edilməsindəki əsas kriteriya aşağıdakılardan hansıdır?

√ Davamlı yaşamaya çevrilməmə
• Gəlir əldə etmə
• Daxili axtarış
• Xəstəxanada müalicə
• Tranzit keçid

161. Aşağıdakılardan hansı lüks turizm fəaliyyətiləri daxilində reallaşdırılan bir turizm növü deyildir?

√ Termal turizmi
• Qumar turizmi
• Qolf turizmi
• Ov turizmi
• Krvaziyer turizmi



162. 38 yaşında bir Azərbaycan vətəndaşı olan Əli bəyin həyat yoldaşı ilə birlikdə bir turizm agentliyinin Qobustan qayalıqlarına tərtib etdiyi
tura qoşulması aşağıdakı turizm növlərindən hansına aid edilə bilməz?

√ Konqres turizmi
• Mədəniyyət turizmi
• Kütləvi turizm
• Orta yaş turizmi
• Daxili turizm

163. Aşağıdakılardan hansı turizm fəaliyyəti sayılır?

√ Futbol üzrə Dünya Kuboku oyularını izləmək üçün xarici ölkəyə getmək
• Amerikaya köçmək
• Xristofor Kolumbun gəmisində işləmək
• Xaç səfərlərinə qoşulmaq
• Almaniyaya çalışmaq üçün getmək

164. Aşağıdakılardan hansı dünyada tətbiq olunan valyuta kursu sistemləri arasında yer ala bilməz?

• Tənzimlənə bilən sabit kurs sistemi
• Üzən valyuta kursu sistemi
• Sabit kurs sistemi
• Qarışıq kurs sistemi
√ Tənzimlənə bilən üzən valyuta kurs sistemi

165. Aşağıdakılardan hansı pul bazarı maliyyə alətlərindən biri deyildir?

√ Avro istiqrazlar
• Xəzinə öhdəlikləri
• Repo
• Maliyyələşmə öhdəliyi
• Əmanət sertifikatları

166. Aşağıdakılardan hansı bir ölkənin Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv ola bilməsi üçün yerinə yetirməsi tələb olunan şərtlərdən biridir?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu Təsis Sazişini öz parlamentində təsdiq etdirərək beynəlxalq müqavilə statusuna gətirməsi
• ÜDM/xarici borc nisbətini 15%-in altına endirməsi
• ÜDM/Cari əməliyyatlar hesabı kəsri nisbətini 5%-in altına endirməsi
• Yüksək və davamlı iqtisadi artım sürətinə nail olması
• Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv ölkələrə heç bir borcunun olmaması

167. Ərəb Pul Fondu ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

√ Türkiyə üzv ölkələrdən biridir
• Ən ali qərarverici orqanı İdarəedicilər Heyətidir
• Mərkəzi Abu-Dabidədir
• Regional və hökumətlərarası, müstəqil hüquqi statusu olan qurumdur
• Borc vermə əməliyyatlarına 1978-ci ildə başlmışdır

168. İslam İnkişaf Bankına üzv ola bilmək üçün aşağıdakılardan hansına üzv olmaq zəruridir?

√ Islam Konfransı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Afrika İnkişaf Bankı
• Dünya Bankı

169. Aşağıdakılardan hansı Asiya İnkişaf Bankının maliyyələşmə mənbələrindən biri deyildir?

√ Ehtiyat satışı



• Xalis gəlir
• Borclanma
• Kapital
• Xüsusi fond mənbələri

170. Avropa İnvestisiya Bankının mərkəzi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Lüksemburq
• Brüssel
• London
• Madrid
• Bonn

171. Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru neçə il üçün seçilir?

√ 5       
• 2.0
• 3.0
• 4.0
• 1.0

172. Beynəlxalq Valyuta Fondunda formalaşdırılmış, üzv ölkələr və ya üzv ölkələr ilə Fond arasında istifadə olunan beynəlxalq rezerv
forması aşağıdakılardan hansıdır?

√ Xüsusi Çəkmə Haqqı (SDR)
• Dollar
• Sterlinq
• Avro
• Yen

173. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdəki investisiyaları təşviq etmək və inkişaf etdirmək məqsədilə qurulan beynəlxalq qurum aşağıdakılardan
hansıdır?

√ Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi
• Beynəlxalq İnkişaf Birliyi
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

174. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ən ali orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

√ İdarəedicilər heyəti
• Direktorlar şurası
• İdarəedici direktor komitəsi
• İdarə heyəti birgə komitəsi
• Direktor

175. Aşağıdakılardan hansı Ərəb Pul Fondunun məqsədlərindən biri deyildir?

√ Üzv ölkələr arasında sosiallaşmanı bütövləşdirmək
• Ərəb ölkələri arasında monetar əməkdaşlığı təmin etmək
• Üzv ölkələr arasında ticarəti inkişaf etdirmək
• Vahid ərəb pulunun formalaşdırılmasına çalışmaq
• Üzv ölkələrin tədiyyə balansındakı çətinlikləri aradan qaldırmaq

176. Aşağıdakılardan hansı Ərəb Pul Fonduna üzv ölkələrdən biri deyildir?

√ İran
• Mərakeş
• Əlcəzair



• Liviya
• İraq

177. Xarici iqtisadi əlaqələlər sistemində baş verən müasir proseslərdən ən əsası nədir

√ Qloballaşma
• Beynəlxalq lizinq əməliyyatları
• Beynəlxalq miqrasiya
• Beynəlxalq valyuta –maliyyə əlaqələri
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya

178. Xarici iqtisadi əlaqələrin predmetinə hansı formalar aid edilir 1. Xarici ticarət ;2.Əmək resurslarının beynəlxalq miqrasiyası;
3.Beynəlxalq texnoloji əməkdaşlıq; 4. Beynəlxalq inteqrasiya;5. Beynəlxalq turizm 6.Maliyyə-kredit resurslarının beynəlxalq istifadəsi

√ hamısı
• 4,6
• 2,6
• 3,4
• 1,6

179. Ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyəti nədə öz əksini tapır:1.Xarici ticarət; 2.Beynəlxalq elmi-texniki; 3.Investisiya; 4.Maliyyə və kredit;
5.Əmək resurslarının qarşılıqlı hərəkətində

• 1,5
• 3,5
√ hamısı
• 2,3
• 4,5

180. Dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsində istifadə edilən əsas vasitələrə aiddir:1.inzibati vasitələr; 2.tarif vasitələri;
3.məişət vasitələri;4.texniki vasitələr; hüquqi vasitələr

• 3,4,5
• 1,2,3
√ 1,2,4
• 1,3,5
• 2,4,5

181. Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşmasına nə aiddir

√ Keçid iqtisadiyyatı ölkələri
• Hazır məhsul ixrac edən ölkələri
• Texnologiya ixrac edən ölkələri
• İxrac yönəmli xarici ticarət siyasəti
• Xammal ixrac edən ölkələri

182. Ümumi bazarın yaranmasının şərtləri 1

√ Gömrük birliyi
• Sosial siyasət
• Büdcə siyasəti
• Qarşılıqlı yardım siyasəti
• Rəqabət

183. Xarici iqtisadi əıaqələr predmetinə aid deyil

√ Daxili əmək bölgüsü
• Əməyin miqrasiyası
• Beynəlxalq turizm
• Daxili pul emissiyası



• Xarici ticarət

184. Kim xarici ticarət rolunun xalqın sərvətinin artmasıında görürdü?

√ Merkantilistlər
• Neoklassiklər
• Kapitalistlər
• Yuxarıdakıların hamısı
• Fiziokratlar

185. 17-ci əsrdə hakim iqtisadi nəzəriyyələr hansı idi?

√ Merkantilizm
• Keynsçilik
• Proteksionizm
• Neokeynsçilik
• Fiziokratizm

186. Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

187. Beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur?

√ Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən hökümətlərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi inkişaf nazirliklərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi münasibətlər
• Bütün cavablar yanlışdır
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən mərkəzi banklarının

188. Milli sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur?

√ Ölkənin təsərrüfat subyektlərinin
• Ölkənin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin
• Bütün cavablar yanlışdır
• Ölkənin dövlət və iqtisadi qurumlarının
• Ölkələrin ən böyük sahibkarlıq subyektlərinin

189. Emperik məlumatlara görə , müasir beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin ümumi həcmində beynəlxalq ticarətin payı neçə faizdir?

√ 80.0
• 49.0
• 51.0
• 90.0
• 25.0

190. Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasının başlandığıcı kimihansı tarix qəbul olunur?

√ XV – XVI əsrlər
• XVIII əsrin əvvələri
• XX əsrin ortaları
• XX əsrin sonu
• XIX əsrin sonu , XX əsrin əvvəli

191. Əmtəələri ölkənin üstün olduğu sahələrdə istehsal etmək , zəif olduğu sahələrdə isə başqa ölkələrdən almaq imkanı necə adlanır?



√ Beynəlxalq ticarət
• Kvota
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
• Azad ticarət
• Tarif

192. Azərbaycanın yalnız mal idxal etdiyi ölkələrə hansılar daxil deyil?

√ Danimarka
• Singapur
• Norveç
• Yaponiya
• Kanada

193. Xarici ticarət siyasəti nəyə xidmət edir?

√ Maliyyə mənbələrin yaradılması və istifadə olunmasına
• Büdcə gəlirini artırmaq
• Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi
• Iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinə

194. Xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi istiqamətlərindən biri yalnışdır :

√ Iqtisadi siyasət
• Ödəniş balansı siyasəti
• Xarici investisiya siyasəti
• Xarici yardım siyasəti
• Xarici ticarət siyasəti

195. Xalqların ən çox istifadə etdiyi mənəvi əlaqə forması hansıdır?

√ Xarici ticarət
• Ümumdünya əmək bölgüsü
• Təsərrüfat həyatının beynəlmiləşməsi
• Müxtəlif ölkələrdə fəqli malların istehsalı
• Iqtisadi əlaqələr

196. Xarici ticarətin əsasını təşkil edən prinsiplərdən hansı yalnışdır? 1.Yerli istehsalın kifayət etməməsi 2. Malların qiymətinin beynəlxalq
miqyasda fərqlənməsi 3. Müxtəlif ölkələrdə fəqli malların istehsalı 4. Xarici rəqabətdən qorunma 5. Büdcəyə gəlir gətirmək

√ 4,5
• 1,2
• 3,4
• 1,3
• 2,4

197. BƏB hansı əmək bölgüsünün davamıdır?

√ Ictimai əmək bölgüsü
• Ölkələrarası əməkbölgüsü
• Müəssisələrarası əmək bölgüsü
• Xalq təsərrüfat əmək bölgüsü
• Sahədaxili əməkbölgüsü

198. Ixtisaslaşma ən çox hansı sahələrdə səmərəlidir.

• Təsərrüfat sahəsində
• Yeyinti sənayesində
√ Maşınqayırma və kimya sənayesində



• Iqtisadi sahədə
• Istehsal sahəsində

199. Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşmasının hansı formaları vardır?

• məhsul, ərazi
• əşya, məhsul
√ əşya, ərazi, sahə
• sahə, nəhsul, ərazi
• müəssisə, ərazi, sahə

200. Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşması neçə formada olur?

• 5.0
• 4.0
• 2.0
√ 3.0
• 6.0

201. BƏB-in əsas elementi hansılardır?1.Beynəlxalq ixtisaslaşma 2. xalq təsərrüfatı 3. Kooperasiyalaşma

√ 1,3
• Heç biri
• 2,3
• 1,2
• 1,2,3

202. BƏB-in neçə əsas elementi var?

• 6.0
• 1.0
• 3.0
• 5.0
√ 2.0

203. BƏB-in xalq təsərrüfatı forması nə ifadə edir?

• Iki müəssisə arasındaki əlaqələri
• Ölkədaxili fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındaki əlaqəni
• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındaki əlaqəni
√ Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındaki əlaqəni
• Xarici ölkədə fəaliyyət göstərən bir müəssisəilə olan əlaqəni

204. BƏB-in əsas formaları hansılardır? 1.Sahədaxili 2 Ölkələrarası 3. Xalq təsərrüfatı

• Heç biri
• 1,3
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,2

205. BƏB-in neçə əsas forması var?

• 6.0
• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 1.0



206. Ölkələr arasında təsərrüfat əlaqələri hansı daxilində inkişaf edir? 1. Ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda 2. Bu əlaqələrin
inkişafında hər iki tərəf maraqlı olduqda 3. Ölkələr arasında xarici iqtisadi əlaqələr gücləndikdə

√ 1,2
• Heç biri
• 2,3
• 1,2,3
• 1,3

207. Ölkəlrə arasında təsərrüfat əlaqələri neçə şərt daxilində inkişaf edir?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 3.0
• 6.0

208. Beynəlxalq praktikada ölkələr hansı qruplara bölünür? 1. İEÖ 2. İEOÖ 3. Sosialist ölkələr 4. Keçıd inqilablı ölkələr

• 1,2
• 3,4
√ 1,2,4
• 1,2,3
• 2,3,4

209. Xarici iqtisadi əlaqələrə aid ilk fikri kim vermişdir?

√ Merkantalistlər
• İ.Krikdon
• D.Rikarda
• A.Smit
• Ş.Rişe

210. BƏB-i müəyyən edən amillər neçə qrupa bölünür?

√ 6.0
• 3.0
• 5.0
• 2.0
• 4.0

211. Ölkələrin BƏB-də səmərəli iştirak üçün hansı şərtlər olmalıır: 1.təbii ehtiyatlar 2. əlverişli şərait 3. nəqliyyatın inkişafı

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3
• Heç biri
• 1,2

212. Məhsul və investisiya ehtiyatlarına artan tələbatı ödəmək üçün yeganə yol hansıdır?

√ BƏB-də iştirak etmək
• Mövcud müəssisələrin genişlənməsi
• Xarici iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi
• Müəssisə səviyyəsini yüksəltmək
• Yeni müəssisələrin tikilməsi

213. Neçə əmək bölgüsü var?

√ 3.0



• 2.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

214. Xarici iqtisadi əlaqələr nəyə əsaslanır?

√ Beynəlxalq əmək bölgüsünə
• Ölkələrarası münasibətlərə
• Xarici iqtisadi məsələlərin həllinə
• Xarici ticarət əlaqələrin möhkəmlənməsinə
• Iqtisadi problemlərin həllinə

215. Xarici iqtisadi əlaqələr haqqında ilk sistemli fikirlər neçənci əsrdə yaranmışdır?

• XVIII
√ XV
• XVI
• XIV
• XVII

216. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsas bölməsi hansıdır?

√ Xarici ticarət
• Elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin hərəkəti
• Beynəlxaql-valyuta kredit münasibətləri
• Kapital ixracı

217. Regiondaxili sərgilərin neçə növü fəaliyyət göstərir:

√ 5.0
• 6.0
• 2.0
• 3.0
• 7.0

218. Regiondaxili sərgilərin növlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir:

√ Səyyar sərgilər
• Ticarət sərgisi
• Nümunələr üzrə sərgi
• Kənd təsərrüfatı sərgisi
• Sənaye sərgisi

219. Yarmarkaların keçirilməsinin əsas məqsədi nədən ibarətdir:

√ Ticarət sazişləri bağlamaq üçün yeni nailiyyətləri nümayiş etdirmək
• Alıcılara daha yaxşı xidmət etmək
• Xarici ticarət dövriyyəsini artırmaq
• Istehsal əlaqələrini möhkəmləndirmək
• Geniş çeşidli malları nümayiş etdirmək

220. Beynəlxalq sərgi və yarmarkaları tənzimləyən beynəlxalq təşkilatların sayı:

√ 3         
• 5         
• 1.0
• 6.0
• 4         



221. Beynəlxalq sərgilər və yarmarkaların fəaliyyətini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar hansılardır:

√ Beynəlxalq yarmarkalar ittifaqı
• İctimai təşkilatlar
• Xarici ticarət palataları
• Ticarətçilər assosiasiyaları
• Ümumdünya ticarət təşkilatı

222. Sərgilər və yarmarkalar hansı əlamətlərinə görə fərqləndirilir:

√ iştirakçıların tərkibinə və iqtisadi əhəmiyyətinə görə
• Nümayiş etdirilən malların çeşidinə görə
• əhatə dairəsinə görə
• fəaliyyət növünə görə
• Yerləşdiyi əraziyə görə

223. Beynəlxalq torqlara daxil olan təkliflər necə adlanır?

√ Tender
• Sayns ber
• Sirs
• Si end Ey
• Oferent

224. .Beynəlxalq torpaqların keçirilməsində neçə mərhələdən istifadə edilir?

√ 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

225. ABŞ-da xəz-dəri hərracı üzrə ixtisaslaşmış iri şirkətlərdən biri hansıdır?

√ Nyu-York Okşin K”
• “Fouk fer KO”
• ““Vul vors”
• “Robek”
• “Qudzon Bey”

226. Beynəlxalq yarmarkalar hansı fəaliyyət növünə daxildir?

√ Ticarət
• Sığorta
• Maliyyə
• Kənd təsərrüfatı
• Sənaye

227. Beynəlxalq torqlar keçirilmə üsuluna görə növə ayrılır:

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

228. Beynəlxalq torqların növlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• Nümunəvi torqlar



• Birbaşa torqlar
• Dolayı torqlar
• Ixtisaslaşmış torqlar
√ Qapalı torqlar

229. Aşağıdakı firmalardan hansı hərrac ticarəti ilə məşğul olan firmalardır?

√ ixtisaslaşmış firmalar
• istehsal firmaları
• sığorta firmaları
• innovasiya firmalar
• ticarət firmaları

230. Hərrac torqu (ticarəti) hərracın keçirilməsinin neçənci mərhələsində aparılır?

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

231. Beynəlxalq hərraclar neçə mərhələdə keçirilir?

√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0
• 7.0

232. ABŞ və Kanadanın hərraclarında daha çox satılan mallar hansılardır?

√ xəz-dəri malları
• ev əşyaları
• çay
• tütün
• zinət əşyaları

233. Beynəlxalq hərrac hansı quruma daxildir?

√ ticarət
• maliyyə
• sığorta
• tikinti
• sənaye

234. Birja sazişlərinin məqsədinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ real malın alqı-satqısı
• idxal əməliyyatları
• ixrac əməliyyatları
• maliyyə əməliyyatları
• kommersiya əməliyyatları

235. Birjalarda bağlanılan sazişlərin növlərinə daxildir:

√ real mallar üzrə sazişlər
• kommersiya sazişləri
• kompensasiya sazişləri
• sənaye-kompensasiya sazişləri
• ticarət sazişləri



236. Mal nomenklaturasına görə aşağıdakılardan hansı mal birjalarının növlərinə aiddir?

√ universal birjalar
• valyuta birjaları
• fond birjaları
• əmtəə birjaları
• əmək birjaları

237. Beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin neçə faizi beynəlxalq mal birjalarının payına düşür?

√ 0.3
• 0.2
• 0.6
• 0.15
• 0.5

238. Bir firmanın əsa ölkəsinin xaricində biznes fəaliyyəti həyata keçrimək məqsədilə resurs transfert etməsinə nə ad verilir?

√ Beynəlxalq investisiya
• Lisenziya müqaviləsi
• Joint Venture
• Beynəlxalq marketinq
• Xarici ticarət

239. Bir ölkənin eyni sektora aid malları həm ixrac, həm də idxal etməsi formasındakı ticarətə nə deyilir?

√ Sektordaxili ticarət
• Ölkədaxili ticarət
• Beynəlxalq ticarət
• İxracat
• Xarici ticarət

240. Bir ölkə bəzi məhsulların istehsalında uyğun istehsa şərtləri, nəqliyyat imkanı, müəyyən xüsusiyyətlərə sahib iş qüvvəsinin varlığı
səbəbilə aşağıdakı üstünlüklərdən hansına malik olur?

√ Təbii üstünlük
• Qazanılmış üstünlük
• Sadə üstünlük
• İstehsal üstünlüyü
• Mütləq üstünlük

241. Aşağıdakılardan hansı Adam Smitin xarici ticarətin həyata keçirilməs səbəblərini açıqlamaq üçün irəli sürdüyü nəzəriyyədir?

√ Mütləq üstünlük
• Faktor nisbətləri
• Müqayisəli üstünlük
• Merkantilizm
• Neomerkantilizm

242. Aşağıdakı dövrlərin hansında avtomobil sektoruna qoyulan investisiyalar ön plana çıxmışdır?

• Beynəlxalq dövr
√ İmtiyazlar dövrü
• Ticarət dövrü
• Müstəmləkəçilik dövrü
• İnvestisiya dövrü

243. Ticarət dövrü hansı illəri əhatə edir?



√ 1500-1850
• 1914-1945
• 1645-dən bu günə
• 1600-1750
• 1600-1750

244. Joint Venture (JV)larla bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

√ JV-lər xarici ortağın payı çox olmaqla qurulur
• JV-lər dövlətləşdirmə kimi risqlərin azaldılmasında mühüm bir vasitədir
• JV-lər yeni bazarlara girmənin populyar yoludur
• JV-lərin ən mühüm səbəbləri bazara çıxış, texnologiya və miqyas iqtisadiyyatlarıdır
• JV-ni yaradan ortaqlıqların hər hansı birinin iqtisadi və hüquqi statusu ortadan qalxmır

245. Xüsusi ixtisaslaşmaya ehtiyac duymayan ixracat forması aşağıdakılardan hansıdır?

• Ortaq ixracat
• Üfüqi ixracat
√ Dolayı ixracat
• Şaquli ixracat
• Birbaşa ixracat

246. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq şirkətləri ölkə xaricində fəaliyyət göstərməyə yönəldən səbəblərdən biri deyildir?

√ Şirkətlərin ölkə daxilində kiçilməsi
• Mənfəət yönündən ölkə daxilində çətinliyin yaranması
• Ölkə xaricindən imkanların doğması
• Ölkələrin himayəçilikdən uzaqlaşması
• Ticarət maneələrinin aradan qaldırılması

247. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin əsaslandığı təməl fərziyyələrdən biri deyildir?

√ İqtisadiyyat tam məşğulluqda deyil
• İstehal faktorları ölkə daxilində mobil, ölkələr arasında isə mobil deyildir
• Nəqliyyat, sığorta kimi xərclər yoxdur
• Ticarətdə yalnız iki əmtəə vardır
• Beynəlxalq ticarət iki ölkə arasında həyata keçirilir

248. Əsrin kontraktı hansı yataqların işlənilməsi üzrə bağlanıb?

√ Azəri, Çıraq, Günəşli
• Azəri, Çıraq, Talış
• Azəri, Günəşli, Qarabağ
• Azəri, Çıraq, Şahdəniz
• Dan Ulduzu, Əşrəfi, Kürdaşı

249. Üzən valyuta kursunun üstünlüyü nədən ibarətdir?

√ Ölkə hökumətinə nisbi müstəqil iqtisadi siyasət yeritməyə imkan verir
• Ölkəyə nisbi üstünlüyə malik olduğu əmtəələri ixrac etməyə imkan verir
• Ölkənin idxal əməliyyatları həcminin azaldılması
• İnkişaf termininin yüksəldilməsi
• Əlavə iş yerləri açılması

250. Gömrük birliyinə daxil olan ölkələr arasında hansı dövlətlərin gömrük tarifi tətbiq olunur?

• Birliyə daxil olan ölkələrdən ən çox inkişaf etmiş ölkələrin gömrük tarifləri
• Birliyə daxil olan ölkələrdən ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin gömrük tarifi
√ Vahid gömrük tarifi
• Beynəlxalq gömrük təşkilatının tarifləri



• BMT-nin normativ tarifləri

251. Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar üzrə müsbət qalığı milli valyutaya necə təsir edir?

√ Milli valyutanın mövqeyini möhkəmləndirir və ölkədən kapital ixracına imkan yaradır
• Valyuta məzənnəsinin artmasına zəmin yaradır
• Valyutanın kursunun qəti müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır
• Heç bir təsir göstərmir
• Milli valyutanın mövqeyini zəiflədir və ölkəni daha çox xarici kapital cəlb etməyə vadar edir

252. Gömrük ərazisi nədir?

√ Əmtəələrin idxalı və ixracı üzərində nəzarətin vahid gömük orqanları tərəfindn həyata keçirildiyi ərazidir
• İki ölkə arasında sərhəd qoşunlarının yerləşdirildiyi zonalardır
• Əhalinin digər azad surətdə keçirdiyi zonalardır
• Ölkənin gömrük ərazilərindən kənarda yerləşən limanın əraziləridir
• Ölkənin sərhəd zonalarında yerləşən ərazilərdir

253. Beynəlxalq ticarətdə oynadıqları rola və funksiyasına görə birjaların hansı növü var?

• Beynəlxalq birjalar; Milli birjalar
• Kakao birjası; Pambıq birjası; Taxıl birjası
√ İxtisaslaşdırılmış birjalar; İxtisaslaşdırılmamış birjalar
• Kənd təsərrüfatı malları satılan birjalar; Sənaye məhsulları satılan birjalar
• Metal birjalar; Neft birjaları

254. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı nə vaxt, hansı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılıb, neçə üzvü var?

• Yunanıstanın, 1992-ci ildə, 14 üzvü var
• Bolqarıstanın, 1993-cü ildə, 17 üzvü var
√ Türkiyənin, 1992-ci ildə, 11 üzvü var
• Rusyanın, 1993-cü ildə, 21 üzvü var
• Ukraynanın, 1992-ci ildə, 11 üzvü var

255. Azad ticarət barədə Şimali Amerika müqaviləsinə hansı ölkələr daxildir:

• Kanada, Meksika, Braziliya, Argentina
• ABŞ, Kanada, Braziliya
√ ABŞ, Kanada, Meksika
• Venesuela, Argentina, Peru, Çili
• ABŞ, Kanada, Meksika, Braziliya

256. Avropa azad ticarət birliyinə hansı ölkələr daxildir?

√ İslandiya, Norveç, İsveçrə, Lixtenşteyn
• Fransa, Portuqaliya, Norveç, İsveçrə, İslandiya
• Venesuela, Kolimbiya, Ekvador, Peru, Boliviya
• ABŞ, Kanada, Meksika
• Fransa, Almaniya, Norveç, Lüksemburq

257. Kapitalın və kredit hərəkəti balansı nəyi əks etdirir?

√ Xaricə qoyulan və xaricdən cəlb edilən investisiyanın nisbətini
• Ölkənin mədaxil və məxaricində kapitalın miqdarını
• Ayrı-ayrı ölkələrin ümumdünya təsərrüfatındakı vəziyyətini
• Qarşılıqlı kreditlərin miqdarının nisbətini
• Əmtəə ixracı və idxalı arasındakı nisbəti

258. Şimali Amerika azad ticarət zonasında hansı ölkələr daxildir?



√ ABŞ, Kanada, Meksika
• Venesuela, Meksika, Kanada
• ABŞ, Venesuela, Argentina, Meksika
• Kanada, Braziliya, Venesuela
• ABŞ, Kanada, Braziliya

259. Avropada Ümumi bazar nə vaxt və hansı müqavilə əsasında təşkil olunmağa başlamışdır?

√ 1957-ci il Roma müqaviləsi
• 1992-ci il Strasburq müqaviləsi
• 1959-ci il Roma müqaviləsi
• 1956-ci il Roma müqaviləsi
• 1951-ci il Roma müqaviləsi

260. Birbaşa kapital ixracı nədir?

√ Xaricdə kommersiya müəssisələrinin yaradılmasıdır
• Xarici ölkədə TMK-n filiallarının açılmasıdır
• Xaricdə yığım və istehsal müəssisələrinin yaradılmasıdır
• İnvestorun mülkiyyətində olmayan xarici müəssisənin səhmlərinin satış alınmasıdır
• Müxtəlif təyinatlı istiqrazların, qiymətli kağızların maliyyələşməsinin həyata keçirilməsdir

261. Kapital amili çox olan yerdə kapital tutumlu məhsullar ucuz olacaq fikrinin müəllifləri kimdir?

√ E.Xekşer, V.Olin
• A.Druker, F.Teyler
• Leontyev, Xaberler
• Mark, Engels
• A.Smit, D.Rikardo

262. Ticarət azadlığı anlayışı iqtisadi nəzəriyyəyə ilk dəfə kim tərəfindən göstərilib?

√ A.Smit
• K.Marks
• M.Driker
• F. Teyler
• D.Rikardo

263. Potfel investisiyası nədir?

√ Müxtəlif təyinatlı istiqrazların, qiymətli kağızların maliyyələşdirilməsinin həyata keçirilməsidir
• Xarici ölkədə kapitalın yerləşdirilməsidir
• Ölkə daxilində perspektivli layihələrə qoyulan investisiyadır
• Bankların qoyduqları investisiyalardır
• Xaricdə kommersiya müəssisələrinin yaradılmasıdır

264. “Kartof aclığı” hadisəsi ilə bağlı XIX əsrin 40-cı illərində hansı ölkəyə kütləvi köçürmələr olmuşdur?

√ İrlandiyadan ABŞ-a
• İspaniyadan ABŞ-a
• Fransadan Almaniyaya
• İtaliyadan ABŞ-a
• ABŞ-dan İrlandiyaya

265. YUNKTAD hansı təşkilatdır?

√ Ticarət və İnkişaf üzrə BMT-nin konfransıdır
• Fərdi hüququn unifikasiyası üzrə beynəlxalq institutdur
• Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT-nin komissiyasıdır
• Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrə dair məhkəmədir



• BMT-nin Avropa iqtisadi komissiyalar

266. Beynəlxalq ticarətdə bir başa üsul nəyi nəzərdə tutur?

√ İstehsalçı ilə son istehlakçı arasında bir başa əlaqənin yaradılmasını
• Beynəlxalq ticarətin dövlətlər arasında həyata keçirilməsini
• Beynəlxalq ticarətin BMT-nin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarının köməkliyi ilə həyata keçirilməsini
• Alınmış əmtəələrin bir başa istehlakçılara çatdırılmasını
• Beynəlxalq ticarətin vasitəçilərin köməkliyi ilə həyata keçirilməsini

267. Vahid bazarın əsasının yaradılması AB ölkələri tərəfindən praktiki olaraq nə vaxt başa çatdı ?

√ 80-cı illərin ortalarında
• 60-cı ilin əvvəlində
• 70-ci illərdə
• 2000-ci ilin əvvəlində
• 90-cı ilin əvvəllərində

268. Xarici ticarət nədir?

√ Bu və ya digər ölkənin başqa ölkələrlə ticarətidir
• Ölkələr arasında turizm əlaqələridir
• Beynəlxalq birjalarda əmtəələrin satılmasıdır
• Ölkə daxilində ticarətin həyata keçirilməsidir
• Birölkə daxilində digər ölkənin malının satılmasıdır

269. Ümumi bazar nə vaxt yaradılmış hesab olunur?

√ Birliyə daxil olan ölkələr arasında istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti təmin olunduqda
• Əmtəələrin ölkələrarası satışına heç bir məhdudiyyət qoyulmadıqda Üzv ölkələrəvahid gömrük rüsumu tətbiq edildikdə
• Azad ticarət zonaları yaradıldıqda
• Üzv ölkələrə vahid gömrük rüsumu tətbiq edildikdə
• Vahid iqtisadi siyasət, ümumi valyuta və milli üstqurum orqanlarının tənzimlənməsinə əsaslanan tam inteqrasiya yaradıldıqda

270. Hansı təşkilat ən iri kreditor kommersiya banklarının birliyidir?

√ Paris klubu
• BVF
• Dünya Bankı
• London klubu
• Avropa Bankı

271. Dünya ölkələrinə ən çox iqtisadi kömək göstərən ölkə hansıdır?

√ ABŞ
• Fransa
• Çin
• Yaponiya
• Almaniya

272. Valyuta münasibətləri nədir?

• Hər bir ölkədən valyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır
• Valyutanın alıcılıq qabiliyyətidir
• Ölkə valyuta məhdudiyyətlərinin olub-olmamasıdır
√ Pulun dünya pulu kimi fəaliyyəti ilə bağlı iqtisadi münasibətlərin məcmusudur
• Bir ölkənin valyutasının digər ölkənin valyutasına nisbətən kursudur

273. Hazırda dünyada nə qədər TMK fəaliyyət göstərir?



√ 40000-ə yaxın
• 27000-ə yaxın
• 50000-ə yaxın
• 10000-ə yaxın
• 2000-ə yaxın

274. Devalvasiya nə vaxt tətbiq olunur?

√ Milli valyutanın kursunun həddən artıq qalxdığı hallarda
• Dövriyyədə pul kütləsi çoxaldıqda
• Ölkədə istehsalın inkişafı aşağı düşdükdə
• Milli valyutanın kursunun daimi olaraq aşağı düşdüyü hallarda
• Xarici valyuta ilə milli valyuta arasında dəqiq kurs müəyyənləşdirilmədikdə

275. Valyuta dönərliyi nədir?

√ Hər hansı bir valyutanın digərvalyutalara nisbətən dəyişdirlə bilməsidir
• Valyutanın bütün dünyada tədavüldolmasıdır
• Valyutanın gümüşə dəyişdirilməsidir
• Valyutanın dünya pulu rolunu oynamasıdır
• Valyutanın qızıla sərbəst dəyişdirilməsidir

276. Beynəlxalq əmtəə birjaları:

√ Ölkə daxilində xarici əmtəələrin topdan və pərakəndə satış tacirlərinə satıldığı ölkə daxilində daimi fəaliyyətdə olan bazardır
• Xarici ölkə malının satıldığı və mövsümi xarakter daşıyan bazardır
• Yeni əmtəələrin, xammalın alqı-satqısının həyata keçirildiyi daimi fəaliyyətdə olan bazardır
• Kütləvi xammal və ərzaq mallarının alqı-satqısının həyata keçirildiyi, daimi fəaliyyətdə olan bazardır
• Xarici ölkələrdə əmtəələrin satıldığı bazardır

277. Nəşr olunan qiymətlər:

√ Xarici ölkələrin daxili bazarında və ya xarici ticarətində istifadə olunan, müxtəlif çap nəşrlərində verilən qiymətlərdir
• Bir qayda olaraq fərdi sifarişlər üzrə hazırlanan qeyri-standart avadanlıqlara hesablanan qiymətlərdir
• Xarici ticarət statistikası əsasında malın dəyərinin onun miqdarına bölünməsi yolu ilə hesablanan qiymətlərdir
• Qiymətlərin nisbi sabitliyi mövcud olduğu hallarda istifadə olunan qiymətlərdir
• Dünya qiymətlərinin səviyyəsini əks etdirən, xüsusi firma məlumat mənbələrində verilən qiymətlərdir

278. Səyyar sərgilər nədir?

√ Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə sərgi iştirakçılarının dairəsini genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgidir
• Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin elm və texnika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirdikləri sərgidir
• Öz ölkəsinin bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərini üç həftədən çox olmayan müddətə əks etdirdiyi sərgidir
• Öz ölkəsinin xaricdə olan konsulluq və digər nümayəndəliklərində keçirilən sərgidir
• İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq toplanan bazardır

279. Beynəlxalq turistlərin qəbulu üzrə birinci 3 yerdə hansı ölkələr durur?

√ Fransa, ABŞ, İspaniya
• Avstriya, Meksika,Çili
• Türkiyə, Yunanıstan, İspaniya
• Yunanıstan, Türkiyə, İngiltərə
• ABŞ, Belçika, Danimarka

280. Qısamüddətli (solo) sərgilər nədir?

√ Öz ölkəsinin bütün sahələrdə istehsal fəaliyyətindən əldə etdiyi nailiyyətlərin 3 həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirildiyi sərgidir
• Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin elm və texnika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirdikləri sərgidir
• Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə keçirilən səyyar sərgilərdir
• Öz ölkəsinin xaricdə olan konsulluq və digər nümayəndəliklərində keçirilən sərgilər



• İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq toplanan bazardır

281. Beynəlxalq icarə əməliyyatları nədir ?

√ İcarəyə verənin ölkəsinin sərhədlərindən keçmiş əmtəələrin haqla icarəyə verilməsidir
• İcarəyə verənin icarə predmetini xarici firmadan əldə edərək öz ölkəsinin icarə götürəninə verməsidir
• Əmtəələrin 3 ildən 5 ilədək, bəzi avadanlıqların isə 15-20 il müddətinə kirayəverilməsidir
• Əmtəələrin 1 ildən 2-3 ilədək müddətə kirayəyə verilməsidir
• İcarəyə verənin icarə obyekti olan malı milli firmalardan alaraq onun xarici icarəyə götürənə haqla verməsidir

282. Sənaye nümunələrinin daimi sərgisi:

• Öz ölkəsinin xaricdə olan konsulluq və digər nümayəndəliklərində keçirilən sərgilər
• İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq toplanan bazardır
• Öz ölkəsinin bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin üç həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirildiyi sərgidir
• Müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə sərgi iştirakçılarının dairəsini genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgidir
√ Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin elm və texnika sahəsində nailiyyətlərinin əks etdirdiyi sərgidir

283. Kapital bazarı dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

√ Bank krediti və uzunmüddətli borclar nəzərdə tutulur
• Borc kapitalı bazarı nəzərdə tutulur
• Özəl kreditlər verilməsi nəzərdə tutulur
• Pulun alqı-satqısı nəzərdə tutulur
• Qısamüddətli kreditlər verilməsi nəzərdə tutulur

284. Beynəlxalq yarmarka nədir ?

√ İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq toplanan bazardır
• Öz ölkəsində bütün sahələrdə istehsal fəaliyyətindən əldə etdiyi nailiyyətlərin üç həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirldiyi sərgidir
• Müxtəlif nəqliyyat vastələrindən istifadə etməkdə sərgiyə gələnlərin dairəsini genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir
• Hər il eyni vaxtda dünyanın müəyyənləşdirilmiş bir sıra şəhərlərində keçirilən sərgilərdir

• Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkələrin istehsal, elm və texnikanın bir və ya bir neçə sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərin nümayiş
etdirldiyi sərgidir

285. Pul bazarı nədir?

√ Qısa müddətli (1 ilədək) kredit bazarıdır
• Borc kapitalı bazarıdır
• Uzunmüddətli kredt bazarıdır
• Fyuçers sövdələşmələri bağlanan bazardır
• Valyutanın alınıb-satıldığı bazardır

286. Vyana konvensiyasına görə müqavilə nə vaxt beynəlxalq müqəvilə hesab olunur? :

√ Müqavilənin tərəfləri olan kommersiya müəssisələri müxtəlif dövlətlərdə olduqda
• Beynəlxalq təşklatlar arasında bağlandıqda
• Müqavilənin həcm 1 mln. dollardan çox olduqda
• Müqavilələr BVF və Beynəlxalq bankların iştirakı lə bağlandıqda
• TMŞ-lər arasında bağlandıqda

287. İxtiraya patent nə deməkdir?

√ İxtiraçıya və onun varisinə ixtiradan istfadə üçün inhisarçı hüquq verilməsi barədə səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən verilən
şəhadətnamədir

• İxtiraçıya yalnız müəyyən müddət ərzndə ixtiraya inhisarçı hüquqa malik olması barədə səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən verilən
şəhadətnamədir

• İxtiraçının öz vasitəsi hesabına ixtiranın sirrini qorumaq və ona patent vermək üçün dövlətlə müqavilə bağlanmasıdır
• İxtira sirrinin qorunmasıdır
• İxtiraçıya ixtiranı satmaq üçün inhisarçı hüquqa malik olması barədə dövlət tərəfindən verilən şəhadətnamədir



288. Fond birjasının üzvü olan buna görə mənfəət götürən, həm də sonradan baha qiymətə satmaq məqsədilə qiymətli kağız alan şəxs:

√ Diler
• Bankir
• Kassir
• Firma
• Broker

289. Avropa İttifaqının əsas maliyyələşdirmə qurumu aşağıdakılardan hansıdır?

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Tarazlaşdırma Bankı
√ Avropa İnvestisiya Bankı
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

290. Aşağıdakılardan hansı inkişaf etməkdə olan ölkələrə və ya keçid iqtisadiyyatlarına maliyyə, texniki və siyasi dəstək verən beynəlxalq
təşkilatlardan biri deyildir?

• OECD
• BM
• Dünya Bankı
• IMF
√ NATO

291. Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən üzv ölkələrdəki qısamüddətli tədiyyə balansı problemlərinin həlli üçün nəzərdə tutlan dəstəyə nə
ad verilir?

• Kredit xətti
• Kompensasiya edici maliyyələşdirmə imkanı
• Genişləndirilmiş fond imkanı
√ “Stand by” mexanizmi
• Əlavə rezerv imkanı

292. Dünya valyuta bazarlarında ən çox istifadə olunan pul vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

• İngilis sterlinqi
• Yapon yeni
• Avro
√ ABŞ dolları
• Rus rublu

293. Aşağıdakılardan hansı 1960-cı illərdən sonra beynəlxalq ticarəti izah etmək məqsədilə irəli sürülən nəzəriyyələrdən biri deyildir?

√ Faktor təchizatı nəzəriyyəsi
• Seçimlərdə oxşarlıq nəzəriyyəsi
• İnhisarçı rəqabət nəzəriyyəsi
• Texnoloji kəsir nəzəriyyəsi
• Miqyas iqtisadiyyatları nəzəriyyəsi

294. ABŞ bazarında emissiya edilən istiqrazlara nə ad verilir?

√ Yankee
• Amerikan Əmanət Çeki
• Samurai
• Bulldog
• Avrodollar

295. Aşağıdakılardan hansı lizinq müqaviləsinin predmeti ola bilər?



√ İnvestisiya malları
• İntellektual mülkiyyət hüquqları
• Kompüter proqramları
• Sənaye mülkiyyət hüquqları
• Patent hüquqları

296. Aşağıdakı ölkələrin hansında ofşor bankların batması səbəbindən kreditorlar və əmanət sahibləri böyük itkilərə məruz qalmışdır?

√ Argentina
• Yaponiya
• Malta
• İtaliya
• İsveçrə

297. Aşağıdakılardan hansı qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarından biri deyildir?

√ Mülkiyyəti yuxarı təbəqədə toplama
• Bazarda vahid qiymət formalaşdırma
• Təminat yaratma
• Likvidlik təmin etmə
• Kapitalın mobilliyini artırma

298. 2000-ci ildə OECD tərəfindən formalaşdırılan “vergi cənnətləri” siyahısında neçə ölkə vardır?

√ 35.0
• 45.0
• 40.0
• 25.0
• 55.0

299. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır?

√ Fondun beş orqanı vardır
• Fondun direktoru eyni zamanda idarə heyətinin sədridir
• Ən səlahiyyətli orqanı direktorlar şurasıdır
• İdarə heyəti üzvləri 2 illik müddət üçün seçilir
• 185 ölkənin üzv olduğu bir təşkilatdır

300. Qloballaşmaya və lokal təsirlərə ən çox məruz qalan sektor aşağıdakılardan hansıdır?

√ Rabitə
• Sement
• Geyim
• Avtomobil
• Polad

301. Valyuta bazarlarında “effektiv” nə deməkdir?

√ Nağd formada xarici pul
• Xarici pul vahidində xəzinə öhdəlikləri
• Xarici bank borcları
• Xarici pul vahidində əmanət sertifikatları
• Xarici pul vahidində ödəmə əmrləri

302. Beynəlxalq Valyuta Fondu nə zaman təsis olunmuşdur?

√ 1945.0
• 1955.0
• 1973.0



• 1981.0
• 1952.0

303. Üzvlərinin neft siyasətlərini birləşdirmək və koordinasiya etmək, fərdi və ortaq çıxarlarını qorumaq məqsədilə 1960-cı ildə
formalaşdırılan qurum aşağıdakılardan hansıdır?

√ OPEC
• OECD
• UNESCO
• IMF
• ILO

304. Xarici bir firmanın yerli bir firma ilə ortaq yeni bir firma qurması ilə ortaya çıxan ortaqlıq növü aşağıdakılardan hansıdır?

√ Birgə müəssisə (Joint Venture)
• Lisenziya verən
• Lizinq
• Royalti
• Françayzinq

305. “Bir ölkə digərləri ilə müqayisədə hansı malların istehsalında daha yüksək üstünlüyə malikdirsə o mallarda ixtisaslaşmalıdır” fikrini
əsas götürən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi aşağıdakılardan hansıdır?

• Mütləq üstünlük nəzəriyyəsi
• Təbii üstünlük nəzəriyyəsi
• Rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi
• Real üstünlük nəzəriyyəsi
√ Müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi

306. Dünya bazarlarında əmtəə və xidmət istehsalının inteqrativ və bir-birinə bağlı olduğu proses aşağıdakılardan hansıdır?

√ Standartlaşma
• Texnologiya
• Xarici mühit
• Rəqabət
• Qloballaşma

307. 1973-cü il dünya Enerji Krizindən sonra sənayeləşmiş ölkələrdə geniş yayılan siyasət tədbirlərinə nə ad verilir?

√ Yeni proteksionizm axını
• Monetar iqtisadi siyasəti
• Qloballaşma
• Təklif yönlü iqtisadi siyasət
• Yeni liberal iqtisadiyyat

308. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq karteldir?

√ OPEC
• GATT
• WHO
• ILO
• WTO

309. “Buğa bazarı” nədir?

√ Səhm qiymətlərinin yüksəlmə meylində olduğu bazar
• Səhm qiymətlərinin stabil olduğu bazar
• Səhm qiymətlərinin enmə meylində olduğu bazar
• Səhm qiymətlərinin zəif dalğalandığı bazar
• Səhm sahiblərinin panikaya düşdüyü bazar



310. Qiymətli kağızların vasitəçisiz alınıb satılması ilə formalaşan bazar aşağıdakılardan hansıdır?

√ Dördüncü bazar
• İkinci bazar
• Birinci bazar
• Birbaşa bazar
• Üçüncü bazar

311. Dünyanın ən böyük idman geyim emalatçılarından biri olan “Nike”ın uşaq əməyindən istifadə etdiyi şübhəsi ilə Asiyalı ortaqlarından
biri ilə lisenziya sazişini ləğv etməyə məcbur edilməsi beynəlxalq biznesi əhəmiyyətli edən faktorlardan hansına nümunədir?

√ Xarici mühit
• Rəqabət
• Standartlaşdırma
• İqtisadi inteqrasiya və qloballaşma
• Texnoloji

312. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarətin ən qədim formasıdır?

√ İxracat
• İdarəetmə sazişi
• Françayzinq
• Lisenziya sazişi
• Birbaşa xarici investisiya

313. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq firmaları birgə firma qurmaya sövq edən səbəblərdən biri deyildir?

√ Keyfiyyət yetərsizliyi
• Kapital ehtiyacı
• Ev sahibi ölkə hökuməti ilə yaxşı münasibətlər qurma ehtiyacı
• Kapitalla bağlı risqlər
• Siyasi təzyiqlər

314. Neft ixrac edən və dünya neft rezervlərinin 2/3-ə sahib olan 12 ölkənin formalaşdırdığı konfederasiya aşağıdakılardan hansıdır?

√ OPEC
• EFTA
• OECD
• NAFTA
• APEC

315. Aşağıdakılardan hansı bir firmanın xarici bazarlara mal satdığı zaman araşdırması zəruri olan faktorlar arasında ola bilməz?

√ Firmanın maliyyə vəziyyəti
• Gözlənilən rentabellik vəziyyəti
• Xarici bazardakı alıcıların xüsusiyyətləri
• Xarici bazardakı rəqabətin vəziyyəti
• Xarici ölkə bazarındakı müvafiq qanunvericilik

316. Aşağıdakılardan hansı Birgə Müəssisənin (Joint Venture) beynəlxalq firma üçün yaratdığı faydalardan biri deyildir?

√ Azadlıq və çeviklik təmin etməsi
• Resurslara daha asan çıxış əldə edilməsi
• Xərclərdə azalmanı təmin etməsi
• Rəqiblərə görə texnoloji üstünlük təmin etməsi
• Siyasi təzyiqləri azaltması

317. Bütün dünyada əmək və həyat standartlarının yaxşılaşdırılmasına, sosial ədalətin gücləndirilməsinə və bu yolda qlobal sülhün təmin
edilməsinə xidmət etməyə çalışan təşkilat aşağıdakılardan hansıdır?



√ Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
• Dünya Səhiyyə Təşkilatı
• Dünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

318. Fəaliyyətlərə və nailiyyətə təsir göstərə biləcək qanun, əsasnamə və nizamnamələrə firmaların xüsusi həssaslıq göstərməsini tələbə edən
və ölkədən ölkəyə dəyişən faktor aşağıdakılardan hansıdır?

√ Hüquqi mühit
• Siyasi mühiti
• Maliyyə vəziyyəti
• İstehlakçı seçimləri
• Mədəniyyət

319. Bir firmanın məhsul və xidmət ixracat və idxalat fəaliyyətlərini yerinə yetirməsinə nə ad verilir?

√ Xarici ticarət
• Lisenziya müqaviləsi
• Françayzinq
• Beynəlxalq idarəetmə
• Beynəlxalq investisiya

320. İqtisadi inkişaf üçün beynəlxalq marketin baxımından ölkələr hansı strategiyanı mənimsəmişdir?

• Təbii resrusların işləmək
• Kənd təsərrüfatı məhsul istehsalına üstünlük vermək
• İdxal edilən mallar üçün gömrük vergilərini azaltmaq
• Firmaların miqyaslarını artırmaq
√ Sənaye malları başda olmaqla ixracatı artırmaq

321. İnkişaf etmiş ölkələrin beynəlxalq ticarətdən daha mənfəətli çıxmalarının bir səbəbi də:

√ Xarici bazarlarda daha çox sənaye mallarını satmalarıdır
• Xammal qiymətlərinin sənaye məhsul qiymətlərinə görə daha az nisbətdə artmasıdır
• İnkişaf etmiş ölkələrdə araşdırma və işləmə tədbirlərinə xərclənən resursların yüksək olmasıdır
• İnkişaf etmiş ölkələrdəki investisiyaların daha çox investisiya malları sahəsində olmasıdır
• İnkişaf etmiş ölkələrin öz aralarında idxalatı və ixracatı artırmalarıdır

322. Yerli firmanın ölkə daxilində istehsal etdiyi məhsulları birbaşa xarici müştərilərə satmasına nə ad verilir?

• Lisenziya müqaviləsi
• Françayzinq
• İdxalat
• Dolayı ixracat
√ Birbaşa ixracat

323. Aşağıdakılardan hansı xarici reklamlarda istifadə olunmur?

√ Divar afişaları
• Nümunə göndərmək
• Satış işçisi göndərmək
• Kataloqlar
• Sirkulyar

324. Aşağıdakılardan hansı ixracatı inkişaf etdirmə cəhdlərindən biri deyildir?

√ İdxalatçılarla bağlı informasiya təmin etmək
• Müştərilərin rəy və davranışlarını firma lehinə dəyişdirmək



• Məhsula və firmaya qarşı müsbət rəy yaratmaq
• Məhsulları satın almağa inandırmaq
• Xarici ölkələrdəki potensial müştəriləri məhsulla bağlı informasiyalandırmaq

325. Malın mülkiyyətinin ixracatçıda olduğu, mal pulunun mal satıldıqca ödəndiyi ödəmə formasına nə deyilir?

• Polis qarşılığı ödəmə
• Nağd ödəmə
• Açıq hesab yolu ilə ödəmə
• Akreditvlə ödəmə
√ Konsiqnasiya satış və ödəmə

326. FOB-un anlamı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Malın gəminin göyərtəsində təhvil verilməsi
• Malın alıcıya limanda təhvil verilməsi
• Malın bütün xərc ivə risqlərdən doğan xərclərinin satıcıya aid olması
• Malın karqo xərcinin və sığortasının ödənilərək təhvil verilməsi
• Malın yükü daşıyacaq gəminin yanında ehtiyat şəklində təhvil verilməsi

327. Aşağidakilardan hansı ixracatta istifadə olunan qiymətqoyma strategiyalarından biri deyildir? :)

• Rəqibləri bazardan çıxışa məcbur etmək
• Bazarın qaymağını almaq
• Tələbin genişləndirilməsi
• Bazara nüfuz etmək
√ Qiymət liderini müşayət etmək

328. Beynəlxalq birja hansı birjadır?

• heç biri doğru deyil
• Əmtəələr üzrə ixtisaslaşmış birjadır
• Birja ticarətinin çox geniş əhatəli obyektləri üzrə əməliyyatlar həyata keçirilən birjadır
• Universal birja
√ Konkret dünya bazarına xidmət edən birjadır

329. Beynəlxalq birjalarda əmtəələr hansı qiymətlərlə satılır?

√ Birja kotirovkaları qiymətləri ilə
• Sorğu qiymətləri ilə
• Preyskurant qiymətləri ilə
• Transfer qiymətləri ilə
• Həminanda mövcud olan bazaar qiymətləriilə

330. ABŞ hazırki yüksək inkişaf etmiş ölkə statusuna neçə ilə gəlib çatmışdır?

√ 200 ilə
• 150 ilə
• 80 ilə
• 120 ilə
• 100 ilə

331. Gömrük rüsumu

√ İdxal olunan bütün məhsullara qoyulan vergilərdir
• Azad iqtisadi zonalarda əmtəənin satılmasına görə dövlət tərəfindən yığılan vergilərdir
• İxrac olunan bütün mallara qoyulan vergilərdir
• heç biri doğru deyil
• Dövlət tərəfindən yığılan vergilərdir



332. TMŞ-lər dünya sənaye məhsulunun neçə faizini istehsal edir?

√ 40 %-ni
• 30 %-ni
• 70 %-ni
• 80 %-ni
• 25 %-ni

333. Borc kapitalının milli bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsi hansı bazarı təşkil edir?

√ Borc kapitalının dünya bazarını
• Dünya qiymətli kağızlar bazarını
• Fyuçers sövdələşmələri bazarını
• Dünya borc maliyyə bazarını
• Dünya valyuta bazarını

334. Valyuta nə vaxt dönərli hesab olunur?

√ Milli valyutanın milli sərhədlərdən kənarda iişlənə bilməsidir
• Valyutanın qızılla sərbəst dəyişdirilməsidir
• Milli valyutanın dollarla dəyişdirilməməsidir
• Valyutanın gümüşlə dəyişməsidir
• Milli valyutanın dollara sərbəst dəyişdirilməsidir

335. Azad ticarət zonaları ilk dəfə harada yaradılmışdır?

√ Şimali Amerikada
• Asiyada
• Latın Amerikasında
• Afrikada
• Avropada

336. Valyutanın dönərlik (konvertləşmə) prinsipi nə vaxt yaranmışdır?

√ Qızıl standartı sistemi dövründə
• Qızıl külçə sistemi dövründə
• hec biri doğru deyil
• Qızıldeviz standart sistemi dövründə
• Qızıl monometal pul sistemi dövründə

337. ABŞ dolları hansı vaxtadək Mərkəzi Banklar vasitəsilə qızıla dəyişdirilirdi?

√ 1971-ci ilədək
• 1945-ci ilədək
• 1955-ci ilədək
• 1991-ci ilədək
• 1933-cu ilədək

338. Milli valyuta sistemi

√ Hər bir ölkənin valyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır
• Pulun dünya pulu kimi fəaliyyəti ilə bağlı iqtisadi münasibətlərin məcmusudur
• Bir ölkənin valyutasının digər ölkənin valyutasına nisbətən kursudur
• Ölkə valyutasına dönərliyinin təmin olunmasıdır
• Ölkədə valyuta məhdudiyyətinin olub-olmamasıdır

339. Norveç hansı növ məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır?

√ Neft istehsalı üzrə
• Sənaye məhsulları və taxıl istehsalı üzrə



• Süd və süd məhsulları istehsalı üzrə
• Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üzrə
• Dərman preparatları istehsalı üzrə

340. Valyutanın devalvasiyası nədir?

√ Valyutanın kursunun digər valyutalara nisbətən qalxmasıdır
• İnflyasiyadır
• Valyutanın kursunun digər valyutalara nisbətən aşağı düşməsidir
• Yeni pul baxılmasıdır
• Milli valyutanın digər valyutaya bağlılığıdır

341. Valyutanın revalvasiyası nədir?

√ Valyutanın kursunun digər valyutalara nisbətən aşağı düşməsidir
• İnflyasiyadır
• Valyutanın kursunun digər valyutalara nisbətən qalxmasıdır
• Yeni pul baxılmasıdır
• Milli valyutanın digər valyutaya bağlılığıdır

342. Borc kapitalının dünya bazarı nəyi əks etdirir?

√ Müxtəlif ölkələrin kapitala olan tələb və təklifini
• Müxtəlif ölkələrin beynəlxalq maliyyə qurumlarına olan borcunun miqdarını
• Xarici ticarətin səviyyəsini
• Kapitalın ölkələrarası hərəkətinin saldosunu
• Müxtəlif ölkələrin inkişafının vəziyyətini

343. İxracat normasının artması nəyi xarakterizə edir?

√ Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının artmasını
• Ölkədə artıq kapital olmasını
• Ölkədə ağır sənayenin yüngül sənayeyə nisbətən daha artıq inkişaf etməsini
• Ölkədə işçi qüvvəsinin artıqlığını
• Ölkədə aqrar sahənin güclü inkişafını

344. Ərzaq köməkliyi hansı yollarla verilir?

√ Güzəştli kredit və əvəzsiz
• Sərbəst satış yolu ilə
• Hərbi məqsədlə
• Siyasi məqsədlə
• Kontraktla

345. Dünya üzrə istehlak edilən enerjinin əsas hissəsi hansı ölkə qrupunda istehlak olunur?

√ İnkişaf etmiş
• İnkişaf edən
• Şimali Amerikada
• Latın Amerikasında
• Keçid ölkələri

346. Traysk unsiya neçə qram təmiz qızıldır?

√ 31,1
• 31,5
• 31,7
• 31,9
• 32,3



347. Beynəlxalq ticarət sövdələşmələri nədir?

√ Əmtəə göndərilməsi və xidmət göndərilməsi üçün müxtəlif ölkələrdə yerləşən iki və ya bir neçə tərəf arasında bağlanmış müqavilədir
• Əmtəənin hər hansı bir ölkənin daxili bazarında satılmaq üçün idxal olunmasıdır
• Obyektlərin birgə tikilməsi və istismarı ilə əlaqədar daha çox tərəf arasında bağlanmış sövdələşmədir
• İstənilən sövdələşmədir
• Beynəlxalq əmtəə dövriyyəsini təmin edən əsas və köməkçi əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün bağlanan sövdələşmədir

348. Səhmin bazar dəyəri əsasən aşağıdakılardan hansı tərəfindən müəyyənləşdirilir? :

√ Tələb və Təklif
• Mənfəət payı
• Dəftər dəyəri
• Firma rəhbərliyi
• Birja rəhbərliyi

349. Fond transferti prosesində müəyyənləşdirilən iqtisadi qiymət aşağıdakılardan hansıdır?

√ Faiz
• Mənfəət
• Kapital
• Əmək haqqı
• Renta

350. Beynəlxalq pul bazarında ölkələrə kredit verən beynəlxalq qurum aşağıdakılardan hansıdır?

√ IMF
• ECU
• OPEC
• WTO
• IBRD

351. SDR nədir?

• Dünya Bankı krediti
• Külçə qızılın dünyadakı adı
• Avropa pul vahidi
• Dolların banklararası kodu
√ Kağız qızıl deyilən Beynəlxalq Valyuta Fondu pulu

352. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun əsl funksiyasıdır?

√ Tədiyyə balansı kəsrlərini örtmək
• Zəif inkişaf etmiş ölkələri dəstəkləmək
• Uzun müddətli kreditlər vermək
• Qısamüddətli kreditlər vermək
• Pul axınlarını tənzimləmək

353. Aşağıdakılardan hansı maliyyə innovasiyalarıdır? I. Səhmlərə çevrilə bilən istiqraz II. Forvard III. Lizinq IV. Səhmlər

√ II və III
• II və IV
• I, II və III
• I və III
• I və IV

354. LIBOR nədir?

√ London banklar arası bazarda keçərli olan faiz dərəcəsi
• Beynəlxalq bankçılıq əmanət faiz dərəcəsi



• Beynəlxalq birja
• Beynəlxalq kapitalizasiya dərəcəsi
• Nyu-york banklar arası bazarda keçərli olan faiz dərəcəsi

355. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq maliyyə qurumlarından biri deyildir?

√ Avropa Şurası
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Avropa İnvestisiya Bankı
• IBRID
• Dünya Bankı

356. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq likvidlik vasitəsi deyildir?

√ Bancor
• Valyuta
• Xüsusi Çəkmə Haqqları (SDR)
• Beynəlxalq Valyuta Fondundan Təmin edilən Şərtli Çəkmə Haqqları
• Qızıl

357. Bir mili pulun onu emissiya edən ölkənin sərhəddləri xaricində formalaşan bazarına nə ad verilir?

√ Avropul bazarı
• Xarici kapital bazarı
• Xarici pul bazarı
• Xarici valyuta bazarı
• Valyuta bazarı

358. ABŞ dollarının ABŞ xaricində başqa ölkələrdə formalaşan bazarına nə ad verilir?

√ Avro dollar bazarı
• Beynəlxalq dollar bazarı
• Avrobank bazarı
• LIBOR bazarı
• Avro istiqraz bazarı

359. Dünya Bankı kreditləri ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

√ Üzv ölkələrə investisiya, adaptasiya və qarışıq kreditlər olmaqla 3 növ kredit verilir
• Bank, kapital, rezerv və gəlirlər məcmusunun iki qatına qədər kredit verilə bilir
• Özəl bölməyə verilən kreditlər üçün dövlət qarantiyası istənilmir
• Kreditlər ölkələrin xarici ticarət həcminə görə 3-5 ildən 15-20 ilə qədər müddətə verilə bilər
• Kreditlər qısa və ya orta müddətli olaraq verilir

360. Beynəlxalq investisiyaıarda meydana gəlməsi mümkün olan anlaşmazlıqların həllində rol oynayan Dünya Bankı qurumu
aşağıdakılardan hansıdır?

√ ICSID
• IDA
• MIGA
• IBRD
• IFC

361. Aşağıdakılardan hansı Dünya Bankı kapitalında ən çox paya sahib olan 5 üzv ölkədən biri deyildir?

√ İspaniya
• Almaniya
• ABŞ
• İngiltərə
• Yaponiya



362. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

√ IFC özəl sektor şirkətlərinə ortaq ola bilər
• IFC iqtisadi artım və inkişaf cəhdlərinə dövlət vasitəsilə dəstək verir
• Dünya Bankı üzvü olmayan ölkələr də IFC üzvü ola bilər
• IFC layihə kreditləri verə bilməz
• IFC sadəcə ən az inkişaf etmiş ölkələrə kredit verir

363. Aşağıdakılardan hansı MIGA və ICSID arasındakı bəzərliklərdən biridir?

√ Hər iki təşkilat da investisiyaları qoruyucu çərçivə mahiyyəti daşıyır
• Hər iki təşkilatın da orqanları eynidir
• İki təşkilatın sədrləri eyni insan ola bilməz
• Türkiyə hər iki təşkilata da üzv olmamışdır
• Hər iki təşkilat da şikayət yeri xüsusiyyətinə malikdir

364. Respublikadan MDB ölkələrinəəsaəsn hansı məhsullar ixrac edilir?

√ Neft və onalrın emal məhsilulları
• Dənli bitkilər
• Avadanlıqlar və mexaniki qurğular
• Quru nəqliyyat vasitələri
• Elektrik maşınları və avadanlıqlar

365. Ölkənin ümumi ixracında neft və neft məhsulları neçə faiz paya malikdir? (2007-ci il üzrə)

√ 0.81
• 0.76
• 0.28
• 0.45
• 0.92

366. Azərbaycanın qeyri-tarif sektoru üzrə ixracında xüsusi çəkisinin görə birinci yerdə duran ölkə hansıdır?

√ Rusiya Federasiyası
• Ukrayna
• Almaniya
• İran
• Türkiyə

367. MDB ölkələrindən Azərbaycana daha çox hansı məhsullar idxal edilmişdir?

√ Elektrik maşımları, avadanlıqlar, dənli bitkilər
• Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar
• Butun minerallar
• Gəmi, qayıqlar və digər vasitələr
• Neft və onların emalı məhsulları

368. Xarici ticarət dövriyyasində ixracın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsində hansı amilin rolu böyükdür?

√ Neft amili
• Aqrar sənaye
• Metallurgiya
• İKT
• Yüngül sənaye

369. Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin spesefik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

√ Neft idxalçısı olması



• Coğrafi mövqe
• Zəngin təbii sərvətlərə malik olması
• Yerli istehsalın çox keçmiş sovet standartlarında olması
• Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması

370. Dövlətin iqtisadi siyasətində sənayenin inkişaf prioritetlərinə aid deyil:

√ Aqrar böhranın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
• Investisiya mənbələrinin və resursların müəyyənləşdirilməsi
• Dünyada mövcud olan elmi-texniki innovasiya proseslərinə qoşulması
• Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi
• Sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

371. Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmədə inkişaf prioritetləri necə müəyyənləşir?

• Ixracyönümlü istehsalların yaradılmasının təviqi
√ Kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası
• Istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması
• Vergi və gömrük siyahısının təkmilləşdirilməsi
• Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi

372. İxrac potensialının tənzimlənməsində başlıca məqsədi:

√ Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmini
• Dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiya şəraiti yaratma
• AR-da malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq
• İxrac olunan əmtəələrdə əmək tutumunun artırılması
• Azərbaycan Respublikasında idxalın əmtəə strukturunun səmərələşdirmək

373. Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmənin inkişafı prioritetlərinə aid deyil

√ Ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması
• Kənd təsərrüfatı
• Aqrar bölmənin
• Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin
• Torpaq və su ehtiyatı

374. Azərbaycan nefti ən çox hansı nəqliyyat vasitəsilə nəql edilir?

√ Dəniz və boru
• Avtomabil nəqliyyatı
• Dəniz nəqliyyatı
• Çay nəqliyyatı
• Hava nəqliyyatı

375. Respublikamızın dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən kiçirilən malların yoxlanmasında “bir pəncərə” prinsipi neçənci ildən
tətbiq edilir?

√ 2009.0
• 2006.0
• 2008.0
• 2005.0
• 2007.0

376. “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 20 iyun 1995
• 10 iyun 2007
• 13 avqust 1997
• 29 iyun 1996



• 13 avqust 1992

377. İxrac potensialının tənzimlənməsində hansı amil xüsusi əhəmiyyətə malikdir?

√ Gömrük qanunvericiliyi
• Mülki məcəllə
• Gömrük məcəlləsi
• Vergi qanunverciliyi
• Torpaq məcəlləsi

378. İxrac gömrük rüsumlarının dərəcəli və onalrın tətbiq olunduğu malların siyahısı hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

√ Nazirlər Kabineti
• Bələdiyyə
• İİN
• Milli Məclis
• İcra Hakimiyyəti

379. “İxracat vergisi” haqqında AR-nın Qanununda ixracat vergisinin dərəcəsi neçə faiz qeyd edilmişdir?

√ 0.7
• 0.45
• 0.75
• 0.2
• 0.5

380. Kompensasiya rüsunları hansı hallarda tətbiq edilir?

√ AR gömrük ərazisinə gətirilən malların istehsalı və ya zamanı birbaşa və dolayı susidiyalardan istifadə olunduqda
• Bu mal istisma edilmədikdə

• Idxal olunan malların qiyməti ixrac olduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca və AR-da onların istehsalının təşkilinə
maneçilik törədildikdə

• Idxal olunan malların qiyməti ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca
• Belə bir idxal yerli istehlakçılara ziyan vurduqda

381. “İxracat vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

√ 28 mart 1995
• 26 oktyabr 2004
• 20 iyun 1995
• 27 mart 2007
• 10 iyun 1997

382. “İxrac nəzəriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

√ 26 oktyabr 2004
• 20 iyun 1995
• 1 fevral 2007
• 27 mart 2007
• 10 iyun 1997

383. “Kontyev effekti” hansı nəzəriyyə əsasında formalaşmışdır?

√ “Henşer-Olin”
• “Merkantilizm”
• “Gözəgörünməz əl”
• “Müqayisəli üstünlüklər”
• “mütləq üstünlüklər”

384. XX əsrdə dunya bazarının formalaşmasının fundamental amillərinə nə aid edilə bilər



• Qlobal sənayeləşməyə aparan iqtisadi fəaliyyətin informasiyalaşması sahəsində inqilabiləşmə
• Dövlətin tənzimləyici rolunun və transmilli korporasiyaların əhəmiyyətinin artırılması
• Dövlətlərin açıq milli iqtisadiyyata yönələn səylərini əlaqələndirməsi
• Müasir dövrün qlobal problemlərinin gələcəkdə ciddi çətinləşməsi təhlükəsi

√ Dünya təsərrüfatında milli iqtisadiyyatların ixtisaslaşmasının və kooperasiyalaşmanın dialektik prosesi kimi başa düşülən beynəlxalq
əmək bölgüsü

385. XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcında beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin təkamülü üçün xarakterik olan başlıca əlamət hansıdır

√ Inkişaf prosesində nisbi müstəqilliyi saxlamaqla xarici iqtisadi əlaqələrin bütün səviyyələrinin və sahələrinin qarşılıqlı asılılıq
dərəcəsinin güclənməsi

• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələr
• Ölkələrarası mübadilə
• Milli gəlirin inkişaf dinamikası
• Beynəlxalq ticarətin qanunauyğunluqları

386.
Dünya bazarın funksiyalarına hansılar daxildir 1. Indikativ milli iqtisadiyyatın vəziyyəti və onun əsas elementləri haqqında
2.istehsalçıların və istehlakçıların məlumatlandırılması 3.Kommunikativ –bazar subyektləri arasında əlaqələrin təmin olunması
4.Tənzimləyici dünya bazar qiymətlərinin sağlamlaşdırılması 5. Sanasionativ –rəqabət mübarizəsi prosesinin sağlamlaşdırılması

√ hamısı
• 2,4
• 4,5
• 5,1
• 1,3

387.
Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin strukturunu sahələr üzrə necə qurmaq olar 1.Əmək resurslarının beynəlxalq miqrasiyası
2.Malların və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti 3.Beynəlxalq valyuta-maliyyə kredit sistemi 4. Kapitalların beynəlxalq hərəkəti 5.
İnformasiyaların və texnologiyaların beynəlxalq mübadiləsi

√ hamısı
• 3,4
• 4,5
• 2,3
• 1,2

388. Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin strukturunu səviyyələr üzrə necə qurmaq olar 1. Fiziki şəxslər 2.Hüquqi şəxslər 3.Təsərrüfat
vahidləri qrupu 4. Milli iqtisadi qruplaşmalar 5. Universal və ya ixtisaslaşmış xarakterli beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

√ hamısı
• 2,3
• 4,5
• 1,3
• 1,5

389. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər hansı ərazilərdə ilk dövlətlərin yaranması ilə təşəkkül tapmışdır

√ Asiyanın və Avropanın
• Azərbaycan
• Qədim Yunanıstan
• Amerika
• Türkiyə

390. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər bizim eradan əvvəl neçənci minillikdə yaranmışdır

√ IV-III
• I-II
• V-VI
• I-V
• V-VI



391. Xarici iqtisadi əlaqələrin vəzifələri nə zaman səmərəli həyata keçə bilər

√ Ölkənin əsaslandırılmış iqtisadi inkişaf proqramı olsun
• Istehsalı genişləndirdikdə
• Yeni mal istehsal etdikdə
• Bazarın tədqiqində
• Birbaşa və dolayı

392. Müasir xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası nəyin əsasında qurulur

√ qlobal iqtisadiyyat ilə milli iqtisadiyyatın əlaqəsini gücləndirmək
• gömrük rüsumlarının artırılması
• ixracın artması
• idxalın artması
• ticarətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi

393. Qloballaşma prosesi nədir: 1.İqtisadi sosial münasibətlərin genişlənməsi; 2.Ölkələrarası inteqrasiyanın genişlənməsi; 3.Xarici ticarət;
4.Əmək resurslarının miqrasiyası; 5.İnjinirinq və informasiya əməkdaşlığı.

√ hamısı
• 2,5
• 1,5
• 3,4
• 1,2

394. Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı hansı tarixi mərhələlərdən keçmişdir 1) Qədim –Şərq sivilizasiyası dövrü 2) Antik Aralıq dəniz
sivilizasiyası dövrü 3) Orta əsrlər dövrü 4)Yeni zaman dövrü 5) XX əsrin sənaye sivilizasiyası dövrü

√ hamısı
• 2,3
• 3,5
• 2,5
• 1,5

395. Müasir xarici iqtisadi əlaqələrin vəzifəsi hansılardır

√ Elmi –texniki strukturlara əsaslanan yeni ixracat sahələrinin sürətli inkişafı
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Qloballaşma
• xarici ticarət siyasəti
• iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi

396. Beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşma prosesinə aiddir

√ Ayrı-ayrı ölkələrin inzibati strukturlarının beynəlxalq mübadiləyə cəlb edilməsi
• Xarici ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
• beynəlxalq əmək bölgüsü
• ölkələr arası mübadilə
• Iqtisadi problemlərin həlli

397. Aksept nədir

√ Tədavülçünün razılığı
• Borcun ödənilməsi
• Borcun yerində ödənilməsi
• Heç bir cavab doğru deyil
• Tədavülçünün narazılığı

398. Hesablaşmaların hansı formaları var



√ Nəqd və nəqdsiz
• əmtəə və qeyri-maddi
• əmtəə və qiymət
• natural  dəyər forması
• Nəqd və daimi

399. Mənimsənilmiş bazar nədir?

√ müəyyən bir məhsulu alan alıcıların məcmusudur
• müəyyən bir məhsulun ilkin istifadəçiləridir.
• müəyyən bir məhsulun istehsalçıları ilə birbaşa müqavilə bağlayan alıcıların bazarıdır
• heç biri doğru cavab deyil
• müəyyən bir məhsulu istifadəsini başa çatdıran alıcılar toplaşdığı bazardır

400. Potensial bazar nədir?

√ müəyyən bir məhsulun alınmasına maraq göstərən alıcıların məcmusudur
• potensial alıcıların və satıcıların toplaşdığı bazara
• potensial hərəkətvericilərin vasitəçilərin, distribyutorların toplaşdığı məkandır
• potensial bazar eyni, oxşar tələbat mallarının satılıb, alındığı məkandır
• müəyyən bir məhsulun alınmasında kənar vasitəçiləri idarə etdiyi bazardır

401. Təşkilatın valyuta hesabına xarici valyuta ilə hansı məbləğ mədaxil edilə bilməz?

√ hesab sahibi tərəfindən valyuta birjasından əldə olunmuş mədləğlər
• alınmış əmtəələrin ödənilməsinə görə  digər valyuta hesabından köçürülmüş məbləğ
• hesab sahibi tərəfindən valyuta birjasında və valuta hərracında əldə olunmuş mədləğlər
• müvəkkil olunmuş bankın, Milli bankın və ya Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə digər daxil olmalar
• ixrac olunmuş əmtəələrin haqqı kimi müvəkkil olunmuş bank tərəfindən xaricdən köçürülmüş və valyuta ehtiyatına qalan məbləğ

402. Xarici valyuta ilə hesablaşmalar necə həyata keçirilir?

√ milli bankın xüsusi icazəsi ilə
• milli məclisin qərarı ilə
• banklar birliyinin sərəncamı ilə
• beynəlxalq valyuta fondunun qərarı ilə
• nazirlər kabinetinin xüsusi icazəsi ilə

403. Kreditlə ödəmə nədir?

√ əmtəənin dəyərinin hissə-hissə ödənilməsidir
• hesablaşmanın ixracçı tərəfindən idxalçıya verdiyi kommersiya krediti əsasında həyata keçirilməsidir
• hesablaşmanın dövlət təminatı verilməklə ödənilməsidir
• hesablaşmanın digər firmadan aldığı borc hesabına ödənilməsidir
• əmtəənin dəyərinin eyni dəyərdə digər əmtəə ilə ödənilməsidir

404. Sadə veksel nədir?

√ bir tərəfin ödəniş vaxtı çatdığı müddətdə digər tərəfə müəyyən pul məbləği ödənilməsi barədə yazılı borc pul öhdəliyidir
• qiymətli kağızların bir növü
• bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrdə özəlləşdirmə çeki
• müəyyən məbləğ göstərilməklə mütləq təəhüdlü pul ödəməsi sənədi
• müəyyən müddət göstərilməklə mütləq təəhhüdlü pul ödəməsi sənədi

405. Satılan məhsulların veksel ödənişi zamanı hansı veksellərdən istifadə olunur?

√ sadə və köçürmə
• sadə və açıq
• müddətli və köçürmə
• faizli və sadə



• açıq və qapalı

406. Hesablaşma çeki nədir?

√ hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinin onun hesabından vəsaiti alanının hesabına köçürülməsi barədə ona xidmət göstərən
banka verdiyi yazılı tapşırıqdır

• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamlar

407. Ödəniş tapşırığı nədir?

√ hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamlar
• pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• pul,  əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı
• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır

408. Akkreditiv nədir?

√ xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır
• vekselləri yazan və ödəniş müddəti başa çatan vekselləri ödəmələri öz öhdəsinə götürən şəxsdir
• səhmdar cəmiyyətinə kapital kimi müəyyən miqdarda pul əməyi ilə müəyyən edilən qiymətli kağızlar
• hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinə onun hesabından banka keçirilməsini təmin edən tapşırıqdı
• pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin ödənilməsinə alıcının razılığı

409. Diler kimdir?

√ öz hesabına və öz adından birja və ya ticarət vasitəçiliyini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxsdir
• vasitəçinin öz xeyrinə müqavilə bağlayan birja
• tez xarab olan malların topdan satıcılarıdı
• Fermer təsərrüfatları ilə əlaqə yaradan komisyonçulardı
• əmtəə birjasında alıcı və satıcılar arasında sazişlərin bağlanmasında ticarət vasitəçisidir

410. Broker kimdir?

√ əmtəə birjasında alıcı və satıcılar arasında sazişlərin bağlanmasında ticarət vasitəçisidir
• vasitəçinin öz xeyrinə müqavilə bağlayan birjadır
• tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır
• Fermer təsərrüfatları ilə əlaqə yaradan komisyonçulardır
• əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsinə vadar etmək üçün təzyiq vasitəsidir

411. Nəqliyyat sənədləri hansı sənədlərdir?

√ yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan sənəddir
• əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən sənədlərdir
• gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsilə yükün daşınmağa qəbul edilməsi təsdiq edən sənəddir
• gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
• satıcını alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi barədə tələbini əks etdirən sənəddir

412. Gömrük tarifinin (rüsumunun) fiskal nəzarət funksiyası nəyə xidmət edir?

√ büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə

• bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsini və digərinin ləngidilməsi vasitəsi ilə istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına təsir
göstərməyə

• sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
• daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına
• milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına



413. Xaricdən mal alınması üzrə agent firması hansı firmalardır?

√ alıcıya istehsalçı-ixracatçının adından verdiyi kreditlərə görə riski öz üzərinə götürən və alıcıdan onun ödəmə qabiliyyətinə malik olması
barədə sübut tələb etməyən firmalardır

• müqavilənin şərtindən asılı olaraq prinsipialın adından və onun hesabına sövdələşmələrin bağlanmasında vasitəçilik edən firmalardır

• öz ölkəsini bir və ya bir neçə sənaye firmasının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış agent müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərən
firmalardır

• öz prinsipialı üçün xaricdən mal alınması əməliyyatlarını yerinə yetirən firmalardır

• öz ölkəsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişləri yerləşdirən və öz ölkəsini alıcısının nümayəndəsi olan
firmalardır

414. Əvvəlcədən yeri, vaxtı müəyyən edilmiş xüsusi və kütləvi xassəyə malik olan malların satış üsulu necə adlanır?

√ Hərrac
• Təqdimat
• Nümunələr zalı
• Anbar
• Birja

415. Cərimə nədir?

√ mövcud müqaviləni pozan fiziki və hüquqi şəxsə tətbiq edilən təsirdir
• bank tərəfindən alqı-satqı prosesi pozulduqda tətbiq olunur
• satılan malın xüsusiyyəti aşağı olduqda tətbiq olunur
• alıcı və satıcının müəyyən vəziyyətlərdə hər birinə tətbiq olunur
• mal alışı zamanı malgöndərənə tətbiq olunur

416. Peniya nədir?

√ borclu tərəf öhdəliyi müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə  verir
• malın alış qiymətinə əlavədir
• borca əlavə olaraq ödənilməli məgləbdir
• qoyulmuş müddətin ötdüyü vaxtlarda tətbiq olunur
• kreditorun tətbiq etdiyi cərimədir

417. Kommersiya obyektinə və onun əhatə etdiyi hüdudlara görə mal bazarları necə bölünür

√ Ölkə və region bazarları
• Ölkə, regional, lokal bazarlar
• Milli və xarici bazarlar
• Lokal və regional bazarlar
• Neft məhsulları və taxıl məhsulları bazarı

418. Bazarın infrastrukturu nədir

√ Bazarın normal fəaliyyət göstərməsinə xidmət edən bazar subyektləri və təşkilati-hüquqi formalarıdır
• Heç bir cavab doöru deyil
• Bazarın normal fəaliyyətinə təsir göstərən auksion və birjalar
• Bazarın normal fəaliyyətinə xidmət göstərən xidmət müəssisəsidir
• Bazarın normal fəaliyyət göstərməsinə xidmət edən topdan və pərakəndə ticarətdir

419. “Mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə bu əməliyyatda mütləq üstünlük qazanır” bu sözlər kimə aiddir

• K.Makkondi
• Xekser-Onlin-Sammuelson
• D.Rikardoya
√ A.Smit
• S.Keyns

420. Fritrederçilik siyasətini ilk dəfə kim tərəfindən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur



• M.Q.Tososkov
√ A.Smit
• T.Man
• D.Rikardo
• C.Saks

421. Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm neçənci əsr üçün xarakterik idi

√ XIX əsr
• XVIII əsr
• XVII əsr
• XVI əsr
• XX əsr

422. “Siayasi iqtisad” termini ilk dəfə olaraq hansı ingilis və fransız iqtisadiçısı işlətmişdir 1. U.Staffor 2. T.Man 3. Ade Mokretyen 4.
A.Smit 5. D.Rikardo

• 2,3,4
√ 1,2,3
• 3,4,5
• 2,3,4
• hamısı

423. Xarici ticarət dövriyyəsi nədir

• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındakı əlaqə
√ Beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iştirak edən ölkələrin idxal və ixrac dəyərinin məcmusunu özündə birləşdirir
• Ölkələrarasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda
• Xarici ölkədə fəaliyyət göstərən bir müəssisə ilə olan əlaqəni
• İki müəssisə arasındakı əlaqələri

424. Xarici ticarət dedikdə nə başa düşülür

√ Ölkənin hər hansı digər ölkə ilə ödənilən idxal və ixrac əməliyyatların- dan ibarət ticarət
• Ölkələrarası mübadilə
• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələr
• Bazarın genişləndirilməsi və bazarın formalaşması
• Bazarın genişləndirilməsi

425. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin neçə faizi xarici ticarətin payına düşür

√ 0.8
• 0.5
• 0.9
• 0.6
• 0.7

426. Dövlətin əlində olan xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsində istifadə edilən əsas vasitələrə aid deyil

• Tarif vasitələri
• Inzibati vasitələr
• Maliyyə-valyuta vasitələri
√ Mədəni- məişət vasitələri
• Texnika vasitələri

427. Azərbaycan meşə materialları sənayesi məhsullarını əsasən hansı ölkələr- dən idxal edir

• İtaliya , İran, Rusiya
• Kanada, Ekvador



√ Gürcüstan, Rusiya
• Braziliya ,Kanada
• Çin, Kanada

428. Singapur , Çili, Finlandiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa regionu 90-cı illərin ortalarında nəyə görə Asiyadan sonra birinci yeri tuturdu?

√ ixracın inkişaf tempinə görə
• milli gəlirin inkişaf dinamikasına
• istehlak səviyyəsinə
• əhalinin məşğuliyyətinə
• investisiya fəaliyyətinə

429. Hansı illərdə Singapur , Çili, Finlandiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa region ixracın inkişaf tempinə görə Asiyadan sonra ikinci yeri
tuturdu?

√ 90-cı illər
• 60-cı illər
• 2000-ci illər
• 80-cı illər
• 70-ci illər

430. Dünya təsnifatının əsasında duran aşağdakılardan hansını xarakterizə edir?1. əhalinin hər nəfərinə düşən gəlir 2. inflyasiya səviyyəsi 3.
xarici ticarət balansı

• 1,3
• Heç biri
√ Hamısı
• 1,2
• 2,3

431. ABŞ tərəfindən informasiya vasitələri və işçi qrupları neçənci illərdə yaradırdı?

√ 1992-1994
• 1998-2000
• 1996-1998
• 1994-1996
• 1990-1992

432. 90-cı illərin ortasında hansı ölkə yenidən liderliyi ələ aldı?

√ ABŞ
• Ispaniya
• Italiya
• Yaponiya
• Almaniya

433. “Yeni sənaye ölkələri!” dedikdə aşağdakilardan hansı nəzərdə tutulur?1. Sinqapur 2. Honkonq 3. Tayvan

• 1,3
• Heç biri
√ Hamısı
• 1,2
• 2,3

434. 80-90-cı illərdə beynəlxalq rəqabət liderliyinin hansı ölkədə almışdır?

• Ispaniya
• ABŞ
√ Yaponiya
• Italiya



• Almaniya

435. Beynəlxalq ticarətində ABŞ-ın rolunun azalması nə ilə bağlıdır?

• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələrlə
• Məhsul istehsalının və ixracının fərqləri ilə
√ Amerika istehsalının rəqabət qabiliyyətinin azalması ilə
• Beynəlxalq bazarların genişləndirilməsi ilə
• Beynəlxalq ticarətin əksər qanunauyğunluqları ilə

436. ABŞ-ın Yaponiya ilə ticarətində defisit il ərzində nə qədər daxil edir?

√ 50-60 mlrd.dollar
• 75-80 mlrd.dollar
• 70-75 mlrd.dollar
• 60-70 mlrd.dollar
• 45-50 mlrd.dollar

437. 1983-cü ildə maşın və avadanlıq ixracına görə hansı ölkə liderlik edirdi?

√ Yaponiya
• Almaniya
• ABŞ
• Ispaniya
• Italiya

438. 1953-cü ildə dünya ixracının neçə faizi ABŞ-ın payına düşürdü?

√ 0.2
• 0.4
• 0.35
• 0.3
• 0.25

439. Neçənci əsrdən etibarən dünyada ticarət olduqca qeyri-bərabər inkişaf etməyə başladı?

√ XX əsrin ikinci yarısı
• XIX
• XVIII
• XVII
• XVI

440. Texniki hesablamalara görə əgər dünya miqyasında ticarət qaydaları ləğv edilərsə , on il ərzində əmtəə bazarlarını həcmi orta hesabla
neçə faiz artar?

• 0.04
√ 0.06
• 0.08
• 0.07
• 0.05

441. “Xammal ixracının genişlənməsi , bununla da iqtisadi artımın əmələ gəlməsi ticarət şərtlərinin pisləşməsinə və əhalinin həyat
səviyyəsinin aşağı düşməsini tələb edir” fikri kimə məxsusdur?

• M.T.Posoşkov
√ Y.Bxaqvatinin
• T.Man
• U.Staffor
• C.Saks



442. Xarici ticarətdən alınan səmərənin təsir sahələrdən biri yanlışdır:

√ İstehsal səviyyəsinə
• Milli gəlirin inkişaf dinamikasına
• İnvestisiya fəaliyyətinə
• İstehlak səviyyəsinə
• Əhalinin məşğiuliyyətinə

443. Xarici ticarətin alınan səmərə netə təsir edir? 1.Milli gəlirin inkişafına 2. Əhalinin məşğuliyyətinə 3. Istehlak səviyyəsinə 4.Investisiya
fəaliyyətinə

√ Hamısı
• Heç biri
• 3,4
• 2,4
• 1,2,3

444. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən parametrlərdən hansı yanlışdır?

• yaxın və uzaq xidmət sahələri
• firmaların stretegiyası və rəqabəti
√ təbii resurları
• istehsal amilləri
• tələbin şərtləri

445. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən parametrlərə hansılar aiddir?1. istehsal amilləri 2. tələbin şərtləri
3. yaxın və üzrə xidmət sahələri 4. firmaların strategiyası və rəqabəti

√ hamısı
• 3,4
• 1,2
• 1,3
• 2,4

446. İri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən neçə mühüm parametr var?

√ 4.0
• 7.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0

447. Beynəlxalq ticarət hər hansı ölkənin bazarına necə təsir edir?

• Bazarın genişləndirilməsinə
• Bazarın iflasına
• Bazarın inkişafına
√ Bazarı genişləndirməyə və bazarın formalaşmasına
• Bazarın formalaşmasına

448. Xekser-Oil nəzəriyyəsi nəyi izah edir?

√ Beynəlxalq ticarətin əksər qanunauyğunluqlarını
• Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələri
• Malların idxal şərtlərini
• Ölkələrarası mübadiləni
• Xarici ticarətin əhəmiyytəini

449. “Siyasi iqtisadın prinsiplləri ”əsərinin müəlifi kimdir?



√ C.S Mil
• T.Man
• U.Staffor
• A.Smit
• D.Rikardo

450. ” Mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə də bu əməliyyatda mütləq üstünlük qazanır” fikri kimə aiddir?

√ A.Smit
• T.Man
• M.T.Posoşkov
• A.de Mokreyten
• U.Stoffor

451. Fritrederçilik siyasəti ilk dəfə hansı alim tərəfindən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur?

√ A.Smit
• T.Man
• M.T.Posoşkov
• A.de Mokreyten
• U.Stoffor

452. Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm hansı əsr üçün xarakter idi?

√ XIX əsr
• XVIII əsr
• XX əsr
• XXI əsr
• XVII əsr

453. Dünya ölkələrində istifadə edilən vergi sistemi nədir

√ Əlavə dəyər vergisi
• Kvota
• Mütərəqqi
• Lisenziya
• Mənfəət vergisi

454. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin iqtisadi metodları

√ Tranzit rüsumlar
• Fiksal rüsumlar
• Himayədarlıq rüsumlar
• Preferensial rüsumlar
• Əlavə dəyər vergisi

455. İdxalı məhdudlaşdıran mürtəce tədbirlər

√ Kompensasiyalı və ya ekvivalent idxal
• Residentlərin öz vasitələri hesabına idxal
• Barter
• Aksizlər
• Kreditlə idxal

456. Dövlətin xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır

√ İxrac fəaliyyəti
• Konsiqnasiya yolu ilə ixrac
• Sərhədyanı ticarət
• Barter əməliyyatları



• Təkrar ixrac

457. Embarqo nədir

√ Hər hansı əmtəənin ölkəyə gətirilməsinə qadağa
• İdxal və ixrac zamanı tarif güzəştləri
• Antidempinq rüsumları
• İdxalın stimullaşdırılması
• Xarici ticarətdən alınan vergi

458. Hər hansı bir əmtəənin , elmi-texniki informasiyanın ölkədən aparılmasına və ya ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyulması necə adlanır

√ Embarqo
• Kvota
• Dempinq
• Subsidiya
• Lisenziyalaşma

459. Ticarət saldosu necə hesablanır

√ İdxal və ixracın fərqi
• İdxal və ixrac edilən xidmətin nisbəti
• İxracı tənzimləyən təşkilat
• İdxalı tənzimləyən təşkilat
• İdxal və ixrac edilən valyutanın nisbəti

460. Advalor gömrük rüsumu nədir

• Kompensasiya rüsumları
• Mal vasitələrinə görə müəyyən edilən gömrük rüsumu
• Xüsusi rüsumlar
• Antidempinq rüsumları
√ Malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanması

461. Xarcici ticarətin tənzimlənməsi vasitələri hansılardır

√ Gömrük rüsumları
• İnfrastruktur
• Gəlir vergisi
• Kredit faizləri
• Yarmarka sistemi

462. Proteksionalizm siyasətinə hansılar aid deyildir

√ İdxalın stimullaşdırılması
• Qeyri-tarif tənzimlənməsi
• Lisenziyalaşdırma
• Kvota
• Tarif tənzimlənməsi

463. Proteksionalizm siyasətinin tədbirlərinə aid olanı göstərin

√ İdxalın məhdudlaşdırılması
• Əlavə dəyər vergisi
• Tarif tənzimlənməsi
• Birbaşa vergilər
• Dempinq

464. Xarici ticarət siyasətinin vasitələri hansılardır



√ Tarif kvotaları
• Asılılıq
• Valyuta siyasəti
• Miqdar nəzarəti
• Müstəqillik

465. Xarici ticarət siyasətinin əsas formaları nədir

√ Azad ticarət
• Ticarət müharibələri
• Tarif kvotası
• Valyuta məzənnəsi
• Azad ticarət zonası

466. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin zəruriliyi nədir

√ Daxili bazarın artırılması
• İxracın artırılması
• Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi
• Dolayı vergi
• İdxalın artırılması

467. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin istiqamətləri hansılardır

√ Xekşer-Onlin – Sammeulson
• F.Engels
• M.Caks
• F.Xayek
• K.Mars

468. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır

√ Azad ticarət siyasəti
• Dövlət tənzimlənməsi
• İqtisadi vasitələr
• İnzibati vasitələr
• Dövlət suverenliyi

469. Xarici ticarət siyasətinin əsas məqsədi nədir

√ Büdcəyə gəlir gətirmək
• Elmi-texniki inqilab
• Ölkənin coğrafi vəziyyəti
• Xarici yardım siyasəti
• Valyuta məzənnəsini artırmaq

470. Xarici iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri

√ Ödəniş balansı siyasəti
• Kadr siyasəti
• Gömrük siyasəti
• Proteksionizm siyasəti
• Valyuta siyasəti

471. Beynəlxalq ticarətin xüsusiyyətləri

√ İnhisar səviyyəsinin yüksək olması
• Valyuta məzənnəsinin yüksək olması
• Gəlirin yüksək olması
• İnfilyasiyanın yüksək olması



• Qiymətin yüksək olması

472. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda xüsusi çəkisinə görə I yerdə hansı sənaye sahəsi durur?

√ Kimya sənayesi
• Metallurgiya
• Aqrar sənaye
• Qara metallurgiya
• İKT

473. Hərracın digər satış obyektlərindən fərqi nədir?

• Hərraclar qısa müddətli olur
• Müştəri qiymətləri tənzimləyir
• Heç biri doğru cavab deyil
• Müştərinin təzyiqi satıcı üzərində yüksək olur
√ Satış qiyməti hərracın keçirildiyi dövrdə müəyyən olunur

474. Hərracın keçirilməsi kim tərəfindən idarə olunur?

• mühasib
• məsləhətçi
√ hərrac komitəsi
• hüquqşünas
• ekspert

475. Avropa birjası nə vaxt yaradılıb?

• 1980-ci ildə
√ 1997-ci ildə
• 1919-cu ildə
• 1986-cı ildə
• 1877-ci ildə

476. Qrantı kimdir?

• agentdir
√ satış hüququ verilmiş şəxsdir
• Istehsalçıdır
• Istehlakçıdır
• satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır

477. Beynəlxalq neft birjası nə vaxt yaradılıb?

√ 1980-ci ildə
• 1919-cu ildə
• 1986-cı ildə
• 1877-ci ildə
• 1997-ci ildə

478. İnkişaf etmiş ölkələrdə birjalar təşkilati-hüquqi nöqteyi-nəzərdən necə bölünür?

• açıq və qapalı birjalar
• qapalı, ümumi və xüsusi birjalar
• ümumi və kütləvi birjalar
√ kütləvi və xüsusi birjalar
• ümumi və xüsusi birjalar

479. Birja komitəsinin səlahiyyətlərinə nə aid deyil?



• birja üçün zəruri olan bölmələrin yaradılması
• birja üzvlərinin ümumi iclasları arasındakı dövrdə bica fəaliyyətinə rəhbərlik edilməsi
√ birjanın iş qaydaları haqqında qərar qəbul edilməsi
• birjanın maliyyə vəsaitlərindən istifadəyə sərəncam verilməsi
• birjanın bütün işləri üzrə dövlət təşkilatlarında təmsil olunması

480. Fyuçers sazişi nədir?

√ fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini həyata keçirməyən fəaliyyətdir

• lizinq əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyat
• pulun adi banka ödənilməsi ilə malın göndərildiyi saziş

• fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini nəzərdə tutan saziş növüdür

• fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməməklə səhmin yaxud
əmtəənin verilməsini nəzərdə tutan saziş növüdür

481. «Əmtəə birjaları və birja ticarəti haqqında» AR-nın qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 2000-ci il
• 1993-cü il
• 2003-cü il
• 1999-cu il
√ 2001-ci il

482. Birja nədir?

• ildə bir dəfə keçirilən topdan bazardır
• əmtəələrin son istehlakçıya satışını həyata keçirən kütləvi satış bazarıdır
• əmtəələrin, xammalın, qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan daimi fəaliyyət göstərən topdan bazardır
√ əmtəələrin, xammalın, qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan vaxtaşırı fəaliyyət göstərən topdan bazardır
• əmtəələrin sonradan satılması üçün topdan bazardır

483. HedJinq nədir?

√ fyuçers birjalarında (heçləşmə qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır
• ticarət agentliklərinin səhlənkarlığından baş verən əməliyyatdır
• tenderlərdəki qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən baş verən əməliyyatlardır
• opsion müqavilələrində qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır
• fors-major hallarının xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunmamış əməliyyatlardır

484. Kütləvi birjalar nədir?

√ Avropa ölkələrində geniş yayılmış fəaliyyət miqyasına görə regional xarakter daşıyan birjadır
• inkişaf etmiş ölkələrdə üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• Avropa ölkələrində geniş yayılmış üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir qurumdur
• ABŞ-da geniş yayılmış birjadır
• İtaliyada yaranmış sonra digər ölkələrdə yayılmış regional birjadır

485. Xüsusi birjalar nədir?

√ üzvlərinin sayı məhdud olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı az olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
• üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir qurumdur
• üzvlərinin sayı qeyri-məhdud olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir

486. Sərgi nədir.

√ bir neçə sahədə tərəqqiyə nail olmaq məqsədi ilə həyata keçirilən baxış tədbiridir.



• sərgi -  topdan satış tədbiri deyil
• sərgi – pərakəndə satış tədbiridir
• bütün cavablar doğrudur
• bazarda ziyarətçiləri məlumatlandırmağı üçün həyata keçirilən nümayiş tədbiridir

487. Riskin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün metodlar hansılardır

√ Statistik və ekspert
• Sorğu və razılaşma
• Müşahidə və statistik metod
• Müşahidə və təhlil
• Ekspert və sorğu

488. İlk univermaq harada, nə vaxt açıldı?

• 1903 Berlin
• 1812 ABŞ
• 1901 Bakı
• 1918 Moskva
√ 1852  Paris

489. Müxtəlif əmtəələr və xidmətlər bazarında yaranmış şərait haqqında xəbər nədir

√ Kommersiya məlumatı
• Kommersiya məxfiliyi
• Kommersiya sirri
• Heç biri
• Marketinq məlumatı

490. Broker əməliyyatları hansı əməliyyatlardır?

√ vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə əməliyyatlardır
• əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək göstərilməsidir
• əmtəələrin alqı-satqı müqavilələrinin bağlanmasıdır

• istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə
əlaqədar həyata keçirilən əməliyyatdır

• ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata  keçirilən əməliyyatlardır

491. Komisyon mükafat nədir?

√ müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin və müqavilələrin təşkilinə görə vasitəçiyə verilən muzd, haqqdır
• mebel mallarının satışından alınan mükafat
• müxtəlif xidmətlərin təşkilinə görə istehsalçıya verilən mükafat
• məişət cihazlarının təhvil verilməsinə görə mükafat
• ərzaq mallarının satışına görə alınan mükafat

492. Kommivoyajer kimdir?

√ ərzaq mallarının ticarət mərkəzində satışını həyata keçirir
• mebel və iri məişət məmulatlarını nümunələrlə satışdır
• malların açıq sərgi nümayişi ilə satılmasıdır
• məişət cihazlarının xırda satıcılardır
• iri ticarət firmalarının səyyar ticarət agenti olub, əmtəələrin nümunələrini alıcılara göstərməklə əmtəələri onlara təklif edir

493. Komissioner kimdir?

√ komission haqqını alıb, öz işini bitirmiş ticarət agenti
• ərzaq mallarının ticarət mərkəzində satışını həyata keçirir
• mebel və iri məişət məmulatlarını nümunələrlə satışıdır
• malların açıq sərgi nümayişi ilə satılmasında iştirak edən şəxs



• öz adından başqasının xeyrinə öz hesabına əmtəə satan vasitəçi

494. Yenidən satma üzrə əməliyyat hansıdır?

√ istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə
əlaqədar həyata keçirilən əməliyyatdır

• ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən əməliyyatdır
• əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək göstərilməsidir
• əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır
• vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə əməliyyatdır

495. Katastrofik risk nədir?

√ gəlirlər itirilir
• müflisləşmə ilə bağlı riskdir
• ikinci dərəcəli mənfəətlərin itirilməsidir
• gəlirlərin bir hissəsinin geri qaytarılmasıdır
• mənfəət itirilir

496. Mümkün risk nədir?

√ mənfəətin itirilməsi ehtimal olunur
• mənfəətlə bərabər, müəssisənin ləğv olunması nəzərdə tutulub
• müflisləşmə, tamamilə müəssisənin dağılması ilə bağlı riskdir
• mənfəətin bir hissəsinin itirilməsi, 2-ci dərəcəli gəlirlərin artması ilə əlaqədar riskdir
• mənfəətin artması ehtimal olunur

497. Risk nədir?

√ kommersiya fəaliyyəti nəticəsində mümkün ziyana məruz qalmaq və ya itkilərin olmasıdır
• mal alınması zamanı yükün korlanması və itirilməsidir
• mənfəətin itirilməsi ehtimalıdır
• mənfəətin itirilməsi və gəlirlərin bir hissəsinin geri alınmaması ehtimaldır
• mümkün xeyirli xüsusiyyətlərə malik mənfəətə nail olmaq üçün atılan addımdır

498. Heçləşmə nədir?

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

499. Klirinq ödənişləri nə vaxt, harada ilk dəfə tətbiq olunub

√ 1775-Böyük Britaniya
• 1920-Bakı
• 1728-ABŞ
• Heç biri doğru deyil
• 1815-Fransa

500. Nəqdsiz hesablaşma nədir

√ Pul dövriyyəsinin bir formasıdır
• Tədiyyədir
• Heç biri doğru deyil
• Pul dövriyyəsinin az tətbiq olunan formasıdır
• Dəyərin dəyişməsidir


