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1. Bu şəhərlərdən hansı dünyanın əsas maliyyə mərkəzlərindən sayılmır?

• Tokio
• Sinqapur
√ Moskva
• London

2. TMK-ların müəyyənləşdirilməsi parametrlərinə aid deyil:

• Ölkə xaricində işləyən əcnəbilərin sayı
√ Daxildə satışın ümumi həcmi
• TMK-ların fəaliyyət göstərdiyi ölkə sayı
• Xarici dövlətlərdə dövr edən pul həcmi

3. İqtisadi təhlilin metodologiyası ... əsaslanır.

√ iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dəyər, istehsalçı üçün resurs xərcinin iqtisadi dəyəri və məcmu qazancın
müəyyənləşdirilməsi) fundamental konsepsiyasına

• XCD-nin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
• Layihənin həyat dövrü boyunca Gəlir-Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına
• Layihənin həyat dövrü boyunca Marjinal Gəlir – Marjinal Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına

4. Marks ölkədən kapital ixracını ... ilə izah edirdi.

√ ölkədəki kapital artıqlığı
• mənfəət norması fərqi
• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar
• mənfi ticarət saldosu

5. Aşağıdakılardan biri dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

√ kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi
• Vahid sivilizasiya nəzəriyyəsi
• Sənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• Iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri

6. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil:

√ ölkədə güclü bank sektorunun olmaması
• istehsal amillərinin pisləşməsi
• daxili rəqabətin zəifləməsi
• daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq

7. Hansı xüsusiyyət firmanın çoxmillətli korporasiya adlanmasına səbəb olur.

√ xarici ölkələrdə əmtəə istehsalı
• xarici ölkələrdə əmtəə satışı
• xarici ölkələrdə marketinq tədqiqatı aparılması
• müxtəlif millətlərdən olan işçilərdən istifadə edilməsi

8. “Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi” beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən
aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur:

√ Milli rəftar prinsipi
• Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi



9. C.Danninqin eklektik modelinin əsas xüsusiyyətləri

√ Deyilənlərin hamısı doğrudur
• Şirkətin müqayisə üstünlüklərinə malik olması
• Yerləşdirmə üstünlüyü
• Beynəlmiləl üstünlük

10. İnvestisiya multiplikator əmsalı ... həcminin dəyişməsindən asılı olaraq, ... dəyişilməsini göstərən əmsaldır.

√ investisyanın; ÜDM-nin
• investisyanın; məşğulluğun
• milli gəlirin; investisiyanın
• yığımın; investisiyanın

11. “Milli istehsal fərqləri müxtəlif istehsal amillərlə, yəni, əmək, torpaq, kapital və həmçinin bu və ya digər əmtəələrə olan daxili tələbatla
təminatın müxtəlif səviyyəsi ilə təyin edilir”-ifadəsi:

√ E. Hekşer və B. Olinin istehsal amilləri qiymətlərinin tarazlaşma teoreminə aiddir İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə aiddir
• Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə aiddir
• Lyeontyev “Paradoksu”-na aiddir
• H.Xaberler nəzəriyyəsinə aiddir

12. R.Kouzun ideyalarından bəhrələnərək ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson və J.Makmanusun yaratdıqları model hansıdır:

√ beynəlmiləl model
• eklektik model
• məhsulun həyat dövrü modeli
• inhisarçı(unikal) üstünlüklər modeli

13. Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilənin kommersiya formalarına aid deyil:

√ mütəxəssislərin miqrasiyası
• incinirinq xidmətləri
• idarəetmə müqavilələri
• ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması

14. İstehsalın miqyas effekti nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır:

√ B.Olin, R. Drize
• E. Hekşer, J.Kravis
• A.Smit, D. Rikardo
• R. Vernon, L. Uels

15. Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya əlaqələrinin qurulması zamanı istifadə olunan əsas metodlardan deyil:

√ beynəlxalq istehsal-texniki kooperasiyalaşma
• podrat istehsal kooperasiyası
• müqavilə qaylasında ixtisaslaşma
• müştərək müəssisələrin yaradılması

16. Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır:

√ R.Vernon, J.Kravis
• E.Xekşer, Q.Xaberler
• A.Smit, D.Rikardo
• M.Porter, B.Olin

17. İstehsal imkanları əyrisi nəyi ifadə edir:

√ bir məhsulun istehsalının digər məhsulun istehsalının azaldılması hesabına artırılması imkanları



• müəyyən məhsulun istehsalı ilə onun alınması üçün mövcud olan resurslar arasında asılılığı
• əmtəəyə olan tələbatın onun qiymətindən asılılığını
• müəyyən məbləğə alına biləcək istənilən iki resursun həcmini

18. Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həcmi daha sürətlə artır:

√ emaledici sənaye sahəsi
• hasiledici sənaye sahəsi
• kənd təsərrüfatı sahəsi
• yüngül sənaye sahəsi

19. Əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir:

√ əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• anjaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
• əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə
• istənilən ölkədə

20. Aşağıdakıların hansı Hymerin “İnhisarçı üstünlüklər” nəzəriyyəsinə aid deyildir?

√ Nəzəriyyənin digər adı “Eklektik Paradigma”dır
• Nəzəriyyə çərçivəsində fəaliyyətin üfüqi və şaquli inteqrasiyasını nəzərdə tutan bir neçə nəzəriyyəyə toxunulur
• Nəzəriyyə yerli şirkətlərlə müqayisədə xarici şirkətlərin malik olduğu üstünlükləri təhlil edir
• Əmtəənin yaşam dövrü nəzəriyyəsi də bu nəzəriyyə çərçivəsində baxılan nəzəriyyələrdən biridir

21. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxil deyil:

√ İnhisarçı üstünlüklər nəzəriyyəsi
• Marksist nəzəriyyəsi
• Neokeyns nəzəriyyəsi
• Neoklassik nəzəriyyə

22. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxildir:

√ Hamısı
• Neoklassik nəzəriyyə
• Neokeyns nəzəriyyəsi
• Marksist nəzəriyyəsi

23. ... nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında mənfəət norması arasındakı mövcud fərq səbəbiylə hərəkət edir.

√ Neoklassik
• Keyns-Olin
• Neokeyns
• Maksist

24. «Tələb və təklif qanununa görə mübadilənin qiyməti elə səviyyədə müəyyənləşdirilir ki, hər bir ölkənin ixracının məcmusu onun
idxalının məcmusunu ödəməyə imkan verir» ifadəsi hansı nəzəriyyənin əsasını təşkil edir:

√ J.S.Millin beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsinin
• A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin
• Q.Xaberler nəzəriyyəsinin
• B.Leontyev «təzadının»

25. «Şuman planına» daxil deyildir:

√ BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması təklifi
• Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaradılması ideyası
• Almaniya və Fransanın kömür və metallurgiya sənayesinin idarə edilməsinin fövqəl milli orqana verilməsi təklifi
• Avropada kömür və polad istehsalının vahid rəhbərlik altında birləşdirilməsi



26. «Marşall planı» həyata keçirilmişdi:

√ 1945-1950-ci illərdə
• 1950-1960-cı illərdə
• 1951-1970-ci illərdə
• 1946-1955-ci illərdə

27. «Marşall planı» əlaqədar idi:

√ Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə
• Avroatomun yaranması ilə
• Ümumi bazarın yaradılması ilə
• Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə

28. TMK-rin Dünya iqtisadiyyatına müsbət təsiri, dünyanın siyasi təşkilatlarına mənfi təsir göstarir “ belə fikri aşağıda ki alimlər irəli
sürüblər

√ A. Toynbi və P. Parkinson
• V. Leontyev və J Samuelson
• E. Hekşer və O.Olin
• C.Damninq və R.Vernon

29. Neokeyns nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında ... səbəbiylə hərəkət edir.

√ tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar
• faiz dərəcəsində mövcud fərq
• mövcud kapital artıqlığı fərqi
• mənfəət norması arasındakı mövcud fərq

30. ......nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkədən tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar səbəbiylə ixrac edilir.

√ Neokeyns
• Maksist
• Keyns-Olin
• Neoklassik

31. «ABŞ-ın Jeneral Motors» şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?

√ avtomobil və raket istehsalı
• pərakəndə satış
• neft email
• energetika

32. “Milli istehsal fərqləri müxtəlif istehsal amillərlə, yəni, əmək, torpaq, kapital və həmçinin bu və ya digər əmtəələrə olan daxili tələbatla
təminatın müxtəlif səviyyəsi ilə təyin edilir”-ifadəsi:

√ E. Hekşer və B. Olinin istehsal amilləri qiymətlərinin tarazlaşma teoreminə aiddir
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə aiddir
• Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə aiddir
• Lyeontyev “Paradoksu”-na aiddir

33. “İstehsal amillərinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rəqabət şəraitində və məhsullarin tam hərəkətli vəziyyətdə olduğu halda
beynəlxalq mübadilə ölkələr arasında istehsal amillərinin qiymətlərini tarazlaşdırır” ifadəsi aiddir:

√ E.Hekşer B.Olin-Samuelson teoreminə
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə
• Lyeontyev «Paradoksu»-na
• A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə



34.
“Əgər hər hansı bir yad ölkə biri özümüzdə hazırlayacağımız qiymətdən daha ucuz qiymətlə hər hansı bir əmtəə ilə təmin edə bilərsə,
onda həmin əmtəəni bizim müəyyən üstünlüyə malik olduğumuz sənaye əməyi məhsulunun bir hissəsinin əvəzinə almağımız daha yaxşı
olardı” ifadəsi aiddir:

√ Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə
• H.Xaberler nəzəriyyəsinə

35. Xarici investisiya cəlbi ilə keçid iqtisadiyyatlı ölkələr qrupunda TOP 5-ə daxil olmayan ölkə

√ Tacikistan
• Azərbyacan
• Qazaxıstan
• Rusiya

36. Əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir:

√ əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• istənilən ölkədə
• əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə
• Ancaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində

37. Əsas beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının tərkibinə nə daxildir:

√ İdxal
• Sığorta
• Yükün nəqli
• Gömrük rəsmiləşdirməsi

38. Əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir:

√ əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• Ancaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
• istənilən ölkədə
• əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə

39. «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində, bu sövdələşmə üzrə görülən işlərin nəticəsində əldə olunan bütün dağ filiz nümunələri və
əlavə məhsullara mülkiyyət hüququ aiddir:

• Mədənlərin sahibinə
• Podrat təşkilatlara
√ Dövlətə
• Sərmayəçinin özünə

40. «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət hüququ nədir:

√ Gəlirin bir hissəsinə
• Bütün satılan məhsula
• Əldə olunan bütün gəlirə
• Bütün istehsal olunmuş məhsula

41. Dərc olunan qiymətlərin tərkibinə daxil deyil:

• birja kotirovkaları
• hərrac qiymətləri
√ firma qiymətləri
• arayış qiymətləri

42. “ABŞ-ın Ceneral Motors” şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?



• energetika
• neft emalı
• pərakəndə satış
√ avtomobil və raket istehsalı

43. “Production Sharing” müqaviləsinin məğzi nədən ibarətdir?

• mənfəətin müstəqil şəkildə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur
• məhsulun daxili bazarda satılmasını nəzərdə tutur
√ məhsul bölgüsü üzrə razılaşma müqavilələri
• mənfəətin birgə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur

44. Adı çəkilən şəhərlərdən hansı dünyanın əsas maliyyə mərkəzlərindən sayılmır?

√ Moskva
• Tokio
• London
• Nyu-York

45. TMK-lar dünya sənaye məhsulunun neçə faizini istehsal edir?

• 80%-ni
√ 70%-ni
• 25%-ni
• 30%-ni

46. Adaptasiyalı (uyğunlaşma) idarəetmə strukturuna aid edilmir:

√ İyerarxiyalı idarəetmə strukturu
• Kross-funksional idarəetmə strukturu
• Layihəli idarəetmə strukturu
• Briqada-funksional idarəetmə strukturu (keyretsu)

47. Dərc olunan qiymətlərin tərkibinə daxil deyil:

• hərrac qiymətləri
• faktiki sövdələşmə və kontraktların qiymətləri
√ firma qiymətləri
• arayış qiymətləri

48. İxracatın stimullaşdırılmasının əsas aləti hansıdır?

• İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
√ İxracın dövlət tərəfindən kreditləşdirilməsi
• İxracın lisenziyalaşdırılması
• İxracın və ixrac kreditlərinin dövlət sığortası

49. Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstəriciyə görə müəyyənləşdirilir:

√ Milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə
• coğrafi mövqeyinə görə
• əhalisinin sayına görə
• ərazisinin ölçüsünə görə

50. İri altı Keyresu şirkətlərinə aid deyil

√ De Benedetti
• Dayiti-Kenqin
• Sumitomo



• Sanva

51. Xətli-funksional idarəetmə sisteminə aid olunmur:

√ şəbəkəli idarəetmə strukturu
• beynəlxalq divizion-məhsul strukturu
• beynəlxalq divizion-reqional strukturu
• qarışıq divizion strukturu

52. Kreditor-ölkələr üçün borc böhranının yaxın nəticələri aşağıdakılarla əlaqədar olmuşdur:

√ maliyyə ehtiyatlarının inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə axımı
• inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən tələbin azalması;
• TMB-lər iflasa uğraması;
• TMB-lərin maliyyə ehtiyatlarının bir hissəsinin donması;

53. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Yaponiyanın TMK-rına aid deyil?

√ Eli Lilly And Corp
• BP Plc
• Vodafone Group Plc
• HSBC Holdinqs Plc

54. Təşkilatı strukturların qurulmasına təsir edən spesifik amillərə aid edilmir:

√ Ölkənin xarici borcunun xidmət edilməsi
• Görülən işlərin keyfiyyəti və izafı dəyərin yaranması;
• Qloballaşma Modelləşdirmə;
• TMK-rın iqtisadi sistemlərin açıqlığı, funksiyaların inteqrasiyası və çarpazlaşması;

55. TMK-rın idarəetmə sisteminə tələb olunan sistemli tələblərinə aid edilmir:

√ Ölkənin reqionların sosial-iqtisadi rayonlaşmasının planlaşdırılması;
• Müəyyən mühitə görə sistemin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü;
• Sistemin dağılmasına təsir edən meyllərin aradan qaldırılması qabiliyyəti;
• Dəyişkən mühitə adaptasiya qabiliyyəti

56. Bu TMK-dan hansı ABŞ-ın deyil?

√ Bayer
• Motorola
• Ceneral Elektriks
• İBM

57. Royalti anlayışının məğzi aşağıda göstərilən cavablardan hansına uyğun gəlir?

√ Lisenziya müqaviləsinin reallaşması zamanı alıcının satıcıya ödədiyi ödənişi
• İcarə haqqının ödənilməsi
• Françayzinq xidmətinə görə ödənişlər
• İncinirinq xidmətinə görə ödənişlər

58. Aşağıda göstərilən mallardan hansı beynəlxalq hərraclarda satılmır?

√ texnologiya
• yuyulmamış yun
• çay
• xəz-dəri məhsulları

59. Milyarderlərinin sayı ən çox olan ölkə hansıdır?



√ ABŞ
• Yaponiya
• Səudiyyə Ərəbistanı
• Böyük Britaniya

60. «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində, bu sövdələşmə üzrə görülən işlərin nəticəsində əldə olunan bütün dağ filiz nümunələri və
əlavə məhsullarа mülkiyyət hüququ aiddir:

√ Dövlətə
• Sərmayəçinin özünə
• Mədənlərin sahibinə
• Podrat təşkilatlara

61. «Məhsulun pay bölgüsi» sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət hüququ nədir:

√ Gəlirin bir hissəsinə
• Bütün istehsal olunmuş məhsula
• Əldə olunan bütün gəlirə
• Sərmayə qoyulmuş obyektin bütün ərazi və resurslarına

62. Bizim ölkədə kim xarici sərmayəçi sayılır:

√ Xarici fiziki və hüquqi şəxslər
• Daimi xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları
• Səhmdar cəmiyyətlər
• Milli müəssisələrin xarici filialları

63. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

√ sahibkarlıq fəaliyyəti obyektinə qoyulan xarici capital
• əmək
• idarəetmə təcrübəsi
• torpaq

64. Sənaye məqsədləri üçün iri kreditlərin verilməsi:

√ Layihə maliyyələşdirilməsi dемəкdir
• Uzunmüddətli borc dемəкdir
• Portfel investisiyası dемəкdir
• Səhmlərin alınması dемəкdir

65. Texnologiyaların ötürülməsinin ən mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• incinirinq müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• Forfeytinq

66. R.Kouzun ideyalarından bəhrələnərək ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson və C.Makmanusun yaratdıqları model hansıdır:

√ beynəlmiləl model
• eklektik model
• məhsulun həyat dövrü modeli
• inhisarçı(unikal) üstünlüklər modeli

67. Aşağıdakılardan biri TMK-ın istehsal sferasında meyl etdikləri əsas sahələr sırasına daxil deyil:

√ metallurgiya sənayesi
• kimya sənayesi
• elektronika sənayesi



• avtomobilqayırma sənayesi

68. Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilənin kommersiya formalarına aid deyil:

√ mütəxəssislərin miqrasiyası
• incinirinq xidmətləri
• idarəetmə müqavilələri
• ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması

69. Aşağıdakılardan biri ölkənin kapital axınını tənzimləməsinin maliyyə metodlarından asılı deyil:

√ texniki köməkliyin göstərilməsi
• sürətli amortizasiya
• kreditlərin sığortası və təminatı
• vergi güzəştləri

70. Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini stimullaşdıran aimllərdəndir:

√ milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclənməsi
• xarici ticarət dğvriyyəsinin 40%-ə qədərinin qeyri-tarif məhdudiyyətlərə məruz qalması
• qara bazarda valyuta kursunun rəsmi kursdan 20% və daha çox kənarlaşması
• rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması

71. İstehsalın miqyas effekti nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır:

√ B.Olin, R. Drize
• E. Hekşer, C.Kravis
• A. Smit, D. Rikardo
• R. Vernon, L. Uels

72. İnhisarçı (unikal) üstünlüklər modelinin müəllifi kimidir:

√ S.Xaymer
• C.Qelbreyt
• R.Vernon
• P.Bakli

73. Ceneral Motors Corparation kompaniyasının əsası nə vaxt qoyulmuşdur?

√ I dünya müharibəsi illərində
• XIX əsrin sonlarında
• 1930-cu illərdə
• II dünya müharibəsindən sonra

74. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir?

√ Yunilever
• Siemens
• Bayer
• Basf

75. Dünya avtomobil bazarında hansı ölkə lider ölkələrdən sayılmır?

√ Norveç
• Yaponiya
• Böyük Britaniya
• Almaniya

76. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı kapital ixracını şərtləndirən səbəblərə aid edilmir?



√ vətənpərvərlik hisslərinin aşağı olması
• xarici ölkələrdə işçi qüvvəsinin ucuzluğu
• kapitalın “nisbi” artıqlığı
• kapitalı qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin olması

77. Kapital ixracında biznes subyektinin əsas məqsədi nədir?

√ mənfəətin maksimumlaşdırılması
• beynəlxalq rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi
• bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin yayılması

78. Birbaşa xarici investisiya dedikdə nə başa düşülür?

√ ixrac olunan kapitalın üzərində nəzarətin təmin olunması
• Bank köçürmələri ilə kapitalın başqa ölkəyə keçirilməsi
• xarici ölkələrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerləşdirilməsi
• kapitalın texnologiya formasında ixrac edilməsi

79. Konyunktura dedikdə nəzərdə tutulur:

√ əmtəə bazarları
• sahəvi
• artan
• azalan

80. Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• incinirinq müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• forfeytinq

81. Satış üçün istehsal olunmuş əmtəələr istehsalçı tərəfindən ölkə hüdudlarında reallaşdırılırsa, bu cür təsərrufat münasibətlərinin forması
hansı sayılır:

√ Daxili bazar
• Xarici bazar
• Milli bazar
• Milli ticarət

82. İnhisarcı rəqabət bazarı aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə edilir:

√ Konkret məhsulun istehsalı üzrə iri inhisarcının olması ilə
• Bazarda bir neçə iri inhisarçı və xeyli xırda firma vardır
• İnhisarçılar tərəfindən qiymətlər süni şəkidə şişirdilir
• Konkret məhsul istehsalı üzrə rəqabət aparan çoxlu istehsalçılar mövcuddur

83. Təmiz inhisar bazarına xas deyil:

√ “Qiymət ayrı seçkiliyi” mövcuddur
• Əmtəə göndərənlərin sayı birdir
• Əmtəə göndərənlərin sayı çoxdur
• İstehsal həcminin seçilməsində optimal variant mövcüddur

84. Təmiz rəqabət bazarına xas deyil:

√ Yeni xarakterli əmtəələrin qiymətləri bir-birindən ciddi fərqlənir
• Xarici ticarət subyektlərinin çoxsaylı olması
• Əmtəələrin qiymətləri bir-birinə yaxınlaşmağa meyl edir



• İxracatçının uduşu mal göndərilməsi həcminin artması hesabına başa gəlir

85. Dünyanın əsas transmilli şirkətləri milli xüsusiyyətlərinə görə, hansı ölkələr qruplarına aiddir?

√ ABŞ, Yaponiya və Avropa İttifaqı
• Avropa İttifaqı və MDB
• ABŞ və Latın Amerikası
• Yaponiya və Avstraliya

86. Аşаğıdа аdı çəkilən banklardan hаnsı dünyа «foreks» bazarında lider bank кimi sayılmır?

√ Nikoyl
• Sitibank
• Deytçe bank
• Shase Мunhatten

87. Dünya maliyyə bazarında transmilli şirkətlərin hökümranlığının əsasını nə təşkil edir:

√ Birbaşa investisiyalar
• Borc kapitalı
• Kreditlər
• Portfel investisiyaları

88. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti anlayışına aid deyildir:

√ Yerli şirkətlərin səhm və istiqrazlarının əldə edilməsi
• Xarici partnyorlarla əməliyyatlar üzrə ödənişlər
• 5 ildən az olmayan mşddətə xarici partnyorlara borcların verilməsi
• Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin səhmlərinin əldə edilməsi

89. Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil:

√ Pulların yuyulması
• Ölkədə həddən artıq kapital yığmı
• Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə ucuz işşi qüvvəsinin mövcudluğu

90. Iri şirkətin mövcud fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa istehsal əlaqəsi olmaya sahələrə dахil оlмаsı necə adlanır:

√ Diversifikasiya
• Inhisаrlаşmа
• üfügi inteqrasiya
• Ixtisaslaşma

91. Müasir dövrdə AIZ (Azad Iqtizadi Zona) dedikdə aşağıdakı məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş ərazi başa düşülür:

√ Tarifsiz ticarət və xarici sərmayəçilərin təsərüffat fəaliyyəti üçün güzəştli şəraitin yaradılması
• Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
• Milli inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsi
• Ciddi gömrük nəzarətinin aparılması

92. Nəqliyyat xidmətlərini təklif edən və həmin məxsusi növ əmtəələrə tələbatı olan tərəf arasında olan müqavilələr dairəsi aşağıdakıdır

√ Dünya fraxt xidməti bazarı
• Dünya nəqliyyat xidməti bazarı
• Dünya xidmət bazarı
• Dünya sərnişin nəqliyyatı bazarı

93. İstehsal prosesinin təşkili, texnologiyanın tətbiqi və obyektlərin istismarı üzrə beynəlxalq xidmətlər:



√ incinirinq adlanır
• pablisiti adlanır
• lizinq adlanır
• icarə adlanır

94. Müştərinin sifarişi ilə təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə məsləhətlər necə adlanır?

√ Konsaltinq
• Monitorinq
• Imicmeykerlik
• incinirinq

95. Beynəlxalq iqtisadi konflikt-lə-rin əsas mənbəyi hansıdır:

√ Dövlətlərin xarici iqtisadi siyasətindəki fərqlər
• Milli təsərrüfatların səmərəliliyində mövcud olan ciddi fərqlər
• Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyətlər
• Müxtəlif ölkə hökümətləri tərəfindən həyata keçirilən proteksionizm siyasəti

96. Sahibkarlıq kapitalına aşağı-dakılar aiddir:

√ birbaşa investisiyalar
• dövlət investisiyaları
• ssudalar
• fərdi investi-siyalar

97. Müxtəlif risklərin sığortalanması üzrə xidmətlər kompleksı necə adlanır:

√ sığorta xidmətləri
• maliyyə xidmətləri
• marketinq xidmətləri
• bank xidmətləri

98. Birbaşa xarici investisiya dedikdə başa düşülür:

√ xaricdə öz istehsalının yaradılması
• yerli firmaya borc verilməsi
• xarici firmaya maliyyə vəsaitinin faizlə verilməsi
• yerli firmanın səhmlərinin alınması

99. Azad iqtisadi zona dedikdə əsasən nə başa düşülür:

√ xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad olan ayrıca götürülmüş ərazi
• gömrük tarifləri tətbiq olunmayan ərazi
• müəyyən ölkənin muxtar ərazisi
• rüsumsuz ticarət zonası

100. Xarici investisiyaların tənzimlənməsinin əsas üsulu hansıdır:

√ milli və beynəlxalq hüquq
• ikitərəfli sazışlər
• çoxtərəfli sazişlər
• qlobal hüquq

101. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin subyektlərinə kim aid deyil:

√ ölkə daxilində kənd təsərrüfatına sərmayə qoyan fermerlər
• korporasiyalar
• hökümət təşkilatları
• kommersiya bankları



102. Portfel investisiyalar nə cür həyata keçirilir:

√ pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə
• texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə
• ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə
• elmi tədqiqatların nəticələri ilə mübadilə yolu ilə

103. Hansı xüsusiyyət firmanın çoxmillətli korporasiya adlanma¬sına səbəb olur.

√ xarici ölkələrdə marketinq tədqiqatı aparılması
• xarici ölkələrdə əmtəə satışı
• xarici ölkələrdə əmtəə istehsalı
• müxtəlif millətlərdən olan işçilərdən istifadə edilməsi

104. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir:

√ incinirinq xidmətləri
• birbaşa investisiyalar
• borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri
• iqtisadi kömək

105. Aşağıda göstərilən dünyanın ən çox təbii gaz ehtiyatları hansı ölkələrdə mövcuddur:

√ Rusiya, İran, Katar
• Rusiya, Kanada, ABŞ
• ABŞ, BƏE, Səudi Ərəbistan
• Norvec, Azərbaycan, Kazaxstan

106. Aşağıda göstərilən hansı ölkələrdə idxal nefti istifadə olunur

√ Yaponiya, İtaliya, Böyük Britaniya
• CAR, Norvec, Yaponiya
• Yaponiya, CAR, Fransa
• Çin, Yaponiya, Türkmənistan

107. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank aktivlərinin həcminə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Sumitomobank
• P.MorganChase&Co
• Miruho Financial Group
• Sitigroup

108. Qiymətli kağızların kursu dedikdə başa düşülür:

√ Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların müəyyən zaman anındakı bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün həmin qiymətli kağızların 1 il ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 ay ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 həftə ərzindəki orta bazar qiyməti

109. Səhmlərin nəzarət paketi dedikdə başa düşülür:

√ investora müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən səhmlərin miqdarı
• korporasiyanın buraxdığı bütün səhmlərinin miqdarı
• korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı səhmlərin miqdarı
• investorun müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən rəsmi sənədlər toplusu

110. Fond bazarının kapitallaşması hansı göstərici ilə müəyyənləşdirilir?

√ dövriyyədə olan qiymətli kağızların məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə



• dövriyyədə olan imtiyazlı səhmlərin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan dövlət imtiyazlarının məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan xarici korporasiyaların səhmlərinin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə

111. Səhmdar cəmiyyətin kapitallaşması dedikdə nə başa düşülür?

√ müəyyən zamanda korporasiyanın adi səhmlərinin məcmu bazar dəyəri
• müəyyən zamanda korporasiyanın adi səhmlərinin məcmu nominal dəyəri
• 1 il ərzində korporasiyanın imtiyazlı səhmlərinin orta bazar dəyəri
• 1 ay ərzində korporasiyanın imtiyazlı səhmlərinin orta bazar dəyəri

112. BXİ-lərin idxal indeksi ölkənin nəyə olan qabiliyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verir?

√ BXİ-lərin cəlb olunması qabiliyyətini;
• BXİ-lərin həm idxalı həm ixracı qabiliyyətini;
• BXİ-lərin ixrac olunma qabiliyyətini;
• ölkənin BXİ-nin ən mənfəətli sahələrə yatırılması qabiliyyətini

113. Birbaşa xarici investisiyaların(BXİ) idxal indeksinə neçə əmsalın orta ölçüsü kimi götürülür?

√ 3.0
• 5.0
• 4.0
• 6.0

114. “Kapitallaşma” dedikdə başa düşülür:

√ şirkətin vəsaitlərinin (xalis gəlirin bir hissəsinin dividentlərin və s.) kapitala çevrilməsi,hansıki nəticə etibarı ilə şirkətin xüsusi
vəsaitlərinin həcmini artırır

• dövlət büdcələri vasitəsi ilə korporativ vəsaitlərin qovuşaraq kapitala çevrilməsi
• şirkətin vəsaitlərinin yalnız xarici ölkələrdə kapitala çevrilməsi
• şirkətin gəlirlərinin bir hissəsinin yenidən əsas fəaliyyət sahəsinə yatırılması

115. “Transmilliləşmə” indeksi nəyi göstərir?

√ Şirkətin beynəlxalq biznesə cəlb olunma dərəcəsi
• Şirkətin kapital ixracının həcmini
• Şirkətin xarici ölkə bazarlarındakı satış həcmini
• Şirkətin əsas fəaliyyət sahəsindən fərqli sahələrə xarici ölkələrdə investisiya qoyuluşlarının artımını

116. “İnvestisiya fondu” dedikdə başa düşülür:

√ yalnız qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyərini həyata keçirən və səmdar cəmiyyəti formasında fəaliyyət göstərən təşkilat;
• istehsal sahələrinə kapital qoyuluşunu təşkil edən təşkilat;
• bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrinə kapital qoyuluşunu təşkil edən təşkilat;
• yalnız qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyətin həyata keçirən qeyri-büdcə fondları

117. İnvestisiya bazarı dedikdə başa düşülür:

√ istehsalı və mal daşımasını təşkil etmək üçün lazım olan avadanlıqların və nəqliyyat vasitələrinin alqı-satqı bazarı
• investisiya üçün lazım olan resursların satış bazarı
• investisiya resurslarının alqı-satqısının daxili və xarici bazarı
• istehsalı təşkil etmək üçün lazım olan avadanlıqların satış bazarı;

118. İnvestisiya riski dedikdə başa düşülür:

√ investisiya fəaliyyəti şəraitinin qeyri-müəyyənliyi ilə bağlı olaraq kapital və yaxud gəlir formasında maliyyə itgilərinin yaranması
ehtimalı

• investisiya fəaliyyətinin müəyyənliyi ilə bağlı olaraq yalnız gəlirin itirilməsi ehtimalı
• investisiya rejiminin pisləşməsi şəraitində işə qoyulmuş kapitalın bütövlüdə itirilməsi



• investisiya rejiminin pisləşməsi şəraitində yalnız gözlənilən gəlirin itirilməsi

119. İnvestisiya portfeli dedikdə başa düşülür:

√ müəyyən investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış investisiya obyektlərinə kapital qoyuluşu məcmusu
• Müəyyən investisiya strategiyasa uyğun formalaşdırılmış makro səviyyədə həyata keçirilən kapital qoyulşunun məcmusu
• müəyyən investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış yalnız mikro səviyyədə və yalnız istehsal sahələrinə edilən kapital qoyuluşu
• Şirkətin eyni zamanda bir neçə sahibkarlıq obyeklərinə edilən investisiyaların məcmusu

120. Qiymətli kağızların investisiya keyfiyyəti dedikdə nə başa düşülür.

√ Qiymətli kağızların gəlirliliyi, riski və likvidliyi baxımından ümumiləşdirilmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların yalnız gəlirliliyi baxımından ümumilliləşdirlmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların yalnız risk baxımından ümumilliləşdirlmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların yalnız likvidlik baxımından ümumilliləşdirlmiş xarakteristikası

121. İnvestisiya dedikdə başa düşülür

√ Mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkkarlıq obyektlərinə qoyulan kapital
• yalnız xarici ölkələrdə gəlir əldə etmək məqsədiləsahibkarıq obyektlərinə qoyulan kapital
• yalnız istehsal sahələrinə gəlir əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq obyektlərinə qoyulan kapital
• yalnız emal sənayesi sahələrinə gəlir əldə etmək məqsədilə xarici ölkələrin hasilat sənayesinə qoyulan kapital

122. İnvestisiyaların diversifikasiyası dedikdə nə başa düşülür?

√ investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və yaxud dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olan investisiya strateji növü
• ancaq yeni sənaye ğlkələrinin korparasiyaların əsas olan investisya strategiyası növü
• şirkətin digər şirkətlərdə birgə investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
• investisiya fəaliyyətinin xarici ölkələrin iqtisdiyyatında genişləndirilməsi

123. Vençur maliyyələşməsi deyəndə nə başa düşülür.

√ böyük risklə səciyyələnən yeni fəaliyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• Böyük risklə səciyyələnən ənənvi fəalyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• ən aşağı risklə səciyyələnən ənəvi fəaliyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• ən aşağı risklə səciyyələnən yeni fəalyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi

124. Səhm anlayışı altında başa düşülür:

√ Səhmdar cəmiyyətinin kapitalında sahibkarın iştirakını təsdiqləyən qiymətli kağız
• Səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətində üzvlüyünü təsdiqləyən hüquqi sənəd
• Dövlətin maliyyə maliyyə dövriyyəsinə buraxdığı istiqrazlar
• Korporasiyanın sahibkarlığının təsdiqləyən və ona mütəmadi imkan verən hüquqi sənəd

125. Birbaşa xarici investisiya dedikdə nə başa düşülür?

√ Kapitalın ixrac edilməsi yolu ilə yaradılmış bir neçə nəzarətin təmin edilməsi və mənfəətin dividend formasında mənimsənilməsi
• Kapitalın ixrac edilməsi yolu ilə mənfəətin faiz formasında mənimsənilməsi
• Kapitalın pul formasında ixrac pul formasında ixrac edilməsi yolu iləxammal və digər iqtisadi resurslarıa çıxışın əldə verilməsi
• Kapitalın pul formasında ixrac edilməsi

126. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti neoklassik nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

√ Con Stüart Mill
• Adam Smit
• David Rikardo
• E.Hekşer

127. Kapital ixracı dedikdə nə başa düşülür?



√ Öz ölkəsindən kənarda investisiya qoyuluşu həyata keçərək maksimum gəlir əldə edilməsi və onun uzuznmuddətlinin təmin edilməsi
• Maksimum əmtəə ixrac edərək maksimum gəlirin əldə edilməsi
• Maksimum pul ixracı edərək maksimum gəlirin əldə edilməsi
• Zəif ölkələrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu həyata keeçirirək həmin ölkələrin təbii resurslarına nəzarətin təmin olunması

128. Avropa İttifaqında kapitalın sərbəst hərəkəti prinsipi hansı müqavilədə təsbit edilmişdir?

√ Roma müqaviləsində
• London müqaviləsində
• Paris müqaviləsində
• Amstrdam müqaviləsində

129. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bölmə ikitərəfli investisiya razılaşmalarında olmur?

√ razılaşmanın fəaliyyət müddəti ərzində investor tərəfindən investisiyanı qəbul edən ölkənin dövlət büdcəsinə köçürüləcək vergilərin
həcmi

• razılaşmanın predmeti və onun fəaliyyət müddəti
• investisiya qəbul edən ölkənin investisiyanı qəbul etmə şərtləri
• investora münasibətdə investisiya rejimi şərtləri

130. Aşağıda göstərilənlərdən hansı investisiya rejimləri növünə aid deyil?

√ qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə əsaslanan rejim
• daha əlverişli şəraitin yaradılması rejimi
• milli rejim
• ədalətli və bərabərhüquqlu rejim

131. BXİ nöqteyi nəzərindən ölkənin investisiya cəlbediciliyi nəzəriyyəsinin əsasında hansı konsepsiya dayanır?

√ OLİ konsepsiyası;
• nisbi üstünlüklər konsepsiyası;
• “durna qabarı” konsepsiyası;
• internalizasiya nəzəriyyəsi;

132. “İnvestisiyanın qocalması” deyiləndə başa düşülür:

√ uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lər xərclərin artmasına gətirib çıxarır, ola bilər ki, gəlirlər formasında ölkədən çıxarılan resursların
həcmi yatırılan BXİ-lərin həcmini üstələsin

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lərdən əldə edilən gəlirlər investisiya qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatına yenidən mərhələ-mərhələ
yatırılsın.

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin hasilat sənayesinə kapitalın yatırılması

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinə kapitalın yatırılması və əldə edilən gəlirlərin həmin
ğlkənin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilməsi

133. Ölkənin kapital resurslarının artma effekti dedikdə başa düşülür:

√ birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə məcmu kapital fondunun həcminin artması
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı yerli rezidentlərin kapital ixracına meylinin güclənməsi
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı portfel investisiyaların artması
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə korporativləşmə prosesinin güclənməsi

134. İnvestisiya iqlimi dedikdə başa düşülür:

√ xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi, iqtisadi siyasi və sosial amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən iqtisadi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən siyasi amillərin məcmusu

135. İdxalı əvəz edən sahələrin inkişaf etdirilməsi siyasətinin əsas vəzifəsi aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

√ yeni və yaxud zəif inkişaf etmiş sahələrin müdafiəsi



• idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına kvotaların qoyulması
• ölkənin milli istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün idxal olunan texnologiya və avadanlıqlara qoyulan rüsumların götürülməsi
• milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədilə idxal olunan məhsulların 50 %-dən çoxuna embarqo qoyulması

136. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə “digər investisiyalara” aid edilən investisiyalar sonda kapital ixracının hansı
formasına aid edilir?

√ ssuda (maliyyə) kapitalına
• məhsuldar kapitala
• birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illərdə məhsuldar kapitala
• həm məhsuldar kapitala, həm də ssuda kapitalına

137. Derivativlər dedikdə nə başa düşülür?

√ opsionlar, forward kontraktları və svop əqdlər
• yalnız opsionlar
• yalnız forward kontraktları
• müddəti 1 ildən çox olan sertifikatlar və depozitlər

138. Portfel investisiya formasında kapital nələrə və hansı sahələrə yatırılır?

√ səhmlərə və qiymətli kağızlara
• Bank sektoruna və qiymətli kağızlara
• istehsal sahələrinə və qiymətli kağızlara
• yalnız qiymətli kağızlara

139. Qeyri-maddi aktivlərə aid edilmir:

√ reinvestisiya olunmuş gəlirlər
• Şirkətin əldə etdiyi lisenziyalar
• nou-hoular
• idarəetmə təcrübəsi

140. Birbaşa xarici investisiyalar ibarətdir:

√ kapital resurslarından və qeyri-maddi aktivlərdən
• kapital resurslarından və dividend formasında gözlənilən gəlirlərdən
• qeyri-maddi aktivlərdən və gözlənilən gəlirlərdən
• yalnız kapital resurslarından

141. Maliyyə və yaxud ssuda kapitalı formasında həyata keçirilən beynəlxalq investisiya sahibinə hansı formada gəlir gətirir?

√ faiz formasında
• dividend formasında
• həm faiz, həm də dividend formasında
• investisiya qəbul edən ölkənin büdcəsindən investisiya sahibinə verilən mükafat formasında

142. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə beynəlxalq investisiyalar neçə qrupda təsnifləşdirilir?

√ 3 qrupda
• 4 qrupda
• 5 qrupda
• 6 qrupda

143. İnzibati amirlik sistemi dağıldıqdan sonra, yəni XX əsrin 90-cı illərində Mərkəzivə Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatına yatırılan
birbaşa xarici investisiyalar praktiki olaraq:

√ artmışdır
• ilk illərdə artmış, sonrakı mərhələlərdə kəskin şəkildə azalmışdır
• ilk illərdə artmış, sonrakı mərhələlərdə dinamik şəkildə azalmışdır



• kəskin şəkildə azalmışdır

144. İnvestisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin funksiyaları aşağıdakılardır?

√ Hamısı
• Tənzimləyici
• Nəzrətedici
• Stimullaşdırıcı

145. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin (MİGA) məqsədi ...

√ xarici investisiyaları qeyri-kommersial risklərə qarşı qorumaqdır
• xarici investisiyaları kommersial risklərə qarşı qorumaqdır
• xarici investorlarla dövlətlər arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir
• xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir

146. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan “Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi”ndə ... ifadə olunur

√ Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi
• Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi
• Milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi
• Yerli investora ən çox himayə edilən xarici investorun tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi

147. «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu:

√ Bonusdur
• ƏDV-dir
• Aksiz rüsumudur
• Istehsal olunmuş məhsula vergidir

148. Transmilli strateji alyanslar dedikdə.... başa düşülür?

√ İqtisadi fəaliyyətin uzun müddətli koordinasiyasının həyata keçirildiyi TMK sazişlərinin müxtəlif formaları
• İstehsal müstəqilliyini saxlayan lakin ticarət fəaliyyəti müstəqilliyini itirən şirkətlər birliyi
• Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi
• Müvəqqəti razılaşmalar əsasında birgə layihələrin reallaşdırılması məqsədilə iqtisadi subyektlərin spesifik bilik forması

149. Konsorsium dedikdə .....başa düşülür?

√ Müvəqqəti razılaşmalar əsasında birgə layihələrin reallaşdırılması məqsədilə iqtisadi subyektlərin spesifik bilik forması
• İqtisadi fəaliyyətin uzun müddətli koordinasiyasının həyata keçirildiyi TMK sazişlərinin müxtəlif formaları
• Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi

• Gəlirlərin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu və onların fəaliyyət nəticələrinə əsasən bölüşdürülməsinin həyata keçirildiyi inhisar
birliyi

150. Trest dedikdə.....başa düşülür?

√ İştirakçılarının istehsal, ticarət fəaliyyəti və hüquqi müstəqilliklərini itirdikləri birlik forması
• İstehsal müstəqilliyini saxlayan lakin ticarət fəaliyyəti müstəqilliyini itirən şirkətlər birliyi
• Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi
• Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi

151. Konsern dedikdə.....başa düşülür?

√ Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi

• Gəlirlərin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu və onların fəaliyyət nəticələrinə əsasən bölüşdürülməsinin həyata keçirildiyi inhisar
birliyi

• Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi
• İştirakçılarının istehsal, ticarət fəaliyyəti və hüquqi müstəqilliklərini itirdikləri birlik forması



152. Pul dedikdə..... başa düşülür?

√ Gəlirlərin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu və onların fəaliyyət nəticələrinə əsasən bölüşdürülməsinin həyata keçirildiyi inhisar
birliyi

• İştirakçılarının istehsal, ticarət fəaliyyəti və hüquqi müstəqilliklərini itirdikləri birlik forması
• Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi
• Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi

153. Sindikat dedikdə.... başa düşülür?

√ İstehsal müstəqilliyini saxlayan lakin ticarət fəaliyyəti müstəqilliyini itirən şirkətlər birliyi

• Gəlirlərin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu və onların fəaliyyət nəticələrinə əsasən bölüşdürülməsinin həyata ke,irildiyi inhisar
birliyi

• Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi
• Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi

154. Kartel dedikdə.....başa düşülür?

√ Razılıq əsasən fəaliyyət göstərən, istehsal və ticarət fəaliyyət müstəqilliyini qoruyan şirkətlər birliyi
• İstehsal müstəqilliyini saxlayan, lakin ticarət fəaliyyəti müstəqilliyini itirən şirkətlər birliyi

• Gəlirlərin ortaq fonda akkumulyasiya olunduğu və onların fəaliyyət nəticələrinə əsasən bölüşdürülməsinin həyata keçirildiyi inhisar
birliyi

• Hüquqi və təsərrüfat müstəqilliklərinin qoruduğu müxtəlif sahə şirkətlərinin birliyi

155. Yüksək mənfəət əldə etmək üçün TMK nə edir:

√ BƏB istifadə etməsi
• Dünyanın müxtəlif yerlərində istehsalın diversifikasiyası
• daxili bazarlara xüsusi yanaşması
• ölkələrin mütləq üstünlükdən istifadə etməsi

156. TMK-rin beynəlxalg bazarlara çıxmasının əsas şərti:

√ yüksək rəqabətqabilliyyəti
• Vergi bonusları
• məşqulluğun yüksək səviyyəsi
• yüksək səviyyəli kadr siyasəti

157. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı kapital ixrajını şərtləndirən səbəblərə aid edilmir?

√ vətənpərvərlik hisslərinin aşağı olması
• kapitalın “nisbi” artıqlığı
• xariji ölkələrdə işçi qüvvəsinin ucuzluğu
• kapital ixraj edən ölkədə iri korporasiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdıran antiinhisar qanunlarının fəaliyyəti

158. Birbaşa xariji investisiya dedikdə nə başa düşülür?

√ ixraj olunan kapitalın üzərində nəzarətin təmin olunması
• kapitalın texnologiya formasında ixraj edilməsi
• xariji ölkələrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerləşdirilməsi
• Bank köçürmələri ilə kapitalın başqa ölkəyə keçirilməsi

159. Dünya maliyyə bazarında transmilli şirkətlərin hökmranlığının əsasını nə təşkil edir:

√ Birbaşa investisiyalar
• Borc kapitalı
• Kreditlər
• Kapital ixrajı

160. Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:



√ birbaşa investisiyalar
• dövlət investisiyaları
• fərdi investisiyalar
• fərdi kreditlər

161. 2014-cü ildə dünya birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının neçə faizi keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin payına düşür?

√ 0.1
• 0.2
• 0.25
• 0.15

162. Birbaşa xarici investisiyaların neçə faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düşür?

√ 0.55
• 0.35
• 0.6
• 0.5

163. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı kapital ixrajını şərtləndirən səbəblərə aid edilmir?

√ vətənpərvərlik hisslərinin aşağı olması
• kapitalın «nisbi» artıqlığı
• xarici ölkələrdə işçi qüvvəsinin ucuzluğu
• kapitalı qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin olması

164. Kapital ixracının müasir meylləri:

√ portfel investisiyalarının üstün surətdə artması
• birbaşa investisiyaların azalması
• birbaşa investisiyaların üstün surətdə artması
• portfel investisiyalarının azalması

165. Kapital ixrajında biznes subyektinin əsas məqsədi nədir?

√ mənfəətin maksimumlaşdırılması
• beynəlxalq rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi
• bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin yayılması

166. Transmilliləşmə indeksi nədir:

√ ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xa¬ricdə
işləyənlərin sayı göstərijilərinin orta ədədidir.

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi filialların həcmində xaricdəki
filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi işçi¬lərin həcmində xaricdə işləyənlərin sayı və ümumi filialların
həc¬mində xaricdəki filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

167. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şirkətlərin öz dövriyyə vəsaitindən yoxsa borc
kapitalından istifadə edəcəyi qərarının verilməsi həyata keçirilir.

√ İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Təhlil
• Mənfəətə keçid



168. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində investisiya layihəsinin dəyəri və həcminin hesablanması , yerli və xarici bazarların araşdırılması,
istehsal olunacaq və satılacaq məhsulun həcminin proqnozlaşdırılması həyata keçirilir.

√ Təhlil
• Qərar qəbulu
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması

169. 60-70-ci illərdə Dünya bazarının neft hasilatı sektorunun konyunktura üzrə OPEK-in mübarizə etdiyi Qərbin TMK-rı necə adlanır?

√ yeddi baci
• neft əjdahaları
• yeddi nəhəng
• üç mərkəz

170. ... hər hansı bir ölkədə investisiya qoyuluşları sahəsində mövcud olan vəziyyətin əlverişliliyini xarakterizə edir.

√ İnvestisiya mühiti
• Biznes infrastukturu
• Dövlətin investisiya siyasəti
• İnvestisiya qanunverciliyi

171. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq
investisiya layihəsinin hazırlanması həyata keçirilir.

√ Araşdırma
• Təhlil
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi

172. Kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq investisiya layihəsinin hazırlanması investisiya
prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir.

√ Araşdırma
• Təhlil
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi

173. Aşağıda göstərilən dünyanın ən çox neft ehtiyatları hansı ölkələrdə mövcuddur:

√ Səudi Ərəbistan, İrak, Kuveyt
• Rusiya, ABŞ, Çin
• Çin, İran, Kuveyt
• Norvec, Azərbaycan, Kazaxstan

174. Müəssisənin riski deyəndə nə başa düşülür?

√ mənfəətin itirilməsi və yaxud tam əldə oluna bilinməməsi
• tam müflisləşmə
• müəssisənin itirilməsi
• mülkiyyətin xarici şirkətin əlinə keçməsi

175. Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna təsir etmir

√ ayrı-ayrı ölkələr arasındakı danışıqlar
• terror aktı
• dövlət çevrilişi
• dünyada siyasi vəziyyət

176. Əmtəənin həyat silsiləsi konsepsiyasının müəllifi kimdir?



√ R.Vernon
• V.Leontyev
• E.Xekşer
• C.Damninq

177. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank kapitalın həcmi göstəricisinə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Bank of China
• Sitigroup
• Miruho Financial Group
• Bank of America Corporation

178. Aşağıdakı TMK-dan hansının fəaliyyəti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

√ Wail-Mart-Stores
• Bayer
• Ceneral-Elektriks
• Daymler-Kraysler

179. AIZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan şərtləri qeyd edin:

√ Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu
• Işçi qüvvəsi ilə təminat
• Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi
• Yüksək ixtisaslı və təhsilli işçi qüvvəsinin mövcudluğu

180. “ABŞ-ın Jeneral Motors” şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?

√ avtomobil və raket istehsalı
• pərakəndə satış
• neft emalı
• çoxsahəli

181. Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• incinirinq müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• forfeytinq

182. Aşağıdakılardan biri TMK-ın istehsal sferasında meyl et¬dikləri əsas sahələr sırasına daxil deyil:

√ metallurgiya sənayesi
• avtomobilqayırma sənayesi
• kimya sənayesi
• əczaçılıq sənayesi

183. Aşağıdakılardan biri ölkənin kapital axınını tənzimləməsinin maliyyə metodlarından asılı deyil:

√ texniki köməkliyin göstərilməsi
• sürətli amortizasiya
• kreditlərin sığortası və təminatı
• vergi güzəştləri

184. İnhisarçı (unikal) üstünlüklər modelinin müəllifi kimidir:

√ S.Xaymer
• J.Qelbreyt
• R.Vernon



• P.Bakli

185. Texnologiyaların ötürülməsinin ən mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• incinirinq müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• forfeytinq

186. Aşağıdakılardan biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini səbəb¬lən¬dirən amillərdən deyil:

√ rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin üst-üstə düşməməsi
• yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması
• kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu

187. Portfel investisiyalar nə cür həyata keçirilir:

√ pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə
• texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə
• ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə
• elmi tədqiqatların nətijələri ilə mübadilə yolu ilə

188. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil:

√ ölkədə güclü bank sektorunun olmaması
• istehsal amillərinin pisləşməsi
• daxili rəqabətin zəifləməsi
• daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq

189. Aşağıdagöstərilənhansı transmillibankkapitalınhəcmigöstəricisinə görə ilkbeşliyə daxildeyildir?

√ Bank of China
• Sitigroup
• P.Morgan Chase&Co
• Bank of America Corporation

190. Əmtəənin həyat silsiləsi konsepsiyasının müəllifi kimdir?

√ R.Vernon
• V.Leontyev
• E.Xekşer
• O.Olin

191. Aşağıdagöstərilənhansı transmillibankaktivlərininhəcminə görə ilkbeşliyə daxildeyildir?

√ Sumitomo Bank
• Miruho Financial Group
• Sitigroup
• Deutsche Bank

192. Kreditor-ölkələr üçünborcböhranınınyaxınnəticələriaşağıdakılarla əlaqədarolmuşdur:

√ TMB-lər iflasa uğraması;
• inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən tələbin azalması;
• TMB-lərin maliyyə ehtiyatlarının bir hissəsinin donması;
• TMB-nin vəziyyətinin möhkəmlənməsi;

193. TMK-rın tiplərinə aid edilmir:



√ Taksonometrik;
• Etnosentrik;
• Polisentrik;
• Reqionsentrik;

194. Transmilliləşmə indeksi nədir:

√ ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi filialların həcmində xaricdəki
filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi işçi¬lərin həcmində xaricdə işləyənlərin sayı və ümumi filialların
həc¬mində xaricdəki filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir

195. Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna təsir etmir:

√ terror aktı
• lokal müharibə
• dövlət çevrilişi
• dünyada siyasi vəziyyət

196. İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası nədir?

√ Hissələrin bir ölkədən gətirilərək digər ölkədə hazır məhsulun yığılmasıdır
• Ayrıca məhsul istehsalına biri-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı əlaqəsidir
• Müəyyən növ məhsul istehsalının müəyyən ölkənin bir sahə və ya müəssisəsində cəmləşdirilməsidir
• Məhsul istehsalının birgə müəssisələrdə təşkilidir

197. Aşağıda göstərilənlərdən hansı motiv biznesin beynəlmillələşməsinə təsir etmir

√ Ölkənin xarici borcunun xidmət edilməsi
• Daxili bazarın doydurulması
• Ölkənin tədiyyə balansnın kəsirli olması
• Transmillələşməni və ixrac fəaliyyətinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi

198. Hindistanın TMK göstərin?

√ Tata Motors Ltd
• SABIC
• Agility Public Warehousing Company
• Companhia Cervejaria Brahma

199. Müəssisənin riski deyəndə nə başa düşülür?

√ mənfəətin itirilməsi və yaxud tam əldə oluna bilinməməsi
• tam müflisləşmə
• müəssisənin itirilməsi
• mülkiyyətin xarici şirkətin əlinə keçməsi

200. Cənubi Koreya təsərrüfat sisteminində istehsal əlaqələrinə əsaslanmaqla iri şirkətlərin kiçikvə orta şirkətlərlə birliyindən ibarət qrupların
adını göstərin

√ Çebol
• MSG
• Kartel
• Südan

201. Yapon təsərrüfat sisteminin nadir xüsusiyyətlərindən biri müxtəlif əlaqələrə, əsasəndə istehsal əlaqələrinə əsaslanmaqla iri şirkətlərin
kiçik və orta şirkətlərlə birliyindən ibarət qrupların adını göstərin



√ Keyretsu
• MSG
• Kartel
• Çebol

202. Aşağıda göstərilən variantlardan əsas ticarət yollu kimi hesab olunmur

√ Yunan ticarət yolu
• Roma ticarət yolu
• İpək yolu
• Afrika ticarət yolu

203. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Singapurun TMK-rına aid deyil

√ San Miguel Corp
• Keppel Corporation, Limited
• Fraser & Neave, Limited
• Want Want Holdings

204. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Braziliyanın TMK-rına aid deyil?

√ Saudi Basic Industries Corp
• Souza Cruz
• Petroleo Brasiliero
• Companhia Cervejaria Brahma

205. Venesuelanın əniriTMKhansı sahələr üzrə ixtisaslaşıblar:

√ Neft
• Farmateftika
• Ərzag və yeyinti məhsulları
• Electronika

206. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Meksikanın TMK-rına aid deyil?

√ YPF
• Gruma
• Cemex
• Vitro

207. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi çərçivə ölkədəki ... ilə müəyyənləşdirilir.

√ İnvestisiya qanunverciliyi
• Dövlətin investisiya siyasəti
• İnvestisiya mühiti
• Biznes infrastukturu

208. Аşаğıdа аdı çəкilən banklardan hаnsı dünyа «foreks» bazarında lider bank кimi sayılmır?

• Sitibank
• Shase Мunhatten
√ Nikoyl
• Deytçe bank

209. Nə üçün kənd təsərrüfatı maşınqayırması əsasən, dünyanın əsas kənd təsərrüfatı regionlarında mərkəzləşmişdir?

• işçi qüvvəsi ucuz olduğu üçün
• İxracın stimullaşdırılması üçün
• ətraf aləmə həddən artıq ziyan verdiyi üçün



√ istehlak yerlərinə meylli olduğu üçün

210. Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini stimullaşdıran aimllərdəndir:

√ milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güjlənməsi
• xariji tijarət dğvriyyəsinin 40%-ə qədərinin qeyri-tarif məhdudiy¬yətlərə məruz qalması
• rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• qara bazarda valyuta kursunun rəsmi kursdan 20% və daha çox kənarlaşması

211. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir:

• borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri
• iqtisadi kömək
√ incinirinq xidmətləri
• birbaşa investisiyalar

212. Müxtəlif risklərin sığortalanması üzrə xidmətlər kompleksı necə adlanır:

• konsaltinq xidmətləri
√ sığorta xidmətləri
• maliyyə xidmətləri
• bank xidmətləri

213. Azad iqtisadi zona dedikdə əsasən nə başa düşülür:

√ xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad olan ayrıca götürülmüş ərazi
• müəyyən ölkənin muxtar ərazisi
• rüsumsuz ticarət zonası
• gömrük tarifləri tətbiq olunmayan ərazi

214. Xarici investisiyaların tənzimlənməsinin əsas üsulu hansıdır:

√ ikitərəfli sazışlər
• milli və beynəlxalq hüquq
• çoxtərəfli sazişlər
• dövlət

215. Kapital ixracının müasir meylləri:

• birbaşa və portfel investisiyalarının eyni səviyyədə artması
√ portfel investisiyalarının üstün surətdə artması
• birbaşa investisiyaların azalması
• birbaşa investisiyaların üstün surətdə artması

216. İnvestisiya xərclərinin multiplikator effekti dedikdə başa düşülür :

√ invetisiya ölçülərinin ilkin dəyişməsi şərti daxilində gəlirin dəfələrlə artması;
• investisiya ölçülərinin sabit qalması şərti daxilində gəlirin iki dəfə artması;
• investisiya ölçülərinin ədədi sildilə ilə artması şərti daxilində gəlirin həndəsi silsilə ilə artması;
• investisiya ölçülərinin sabit qalması şərti daxilində gəlirin iki dəfə artması;

217. Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdə başa düşülür:

• iki dövlət arasında əldə edilmiş szişə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi;
• istehsala və satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya portfeli;

√ ayrı-ayrı investisya pbyektlərindən ibarət olaraq gəlirlərini,risklərini və linkvidliyini balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya
portfeli;

• iki korporasiya arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi;

218. Qiymətli kağızlar portfeli dedikdə başa düşülür:



• yalnız dövlət istiqrazlarından ibarət olan investisiya portfeli
• qiymətli kağızlar saxlanılan portfel(çanta);
√ əldə edilmiş qiymətli kağızlardan ibarət investisiya portfeli;
• yalnız bir iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən korporasiyaların səhmlərinin alınaraq investisiya portfelinin formalaşdırılması;

219. Beynəlxlq investisiya qoyuluşu dedikdə başa düşülür:

√ kapitalın sərhəddləri keçərək digər ölkələrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynəlxalq investisiya əmtəələrinin alqı-satqısı;
• regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkələr arasında investisiya əmtəələrinin qarşılıqlı hərəkəti prossesi;
• iki və yaxud bir neçə ölkə arasındakı müqaviləyə əsasən investisiyaların qarşılıqlı hərəkəti prossesi;
• kapitalın bir qitədən başqa qitəyə keçərək mənfəətli sahələrdə yerləşdirilməsi;

220. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının investisiya münasibətlərini tənzimləyən sözləşməsi:

• TRIPs
√ TRIMs
• ICSID
• MIGA

221. Beynəlxalq investisiya münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq sözlşmələrə daxil deyildir:

√ IFC, GATT, GATS
• GATT, GATS, TRIMs
• IFC, MIGA, ICSID
• MIGA, ICSID, TRIMs

222. Ölkənin investisiya iqlimi necə xaraterizə oluna bilər?

• Daxili bazarın qorunması və yüksək gömrük tarifləri
• Milli sənayenin üstünlüyü
√ Kapitalın müxtəlif sahələrə yönəldilməsi üçün şərait
• Xammal resursları ilə zənginlik

223. Ölkənin investisiya iqliminin əsas amillərinə aiddir:

√ Hər biri
• Iqtisadi konyuktura
• İnfrastruktura
• Insan resursları

224. Birbaşa investisiyaları qəbul edən ölkələr üçün müsbət nəticələr aid edilir:

√ Hər biri
• Yeni iş yerlərinin yaradılması
• Iqtisadi artıma təsir
• Texnologiyalara çıxış

225. Qeyri-maddi investisiyalara aid edilir?

√ know-how
• Texnologiyalar
• Heç biri
• Qiymətli kağızlar

226. Birbaşa xarici investisiyaların müasir xüsusiyyətinə aiddir:

• Elm tutumlu sahələrə yönəlmə
• Kapitalın milli mənsubiyyətin aradan qalxması
√ Hər biri



• Milli və beynəlxlaq qaydada tənzimləmə

227. İnvestisiya anlayışına daxil edilir:

√ 1 və 2
• Texnologiyalar (2)
• Məhsul ixracı (3)
• Mal nişanlarından istifadə (1)

228. Ticari mövzularındakı investisiya tədbirlərini əhatə edərək bu məsələrlə məşğul olan TRIMs ... çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı Qrupu

229. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan “Milli rəftar prinsipi”ndə ... ifadə olunur

√ yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi
• dövlətin hər xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq etməsi
• xarici investora yerli investora göstərilən rəftardan daha güzəştli rəftarın göstərilməsi
• milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi

230. İnvestisiya multiplikator əmsalı iqtisadi ədəbiyyatda ... adı ilə xarakterizə olunur.

• K.Marks
• F. Engels
√ C.M. Keyns
• C.S.Mill

231. Yığım (əldə olunan mənfəətin bir hissəsinin ehtiyat kimi toplanması) ilə investisiya ...

√ tərs mütənasibdir
• düz mütənasibdir
• müəyyənləşdirmək çətindir, vəziyyətə görə fərqlidir
• arasında əlaqə yoxdur

232. İnvestisiya xərcləri ilə milli gəlir və məşğulluq arasındakı əlaqə ...

√ düz mütənasibdir
• arasında əlaqə yoxdur
• tərs mütənasibdir
• müəyyənləşdirmək çətindir, vəziyyətə görə fərqlidir

233. Xammal, material və s. istiqamətində yönəldilən vəsaitlər ... aid olunur.

√ dövriyyə fondlarına olan investisiyalara
• əsas fondların geniş təkrar istehsalına olan investisiyalara
• texniki səmərənin artırılması fondlarının təkrar istehsalına olan investisiyalara
• maliyyə aktivlərinə olan investisiyalara

234. Yeni tikinti xərcləri, montaj xərcləri və s. vəsaitlər ... aid olunur.

• maliyyə aktivlərinə olan investisiyalara
• texniki səmərənin artırılması fondlarının təkrar istehsalına olan investisiyalara
• dövriyyə fondlarına olan investisiyalara
√ əsas fondların geniş təkrar istehsalına olan investisiyalara

235. Real kapital investisiyaları - ...



√ əsas kapitalın təkrar istehsalına və yeniləşdirilməsinə yönəldilir
• qiymətli kağız fondlarının artırılmasına yönəldilir
• maliyyə aktivlərinin artırılmasına yönəldilir
• pul kapitalının təkrar istehsalına və yeniləşdirilməsinə yönəldilir

236. Hansı regionda birbaşa investisiya axını kəskin azalmışdır?

√ Keçid iqtisadiyyatlı ölkə
• Inkişaf etməkdə olan Asiya
• Latın Amerikası
• Şimali Amerika

237. Xarici investisiya idxalının tempinə görə MDB məkanında birinji ölkə hansıdır?

√ Azərbaycan
• Rusiya
• Türkmənistan
• Qazaxıstan

238. “Production Sharing” müqaviləsinin məğzi nədən ibarətdir?

√ məhsul bölgüsü üzrə razılaşma müqavilələri
• mənfəətin birgə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur
• mənfəətin yenidən reinvestisiyanı nəzərdə tutur
• mənfəətin müstəqil şəkildə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur

239. Avrovalyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır?

√ 1950-ci illərin sonlarında
• 1930-ju illərdə
• dərhal II dünya müharibəsindən sonra
• 1960-jı illərin sonlarında

240. “Məhsulun pay bölgüsü” sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət hüququ nəyədir:

√ Gəlirin bir hissəsinə
• Bütün istehsal olunmuş məhsula
• Əldə olunan bütün gəlirə
• Sərmayə qoyulmuş obyektin bütün ərazi və resurslarına

241. Sənaye məqsədləri üçün iri kreditlərin verilməsi:

√ Layihə maliyyələşdirilməsi deməkdir
• Uzunmüddətli borc deməkdir
• Portfel investisiyası deməkdir
• Səhmlərin alınması deməkdir

242. Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil:

√ Pulların yuyulması
• Ölkədə həddən artıq kapital yığımı
• Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu

243. Dünya iqtisadiyatı üçün investisiyaların əhəmiyyəti?

√ Ölkələrin rəqabət qabiliyyətini artırır
• Maliyyə bazarlarının inteqrasiyasını təmin etmir
• Asılılığı dərinləşdirir
• Milli iqtisadi imkanlardan istifadəni məhdudlaşdırır



244. Birbaşa və portfel investisiyalarının arasında fərqlər hansılarla izah oluna bilər:

√ 1 və 2
• Ölkələrin qanunvericiliyinə görə (1)
• BVF-nin metodikasına görə (2)
• ABŞ hökumətinin investisiya siyasətinə görə (3)

245. TMK birlşməsini və udulmasını əks etdirən gəbul olunmuş abreveatura

√ M&A
• P&A
• M&E
• S&A

246. “Kraysler” və “Daimler Bens” birləşmiş şirkət neçənci ildə “Mitsubişi motorsı” udub?

√ 1999-cü ildə
• 2000-cü ildə
• 1973-cü ildə
• 1998-ci ildə

247. “Kraysler” və “Daimler Bens” şirkətləri neçənci ildə birləşib?

√ 1998-ci ildə
• 2000-cü ildə
• 1999-cü ildə
• 1973-cü ildə

248. “Ekson” və “Mobil” şirkətləri neçənci ildə birləşib

√ 1999-cü ildə
• 1930-cü ildə
• 1973-cü ildə
• 1960-ci ildə

249. “Şevron” və “Teksano” şirkətləri neçənci ildə birləşib

√ 2000-cü ildə
• 1999-cü ildə
• 1973-cü ildə
• 1960-ci ildə

250. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 900 mln. Doll., xarici aktivləri – 90 mln. Doll., ümumi
satış – 300 mln doll, filialların satışı – 150 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 30.0
• 3.6
• 6.7
• 45.7

251. İlk maliyyə TMK-ın adı:

√ The Hudson’s Bay Company
• The English East India Company
• The Dutch East India Company
• The Danish East India Company

252. İlk TMK-in adı:



√ The English East India Company
• The Dutch East India Company
• The Danish East India Company
• The Hudson’s Bay Company

253. TMK qərərgahı yerləşdiyi ölkə necə adlanır:

√ “main” country
• “home” country
• “localization” country
• “first” country

254. Diversifikasiyalı TMK nə deməkdir:

√ TMK-nin daxilində istehsal strukturların arasında zəif əlagə mövcuddur və müxtəlif çeşidli məhsullar istehsal olunur
• TMK-nin daxilində idarəetmə strukturların arasında sıx əlagə mövcuddur və müxtəlif çeşidli məhsullar istehsal olunur
• TMK-larin birləşməsi nəticəsində eyni məhsul istehsal olur
• Heç bir cavab düz deyil

255. Üfüqi inteqrasiya TMK necə olur

√ TMK-larin birləşməsi nəticəsində eyni məhsul istehsal olur
• TMK-nın daxilində idarəetmə strukturların arasında sıx əlagə mövcuddur və müxtəlif çeşidli məhsullar istehsal olunur
• TMK, idarə bölmələri analoji məmulatlar istehsal edir və müxtəlif ölkələrdə satır
• Heç bir cavab düz deyil

256. Şaquli inteqrasiya TMK necə olunur:

√ TMK, idarə bölmələri ilə bağlı olmayan müxtəlif ölkələrində yerləşən filiallarından xammal alır
• TMK, idarə bölmələri istehsal və digər ölkələrdə bölmələrinə ixrac edir
• TMK, idarə bölmələri analoji məmulatlar istehsal edir və müxtəlif ölkələrdə satır
• Heç bir cavab düz deyil

257. 2009-ci ildə Toyota Motor TMK-nın xarici aktivlərinə görə rangı göstərin

√ 8.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

258. 2009-ci ildə BP TMK-nın xarici aktivlərinə görə rangı göstərin

√ 5.0
• 4.0
• 9.0
• 7.0

259. 2009-ci ildə General Motors TMK-nın xarici aktivlərinə görə rangı göstərin

√ 4.0
• 3.0
• 1.0
• 5.0

260. Malayziyanın TMK göstərin?

√ Sime Darby Berhad
• Companhia Cervejaria Brahma
• Agility Public Warehousing Company
• Souza Cruz



261. CAR-nın TMK göstərin?

• Companhia Cervejaria Brahma
√ Naspers Limited
• SABIC
• Agility Public Warehousing Company

262. Rusiyanın TMK göstərin?

• Companhia Cervejaria Brahma
√ VimpelCom
• SABIC
• Agility Public Warehousing Company

263. Saudi Ərəbistanın TMK göstərin?

• Companhia Cervejaria Brahma
• Souza Cruz
√ SABIC
• Petroleo Brasiliero

264. Malayziyanın ən iri TMK-ri aşağıdaki sahələrdə əsasən çıxış edirlər:

√ Neft
• Elektrik
• Telekommunikasiya
• Ərzaq

265. TMK-rin xaricdə fəaliyyət göstərilməsinin struktur formalarına aid deyil:

√ inzibati idarələr
• Xarici və yerli şöbələr
• Birbaşa distrubutorlar və birgə şirkətlər
• Assossasiya Kompaniyası

266. TMK-rinqərargəbuledilməsinə təsiredənxərclər:

• Daimi xərclər
√ relevant
• Qeyri-relevant
• Dolayi xərclər

267. Dünyanın ən iri iqtisadiyyatlarında neçə TMK var

√ 50 çox
• 10 çox
• 40    çox
• 20 çox

268. Exxon Mobil neçə ölkədə filialları var

√ 100 nations
• 50 nations
• 20 nations
• 180 nations

269. Dünyanın ən iri şirkəti

• Exxon Mobil



√ Microsoft
• Wal-Mart
• AOL

270. 2009-ci ildə General Electric TMK-nın xarici aktivlərinə görə rangı göstərin

√ 1.0
• 4.0
• 3.0
• 5.0

271. Ən yüksək Transmillələşmə indeksinə görə ölkə hansıdır?

• Yaponiya
• Fransa
√ Böyük Britaniya
• ABŞ

272. 2009-ci ildə Exxon Mobil TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 66.1
• 41.0
• 45.7
• 50.1

273. 2009-ci ildə Vodafone TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

• 47.6
• 45.7
• 50.1
√ 85.1

274. 2009-ci ildə Total TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 72.5
• 45.7
• 41.0
• 45.3

275. 2009-ci ildə Toyota Motor TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 51.6
• 50.1
• 45.3
• 41.0

276. 2009-ci ildə General Motors TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 42.9
• 45.3
• 41.0
• 45.7

277. 2009-ci ildə Volkswagen Group TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 57.6
• 50.1
• 45.3
• 45.7



278. 2009-ci ildə Nestle S.A TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 86.8
• 50.1
• 41.0
• 45.7

279. 2009-ci ildə Ford Motor TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 47.6
• 50.1
• 45.3
• 45.7

280. 2009-ci ildə General Electric TMK-nın transmillələşmə indeksi olub...

√ 50.1
• 45.3
• 41.0
• 45.7

281.
Təqdim olunmuş göstəricilərə görə ölkənin transmillələşmə indeksini müəyyən edin: Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) - 3000 Xarici
şirkətlərin ümumi məhsulu - 5000 XŞ ixracı - 1000 XŞ-də məşqulluğ, min. nəf - 3000 Ümumi beynəlxalg məhsulu - 45000 Əsas
kapitala ümumi kapital qoyuluşu - 3000 Dünyanın ixrac həcmi - 2000 Dünyada məşqulluğ - 15000

√ 45.3
• 7.4
• 41.0
• 55.7

282.
Təqdim olunmuş göstəricilərə görə ölkənin transmillələşmə indeksini müəyyən edin: Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) - 200 Xarici
şirkətlərin ümumi məhsulu - 2000 XŞ ixracı - 100 XŞ-də məşqulluğ, min. nəf - 200 Ümumi beynəlxalg məhsulu - 45000 Əsas kapitala
ümumi kapital qoyuluşu - 1000 Dünyanın ixrac həcmi - 2500 Dünyada məşqulluğ - 15000

√ 7.4
• 6.7
• 41.0
• 45.7

283.
Təqdim olunmuş göstəricilərə görə ölkənin transmillələşmə indeksini müəyyən edin: Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) - 500 Xarici
şirkətlərin ümumi məhsulu - 4000 XŞ ixracı - 200 XŞ-də məşqulluğ, min. nəf - 500 Ümumi beynəlxalg məhsulu - 40000 Əsas kapitala
ümumi kapital qoyuluşu - 2000 Dünyanın ixrac həcmi - 2000 Dünyada məşqulluğ - 10000

√ 12.5
• 36.0
• 41.0
• 45.7

284.
Təqdim olunmuş göstəricilərə görə ölkənin transmillələşmə indeksini müəyyən edin: Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) - 20000 Xarici
şirkətlərin ümumi məhsulu - 6000 XŞ ixracı - 500 XŞ-də məşqulluğ, min. nəf - 2500 Ümumi beynəlxalg məhsulu - 45000 Əsas kapitala
ümumi kapital qoyuluşu - 2000 Dünyanın ixrac həcmi - 2000 Dünyada məşqulluğ - 10000

√ 41.0
• 36.0
• 6.7
• 45.7

285.
Təqdim olunmuş göstəricilərə görə ölkənin transmillələşmə indeksini müəyyən edin Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) - 1000 Xarici
şirkətlərin ümumi məhsulu - 5000 XŞ ixracı - 450 XŞ-də məşqulluğ, min. nəf - 2000 Ümumi beynəlxalg məhsulu - 40000 Əsas kapitala
ümumi kapital qoyuluşu - 1500 Dünyanın ixrac həcmi - 1000 Dünyada məşqulluğ - 10000

√ 36.0



• 6.7
• 41.1
• 45.7

286. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 800 mln. Doll., xarici aktivləri – 80 mln. Doll., ümumi
satış – 300 mln doll, filialların satışı – 250 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 41.1
• 3.6
• 6.7
• 45.7

287. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 300 mln. Doll., xarici aktivləri – 80 mln. Doll., ümumi
satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 37.4
• 6.7
• 2.4
• 45.7

288. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 300 mln. Doll., xarici aktivləri – 80 mln. Doll., ümumi
satış – 300 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 24.7
• 3.6
• 6.7
• 45.7

289. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 100 mln. Doll., xarici aktivləri – 10 mln. Doll., ümumi
satış – 30 mln doll, filialların satışı – 2 mln. Doll, işçilərin sayı – 100 min nəf., xarici filialarında – 1 min nəf.

√ 6.0
• 33.6
• 2.4
• 4.7

290. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 900 mln. Doll., xarici aktivləri – 600 mln. Doll., ümumi
satış – 300 mln doll, filialların satışı – 150 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 49.0
• 73.6
• 56.7
• 2.4

291. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 100 mln. Doll., xarici aktivləri – 50 mln. Doll., ümumi
satış – 30 mln doll, filialların satışı – 20 mln. Doll, işçilərin sayı – 100 min nəf., xarici personal – 20 min nəf.

√ 46.0
• 3.6
• 82.4
• 35.7

292. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 300 mln. Doll., xarici aktivləri – 100 mln. Doll., ümumi
satış – 120 mln doll, filialların satışı – 90 mln. Doll, işçilərin sayı – 100 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 66.0
• 6.7
• 52.4
• 45.7

293. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 300 mln. Doll., xarici aktivləri – 80 mln. Doll., ümumi
satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilərin sayı – 100 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.



√ 58.0
• 3.6
• 76.7
• 45.7

294. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 600 mln. Doll., xarici aktivləri – 180 mln. Doll., ümumi
satış – 300 mln doll, filialların satışı – 100 mln. Doll, işçilərin sayı – 200 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 36.0
• 56.7
• 28.4
• 45.7

295. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 400 mln. Doll., xarici aktivləri – 100 mln. Doll., ümumi
satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 50 min nəf.

√ 32.6
• 6.7
• 2.4
• 45.7

296. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin aktivləri – 500 mln. Doll., xarici aktivləri – 200 mln. Doll., satış – 100 mln
doll, filialların satışı – 60 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xaricdə personal – 150 min nəf.

√ 50.0
• 26.7
• 2.4
• 45.7

297. Şirkətin transmillələşmə indeksini hesablıyın, əgər şirkətin ümumi aktivləri – 200 mln. Doll., xarici aktivləri – 80 mln. Doll., ümumi
satış – 90 mln doll, filialların satışı – 50 mln. Doll, işçilərin sayı – 300 min nəf., xarici filialarında – 90 min nəf.

√ 42.0
• 3.6
• 6.7
• 45.7

298. İnvestorların əsas əlamətlər üzrə təsnifatına aid edilir:

√ Hər biri
• Strateji investor
• Xarici investor
• Portfel investor

299. Birbaşa investisiyalara aiddir:

√ Hər biri
• Xaricdə yeni müəssisələrin yaradılması
• Fəaliyyətdə olan müəssisələrə investisiyalar
• Gəlirlərin yenidən qoyuluşu

300. İnvestor tərəfindən qoyulan vəsaitin itirilməsi və ya arzuolunmaz nəticələrlə üzləşməsi ehtimalı ... anlayışı ilə ifadə olunur.

√ İnvestisiya riski
• İnvestisiya mühiti
• Biznes infrastukturu
• Dövlətin investisiya siyasəti

301. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... əksər hissəsi məhz TMK-lar tərəfindən həyata keçirilir.



√ birbaşa xarici investisiyaların
• portfel investisiyalarının
• maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyaların
• dövriyyə fondlarına qoyulan investisiyaların

302. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların əksər hissəsi məhz ... payına düşür.

√ TMK-ların
• Dövlətlərin
• İndividual investorların
• İnstitusional investorların

303. Dövlətlər ilə digər dövlətlərin investorları arasındakı investisiya mübahisələrinin həllinə ... nəzarət edir.

√ Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID
• Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA

304. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin həyata keçirilməsinə nəzarət edən Agentlik (MIGA) hansı beynəlxalq
iqtisadi təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərir:

√ Dünya Bankı Qrupu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

305. Son illərdə birbaşa xarici investisiya qoyuluşu hansı regionda üstünlük təşkil etmişdir

√ İnkişaf etməkdə olan Asiya
• Avropa
• Latın Amerikası
• Afrika

306. Birbaşa xarici invesisiyaların TMK üçün əsas üstünlüklərinə aid deyil

√ Iqtisadi məqsədlər
• Satışların artırılması
• Risklərin minimum səviyyəyə endirilməsi
• Siyasi məqsədlər

307. Birbaşa xarici investisiyaların neçə faizi TMK-lar tərəfindən reallaşdırılır?

√ 0.5
• 0.4
• 0.7
• 0.8

308. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir

√ injinirinq xidmətləri
• birbaşa investisiyalar
• Borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri
• Iqtisadi kömək

309. İnvestisiya mühitinin əsas tərkib hissəsinə daxildir:

√ Göstərilənlərin hər biri
• Xammal resurs bazası
• Istehsal potensialı



• Infastruktura

310. İnvestisiya fəaliyyətində daha çox itkilərlə üzləşir:

√ Strateji investor
• Portfel investor
• Qəbul edən şirkətlər
• Hər biri

311. Birbaşa və portfel investisiyalarının fərqləndirici xüsusiyyəti hansılarla izah edilə bilər:

√ Müəssisə fəaliyyəti üzərində nəzarət hüququ
• Gəlirlərin əldə edilməsi
• Yeni müəssisələrlə əməkdaşlıq
• Hər biri

312. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

√ sahibkarlıq fəaliyyəti obyektinə qoyulan xarici kapital
• əmək
• idarəetmə təcrübəsi
• torpaq

313. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti anlayışına aid deyildir:

√ Yerli şirkətlərin səhm və istiqrazlarının əldə edilməsi
• Xarici partnyorlarla əməliyyatlar üzrə ödənişlər
• 5 ildən az olmayan müddətə xarici partnyorlara borcların verilməsi
• Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin səhmlərinin əldə edilməsi

314. İnvestisiyanın likvidliyi dedikdə başa düşülür:

√ qısa zaman kəsiyi ərzində investisiya qoyulmuş obyektin dəyərinin çox az itgi ilə reallaşdırılması qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti;
• investisiya qoyulmuş obyektin digər sahibkarlıq obyektləri ilə mübadilə edilməsi qabiliyyəti;
• investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti;

315. Bir sahə kimi maşınqayırma sənayesi harada və nə vaxt formalaşmışdır?

• XIX əsrin birinci yarısında Almaniyada
√ XIX əsrin I yarısında İngiltərədə
• XIX əsrin II yarısında İngiltərədə
• XIX əsrdə Fransada

316. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin əsas parametrləri hanslıardır?

• Qlobal milli maraqların mövcudluğu
• Güclü hakimiyyət
√ Daxili bazarın miqyası və elmi-texniki potensial
• Güclü hərbi-sənaye kompleksi

317. 2008- ci ildə Hyundai Motor Company şirkətinin transmilli indeksini göstərin

• 2.4
• 45.7
√ 36.5
• 26.7

318. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı ABŞ-ın TMK-na aid deyil?



√ Total SА
• Hоме Depot İnc.
• Еххon Mobil Co.
• General Elektrik Cо

319. Aşağıda göstərilənlərdən hansı motiv biznesin beynəlmillələşməsinə təsir etmir

√ Ölkənin xarici borcunun xidmət edilməsi
• Daxili bazarın doydurulması
• Ölkənin tədiyyə balansnın kəsirli olması
• Transmillələşməni və ixrac fəaliyyətinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi

320. TMK-ın birbaşa xarici investisiya qoyuluşunda sektor bölgüsündə hansı sahə üstünlük təşkil edir

√ Xidmətlər
• Emal sənayesi
• Real sektor
• Kənd təsərrüfatı

321. Hansı ölkələrdə TMK-ın xaricdəki filial şəbəkələri üzrə yayılması indeksi böyükdür?

√ Ərazicə o qədər böyük olmayan ölkələrdə
• Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdə
• Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə
• Ərazicə nəhəng dövlətlərdə

322. Beynəlxalq biznesin formalarına aid deyil?

√ Portfel investisiyalar
• Birbaşa xarici investisiyalar
• Lisenziya
• Firmalararası əməkdaşlıq

323. Beynəlxalq biznes fəaliyyəti üçün proaktiv motivasiyalara aid deyil?

√ Doymuş yerli bazarlar
• Gəlir üstünlüyü
• Unikal məhsul
• Miqyas iqtisadiyyatı

324. Beynəlxalq fəaliyyət üçün reaktiv motivasiyalara aid deyil?

√ Eksklyuziv informasiya
• Rəqabət təzyiqi
• Məhsul istehsalında həddən artıq yüklənmə
• Yerli satışların azalması

325. İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası nədir?

√ Hissələrin bir ölkədən gətirilərək digər ölkədə hazır məhsulun yığılmasıdır
• Ayrıca məhsul istehsalına biri-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı əlaqəsidir.
• Müəyyən növ məhsul istehsalının müəyyən ölkənin bir sahə və ya müəssisəsində cəmləşdirilməsidir
• Məhsul istehsalının birgə müəssisələrdə təşkilidir

326. Singapurun TMK göstərin?

√ Keppel Corporation Limited
• SABIC
• Souza Cruz
• Agility Public Warehousing Company



327. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı ABŞ-ın TMK-na aid deyil?

√ Bayer
• Motorola
• Ceneral Elektriks
• İBM

328. Xidmət sferasının hansı sahələrinə BXİ az miqdarda yönəldilir?

√ Konsalting
• bank sferası
• sığorta
• turizm

329. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Böyük Britaniyanın TMK-na aid deyil?

√ Eli Lilli And Corp
• BP Plc
• HSBS Holding Plc.
• Elaxo SmithKline Plc.

330. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı İsveçrənin TMK-na aid deyil?

√ UBS АG
• Novartis AG
• Nestle SА
• Eli Lilli And Corp

331. TMK-rın qərar gəbul edilməsində xərclərin istigamətlərinə aid edilmir:

√ beynəlxalg normativ-hüquqi norma və qaydalardan istifadə edilməsindən
• Yeni avadanlıqların alınması və ya istehsalın yerini dəyişilməsi (investisiyalaşma);
• İstehsal etdiyi məhsulun seçimi və bazarların seçimi;
• İstehsalın optimal texnologiyasının seçimi və hansı materialları və ya yarımfabrikatları almaq lazımdır və necə istifadə etmək lazımdır;

332. Hansı TMK CAR-nın deyil?

√ Vitro
• Medi Clinic Corp. Limited
• Gold Fields Limited
• Steinhoff International holdings

333. Ən çox TMK hansı ölkədədir?

√ USA
• Denmark
• Japan
• Canada

334. Hansı ölkədə TMK gərarqəhları daha da çoxdur?

√ USA
• Denmark
• Sweden
• Germany

335. TMK-nın qerərgahı olmayan, lakin fəaliyyət göstərdiyi ölkələr necə adlanır

√ “host” country



• “guest” country
• “second” country
• “acceptance” country

336. M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil:

√ əldə edilə bilən təbii resursların mövcudluğu
• fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları
• əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi
• istehsalın yeni texnologiya və komponentlərinin tətbiqi

337. Xarici investisiyaların əldə olunması forması kimi göstərmək olar:

√ 1 və 2
• Səhmlərin satışı (1)
• Müəssisələrin rekonstruksiyası (2)
• Heç biri

338. Dünya investisiyaları qəbul edən 10 əsas ölkələrə aiddir:

√ Hər biri
• Belçika
• Hindistan
• Çin

339. Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s. investisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən ... amillərə aid edilir.

√ qlobal
• siyasi
• sosial-mədəni
• iqtisadi

340. “Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi” beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq
edilən aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur:

√ Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi
• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi
• Milli rəftar prinsipi

341. Beynəlxalq fəaliyyət üçün reaktiv motivasiyalara aid deyil

√ Unikal məhsul
• Rəqabət təzyiqi
• Məhsul istehsalında həddən artıq yüklənmə
• Yerli satışların azalması

342. Beynəlxalq fəaliyyət üçün proaktiv motivasiyalara aid deyil

√ Artıq istehsal həcmi
• Eksklyuziv informasiya
• Texnoloji üstünlüklər
• Miqyas effekti

343. TMK ekspansiyasının əsas metodu:

√ BXİ
• Portfel investisiya
• ssuda kapitalı
• məqsədli fondler vasitəsilə



344. TMK-rin nəzarətin aparılmasının əsas metodu:

√ investisiya siyasəti
• gömrük siyasəti
• antiinhisar siyasəti
• migrasiya siyasəti

345. “Ingress” gəbul edən ölkələrdə nəyi əks etdirir:

√ Daxili bazarın goruması üçün xüsusi tələblə irəli sürür
• TMK-dan tələb olunur ki o giriş üçün vəsait ödəsin
• Gəbul edən ölkə heçnə tələb etmir
• TMK-ra qarantiya verilir

346. TMK gəbul edən ölkəyə mənfi təsiri:

√ yerli istehsalçiların rəqabətgabilliyətin enməsi
• ÜDM enməsi
• həyat səviyyəsinin enməsi
• İşsizliyin artması

347. TMK-rin inkişafından sonra hansı stukturlar yaranıb:

• Customs Unions
• Integration Unions
√ Transnational Banks
• Free Economic Zones

348. TMK –rin tərəfindən ən çox istifadə olunmuş fəaliyyət:

√ Capital export
• Services export
• Heç biri
• Products export

349. TMK qəbul edən ölkəyə müsbət təsiri:

√ Ölkədə iqtisadi proseslərin inkişafı
• Iqtisadi şərtlərin yaxşilaşması
• Inhisar qiymətlər
• Siyasi şərtlərin yaxşilaşması

350. Transnationalization Index:

√ I T = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %
• I T = 1/2 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %
• I T = 1/2 (A I / R I + R/S + S I /S) x 100 %
• I T = 1/3 (A I / R I + A/R + S I /S) x 100 %

351. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Fransa  mənsubiyyətli deyil?

• Pernod-Ricard SA
• EDF SA
• Carrepour SA
√ Linde Ag

352. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Fransa mənsubiyyətli deyil?

√ CİTİC Group



• Vivendi SA
• Schneider Elektrik SA
• Laparde SA

353. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Fransa mənsubiyyətli deyil?

√ Eni Spa
• Total SA
• GDF Suez
• EDF SA

354. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Almaniya 1 (alman) mənsubiyyətli deyil?

√ Telefonika SA
• RWE AG
• E.OnaG
• BASF SE

355. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Almaniya 1 (alman) mənsubiyyətli deyil?

√ EDF SA
• E.ONAG
• RWEAG
• BASF SE

356. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Almaniya 1 (alman) mənsubiyyətli deyil?

√ Eni SPA
• BASF SE
• Linde AG
• BMW AG

357. Aşağıdakı TMK-lardan hansı Almaniya 1 (alman) mənsubiyyətli deyil?

√ Total SA
• Wolkswagen Group
• E/OPNAG
• Linde AG

358. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətli eyil?

√ Eni SpA
• Tesco Plc
• Astra Zeneca PLC
• British American Tobacco Plc

359. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətli deyil?

√ Arcelor Mittal
• British American Tobacco Phc
• National Frid Phc
• Astra Zeneca Phc

360. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətli deyil?

√ Teleronica SA
• BP plc
• Vodafone Group Plc
• Anglo american plc



361. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətli deyil?

√ Carrerour SA
• Natioanal Grid Plc
• Unilever Plc
• Anglo American Plc

362. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətlideyil?

√ Vale SA
• British American Tobacco PLC
• National Grid Plc
• Tesco Plc

363. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətlideyil?

√ Anhenser-Busch InBev NV
• BG Group plc
• SAB Miller Phc
• Gilaxo Smithhkline Plc

364. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətli deyil?

√ Enel Spa
• BP plc
• Vodarone Group Plc
• AnqloAmerican plc

365. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətlideyil?

√ Roche Group
• Alcoa Inc
• Merck Co
• Dow Chemical Company

366. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətlideyil?

√ Barrick Gold Corporation
• Conoco Phillips
• Wal-Mart Stores Inc
• Johnson Johnson

367. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  deyil?

√ Tewa Pharmaceutical Limited
• Ford Motor Company
• Liberty Global İnc
• Chevron Corporation

368. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətli deyil?

√ Marubeni Corparation
• Alcon İnc
• Dow Chermical Company
• The  Coca-Cola Company

369. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətli deyil?

√ Vovendi SA
• Abbot laboratories



• Sclumberger ltd
• Liberty Global İnc

370. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ  mənsubiyyətlideyil?

√ İnernational Business Machiness
• Total SA
• Johnson Johnson
• Hewlett-Packard Co

371. Aşağıdakı TMK-lardan hansı ABŞ mənsubiyyətli deyil?

√ Royal Dutch Shellplc
• Ford Motor Company
• General Elektric Co
• Conoco Phililips

372. 2012-ci ildə Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1025.0
• 4768.0
• 1793.0
• 1464.0

373. 2012-ci ildə İsveçrəyə qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

• 4768.0
√ 1063.0
• 1464.0
• 1793.0

374. 2012-ci ildə Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1464.0
• 1063.0
• 4768.0
• 1793.0

375. 2012-ci ildə Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

• 1464.0
• 1063.0
√ 1793.0
• 4768.0

376. Hansı ölkələrdə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi getdikcə azalır:

√ Efiopiya
• Çexiya
• İtaliya
• Azərbaycan

377. Ekoloji pessimizm tərəfdarı?

√ Medouz.
• Judenelə
• Kan.
• Bell.

378. «Kioto protokolu» nəyi məhdudlaşdırır?



• Hidroenerjidən istifadəni
√ Korbon qazı emmisiyası.
• Flora və faunadan istifadsənin.
• Nüvə energetikasını.

379. İri şirkətin mövcud fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa istehsal əlaqəsi olmaya sahələrə daxil olması necə adlanır:

√ Diversifikasiya
• İxtisaslaşma
• Şaquli inteqrasiya
• İnhisarlaşma

380. Beynəlxalq biznesin əsas obyektinə daxil deyil

• Xidmətlər
• Intellektual mülkiyyət
• Məhsullar
√ Lisenziya

381. Vestel - 1975-ci ildə Asil Nadir tərəfindən Türkiyə'də yaradılmış ......

• Türk kompyuter şirkətidir.
• Alman teknoloji şirkətidir
√ Türk teknoloji şirkətidir.
• Alman kompyuter şirkətidir.

382. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik dedikdə nə başa düşülür?

• bütün milli iqtisadiyyatların rəqabər qabiliyyətinin müəyyən səviyyədə saxlanılması;
• digər ölkələrin əvvəlcədən nəzərdə tutduğu fəaliyyətləri ilə bu və ya digər ölkəyə ziyanın vurulması.
√ TMK-rin təsirin artması
• beynəlxalq bazarlarda ölkələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üzrə kollektiv tədbirlər;

383. Beynəlxalq istehsal nədir?

• xarici kapitalın iştirakı ilə müəssisələrin istehsalıdır;
• idxal tədarüklərinə əsaslanan milli istehsaldır.
√ bütün cavablar düzdür
• ixraca yönəlmiş milli istehsaldır;

384. İnvestisiya məsrəflərinə təsir edir:

• sahibkarların optimist və ya pessimist ümidləri;
• istehsal avadanlıqlarının yüklənmə dərəcəsi;
√ bütün cavablar düzgündür.
• faiz qoyuluşu səviyyəsi;

385. Hong Kongun TMK göstərin?

• Cemex S.A.
√ New World Development Co., Ltd
• Abu Dhabi National Energy Company
• Agility Public Warehousing Company

386. BƏE TMK göstərin?

• Agility Public Warehousing Company
• Tata Motors Ltd
√ Abu Dhabi National Energy Company



• Cemex S.A.

387. Tayvanın TMK göstərin?

• Agility Public Warehousing Company
√ Hon Hai Precision Industries
• Cemex S.A.
• New World Development Co., Ltd.

388. Hansı TMK Singapurun deyil

• Fraser & Neave, Limited
√ Want Want Holdings
• San Miguel Corp
• Keppel Corporation, Limited

389. Argentinanın TMK göstərin?

• Agility Public Warehousing Company
• Companhia Cervejaria Brahma
√ Ternium SA
• Sime Darby Berhad

390. IBM 13 ildir ki, ən çox patenti olan ….. şirkətidir.

• Hindistan
• Yaponiya
√ ABŞ
• Almaniya

391. Beynəlxalq korporasiyaların növlərinə aid deyil

• qlobal korporasiyalar
• çox milli korporasiyalar
√ reqional korporasiyalar
• transmilli banklar

392. TMK-rın əsas fəaliyyət xüsusiyyəti hansıdır?

• Udulma
√ Diversifikasiya
• İnteqrasiya
• Opsiyalaşma

393. Korporasiya daxili nəzarət nejə adlanır?

• ofset
• Klirinq
√ Ofşorinq
• Tender

394. TMK-rın mənfi cəhətlərinə aid deyil

• inhisar qiymətlərin qoyulması
√ iqtisadiyatın bir tərəfli inkişaf etdirilməsi
• qəbul edən dövlərin iqtisadi siyasətlərinə təsir edilməsi
• qəbul edən dövlətlərin qanunlarını pozulması

395. Beynəlxalq ixtisaslaşmaya aid deyil?



√ Ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracı üzrə ixtisaslaşmasıdır
• Bir ölkə daxilində müəyyən növ məhsul istehsalının bir sahə və ya bir müəssisədə cəmləşdirilməsidir.
• Ölkənin təbii sərvətlərinin hasılatı üzrə ixtisaslaşmasıdır
• Ayrıca məhsul istehsalında biri-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı əlaqəsidir.

396. İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası nədir?

√ Hissələrin bir ölkədən gətirilərək digər ölkədə hazır məhsulun yığılmasıdır
• Ayrıca məhsul istehsalına biri-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı əlaqəsidir
• Müəyyən növ məhsul istehsalının müəyyən ölkənin bir sahə və ya müəssisəsində cəmləşdirilməsidir
• Məhsul istehsalının birgə müəssisələrdə təşkilidir

397. TMK-lar dünya sənaye məhsulunun neçə faizini istehsal edir?

√ 70%-ni
• 25%-ni
• 30%-ni
• 80%-ni

398. TMK-ın baş şirkətinin əsas funksiyasına aid deyil

√ Şirkətin fəaliyyətinə müstəqillik verilməsi
• Transmilli şirkətin inkişaf və fəaliyyətin ümumi istiqamətlərini işləyib hazırlamaq
• Bütün bölmələrə maliyyə fəaliyyətinə nəzarət
• Məqsədə çatma üsullarının müəyyən edilməsi

399. Beynəlxalq biznesdə xarici mühit amillərini açıqlayın

√ Dövlət tənzimlənməsi və xarici rəqabət
• Zəruri xammal axtarışı
• Daha səmərəli istehsal şərtləri axtarışı
• Yarış effekti

400. Maliyyə menecmenti sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMKlar

√ EXXON Mobile, GE
• İBM
• Samsung
• BP, P&G

401. Birbaşa investisiyalar stimullaşdırılması tədbirlərinə aid olunur:

√ 1 və 2
• Vergi güzəştləri (1)
• Ticarət və sahibkarlıq zonaları (2)
• Gömrük ittifaqı (3)

402. Aşağıdakı TMK tiplərindən hansı geosentrik korporasiyalar üçün xarakterikdir

√ TMK-ın fəaliyyət arenası bütün dünya olur
• Idarəetmə qərarlarının ana şirkət tərəfindən həyata keçirilməsi
• TMK-lar region bazarlarına istiqamətlənir
• Qəbul edilən qərarların mərkəzləşməsi

403. Polisentrik tipin əsas xüsusiyyəti

√ Xarici filialların bazar tələbatlarına uyğunlaşdırılması və iri həcmli olması
• Idarəetmə qərarlarının baş şirkət tərəfindən verilməsi
• Qərarların yüksək səviyyədə mərkəzləşməsi
• Baş şirkəti zəmanətlə xammalla təmin etməsi



404. TMK-ın etnosentrik tipinə aiddir

√ Qərarların qəbulunda yüksək mərkəzləşmə
• Xarici filiallar bütün regiona istiqamətlənir
• Baş şirkətin daxili bazarının davamçısı kimi çıxış edir
• Filialla TMK-ı xarici satış bazarları ilə təmin edir

405. Assosiasiyalı şirkətlərin fəaliyyətinə daxil deyil

√ TMK tərəfindən nəzarət edilir
• Təsnifat hüquqi cəhətdən müstəqildir
• TMK-ın nəzarət sahəsi paketinə malik deyil
• TMK-la çoxpilləli əlaqəli komplekslər yaradır

406. Beynəlxalq biznesi şərtləndirən firmadaxili amillər hansıdır?

√ Deyilənlərin hamısı doğrudur
• Şirkətin fəaliyyətin motivləri
• Milli iqtisadiyyatda nailiyyət
• Yeni satış bazarlarının axtarışı

407. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank aktivlərinin həjminə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Sumitomo Bank
• Miruho Financial Group
• Sitigroup
• Deutsjhe Bank

408. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank kapitalın həcmi göstəricisinə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Bank of China
• Sitigroup
• Miruho Financial Group
• P.Morgan Chase&Co

409. Jeneral Motors Jorparation kompaniyasının əsası nə vaxt qoyulmuşdur?

√ I dünya müharibəsi illərində
• XIX əsrin sonlarında
• 1930-cu illərdə
• II dünya müharibəsindən sonra

410. Aşağıdakı TMK-dan hansının fəaliyyəti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

√ Wail-Mart-Stores
• Bayer
• Jeneral-Elektriks
• Sumitomo

411. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir?

√ Yunilever
• Basf
• Siemens
• Bayer

412. TMK-ın səmərəli idarəedilməsinin xüsusi şərtlərinə aid deyil

√ Baza təşkilatı strukturlar



• Qloballaşma
• Modelləşmə
• TMK-nı iqtisadi sistemlərinin açıqlığı

413. İstehsalın texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə maşınqayırma növlərinə hansılar daxil deyildir? 1.metaltutumlu, 2. əməktutumlu, 3.
kapitaltutumlu, 4. elmtutumlu, 5. elektroniak və lektrotexnika maşınqayırması

√ 3.5
• 1.3
• 3,4,5
• 3.4

414. Aşağıdakılardan biri TMK-nın istehsal sferasında meyl etdikləri əsas sahələr sırasına daxil deyil:

√ metallurgiya sənayesi
• avtomobilqayırma sənayesi
• elektronika sənayesi
• kimya sənayesi

415. TMK tiplərinə aid deyil

√ Meqosentrik
• Geosentrik
• Etnosentrik
• Regiosentrik

416. Beynəlxalq biznesin əsas formalarına aid deyil?

√ Reklamasiya
• Texnoloji lisenziya
• Françayzinq
• Idarəetmə kontraktları

417. Dünya maşınqayırma kompleksinə hansı daxil deyildir?

• Dəzgahqayırma
• Nəqliyyat maşınqayırması
√ Gəmiqayırma
• Metal məmulatları istehsalı və metal emalı

418. İstehsalın texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə maşınqayırma növlərinə hansılar daxil deyildir?        1.metaltutumlu, 2. əməktutumlu, 3.
kapitaltutumlu, 4. elmtutumlu, 5. elektroniak və lektrotexnika maşınqayırması

• 1,2,3
• 3,4
√ 3,5
• 3,4,5

419. …..13 ildir ki, ən çox patenti olan ABŞ şirkətidir.

• Dell
• Gearbox Software
√ IBM
• Apple

420. Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aiddir:

√ Hər bir inteqrasiya razılaşmasının ölkənin investisiya fəaliyyətinə nə dərəcədə səmərəli təsir etdiyi ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən
dəyişikliklər və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərə əsaslanaraq qiymətləndirilməlidir;

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olmayaraq ortaya çıxır;



• Ölkənin inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş
verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq dəyişir

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə vahid və geniş bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət şəraitində daha effektiv resurs
bölgüsü nəticəsində BXİ fəaliyyəti xeyli genişlənir;

421. Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aid deyildir:

√ Hər bir inteqrasiya razılaşması ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərə və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki
fərqliliklərə əsaslanmadan ölkənin inkişafına töhfələr verir.

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə regiondaxili ticarət və investisiya fəaliyyəti artır; uzun müddətdə vahid və geniş
bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət və daha effektiv resurs bölgüsü nəticəsində BXİ axınları xeyli artır;

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olaraq ortaya çıxır;

• Regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərdən asılı olaraq ölkənin
inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi də dəyişir

422. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən Milli rəftar prinsipində nə nəzərdə tutulur?

√ Xarici investorla yerli investora ən az bərabər şərtlərin tətbiqi
• Yerli investora xarici investordan daha güzəştli şərtlərin tətbiqi
• Xarici investora yerli investordan daha güzəştli şərtlərin tətbiqi
• Yerli investora xarici investordan daha az güzəştli şərtlərin tətbiqi

423. Böyük Britaniyanın TMK deyil

√ ING Groep NV
• Prudential PLC
• Aviva PLC
• Barclays PLC

424. Yaponiyanın TMK deyil

• Mitsubishi UFJ Financial Group
• Nomura Holdings Inc
√ Prudential PLC
• Mizuho Financial Group Inc

425. Almaniyanın TMK deyil

• Deutsche Bank AG
√ Manulife Financial Corp.
• Allianz SE
• Muenchener Rueckversicherung AG

426. Fransanın TMK deyil

√ Generali Spa
• BNP Paribas
• Credit Agricole SA
• Axa

427. Birləşmələrin idarə olunması sahəsində rəqabət üstünlüyü qazanmış TMK

• Zara, Four Seasons
• Johnson & Johnson
√ Citi group, Cisco
• İBM, Samsung

428. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən ən çox himayə edilən ölkə prinsipində tətbiq olunan “ölkəni himayə etmək”
dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ həmin ölkəyə ən güzəştli şərtlərin tətbiqi



• həmin ölkəyə maksimum yardımın göstərilməsi
• həmin ölkəyə ÜTT-nin HTS (Tənzimlənən Tariflər Sistemi) əsasında güzəştlərin tətbiqi
• həmin ölkəyə inkişaf səviyyəsinə əsasən güzəştlərin tətbiqi

429. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən Ən çox himayə edilən ölkə prinsipində nə nəzərdə tutulur?

• Hər yeni investora ən çox himayə edilən yerli investorla eyni şərtlərin tətbiqi
• Ən çox himayə edilən xarici və yerli investorlara eyni şərtlərin tətbiqi
√ Hər yeni investora ən çox himayə edilən investorla eyni şərtlərin tətbiqi
• Hər yeni investora ən güzəştli şərtləri tətbiq edərək onu himayə etmək

430. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən qlobal amillərə aşağıdakılar daxildir:

• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
√ Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s.
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s.

431. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən sosial-mədəni amillərə aşağıdakılar daxildir:

√ Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s.
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s.

432. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən iqtisadi amillərə aşağıdakılar daxildir:

• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s.
√ İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s.
• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.

433. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən siyasi amillərə aşağıdakılar daxildir:

√ Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s.
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s.
• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.

434. Bunlardan biri İEOÖ-in avtomobil sənayesinin inkişaf xüsusiyyətlərinə aid deyildir:

• İEOÖ-in hökumətlərinin avtosənaye klasterlərinin yaradılması üçün cəhdləri
• İEOÖ-in avtomobil sahələrinə birbaşa investisiyaların artımı
√ İEOÖ-in avtomobil sənayesinin daxili bazara istiqamətlənməsi
• İEOÖ-in yeni “qlobal təchizat zəncirləri”nə inteqrasiyası

435. Elmutumlu maşınqayırma sahələrinin zəif inkişaf etdiyi ölkələri göstərin

√ Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan
• Almaniya, İtaliya, Fransa
• C.Koreya, Yaponiya, Malyziya
• ABŞ, Kanada, Çin

436. Hansı Tayvan şirkəti deyildir?

√ Flextronics İnternational Ltd
• Hon Hai Precision İndustrie
• United Microelectronics
• Benq Corporation



437. Birbaşa xarici investisiya axınlarının istiqamətlərinə aid edilmir:

√ Inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə
• Inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə
• Yeni sənaye ölkələrindən tranzitiv ölkələrə
• Inkişaf etmiş ölkələrdən tranzitiv ölkələrə

438. Hər artırılan miqyasda marjinal xərc və marjinal gəlirlərin müqayisə olunaraq layihənin optimal həcminə qərar verilməsi investisiya
layihəsinin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi çərçivəsində ... aiddir.

• Müxtəlif müddətlərə nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihələrinin eyni dövr ərzində müqayisə olunmasına
• Layihənin iqtisadi təhlilinə aiddir
√ investisiya layihəsinin miqyasının müəyyənləşdirilməsinə
• layihəyə başlanılma tarixinin müəyyənləşdirilməsinə

439. İnvestisiya layihələrinin distributiv təhlilində əlavə iqtisadi təsirlər çərçivəsində nəzərdən keçirilən “cəmiyyətdə qazanc və itkilərin
bölüşdürülmə əmsalları” parametrində ...

√ daha yüksək nisbət əmsalları əhalinin yoxsul və daha az üstünlüyə malik olan təbəqələrinə, daha aşağı əmsallar isə əhalinin daha zəngin
təbəqələrinə tətbiq edilir

• daha aşağı nisbət əmsalları istehlakçı təbəqələrinə, daha yüksək əmsallar isə əhalinin istehsalçı təbəqələrinə tətbiq edilir
• daha yüksək nisbət əmsalları istehlakçı təbəqələrinə, daha aşağı əmsallar isə əhalinin istehsalçı təbəqələrinə tətbiq edilir

• daha yüksək nisbət əmsalları əhalinin zəngin təbəqələrinə, daha aşağı əmsallar isə əhalinin daha yoxsul və daha az üstünlüyə malik olan
təbəqələrinə tətbiq edilir

440. Bunlardan hansı General Motors şirkətinin avtomobil markalarına aid deyil? 1. Cadillac, 2. Hummer, 3. Merkuri, 4. Lexus, 5. Chevrolet

• 1,2,3
√ 3.4
• 2,3,4
• 1,3,5

441. Aşağıda adı çəkilən TMK-dan hansı dünya «foreks» bazarında lider bank kimi sayılmır?

√ Nikoyl
• Sibank
• Goldman Sachs
• Jhase Munhattan

442. ….. Türkiyənin ilk GSM, 2G və 3G operatorudur.

• Vodofone
• Cellphone
√ Turkcell
• Avea

443. Bu ölkələrdən hansının avtomobil sənayesi daxili bazara istiqamətlənib?

√ ABŞ
• Almaniya
• C.Koreya
• Yaponiya

444. Hansı şirkətlər Yaponiyaya məxsusdur?

√ 1,2,3
• 1,3,4
• 1,3,5
• 3,4,5

445. Bu ölkə qruplarının hansında gəmiqayırma sənayesi mərkəzi olaraq səhv göstərilmişdir?



√ Polşa, Çin, İsrail
• Yaponiya, C.Koreya, Fransa
• Çin, Finlandiya, Yaponiya
• Almaniya, İtaliya, Danimarka

446. «ABŞ-ın Jeneral Motors» şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?

• neft emalı
• energetika
• pərakəndə satış
√ avtomobil və raket istehsalı

447. Milli iqtisadiyyatın müxtəlif iştirakçı qruplarının qazanc və xərclərinin bölüşdürülmə nisbətləri hansı əlavə iqtisadi təsir parametri
çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ Cəmiyyətdə qazanc və itkilərin bölüşdürülmə əmsalları parametri
• Mənfəət-xərc əmsalları parametri
• Təməl ehtiyacların ödənilməsi parametri
• Büdcə vəsaitlərinin kölgə qiyməti parametri

448. İnvestisiya layihələrinin distributiv təhlilində əlavə iqtisadi təsirlər çərçivəsində qiymətləndirilən büdcə vəsaitlərinin görünməyən
(kölgə) qiymətləri dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

• Büdcə vəsaitlərinin artan XCD hesabına maliyyələşdirilməsi
√ Büdcə vəsaitlərinin əhalidən toplanılan vergilər hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin layihə gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin layihədən əldə olunan iqtisadi səmərə hesabına maliyyələşdirilməsi

449. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əlavə iqtisadi təsirlərin professional təhlilə daxil edilməsi məsələsi ...
çərçivəsində həll edilir.

√ layihənin distributiv təhlili
• layihənin risk təhlili
• layihənin iqtisadi təhlili
• layihənin maliyyə təhlili

450. “Distributiv təhlil” zamanı hansı məbləğ layihənin müxtəlif tərəfləri arasında bölüşdürülür?

• Layihədən əldə oluna biləcək maksimum iqtisadi səmərəni ifadə edən məbləğ
• Layihənin maksimum xalis cari dəyərini ifadə edən məbləğ
√ Layihənin iqtisadi və maliyyə dəyərləri arasındakı fərqi ifadə edən məbləğ
• Layihənin gələcək və cari dəyərləri arasındakı fərqi ifadə edən məbləğ

451. İnvestisiya layihəsi nəticəsində “kim və hansı dəyərdə faydalanacaqdır?”, “Layihənin xərci kimə aiddir və kim nə qədər ödəyir?”
sullarına hansı təhlil çərçivəsində baxılır?

√ “distributiv təhlili”
• “risk təhlili”
• “iqtisadi təhlil”
• “maliyyə təhlili”

452. İnvestisiya layihələrinin maraqlı tərəflərin təhlili çərçivəsində layihə gəlirlərinin bölüşdürülməsinin təhlili üçün aşağıdakı terminlərdən
hansı işlənilir?

√ “distributiv təhlili”
• “iqtisadi təhlil”
• “maliyyə təhlili”
• “risk təhlili”



453. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili çərçivəsində hesablanan “istehlakçı üçün iqtisadi dəyər” aşağıdakılardan hansı cavabda daha
düzgün əks olunmuşdur?

√ İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = İstehlakçı üçün maliyyə dəyəri ilə ifadə olunan faydalılıq + iqtisadi səmərə
• İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə
• İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = istehlakçı artıqlığı sahəsi + istehsalçı artıqlığı sahəsi
• İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = istehsalçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə

454. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı tətbiq edilən metodologiyaya əsasən istehlakçı artıqlığı (consumer surplus):

√ İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehsalçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehsalçının hər hansı məhsul kəmiyyətini təklif etməyə hazır olduğu məbləğlə faktiki olaraq bazarda mövcud olan məbləğ arasındakı
fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehlakçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

455. Əməliyyat dövründəki pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı ... əhatə edir.

• Investisiya planının tərtibi
• Investisiya dövründə maliyyə vasitələri və onların qarşılanması qrafiki
√ Layihənin işə düşməsi ilə əldə olunan bütün pul vəsaiti gəlirlərini və əməliyyat xərclərini
• Layihədə əməliyyata başlamaq üçün hazır olanadək çəkilməli olan bütün xərclər

456. ... layihənin maliyyə təhlilinin əsasını təşkil edir.

• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
√ Investisiya layihələrinin pul vəsaitlərinin hesablanması
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyərinin hesablanması
• iqtisadi rentabelliyin müəyyənləşdirilməsi

457. Layihənin davamlılığının qiymətləndirilməsi dedikdə aşağıdaklılardan hansı nəzərdə tutulur?

√ Layihənin həyat dövrü ərzində yarana biləcək maliyyə çətinlikləri mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və lazımi vəsaitlərin tədarükünün
təmini

• Layihənin ölkənin iqtisadi rifahına təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi
• Mənfi xalis iqtisadi mənfəət dərəcəsinə malik olan layihələrin qəbul olunmaması

• Layihənin ilkin investisiya qoyuluşu mərhələsindən başlayaraq bütün əməliyyat dövrü ərzində sərəncamda olan maliyyələşdirmə
fondlarının yetərli olub-olmayacağının qiymətləndirilməsi

458. Layihənin mali uyğunluğu dedikdə aşağıdaklılardan hansı nəzərdə tutulur?

• Mənfi xalis iqtisadi mənfəət dərəcəsinə malik olan layihələrin qəbul olunmaması
• Layihənin ölkənin iqtisadi rifahına təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi

√ Layihənin ilkin investisiya qoyuluşu mərhələsindən başlayaraq bütün əməliyyat dövrü ərzində sərəncamda olan maliyyələşdirmə
fondlarının yetərli olub-olmayacağının qiymətləndirilməsi

• Layihənin həyat dövrü ərzində yarana biləcək maliyyə çətinlikləri mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və lazımi vəsaitlərin tədarükünün
təmini

459. Layihənin ... qiymətləndirilməsi – layihənin mali uyğunluğu və davamlılığının müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır.

√ Maliyyə
• İqtisadi
• Maraqlı tərəflər aspektindən
• Risk

460. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin iqtisadi modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aiddir:

√ müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
• kimlərin xərcləri qarşılaşdığı və kimlərin layihədən faydalandığının müəyyənləşdirilməsi
• layihənin maraqlı tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi,
• arzu olunan ictimai iqtisadi səmərəni əldə etmək üçün alternativ yolların müəyyənləşdirilməsi



461. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maraqlı tərəflərin təhlili modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə
aiddir:

√ kimlərin xərcləri qarşılaşdığı və kimlərin layihədən faydalandığının müəyyənləşdirilməsi
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı

462. Koç holdinq şirkətlər qrupunun hansı formasına aiddir?

• Sindikat
• Konsern
√ Konqlomerat
• Kartel

463. Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

√ birbaşa investisiyalar
• fərdi kreditlər
• ssudalar
• dövlət investisiyaları

464. Dünya ümumi maşınqayırma sahəsinin dörddə üçü 6 ölkənin payına düşür. Aşağıdakılardan hansı həmin ölkələrin sırasında deyil?

• İsveçrə
√ B.Britaniya
• İtaliya
• Fransa

465. Bu gün dünya elmtutumluməhsul istehsalının (aviakosmik sistem, avtomobil, elektron cihazlar, gəmiqayırma və s.) yarıdan çoxu 5
TMK-nın payına düşür. Üç TMK dünya telekommunikasiya sisteminə nəzarət edir. Əsas səbəb?

√ Təmərküzləşmə
• Kompyuterləşmə
• ETT
• Ixtisaslaşma

466. Bir sahə kimi maşınqayırma sənayesi harada və nə vaxt formalaşmışdır?

• XIX əsrin II yarısında İngiltərədə
• XIX əsrdə Fransada
√ XIX əsrin I yarısında İngiltərədə
• XIX əsrin birinci yarısında Almaniyada

467. Opelin 30%- i …..-a məxsusdur.

√ General Motors
• Toyota
• Subaru
• Ford

468. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan meyarlardan hansına layihənin bank perspektivindən
qiymətləndirilməsi zamanı üstünlük verilir?

√ Kreditin ödənilmə dövrü meyarı
• Daxili Rentabellik Norması meyarı
• Xalis Cari Dəyər meyarı
• Mənfəət-Xərc Nisbəti meyarı



469. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan meyarlardan ... maliyyəçilər, iqtisadçılar və mühasiblər tərəfindən
istifadə olunan əsas və ən mühüm meyardır.

√ Xalis Cari Dəyər meyarı
• Daxili Rentabellik Norması meyarı
• Kreditin ödənilmə dövrü meyarı
• Mənfəət-Xərc Nisbəti meyarı

470. Layihə, ölkə perspektivindən qiymətləndirildikdə:

• layihənin, büdcə vəsaitləri hesabına bütün öhdəliklərin qarşılanması üçün yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ön plana çıxır

• layihə qazancının həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərini, o cümlədən bütün borcları qarşılamaq üçün yetərli olması ön
plana çıxır

√ cəmiyyət üçün layihənin iqtisadi dəyərinin hesablanması ön plana çıxır
• həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərinin qarşılanmasından çox ən gəlirli layihənin seçilməsi ön plana çıxır

471. Layihə, dövlət büdcəsi perspektivindən qiymətləndirildikdə:

√ layihənin, büdcə vəsaitləri hesabına bütün öhdəliklərin qarşılanması üçün yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ön plana çıxır

• layihə qazancının həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərini, o cümlədən bütün borcları qarşılamaq üçün yetərli olması ön
plana çıxır

• həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərinin qarşılanmasından çox ən gəlirli layihənin seçilməsi ön plana çıxır
• cəmiyyət üçün layihənin iqtisadi dəyərinin hesablanması ön plana çıxır

472. Layihə, bank perspektivindən qiymətləndirildikdə:

• layihənin, büdcə vəsaitləri hesabına bütün öhdəliklərin qarşılanması üçün yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ön plana çıxır

√ layihə qazancının həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərini, o cümlədən bütün borcları qarşılamaq üçün yetərli olması ön
plana çıxır

• həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərinin qarşılanmasından çox ən gəlirli layihənin seçilməsi ön plana çıxır
• cəmiyyət üçün layihənin iqtisadi dəyərinin hesablanması ön plana çıxır

473. Layihə, layihə sahibi perspektivindən qiymətləndirildikdə:

√ həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərinin qarşılanmasından çox ən gəlirli layihənin seçilməsi ön plana çıxır

• layihə qazancının həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərini, o cümlədən bütün borcları qarşılamaq üçün yetərli olması ön
plana çıxır

• layihənin, büdcə vəsaitləri hesabına bütün öhdəliklərin qarşılanması üçün yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ön plana çıxır
• cəmiyyət üçün layihənin iqtisadi dəyərinin hesablanması ön plana çıxır

474. Layihədə kifayət məbləğdə qazanc olacaqmı və bu qazanc həm investisiya, həm əməliyyat dövrünün xərclərini, o cümlədən bütün
borcları qarşılamaq üçün yetərli olacaqmı? sualları investisiya qərarlarının hansı perspektivdən qiymətləndirilməsinə aid edilir?

• investisiya qərarlarının dövlət büdcəsi perspektivindən qiymətləndirilməsi
• investisiya qərarlarının ölkə perspektivindən qiymətləndirilməsi
√ investisiya qərarlarının bank perspektivindən qiymətləndirilməsi
• investisiya qərarlarının layihə sahibi perspektivindən qiymətləndirilməsi

475. İnvestisiya qərarlarının alternativ perspektivlərdən qiymətləndirilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Layihənin, layihədə iştirak edən çoxsaylı iştirakçıların perspektivindən qiymətləndirilməsi
• Layihənin, investisiya planında nəzərdə tutulan xərclərin təsnifinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən qiymətləndirilməsi

• Layihənin investisiya dövrü və əməliyyat dövründə nəzərdə tutulmuş gəlir və xərclərinin təsnifinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən
qiymətləndirilməsi

• Layihənin maliyyələşmə mənbələrinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən qiymətləndirilməsi

476. Sadalanan TMK hansı sahədə fəaliyyət göstərir: Genting Berhad, Steinhoff International holdings?

• Elektronika
• Ərzag, yeyinti
√ Xidmət sektoru
• Telekommunikasiya



477. Sadalanan TMK hansı sahədə fəaliyyət göstərir: Sasol Limited Formosa Plastics Group?

√ Kimiya
• Elektronika
• Telekommunikasiya
• Ərzag, yeyinti

478. Sadalanan TMK hansı sahədə fəaliyyət göstərir: Ternium SA Evraz Metalurgica Gerdau S.A. Tata Steel Ltd. Severstal?

• Elektronika
• Ərzag, yeyinti
• Neft-Gaz
√ Metallurgiya

479. Brend menecmenti sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• Pepsi Co, Pfizer
√ P&G, LVMH
• MTV, L’Oreal
• Apple, 3 M

480. Keyfiyyət imici sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• BP, P&G
√ Johnson & Johnson
• Apple, 3 M
• EXXON Mobile, GE

481. Çeviklik sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

√ Zara, Four Seasons
• Apple, Nokia
• Pepsi Co, Pfizer
• MTV, L’Oreal

482. Müştəri xidmətləri sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• EXXON Mobile, GE
• BP, P&G
√ Singapore Airlines, Caterpillar
• LL Bean, Dell

483. Sürətli informasiya axını sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• Apple, 3M
• LL Bean, Dell
• Capital One
√ Wal-Mart, Dell

484. Dizayn potensialına görə rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• Merck, İBM
• MTV, L’Oreal
√ Apple, Nokia
• Citi group, Cisco

485. İnnovativ yeni məhsullar istehsalına görə rəqabət üstünlüyünə malik TMK

√ Apple, 3 M



• Johnson & Johnson
• BP, P&G
• EXXON Mobile, GE

486. Tədqiqat potensialına görə rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• Nucor, Harley-D
√ Merck, İBM
• Capital One
• Wal-Mart, Dell

487. Biznes vahidlərinin tənzimlənməasi sahəsində rəqabət üstünlüyü qazanmış TMK-lar

√ BP, P&G
• EXXON Mobile, GE
• Capital One
• Wal-Mart, Dell

488. Strateji nəzarət sahəsində rəqabət üstünlüyünə malik TMK

• Citi group, Cisco
• Apple, Nokia
√ İBM, Samsung
• EXXON Mobile, GE

489. Rolls Royce şirkətinin məqsədi ……istehsal etməkdir.

• ən dayanıqlı və möhkəm avtomobil
√ qabaqcıl texnologiyalı lüks avtomobil
• idman avtomobilləri
• ən lüks və prestijli marka avtomobillər

490. Hummer …… tərkibinə daxil olan ABŞ şirkətidir.

• Rolls-Royce konserninin
√ General Motors konserninin
• Chevrolet konserninin
• Land Rover konserninin

491. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank aktivlərinin həcminə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Sumitomo Bank
• Miruho Financial Group
• Deutsche Bank
• Sitigroup

492. Spot-bazar dedikdə nə başa düşülür?

• ABŞ dolları və yapon ienası satılan bazar
• Aİ ölkələrinin valyuta bazarları
√ valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı
• valyutanın nəqliyyatla çatdırılması bazarı

493. AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan şərtləri qeyd edin:

• İnkişaf etmiş işgüzar və sosial infrastruktur
• Yüksək ixtisaslı və təhsilli işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi
√ Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu



494. “Məhsulun pay bölgüsü” sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu:

• Aksiz rüsumudur
• İstehsal olunmuş məhsula vergidir
√ Bonusdur
• ƏDV-dir

495. Beynəlxalq elmi-texniki xidmətlərə aid olmayan xidmət növünü qeyd edin:

√ Məhsulun satışı ilə bağlı xidmətlər
• Yeni avadanlıqlarda işləmək üçün mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı xidmətlər
• Obyektlərin tikintisinin layihələşdirməsi xidməti
• Avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı xidmətlər

496. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin subyektlərinə kim aid deyil:

• birgə müəssisələr
√ ölkə daxilində kənd təsərrüfatına sərmayə qoyan fermerlər
• hökümət təşkilatları
• kommersiya bankları

497. Xarici bazara çıxış formasını təşkil edir

√ Hər biri
• Məhsul ixracı
• Portfel investisiyalar
• Birbaşa investisiyalar

498. Ən iri aviasiya və kosmik-raket TMK-na malik ölkələrə bunlar daxil deyildir:

• Fransa, İtaliya
• ABŞ, Britaniya
√ İsveçrə, Rusiya
• Hollandiya, ABŞ

499. Birbaşa investisiyaların sürətinin və qlobal iqtisadi artım sürətinin müqayisəsi:

√ 1-ci 2-cini qabaqlayır
• Bərabərləşməkdədir
• Ikisi tənəzzüldədir
• 2-ci 1-cini qabaqlayır


