ПРИМЕРЕН КДИ ЗА БАКАЛАВРИ, СПЕЦ. МИООТВОРЕНИ ВЪПРОСИ, ДЕФИНИЦИИ, ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ
I. Дайте определение за:
1. Генерален адвокат
2. Обща морска авария
3. Статут на най-облагодетелствана нация
4. Контраоферта
5. Нон-пейпър.

II. Отворени въпроси:
1. Каква е времевата последователност на възникването на световното стопанство и национално
обособените икономики.
2. Какви са фундаменталните различия във философските възгледи за ролята на държавата при
определянето на политиката на доходите? (сравнете англосаксонския и регулирания модел)
3. Най- важните особености на стратегията за лидерство в разходите на Майкъл Портър са: ....
4. На какво се дължат “пропуските и грешките” в платежния баланс?
5. Обяснете редицата на Фибоначи, представяща златното сечение

III. Затворени въпроси:
1. Ако Франция е най-ефективният производител на вино в света, тогава тя има
а) абсолютно преимущество при производството на вино
б) абсолютно изоставане при производството на вино
в) сравнително преимущество при производството на вино
г) сравнително изоставане при производството на вино
2. Пълната специализация при увеличаващи се алтернативни разходи е невъзможна
поради това, че:
a) страната използва пълния обем налични производствени ресурси;
б) страната акумулира външнотърговски дефицит;
в) пределната полезност на внасяния продукт се увеличава;
г) пределната алтернативна цена на изнасяния продукт се увеличава.
3. Изравняването в абсолютен размер на цените на производствените фактори е
възможно в условията на:
a) идеално конкурентен вътрешен и международен пазар;
б) постоянна възвръщаемост на производствените фактори;
в) безпрепятствено движение на производствените фактори между отраслите;
г) възможности за използване на икономиите от мащаба.
4. За голяма част от икономиките, принадлежащи към координирания пазарен модел е
характерна:
а) балансирана производствена функция
б) средно балансирана производствена функция
в) няма подобен тип деление
г) небалансирана производствена функция
5. Индексът на „отвореност” на икономиката се измерва:
а) като дял на стопанските сектори, зависещи от внос
б) като дял на стопанските сектори, осъществяващи износ
в) като се изчисли съотношението внос/износ по абсолютни суми
г) като сума от процентите на вноса и износа на страната спрямо равнището на БВП
6. Индексът за възприемане на корупцията се изчислява и публикува от:
а) Икономическата комисия на ООН
б) Агенциите „Муудис” и „Стандарт енд Пуърс”
в) Трансперънси интернешънъл
г) Фрейзър институт
7. Според Янош Корнай главната роля при прехода от социализъм към капитализъм се
играе от ___________ сфера.
а) икономическата
б) политическата
в) социо-културната
8. Портфейлните инвестиции имат за цел:
а) диверсификация на производството;
б) увеличаване на пределната възвръщаемост на капиталите;
в) увеличаване обема на реалното производство;

г) използване на икономиите от мащаба.
9. Външнотърговската политика на дадена страна може да приема една от следните
форми:
а) политика на протекционизъм и политика на свободна търговия;
б) политика на автаркия, политика на протекционизъм и политика на свободна
търговия;
в) политика на свободна търговия и митническа политика;
г) митническа политика и политика по стимулиране на износа;
10. Външнотърговската политика :
а) не се променя под влияние на външни фактори;
б) обслужва оптимизирането на икономическото развитие на страната;
в) се влияе от индивидуалните интереси на част от стопанските субекти;
г) цели постигането на циклична заетост на обществото;
11. Тарифните средства постигат желания външнотърговски ефект:
а) въздействайки косвено върху търсенето и предлагането;
б) въздействайки пряко върху търсенето и предлагането;
в) в условията на слабо развит стоков пазар;
г) в условията на монополен стоков пазар.
12. За целите на митническото облагане се прилага
a) дневният валутен курс на централната банка в деня на декларирането на стоките;
б) дневният валутен курс на централната банка в деня на представянето на стоките;
в) ежемесечен валутен курс за митнически цели;
г) ежемесечен среден валутен курс на ежедневните курсове от предния месец.
13. Сертификат за произход се прилага в митническата процедура:
a) при прилагането на всички митнически режими;
б) с цел прилагането на конвенционални мита;
в) с цел прилагането на преференциални мита;
г) при вътрешнообщностни доставки.
14. Митнически манифест се подава за стоки при прилагане на режим:
a) износ;
б) транзит;
в) активно усъвършенстване;
г) допускане за свободно обращение.
15. Общите стратегически цели:
а)имат качествен характер и допълват мисията;
б)имат качествен и количествен характер, произтичат от мисията и я конкретизират;
в)имат изключително финансови измерения.
16.При многонационалната функционална организация основният стратегичеСки
подход, който се прилага е:
а) полицентричен
б) транснационален
в)геоцентричен (глобален)

17. Едно от основните противоречия в управлението на корпорацията е това между
директорите на борда, като представители на акционерите, и тези, които са членове на
висшето оперативно ръководство(мениджмънта).То се изразява в следното:
а) влиянието на представителите на мениджмънта в съвета често е по- голямо в
сравнение с това на останалите директори;
б) влиянието на директорите- представители на акционерите често е по- голямо в
сравнение с това на представителите на мениджмънта;
в) противоречието не засяга външните директори
18. Според матричния модел на Ансоф състоянието на два основни фактора определя
характера на прилаганите от фирмите стратегии. Тези фактори са:
а)продукт и платежоспособност;
б)продукт и потребителското търсене;
в)продукт и пазар.
19. Компаниите, създаващи стратегически съюзи:
а) губят своята идентичност и оперативна самостоятелност;
б) едно от предприятията запазва своята идентичност и оперативна самостоятелност, а
другото ги губи;
в) запазват своята идентичност и оперативна самостоятелност.
20. При глобалния (геоцентричния) подход, прилаган при управлението на човешките
ресурси, за работа във филиалите се изпращат:
а) специалисти от страната на компанията- майка (експатриати), които налагат
стил на управление, характерен за централата;
б) специалисти от приемащите страни, които налагат местен стил на управление;
в) специалисти, които независимо от своите национални различия, се отличават
с общи подходи за решаването на проблемите.
21. Делът на третичния сектор в развитите икономики възлиза на:
а) 10-20%
б) 20-30%
в) 30-40%
г) 60-80%.
22. За да се наименова системата, която интегрира всички данни за логистичните
процеси във фирмата в една обща система и с цел да се планира по-лесно начина на
използване на основните ресурси на фирмата, на английски език се ползва
съкращението:
а) ERP;
б) ЕCR;
в) EDI;
23. Отдаване на дейности на външен доставчик, в които изпълнителят по договора за
аутсорсинг се намира в страна на местоположение, различна от тази на възложителя се
нарича:
а) офшоринг;
б) вътрешно-фирмен аутсорсинг;

в) независим аутсорсинг;
24. Въздушната товарителница няма роля на:
а) сертификат за качество на стоките
б) митническа декларация
в) фактура за превоз
25. Местен вътрешно-фирмен аутсорсинг предполага:
а) осъществяване на дейността в подразделение на фирмата-контрактор;
б) осъществяване на независим офшоринг;
в) осъществяване на пряка чуждестранна инвестиция от чужд контрактор;
26. Международната конвенция, регулираща превоза на товари по въздух е подписана:
а) в Белград през 1948 г.;
б) във Варшава през 1929 г.
в) в Монреал през 1928 г.
27. Цените в международните договори могат да бъдат:
а) фиксирани;
б) могат да се променят ;
в) а) и б)
28. Застрахователният агент действа:
а) от свое име и за сметка на застрахователя;
б) преупълномощавайки други лица с права, предоставени му от застрахователя;
в) от името и за сметка на застрахователя;
г) като застрахователен брокер, когато работи за повече от един застраховател;
29. Качество по мостра се прилага тогава когато:
а) стоката е еднородна по състав и не е стандартизирана;
б) стоката е стандартизирана чрез международни стандарти;
в)при търговията с уникални продукти(произведения на изкуството и пр.)
30. Тегло бруто е:
а) теглото на стоката и това на първичната опаковка;
б) теглото на стоката, това на първичната опаковката и на тарата;
в) теглото на стоката и на тарата
31. В отношенията си с контрагентите от даден пазар Агентът сключва сделки:
а) от свое име и за своя сметка
б) от чуждо име и за чужда сметка
в) от свое име и за чужда сметка
32. За Търговеца по договора с продължителен срок уговорката за право на първа ръка
(право на оферта „първа ръка“) означава правото да:
а) отклонява първата и най- добра оферта на Принципала за даден продукт
б) получава първата и най- добра оферта на Принципала за даден продукт
в) преговаря по първата и най- добра оферта на Принципала за даден продукт
33. При бартерната се реализира:

а) 100% натурална размяна на основата на два договора
б) 100% натурална размяна на основата на един договор
в) 100% натурална размяна на основата на един или повече договори
34. Кое от твърденията е верно:
а) при „холандския“ аукцион участниците наддават над обявената базисна цена
б) при „английския“ аукцион участниците се състезават чрез понижаване на обявената
базисна цена
в) при „английския“ аукцион участниците наддават над обявената базисна цена
35. Функционална търговска отстъпка от цената се предоставя:
а) при плащане от страна на купувачите в брой и в кратки срокове
б)на лоялни на фирмата- продавач купувачи
в) на посредници, с които фирмата- продавач подържа редовни отношения.
36. Арбитражният съд :
а) е публична правораздавателна институция
б) е държавна правораздавателна институция
в) може да бъде както публична, така и държавна правораздавателна институция
37. Международната конкурентоспособност на едно изделие се определя от:
а) характера на продукта
б) характеристиката на международния пазар, на който се реализира изделието
в) пазарен дял, качество и цена на изделието, условия на доставка
г) лоялността на клиентите към търговската марка
38.Наличността на парични средства в близко бъдеще при отчитането на финансовите
задължения за същия период се нарича:
а) коефициент на покритие;
б) лакмусов коефициент;
в) платежоспособност;
39. Моделът на Едуар Алтман не отчита следния показател:
а) рентабилността на активите;
б) финансовия риск;
в) капиталовата структура;
г) възможността за самофинансиране;
40. Когато собствеността върху активите е на няколко лица, но делът на всеки е различен
говорим за:
а) съвместно контролирано предприятие;
б) съвместно контролиран актив;
в) инвестиционен имот;
41.Пример за интервален показател е:
а) загуба за текущата година;
б) рентабилност на капитала;
в) оперативни разходи към средата на текущата година;
42. Гаранцията за участие в търг се издава от:

а) износителя;
б) вносителя;
в) банка.
43. По-ниски мита от тези по “Статут на най-облагодетелствана нация” могат да са
валидни за следните страни:
а) съседни страни; б) страни извън СТО;
в) страни в интеграционни общности.
44. Ефектът на митото се проявява при наличие на:
а)пазарно ценообразуване;
б)административно ценообразуване;
в)държавно преразпределение на стоките
45. Спредът е мярка за:
а) конвертируемост; в) конфронтираност;
б) конвергентност; г) б) и в).
46. При делим акредитив:
а) участва втора банка; б) участва втори износител;
в) участва втори вносител.
47. Плащане по открита сметка има най-висока сигурност за:
а) износителя;
б) вносителя;
в) а) и б).
48. При плащане с документарен акредитив документите проверява и одобрява:
а) банката; в) вносителят;
б) комисионерът; г) търговската камара.
49. Бек-ту-бек акредитив се издава въз основа на :
а) друг акредитив; б) менителница; в) коносамент.
50. Менителницата се протестира пред:
а) износителя; в) банка;
б) вносителя; г) нотариус.
51. Съветите на развитите страни са курсът на
китайския юан да е:
а) фиксиран; в) валутен борд;
б) плаващ; г) друго.
52. Седалището на Съда на ЕС е в:
а) Люксембург; в) Франкфурт;
б) Брюксел; г) Маастрихт.
53. Общата търговска политика на ЕС е уредена в:
а) Виенска конвенция; в) Маастрихтския договор;
б) Римския договор; г) Женевска конвенция

54. Регламентът е адресиран към:
а) Съда на ЕС;
б) държавите-членки;
в) всички лица на територията на ЕС.
55. Съветът на ЕС взема решения с:
а) единодушно;
б) с квалифицирано мнозинство;
в) с обикновено мнозинство;
г) всички гореизброени.
56. КОРЕПЕР се свързва с:
а) ЕП; в) Съвета;
б) ЕК; г) Съда на ЕС.
57. Най-дълго кандидат-член на ЕС е:
а) Исландия; в) Армения;
б) Кипър; г) Турция.
58. Папският нунций е:
а) шарже д’афер;
б) пълномощен министър;
в) посланик.
59. На територията на трети страни, през които преминава посланикът на път за
назначението си, дипломатически привилегии и имунитети:
а) се предоставят;
б) не се предоставят;
в) няма връзка между посланика и дипломатическите привилегии и имунитети.
60. Вербалната нота се връчва:
а) устно;
б) писмено;
в) не се връчва.
61. В условия на низходяща вълна на стопанския цикъл фазите на оживление и подем
са:
a) по-къси
б) по-дълги
в) еднакви
г) зависи от самото развитие на цикъла
62. „Долната връхна точна” на бизнес цикъла се постига след:
a) оживление в) подем
б) спад г) няма верен отговор
63. Най-важният индикатор за конюнктурата на стоковите пазари е:
a) индекс на потребителските цени
б) индекс на производствените цени

в) индекс на индустриалното производство
г) отраслов индекс
64. При равни други условия, вносител би следвало да заплати най-висока цена при
франкировка от група:
а) „Е”; б) „F в) „C”; г) “D”.
65. Кой от изброените финансови инструменти не е насочен към Структурните политики
на ЕС:
a) Европейски социален фонд;
б) Европейски фонд за регионално развитие;
в) Кохезионен фонд;
г) Европейски инструмент за съседство и партньорство.

