
Xarici İqtisadi siyasət (0715, əyani, 300 test) 
 
1.Sual: İqtisadi siyasət nədir? (Çəki: 1) 
 a) İqtisadi siyasət - əmək bölgüsüdür. 

 b) iqtisadiyyata məqsədyönlü təsir edən dövlət institutlarının fəaliyyətidir. 

 c) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hüquqi normativ qaydalardır. 

 d) fəaliyyət alətlərini özündə cəmləşdirən tədbirlər toplusudur. 

 e) Yuxarıda qeyd edilənlərin məntiqi ümumiləşməsidir. 

 
 
2.Sual: Dövlət institutları nədir? (Çəki: 1) 
 a) Qeyd edilənlərin məntiqi ümumiləşməsidir 

 b) Dövləti vəzifələri həyata keçirən təşkilatlardır. 

 c) qanunvericilik və ya normativ aktlarla yaradılmış təşkilatlardır. 

 d) əsas missiyası iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin davranışlarını 

 e) iqtisadiyyatın stabilliyini təmin etmək olan təşkilatlardır. 

 
 
3.Sual: Dövlət institutlarının əsas vəzifələrinə hansılar aiddir? (Çəki: 1) 
 a) Səmərəlilik əsasında iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin effektiv qarşılıqlı 

fəaliyyəti təmin edirlər. 

 b) İqtisadi fəaliyyətin istənilən formada tənzimlənməsi üçün şərait 
yaradılmasını təmin edirlər 

 c) Hüquqi nizamın yaradılması tədbirləri vasitəsi ilə təsərrüfat proseslərinə 
təsir edirlər. 

 d) Təsərrüfat proseslərinə inzibati təsir vasitəsi ilə tənzimlənməni həyata 
keçirirlər. 

 e) heç bir cavab düz deyil. 

 
 
4.Sual: Bazar iqtisadiyyatı hansı xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1) 



 a) Mahiyyət etibarı ilə, liberal dəyərlərə əsaslanır 

 b) daimi rəqabət mübarizəsini ehtiva edir 

 c) “özü inkişaf edən sistem” kimi mürəkkəbliyə meyllidir 

 d) Marjinal faydalılığa əsaslanır. 

 e) Cavabların üçü doğrudur. 

 
 
5.Sual: Bazar iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mərhələlərinin əsas 
xüsusiyyətlərinə aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) əmək bölgüsünün sadə formalarının meydana gəlməsi 

 b) milli dövlətlər cərcivəsində bazar təsərrüfatlarının yaranması 

 c) dünya bazarının yaranması 

 d) əkinçiliyin yaranması 

 e) iki cavab 

 
 
6.Sual: İqtisadi siyasətin yaranmasını şərtləndirən əsas amillər hansılar hesab 
edilir? (Çəki: 1) 
 a) Dünya iqtisadiyyatında I-II əsrlərdə baş verən iqtisadi proseslər 

 b) təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yaranan zərurət 

 c) Dövlətlə digər sosial-iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında yeni 

 d) dövlətin təminedici və təhsis edici rolunun güclənməsi 

 e) Cavablardan biri səhvdir. 

 
 
7.Sual: İqtisadi siyasətin yaranmasını şərtləndirən əsas amillər hansılar hesab 
edilir? (Çəki: 1) 
 a) Cavablardan ikisi səhvdir 

 b) təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yaranan zərurət, 



 c) Dövlətlə digər sosial-iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında yeni 

 d) dövlətin təminedici və təhsis edici rolunun zəifləməsi 

 e) Dünya iqtisadiyyatında V-VI əsrlərdə baş verən iqtisadi proseslər 

 
 
8.Sual: İqtisadi siyasətin yaranmasını şərtləndirən əsas amillər hansılar hesab 
edilir? (Çəki: 1) 
 a) təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yaranan zərurət 

 b) Dövlətlə digər sosial-iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında yeni 

 c) Cavablardan ikisi səhvdir 

 d) Inteqrasiyanın yaranması 

 e) Dünya iqtisadiyyatında XIII-X əsrlərdə baş verən iqtisadi proseslər 

 
 
9.Sual: İqtisadi siyasətin yaranmasını şərtləndirən əsas amillər hansılar hesab 
edilir? (Çəki: 1) 
 a) Cavablardan biri düzdür. 

 b) təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yaranan zərurət 

 c) valyuta münasibətlərinin formalaşması 

 d) Inteqrasiyanın yaranması 

 e) Dünya iqtisadiyyatında V-VI əsrlərdə baş verən iqtisadi proseslər 

 
 
10.Sual: “Iqtisadi siyasət“ kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır? (Çəki: 1) 
 a) manufakturanın yaranması 

 b) A.Smitin əmək dəyər nəzəriyyəsinin yaranması 

 c) D.Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin yaranması 

 d) O. Bismarkın təklifi ilə iqtisadi idarəetmədə “nöqtəvi təsir” 

 e) pulun meydana gəlməsi 



 
 
11.Sual: “Iqtisadi siyasət“ kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır? (Çəki: 1) 
 a) heç biri 

 b) A.Smitin əmək dəyər nəzəriyyəsinin yaranması 

 c) D.Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin yaranması 

 d) beynəlxalq əmək bölgüsünün yaranması 

 e) pulun meydana gəlməsi 

 
 
12.Sual: “Iqtisadi siyasət“ kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır? (Çəki: 1) 
 a) Leontyev ziddiyətinin yaranması 

 b) A.Smitin əmək dəyər nəzəriyyəsinin yaranması 

 c) D.Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin yaranması 

 d) O. Bismarkın təklifi ilə iqtisadi idarəetmədə “nöqtəvi təsir” 

 e) işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının meydana gəlməsi 

 
 
13.Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) iqtisadi proseslərin gedişini nizamlamaq vasitəsidir 

 b) iqtisadi proseslərin gedişinə təsir etmək vasitəsidir 

 c) iqtisadi proseslərin axarını müəyyənləşdirməkdir 

 d) yuxarıdakıların məcmusudur 

 e) xidmət tədbirləri toplusudur. 

 
 
14.Sual: Dövlətin iqtisadi siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) büdcəni nizamlamaq vasitəsidir 

 b) vergi toplamaq vasitəsidir 



 c) ölkədə maliyyə vəsaitlərinin axarını müəyyənləşdirməkdir 

 d) sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasıdır 

 e) iqtisadi proseslərin gedişini nizamlamaq və təsir etmək vasitəsidir 

 
 
15.Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsi siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) Təçrübi baxımdan siyasət - dövlət tənzimlənməsinin konkret tədbirlər 

kompleksini əhatə edir. 

 b)  Nəzəri baxımdan siyasət, milli iqtisadiyyatın ən səmərəli inkişaf yolunun 
müəyyənləçdirilməsini şərtləndirən tədbirlərdir 

 c) əməli fəaliyyətin aparıçı motivlərinin sistemli və elmi tədqiqidir 

 d) İqtisadi siyasət elmi yanaşmalar, inkişaf modeli və proqnozların 
yaradılmasıdır 

 e) Yuxarıdakıların məcmusudur 

 
 
16.Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsi siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) dövlət tənzimlənməsinin konkret tədbirlər kompleksidir. 

 b) milli iqtisadiyyatın ən səmərəli inkişaf yolunun müəyyənləçdirilməsidir 

 c) Əməli fəaliyyətin aparıçı motivlərinin müəyyənləşdirilməsidir 

 d) elmi yanaşmalar, inkişaf modeli və proqnozların yaradılmasıdır 

 e) Yuxarıdakıların məcmusudur. 

 
 
17.Sual: Rasional iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması nələri ehtiva edir? 
(Çəki: 1) 
 a) azad rəqabət şəraitində dövlətin vəzifəsinin qavranılması 

 b) Cavablardan biri səhvdir 

 c) insanların rasional həlli axtarmalı olduqları “cərcivənin” yaradılması 

 d) firmaların gəlirinin maksimumlaşdırılmasının dərk edilməsidir 



 e) təsərrüfat subyektlərinin özlərinin rasional həlli axtarmalı olduqları 

 
 
18Sual: Iqtisadi siyasət hansı faktorların təsiri ilə formalaşdırılmalıdır? (Çəki: 
1) 
 a) Iqtisadi siyasət həmişə iki mühüm faktorun təsiri altda formalaşır: daima 

 b) İqtisadi siyasət ölkənin reallıqları ilə uzlaşdırıldılmalıdır 

 c) Sadalanların hamısı düzdür 

 d) İqtisadi siyasət siyasi qüvvələr nisbətini , istehsal-texniki potensial, sosial 

 e) Sadalanaların heç biri düz deyil. 

 
 
19.Sual: Iqtisadi siyasətə təsir faktorlarına aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) dəyişən təsərrüfat şəraiti və iqtisadi təfəkkür səviyyəsi. 

 b) Əhalinin demoqrafik göstəriciləri 

 c) istehsal-texniki potensial 

 d) ölkənin qlobal maraqları 

 e) Sadalanların hamısı düzdür. 

 
 
20.Sual: “Merkantilizmin” iqtisadi siyasət baxımından əsas xüsusiyyətləri 
nələrdir? (Çəki: 1) 
 a) kapitalizmin yaranması ilə meydana gəlməsi 

 b) tədqiq obyektinin istehsal sferası olması 

 c) tədqiq obyektinin mübadilə sferası olması 

 d) inkişafın əsasının ticarətdə olması 

 e) bir cavab səhvdir 

 
 
21.Sual: Klassiklər sərvətlərin mənbəyini harada axtarırdılar (Çəki: 1) 



 a) Xarici ölkələrdə 

 b) ticarət və tədiyyə balansında 

 c) proteksionit (himayəçi) siyasətdə 

 d) ticarət burjuaziyası ilə zadəganlığın ittifaqında 

 e) Hamısı düzdür 

 
 
22.Sual: Hansı düz deyil? (Çəki: 1) 
 a) İqtisadi inkişafın sürətlənməsi nəticəsində, siyasi iqtisadın klassikləri 

 b) “klassik” siyasi iqtisadçılar bilavasitə istehsal prosesini tədqiq etməyə 

 c) A.Smit “bölgü münasibətlərini”, S. de Sismondi “kapitalist sərvətinin 
istehsalı və yığımı şərtlərini”, D.Rikardo istehlak münasibətlərini əsas tədqiqat 
obyektinə çevirmişdi. 

 d) C. Mill vergi qoymanın prinsiplərinin təhlilini vermişdir. 

 e) Hamısı. 

 
 
23.Sual: Dövlətin iqtisadi inkişafdakı rolunun tədqiqində aşağıdakılar mühüm 
rol oynamışdır. Hansı cavab düz deyildir? (Çəki: 1) 
 a) Marşal, Valras, Masolla,Viksel, N.Kaldar 

 b) T.Sitovski, Valras, E.Mindol,Viksel, Keyns 

 c) E.Mindol, Valras, Masolla, Viksel, Keyns 

 d) Masolla A.Berson,Viksel, Keyns ,E.Mindol 

 e) e) T.Sitovski, Valras, E.Mindol,Viksel, Keyns 

 
 
24.Sual: Dövlətin iqtisadi inkişafdakı rolunun tədqiqində aşağıdakılar mühüm 
rol oynamışdır. Hansı cavab düzdür? (Çəki: 1) 
 a) Marşal, Valras, Masolla,Viksel, N.Kaldar 

 b) T.Sitovski, E.Mindol,Viksel, Keyns, Marşal 



 c) E.Mindol, Valras, Masolla, Viksel, Keyns 

 d) Masolla A.Berson,Viksel, Marşal,E.Mindol 

 e) T.Sitovski, Marşal, E.Mindol,Viksel, Keyns 

 
 
25.Sual: Keyns nəzəriyyəsinə xas deyildir. (Çəki: 1) 
 a)  bazar “səmərəli tələbi” təmin edə bilmir 

 b) dövlətin stimullaşdırıcı fəaliyyəti vacibdir 

 c) iqtisadi siyasətdə pul – kredit və büdcə siyasəti önəmli deyildir 

 d) bazar ideal özünütənzimləyən mexanizm deyildir 

 e) xüsusi investisiya və istehlak xərclərinin artımını stimullaşdırmalıdır 

 
 
26.Sual: Keyns nəzəriyyəsinə xas deyildir. (Çəki: 1) 
 a) bazar “səmərəli tələbi” təmin edə bilir 

 b) dövlətin stimullaşdırıcı fəaliyyəti vacibdir 

 c) iqtisadi siyasətdə pul – kredit və büdcə siyasəti önəmlidir 

 d) bazar ideal özünütənzimləyən mexanizm deyildir 

 e) xüsusi investisiya və istehlak xərclərinin artımını stimullaşdırmalıdır 

 
 
27.Sual: Keyns nəzəriyyəsinə xas deyildir. (Çəki: 1) 
 a) bazar “səmərəli tələbi” təmin edə bilir 

 b) dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi vacib deyildir 

 c) iqtisadi siyasətdə pul – kredit və büdcə siyasəti önəmli deyildir. 

 d) heç biri 

 e) hamısı 

 
 



28.Sual: Keyns nəzəriyyəsinə xas deyildir (Çəki: 1) 
 a) bazar ideal özünütənzimləyən mexanizmdir 

 b) dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi vacib deyildir 

 c) investisiya və istehlak xərclərinin artımı xüsusi stimullaşdırmamalıdır 

 d) heç biri 

 e) hamısı 

 
 
29.Sual: Müasir ictimai seçim nəzəriyyəsinini əsasını qoyanlar (Çəki: 1) 
 a) C.Byukenen, D.Müller ,Q.Tallo, M.Olson, Erxard 

 b) Samuelson, Smit, Rikardo, Q.Tallo, M.Olson, 

 c) Keyns, C.Byukenen, D.Müller ,Samuelson, Smit, Rikardo, 

 d) Keyns, C,Mill, D.Müller ,P.Kruqman, Smit, U.Petti 

 e) heç biri 

 
 
30.Sual: İctimai seçim nəzəriyyəsinin mahiyyətini təşkil etmir (Çəki: 1) 

 a) metodoloji fərdilik 

 b) iqtisadi insan konsepsiyası; 

 c) maksimum faydalılıq 

 d) siyasət mübadilədir 

 
 
31.Sual: İctimai seçim nəzəriyyəsinin mahiyyətini təşkil edir (Çəki: 1) 
 a) konstitusiyalı iqtisadiyyat 

 b) metodoloji fərdilik 

 c) iqtisadi insan konsepsiyası; 

 d) hamısı 



 e) siyasət mübadilədir 

 
 
32.Sual: İqtisadi siyasətin əsas vəzifə və problemlərinə aşağıdakılar aiddir: 
(Çəki: 1) 
 a) İqtisadi sistemin məhsuldarlığının və resursların bölgüsünün 

 b) Resursların yenidən bölgüsünün səmərəliliyi və nəticəliliyinin təmin 

 c) Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi və dövlət büdcəsinin 

 d) a,b,c; 

 e) a, b. 

 
 
33.Sual: İqtisadi siyasətin əsas vəzifə və problemlərinə aşağıdakılar aiddir: 
(Çəki: 1) 
 a) Ətraf mühitin qorunması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi 

 b) İqtisadi sistemin məhsuldarlığının səmərəliliyinin təmin edilməsi. 

 c) hamısı 

 d) İqtisadiyyatda stabilliyin, inkişafın davamlılığı və tarazlığı 

 e) heç biri 

 
 
34.Sual: İqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərinə aid deyildir: (Çəki: 1) 
 a) İqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən hüquqi normalara münasibət siyasəti; 

 b) İnteqrasiya və xarici iqtisadi siyasət 

 c) Əsas fondların amortizasiyası siyasəti 

 d)  İnkişaf (artım) və struktur siyasəti; 

 e) Ətraf mühitə təsir siyasəti. 

 
 
35.Sual: İqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərinə aid deyildir (Çəki: 1) 



 a) Təsərrüfat proseslərinə təsir siyasəti 

 b) İqtisadi nizama münasibət siyasəti 

 c) xarici iqtisadi siyasət; 

 d) nəqliyyat parkının yenilənməsi 

 e) heç biri 

 
 
36.Sual: İqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərinə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

 b) rəqabətin qorunması 

 c) azad ticarətin inkişafı; 

 d) Əsas fondların amortizasiyası siyasəti 

 e) İqtisadi nizama münasibət siyasəti 

 
 
37.Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin subyektlərinə aşağıdakılar aid edilmir 
(Çəki: 1) 
 a) dövlət 

 b) dövlət və onun yerli, regional strukturları 

 c) qeyri-dövlət ittifaqları və birlikləri 

 d) qeyri-hökumət təşkilatları 

 e) iri dövlət təşkilatları 

 
 
38.Sual: Iqtisadi siyasət konsepsiyası ehtiva edir (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyata məqsədyönlü təsirin qarşılıqlı əlaqəli məqsədləri, 

 b) iqtisadiyyata əsaslandırılmış təsirin qarşılıqlı əlaqəli məqsədləri 

 c) iqtisadiyyata təsirin prinsipləri, strategiyaları 



 d) iqtisadiyyata təsirin alətləri sistemi 

 e) hamısı 

 
 
39.Sual: Iqtisadi siyasət konsepsiyasına aid edilmir (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyata məqsədyönlü təsirin qarşılıqlı əlaqəli məqsədləri 

 b) iqtisadiyyatda qiymətlərin səviyyəsi 

 c) iqtisadiyyata təsirin prinsipləri, strategiyaları 

 d) iqtisadiyyata təsirin alətləri sistemi 

 e) hamısı 

 
 
40.Sual: İqtisadi siyasətin əsas məqsədləri (Çəki: 1) 
 a) iqtisadi artım; tam məşğulluq; qiymət səviyyəsinin və milli valyutanın 

 b) iqtisadi artım; tam məşğulluq; qiymət səviyyəsinin stabilliyi, stabil 
demoqrafik inkişaf 

 c) gəlirlərin iş və tələbə görə bölgüsü, mil¬li valyutanın stabilliyi; əmək 
haqqının artımı 

 d) iqtisadi artım; inflasiya səviyyəsinin stabilliyi, stabil demoqrafik inkişaf 

 e) hamısı 

 
 
41.Sual: İqtisadi siyasətin əsas məqsədləri hansı xüsusiyyətlərə malik ola 
bilməz? (Çəki: 1) 
 a) Uzlaşmalı və ardıcıl olmalıdır 

 b) Komplementar ola bilər 

 c) Neytral ola bilər 

 d) Konfliktli ola bilər 

 e) Marjinal faydalılığa xidmət etməlidir 

 



 
42.Sual: Qərar qəbulunda iki alternativdən birinin seçilməsi Errounun (Arrow) 
“Qeyri – mümkünlük teoreminə” görə, hansı halda mümkünsüzdür. (Çəki: 1) 
 a) Bütün şəxslərin səs hüququ var və bu diktaturanı mümkünsüz edir; 

 b) Yalnız bu iki alternativə münasibətdə üstünlük vermə kollektiv qərar 

 c) Qərar qəbul edənlərin üstünlük vermələrinin bütün kombinasiyaları 

 d) Əgər bütün fərdlər II varianta nisbətən I varianta üstünlük verirlərsə, 

 e) Yuxarıdakıların hamısının eyni zamanda mövcudluğu şəraitində. 

 
 
43.Sual: Xarici iqtisadi siyasətin (XİS) mahiyyəti (Çəki: 1) 
 a) XİS xarici iqtisadi fəaliyyət mexanizmidir 

 b) XİS dövlətin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrini öyrənir 

 c) XİS xarici ticarət əlaqələrinin məcmusudur 

 d) XİS beynəlxalq münasibətlərin formasıdır 

 e) Düz cavab yoxdur 

 
 
44.Sual: Xarici iqtisadi siyasətin (XİS) mahiyyəti (Çəki: 1) 
 a) XİS ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir 

 b) XİS ölkədə iqtisadi resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması 
vasitəsidir 

 c) XİS iqtisadi inteqrasiya alətidir 

 d) XİS ölkədə çatışmayan resursların əldə edilməsi vasitəsidir 

 e) XİS Beynəlxalq təşkilatlarla münasibət formasıdır. 

 
 
45.Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin (BİM) mahiyyəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) BİM xarici ticarət münasibətləridir 

 b) BİM dərs adıdır 



 c) BİM maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı üzrə 
müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət 
sistemidir 

 d) BİM maddi nemətlərin istehsalıvə istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin təsərrüfat 
subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət sistemidir 

 e)  BİM maddi nemətlərin istehsalı və istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin arasında 
qarşılıqlı münasibətlər sistemidir. 

 
 
46.Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin (BİM) mahiyyəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) BİM xarici əlaqələr sistemidir 

 b) BİM maddi nemətlərin bölgüsü və mübadiləsi üzrə təsərrüfat subyektləri 
arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemidir 

 c) BİM maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı üzrə 
müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət 
sistemidir. 

 d) BİM maddi nemətlərin istehsalı və istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin təsərrüfat 
subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət sistemidir. 

 e) BİM maddi nemətlərin istehsalı və istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin arasında 
qarşılıqlı münasibətlər sistemidir 

 
 
47.Sual: BİM digər iqtisadi münasibətlərdən hansı xüsusiyyətlərlə fərqlənmir? 
(Çəki: 1) 
 a) a) Təsərrüfat münasibətləri milli sərhədlər çərçivəsindən kənara çıxır 

 b) mübadilə həcmi daha yüksəkdir 

 c) istehsalçılar, satıcılar və alıcılar arasında daha geniş miqyaslı kəskin 
rəqabət mübarizəsi mövcud olur; 

 d) resursların, istehsal amillərinin və istehsalın nəticələrinin ölkədən kənar 
hərəkəti baş verir 

 e) daxili bazardakı əlaqələrə nisbətən daha yüksək qarşılıqlı asılılığa malikdir 

 
 
48.Sual: BİM-də hansı səviyyələrdə tənzimləmə həyata keçirilmir? (Çəki: 1) 



 a) milli səviyyədə 

 b) ikitərəfli səviyyədə 

 c) regional səviyyədə 

 d) beynəlxalq səviyyədə 

 e) TMK-lar səviyyəsində 

 
 
49.Sual: XİS-in formalarına aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) xarici ticarət əlaqələri 

 b) xarici investisiya siyasəti 

 c) demoqrafik siyasət 

 d) valyuta münasibətləri 

 e) elmi-texniki əməkdaşlıq münasibətləri 

 
 
50.Sual: XİS-in növlərinə aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) stimullaşdırıcı 

 b) qənaətcil 

 c) məhdudlaşdırıcı 

 d) əvəzedici 

 e) proteksionist 

 
 
51.Sual: XİS əsas növlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) əmtəələrlə ticarət 

 b) xidmətlərlə ticarət 

 c) investisiya axınları 

 d) azad ticarət 



 e) valyuta ticarəti 

 
 
52.Sual: Xarici ticarət ölkənin (Çəki: 1) 
 a) Iqtisadi gücünü artırır 

 b) Milli gəlirini artırır 

 c) hərbi qüdrətini artırır 

 d) rəqabət qabiliyətini yüksəldir 

 e) rəqabətə dözümlüyünü zəiflədir 

 
 
53.Sual: Xarici ticarət hansı əlamətlərə malik deyildir? (Çəki: 1) 
 a) ticarət konfliktləri yaradır 

 b) ölkələrarası ziddiyyətlər yaradır 

 c) yerli istehsalı arıtırır 

 d) rəqabəti yox edir 

 e) istehsalın səmərəliliyini artırır 

 
 
54.Sual: Ticarət siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) xarici məhsulların daxili və yerli məhsulların xarici bazarlara daxil 

olunmasının təmin olunması və tənzimlənməsidir 

 b) beynəlxalq ticarətin realizasiyası vəsitəsidir 

 c) daxili bazarların və istehsalçıların qorunması vasitəsidir 

 d) təbii tesursların dünya bazarlarına çıxarılması vasitəsidir 

 e) regionalinkişafın tarazlaşdırılması vasitəsidir. 

 
 
55.Sual: Ticarət siyasəti alətləri hansılardır? (Çəki: 1) 
 a) milli bazarlara, mal və xidmətlərin buraxılmasını tənzimləyən inzibati və 



siyasi vasitə, üsul və formalar 

 b) milli bazarlara, mal və xidmətlərin buraxılmasını tənzimləyən iqtisadi, 
hüquqi, inzibati və siyasi vasitə, üsul və formalar 

 c) banklar və alış-satış mərkəzləri 

 d) azad iqtisadi zonalar və gömrük ittifaqları. 

 e) dünya bazarı və beynəlxalq birjalar 

 
 
56.Sual: Ticarət siyasətinin alətləri necə tətbiq edilir? (Çəki: 1) 
 a) birbaşa vasitələrlə 

 b) dolayı vasitələrlə 

 c) qoşma vasitələrlə 

 d) qanunvericilik normaları vasitəsi ilə 

 e) maliyyə vəsaitləri vasitəsi ilə 

 
 
57.Sual: Ticarət siyasətinin tənzimləmə vasitələrinə aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) mülki qanunvericilik normaları 

 b) hökumətin qərarları 

 c) beynəlxalq hüquq normaları 

 d) korporativ maraqlar 

 e) iki və çox tərəfli müqavilə öhdəliləri 

 
 
58.Sual: Ticarət rejimi aşağıdakıları ehtiva etmir. (Çəki: 1) 
 a) xarici mal və xidmətlərin qiymətlərinin formalaşması 

 b) mal və xidmətlərin daxili bazara buraxılmasının tənzimlənməsi 

 c) milli məhsul və xidmətlərin xarici bazarlara buraxılması üçün, tətbiq edilən 
tədbirlər kompleksidir 



 d) d) ölkənin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə səmərəli qoşulması, 

 e) e) ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsünün imkanlarından daha çox 
faydalanması 

 
 
59.Sual: Ölkənin, beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının səmərəliliyi 
aşağıdakılarla şərtlənir. (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın effektliyinin və resurslardan istifadənin səmərəliliyinin 

artırılması 

 b) milli gəlirin artımı 

 c) TMK-ların ölkəyə cəlbinin stimullaşdırlması 

 d) Milli valyutanın möhkəmliyi 

 e) Milli valyutanın dönərliyi 

 
 
60.Sual: Ölkənin, beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının səmərəliliyi ehtiva 
etmir. Səhv cavab hansıdır? (Çəki: 1) 
 a) Demoqrafik şəraitin yaxşılaşması 

 b)  Sosial şəraitin yaxşılaşması 

 c) istehsalın genişləndirilməsi 

 d) gəlirin artırılması 

 e) resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması 

 
 
61.Sual: Ölkənin, beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı üçün, əlverişli şəraitin 
təmin olunması istiqamətlərinə aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) dövlətin daxili bazarda rəqabəti prosesinə müdaxiləsi 

 b) xarici malların daxili bazara daxil olmasını məhdudlaşdırılması 

 c) xarici dövlətlərin daxili bazarlarını qoruma tədbirlərinin neytrallaşması 

 d) xarici dövlətlərin daxili bazarlarını qoruma tədbirləri diskriminasiya xarakteri 
olduqda, neytrallaşmasını 



 e) milli istehsalın sürətli inkişafının təmin edilməsi 

 
 
62.Sual: Beynəlxalq ticarətdə məhdudiyyətlərin tətbiqi prinsiplərinə aid deyildir 
(Çəki: 1) 
 a) Ölkələr arasında bərabər və ədalətli rəqabət şəraitinin saxlanılması 

 b) Beynəlxalq mübadilənin iştirakçıları üçün hədsiz ağır ticarət 
məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmaması 

 c) Ticarət məhdudiyyətlərinin stabilliyi və transperantlığı 

 d) Ticarət məhdudiyyətlərinin proqnozlaşdırıla bilən olması 

 e) azad ticarətin təmin edilməsi 

 
 
63.Sual: Ticarət siyasəti alətlərinin təsnifləşdirmə meyarlarına aid deyildir. 
(Çəki: 1) 
 a) Tətbiq sferası; 

 b) İqtisadi təsir mexanizmləri üzrə; 

 c) Rəqabət mühitinə təsir məqsədlərinə görə 

 d) gəlirin həcminə görə 

 e) Ölkələr arası öhdəliklərə görə 

 
 
64.Sual: Ticarət siyasəti dövlətin digər sahə və sektorlarındakı siyasəti ilə 
bağlı deyildir: (Çəki: 1) 
 a) Ədalətli rəqabətin təmin edilməsi; 

 b) Dövlət büdcəsinin formalaşması; 

 c) Ayrı-ayrı sahələrdə istehsalın stimullaşdırılması; 

 d) milli siyasət 

 e) Kənd təsərrüfatı siyasəti 

 
 



65.Sual: Ticarət siyasəti dövlətin digər sahə və sektorlarındakı siyasəti ilə 
bağlı deyildir (Çəki: 1) 
 a) davamlı inkişafın təmin edilməsi 

 b) sənayeləşdirmənin gücləndirilməsi 

 c) iqtisadi inteqrasiyanın inkişafı; 

 d) Valyuta və pul- kredit siyasəti 

 e) sosial siyasət 

 
 
66.Sual: Transformasiya dövrü nədir? (Çəki: 1) 
 a) ilin fəsilllərinin bir birini əvəzləməsi 

 b) resursların bir sahədən digərinə transferi 

 c) mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi 

 d) iqtisadi münasibətlər sisteminin dəyişməsi 

 e) heç biri 

 
 
67.Sual: Transformasiya dövrünün əlamətlərinə aid deyil (Çəki: 1) 
 a) əhalinin demoqrafik keçid dövrü 

 b) milli valyutanın stabilliyinin qorunmasının çətinləşməsi 

 c) mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi 

 d) torpaq münasibətlərinin dəyişməsi 

 e) qanunvericilik bazasının dəyişkənliyi 

 
 
68.Sual: Transformasiya dövrünün xüsusiyyətlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) qiymətlərin artması 

 b) sosial vəziyyətin yaxşılaşması 

 c) valyutanın konvertasiyasının məcburiliyi 



 d) xarici əlaqələrin genişlənməsi 

 e) iqtisadi siyasətin stabilliyi 

 
 
69.Sual: Vaşinqton konssesusu nədir? (Çəki: 1) 
 a) Vaşinqtonda yemək növü 

 b) Amerikanın simvolu 

 c) Vaşinqtonun görmli yerləri 

 d) transformasiya ölkələrinə yardım şərtləri 

 e) xarici ölkələrə yardım şərtləri 

 
 
70.Sual: Post-Vaşinqton nədir. (Çəki: 1) 
 a) yeni Vaşinqton şəhəri 

 b) Vaşinqtondan sonrakı mərhələ 

 c) transformasiya ölkələrinə yeni yardım şərtləri 

 d) XIX əsr abidəsi 

 e) xarici ölkələrə yeni yardım şərtləri 

 
 
71.Sual: Transformasiya modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) sürətli inkişaf modelu 

 b) stabil inkişaf modeli 

 c) ağrılı müalicə modeli 

 d) xarici dəstəyə əsalanan inkişaf modeli 

 e) yerli resurslara əsaslanan inkişaf modeli 

 
 
72.Sual: Transformasiya modellərinə aiddir (Çəki: 1) 



 a) davamlı inkişaf modeli 

 b) stabil inkişaf modeli 

 c) ağrısız müalicə modeli 

 d) xarici investisiyalı inkişaf modeli 

 e) qradualist inkişaf modeli 

 
 
73.Sual: Transformasiya modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) davamlı inkişaf modelu 

 b) qeyri-stabil inkişaf modeli 

 c) ağrısız müalicə modeli 

 d) təmkinsiz inkişaf modeli 

 e) təmkinli inkişaf modeli 

 
 
74.Sual: Transformasiya modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Çin inkişaf modeli 

 b) Amerikan inkişaf modeli 

 c) Fransa modeli 

 d) Alman inkişaf modeli 

 e) Yapon inkişaf modeli 

 
 
75.Sual: Transformasiya modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Polşa inkişaf modeli 

 b) Afrika inkişaf modeli 

 c) İngiltərə modeli 

 d) Misir inkişaf modeli 



 e) Cənubi Koreya inkişaf modeli 

 
 
76.Sual: Dünya təssərrüat sistemi nədir? (Çəki: 1) 
 a) azad sahibkarlar ittifaqı 

 b) təşəbbüskarlığa əsaslanan istehsal sistemi 

 c) ayrı-ayrı ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə olan təsərrüfatlarının 
məcmusu 

 d) dünya ölkələrinin birliyi 

 e) beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi 

 
 
77.Sual: Dünya təsərrüfat sisteminin əsas elementlərinə aid deyildir? (Çəki: 1) 
 a) xarici iqtisadi sistemlər 

 b) beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

 c) inteqrasiya birlikləri 

 d) beynəlxalq kapital bazarı 

  

 
 
78.Sual: Dünya təsərrüfat sisteminin əsas elementlərinə aid deyildir? (Çəki: 1) 
 a) inkişaf etməkdə olan ölkələr dövlətlər 

 b) transmilli korporasiyalar 

 c) beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

 d) inteqrasiya birlikləri 

 e) beynəlxalq kapital bazarı 

 
 
79.Sual: Dünya təsərrüfat sisteminin əsas elementlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) inkişaf etməkdə olan ölkələr 



 b) transmilli banklar 

 c) beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

 d) ikitərəfli ölkə birlikləri 

 e) beynəlxalq kapital bazarı 

 
 
80.Sual: Dünya təsərrüfat sisteminin əsas elementlərinə aid deyildir? (Çəki: 1) 
 a) inkişaf etməkdə olan ölkələr 

 b) transmilli korporasiyalar 

 c) beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

 d) inteqrasiya birlikləri 

 e) beynəlxalq kapital bazarı 

 
 
81.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyətini xarakterizə etmir (Çəki: 1) 
 a) dünya ölkələrinin resurslarla fərqli təminatı 

 b) dünya ölkələrinin təbii iqlim şəraitinin fərqliliyi 

 c) dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf modellərinin fərqliliyi 

 d) dünya ölkələrinin texnoloji inkişaf səviyyəsinin müxtəlifliyi 

 e) dünya ölkələrinin inkişaf səviyyəsinə görə təsnifatı 

 
 
82.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Rikardo modeli 

 b) Smit modeli 

 c) Neoklassiki model 

 d) Mill modeli 

 e) Leontyev modeli 



 
 
83.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Marşall modeli 

 b) Xekşer-Olin modeli 

 c) Neoliberal model 

 d) Stolper-Samuelson modeli 

 e) Erxard modeli 

 
 
84.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü modellərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Rikardo -Mill modeli 

 b) Xekşer-Samuelson modeli 

 c) Neoliberal model 

 d) Amerikan modeli 

 e) heç biri 

 
 
85.Sual: İqtisadi açıqlığın yaratdığı üstünlüklərə aiddir. Səhv cavab hansıdır? 
(Çəki: 1) 
 a) Gömrük xərclərinə qənaət 

 b) əmtəələrin hərəkətinin asanlaşması 

 c) xidmətlərin asanlaşması 

 d) insanların hərəkətinin asanlaşması 

 e) iqtisadi inteqrasiyanın stimullaşdırılması 

 
 
86.Sual: İqtisadi açıqlığın yaratdığı problemlərə aiddir. Səhv cavab hansıdır? 
(Çəki: 1) 
 a) Daxili bazarda yerli məhsullara rəqabətin yüksəlməsi 



 b) Dünya bazarında qiymətlərinin aşağı düşməsi 

 c) Daxili istehsalın ixrac yönümlüyünün yüksəlməsi 

 d) Iqtisadi təhlükəsizliyin zəifləməsi ehtimalının artması 

 e) Milli valyutanın dönərliliyinə tələbin yüksəlməsi 

 
 
87.Sual: İqtisadi açıqlığın yaratdığı problemlərə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a) Daxili bazarda yerli məhsullara rəqabətin zəifləməsi 

 b) Xarici məhsulların daxili bazarda qiymətlərinin qalxması 

 c) Iqtisadi təhlükəsizliyin güclənməsi ehtimalının artması 

 d) Milli valyutanın dönərliliyinin zəifləməsi 

 e) Heç biri 

 
 
88.Sual: Milli iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının mahiyyətinə aid deyildir 
(Çəki: 1) 
 a) Iqtisadi fəaliyyət sübyektlərinin gəlirlərinin azalması 

 b) İqtisadi inkişafın sürətlənlənməsi 

 c) Valyutanın dönərliliyinə tələbin yüksəlməsi 

 d) Daxili bazarda rəqabətin güclənməsi 

 e) Dövlət borçlarının artması 

 
 
89.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyətini ifadə etmir (Çəki: 1) 

 a) sürətlənən inkişaf 

 b) stabil inkişaf 

 c) artan inkişaf 

 d) iki cavab səhvdir 



 
 
90.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyətini ifadə edir (Çəki: 1) 
 a) Rəvan inkişaf 

 b) impulsiv inkişaf 

 c) qeyri-stabil inkişaf 

 d) azalan inkişaf 

 e) iki cavab səhvdir 

 
 
91.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyətini ifadə etmir (Çəki: 1) 
 a) sürətlənən inkişaf 

 b) sıçrayışlı inkişaf 

 c) stabil inkişaf 

 d) azalan inkişaf 

 e) bir cavab səhvdir 

 
 
92.Sual: Davamlı inkişafın sərhədlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Xəzərin orta xətti 

 b)  Stabil inflyasiya səviyyəsi 

 c) Sosial minimum 

 d) Maksimum əməkhaqqı 

 e)  dövlət sərhədləri 

 
 
93.Sual: Davamlı inkişafın sərhədlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Iqtisadi sərhədlər 

 b) Stabil inflyasiya səviyyəsi 



 c) ekoloji maksimum 

 d) Minumum əməkhaqqı 

 e) gömrük sərhədləri 

 
 
94.Sual: Davamlı inkişafın sərhədlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) Iqtisadi səmərəlilik səviyyəsi 

 b) ekoloji tarazılıq səviyyəsi 

 c) Minumum əməkhaqqı 

 d) gömrük sərhədləri 

 e) heç biri 

 
 
95.Sual: Davamlı inkişafın sərhədlərinə aid deyil (Çəki: 1) 
 a) Iqtisadi sərhədlər xətti 

 b)  Stabil inflyasiya səviyyəsi 

 c) hamısı 

 d) Minumum əməkhaqqı 

 e) gömrük sərhədləri 

 
 
96.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyətini ifadə emir (Çəki: 1) 
 a) Iqtisadiyyatın tarazlı strukturu 

 b) Tarazlı regional inkişaf 

 c) Iqtisadiyyatın innovativ strukturu 

 d) Iqtisadiyyatın açıqlığı 

 e) üç cavab səhvdir 

 
 



97.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın təmin edilməsi ehtiva etmir (Çəki: 1) 
 a)  müsbət xarici ticarət saldosu 

 b) Milli valyutanın tam dönərliliyi 

 c)  Mərkəzi bankın açıq bazarda əməliyytalarını 

 d) Yaşayış səviyyəsinin yüksəkliyini 

 e) Heç birini 

 
 
98.Sual: Makroiqtisadi dayanıqlığın təmin edilməsi ehtiva etmir (Çəki: 1) 
 a) müsbət xarici ticarət saldosu 

 b) Stabil əhali artımı 

 c)  Mərkəzi bankın açıq bazarda əməliyytalarını 

 d) Yoxsulluq səviyyəsində yaşayanların sayının əhalinin 30% qədərində 
olması 

 e) hamısı doğrudur 

 
 
99.Sual: Davamlı inkişaf kateqoriyası kimin adı ilə ağlıdır. (Çəki: 1) 
 a) A Smit 

 b) D Rikardo 

 c) Bruntland 

 d) Xekşer-Olin 

 e) B. Obamo 

 
 
100.Sual: Davamlı inkişaf hansı səbəblərdən zəruridir. (Çəki: 1) 
 a) əhalinin gəlirləri artır 

 b) yoxsulluq səviyyəsi aşağı düşür 

 c) gələcək nəsillərə pay saxlamaq gərəkdir. 



 d) dünya əhalisi artır 

 e) xəstəliklər sürətlə çoxalır 

 
 
101.Sual: Davamlı inkişafın təmin edilməsi şərtlərinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) indiki nəsillərin minimal həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 

 b) gələcək nəsillərə pay saxlanılması 

 c) qlobal problemlərin həlli 

 d) müharibələrin dayandırılması 

 e) iki cavab düzdür 

 
 
102.Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətinə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın harmonik strukturu 

 b) ölkədən kənar təsirlərin qarşısının inzibati yolla alınması 

 c) ekoloji dayanıqlığın təmin edilməsi 

 d) milli valyuta ehtiyatlarının qızıllda saxlanılması 

 e) variantlardan üçü 

 
 
103.Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətinə aiddir (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın tarazlı strukturu 

 b) ölkədən kənar təsirlərin qarşısının qeyri-iqtisadi üsullarla alınması 

 c) ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

 d) milli valyuta ehtiyatlarının xarici valyutalarda saxlanılması 

 e) tranzit potensialının inkişaf etdirilməsi 

 
 
104.Sual: Qloballaşma konsepsiyasına aid deyildir. (Çəki: 1) 



 a) təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi 

 b) beynəlmiləlləşmənin yeni mərhələsi (marksist yanaşma) 

 c) bərabər tərəfdaşlıq bərabər aslılıq yaradır 

 d) formalaşmış sosial şərait qloballaşmanı gücləndirir. 

 e) milli maraqların prioritetliyi qloballaşmanı gücləndirir. 

 
 
105.Sual: Dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil (Çəki: 1) 
 a) Mərhələli inkişaf nəzəriyyəsi 

 b) Vahid industrial cəmiyyət nəzəriyyəsi 

 c) Post industrial cəmiyyət nəzəriyyəsi 

 d) Vahid sivilizasiya nəzəriyyəsi 

 e) Vahid təbiət nəzəriyyəsi 

 
 
106.Sual: Dünya təsərrüfatı mexanizmi aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə 
edilmir. (Çəki: 1) 
 a) mülkiyyətin reallaşdırılması sistemidir. 

 b) Məhsuldar qüvvələrin istifadəsi sistemidir. 

 c) Dünya təsərrüfatının nisbətlərinin tənzimlənməsi sistemidir 

 d) Istehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələrin arasındakı ziddiyyətlərin 
həlli sistemidir 

 e) Ölkələr arası mübahisələrin həlli sistemidir 

 
 
107.Sual: Dünya təsərrüfatının əsas sistem yaradıcı elementidir (Çəki: 1) 
 a) transmilli şirkətlər 

 b) iri korporasiyalar 

 c) Dünya bazarı 



 d) Neft-qaz ehtiyatları 

 e)  Milli dövlətlər 

 
 
108.Sual: Dünya iqtisadi nizamına daxil deyildir. (Çəki: 1) 
 a) beynəlxalq valyuta sistemi 

 b) dünya ticarət sistemi 

 c) beynəlxalq vergi qoyma prinsipləri 

 d) ikiqat vergi qoymadan qaçma prinsipi 

 e)  TRİİPS sənədlər paketi 

 
 
109.Sual: Ökənin dünya təsərrüfat sistemində iştirakını müəyyənləşdirən 
parametrlər (Çəki: 1) 
 a) Dünya ticarətində payı ilə 

 b)  Milli iqtisadiyyatda xarici faktorların iştirakı ilə 

 c) Xarici borclanmanın həcmi ilə 

 d) ərazisinin ölçüləri ilə 

 e) idxal kvotalarının həcmi ilə 

 
 
110.Sual: Beynəlxalq istehsal nədir? (Çəki: 1) 
 a)  Beynəlxalq bazarlar üçün istehsal 

 b)  Müxtəlif ölkələrdə olan filiallarda olan istehsal 

 c)  Ixrac üçün istehsal 

 d) Birbaşa və ya portfel formasında xarici sahibkarlıq kapitalı əsasında 
istehsal 

 e) Xarici xammal əsasında istehsal 

 
 



111.Sual: Beynəlxalq istehsalın sahəvi və regional cəmlənməsi əlamətlərinə 
aid deyildir. (Çəki: 1) 
 a) İlkin sektorda korporasiyaların beynəlxal fəallığı kəskin aşağı düşmüşdür. 

 b) TMK-ların xidmət sferasında fəallığı kəskin artmışdır. 

 c)  Sahibkar kapitalı əsasən inkişaf etmiş ölkələr arasında gedir. 

 d) Transmilliləşmə əmsalı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha yüksəkdir. 

 e) Inkişaf etmiş ölkələrin kompaniyalarının istehsal güclərinin əsas 
hissəsi ölkə daxilində yerləşdirilmişdir. 

 
 
112.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyətinə aid deyil (Çəki: 1) 
 a) Beynəlxalq ixtisaslaşmaya əsaslanır. 

 b) Beynəlxalq ticarətə əsaslanır 

 c) Beynəlxalq kooperasiyanı şərtləndirir 

 d) Dünya bazarının inkişafının əsas vasitəsidir. 

 e) Ixtisaslaşma və kooperasiyalılığın inkişafı ETT ilə bağlıdır. 

 
 
113.Sual: Regional iqtisadi inteqrasiya (Çəki: 1) 
 a)  Dayanıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı prosesidir 

 b) Inteqrasiyanın məqsədlərindən biri dövlətlərin bazar sərhədlərı 
genişləndirməklə öz zəif mövqelərini möhkəmlətməkdən ibarətdir 

 c) Inteqrasiya xarici ticarət dövriyyəsini genişləndirməyin əsas 
vasitəsidir. 

 d) İnteqrasiya dünya istehsal prosesinin inkişaf formasıdır 

 e) İnteqrasiya resurs çatışmazlığının həlli vasitəsidir 

 
 
114.Sual: Qloballaşma özündə aşağıdakıları ehtiva etmir. (Çəki: 1) 
 a)  Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsini 



 b) Müxtəlif ölkələrin xarici ticarət üzrə qarşılıqlı fəaliyyətinin artmasını 

 c) Beynəlxal iqtisadi infrastrukturun yaranamasını 

 d)  Dünya təsərrüfatının yaranmasını 

 e) Regional iqtisadi konfliktlərin yaranmasını 

 
 
115.Sual: Qloballaşmannı səviyyəsini müəyyənləşdirən parametrlər (Çəki: 1) 
 a) Xarici kapitalın nəzarət etdiyi müəssisələrdə sahibkar kapitalın hərkəti 

 b) Xarici kapitalın nəzarət etdiyi müəssisələrdə borc kapitalın hərkəti 

 c) Istehsal faktorlarının beynəlxalq hərəkəti 

 d) Elmi-texniki tərəqqinin sürəti 

 e) İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti 

 
 
116.Sual: Qloballaşmanın milli təsərrüfatlara təsiri (Çəki: 1) 
 a) Təkmil rəqabət şəraitində qyrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişafına 

 b) Onun sayəsində istehasl miqyasında qənaət imkanları yaranır 

 c) İstehsal faktorlarının dünyada yerləşməsinin səmərəliliyi artır 

 d) İnkişaf etməkdə olan ölkələr daha çox fayda əldə edirlər 

 e) Stolper- Samuelson teoreminə görə istehsal faktorlarının qiymətləri 

 
 
117.Sual: Qarşılıqlı asılılığın əlamətləri (Çəki: 1) 
 a) Təsərrüfatçlığın beynəlmiləlləşməsi qarçılıqlı asılılığı gücləndirir 

 b) Qarşılıalı asılılıq məcmu tələbin artmasını srimullaşdırır. 

 c) Qarşılıqlı asılıq sayəsində əsas ticarət tərəfdaşı olan inkişaf etmiş ölkələrdə 

 d) ÜDM-in artımı idxalçı ölkələrdə daxili istehsalı artırır. 

 e) Qarşılıqlı asılılıq şəraitində iqtisadi güc ,gəliri ucuz işçi qüvvəsindən daha 



çox artırır 

 f) Qarşılıqlı asılıq iqtisadi təhlükəsizliyi gücləndirir. 

 
 
118.Sual: İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətinə cavab vermir: (Çəki: 1) 
 a) İnkişaf problemi kimi ilk dəfə 1974 il Braziliya 

 b) Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik ölkələrin elə qarşılıqlı fəaliyyətini ehtiva 

 c) Milli iqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyatın daxili və xarici ,qeyri əlverişli 

 d) İqtisadi təhlükəsizlik, aşağı inflyasia, işsizlik,yüksək əmək haqqı və 
iqtisadi artım deməkdir 

 e) Milli iqtisadi təhlükəsizlik daxili və xarici faktorlara ayrılır 

 
 
119.Sual: Bazar anlayışının əsas mahiyyətinə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a) Bazar mübadilə sferasında baş verən satış məkanıdır. 

 b) Bazar istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak proseslərində iştirak edən 
insanların rasında yaranan iqtisadi münasibətlər sistemidir 

 c) Bazar müxtəlif mülkiyyət formalarının istifadəsinə əsaslanan fəaliyyət 
mexanizmidir. 

 d) Bazar pul-əmtəə və maliyyə-kredit münasibətlərinə əsaslanan fəaliyyət 
mexanizmidir. 

 e) Bazar alıcı və satıcılardan vergi və rüsumların toplandığı məkandır. 

 
 
120.Sual: Sivil bazar münasibətlərinin əsasını təşkil etmir (Çəki: 1) 
 a) mülkiyyət hüquqlarının realizasiyası 

 b) istehsalın demokratikləşməsi 

 c) bazar infrastrukturunun yaradılması 

 d) qiymətlərin korporativ maraqlara müvafiq tənzimlənməsi 

 e) Dövlət tənzimləyicilərinin mövcudluğu. 

 



 
121.Sual: Sivil bazar münasibətlərinin formalaşmasının zəruri şərti hesab 
edilmir (Çəki: 1) 
 a) Mülkiyyət və təsərrüfatçılıq çoxnövlüyünün formalşdırılması və 

 b) Defisitin iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərinin struktur yenidən 

 c) İqtisadiyyatın açıq sistemə çevrilməsi və xarici investisiyanın 

 d) İdxal kvotası və lisenziyalaşdırmanın tətbiq edilməsi 

 e) Müvafiq hüquqi qanunvericiliyin və normativ bazanın yaradılması. 

 
 
122.Sual: Bazarın mahiyyətini ifadə edən funksiyalar (Çəki: 1) 
 a) Əmtəə istehsalının özünütənzimləmə funksiyası 

 b)  Stimullaşdırıcı funksiya 

 c) Tənzimləyici funksiya 

 d) Özünüinkişaf funksiyası 

 e) Təssərrüfatçılığın demokratikləşməsi funksiaysı. 

 
 
123.Sual: Bazar sisteminin fəaliyyət göstərməsinin zəruri elementlərinə aid 
edilmir. (Çəki: 1) 
 a) İstehsalçı və ictehlakçılar 

 b) Iqtisadi xüsusiləşmə 

 c) Qiymətlər 

 d) Tələb və təklif 

 e) İnhisarlar 

 
 
124.Sual: Bazar sisteminin fəaliyyət göstərməsinin zəruri elementlərinə aiddir. 
(Çəki: 1) 
 a) Rəqabət şəraiti 



 b) Əhalinin artımı 

 c) Təbii şəraitin müxtəlifliyi 

 d) İdaxal və ixracın inkişafı 

 e) Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 

 
 
125.Sual: Bazar mexanizminin fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə aid deyildir. 
(Çəki: 1) 
 a) Marjinal təhlil 

 b) Alternativ seçimin xərcləri 

 c) İqtisadi rasionalllıq 

 d) Defisitlik problemi 

 e) Qazancın zəruriliyi. 

 
 
126.Sual: Bazarın strukturuna əsasən qruplaşdırılma meyarlarına aid deyildir. 
(Çəki: 1) 
 a) Bazar münasibətləri obyektlərinin iqtisadi təyinatına görə 

 b) Əmtəə qruplrina görə 

 c) Ərazi əlamətlərinə görə 

 d) İnhisarçılıq səviyyəsinə görə 

 e) Qiymətlərin səviyyəsinə görə 

 
 
127.Sual: Bazarın əsas növlərinə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a) Əmtəə və xidmətlər bazarı 

 b) İstehsal faktorları bazarı 

 c)  Maliyyə bazarları 

 d)  Işçi qüvvəsi abzarı 



 e) Dünya bazarı 

 
 
128.Sual: Rəqabətli bazarın əsas əlamətlərinə aid deyildir (Çəki: 1) 
 a)  məhsulların differensiyasiyalığı 

 b) “rəqib” məhsulların çoxsaylı satıcıları 

 c) Alıcıların zövq müxtəlifliyi 

 d) Bazara girişin sərbəstliyi 

 e)  Rəqabətin nizamlanması 

 
 
129.Sual: Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır: (Çəki: 1) 
 a) lisenziya müqavilələri 

 b) incinirinq müqavilələri 

 c) françayzinq müqavilələri 

 d) forfeytinq 

 e) faktorinq 

 
 
130.Sual: Aşağıdakılardan biri müasir valyuta bazarına xas xüsusiyyət deyil: 
(Çəki: 1) 
 a) valyuta əməliyyatlarının unifikasiyası 

 b) valyuta əməliyyatlarının qlobal miqyası 

 c) valyuta bazarlarının qloballaşması və inteqrasiyası 

 d) spekulyativ sazişlərin geniş miqyası 

 e) sabit valyuta məzənnələri 

 
 
131.Sual: Aşağıdakı hansı variantda beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf 
mərhələlərinin ardıjıllığı pozulmuşdur: (Çəki: 1) 



 a) siyasi ittifaq 

 b) azad tijarət zonaları 

 c) gömrük ittifaqı 

 d) ümumi bazar 

 e) iqtisadi və valyuta birliyi 

 
 
132.Sual: Dünya iqtisadiyyatının və dünya təsərrüfat əlaqələrinin müasir 
vəziyyəti aşağıdakı kimi xarakterizə edilir: (Çəki: 1) 
 a) bazar münasibətlərinin total üstünlüyü ilə 

 b) bazar münasibətlərinin məhdud yayılması ilə 

 c) total tənzimlənən iqtisadiyyatın hər yerdə yayılması ilə 

 d) ideoloci baxışlara əsaslanan münasibətlərin üstünlük təşkil etməsi ilə 

 e) siyasi razılaşmalara əsaslanan münasibətlərin üstünlük təşkil etməsi ilə 

 
 
133.Sual: Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran 
amil rolunda çıxış edir: (Çəki: 1) 
 a)  kapital 

 b) tələb 

 c) təklif 

 d) elmi-texniki tərəqqi 

 e) rəqabət qabiliyyəti 

 
 
134.Sual: Proteksionizm və liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasət 
seçimi asılıdır: (Çəki: 1) 
 a) ölkənin joğrafi vəziyyətindən 

 b) elmi-texniki potensialın vəziyyətindən 



 c) təbii resursların mövjudluğundan 

 d) ölkədəki konkret siyasi-iqtisadi vəziyyətdən 

 e) kommunikasiya vasitələrinin inkişaf dərəjəsindən 

 
 
135.Sual: Dünya inkişafının texnogen modelinə görə əyalət dünya bazarında 
ixtisaslaşır: (Çəki: 1) 
 a) elm tutumlu məhsullar göndərilməsi üzrə 

 b) işçi qüvvəsi üzrə 

 c) xammal və enerci daşıyıjılarının göndərilməsi üzrə 

 d) xidmət göstərilməsi sahəsində 

 e) xidmət göstərilməsi sahəsində 

 
 
136.Sual: Formalaşan qlobal dünya təsərrüfatının tərkibinə aşağıdakı milli 
iqtisadiyyatlar daxil deyil: (Çəki: 1) 
 a) sənayejə inkişaf etmiş ölkələrin 

 b) inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

 c) keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin 

 d) yeni sənaye ölkələrinin 

 e) dördünjü dünya ölkələrinin 

 
 
137.Sual: Ölkələrin BƏB-də iştirakının əsas motivi: (Çəki: 1) 
 a) yeni texnologiya və biliklərin əldə edilməsi imkanı 

 b) ölkələr arasında təsir dairələrinin bölünməsi imkanı 

 c) iqtisadi fayda əldə etmək imkanı 

 d) xammal və enerci mənbələrinə yiyələnmək imkanı 

 e) müstəqilliyin qorunmasına təminat imkanı 



 
 
138.Sual: Konkret ölkənin ayrı-ayrı əmtəə və xidmət istehsalı üzrə 
ixtisaslaşması asılıdır: (Çəki: 1) 
 a) istehsalın təşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadə edilməsindən 

 b) beynəlxalq normativ-hüquqi norma və qaydalardan istifadə edilməsindən 

 c) ölkənin sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərindən 

 d) joğrafi mövqeyindən 

 e) iqlim şəraitindən 

 
 
139.Sual: M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil: 
(Çəki: 1) 
 a) fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları 

 b) əldə edilə bilən təbii resursların mövjudluğu 

 c) əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi 

 d) qlobal rəqabət strategiyasına keçilməsi 

 e) istehsalın yeni texnologiya və komponentlərinin tətbiqi 

 
 
140.Sual: Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət 
qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) istehsal amillərinin pisləşməsi 

 b) istehsal amillərinin pisləşməsi 

 c) ölkədə güclü bank sektorunun olmaması 

 d) yeni texnoloji qərarların qəbulu və axtarılması sahəsində mübarizənin 
yoxluğu 

 e) daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq 

 
 
141.Sual: Ən zəif inkişaf etmiş ölkələr yerləşir: (Çəki: 1) 



 a) Şimali Afrikada 

 b) Şərqi Avropada 

 c) Orta Asiyada 

 d) Cənubi Asiyada 

 e) Tropik Afrikada 

 
 
142.Sual: Üçüncü dünya ölkələrində sosial problemlərdən birinə aiddir: (Çəki: 
1) 
 a) iş yerlərinin çatışmaması və əhali artımının yüksək səviyyəsi 

 b) coğrafi mövqe 

 c) regionlar üzrə iqtisadi inkişafın bərabərliyi 

 d) təhsilin yüksək səviyyəsi 

 e) emaledici sənayenin nisbətən yüksək inkişaf səviyyəsi 

 
 
143.Sual: İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici borcları XX əsrin sonuna: 
(Çəki: 1) 
 a) artmışdır 

 b) sabit qalmışdır 

 c) azalmışdır 

 d) azalmağa doğru meylli idi 

 e) çox cüzi idi 

 
 
144.Sual: Nəticələri dünya bazarında reallaşdırılan müəyyən istehsal fəaliyyəti 
növləri üzrə ölkələrin ixtisaslaşması: (Çəki: 1) 
 a) beynəlxalq inteqrasiya deməkdir 

 b) beynəlxalq kooperasiya deməkdir 



 c) BƏB deməkdir 

 d) istehsalın beynəlxalq təmərküzləşməsi deməkdir 

 e) beynəlxalq ixtisaslaşma deməkdir 

 
 
145.Sual: Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstərijiyə 
görə müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1) 
 a) ərazisinin ölçüsünə görə 

 b) əhalisinin sayına görə 

 c) coğrafi mövqeyinə görə 

 d) Milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə 

 e) hərbi gücünə görə 

 
 
146.Sual: Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna təsir etmir: (Çəki: 1) 
 a) terror aktı 

 b) lokal müharibə 

 c) dövlət çevrilişi 

 d) dünyada siyasi vəziyyət 

 e) ayrı-ayrı ölkələr arasındakı danışıqlar 

 
 
147.Sual: Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil: (Çəki: 1) 
 a) bazarın inhisarlaşma dərəcəsi 

 b) siyasi amillər 

 c) fors-major halları 

 d) texnoloji amillər 

 e) bazarın dövlət tənzimlənməsi 

 



 
148.Sual: Konyunktura dedikdə nəzərdə tutulur: (Çəki: 1) 
 a) sahəvi 

 b) artan 

 c) azalan 

 d) sənaye 

 e) əmtəə bazarları 

 
 
149.Sual: Dərc olunan qiymətlərin tərkibinə daxil deyil: (Çəki: 1) 
 a) arayış qiymətləri 

 b) birja kotirovkaları 

 c) firma qiymətləri 

 d) hərrac qiymətləri 

 e) faktiki sövdələşmə və kontraktların qiymətləri 

 
 
150.Sual: Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) gömrük tarifləri 

 b) lisenziyalaşma 

 c) kvotalaşdırma 

 d) reimport 

 e) ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması 

 
 
151.Sual: Gömrük rüsumlarına cəlb edilərək, həmin rüsumların dərəcəsini əks 
etdirən sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısına: (Çəki: 1) 
 a) gömrük tarifinin növü deyilir 

 b) gömrük rüsumları deyilir 



 c) gömrük tarifləri deyilir 

 d) aksiz vergisi deyilir 

 e) əlavə dəyər vergisi deyilir 

 
 
152.Sual: Gömrük tarifinin aşağıdakı forması vardır: (Çəki: 1) 
 a) əmtəənin ştrix-kodu və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 b) əmtəənin ştrix-kodu və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 c) mənsub olduğu ölkə, əmtəənin adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 d) əmtəənin kodu, adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 e) əmtəənin ştrix-kodu, mənsubiyyəti və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 
 
153.Sual: Hər hansı ölkəyə silah və qabaqjıl texnologiyanın verilməsinə 
qadağan qoyulması necə adlanır: (Çəki: 1) 
 a) lisenziyalaşdırma 

 b) kvotalaşdırma 

 c) embarqo 

 d) dempinq 

 e) antidempinq 

 
 
154.Sual: Ticarət və tariflər üzrə Baş Sazişin ən əsas prinsiplərinə aid deyil: 
(Çəki: 1) 
 a) gömrük tariflərinin tədricən artırılması 

 b) ən əlverişli rejim 

 c) inkişaf etməkdə olan ölkələrə preferesiyaların tətbiqi 

 d) inkişaf etməkdə olan ölkələrə preferesiyaların tətbiqi 

 e) ticarət sahəsində ölkələrə diskriminasiyanın tətbiq edilməməsi 



 
 
155.Sual: Müqavilədə “gələcəkdə qiymət dəyişilməzdir” göstərilibsə təsbit 
etmə üsulu ilə göstərilən qiymət növünü müəyyən edin: (Çəki: 1) 
 a) Gələcəkdə qiymətin təsbit olması 

 b) Dəyişən qiymət 

 c) Sabit qiymət 

 d) Vasitəçinin qiyməti 

 e) Dünya qiyməti 

 
 
156.Sual: Alıcı satıcının bankında müxbir hesab açırsa və oradan ödənişlər 
yalnız alıcının göstərişi ilə köçürülərsə bu ödəniş növü hansıdır? (Çəki: 1) 
 a) Bank köçürməsi 

 b) Çeklə ödəniş 

 c) Inkasso 

 d) Akkreditiv 

 e) Teleqraf köçürməsi 

 
 
157.Sual: Əsas beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının tərkibinə nə daxildir: (Çəki: 
1) 
 a) Yükün nəqli 

 b) İdxal 

 c) Sığorta 

 d) Gömrük rəsmiləşdirməsi 

 e) İdxalatçı və ixracatçı arasında hesablaşmalar 

 
 
158.Sual: Köməkçi beynəlxalq ticarət əməliyyatlarına aiddir: (Çəki: 1) 
 a) İxrac 



 b) Tranzit 

 c) Təkrar ixrac 

 d) Təkrar idxal 

 e) Reklam agentlikləri ilə razılaşmalar 

 
 
159.Sual: Əgər vasitəçi öz hesabına və öz adından məhsulu alır və təkrarən 
alıcıya öz adından və öz hesabına satırsa bu sövdələşmə necə adlanır: (Çəki: 
1) 
 a) Təkrar satış 

 b) Komissiya sövdələşməsi 

 c) Distribyuter sövdələşməsi 

 d) Konsiqnasiya sövdələşməsi 

 e) Zəmanətli sövdələşmə 

 
 
160.Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin preambula hissəsində 
göstərilməli əsas məlumatları qeyd edin: (Çəki: 1) 
 a) Müqavilə tərəflərinin tam hüquqi adları 

 b) Yükün çatdırılmasının bazis şərtləri 

 c) Malın miqdarı 

 d) Malın qiyməti və müqavilənin ümumi məbləği 

 e) Arbitrac 

 
 
161.Sual: Malın çatdırılması zamanı əmtəənin bazar qiyməti dəyişilərsə 
müqavilə bağ¬lanarkən qeyd olunmuş və yenidən baxıla biləjək qiymət necə 
adlanır: (Çəki: 1) 
 a) Sabit qiymət 

 b) Mütəhərrik qiymət 



 c) Faktiki sövdələşmə qiyməti 

 d) Gələcəkdə təsbit edilən qiymət 

 e) Dəyişkən qiymət 

 
 
162.Sual: Bazar qiymətinin müqavilə qiymətindən fərqlənməsinin hansı 
mümkün minimumu dərəcəsində müqavilənin sabit qiymətinə yenidən 
baxılmır: (Çəki: 1) 
 a) 1-2% 

 b) 2-5% 

 c) 6-7% 

 d) 7-8% 

 e) 9-10% 

 
 
163.Sual: Əgər müqavilədə məhsulun dərhal çatdırılması göstərilibsə bu 
zaman satıcının qarşısında hansı öhdəliklər qoyulur: (Çəki: 1) 
 a) Mümkün qədər tez göndərmə 

 b) Müqavilə bağlandıqdan 3 gün ərzində göndərmə 

 c) Müqavilənin bağlanmasının sabahı göndərmə 

 d) Hazır olduqca göndərmə 

 e) İki həftə ərzində istənilən gün göndərmə 

 
 
164.Sual: Beynəlxalq təcrübədə nəqd ödəniş aşağıdakı üsullarla həyata 
keçirilir: (Çəki: 1) 
 a) Köçürmə yolu ilə 

 b) Kredit kartı ilə 

 c) Nəqd əskinazla 

 d) Tratta ilə 



 e) Nəqd ABŞ dolları ilə 

 
 
165.Sual: Azərbaycan Respublikasının ümumi ixrac həcmində maşın və 
avadanlığın nisbətən az payı olmasının əsas səbəbini qeyd edin: (Çəki: 1) 
 a) İstehsal bazasının texniki geriliyi 

 b) Ödəmə kəsirləri problemi 

 c) Sığorta sisteminin geridə qalması 

 d) Bank zəmanətinin olmamağı 

 e) Kreditləşmə problemi 

 
 
166.Sual: Azərbaycan Respublikasının ixracının çox hissəsi hansı ölkənin 
payına düşür. (Çəki: 1) 
 a) ABŞ 

 b) Danimarka 

 c) İtaliya 

 d) Belçika 

 e) Almaniya 

 
167.Sual: Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) Ölkədə həddən artıq kapital yığımı 

 b) Pulların yuyulması 

 c) Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu 

 d) Qəbul edən ölkədə ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu 

 e) Qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu 

 
 
168.Sual: Kapitalın beynəlxalq hərəkəti anlayışına aid deyildir: (Çəki: 1) 
 a) Xarici partnyorlarla əməliyyatlar üzrə ödənişlər 



 b) 5 ildən az olmayan müddətə xarici partnyorlara borcların verilməsi 

 c) Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin səhmlərinin əldə 
edilməsi 

 d) Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin istiqrazlarının əldə 
edilməsi 

 e) Yerli şirkətlərin səhm və istiqrazlarının əldə edilməsi 

 
 
169.Sual: Dünya maliyyə bazarında transmilli şirkətlərin hökmranlığının 
əsasını nə təşkil edir: (Çəki: 1) 
 a) Borc kapitalı 

 b) Kreditlər 

 c) Birbaşa investisiyalar 

 d) Portfel investisiyaları 

 e) Kapital ixracı 

 
 
170.Sual: Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır: (Çəki: 1) 
 a) əmək 

 b) idarəetmə təcrübəsi 

 c) torpaq 

 d) sahibkarlıq fəaliyyəti obyektinə qoyulan xarici kapital 

 e) milli kapitalın xaricdə sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakı 

 
 
171.Sual: Bizim ölkədə kim xarici sərmayəçi sayılır: (Çəki: 1) 
 a) Daimi xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları 

 b) Səhmdar cəmiyyətlər 

 c) Xarici fiziki və hüquqi şəxslər 



 d) Milli müəssisələrin xarici filialları 

 e) Xarici offşor zonalarda qeydə alınmış milli müəssisələr 

 
 
172.Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət 
hüququ nəyədir: (Çəki: 1) 
 a) Bütün istehsal olunmuş məhsula 

 b) Əldə olunan bütün gəlirə 

 c) Sərmayə qoyulmuş obyektin bütün ərazi və resurslarına 

 d) Gəlirin bir hissəsinə 

 e) Bütün satılan məhsula 

 
 
173.Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində, bu sövdələşmə üzrə 
görülən işlərin nəticəsində əldə olunan bütün dağ filiz nümunələri və əlavə 
məhsullara mülkiyyət hüququ aiddir: (Çəki: 1) 
 a) Sərmayəçinin özünə 

 b) Mədənlərin sahibinə 

 c) Dövlətə 

 d) Podrat təşkilatlara 

 e) Bərabərlik prinsipi ilə dövlətə və sərmayəçiyə 

 
 
174.Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi 
mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu: (Çəki: 1) 
 a) ƏDV-dir 

 b) Aksiz rüsumudur 

 c) İstehsal olunmuş məhsula vergidir 

 d) Bonusdur 

 e) Mənfəət məhsuluna vergidir 



 
 
175.Sual: AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan 
şərtləri qeyd edin: (Çəki: 1) 
 a) Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu 

 b) İşçi qüvvəsi ilə təminat 

 c) Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi 

 d) Yüksək ixtisaslı və təhsilli işçi qüvvəsinin mövcudluğu 

 e) İnkişaf etmiş işgüzar və sosial infrastruktur 

 
 
176.Sual: Avropa Ittifaqının əsas orqanlarına aid deyildir: (Çəki: 1) 
 a) Avroşura 

 b) Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı 

 c) Avropa İttifaqının komissiyası 

 d) Avropa parlamenti 

 e) Avropa məhkəməsi 

 
 
177.Sual: Qərbi Avropada vahid iqtisadi məkanın yaradılması məqsədi hansı 
sənəddə qeydə alınmışdır: (Çəki: 1) 
 a) Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqaviləsində 

 b) AVRATOM-un yaranması müqaviləsində 

 c) Vahid Avropa Aktında 

 d) Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaranması müqaviləsində 

 e) Gömrük ittifaqının yaradılması müqaviləsində 

 
 
178.Sual: Vahid Avropa Aktının qəbul edilməsindən sonra Avropa İttifaqının 
üzv ölkələrində inteqrasiya prosesləri aşağıdakı sahələr üzrə güclənmişdir: 
(Çəki: 1) 



 a) Mədəniyyət 

 b) İdman 

 c) Ailə təhlükəsizliyi 

 d) Xarici ticarət 

 e) Makroiqtisadiyyat 

 
 
179.Sual: XX əsrin 80-ci illərində Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının 
tərkibinə hansı ölkə daxil deyildi: (Çəki: 1) 
 a) Fransa 

 b) İsveçrə 

 c) İslandiya 

 d) Lixtenşteyn 

 e) Böyük Britaniya 

 
 
180.Sual: Asiya və Amerika dövlətlərinin daxil olduğu inteqrasiya əməkdaşlığı 
sahəsində mövjud olan ən böyük iqtisadi təşkilat hansıdır: (Çəki: 1) 
 a) NAFTA 

 b) İƏİT 

 c) Aİ 

 d) ATES 

 e) OPEK 

 
 
181.Sual: «Marşall planı» əlaqədar idi: (Çəki: 1) 
 a) Avroatomun yaranması ilə 

 b) Ümumi bazarın yaradılması ilə 

 c) Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə 



 d) müttəfiq ölkələrə hərbi yardım ilə 

 e) Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə 

 
 
182.Sual: «Marşall planı» həyata keçirilmişdi: (Çəki: 1) 
 a) 1950-1960-cı illərdə 

 b) 1951-1970-ci illərdə 

 c) 1945-1950-ci illərdə 

 d) 1946-1955-ci illərdə 

 e) 1947-1957-ci illərdə 

 
 
183.Sual: Avropa Kömür və Polad Birliyi hansı plan əsasında yaranmışdı: 
(Çəki: 1) 
 a) «Can Manne» planı əsasında 

 b) «Marşall» planı əsasında 

 c) «Şuman» planı əsasında 

 d) Roma müqaviləsi əsasında 

 e) Maastrixt müqaviləsi əsasında 

 
 
184.Sual: Aİ haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır: (Çəki: 1) 
 a) Ağ Kitaba müvafiq olaraq 

 b) Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq 

 c) Qırmızı Kitaba müvafiq olaraq 

 d) Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq 

 e) Avroatomun yaradılması müqaviləyə əsasən 

 
 
185.Sual: Milli Valyuta sisteminin tərkibinə daxil deyildir: (Çəki: 1) 



 a) ehtiyat valyutalar 

 b) milli valyuta 

 c) milli valyutanın dönərlilik şəraiti 

 d) milli valyuta pariteti 

 e) milli valyuta bazarı rejimi 

 
 
186.Sual: Dünya valyuta sisteminin tərkibinə aid edilmir: (Çəki: 1) 
 a) valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şəraiti 

 b) milli valyuta pariteti 

 c) dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar 

 d) valyuta məzənnələri reciminin tənzimlənməsi 

 e) valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi 

 
 
187.Sual: Yamayka valyuta sistemi çərçivəsində hansı valyutaya bir sıra 
valyutalarla yanaşı ehtiyat valyuta statusu verilmişdir: (Çəki: 1) 
 a) rus rubluna 

 b) hind rupisinə 

 c) kanada dollarına 

 d) yapon iyenasına 

 e) misir funtuna 

 
 
188.Sual: Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkənin hansı üstünlükləri 
vardır: (Çəki: 1) 
 a) valyuta məhdudiyyəti tətbiq etmək lüzumunun olmaması 

 b) tədiyyə balansının kəsirini milli valyuta ilə bağlamaq imkanı 

 c) daxili iqtisadi siyasətin xariji tarazlıq məqsədinə tabe edilməsi 



 d) valyutanın devalvasiyasına məcbur olmamaq 

 e) valyuta revalvasiyasına məcbur olmamaq 

 
 
189.Sual: Valyuta məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün baza kimi 70-ci 
illərin ortasına qədər istifadə edilmirdi: (Çəki: 1) 
 a) pul pariteti 

 b) BVF tərəfindən təsbit olunan qızıl paritet 

 c) valyutaların qızıl tutumu 

 d) qiymətlərin rəsmi miqyası 

 e) valyuta mübadiləsi üçün qızıl ehtiyatları 

 
 
190.Sual: BMT tərkibindəki xüsusi proqramlara aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) ESKATO 

 b) BMTİP 

 c) YUNİDO 

 d) YUNEP 

 e) YUNİSEF 

 
 
191.Sual: BMTİP-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) dünya ölkələrinə iqtisadi yardım göstərilməsi 

 b) inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına yardım 

 c) ətraf mühitə dair proqramlar 

 d) kadrların hazırlanmasında yardım göstərilməsi 

 e) iqtisadi inkişaf planlarının hazırlanması üzrə işlərin aparılması 

 
 



192.Sual: BMT sistemində təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişafı məsələləri ilə 
məşğul olur: (Çəki: 1) 
 a) BƏT 

 b) BVF 

 c) YUNESKO 

 d) BMTİP 

 e) EKOSOS 

 
 
193.Sual: YUNKTAD-ın fəaliyyəti aşağıdakıların inkişafına yönəldilmişdir: 
(Çəki: 1) 
 a) sosial sferanın 

 b) təhsilin 

 c) elm və mədəniyyətin 

 d) beynəlxalq ticarətin 

 e) incəsənətin 

 
 
194.Sual: EKOSOS-un məşğul olduğu məqsədlərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) elmi-texniki əməkdaşlıq 

 b) hərbi əməkdaşlıq 

 c) ticarət əməkdaşlığı 

 d) sənaye əməkdaşlığı 

 e) əhali məsələləri 

 
 
195.Sual: Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına 
daxil deyil: (Çəki: 1) 
 a) Gürcüstan 

 b) Ukrayna 



 c) Macarıstan 

 d) Rumıniya 

 e) Rusiya 

 
 
196.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin əsasında nə dayanır? (Çəki: 1) 
 a) istehsalın beynəlmiləlləşməsi 

 b) beynəlxalq əmək bölgüsü 

 c) TMK-ların fəaliyyətinin genişlənməsi 

 d) iqtisadiyyatın qloballaşması 

 e) ölkələrin iqtisadi asılılığının güclənməsi 

 
 
197.Sual: Aşağıdakılardan hansı XİF-in formalarına aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) sosial –mədəni xidmətlərin göstərilməsi 

 b) xarici investisiya əməkdaşlığı 

 c) kompensasiya əsasında ticarət 

 d) nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi 

 e) hərbi –siyasi əməkdaşlıq 

 
 
198.Sual: Aşağıdakılardan hansı XİF-in funksiyalarına aiddir? (Çəki: 1) 
 a) malların istehsal xərclərinin azaldılması 

 b) beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi 

 c) beynəlxalq pul dövriyyəsinin təşkili 

 d) beynəlxalq maliyyə - kredit münasibətlərinin inkişafı 

 e) istehsalın beynəlmiləlləşməsi 

 
 



199.Sual: XİF-in inkişafının dünya iqtisadiyyatına təsirlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) istehsal amillərinin ölkələr arasında yenidən bölüşdürülməsi 

 b) bazar iqtisadiyyatı quran ölkələrin sayının artması 

 c) ictimai əməyin nəticələri ilə rasional mübadilə 

 d) transmilli şirkətlərin uğurlu fəaliyyəti 

 e) siyasi, elmi, mədəni ,iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi 

 
 
200.Sual: XİF-in tənzimlənməsinin məqsədlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) XİƏ-dən bazar iqtisadiyyatının yaradılması üçün istifadə olunması 

 b) milli məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 c) milli iqtisadi maraqların müdafiə olunması 

 d) milli istehsalçılar üçün məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa imkan 
yaradılması 

 e) yerli sahibkarların dünya bazarına çıxışına şərait yaradılması 

 
 
201.Sual: XİFT-nin prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) əlverişli şərait rejimi və milli rejimin tətbiqi prinsipi 

 b) XİF-in tənzimlənməsi metodlarının tətbiqinin obyektivliyi və əsaslılığı 
prinsipi 

 c) XİF iştirakçılarının hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının müdafiəsi 
hüququnun təmin edilməsi prinsipi 

 d) XİF- in tənzimlənməsi üzrə tədbirlərinin tətbiqində aşkarlıq prinsipi 

 e) Dövlətin gömrük ərazisi və gömrük siyasətinin vahidliyi prinsipi 

 
 
202.Sual: XİF-in funksiyaları hansılardır ? a) təbii resurslar və ictimai əməyin 
nəticələri ilə mübadilənin təşkili və ona xidmət göstərilməsi,b)resursların 
ölkələr arasında yenidən bölüşdürülməsi,c) ölkələrdə xammal və 
yarımfabrikatların çatışmazlığının aradan qaldırılması,d) məhsulların istehlak 



dəyərinin beynəlxalq səviyyədə təsbit olunması, e) beynəlxalq pul 
dövriyyəsinin təşkili. (Çəki: 1) 
 a) a), b), c) 

 b) c), d), e) 

 c) a), c), e) 

 d) b), d), e) 

 e) a), e), d) 

 
 
203.Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFT-nin məqsədlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) ölkəyə idxalın əmtəə strukturunun rasionallaşdırılması 

 b) ölkə ərazisində idxal və ixracın, valyuta gəlirləri ilə xərclərinin rasional 
nisbətinin saxlanması 

 c) ölkədə malların istehsalı və istehlakının strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər 
üçün şərait yaradılması 

 d) xarici iqtisadi əlaqələrdən Azərbaycanda inkişaf etmiş bazar 
iqtisadiyyatının yaradılması üşün istifadə olunması 

 e) ölkənin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması 

 
 
204.Sual: Aşağıdakılardan hansı XİFT-nin vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) ölkənin geoiqtisadi strategiyasının əsas istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi 

 b) xarici iqtisadi fəaliyyət həyata keçirilərkən milli maraqların müdafiəsinin 
təmin edilməsi 

 c) ölkənin xarici ticarətinin strukturunda mütərəqqi dəyişikliklərin təmin 
edilməsi 

 d) ölkənin iqtisadi inkişafında geoiqtisadi amillərin effektiv təsirinin təmin 
edilməsi 

 e) ölkənin geoiqtisadi potensialından səmərəli istifadə üçün şərait yaradılması 

 
 



205.Sual: Aşağıdakılardan hansılar XİFT-nin səviyyələridir? a) milli, 
b)sahələrarası,c) beynəlxalq,d) dövlətlərarası,e) regional (Çəki: 1) 
 a) b) , c), d) 

 b) a), b), d) 

 c) c) , d) , a) 

 d) a), d), e) 

 e) c), d), e) 

 
 
206.Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ümumi hüququn mənbələrinə aid 
deyil? (Çəki: 1) 
 a) beynəlxalq adətlər 

 b) beynəlxalq normalar 

 c) beynəlxalq müqavilələr 

 d) hüququn ümumi prinsipləri 

 e) məhkəmə qərarları 

 
 
207.Sual: İkitərəfli ticarət müqavilələrin həll etdiyi məsələlərə aid deyil: (Çəki: 
1) 
 a) müqavilə bağlamış dövlətlər tərəfindən iqtisadi əlaqələri həyata keçirməyə 

səlahiyyətli subyektləri müəyyən edir 

 b) bir-birinə malların gətirilib- aparılması qaydaları və sair sahələrdə hüquqi 
rejim təqdim edir 

 c) fiziki və hüquqi şəxslərin digər ölkənin ərazisində fəaliyyətinin hüquqi 
rejimini müəyyən edir 

 d) xarici ticarətin beynəlxalq normalarını müəyyən edir 

 e) ticarət və digər iqtisadi münasibətlərdən yaranan hesablaşmaların ümumi 
qaydalarını müəyyən edir 

 
 



208.Sual: Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində beynəlxalq hüququn 
təzahürü istiqamətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) XİF –in tənzimlənməsinin hüquqi prinsiplərinin müəyyən olunması 

 b) xarici iqtisadi sövdələşmələrin icrası zamanı meydana çıxan ziddiyyətlərin 
tınzimlənməsi 

 c) beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının 
və hüquqi rejiminin müəyyən olunması 

 d) beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin xüsusi hüquqi 
aspektlərinin müəyyən olunması 

 e) beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin reallaşmasının ümumi ( publik) hüquqi 
prinsiplərinin müəyyən olunması 

 
 
209.Sual: XİF T ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) UNCİTRAL 

 b) UNİDO 

 c) UNİDRUA 

 d) ÜTT 

 e) UNCTAD 

 
 
210.Sual: Beynəlxalq ticarətin ÜTT tərəfindən müəyyən edilmiş əsas 
prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) ticarətdə ayrı seçkiliyə yol verilməməsi 

 b) ticarətdə inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştlərin tətbiq olunması 

 c) xarici ticarətin tənzimlənməsində tarif metodlarına üstünlük verilməsi 

 d) qeyri tarif tənzimləmə tədbirlərindən imtina edilməsi 

 e) ticarət siyasətinin şəffaflığının təmin edilməsi 

 
 
211.Sual: Beynəlxalq ticarətin ÜTT tərəfindən müəyyən edilmiş əsas 
prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1) 



 a) ticarət mübahisələrinin yalnız danışıqlar yolu ilə həll edilməsi 

 b) xarici ticarətdə qarşılıqlı güzəştlərin tətbiqi 

 c) inkişaf etməkdə olan ölkələrin mallarına preferensial rejimin tətbiqi 

 d) ixrac subsidiyalarının səviyyəsinin tədricən aşağı salınması 

 e) ticarət müqavilələrinin təfsirinin qarşılıqlı razılıq əsasında həyata keçirilməsi 

 
 
212.Sual: AR-nın gömrük siyasətinin məqsədlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) AR-da gömrük işi sahəsində cinayətlərin qarşısının alınması 

 b) Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal 
dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadənin təmin 
edilməsi 

 c) AR-nın daxili bazarının qorunması 

 d) Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının stimullaşdırılması 

 e) Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə yardım göstərilməsi 

 
 
213.Sual: AR-nın gömrük siyasətinin məqsədlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) AR-gömrük işi haqqında qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsinin 

ümumiləşdirilməsi və təhlili 

 b) Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının stimullaşdırılması 

 c) AR-nın xarici ticarətinin gömrük və xüsusi gömrük statistikasının 
aparılmasının təmin eddilməsi 

 d) AR-da gömrük işi sahəsində cinayətlərin qarşısının alınması 

 e) gömrük rüsumlarının, müvafiq dövlət rüsumlarının, vergilərin vaxtında və 
tam həcmdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinin təmin edilməsi 

 
 
214.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi 
vasitələrinə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılması 



 b) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi 

 c) mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən keçirilməsi 

 d) mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi 

 e) gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsi 

 
 
215.Sual: Gömrük nəzarətinin obyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) gömrük sərhəddindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin 

adından fəaliyyət göstərən şəxslər 

 b) AR-nın gömrük sərhəddindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri 

 c) gömrük sərhəddindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin sənədləri 

 d) faktiki vəziyyətin malların gömrük sərhəddindən keçirilməsi qaydalarına 
uyğunluğu 

 e) gömrük sərhəddindən keçirilən malların alındığı şəxslər və onların 
nümayəndələri 

 
 
216.Sual: Gömrük nəzarəti : (Çəki: 1) 
 a) malların gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qarşısının alınması üçün 

həyata keçirilən tədbirlərdir 

 b) gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərdir 

 c) gömrük orqanları əməkdaşlarının malların və sənədlərin yoxlanması üzrə 
fəaliyyətidir 

 d) gömrük işi haqda qanunvericiliyə riayət olunmasını təmin etmək üçün 
həyata keçirilən tədbirlərdir 

 e) ölkənin daxili bazarının xarici rəqabətin zərərli təsirindən qorumaq üçün 
həyata keçirilən tədbirlərdir 

 
 
217.Sual: Gömrük orqanlarının təşkilati idarəedici tədbirlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarətinin yeri və vaxtının 

müəyyən olunması 



 b) gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərinin vaxtında və tam 
həcmdə yığılmasının təmin edilməsi 

 c) mallar və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması 

 d) gömrük məqsədləri üçün lazım olan məlumatların və sənədlərin yoxlanması 

 e) bəyannaməçi tərəfindən malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi 
metodunun düzgün seçilməsinin yoxlanması 

 
 
218.Sual: Hesablama üsuluna görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 
 a) ixrac, idxal, tranzit 

 b) mövsümi, antidempinq, kompensasiya 

 c) avtonom, konvension, preferensial 

 d) nominal, effektiv 

 e) advalor, spesifik, qarışıq 

 
 
219.Sual: Antidempinq rüsumlarının tətbiqində məqsəd : (Çəki: 1) 
 a) ölkədə ixracın stimullaşdırılmasıdır 

 b) ölkəyə idxalın stimullaşdırılmasıdır 

 c) ölkənin tranzit potensialından effektiv istifadə olunmasıdır 

 d) ölkə istehsalçılarının ədalətsiz rəqabətdən müdafiə olunmasıdır 

 e) ölkə istehlakçılarının keyfiyyətsiz məhsullardan qorunmasıdır 

 
 
220.Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)stabilləşdirici, 
b)rasionallaşdırıcı,d)himayəçi,c)stimullaşdırıcı, e)təşkiledici (Çəki: 1) 
 a) a), e) və b) 

 b) d), c) və e) 

 c) a), b) və c) 



 d) b), d), c) 

 e) a), d) və c) 

 
 
221.Sual: Xarakterinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 
 a) mövsümi, antidempinq, kompensasiya 

 b) ixrac, idxal, tranzit 

 c) avtonom, konvension, preferensial 

 d) advalor, spesifik, qarışıq 

 e) nominal, effektiv 

 
 
222.Sual: Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlərinə aid deyil ? (Çəki: 1) 
 a) tarif kvotaları 

 b) mövsümi kvotalar 

 c) qeyri tarif kvotaları 

 d) fərdi kvotalar 

 e) faiz kvotaları 

 
 
223.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil ? 
(Çəki: 1) 
 a) advalor 

 b) konvension 

 c) stasionar 

 d) spesifik 

 e) avtonom 

 
 



224.Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlərinə aid 
deyil? (Çəki: 1) 
 a) istehsal effekti 

 b) mübadilə effekti 

 c) gəlir effekti 

 d) istehlak effekti 

 e) ticarət effekti 

 
 
225.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflərinin məqsədlərinə aid deyil? 
(Çəki: 1) 
 a) ölkəyə idxalın əmtəə strukturunun rasionallaşdırılması 

 b) ölkə ərazisində idxal və ixracın, valyuta gəlirləri ilə xərclərinin rasional 
nisbətinin saxlanması 

 c) ölkənin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şərait yaradılması 

 d) ölkədə malların istehsalı və istehlakının strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər 
üçün şərait yaradılması 

 e) ölkədə xarici ticarət əmtəə axınlarının strukturu və dinamikasının 
inkişafının təmin edilməsi 

 
 
226.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT-nə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) valyuta nəzarəti 

 b) kvotalaşdırma 

 c) karantin nəzarəti 

 d) kompensasiya rüsumları 

 e) antidempinq rüsumlarının tətbiqi 

 
 
227.Sual: Aşağıdakılardan hansı rüsum normaları müəyyən olunarkən nəzərə 
alınan amillərə aid deyil? (Çəki: 1) 



 a) Gömrük rüsum normaları müəyyən olunarkən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi 
əsas götürülməlidir 

 b) Rüsum normalarının orta qiyməti ayrı ayrı mal qrupları üçün müəyyən 
olunur və sonra konkret mal mövqeləri üçün dəqiqləşdirilir 

 c) Rüsum normaları müəyyən edilərkən dünya qiymətləri ilə daxili qiymətlər 
arasındakı fərq əsas götürülür 

 d) Rüsum normaları idxalın və ixracın artırılması üçün şərait yaratmalıdır 

 e) Rüsumların orta səviyyəsi ümumilikdə ölkənin xarici ticarətinin strukturunda 
müsbət dəyişikliklər üçün şərait yaratmalıdır 

 
 
228.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rəsmiləşdirilməsinin məqsədlərinə 
aiddir? (Çəki: 1) 
 a) valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nəzarəti və nəzarətin digər 

formalarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması 

 b) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini və təkmilləşdirilməsinin təmin 
edilməsi 

 c) gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizənin təmin edilməsi 

 d) müvafiq gömrük prosedurlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi 

 e) gömrük işi həyata keçirilərkən fiziki şəxslərin və təsərrüfat subyektlərinin 
hüquq və mənafelərinin müdafiəsinin təmin edilməsi 

 
 
229.Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük statistikasının istiqamətlərinə 
aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) idxalın coğrafi paylanması 

 b) gömrük dəyərinə nəzarət 

 c) gömrük ödənişlərinin ödənilməsi 

 d) gömrük hüquqpozmaları 

 e) bəyanetmə 

 
 



230.Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)himayəçi, 
b)stabilləşdirici, d)rasionallaşdırıcı, ,c) məhdudlaşdırıcı, e)stimullaşdırıcı (Çəki: 
1) 
 a) d), c) və e) 

 b) a), b) və d) 

 c) a), e) və b) 

 d) b), d), və e) 

 e) a), d) və c) 

 
 
231.Sual: Tətbiq obyektinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 
 a) mövsümi, antidempinq, kompensasiya 

 b) ixrac, idxal, tranzit 

 c) avtonom, konvension, preferensial 

 d) advalor, spesifik, qarışıq 

 e) nominal, effektiv 

 
 
232.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT- nə aiddir ? (Çəki: 1) 
 a) mövsümi rüsumların tətbiqi 

 b) idxal rüsumlarının tətbiqi 

 c) avtonom rüsumların tətbiqi 

 d) spesifik rüsumlarının tətbiqi 

 e) konvension rüsumların tətbiqi 

 
 
233.Sual: Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlərinə aid deyil ? (Çəki: 1) 
 a) tarif kvotaları 

 b) fərdi kvotalar 



 c) miqdar kvotaları 

 d) qlobal kvotalar 

 e) faiz kvotaları 

 
 
234.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT-nin məqsədlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) milli idxalçıların müdafiəsi 

 b) milli sənayenin müdafiəsi 

 c) iqtisadi təhlükəsizliyin müdafiəsi 

 d) insanların sağlamlığının müdafiəsi 

 e) heyvanların sağlamlığının müdafiəsi 

 
 
235.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil ? 
(Çəki: 1) 
 a) preferensial 

 b) spesifik 

 c) ixrac 

 d) tarnzit 

 e) saxlanc 

 
 
236.Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlərinə aiddir? 
(Çəki: 1) 
 a) geniş təkrar istehsal effekti 

 b) dövriyyə effekti 

 c) satış effekti 

 d) istehsal effekti 

 e) mübadilə effekti 



 
 
237.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT-nə aid deyil ? (Çəki: 1) 
 a) xüsusi rüsumların tətbiqi 

 b) keyfiyyətə nəzarətin tətbiqi 

 c) qiymətlərin inzibati fiksə olunması 

 d) nominal rüsumların tətbiqi 

 e) sürüşkən yığımların tətbiqi 

 
 
238.Sual: Xarici ticarətin gömrük statistikasının vəzifələrinə aid deyil : (Çəki: 1) 
 a) Xarici ticarətin həcmi, dinamikası və strukturunu xarakterizə edən 

göstəricilər sistemi və təhlilinin metodoloji prinsiplərinin işlənməsi 

 b) AR –nın idxalı və ixracı haqda məlumatların tam və səhih uçotunun təmin 
edilməsi 

 c) AR-nın xarici ticarət əmtəə axınlarının strukturu , dinamikası və əsas 
meyllərinin təhlili 

 d) AR-nın tədiyyə balansı və milli hesablar sistemi çərçivəsində makroiqtisadi 
göstəricilərin proqnozlaşdırılması üçün ilkin məlumatların hazırlanması 

 e) XİF-in tənzimlənməsinin tarif və qeyri-tarif tədbirlərinin effektivliyinin 
artırılmasının istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

 
 
239.Sual: Azərbaycandan malların ixracı zamanı: (Çəki: 1) 
 a) rüsumlar ödənilmir 

 b) bütün rüsum və vergilər ödənilir,QTT-nə əməl 
olunur 

 c) ödənilmiş rüsumlar geri qaytarılır 

 d) mallara ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmir 

 e) mallar müəyyən vaxtdan sonra ölkəyə qaytarılır 

 
 



240.Sual: Aşağıdakılardan hansı YGB-nin informasiya bloklarına aiddir ? 
(Çəki: 1) 
 a) tranzit bloku 

 b) valyuta bloku 

 c) qablaşdırma bloku 

 d) iqtisadi blok 

 e) maliyyə bloku 

 
 
241.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil ? 
(Çəki: 1) 
 a) ixrac 

 b) idxal 

 c) təkrar ixrac 

 d) tranzit 

 e) qarışıq 

 
 
242.Sual: Aşağıdakılardan hansı rüsum normaları müəyyən olunarkən nəzərə 
alınan amillərə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) Gömrük rüsum normaları müəyyən olunarkən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi 

əsas götürülməlidir 

 b) Rüsum normaları müəyyən olunarkən istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti 
nəzərə alınmalıdır 

 c) Rüsum normalarının orta qiyməti ayrı ayrı mal qrupları üçün müəyyən 
olunur və sonra konkret mal mövqeləri üçün dəqiqləşdirilir 

 d) Rüsum normaları müəyyən edilərkən dünya qiymətləri ilə daxili qiymətlər 
arasındakı fərq əsas götürülür 

 e) Rüsumların orta səviyyəsi ümumilikdə ölkənin xarici ticarətinin strukturunda 
müsbət dəyişikliklər üçün şərait yaratmalıdır 

 
 
243.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT-nə aiddir ? (Çəki: 1) 



 a) ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi 

 b) idxalın strukturunun rasionallaşdırılması 

 c) idxalın məhdudlaşdırılması 

 d) gömrük dəyərinin müəyyən olunması 

 e) malın mənşə olkəsinin müəyyən olunması 

 
 
244.Sual: Kvotaların tətbiqində məqsəd: (Çəki: 1) 
 a) idxalı stimullaşdırmaqdır 

 b) ixracı stimullaşdırmaqdır 

 c) istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsidir 

 d) idxalın və ixracın miqdarının məhdudlaşdırılmasıdır 

 e) ölkəyə malların gətirilməsini qadağan etməkdir 

 
 
245.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük statistikasının metodlarına aid deyil? 
(Çəki: 1) 
 a) ümumiləşdirmə metodu 

 b) balans metodu 

 c) indeks metodu 

 d) əmsal metodu 

 e) faktor metodu 

 
 
246.Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük prosedurlarına aid deyil: 
(Çəki: 1) 
 a) təkrar ixrac 

 b) daxili tranzit 

 c) saxlanc 



 d) daxildə emal 

 e) sərbəst zona 

 
 
247.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük rəsmiləşdirilməsinin məqsədlərinə 
aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) sənədlərin və faktiki gömrük nəzarətinin effektiv həyata keçirilməsi üçün 

şərait yaradılması 

 b) ölkənin milli iqtisadiyyatının effektiv stimullaşdırılması 

 c) valyuta, ekoloji, veterinar, ixrac nəzarəti və nəzarətin digər formalarının 
həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması 

 d) gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılmasının təmin 
edilməsi 

 e) XİF iştirakçılarına gömrük prosedurunu ( gömrük rejimini) düzgün seçməyə 
yardım göstərilməsi 

 
 
248.Sual: Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflərinin məqsədlərinə aid deyil? 
(Çəki: 1) 
 a) ölkəyə idxalın əmtəə strukturunun rasionallaşdırılması 

 b) ölkə ərazisində idxal və ixracın, valyuta gəlirləri ilə xərclərinin rasional 
nisbətinin saxlanması 

 c) ölkənin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şərait yaradılması 

 d) gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərinin vaxtında və 
tam həcmdə yığılmasının təmin edilməsi 

 e) ölkədə malların istehsalı və istehlakının strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər 
üçün şərait yaradılması 

 
 
249.Sual: Təsirinin qiymətləndirilməsinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: 
(Çəki: 1) 
 a) ixrac, idxal, tranzit 

 b) mövsümi, antidempinq, kompensasiya 



 c) avtonom, konvension, preferensial 

 d) nominal, effektiv 

 e) advalor, spesifik, qarışıq 

 
 
250.Sual: Aşağıdakılardan hansı QTT-nə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) kvotalaşdırma 

 b) karantin nəzarəti 

 c) kompensasiya rüsumları 

 d) antidempinq rüsumlarının tətbiqi 

 e) preferensial rüsumlar 

 
 
251.Sual: Antidempinq rüsumlarının tətbiqində məqsəd : (Çəki: 1) 
 a) ölkədən ixracın qarşısının alınmasıdır 

 b) ölkəyə ucuz malların idxalının stimullaşdırılmasıdır 

 c) ölkənin ixrac potensialından effektiv istifadə olunmasının təmin edilməsidir 

 d) istehsalçıların xarici rəqabətin zərərli təsirindən müdafiə olunmasıdır 

 e) ölkə istehlakçılarının zərərli məhsullardan qorunmasıdır 

 
 
252.Sual: Aşağıdakılardan hansı texniki maneələrə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) qablaşdırmaya tələblər 

 b) sanitar nəzarəti 

 c) yükləməyə tələblər 

 d) karantin nəzarəti 

 e) markalanmaya tələblər 

 
 



253.Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi gömrük statistikasının istiqamətlərinə 
aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) gömrük dəyərinə nəzarət 

 b) gömrük ödənişlərinin ödənilməsi 

 c) gömrük hüquqpozmaları 

 d) bəyanetmə 

 e) valyuta nəzarəti 

 
 
254.Sual: Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)nominallaşdırıcı 
b)stabilləşdirici, d)himayəçi,c) məhdudlaşdırıcı, e)stimullaşdırıcı, (Çəki: 1) 
 a) d), c) və e) 

 b) a), b) və d) 

 c) a), e) və b) 

 d) b), d), və e) 

 e) a), d) və c) 

 
 
255.Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlərinə aiddir? 
(Çəki: 1) 
 a) gəlir effekti 

 b) dövriyyə effekti 

 c) satış effekti 

 d) mübadilə effekti 

 e) geniş təkrar istehsal effekti 

 
 
256.Sual: Kvotaların tətbiqində məqsəd: (Çəki: 1) 
 a) malların istehlakının məhdudlaşdırılmasıdır 

 b) ixracı stimullaşdırmaqdır 



 c) istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsidir 

 d) ölkədə istehsalın strukturunun yaxşılaşdırılmasıdır 

 e) idxalın və ixracın miqdarının məhdudlaşdırılmasıdır 

 
 
257.Sual: İxraca nəzarət olunması bunu nəzərdə tutmur: (Çəki: 1) 
 a) ixraca rüsumların tətbiqi 

 b) ixraca vergilərin tətbiqi 

 c) ixracın lisenziyalaşdırılması 

 d) ixracın könüllü məhdudlaşdırılması 

 e) ixracın kvotalaşdırılması 

 
 
258.Sual: İxracın stimullaşdırılması üçün tətbiq olunan tədbirlər bundan asılı 
deyil: (Çəki: 1) 
 a) ölkənin təbii –coğrafi vəziyyyətindən 

 b) ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətindən 

 c) ölkənin inkişaf mərhələsindən 

 d) dünyadakı ümumi iqtisadi vəziyyətdən 

 e) siyasi vəziyyətdən 

 
 
259.Sual: İxrac məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması üzrə tədbirlərə aid 
deyil: (Çəki: 1) 
 a) subsidiyaların tətbiqi 

 b) özəl kapital qoyuluşuna dövlət zəmanəti 

 c) güzəştli kreditlərin verilməsi 

 d) infrastruktur məsələlərinin həlli 

 e) ixrac kreditlərinin verilməsi 



 
 
260.Sual: İxracın stimullaşdırılması üzrə təşkilati tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) xüsusi dövlət fondlarının yaradılması 

 b) özəl kapital resurslarının mobilləşməsi 

 c) xaricdə ixracın genişləndirilməsi üçün mərkəzlər yaradılması 

 d) ixrac kreditlərinin sığortalanması 

 e) xaricdə ticarət nümayəndəliklərinin yaradılması 

 
 
261.Sual: İxrac məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması üzrə tədbirlərə 
aiddir: (Çəki: 1) 
 a) birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması 

 b) xüsusi dövlət fondlarının yaradılması 

 c) özəl kapital resurslarının mobilləşməsi 

 d) ixracın kreditləşdirilməsi 

 e) ixrac kreditlərinin sığortalanması 

 
 
262.Sual: İxrac kreditlərinin üstünlüklərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) yeni bazarlara çıxarkən potensial müştərilərin etibarlılığının 

qiymətləndirilməsində mütəxəssislərin yardımı 

 b) xarici müştərinin maliyyə vəziyyətinin daimi müşahidəsi və onların maliyyə 
vəziyyəti haqda vaxtında məlumat almaq imkanı 

 c) müştərilərin sayının və satışın həcminin artırılması imkanı 

 d) xarici müştərilərin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması imkanı 

 e) ödənişlərin daha çevik formalarından istifadə etmək hesabına 
rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi imkanı 

 
 
263.Sual: İxracın stimullaşdırılmasının dolayı vasitələrinə aid deyil (Çəki: 1) 
 a) ixraca cəlb edilən kreditlərin faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin bir hissəsinin 



ödənilməsi 

 b) xırda və orta müəssisələrə maliyyə dəstəyi 

 c) təkrar maliyyələşdirilən kredit mexanizmlərinin tətbiqi 

 d) sərgi, yarmarka fəaliyyətinə yardım göstərən tədbirlər 

 e) ixrac üçün zəruri infrastrukturun yaradılması 

 
 
264.Sual: Dolayı subsidiyalaşdırma üsullarına aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) əvvəllər ödənilmiş rüsumların qaytarılması formasında vergi güzəştləri 

 b) ixracçının ixracdan əldə edəcəyi gəlirin dövlət tərəfindən ödənilməsi, 

 c) şirkətlərə ixracı dəstəkləyən vergilərdən azad fondlar yaratmağa icazə 
verilməsi 

 d) istehsal olunan mallar ixrac olunduqda idxal rüsumlarından azad olunma 

 e) ixracçının ixracdan əldə edəcəyi gəlirin dövlət tərəfindən ödənilməsi 

 
 
265.Sual: Beynəlxalq səviyyədə yaradılmış ixrac nəzarəti sisteminin 
metodlarına aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) ixrac nəzarəti obyekti olan malların siyahısının müəyyən olunması 

 b) nəzarət altında olan mallar və texnologiyalarla Xİ əməliyyatların 
lisenziyalaşdırılması 

 c) valyuta nəzarəti 

 d) nəzarət altında olan mallar və texnologiyalarla Xİ əməliyyatların 
kvotalaşdırılması 

 e) bu mallarla XİF-in həyata keçirilməsinin müəyyən olunmuş qaydalarını 
pozan şəxslərə dövlət məcburetmə tədbirlərinin (sanksiyaların) tətbiqi 

 
 
266.Sual: İxracın birbaşa stimullaşdırılması tədbirlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) özəl kapital qoyuluşuna dövlət zəmanəti 

 b) güzəştli kreditlərin verilməsi 



 c) ixrac kreditlərinin sığortalanması 

 d) birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması 

 e) xüsusi dövlət fondlarının yaradılması 

 
 
267.Sual: Xidmətlərlə xarici ticarətin sürətli inkişafının əsas səbəbi: (Çəki: 1) 
 a) insanların tələbatının artmasıdır 

 b) transmilli şirkətlərin bu sferaya daxil olmasıdır 

 c) xidmətlərlə ticarətin liberallaşmasıdır 

 d) elmi- texniki tərəqqinin sürətlənməsidir 

 e) beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsidir 

 
 
268.Sual: Xidmətlərin ixracı üsullarına aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) transsərhəd xidmətlər göstərilməsi 

 b) xidmətlər istehsalçısı və istehlakçısının üçüncü ölkəyə keçməsi 

 c) istehlakçının xidmət ixrac edən ölkəyə yerdəyişməsi 

 d) xidmətlər istehlak edən ölkədə kommersiya iştirakının təsis olunması 

 e) fiziki şəxslərin xidmət göstərilməsi məqsədi ilə müvafiq ölkəyə keçməsi. 

 
 
269.Sual: QATS –da müəyyən olunmuş xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 
prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) ən əlverişli şərait rejiminin tətbiqi prinsipi 

 b) xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsində şəffaflıq prinsipi 

 c) inhisarçı xidmət göstərənlərin fəaliyyəti prinsipi 

 d) xidmətlərlə ticarətdə yaranmış mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll 
olunması prinsipi 

 e) inkişaf etməkdə olan ölkələrin xidmətlərlə ticarətdə daha fəal iştirakının 



təmin edilməsi prinsipi 

 
 
270.Sual: QATS-da müəyyən olunmuş xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 
prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 a) xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsində iqtisadi metodların inzibati xarakterli 

metodlar üzərində prioriteti prinsipi 

 b) mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün xidmətlər ixracçılarının hüquq 
bərabərliyi və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi 

 c) xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsində şəffaflıq prinsipi 

 d) xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsi metodlarının tətbiqinin obyektivliyi və 
əsaslılığı 

 e) xidmətlərlə ticarətdə yaranmış mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll 
olunması prinsipi 

 
 
271.Sual: QATS-da öz əksini tapmayıb: (Çəki: 1) 
 a) inhisarçı xidmət göstərənlərin fəaliyyət qaydaları 

 b) fövqəladə müdafiə tədbirlərinin tətbiqi halları və qaydaları 

 c) ödəniş balansının müdafiəsi məqsədi ilə tətbiq oluna bilən məhdudiyyətlər 

 d) ümumi istisnalar haqda müddəalar da öz əksini tapmışdır 

 e) xidmətlərin istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi qaydaları 

 
 
272.Sual: İnvestisiya mühitini müəyyən edən amillərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) ölkədə cəlbedici investisiya layihələrinin olması 

 b) qanunların stabilliyi 

 c) siyasi stabillik 

 d) ölkədə demoqrafik vəziyyət 

 e) ölkədə torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin olması 

 
 



273.Sual: İnvestisiya fəaliyyəti haqda AR Qanunu nəvaxt qəbul olunub? (Çəki: 
1) 
 a) 18 fevral 1993 –cü il 

 b) 13 yanvar 1995-ci il 

 c) 26 oktyabr 1994 cü il 

 d) 12 mart 1995-ci il 

 e) 16 dekabr 1993-cü il 

 
 
274.Sual: Xarici investisiyaların qorunması haqda AR Qanunu nə vaxt qəbul 
olunub? (Çəki: 1) 
 a) 16 dekabr 1993-cü il 

 b) 15 mart 1995-ci il 

 c) 15 yanvar 1992-ci il 

 d) 26 oktyabr 1994 cü il 

 e) 18 fevral 1993 –cü il 

 
 
275.Sual: Valyuta siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasının xarici trast fondlara 

tapşırılması 

 b) mərkəzi bank tərəfindən valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi 

 c) valyuta ehtiyatlarının müxtəlif ölkələrin valyutalarında saxlanması 

 d) valyuta məhdudiyyətlərinin tətbiqi 

 e) mərkəzi bank tərəfindən faiz normalarının müəyyən olunması 

 
 
276.Sual: Hansı halda xarici investisiyaların ölkəyə gətirilməsinə 
məhdudiyyətlər qoyulması zəruridir? (Çəki: 1) 
 a) ölkədə xarici kapitalın artıqlığı mövcuddursa 



 b) ölkədə pulun artıqlığı faiz normalarının enməsinə səbəb ola bilərsə 

 c) xarici investisiyalar ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təhdid edirsə 

 d) həmin ölkə ilə diplomatik münasibətlərin pisləşməsi halında 

 e) ölkənin öz kapital ehtiyatları həddən çoxdursa 

 
 
277.Sual: Deviz siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) ölkədə devizlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin tətbiqi 

 b) mərkəzi bank tərəfindən devizlərin istifadəsinin qadağan olunması 

 c) devizlərin milli valyutaya dəyişdirilməsinin qaydalarının müəyyən edilməsi 

 d) mərkəzi bank tərəfindən xarici valyutanın alınıb- satılması 

 e) mərkəzi bank tərəfindən ölkədə fəaliyyət göstərən xarici valyutaların 
siyahısının müəyyən edilməsi 

 
 
278.Sual: Diskont siyasəti nədir? (Çəki: 1) 
 a) mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının təkrar 

maliyyələşdirilməsinin məhdudlaşdırılması 

 b) mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının təkrar 
maliyyələşdirilməsinin artırılması 

 c) mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının təkrar 
maliyyələşdirilməsi üçün faiz dərəcələrinin müəyyən olunması 

 d) mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının kredit faizlərinin maksimal 
həddinin müəyyən olunması 

 e) mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının kredit faizlərinin minimal 
həddinin müəyyən olunması 

 
 
279.Sual: Devalvasiya nədir? (Çəki: 1) 
 a) milli valyutanın alıcılıq qabiliyyıtinin aşağı düşmısi 

 b) milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi 



 c) milli valyutanın inflyasiyasının yüksəldilməsi 

 d) milli valyutanın məzənnəsinin yüksəldilməsi 

 e) milli valyutanın məzənnəsinin aşağı salınması 

 
 
280.Sual: Devalvasiya dərəcəsi nədir? (Çəki: 1) 
 a) milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi dərəcəsi 

 b) milli valyutanın pul nişanlarında ləğv olunan sıfırların sayı 

 c) milli valyutanın məzənnəsinin aşağı salınması faizi 

 d) milli valyutanın məzənnəsinin artırılması faizi 

 e) milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşmə dərəcəsi 

 
 
281.Sual: Valyuta nəzarətinin məqsədi nədir? (Çəki: 1) 
 a) valyuta əməliyyatlarının aparılması zamanı ölkənin iqtisadi maraqlarının 

təmin edilməsi 

 b) valyuta əməliyyatlarının aparılması zamanı valyuta qanunvericiliyinə 
əməl olunmasının təmin edilməsi 

 c) ölkənin valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi 

 d) ölkədə tədiyyə balansının tarazlığının təmin olunması 

 e) xarici valyutanın ölkədən qanunsuz çıxarılmasının qarşısının alınması 

 
 
282.Sual: Daxili bazarın xarici rəqabətin zərərli təsirindən müdafiə olunmasına 
və bir sıra hallarda isə xarici bazarın tutulmasına yönəlmiş xarici ticarət 
siyasəti necə adlanır? (Çəki: 1) 
 a) Liberalizm 

 b) Proteksionizm 

 c) Diversifikasiya 

 d) Diskont 



 e) Dempinq 

 
 
283.Sual: Gömrük auditi hansı formalarda həyata keçirilir? (Çəki: 1) 
 a) Tam və qismən 

 b) Açıq və qapalı 

 c) Ümumi və xüsusi 

 d) Müəyyən və qeyri-müəyyən 

 e) Sabit və dəyişkən 

 
 
284.Sual: BXİ –ın milli iqtisadiyyata müsbət təsirlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) stabil maliyyələşdirmə mənbələri 

 b) qabaqcıl texnologiyaların ötürülməsi 

 c) istehsal amillərindən rasional istifadə 

 d) ixracın diversifikasiyası imkanı 

 e) xarici bazarlarla əlaqələrin genişlənməsi 

 
 
285.Sual: Xarici investisiya siyasətinin məqsədlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın strukturca yenidən qurulmasının təmin olunması 

 b) yeni işyerləriinin açılması hesabına məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi 

 c) xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi və ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün 
effektiv istifadəsinin təmin edilməsi 

 d) yüksək əlavə dəyərli sahələrdə yüksək ixtisaslı kadrlara tələbatın 
artması 

 e) inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən yararlanmaq 

 
 
286.Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici investisiya siyasətinin məqsədlərinə 
aid deyil? (Çəki: 1) 



 a) ölkədə sağlam rəqabət mühitinin yaradılması 

 b) iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün əlverişli 
şərait yaradılması 

 c) xarici investisiyalarla bərabər ölkəyə qabaqcıl texnologiyalar və mütərəqqi 
sahibkarlıq təcrübəsinin cəlb edilməsi 

 d) ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası,yüksək texnoloji sahələrin inkişafına 
şərait yaradılması 

 e) vençur investisiyalaşdırmasının yaradılması və inkişafı üçün şərait 
yaradılması 

 
 
287.Sual: Kapital ixrac edən ölkələr tərəfindən tətbiq olunan məhdudlaşdırıcı 
və stimullaşdırıcı tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) BXİ-dan gəlirlərin və mənfəətin baza ölkəsinə köçürülməsinə vergi 

güzəştləri 

 b) İEO və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin iqtisadiyyatına investisiya qoyan kiçik və 
orta şirkətlərin güzəştli kreditləşdirilməsi 

 c) Ölkədə özəl kapital qoyuluşuna dövlət zəmanətinin verilməsi 

 d) Xarici investisiyalaşdərmaya dəstək göstərən xüsusi orqanların yaradılması 

 e) Investisiyaların dəstəklənməsi proqramlarının işlənməsi 

 
 
288.Sual: Xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının tənzimlənməsi məqsədi ilə 
dövlət tərəfindən həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 
1) 
 a) Xalq təsərrüfatı üçün strateji əhəmiyyətə malik sahələrə xarici kapitalın daxil 

olmasına imkan verilməməsi 

 b) Xarici investisiyalı müəssisələrin gəlirinin bir hissəsinin ölkənin daxili 
ehtiyacları üçün istifadə olunmasına yönəlmiş tədbirlər 

 c) xarici kapitalın ölkəyə buraxılmasının lisenziya-icazəli qaydalarının tətbiqi 

 d) ixrac qiymətlərinin səviyyəsinə qoyulan məhdudiyyətlər 

 e) ixracın həcminə məhdudiyyətlər 

 



 
289.Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının 
tənzimlənməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı 
tədbirlərə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) malların idxalının əvəz olunması tələbləri 

 b) birgə müəssisələrin yaradılmasına məhdudiyyətlər 

 c) xarici şirkətlərin gəlir səviyyəsinə qoyulan məhdudiyyətlər 

 d) xarici kapitalın daxil ola biləcəyi fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi 

 e) gəlir və kapitalın ölkədən çıxarılmasına müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiqi 

 
 
290.Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının 
tənzimlənməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı 
tədbirlərə aiddir? (Çəki: 1) 
 a) Yerin təki və təbii sərvətlərin işlənməsinə xarici kapitalın 

buraxılmasına dövlət nəzarətinin tətbiqi 

 b) TMK-ların yerləşdiyi ölkə ərazisinə xarici filiallardan ixracın 
məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər 

 c) BXİ-dan gəlirlərin və mənfəətin baza ölkəsinə köçürülməsinə qoyulan 
məhdudiyyətlər 

 d) İEO və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin iqtisadiyyatına investisiya qoyan kiçik və 
orta şirkətlərin kreditləşdirilməsinə məhdudiyyətlər 

 e) xarici kapitalın ölkənin strateji əhəmiyyətli sektorlarına daxxil olmasının 
qarşısının alınması 

 
 
291.Sual: Xarici kapitalın qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatı üçün yarada biləcəyi 
təhdidlərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) milli kapitalın fəaliyyətini məhdudlaşdıra 

 b) strateji mühüm obyektlərin xarici kapitalın nəzarəti altına keçməsi 

 c) ölkə üçün həyati əhəmiyyətli sahələrin xarici sahibkarların nəzarəti altına 
keçməsi 

 d) xarici sahibkarların ölkənin təbii sərvətlərindən öz mənfəətləri üçün 
istifadə etməsi 



 e) gəlirlərin ölkədən kütləvi çıxarılması 

 
 
292.Sual: Məhdudlaşdırıcı işgüzar fəaliyyət həyata keçirən şirkətlər barəsində 
həyata keçirilən tənzimləyici tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) bazarın bölünməsi üzrə tədbirlər 

 b) tenderlərin təşkili üzrə tədbirlər 

 c) fəaliyyətin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər 

 d) “əlaqəli ticarət” tədbirləri 

 e) pərakəndə satış qiymətlərinin saxlanılması üzrə tədbirlər 

 
 
293.Sual: Aşağıdakılardan hansı məhdudlaşdırıcı işgüzar fəaliyyət həyata 
keçirən şirkətlər barəsində həyata keçirilən tənzimləyici tədbirlərə aid deyil: 
(Çəki: 1) 
 a) qiymətlərin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər 

 b) müstəsna diler əlaqələrindən imtina üzrə tədbirlər 

 c) transfert qiymətlərinin tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlər 

 d) qiymətlərin differensasiyası üzrə tədbirlər 

 e) qiymətlərin fiksə olunması üzrə tədbirlər 

 
 
294.Sual: Keçən əsrin 80-ci illərində investisiya rejimlərinin liberallaşması 
səbəblərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) 80- ci illərdə bir sıra İEO ölkələrin xarici borc böhranı keçirməsi və maliyyə 

resurslarının məhdudluğu 

 b) Keçmiş sosialist ölkələrində iqtisadi inkişaf templərinin zəifləməsi 

 c) Ölkələr arasında BXİ-ın cəlb olunması uğrunda rəqabətin güclənməsi 

 d) 80-illərin əvvəllərində dünyada baş verən iqtisadi tənəzzül 

 e) Ölkələrin, xüsusilə də yeni sənaye ölkələrinin milli TMK-ların inkişafı və 
onlara dəstək siyasətini həyata keçirməsi 



 
 
295.Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya iqliminin təriflərindən deyil? (Çəki: 
1) 
 a) İnvestisiya iqlimi – investisiyalara potensial ödəniş qabiliyyətli tələbi 

şərtləndirən müxtəlif obyektiv əlamət, xassə və vasitələrin məcmusudur 

 b) İnvestisiya iqlimi –ölkədə müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin gəlir götürmək 
məqsədi ilə qoyulması üçün formalaşmış siyasi və iqtisadi amillər məcmusudur 

 c) İnvestisiya iqlimi – ölkə üçün xarakterik olan və subyektlərin investisiya 
qoyma imkanlarını və stimullarını müəyyən edən amillər kompleksidir 

 d) İnvestisiya iqlimi – ölkədə kapital qoyuluşunun cəlbediciliyini müəyyən edən 
iqtisadi, siyasi və digər amillərin məcmusudur 

 e) İnvestisiya iqlimi- investoru ölkəyə investisiya qoymağa və ya investisiya 
qoymaqdan imtina etməyə sövq edən siyasi, sosial – iqtisadi və hüquqi 
amillərin məcmusu ilə xarakterizə olunan mövcud şəraitdir 

 
 
296.Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya potensialının elementlərinə aid 
deyil? (Çəki: 1) 
 a) istehsal potensialı 

 b) infrastruktur potensialı 

 c) intellektual potensial 

 d) istehlak potensialı 

 e) institusional potensial 

 
 
297.Sual: İnvestisiya risklərini qiymətləndirmək üçün təhlil olunması zəruri 
olan amillərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) siyasi stabillik – siyasi çevrilişlər və onların işgüzar fəallığa təsiri 

 b) xarici investisiyalar və gəlirlərə münasibət – sosial ehtiyaclara xərclərin 
miqdarı 

 c) milli valyutanın məzənnəsi 

 d) milliləşdirmə - mülkiyyətin ekspropriasiyası ( zorla əldən alınması) 



 e) devalvasiya ehtimalı - valyuta tənzimləməsi metodlarının təsiri və effektivliyi 

 
 
298.Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya risklərini qiymətləndirmək üçün 
təhlil olunması zəruri olan amillərə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) müqavilənin reallaşdırılması imkanı- müqavilə öhdəliklərinə əməl olunması 

 b) qısa və uzun müddətli kreditlər – kredit verilməsinin şərtləri 

 c) kriminogen durum – mütəşəkkil cinayətkarlıq və bunun işgüzar fəallığa təsiri 

 d) ölkənin daxili bazarında rəqabətin səviyyəsi 

 e) korrupsiyanın mövcudluğu – korrupsiyanın səviyyəsi və işgüzar fəallığa 
təsiri 

 
 
299.Sual: İnvestisiya cəlbediciliyinin reytinqlərinin hesablanması üçün istifadə 
olunan göstəricilərə aid deyil: (Çəki: 1) 
 a) iqtisadiyyatın effektivliyi 

 b) siyasi risklərin səviyyəsi 

 c) uzunmüddətli borc kapitalının əlçatanlığı 

 d) forsmajor halların yaranma ehtimalı 

 e) kadrların ixtisas səviyyəsi 

 
 
300.Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya cəlbediciliyinin reytinqlərinin 
hesablanması üçün istifadə olunan göstəricilərə aid deyil? (Çəki: 1) 
 a) dövlət tənzimləməsinin vəziyyəti 

 b) xarici borcların vəziyyəti 

 c) borclara xidmət edilməsi qabiliyyəti 

 d) xaricə verilən kreditlərin miqdarı 

 e) bank kreditlərinin əlçatanlığı 

 
 


