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1.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələr haqqında ilk sistemli fikirlər neçənci əsrdə 

yaranmışdır?  

 XVI 

 XIV 

 XVIII 

 XVII 

 XV 

 

2.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələr nəyə əsaslanır?  

 Iqtisadi problemlərin həllinə  

 Ölkələrarası münasibətlərə  

 Beynəlxalq əmək bölgüsünə  

 Xarici iqtisadi məsələlərin həllinə 

 Xarici ticarət əlaqələrin möhkəmlənməsinə 

 

 

3.Sual: Bu ölkələrdən hansı təbii ehtiyatların və təbii iqlim şəraitinə görə BƏB-də 

iştirak edə bilər?  

 İtaliya 

 Yaponiya 

 Azərbaycan 

 AFR 

 Böyük Britaniya 

 

 

4.Sual: Respublikamızdan xarici ölkələrə göndəriln məhsulların 74%-ni nə təşkil 

edir?  

 Neft və neft məhsulları 

 Xalça 



 Elektrik mühərrikləri 

 Kimya sənayesi məhsulları 

 Kondisioner 

 

5.Sual: Dünya bazarının inkişaf mərhələsi ilə bağlıdır?  

 Dünya münasibətləri  

 XVIII və XIX əsrlərin sənaye inqilabları 

 Dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər  

 Fiziki şəxslərin fəaliyyəti 

 Işsizliyin artması 

 

6.Sual: Istehsalın alternativ xərclərinin ölkələrdə fərqli olmasının səbəbi nədir?  

 Siyasi və iqtisadi sistemlərdə fərqlər 

 Valyuta məzənnələrindəki fərqlər  

 Inflyasiya səviyyələrinin müxtəlifliyi 

 Istehsal amillərinin fərqliliyi 

 Enerji qiymətlərinin müxtəlifliyi 

 

7.Sual: Milli sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur?  

 Ölkələrin ən böyük sahibkarlıq subyektlərinin  

 Ölkənin təsərrüfat subyektlərinin  

 Ölkənin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

 Bütün cavablar yanlışdır 

 Ölkənin dövlət və iqtisadi qurumlarının  

 

8.Sual: Beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti aşağdakıların məcmusudur? 

  Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən mərkəzi banklarının 

 Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən hökümətlərinin 

 Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi inkişaf nazirliklərinin 

 Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi münasibətlər 



 Bütün cavablar yanlışdır 

 

9.Sual: Kim xarici ticarət rolunun xalqın sərvətinin artmasıında görürdü? 

 Fiziokratlar 

 Merkantilistlər  

 Neoklassiklər 

 Kapitalistlər 

 Yuxarıdakıların hamısı 

 

10.Sual: Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşmasına nə 

aiddir  

  Xammal ixrac edən ölkələri 

 Hazır məhsul ixrac edən ölkələri 

 Texnologiya ixrac edən ölkələri 

 Keçid iqtisadiyyatı ölkələri 

 İxrac yönəmli xarici ticarət siyasəti 

 

11.Sual: Ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər sistemi  

  Ödəniş balansı 

 Proteksionizm 

 Xarici ticarət 

 Liberallaşdırma 

 Advalorem 

 

12.Sual: Dünya kapitalist bazarının inkişaf mərhələləri  

  Milli valyutanın dönərliyi 

 Kapitalizmin korporativ inkişaf mərhələsi 

 Maşınlı iri sənaye 

 Maliyyə bazarı 

 Milli valyutanın dönərliyi 



 

13.Sual: Bazarın inhisarlaşma dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə nə aiddir  

       Kamil rəqabət  

  İnhisarçı rəqabət 

  Struktur problemi 

 Oliqapoliya 

  Tam inhisar 

 

14.Sual: Bazarın inhisarlaşma dərəcəsinin qiymətləndirilməsinə nələr aiddir   

Struktur problemi 

  Kamil rəqabət  

  Tam inhisar 

  Sahəvi struktur 

  Ölçü strukturu 

 

15.Sual: Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrdə mühüm yer tutan əmtəə hansıdır  

  Qızıl və uran 

  Yanacaq və sütkü materialları 

  Kənd təsərrüfatı məhsulları 

  Ərzaq malları 

  Zəfəran və zeytun 

 

16.Sual: XXI əsrdə xarici iqtisadi əlaqələrdə olan inkişaf hansı nəzəriyyəyə 

əsaslanır  

 Merkantalizm 

 Mütləq üstünlük 

 Açıq qapı 

 Müqayisəli üstünlük 

 Daxili bazar 

 



17.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələlər sistemində baş verən müasir proseslərdən ən 

əsası nədir  

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

 Beynəlxalq valyuta –maliyyə əlaqələri 

 Beynəlxalq miqrasiya  

 Qloballaşma 

 Beynəlxalq lizinq əməliyyatları 

 

18.Sual: Müasir xarici iqtisadi əlaqələrin vəzifəsi hansılardır  

 iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi 

 Elmi –texniki strukturlara əsaslanan yeni ixracat sahələrinin sürətli 

inkişafı  

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

 Qloballaşma 

 xarici ticarət siyasəti 

 

19.Sual: Müasir xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası nəyin əsasında qurulur   

ticarətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi 

  gömrük rüsumlarının artırılması 

  ixracın artması 

  idxalın artması 

  qlobal iqtisadiyyat ilə milli iqtisadiyyatın əlaqəsini gücləndirmək 

 

20.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin vəzifələri nə zaman səmərəli həyata keçə bilər  

  Ölkənin əsaslandırılmış iqtisadi inkişaf proqramı olsun 

  Birbaşa və dolayı 

  Istehsalı genişləndirdikdə 

  Yeni mal istehsal etdikdə 

  Bazarın tədqiqində 

 



 

21.Sual: Merkantilizm nəzəriyyəsini yaradan amillər harada yaşamışlar? 

  Asiya 

 Avropa  

 ABŞ 

 Rusiya 

 Çin 

 

 

22.Sual: Hansı iqtisadçı ilk olaraq beynəlxalq ticarətin faydalasını 

əsaslandırmışdır?  

 E. Hekşer 

 B.Olin 

 A. Smit 

 D.Rikardo 

 Düzgün cavab yoxdur 

 

 

23.Sual: Hansı iqtisadçı mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin müəllifidir? 

  E. Hekşer 

 B.Olin 

 A. Smit 

 Düzgün cavab yoxdur 

 D.Rikardo 

 

 

24.Sual: Klassik iqtisadi məktəbin banisi kimdir?  

 K.Marks 

 Aristotel  

 D.Rikardo 



 A. Smit 

 

 

25.Sual: D.Rikardonun yaratdığı nəzəriyyə necə adlanır?  

 Müqayisəli üstünlüklər 

 Mütləq üstünlüklər 

 Beynəlxalq qiymət 

 Beynəlxalq əmək bölgüsü  

 Istehsal faktorları nisbəti 

 

 

26.Sual: BƏB-də ölkənin iştirakının əsas motivi nədir?  

 Yeni texnologiyaları və bilikləri əldə etmək 

 Ölkələrarasında təsir dairələrinin bölünməsi 

 Iqtisadi səmərə əldə etmək 

 Xammal və enerji bazarına çıxış təmin etmək  

 Işsizliyin səviyyəsini azaltmaq 

 

 

27.Sual: Ölkələrarasında əmək bölgüsünün əsas səbəbi nədir?  

 Informasiya üstünlüyü 

 Istehsal amillərinin müxtəlifliyi 

 Iqlim şəraitində oxşarlıq 

 Ölkənin coğrfi-siyasi xüsusiyyətləri 

 Coğrafi yaxınlıq 

 

 

28.Sual: Ölkələrin müəyyən istehsal fəaliyyəti sahələrində ixtisaslaşmanın 

mahiyyəti nədir?  

 Beynəlxalq kooperasiya 



 Beynəlxalq inteqrasiya 

 Beynəlxalq əmək bölgüsü 

 Istehsalatın beynəlxalq konsentrasiyası 

 Beynəlxalq ticarət 

 

 

29.Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyətini və məzmununu ifadə edən 

mühim kateqoriya nədir?  

 Beynəlxalq ticarət 

 Beynəlxalq əmək bölgüsü 

 Azad ticarət 

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

 Beynəlxalq infrastruktur 

 

 

30.Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü:  

 Əməyin ictimai bölgüsünün formasıdır 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin bir formasıdır 

 Kapitalın hərəkət formasıdır 

 Qlobal problemlərinin həllində əməkdaşlıq formasıdır 

 Beynəlxaql əmək miqrasiyasının bir formasıdır 

 

 

31.Sual: Dünya təsərrüfat əlaqələrinin əsasını nə təşkil edir?  

 Kapitalın beynəlxalq hərəkəti 

 Beynəlxalq əmək bölgüsü 

 Beynəlxalq miqrasiya 

 Qloballaşma 

 Iqtisadi münasibətlər 

 



 

32.Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı formaları var?  

 Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti 

 Beynəlxalq pul-kredit münasibətləri 

 Kapitalın və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası 

 Beynəlxalq elmi-texniki mübadilə və iqtisadi inteqrasiya 

  Beynəlxalq lizing əməliyyatları 

 

 

33.Sual: BƏB mahiyyətini nə təşkil edir  

  Xarici ticarət siyasəti  

  Iqtisadi inkişaf səviyyəsi  

  İstehsal amillərinin dünya ərazisi üzrə bölünməsi və onların qarşılıqlı 

əlaqəsi  

  Konyuktura siyasəti  

  Azad ticarət zonalarının yaranması 

 

 

34.Sual: Ölkələrarasında qarşılıqlı əlaqə nəyin üzərində qurulur  

  BƏB tələbləri 

  Xarici ticarət siyasəti 

  Vahid hüquqi məkandan istifadə 

  İxrac yönümlü xarici ticarət siyasəti 

  Ölkənin coğrafi vəziyyəti 

 

 

35.Sual: BƏB nəzəri əsası klassik siyasi iqtisadçılarından kimlərin əsərlərində öz 

əksini tapmışdır  

  Merkantalistlər 

  Xekşer –Olin -Sammuelson  



  F.Engels 

  A.Smit, D.Rikardo , C.St.Millin  

  M.Ciark 

 

 

36.Sual: BƏB hansı formada inkişaf edir  

  İqtisadi fəailyyətin ixtisaslaşması və kooperasiyalaşması 

  Xarici ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə 

  Xarici iqtisadi məsələlərin möhkəmlənməsinə 

  Ölkələrarasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda  

  Ölkələrarasında xarici iqtisadi əlaqələr gücləndikdə 

 

 

37.Sual: Beynəlxalq ixtisaslaşma neçə istiqamətdə inkişaf edir  

  Sahələrarası  

 Sahədaxili  

  Istehsal və ərazi  

  Beynəlxalq ixtisaslaşma  

  Regional 

 

 

38.Sual: Kooperasiya əlaqələrinin formalaşması üçün istifadə olunan metodlar 

hansılardır  

  Birgə layihələrin və proqramların həyata keçirilməsi 

  Beynəlxalq korporasiyaların fəaliyyəti  

  İnformasiya inqilabı 

  Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması 

  Müasir dövrün qlobal problemlərin kəskinləşməsi 

 

 



39.Sual: R.Kuper, K.Hunenxure tərəfindən hazırlanmış nəzəriyyə necə adlanır  

  Müqayisəli üstünlük 

  Beynəlxalq qiymət  

  Qarşılıqlı asılılıq 

  Mütləq üstünlük 

  Bütün cavablar doğrudur 

 

 

40.Sual: “Merkantalizm” nəzəriyyəsinin banisi  

  A.Monkretyen 

  D.Rikardo 

 T.Man 

  O.S.Karufari 

 V.Stoffar 

 

41.Sual: Merkantilizmin ən mühim formalarından olan subsidiyalar nədir? 

 Dövlətin rəqabət qabiliyyəti zəif olan firmalara faiz ayırması 

 Hökümətin ixracatçılara vergi güzəştləri etməsi 

 Yerli istehsalçılara iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün dövlət 

tərəfindən edilən maddi yardımlar 

 Dövlətin yerli firmalara vergidən yayınmaya görə kəsdiyi cərimələr 

 Istehsalçı firmların dövlət qarşısında hüquq və vəzifələri 

 

 

42.Sual: Göstərilənlərdən hansı xarici iqtisadi əlaəqlərin tənzimləməsi və 

inkişafında yaranan firmalardan biri deyil?  

 Beynəlxalq ticarət 

 Kapitalın və xarici investisiyaların hərəkəti 

 Işçi qüvvəsinin miqrasiyası 

 Elmi-texniki əməkdaşlıq 



 Beynəlxalq aləmdə baş verən ictimai-siyasi proseslər 

 

 

43.Sual: Milli iqtisadiyyatı dirçəltmək, daxili bazarı qorumaq üçün təxirəsalınmaz 

tədbirlər hansı yolla həyata keçirilməlidir?  

 Siyasi 

 Inzibati 

 Mədəni 

 Ictimai 

 Iqtisadi 

 

 

44.Sual: Göstərilənlərdən hansı Azərbaycanda istehsal olunur?  

 Audio-video maqnitofonlar 

 Televizor 

 Traktor 

 Bitki yağları 

 Konbayn 

 

 

45.Sual: Göstərilənlərdən hansı əmək bölgüsünün xarakterini müəyyən etmir?  

 Təbii iqlim və torpaq şəraiti 

 əhalinin sayı və tərkibi 

 mineral xammal və yanacaq  

 energetika resursları  

 beynəlxalq iqtisadi vəziyyət 

 

 

46.Sual: Milli gəlir hansı prosesdə meydana gəlir?  

 Yalnız istehlak 



 Yalnız istehsal 

 Mübadilə  

 Bölüşdürülmə 

 Qapalı prosesdə 

 

 

47.Sual: İlk dəfə olaraq 1992-ci ildə hansı məhsulun satışı üzrə sövdələşmələr 

edildi?  

 Buğda və taxıl 

 Taxıl və pambıq 

 Neft və pambıq 

 Neft və buğda 

 Çay və taxıl 

 

 

48.Sual: 1995-ci ildə MDB ölkələri üzrə idxal və ixrac göstəriciləri üzrə ən aşağı 

göstərici hansı ölkəyə aid idi?  

 Türkmənistan 

 Qazaxıstan 

 Ukrayna 

 Rusiya 

 Azərbaycan 

 

 

49.Sual: Ümumi əmək bölgüsü dedikdə  

 Əmək bölgüsünün istehsal sferaları  

 İri sahələraltı sferalar 

  Sahələr daxilində fəaliyyət növlərinə görə 

  Tək əmək bölgüsü 

  Daxili əmək bölgüsü 



 

 

50.Sual: BƏB neçə prosesin vəhdəti halında meydana gəlir  

  İxtisaslaşma və kooperasiyanın 

  Elmi texniki tərəqqi 

  Elmi-texniki inqilab  

  Ölkənin coğrafi vəziyyəti 

  Xarici yardım siyasəti 

 

 

51.Sual: BƏB prosesi neçənci əsrdə inkişaf etməyə başlamışdır  

  XXI əsrdən 

  XIX əsrin əvvəllərindən  

  XIX əsrin ortalarından 

 XX əsrin ortalarından 

 XVIII əsrin əvvəllərindən 

 

 

52.Sual: Tam bağlı iqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür  

  Daxili ehtiyat mənbələrinə əsaslanan və dünya iqtisadiyyatında gedən 

meyllərdən asılı olmayan iqtisadiyyat başa düşülür 

  Iqtisadiyyatın qeyri –sabitliyi  

  Qeyri-təkamül bazası 

  Milli valyutanın yumşaqlığı 

  Qeyri təkamül normativ baza 

 

 

53.Sual: Tam açıq iqtisadiyyat dedikdə nə başa düşülür  

  Dünya təsərrüfatında fəaliyyət göstərən meyllərlə müəyyən edilir 

  İqtisadiyyatda ixrac sahələrinin aparıcı mövqeyi 



  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə ölkələrin inteqrasiya olunmasının yüksək 

səviyyəsi  

  Iqtisadi strukturların informasiyalaşma fazasının irəli çəkilməsi 

  İqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsinin və bununla əlaqədar himayəçiliyin, 

korrupsiyanın yüksək səviyyəsi 

 

 

54.Sual: A.Smitin xarici ticarət nəzəriyyələri necə adlanır  

  Mütləq üstünlüklər  

  Müqayisəli üstünlüklər 

  Beynəlxalq ticarət şərtləri 

  Alternativ istehsal xərcələri 

  Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi 

 

 

55.Sual: D.Rikardonun beynəlxalq ticarətin zəruriliyi amillərini sübut edən 

nəzəriyyələr  

  Mütləq üstünlüklər  

  V.Leontyev paradoksu 

  Ticarət müharibələri 

  Müqayisəli xərclər 

  Alternativ istehsal xərcləri 

 

 

56.Sual: Keynsçilik nəzəriyyələrinə görə işsizliyi azaltmaq üçün dövlət hansı  

  tədbirləri həyata keçirmişdir 

  Bazarda istehlakçıların sayı 

  İdxalın tənzimlənməsi 

  İstehlakçıların pul gəliri  

  Əhalinin pul gəlirini artırmaq 



 

 

57.Sual: Hansı iqtisadçının fikrincə “azad rəqabətin söndürülməsi iqtisadiyyatın 

sərbəst inkişafı üçün bir fəlakətdir”  

  S.Keyns 

 A.Smit 

  K.Nirksun 

  Keyns 

  D.Rikardo 

 

 

58.Sual: Əvvəllər idxal edilmiş və emala məruz qalmayan əmtəələrin başqa bir 

ölkəyə satılması necə adlanır?  

  Kreditlə ixrac 

 Konsiqnasiya 

  Təkrar ixrac (reeksport) 

  Aksiz 

 Barter əməliyyatı 

 

 

59.Sual: İxrac edilmiş və emala məruz qalmadan əmtəələrin geri qaytarılması necə 

adlanır  

 Konsiqnasiya yolu ilə ixrac 

  Təkrar ixrac  

 Reeksport 

 Müvəqqəti ixrac 

  Barter əməliyyatı 

 

 

60.Sual: İdxalı məhdudlaşdıran murtəce tədbirlər  



 Kompensasiyalı və ya ekvivalent idxal 

 Kreditlə idxal 

  Rezidentlərin öz vəsaitləri hesabına idxal 

 Barter 

 Aksizlər 

 

61.Sual: Xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı formasıdır? 

 Inkişafda olan 

 Mənəvi və ən çox inkişaf etmiş 

 Inkişafdan qalmış 

 Geniş 

 Yeni yaranan 

 

 

62.Sual: “Dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi müvəffəqiyyəti xarici ticarətdən 

aslıdır. Heç bir ölkə dünya iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş şəkildə sağlam 

iqtisadiyyat yarada bilməz” fikri kimə məxsusdur?  

 T. Man 

 U.Staffor 

 M.T.Posoşkov 

 C.Saks 

 A.de Mokretyen. 

 

 

 

63.Sual: Çoxtərəfli xarici ticarət fəaliyyətinin əmtəə ixtisaslaşmasına aid deyil?  

 Hazır məhsul 

 Maşın və avadanlıqlar 

 Xammal 

 Xidmət və texnologiya 



 Qida siyasəti 

 

 

64.Sual: Xarici ticarətdən alınan səmərənin təsir sahələrdən biri yanlışdır:  

 Milli gəlirin inkişaf dinamikasına 

 Əhalinin məşğiuliyyətinə 

 İstehlak səviyyəsinə 

 İstehsal səviyyəsinə 

 İnvestisiya fəaliyyətinə 

 

 

65.Sual: 80-90-cı illərdə beynəlxalq rəqabət liderliyinin hansı ölkədə almışdır?  

 Almaniya 

 Yaponiya 

 Italiya 

 Ispaniya 

 ABŞ 

 

 

66.Sual: 90-cı illərdə Asiyanın “dörd əjdaha” adlandırılan ölkələrin dünya 

ixracında çəkisi neçə faiz təşkil edir?  

 10% 

 12% 

 14% 

 16% 

 18% 

 

 

67.Sual: “Ölkənin mənafe naminə, hər bir ölkə onun üçün üstünlüyü olan məhsul 

istehsalında ixtisaslaşmalıdır” fikri kimə məxsusdur?  



 D.Rikardo 

 Xekşer-Olin 

 A.de Mokreyten 

 C.Saks 

 T.Man 

 

 

68.Sual: XXI əsrdə xarici iqtisadi əlaqələrdə olan inkişaf hansı nəzəriyyəyə 

əsaslanır  

 Açıq qapı 

 Dəhliz iqtisadiyyatı 

 Qloballaşma 

 Yeni guc 

 Daxili bazar 

 

 

69.Sual: Azərbaycan xarici iqtisadi əlaqələri bu təşkilatlardan hansı ilə sıx bağlıdır  

 Aİ 

  NATO 

  MDB 

 BMT 

  GUAM 

 

 

70.Sual: Azərbaycan necənçi ildən başlayaraq xarici ticarət əlaqələrində müsbət 

saldoya nail ola bildi  

  1995-ci ildə 

 2010-cu ildən 

 1992-ci ildən 

 2000-ci ildən 



  2001-ci ildən 

 

 

71.Sual: Azərbaycana MDB ölkələrindən idxalda hansı respublikalar böyük pay 

sahibidir  

 İran, Rusiya, Estoniya 

  İran , Türkiyə,Turkmənistan 

 Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan 

 Gürcüstan, Rusiya, İran 

 ABŞ, Rusiya , İran 

 

 

72.Sual: Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində hansı əmtəələr böyük pay 

sahibidir  

  Yanacaq və neft məhsulları 

 Meşə materialları 

 Yeyinti-sənaye malları 

 Yeyinti malları 

 Mədəni – məişət malları 

 

 

73.Sual: Azərbaycan Ukraynadan ən çox hansı mallar idxal edir  

  Daş gömrük 

  Metallurgiya 

  Elektrotexnika 

 Yeyinti 

 Qiymətli daşlar 

 

 



74.Sual: Azərbaycanla Qazaxıstan arasında xarici iqtisadi əlaqələr hansı nəqliyyat 

vasitəsilə reallaşdırılır  

  Hava nəqliyyat 

  Su-dəniz yolu keçid nəqliyyatı 

  Dəmiryolu nəqliyyatı 

 Avtomobil yolu nəqliyyatı 

  Avtobus yolu nəqliyyatı 

 

 

75.Sual: Azərbaycan meşə materialları sənayesi məhsullarını əsasən hansı ölkələr- 

dən idxal edir  

 Braziliya ,Kanada 

 Kanada, Ekvador 

 Gürcüstan, Rusiya 

 İtaliya , İran, Rusiya 

 Çin, Kanada 

 

 

76.Sual: Dövlətin əlində olan xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsində 

istifadə edilən əsas vasitələrə aid deyil  

 Mədəni- məişət vasitələri 

 Texnika vasitələri 

 Tarif vasitələri 

 Maliyyə-valyuta vasitələri 

  Inzibati vasitələr 

 

 

77.Sual: Xarici ticarət dedikdə nə başa düşülür  

  Bazarın genişləndirilməsi 

 Bazarın genişləndirilməsi və bazarın formalaşması 



 Ölkənin hər hansı digər ölkə ilə ödənilən idxal və ixrac əməliyyatların- 

dan ibarət ticarət 

  Ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələr 

  Ölkələrarası mübadilə 

 

 

 

78.Sual: Xarici ticarət dövriyyəsi nədir  

  Beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iştirak edən ölkələrin idxal və ixrac 

dəyərinin məcmusunu özündə birləşdirir 

  Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr arasındakı əlaqə 

 İki müəssisə arasındakı əlaqələri 

  Xarici ölkədə fəaliyyət göstərən bir müəssisə ilə olan əlaqəni 

  Ölkələrarasında iqtisadi əlaqələr zəruri olduqda  

 

 

79.Sual: Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm neçənci əsr üçün 

xarakterik idi  

 XX əsr 

 XVIII əsr 

 XIX əsr 

 XVII əsr 

 XVI əsr 

 

 

80.Sual: Fritrederçilik siyasətini ilk dəfə kim tərəfindən beynəlxalq ticarət 

nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur  

  A.Smit 

  T.Man 

  D.Rikardo 



 C.Saks 

  M.Q.Tososkov 

 

 

 

 

81.Sual: Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi vəzifələrindən biri:  

 Sosial müdafiə və təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi 

 Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

 Xarici iqtisadi əlaqələri tənzim edən orqanların statusunun  

 İqtisadi böhrandan çıxmaq yollarının hazırlanması  

 Əhalinin əsas gəlir mənbəyi olan əmək haqqının indeksləşdirilməsi 

 

 

82.Sual: Qiymətli kağızlarla əməliyyatların nəhəng mərkəzi haradır? 

  London 

 Nyu-York 

 Syurix 

 Tokio 

 Lyukserburq 

 

 

83.Sual: Avro-ittifaqı üzvlərinin valyutalarla əməliyyatlar mərkəzi haradır? 

  Nyu-York 

 Syurix 

 Tokio 

 Lyuksemburq 

 Frankfurt Mayn  

 

 



84.Sual: Asiyada valyuta-maliyyə əməliyyatlarının ən böyük mərkəzi haradır? 

  Nyu-York 

 Syurix 

 Tokio 

 Lyuksemrburq 

 Frankfurt Mayn  

 

 

85.Sual: Qısa müddətli kreditləşmənin ( sterlinq vekselləri) və qızılla 

əməliyyatların ənənəvi mərkəzi haradır?  

 London 

 Nyu-York 

 Syurix 

 Tokio 

 Lyuksemrburq 

 

 

86.Sual: Maliyyə mərkəzlərinin formalaşması hansı ölkələrdə özünü göstərmişdir?  

 Tokio, London, Nyu-York 

 Singapur, Honkonqda, Panamada 

 Syurixdə, Tokioda, Lyuksenburqda 

 Sinqapurda, londonda, Nyu-Yorkda 

 Lyuksemburqda, Londonda, Tokioda 

 

 

87.Sual: Tədiyə balansına təsir edən amillərdən biri səhvdir:  

 Ölkənin iqtisadi və riyazi inkişafının qeyri-bərabərliyi 

 Xarici dövlət xərclərinin artması 

 Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin yaradılması 

 Iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi 



 Iqtisadiyyatın tsiklli tərəddüd etməsi 

 

 

88.Sual: Defilyasiya siyasəti nə deməkdir?  

 Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması 

 Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi 

 Idxal görmük rüsumlarının artırılması 

 Hərbi bazarların saxlanması 

 Qeyri- istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi 

 

 

89.Sual: Maliyyə və pul-kredit siyasəti nədir?  

 Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması 

 Idxal gömrük rüsumlarının artırılması 

 Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması 

 Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi 

 Hərbi bazarların saxlanılması 

 

 

90.Sual: Valyuta məhdudiyyətinin digər mahiyyəti nədir?  

 Hərbi bazarların saxlanması 

 Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta satışının lisenziyalaşdırılması 

 Işçilərin maddi tələbatının ödənilməsi 

 Büdcə xərclərinin məhdudlaşdırılması  

 Ixracatçı ölkələrin xarici valyuta gəlirlərinin qarşısının alınması 

 

 

91.Sual: Cari əməliyyatlar balansına nələr aiddir?  

 Mallar , xidmətlər, investisiyadan gəlirlər 

 Fövqəladə vəziyyət, xidmətlər, pul köçürmələr 



 Pul köçürmələr, gəlirlər, xərclər 

 Mallar, pul köçürmələri, investisiyalar 

 Investisiyadan gəlirlər , xidmətlər, fövqəladə vəziyyət 

 

 

92.Sual: Beynəlxalq valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyətlərinə aiddir? 

 Coğrafi sərhədlərin olmaması 

 Valyuta banklarından kredit götürmək 

 Fövqəladə vəziyyət 

 Pul köçürmələri 

 Sair aktivlər 

 

 

93.Sual: Xarici ticarət dövriyyəsində əsas yeri hara tuturdu  

  Gürcüstan 

  Türkmənistan  

 Rusiya 

  Belorusiya 

  ABŞ 

 

 

94.Sual: Xarici ticarət dövriyyəsində ikinci yeri hara tuturdu  

 Türkmənistan 

 Gürcüstan 

 Belorusiya 

  Ukrayna 

 Rusiya 

 

 

95.Sual: Belorusiya Azərbaycandan ən çox hansı növ məhsulları idxal edir  



  Ağır sənayesi malları 

 Yeyinti sənayesi malları 

 Yüngül sənaye malları 

  Yanacaq malları 

  Elektrotexnika malları 

 

 

96.Sual: Gömrük tarif sistemləri hansılardır  

 Dempinq 

 Subsidiya 

  Avtonom tariflər 

  Antiinhisar 

  Proteksionalizm  

 

 

97.Sual: Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi metodları hansılardır  

 Spesifik 

 Alternativ 

  Dempinq 

  Qeyri-tarif 

  Valyuta bazarı 

 

 

98.Sual: Gömrük tariflərinin funksiyaları hansılardır  

 Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək 

  Optimal gömrük rüsumları 

  Dövlət büdcəsinə gəlir gətirmək  

  Çox tərəfli danışıqlar 

  İdxal rüsumları 

 



 

99.Sual: Gömrük tariflərinin tətbiqinin mənfi cəhətlərinə aiddir  

  Daxili istehsalçıları xarici rəqabətdən qoruyur 

  Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir 

  Dövlətin iqtisadi potensialını artırır 

  İxracı artırır 

 İdxalı artırır 

 

 

100.Sual: Ölkənin rəqabət qabiliyyətinin müəyyən edilməsi amilləri hansılardır  

 Yerli istehsalın kifayət etməsi 

  Kapital ixracı 

 Dövlət tənzimlənməsi 

 İnfiliyasiya 

 Ölkənin coğrafi vəziyyəti 

 

 

 

Sual: Investisiya nədir?  

 Iqtisadi və sosial səmərə əldə etməkdən ötrü müxtəlif obyektivlərə 

qoyulan pul, qiymətli kağızlar, intellektual mülkiyyət obyektləri və s. 

 Bazarın tipidir 

 Istehsalın genişləndirilməsi 

 Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin daimi artırmaq siyasətidir 

 Sosial-iqtisadi prosesin tənzimlənməsi 

 

 

Sual: İnvestisiya hansı məqsədi daşıyır?  

 Özəlləşdirməni sürətləndirmək 

 Valyuta banklarından kredit götürmək  



 Yalnız gəlir əldə etmək  

 Ölkənin gəlir və xərclərini həll etmək 

 Gəlir və ya sosial səmərə əldə etmək 

 

 

Sual: Ölkələrin iqtisadiyyatının maliyyə resurslarına böyük ehtiyacları olduğunu 

sübuta yetirən iqtisadçılar kimlərdir?  

 S.Kuznets və K.Kurixana 

 S.Haymeri və R. Kouzu 

 R.Kouzu və S. Kuznets 

 R.Kouzu və S. Kuznets 

 S.Haymeri və R.Vernonu  

 

 

Sual: Özəlləşdirmə obyektləri hansılardır?  

 Hüquqi şəxslər , xarici hüquqivə fiziki şəxslər 

 Dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə və əmlak 

 Müəssisə və təşkilatlar 

 Yalnız hüquqi və fiziki şəxslər 

 Xarici hüquqi və fiziki şəxslər 

 

 

Sual: Ölkəmizdə investisiyaların maliyyələşmə mənbələri hansı sənədlə təsdiq 

olunur?  

 Maliyyə sənədi 

 Qanunvericilik sənədi 

 Standart üzrə sənəd 

 Sertifikat sənədi 

 Ekspertizanın son sənədi 

 



 

Sual: Dövlət investisiya siyasətini hansı sənədlər müəyyənləşdirir?  

 Ekspertiza 

 Müqavilə 

 Hamısı ilə 

 Heç biri ilə 

 Qanunvericilik  

 

 

Sual: Daxili investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində əsas amil nədir?  

 Dövlət siyasəti  

 Banklar 

 Maliyyə mənbələri 

 Iqtisadiyyatın asıllığı 

 Investisiyanın olması 

 

 

Sual: Dünyada xarici investisiyaların cəlb edilməsi və azad mebadilə məqsədilə 

yaradılan inzibati ərzi vahidləri necə adlanır?  

 Iqtisadi rayonlar 

 Ixracyönlü şəhərlər 

 Pulsuz xidmət zonaları 

 Azad iqtisadi zonalar 

 Qarşılıqsız mübadilə bazarları 

 

 

Sual: Aşağdakılardan hansı doğrudur?  

 Daxili investisiya siyasəti daxili investisiya mənbələri hesabına müxtəlif 

məqsədlərrə nail olunmasıdır 

 Ölkəyə yeni texnologiyanın gətirilməsihəmişə müştərəkdir 



 Azərbaycana cəlb olunmuş investisiyalardan 25% vergi tutulur 

 XİƏ dedikdə yalnız daxili ticarət nəzərdə tutulur 

 XİƏ-nin predmeti yalnız xidmətlərdir 

 

 

Sual: Azərbaycanda xarici investisiyalar məhz bu sahəyə yönəldilmişdir? 

 Yanacaq energtika 

 Yeyinti sənaye 

 Yol infrastruktur sənayesi 

 Sənaye 

 Inşaat 

 

 

Sual: Beynəlxalq maliyyə İnstitutları hansılardır  

  Neft fondu 

  Beynəlxalq Valyuta Fondu 

  Etibar fondu 

 Kreditləşmə fondu 

 Valyuta fondu 

 

 

Sual: Regional valyuta-kredit təşkilatları hansılardır  

  Beynəlxalq maliiyə korporasiyası 

 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası 

 Çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanət Agentliyi 

  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

  Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

 

 

Sual: Regional İnkişaf  Banklarına nə aiddir  



 Kommersiya bankı 

  Milli bankı 

 Amerika İnkişaf bankı 

 Aqrar bankı 

  Beynəlxalq Valyuta fondu 

 

 

Sual: Ödəniş balansının strukturu  

  Maliyyə əməliyyatları 

  Valyuta əməliyyatları 

  Cari əməliyyatları 

  Büdcə əməliyyatları 

  Texnoloji əməliyyatları 

 

 

Sual: Ödəniş balansının tərkib hissələri  

 Kapital və maliyyə əməliyyatları 

  Təklif qiyməti 

 Tələb qiyməti 

 Tədiyyə balansının müvazinatı 

 Tədiyyə balansının kəsiri 

 

 

Sual: Tədiyyə balansının müvazinatının pozulmasının iqtisadi nəticələri   

          Kredit 

 Devalivasiya 

  Mənfi qalıq 

 Kapital axını 

  İqtisadi böhran 

 



 

Sual: Tədiyyə balansının dövlət tənzimlənməsinin üsulları  

 Mənfi qalıq 

 Müsbət qalıq 

 Ticarət balansı 

  Defiliyasiya 

  İnvestisiya 

 

 

Sual: Ödəniş balansı nəzəriyyələrinə nələr aiddir  

  Holland xəstəliyi 

  Fizokrat məktəbi 

 Marksizm 

 Leontyev təzadları 

  Merkantilizm  

 

 

Sual: Valyuta siyasətinin formaları hansılardır  

 Valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması 

  İnfiliyasiya 

  BVF 

  Akkreditiv 

 İnkassa 

 

 

Sual: Beynəlxalq valyuta bazarının ən mühüm mərkəzləri harada yerləşir 

 Londonda 

  Tokioda 

  Nyu-Yorkda 

  Frank-furt Maynda 



  Bütün cavablar doğrudur 

 

 

 

 

 

Sual: Azərbaycan nefti ən çox hansı nəqliyyat vasitəsilə nəql edilir? 

  Hava nəqliyyatı 

 Avtomabil nəqliyyatı 

 Dəniz və boru 

 Dəniz nəqliyyatı 

 Çay nəqliyyatı 

 

 

Sual: Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmənin inkişafı prioritetlərinə aid 

deyil  

 Torpaq və su ehtiyatı 

 Kənd təsərrüfatı 

 Ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması 

 Aqrar bölmənin 

 Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin 

 

 

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətində sənayenin inkişaf prioritetlərinə aid deyil:  

 Sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

 Investisiya mənbələrinin və resursların müəyyənləşdirilməsi 

 Dünyada mövcud olan elmi-texniki innovasiya proseslərinə qoşulması 

 Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi 

 Aqrar böhranın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi  



 

 

Sual: Qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrinə aid deyil?  

 Sənaye 

 Kənd təsərrüfatı 

 Nəqliyyat 

 Neft-qaz hasilatı 

 Informasiya texnologiyası 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarətdə zidiyyətlərin əmələ gəlməsinin səbəbləri nədir 

 Qloballaşma 

  Beynəlmilləşdirmə 

 Mərkəzləşdirmə 

  Merkantalizm  

  Leontyev təzadları  

 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarətin xüsusiyyətləri  

 İnhisar səviyyəsinin yüksək olması 

 Qiymətin yüksək olması 

  Valyuta məzənnəsinin yüksək olması 

  Gəlirin yüksək olması 

  İnfilyasiyanın yüksək olması 

 

 

Sual: Xarici iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri  

 Valyuta siyasəti 

 Kadr siyasəti 



 Ödəniş balansı siyasəti 

  Gömrük siyasəti 

 Proteksionizm siyasəti 

 

 

Sual: Xarici ticarət siyasətinin əsas məqsədi nədir  

  Valyuta məzənnəsini artırmaq 

 Elmi-texniki inqilab 

  Ölkənin coğrafi vəziyyəti 

 Büdcəyə gəlir gətirmək 

  Xarici yardım siyasəti 

 

 

Sual: Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır  

  Azad ticarət siyasəti 

  Dövlət suverenliyi 

  Dövlət tənzimlənməsi 

 İqtisadi vasitələr 

 İnzibati vasitələr 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin istiqamətləri hansılardır  

  K.Mars 

  F.Engels 

  M.Caks 

  Xekşer-Onlin – Sammeulson 

  F.Xayek 

 

 

Sual: Xarici ticarət siyasətinin vasitələri hansılardır  



 Müstəqillik  

  Asılılıq 

  Tarif kvotaları 

  Valyuta siyasəti 

  Miqdar nəzarəti 

 

 

Sual: Proteksionalizm siyasətinin tədbirlərinə aid olanı göstərin 

  Dempinq 

  İdxalın məhdudlaşdırılması 

  Əlavə dəyər vergisi 

 Tarif tənzimlənməsi 

  Birbaşa vergilər 

 

 

Sual: Proteksionalizm siyasətinə hansılar aid deyildir  

 Tarif tənzimlənməsi 

  Qeyri-tarif tənzimlənməsi 

 Lisenziyalaşdırma 

 İdxalın stimullaşdırılması 

  Kvota 

 

 

Sual: Xarcici ticarətin tənzimlənməsi vasitələri hansılardır  

  Yarmarka sistemi 

  Gömrük rüsumları 

  İnfrastruktur 

  Gəlir vergisi 

 Kredit faizləri 

 



 

Sual: Hər hansı bir əmtəənin , elmi-texniki informasiyanın ölkədən aparılmasına və 

ya ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyulması necə adlanır  

  Lisenziyalaşma  

  Kvota 

 Dempinq 

 Embarqo 

 Subsidiya 

 

 

Sual: Embarqo nədir  

 Xarici ticarətdən alınan vergi  

 İdxal və ixrac zamanı tarif güzəştləri 

  Hər hansı əmtəənin ölkəyə gətirilməsinə qadağa 

 Antidempinq rüsumları 

 İdxalın stimullaşdırılması  

 

 

Sual: Dövlətin xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri hansılardır 

      İxrac fəaliyyəti 

  Təkrar ixrac 

  Konsiqnasiya yolu ilə ixrac 

  Sərhədyanı ticarət 

 Barter əməliyyatları  

 

 

Sual: İdxalı məhdudlaşdıran mürtəce tədbirlər  

  Kreditlə idxal 

 Residentlərin öz vasitələri hesabına idxal 

  Barter 



 Kompensasiyalı və ya ekvivalent idxal 

  Aksizlər 

 

 

Sual: Dünya ölkələrində istifadə edilən vergi sistemi nədir  

 Mənfəət vergisi 

 Əlavə dəyər vergisi 

  Kvota  

  Mütərəqqi 

  Lisenziya 

 

 

 

 

Sual: Statistik məlumatlara görə Azərbaycana hansı məqsədlə gəlmələr üstünlük 

təşkil edir?  

 Işgüzar 

 Istirahət, əyləncə 

 Müalicə 

 Şəxsi 

 Turizm 

 

 

Sual: Mövsümünə görə Aəzrbaycana səyahətlərin ən zəif gəlmə dövrü?  

 Yaz 

 May-iyun 

 Payız 

 Aprel-iyun 

 Yanvar-mart 

 



 

 

 

Sual: Aran rayonunun əsas turizm mənbəyi?  

 Quru subtropik iqlim, Gürcüstan , Türkiyə, İranla birləşən nəqliyyat 

yolu  

 Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu 

 Nabran istirahət zonası 

 Müalicəvi duz mədənləri 

 Rusiya ilə birləşdirən avtomobil və dəmir yolu dəlilizi 

 

 

Sual: Makroiqtisadi problemlərə hansılar aiddir?  

 Yerli turizm məhsulunun aşağı keyfiyyəti 

 Xarici tərəfdaşların ədalətsizliyi 

 Ixtisaslı kadrların çatışmamazlığı 

 Turizm resurlarının mühafizəsi 

 Dövlət idarəetmə orqanalrında maliyyə çatışmazlığı 

 

 

Sual: Ölkədə turizmin tədqiqi və proqnozlaşdırılmasında makrosəviyyə hansı 

amilləri özündə birləşdirir?  

 Ölkə üzrə turizm sahəsində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, dövlət 

siyasətinin və xarici amillərin turizmin inkişafına təsiri 

 Regionda turizm sənayesinin cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

 Sürətin cari vəziyyəti 

 Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsi 

 Dövlətin turizm sahəsində regional siyasətinin təhlili 

 

 



Sual: Metasəviyyə nəyi öyrədir  

 Xarici amillərin şirkətin fəaliyyətinə təsirlərini 

 Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsini 

 Ölklərin regionlarında turizm sənayesinin vəziyyəti və potensial 

imkanlarına 

 Dövlət siyasətinin turizmin inkişafına təsirini 

 Ölkə özrə ümumi iqtisadi vəziyyətin təhlilini 

 

 

Sual: Milli turzm hansı amilləri əhatə edir?  

 Daxili və çıxış turizmini 

 Daxili və gəlmə turizmi 

 Beynəlxalq turist mübadiləsini 

 Kurort və mədəni turizmi 

 Fərdi və qrup turizmi 

 

 

Sual: Turizm infrastrukturunun nəqliyyat sektoru üzrə hansı tədbirlər həyata 

keçirilir?  

 Turizm əhəmiyyətli yerlərə aparan yolların müəyyənləşməsi 

 Tarixi-mədəni abidələrin reyestrinin hazırlanması 

 Turizm marşurutları üzrə məlumat bankının yaradılması 

 Turistlər üçün məlumat lövhələrin yerləşdirilməsi  

 Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi 

 

 

Sual: Yeni turistlərin cəlb olunması üçün turizm bazarında hansı tədbirlər həyata 

keçirilir?  

 Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi 

 Muzeylərin, parkların, piyada gəzinti marşurutlarının yaradılması 



 Turizm sahəsində sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılması  

 Gələn turistlərə sorğu , habelə reklam və marketinq xidməti göstərmək 

 Turizm resurslarının qiymətləndirilməsi 

 

 

Sual: Beynəlxalq turizmin asılı olduğu faktorlardan biri  

 Sosial vəziyyət 

 Elmi-texniki  

 Mədəni 

 Siyasi 

 Nəqliyyat 

 

 

Sual: Hansı halda ölkə daha çox gəlir əldə edir?  

 İstehsalı genişləndirdikdə 

 Texnika tədbiqini genişləndirdikdə 

 Ixracı genişləndirdikdə 

 Yeni mal istehsal etdikdə 

 Malların baha satdıqda 

 

 

Sual: Ölkə hansı halda daha çox xərclər edir?  

 Yeni mal istehsal etdikdə 

 Istehsal aşağı düşdükdə 

 Rəqabət genişləndikdə 

 Mal bolluğu aşağı olduqda  

 Idxal genişləndikdə 

 

 

Sual: Beynəlxalq turizmin mahiyyəti:  



 Insanların hərəkət etməsi 

 Tarixi ənənələrlə və tarixi keçmişlə tanışlıq  

 Insanların müəyyən məqsəd üçün yerdəyişməsi 

 Insanların istirahəti 

 Yeniliklərin yayılması 

 

 

Sual: Dünya iqtisadiyyatında turiznin rolu  

 Istehsalı inkişaf etdirmək 

 Sağlamlığı qorumaq 

 Münasibətləri genişləndirmək 

 Yenilikləri yaymaq 

 Işgüzarlığı artırma 

 

 

Sual: Beynəlxlaq turizm təşkilatının yaranma tarixi?  

 1950 

 1955 

 1960 

 1970 

 1975 

 

 

Sual: Turizmin genişlənməsinə mənfi təsir göstərən faktorlardan biri 

 Dövlətlərarası soyuq müharibələrin dərinləşməsi 

 Nəqliyyat xidmətinin tələbdən geri qalması 

 Turizm məhsullarının çatımamazlığı  

 Sosial vəziyyətin aşağı olması 

 Ölkənin coğrafi quruluşu 

 



 

Sual: Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri:  

 Turizm istehsalının genişləndirilməsi  

 Turizmi infrastrukturunun inkişafı  

 Turizmdə idarəçilik sisteminin yenidən qurulamsı 

 Turizm müəssisələrinin avadanlıqlaşdırlaması  

 Yeni kadrların hazırlanması 

 

 

Sual: Hər bir ölkədə turizmin inkişafı nədən istifadə edilməsinin genişləndirir?  

 Istehsaldan 

 Kənd təsərrüfatından 

 Yerli işçi qüvvəsindən 

 Avadanlıqdan 

 Idarəçilik sistemindən 

 

 

Sual: Səmərəli işləməyən turizm şirkəti öz strategiyasını həyata keçirmək üçün 

hansı varintdan istifadə etməyə çalışır?  

 Maddi texniki bazarı inkişaf etdirmək 

 Turizm istehsalını genişləndirmək 

 Idarəetməni təkmilləşdirmək 

 Digər şirkətlərlə əlaqəyə girmə-inteqrasiya etmək 

 Kapital sərfini artırmaq 

 

 

Sual: Turist sərfinə gedən hər hansı bir şəxs həmin ölkənin nəyi hesab olunur?  

 Vətəndaşı 

 Miqrasiya olunan 

 Müvəqqəti yaşayan 



 Sahibkarı 

 Həmin ölkənin istehlakçısı 

 

 

Sual: Avropa birliyinə daxil olan regional təşkilatlar hansılardır  

 Avropa Parlamenti 

 Avropa Komissiyası  

 Avropa Kömür və Polad birliyi 

 Avropa kapital qoyuluşu bankı 

 Gömrük birliyi 

 

 

Sual: Avropa birliyinin idarəetmə orqanları hansılardır  

 Avropa Komissiyası 

 Sərbəst iqtisadi zona 

 Gömrük birliyi 

 Birgə nəqliyyat siyasəti 

 Birgə enerji siyasəti 

 

 

Sual: Avropa birliyinin təşkilati strukturu hansılardır  

 Vahid Avropa Aktı 

 Maliyyə orqanları 

 Birgə kənd təsərrüfatı siyasəti 

 Vergi siyasəti 

 Gömrük siyasəti 

 

 

 

 



Sual: Avropa Birliyinin iqtisadi siyasətinin uyğunlaşdırılmasına nə aiddir  

 kadr siyasəti 

 büdcə siyasəti 

 rəqabət siyasəti 

 ekoloji siyasət 

 istehsal amilləri 

 

 

Sual: Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı bölmələrində tətbiq edilən qiymət növləri 

hansılardır  

 inhisar qiyməti 

 pərakəndə satış qiyməti 

 rəqabət qiyməti 

 hədəf qiyməti 

 subsidiya 

 

 

Sual: Avropa Birliyinin Funksiyaları  

 azad və ədalətli rəqabətin yaranması 

 Avropa valyuta sisteminin qüvvəyə miniməsi 

 keyfiyyət və standartlaşdırma 

 ATZ-rin yaradılması 

 valyuta tənzimlənməsi 

 

 

Sual: Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Maldova (GUÖM) təşkilat strukturu  

 BMT inkişaf proqrammı 

 Daxili İşlər naziri 

 Milli əlaqələndiricilər komitəsi 

 Xammal ixracı 



 ÜTT 

 

 

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatının təşkilati strukturu  

 tariflərin aşağı salınması 

 Baş Şura 

 qeyri-tarif tənzimlənməsi 

 proteksionizm 

 rəqabət 

 

 

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağın şərtləri  

 xarici ticarət siyasəti 

 iqtisadi inkişaf səviyyəsi 

 konyunktura siyasəti 

 qanunvericilik bazasının uyğunlaşdırılması 

 sosial inkişaf 

 

 

Sual: ÜTT-yə daxil olduqdan sonra qarşıya çıxan problemlər  

 qeyri-tarif metodlardan imtina edilməsi 

 daha əlverişli şərait rejiminin tətbiqi 

 əlverişli gömrük rejimi 

 vahd hüquqi məkandan istifadə 

 fiksal siyasət 

 

 

Sual: Beynəlxalq regional ticarət blokları  

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 

 Ticarət və Triflərin Baş Sazişi 



 Avropa İttifaqı 

 Birləşmiş Millərlər Təşkilatı 

 Avropa Şurası 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar  

 Dünya Bankı 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 BMT 

 ÜTT 

 MDB 

 

 

Sual: Azərbaycan Respublikasında valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən dövlər 

orqanı  

 Vergilər Nazirliyi 

 Dövlət Vergi 

 Az.Respublikası Milli Bankı 

 Maliyyə Nazirliyi 

 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən regional təşkilatlar  

 BMT 

 Dünya Bankı 

 Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 İqtisadi əməkdaşlıq 

 

 



Sual: Beynəlxalq iqtisadi əlaqələri tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar 

  Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq təşkilatı 

 MDB 

 GÜAM 

 NATO 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 

 

Sual: Azərbaycan Avroasiya məkanında hansı regional qruplaşmada iştirak edir  

 İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı 

 ÜTT 

 OPEK 

 BMT 

 Dünya Bankı 

 

 

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatının vəzifələri  

 bütün əmtəələrə tarif güzəştləri 

 gömrük rüsumlarının artırılması 

 inzibati tədbirlərin artırılması 

 ticarətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi 

 iqtisadi tədbirlər 

 

 

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatının əsas funksiyaları  

 azad ticarət siyasəti 

 proteksionizm 

 çoxtərəfli ticarət sazişlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət 

 dempinq 

 dövlət alışı 



 

 

Sual: QATT nədir  idxalı tənzimləyən təşkilat 

 ixracı tənzimləyən təşkilat 

 işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkətini tənzimləyən təşkilat 

 beynəlxalq ticarət əlaqələrini tənzimləyən təşkilat 

 beynəlxalq iqtisadi əlaqələri tənzimləyən təşkilat 

 

 

Sual: Ölkələrarası tarif və ticarət üzrə baş saziş hansıdır  

 GÜAM 

 BMT 

 NATO 

 MDB 

 QATT 

 

 

 

Sual: 1980-cı ildə neft qurğusunun inşası başlanıb?  

 Katalitik krevinq 

 Neftin kokslaşdırılması 

 Katalitik riforminq 

 ELOU-AVT-6 

 Dədə Qorqud 

 

 

Sual: Aşağdakı ölkələrdən hansını təmsil edən neft şirkəti “Əsrin Müqaviləsi” 

sazişində iştirak etməyib?  

 Italiya 

 ABŞ 



 Rusiya 

 Turkiyə 

 Azərbaycan 

 

 

Sual: Hazırda “Əsrin Müqaviləsi” sazişi üzrə fəaliyyət göstərən konsorsiumdə 

şirkətlərin birlikdə payı daha çox olan ölkələr hansılardır?  

 Norveç 

 ABŞ 

 Rusiya 

 Türkiyə 

 Azərbaycan 

 

 

Sual: Neft yataqlarının axtarışı və kəyfiyyatı işlərində daha geniş tətbiq edilən üsul 

hansıdır?  

 Geofiziki 

 Geoloji 

 Geokimyavi 

 Hidrogeloji 

 Geofiziki və geoloji 

 

 

Sual: Aşağıdakı ölkələrdən hansılarını təmsil edən neft şirkətləri “Əsrin 

Müqaviləsi” sazişini imzalayıblar , lakin hazırda konsosiumda yoxdur?  

 ABŞ 

 Norveç 

 Rusiya  

 Türkiyə 

 Azərbaycan 



 

 

Sual: Azərbaycan ərazisindən hansı ölkələrə neft tranzit olaraq nəql edilir?  

 Qazaxıstan və Türkənistan 

 Türkiyə və Rusiya 

 Gürcüstan , Türkmənistan 

 Türkiyə və Qazaxıstan 

 Rusiya və Gürcüstan 

 

 

Sual: Alıcı tapanadək zonalar məhsulları necə anbarlaşdırırdı?  

 Vergi ilə 

 Vergisiz 

 Xüsusi əməliyyatla 

 Ödəmələr vasitəsilə 

 Pul vasitəsi ilə 

 

 

Sual: AİZ əvvəllər necə adlandırılmışdır?  

 “Sərbəst limanlar” 

 “Sərbəst zonalar” 

 “Azad limanlar” 

 “İqtisadi zonalar” 

 “Qanuni zonalar” 

 

 

Sual: Ən qədim və ən iri AİZ haradadır?  

 Vaşinqtonda 

 Ottavada 

 Nyu-York 



 Kolndə 

 Brüssüldə 

 

 

Sual: Müxtəlif ölkələrarası AİZ-ın yaradılmasına neçə məqsədlə nail omaq olar?  

 2 

 5 

 3 

 9 

 7 

 

 

Sual: Hansı əraziyə AİZ deyilir?  

 Spesefik güzəşt tətbiq olana 

 Güzəştlər tətbiq olunmayana 

 Əlverişli gözəştlər tətbiq olunana 

 əlverişsiz güzəştlər tətbiq olunana 

 geniş güzəştləri olana 

 

 

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaradılmasına neçə aid edilir?   

          7 

 5 

 4 

 10 

 14 

 

 

Sual: İEOÖ üçün AİZ yaratmağda əsas məqsəd nədir?  



 Ölkənin daha perspektivli təsərrüfat sahələrinə iri xarici transmilli 

korporasiyaların investisiyalarını cəlb etməkdir 

 Yerli xammal ehtiyatlarını çoxaltmaq 

 Emaledici sənaye sahələri yaratmaq 

 Hamısı 

 Heç biri 

 

 

Sual: AİZ-ın növləri aşağdakı variantlardan hansında düzgün verilmişdir? 

 Ticarət, sənaye, beynəlxalq, ETT, servis kompleks 

 Sənaye, ərazi, kompleks, xüsusi, ticarət, konkret 

 Funksional, texniki, ticarət , cətti  

 Düzgün variant yoxdur 

 Dioqanal, servis, beynəlxalq, xüsusi, konkret , ərazi 

 

 

Sual: Sənaye istehsalı hansı bazar yönümünə istiqamətllənən istehsala üstünlük 

verilir?  

 Daxili və xarici 

 Daxili 

 Xarici 

 Əsas və xüsusi 

 Əlavə 

 

 

 

Sual: Hazırda beynəlxalq zona yaradılmasında hansı ölkələr fəal rol oynayır?  

 Polşa və Slovakiya 

 Çexiya və Macarıstan 

 Ukrayna və Belarus 



 Hamısı 

 Heç biri 

 

 

Sual: Elmi-texniki inkişaf zonasının hansı nümünələri vardır?  

 Texnopolis və texnopark 

 Texniki və iqtisadi 

 Spesefik və xüsusi 

 Ümumi və xüsusi 

 Düzgün variant yoxdur 

 

Sual: Servis zonasına aşağdakılardan hansı aiddir?  

 Offoşorlar  

 Vergi qanunları 

 Ekoporklar 

 Hamısı doğrudur 

 Düzgün variant yoxdur 

 

Sual: Dünyada ən məşhur və böyük texnika parkı olan “silikon velli” harada 

yerləşir?  

 Almaniyada  

 ABŞ-da  

 Koreyada  

 Fransada 

 Italiyada 

 

Sual: Ən çox məşhur olan bank üzrə frank zonasının yaradılması hansı ölkədə 

olmuşdur?  

 Honkoqda 

 Singapurda 



 Bəhreyn və manilada 

 Karib dənizi adalarında 

 Hamısında 

 

Sual: AİZ-da neçə əsas stimullara və güzəştlərə diqqət yetirilir?  

 4 

 10 

 8 

 14 

 5 

 

 

Sual: AİZ-ın hansı stimulları var?  

 Maliyyə 

 Kredit 

 Vergi 

 Siyasi 

 Iqtisadi 

 

 

Sual: AİZ-ın güzəştlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?  

 Xarici ticarət 

 Vergi 

 Hamısı 

 Heç biri 

 Inzibati 

 

 

Sual: “Offşor” termini ingiliscə hansı sözdən götürülmüşdür? 

  “offshor” 



 “offshore” 

 “ofsory” 

 “offhare” 

 Heç biri 

 

 

Sual: “Offshore” ingiliscə mənası nə deməkdir?  

 Sahillərdən kənar 

 Sahillərin artması 

 Sahillərə yaxın 

 Heç biri 

 Hamısı 

 

 

Sual: Turizmin inkişaf etdiyi ölkələr  

 İran-Pakistan 

 Türkiyə-Yunanıstan 

 Rusiya-Ukrayna 

 Azərbaycan-Moldova 

 Özbəkistan-Türkmənistan 

 

 

Sual: Beynəlxalq turizm ümumi məhsul istehsalına görə hansı istehsal sahələrini 

qabaqlamışdır  

  neft və qaz 

 kənd təsərrüfat 

  qara metallurgiya 

 neft və avtomobil 

 Kimya 

 



 

Sual: Dünya üzrə ümumi məhsulun neçə faizi beynəlxalq turizmin payına düşür  

  50 % 

  30 % 

  20 % 

  10 % 

  8 % 

 

 

 

Sual: Ölkə miqyasında investisiyalar nə şəklində həyata keçirilir 

  Müqayisəli istehsal xərcləri 

 Geniş təkrar istehsal prosesi 

  Istehsalın beynəlxlaq ixtisaslaşması 

 İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası 

 Mütləq üstünlük 

 

 

Sual: Dünya iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf meylləri  

  Sərbəst iqtisadi zona 

  Işçilərin sərbəst hərəkəti 

 İqtsadi siyasət 

  Regional 

  Rəqabət siyasəti 

 

 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formaları  

  Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

 Azad ticarət zonaları 

 Beynəlxalq Valyuta fondu 



 Dünya Bankı 

  Valyuta arbitracı 

 

 

Sual: Real investisiyalar hansı investisiyalardan ibarətdir  

  Əsas kapitala və dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar 

 Dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar 

  İxtisaslaşdırılmış dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması 

 İnvestisiya prosesinin qeyri-mərkəzləşdirilməsinə nail olmaq 

  Bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Birbaşa investisiya nədir  

  İnvestorlar kapital qoyulmuş obyekt üzərində nəzarət keçirə bilərlər 

  İnvestisiyalara vergilər tətbiq etmək 

 Ölkədə investisiya mühütünün əlverişli şəklə salmaq 

  Ölkənin xarici investisiyadan asılı vəziyyətə salmaq 

  İnvestisiyanı yalnız banklara yönəltmək 

 

 

Sual: İnvestisiyalar maliyyələşmə mənbələrinə əsasən neçə qrupa bölünür  

  5 

  3 

  2 

  8 

  6 

 

 

Sual: İnvestisiyalar maliyyələşmə mənbələri hansılardır  

  Daxili investisiya 



 Xarici investisiya 

 İnvestisiya mühüti və siyasəti 

  Mallar, xidmətlər, investisiyadan gəlirlər 

  Hamısı 

 

 

Sual: Xarici investisiya qoyuluşlarının maliyyələşmə mənbələrinə hansılar aiddir  

  Xarici dövlətlərin büdcə vəsaitləri 

 Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri 

  Beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri 

 Dövlətlərarası kreditlər 

  Hamısı 

 

 

Sual: Vaşinqton Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır  

  2000-ci ildə 

 1965-ci ildə 

 1980-ci ildə 

  1990-cı ildə 

 1985-ci ildə 

 

 

Sual: Xarici investorların fəaliyyətini tənzimləyərkən dövlət iqtisadiyyatın neçə 

sahəsini fərqləndirməlidir  

  Xarici investisiyaların iştirakı qadağan olunmuş sahələri 

  Xarici investisiyaların qismən iştirak edə biləcəyi sahələr 

 Xarici investisiyalara açıq sahələr 

  Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün xüsusi tədbirlərin görüldüyü 

sahələr 

 hamısı 



 

 

 

Sual: Merkantilizm» nəzəriyyəsi hansı dövrdə meydana gəlmişdir  

 XVIII 

 XVI-XVII 

 XV-XIII 

 XIX 

 XVII əsrin II yarısı 

 

 

Sual: Hekşer-Olin» modelinə görə Azərbaycan daha çoxhansı sahədə 

ixtisaslaşmalıdır  

 aqrar sahədə 

 elektrotexnika 

 neft istehsalında 

 maşınqayırma 

 meşə-kimya 

 

 

Sual: Mütləq üstünlük nəzəriyyəsinin» əsasını hansı prinsip təşkil edir  

 istehsal 

 ixracat 

 əmək bölgüsü 

 ticarət 

 mütləq mənfəət 

 

 

Sual: «Merkantilizm» nəzəri məktəbinin nümayəndəsi deyil  

 U.Hoffor 



 T.Man 

 A.Smit 

 O.Skarujan 

 A.Monkretyen 

 

 

Sual: Xarici ticarətlə bağlı nəzəriyyələrdən də amerikalı neoklassik hansı 

iqtisadçıya məxsusdur  

 T.Man 

 V.Leontyev 

 Hekşer-Olin 

 Makl Porter 

 V.Stoffor 

 

 

Sual: Neçənci illərin ortalarından başlayaraq mili iqtisadiyyatda əldə edilmiş 

sabitlik sonrakı illərdə makroiqtisadi inkişafın əsasına çevrilmişdir  

 2000 

 1980 

 1990 

 2010 

 1990 

 

 

Sual: Neçənci ildən başlayaraq özünü əsas makroiqtisadi göstərici olan 

ümumdaxili məhsulun artımında göstərmişdir  

 2010 

 2000 

 1990 

 1997 



 1990 

 

 

Sual: 2006-cı ildə ÜDM neçə faizdir  

 2006-cı ildə 34,5% 

 2006-cı ildə 38,9% 

 2006-cı ildə 30,5% 

 2006-cı ildə 29,2% 

 2006-cı ildə 20,5% 

 

 

Sual: 1990-1995-ci illər ərzində ölkədə istehsal olunan ÜDM-nin adam başına 

düşən dəyəri neçə manata yüksəlmişdir  

 1990-1995-ci illərdə 2890 manata  

 1995-2007-ci illərdə 2980 manata  

 2000-2005-ci illərdə 2860 manata  

 1980-1985-ci illərdə 2560 manata  

 2005-2010-cu illərdə 1890 manata  

 

 

Sual: 2002-2007-ci illərdə emal sənayesi məhsulu istehsalı neçə min manata 

çatmışdır   

          12676 min manat 

 13867 min manat 

 18972 min manat 

 14631 min manat 

 15841 min manat 

 

 



Sual: Azkompozit» Boru İstehsalı zavodu neçə ildən fəaliyyətə başlamışdır 

 2000-ci ilin I yarısından 

 2005-ci ilin I yarısından 

 2006-cı ilin II yarısından 

 2008-ci ilin I yarısından 

 2009-cu ilin II yarısından 

 

 

Sual: Dizayn Genay» Azərbaycan zavodu neçənci ildən fəaliyyətə başlamışdır  

 2000-ci ildən  

 2003-cü ildən 

 2004-cü ildən 

 2005-ci ildən 

 2006-cı ildən 

 

 

Sual: Gilan Holdinq»-də neçənci ildən iri istehsal sahələri qurulmuşdur  

 2008-ci ildə  

 2010-cu ildə  

 2000-ci ildə  

 2005-ci ildə  

 2006-cı ildə  

 

 

Sual: Neçənci ildə «Star Uit» zavodunun açılışı olmuşdur  

 2003-cü ilin mart ayında 

 2004-cü ilin fevral ayında 

 2005-ci ilin aprel ayında 

 2000-ci ilin may ayında 

 2010-cu ilin yanvar ayında 



 

 

Sual: 1995-2007-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi 

neçə dəfə artmışdır  

 10 dəfə 

 15 dəfə 

 20 dəfə 

 12 dəfə 

 14 dəfə 

 

 

Sual: 2007-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəldilmiş ümumi 

investisiya neçə milyon manat olmuşdur  

 3456,6 milyon manat 

 3405,8 milyon manat 

 3508,9 milyon manat 

 3409,8 milyon manat 

 3200,2 milyon manat 

 

 

Sual: Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin spesifik 

xüsusiyyətləri hansılardır  

 ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması 

 zəngin təbii sərvətlərə malik olması 

 neft ixracatçısı olması 

 coğrafi mövqeyi 

 hamısı doğrudur 

 

 



Sual: 1995-2007-ci illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi neçə dəfə 

artmışdır  

 10 dəfə 

 9 dəfə 

 5 dəfə 

 2 dəfə 

 7 dəfə  

 

 

Sual: Azərbaycan Respublikasının dünyanın neçə ölkəsi ilə ticarət iqtisdai əlaqəsi 

mövcuddur  

 240 

 150 

 140 

 160 

 180 

 

 

 

Sual: Beynəlxalq mal birjasının mahiyyəti nədir  

 dövri olaraq keçirilən birjalar 

 əmək birjası 

 qiymətli kağızlar  

 daim fəaliyyətdə olan bazarın xüsusi növü 

 fond birjası 

 

 

Sual: Beynəlxalq mal birjası mal nomenklaturasına görə neçə növə ayrılır 

 universal birjalar 

 ixtisaslaşmış birjalar 



 qeyri-ixtisaslaşmışbirjalar 

 dar ixtisaslaşmış birjalar 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Kütləvi-hüquqi birjalar harada yerləşir  

 Fransada 

 Belçikada 

 Hollandiyada 

 Amerikada 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Neçənci əsrdə beynəlxalq birja ticarətində ciddi dəyişikliklər olmuşdur 

 XXI 

 XIX 

 XX 

 XVII 

 XVIII 

 

 

Sual: Beynəlxalq hərrac nədir  

 dövri keçirilən hərrac 

 açıq keçirilən hərrac 

 daimi keçirilən hərrac 

 bazarın müəyyən yerlərində fəaliyyətdə olan və mütəşəkkil təşkil 

edilmiş ticarət qurumudur 

 uzun müddətə keçirilən hərrac 

 

 



 

 

Sual: ABŞ-da, Kanadada beynəlxalq hərrac satdıqları malların neçə faizi xəz-dəri 

mallarının payına düşür  

 70%-i 

 85%-i 

 50%-zi 

 60%-i 

 100%-i 

 

 

Sual: Su samuru xəzi üzrə hərrac ticarətinin mərkəzi hansı şəhərdir  Nyu-York 

 Monreal 

 London 

 Kopenhagen 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Hərracda satılan malın dəyərinin neçə faizi kontrakt imzalandığı vaxtda 

ödənilir, qalan hissəsi isə malı təhvil götürdükdə  

 20-30%-i 

 30-40%-i 

 10-15%-i 

 30-40%-i 

 40-50%-i 

 

 

Sual: Hərrac ticarətilə məşğul olan firmaları şərti olaraq neçə ixtisaslaşmış qrupa 

ayırmaq olar  

 ixtisaslaşdırılmış firmalar 



 broker-komission firmaları 

 kooperativlərə məxsus hərrac firmaları 

 fermerlər ittifaqına məxsus hərrac firmaları 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Keçirilməsi üsulundan asılı olaraq torqlar neçə növə ayrılır  

 1 növə 

 2 növə 

 3 növə 

 5 növə 

 8 növə 

 

 

 

 

Sual: Tender şərtləri hansılardır  

 avadanlığın, yaxud sair malların adı və miqdarı 

 həmin avadanlığın bütün texniki şərtləri, texniki-iqtisadi xarakteristikası 

 əsas alış-veriş şərtləri, o cümlədən mal göndərilməsi müddəti, qiymətin 

qoyulması qaydası 

 arbitraj, cərimə, təminat, tələbnamə şərtləri 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Müabiqə seçimi prosedurları neçə halda olur  

 2 

 3 

 5 

 8 



 6 

 

 

Sual: Malların nisbətən yüksək qiymətə satıldığı beynəlxalq ticarət forması  

 beynəlxalq bazar 

 birja ticarəti 

 qarşılıqlı ticarət 

 hərrac ticarət 

 beynəlxalq sərgilər 

 

 

Sual: Malın daşınmasında onun sığorta olunmasının təsdiqləyən müqavilə  

 saziş 

 müqavilə 

 sığorta polisi 

 konosament 

 qaimə 

 

 

Sual: İcarə edilmiş gəmilərdə yüklərin daşınması müqaviləsini əvəzedən sənəd  

 hesab faktura 

 spesifkasiya 

 saziş 

 qaimə 

 çarter 

 

 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarət əməliyyatları mahiyyətinə görə neçə qruppa bölünür  



 2 qrupa 

 3 qrupa 

 5 qrupa 

 8 qrupa 

 6 qrupa 

 

 

Sual: Malların beynəlxalq alqı-satqısı üzrə müqavilələrə dair konvensiya neçənci 

ildə BMT müqavilələrinin hüquqiliyinə dair təşkil etdiyi konvensiya tərəfindən 

işlənib hazırlanmışdır  

 2006 ildə 

 2000 ildə 

 1991 ildə 

 1996 ildə 

 2008 ildə 

 

 

Sual: Sazişlərdən hansını birja sazişi hesab etmək olar  

 ixrac sazişi 

 idxal sazişi 

 müqavilə üzrə saziş 

 fyuçers sazişi 

 uzunmüddətli saziş 

 

 

Sual: Beynəlxalq sazişlərdən biri  

 mövsümi saziş 

 uzunmüddətli saziş 

 birdəfəlik saziş 

 ticarət kompensasion saziş 



 illik saziş 

 

 

Sual: Malın dəyərini köçürmək haqqında səlahiyyətli orqanların mal alan mal 

verənə verdiyi sənəd  

 lisenziya 

 qəbz 

 valyuta lisenziyası 

 mal haqqında qaimə 

 təqdimat 

 

 

Sual: Faktiki göndərilən malın keyfiyyətini təsdiqləyən sənəd  veterinar sənədi 

 malı müşayət edən sənəd 

 spesifikasiya 

 keyfiyyət haqqında sertifikat 

 hesab-faktura 

 

 

Sual: Alqı-satqı kontraktlarının ödəmə növlərindən biri  

 qarışıq formada ödəmə 

 birdəfəlik ödəmə 

 təcili ödəmə 

 nəğd ödəmə 

 barter-mal mübadiləsi ilə ödəmə 

 

 

Sual: Yarmarkaların keçiriləmsində nəzərdə tutulan əsas istiqamətlərdən biri 

 mal almaq 

 mal satmaq 



 kommunikasiya əlaqələri yaratmaq 

 sifariş vermək 

 müqavilə bağlamaq 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarətin genişlənməsi nə ilə xarakterizə olunur  

 bazara çıxarılan malların ümumi həcminin artması 

 texniki mübadilə 

 müqavilə münasibətlərinin genişlənməsi 

 ixrac və idxalın həcminin artması 

 xidmətlərin genişlənməsi 

 

 

Sual: Dünya təsərrüfatında beynəlmiləlləşmənin əsas istiqamətlərindən biri  siyasi 

beynəlmiləlləşmə 

 iqtisadi beynəlmiləlləşmə 

 kommunikasiya sistemində beynəlmiləlləşmə 

 alqı-satqı prosesində beynəlmiləlləşmə 

 hərbi baxımdan beynəlmiləlləşmə 

 

 

Sual: Alqı-satqı prosesində beynəlmiləlləşmənin əsas mexanizmi  

 sənaye 

 kənd təsərrüfatı 

 qloballaşma 

 təmərküzləşmə 

 inhisarçılıq 

 

 



Sual: Beynəlxalq bazarda taxıl məhsullarının satışını tənzimləyən beynəlxalq 

təşkilat  

 ÜTT 

 QATT 

 BVF 

 BTT 

 Dünya bankı 

 

 

Sual: Dolayı ixrac nədir  

 vasitəçilərin tərkibi ilə həyata keçirilən ixrac 

 birbaşa ixrac dövrü ixrac 

 mövsümi ixrac 

 xüsusi malların ixracı 

 dövrü ixrac 

 

 

Sual: Birja sazişinin bağlanması üçün alıcıya hansı sənəd verilir 

  spesifikasiya 

 hesab-faktura 

 varrant 

 sazişin surəti 

 konosamenti surəti 

 

 

Sual: İxrac və idxal əməliyyatlarını həyata keçirmək və beynəlxalq bazara çıxmaq 

üçün tərəflərin əsas məqsədi  

 mal satmaq 

 mal almaq 

 gəlir əldə etmək 



 az xərc sərf etmək 

 potensial tərəfkeşlər tapmaq 

 

Sual: Müxtəlif ölkələrdə AİZ-rin yaradılmasında hansı məqsədlərə nail olmaq 

nəzərdə tutula bilər  

 iqtisadi zonada, eləcə də onun hüdudlarından kənarda işçi qüvvəsinin tam 

məşğulluğunu təmin etmək 

 ölkəyə xarici investisiyanın, xüsusilə sərbəst dönərli valyutanın cəlb 

edilməsini təmin etmək 

 iqtisadi zonada elə istehsallar təşkil edilməlidir ki, onun məhsulları xarici 

bazarlara çıxarıla bilsin 

 daxili bazarın tələbatı nəzərə alınsın 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: AİZ nəyə deyilir  

 mili iqtisadi məkanın ölkənin qalan ərazilərində tətbiq edilməyən, 

spesifik güzəşt və stimullar tətbiq olunan əraziyə 

 ölkənin daha perspektivli təsərrüfat sahələrinə iri xarici TMK-rın 

investisiyalarını cəlb etməkdir 

 dövlət orqanlarının tənzimlənmə funksiyalarının əhəmiyyətinin artması 

 təsərrüfat həyatının beynəlmilləşdirilməsi 

 əməyin məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə artıq mövcud olan 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsi və ya yenisinin inkişaf etdirilməsi 

 

 

Sual: AİZ-rin yaradılması səbəblərinə hansı şərtlər aid edilə bilər  

 mili xüsusi kapitalın və transmilli kapitalın investisiya fəallığının 

stimullaşdırılması 

 xaricdən mili iqtisadiyyata əlavə valyuta daxilolmalarının genişləndirilməsi 



 AİZ ərazisində riskli, cəsarətli layihələrin tətbiqi 

 müasir infrastrukturun yaradılması və inkişafı 

 bütün cavablar doğrudur 

 

 

Sual: Azad ticarət mikrozonaları əsasən neçənci əsrlərdə AİZ-rin bir növü kimi 

meydana çıxmışdır.  

 XIX-XX əsrlərdə 

 XVIII-XIX əsrlərdə 

 XVII-XVIII əsrlərdə 

 XX-XXI əsrlərdə 

 XV-XVI əsrlərdə 

 

 

Sual: Azad ticarət mikrozonaların yaradılması birbaşa nə ilə əlaqədar idi 

 kapitalizmin inkişafı ilə 

 siyanizmin inkişafı ilə 

 sovet inqilabının baş verməsi ilə  

 I Dünya müharibəsinin bitməsi ilə 

 AİZ-in dağılması ilə 

 

 

Sual: Azad ticarət mikrozonalarının yaradılması hansı dövlətlərə müsbət təsir etdi  

 Misir, CAR, BƏƏ, İran 

 ABŞ, Suriya, Türkiyə 

 Azərbaycan, Türkiyə, İran 

 İtaliya, İspaniya, Almaniya, Fransa 

 İran, İraq, Türkiyə 

 

 



Sual: Hazırda gömrüksüz ticarət mikrozonaları xarakterində hansı variantlı 

mağazalar geniş şöhrət qazanmışdır  

 Vasiliy Leontyev 

 Adam Smit 

 Dutyu Free 

 Eli Xekşer 

 Samuelson 

 

 

Sual: AİZ-in ən sadə formalarından biri nədir  

 sərbəst zonalar 

 iqtisadi zonalar 

 qanuni zonalar 

 azad gömrük zonaları 

 sərbəst limanlar 

 

 

Sual: Azad gömrük zonaları əsasən hansı əsrlərdə mövcud olmuşdur 

  XVI-XVII əsrlərdə 

 XV-XVI əsrlərdə 

 XIII-XIX əsrlərdə 

 XIX-XX əsrlərdə 

 XVII-XVIII əsrlərdə 

 

 

Sual: ATZ-ə həmçinin xüsusi güzəşt tətbiq edilən ənənəvi ticarəti aid etmək olar  

 sənaye- istehsalat zonası 

 texniki-tətbiq zonaları 

 servis zonaları 

 qeyri-servis zonalar 



 bütün cavbalar doğrudur 

 

 

Sual: Texniki-tətbiq zonaları ən çox harada fəaliyyət göstərir  

 Misir, Suriya, İran 

 ABŞ, Yaponiya, Çin 

 Türkiyə, İran, Suriya 

 İtaliya, Almaniya, Fransa 

 Misir, BƏƏ, İran 

 

 

Sual: Servis zonaları hansı zonalara aid etmək olar  

 iqtisadi zonalar 

 sərbəst limanlar 

 offşor zonalar və vergi güzəştləri 

 qanuni zonalar 

 azad gömrük zonaları 

 

 

Sual: Malların idxal və ixracında alınan vergilər necə adlanır  

 gömrük gəlirləri 

 gömrük vergiləri 

 gömrük rüsumları 

 gömrük əlavələri 

 gömrük qiymətləndirilməsi 

 

 

Sual: Gömrük fəaliyyətində istifadə olunan metodlardan biri  

 natural tənzimləmə 

 valyuta tənzimləmə 



 qeyri-tarif tənzimləmə 

 qısamüddətli tənzimləmə 

 uzunmüddətli tənzimləmə 

 

 

Sual: Beynəlxalq ticarətin rəsmi mənbələrdən maliyyələşdirilməsinə nə aiddir  

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 Xarici Ticarət Bankı 

 Dünya Bankı 

 Milli Bank 

 Kommersiya Bankı 

 

 

Sual: Alqı-satqı müqaviləsinin şərtləri  

 valyuta dönərliyi 

 qiymətli kağızlar 

 bank ödənişləri  

 bir vahidin qiyməti 

 valyuta ödənişləri 

 

 

 

Sual: Hecerləmə nədir  

 qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş qiymət 

 təsadüfi baş verən qiymət 

 möhkəm təşkil edilmiş qiymət 

 malın ilkin qiyməti 

 birja alverçiləri tərəfindən təsadüf hallar üçün malın sığortalanması 

 

 



Sual: Beynəlxalq ticarətdə geniş həcmli və yüksək qiymətə bağlanan saziş  

 sənaye kompensasion saziş 

 ticarət kompensasion saziş 

 mövsümi saziş 

 birdəfəlik saziş 

 yerli saziş 

 

 

Sual: Mal dəyərini köçürmək haqqında səlahiyyətli orqanların mal alanın mal 

verənə təqdim etdiyi sənəd  

 lisenziya 

 qəbz  

 valyuta lisenziyası 

 mal haqqında qaimə 

 təqdimat 

 

 

Sual: Ümumi daxili məhsula nisbətən milli iqtisadiyyat üçün idxal-ixrac 

əməliyyatlarının məbləğ qiymətləndirilməsi  

 statistik məlumatlar 

 xarici ticarət kvotası 

 hesab faktura 

 spesifikasiya 

 mal daşınması haqqında qaimə 

 

 

Sual: Malların nisbətən yüksək qiymətə satıldığı beynəlxalq ticarət forması  

 beynəlxalq bazar 

 birja ticarəti 

 qarşılıqlı ticarət 



 hərrac ticarəti 

 beynəlxalq sərgilər 

 

 

Sual: Beynəlxalq bazara hansı qrup ölkələr daha çox mal təqdim edir 

 sosialist yönümlü ölkələr 

 inkişaf etməkdə olan ölkələr 

 sənayecə inkişaf etmiş ölkələr 

 Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri 

 Avropa ölkələri 

 

 

Sual: Hazırda hansı dövlətlər beynəlxalq bazarın təminatında liderlik edir  

 ABŞ-Cin 

 Fransa-Almaniya 

 Yaponiya-Hindistan 

 Latın Amerikası ölkələri 

 Yunanıstan-Türkiyə 

 

 

Sual: Rəqabət bazarının əsas xarakteristikası  

 çox sayda alıcı və satıcı olduqda 

 malın məhdud olması 

 yeni mal markası olduqda 

 eynicinsli mallar olduqda 

 alıcı və satıcı az olduqda 

 

 

Sual: Ölkə hansı halda daha çox xərc sərf edir  

 yeni mal istehsal etdikdə 



 istehsal aşağı düşdükdə 

 rəqabət genişləndikdə 

 mal bölgüsü aşağı olduqda 

 idxal genişləndikdə 

 

 

Sual: Elektron ticarətin əsas üstün cəhətlərindən biri  

 tələbi daha tez öyrənmək  

 tələbi daha tez ödəmək 

 tədavül xərclərinə qənaət etmək 

 istehsala təsir göstərmək 

 sazişlərin bağlanmasını sürətləndirmək 

 

 

Sual: Beynəlxalq bazarın mala təminatının genişlənməsi faktorlarından biri  

 TMK-rın rolunun artması 

 mili istehsalın yüksəlməsi 

 innovasiyanın sürətlənməsi 

 dövlətin xarici mühitə diversifikasiya etməsini sürətləndirmək 

 qloballaşmanı genişləndirmək 

 

 

Sual: Beynəlxalq bazara xidmət ixracında aparıcı dövlətlərdən biri 

  ABŞ 

 Almaniya 

 Rusiya 

 Avstraliya  

 Fransa 

 

 



Sual: Mal göndərilməsi və ödəmələrə müvafiq olaraq hansı qiymət həqiqətə 

uyğundur  

 birja kotirovkası 

 sorgu qiymətlərinə 

 kontrakt qiymətlərə 

 preyskurant qiymətə 

 pərakəndə qiymətlərə 

 

 

Sual: Beynəlxalq bazara mal və malın istehsal faktorları ilə təsir göstərən 

beynəlxalq korporasiyalar  

 vençur şirkətlər 

 holdinq 

 TMŞ-lər 

 qeyri-hökumət təşkilatları 

 bank qrupları 

 

 

Sual: Beynəlxalq intellektual mülkiyyət təşkilatını yaratmaqda məqsəd 

 sahibkarlığı mübafiə etmək 

 işgüzarlığı artırmaq 

 biznesi genişləndirmək 

 bədii əsərləri qoruyub saxlamaq 

 elmi-texniki tərəqqini inkişaf etdirmək 

 

 

Sual: Hazırda beynəlxalq bazarda hansı satış növü birincidir  

 mal satışı 

 xidmətlərin satışı 

 avadanlıqların satışı 



 yeni markadan olan malların satışı 

 mütərəqqi-elektron ticarət və satış 

 

 

Sual: Hazırda beynəlxalq ticarətin həcmi hansı iqtisadi qurum daxilində daha 

böyükdür  

 NAFTA 

 ASOİB 

 Aİ 

 ASEAN 

 MERKOSUR 

 

 

Sual: Hər birölkənin ixracını stimullaşdırmaq üçün dövlətin həyata keçirdiyi 

tədbirlərdən biri  

 istehsalı artırmaq 

 yeni mal istehsal etmək 

 liberallaşmanı genişləndirmək 

 ixracatçılara vergiləri azaltmaq və digər güzəştlər vermək 

 yeni texnika tətbiq etmək 

 

 

 


