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Test 8006#01#Q15 

Fənn 
8006 - Beynəlxalq İqtisadi 
münasibətlər 

Təsviri [Təsviri] 

Müəllif Suleymanova X.İ. 

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə 

Suala vaxt 0 Saniyə 

Növ İmtahan 

Maksimal faiz 200 

Keçid balı 64 (32 %) 

Suallardan 200 

Bölmələr 5 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: 01 

Ad 01 

Suallardan 63 

Maksimal faiz 63 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 5 % 

 
 

Sual: Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə görə aşağıdakı müddəalardan hansı yalnışdır? 
(Çəki: 1) 

 Açıq iqtisadiyyat qapalı iqtisadiyyatdan daha səmərəlidir 

 
Ölkələr müqayisəli üstünlüyə malik olduğu məhsulları ixrac, digərlərini idxal 

etməlidir 

 
Ölkələr müqayisəli üstünlüyə malik olduqları məhsulları idxal, digərlərini ixrac 

etməlidir 

 Ölkələrin xarici ticarətə qoşulmaları dünya ticarətini genişləndirir 



 
Ölkələrin xarici ticarətə qoşulmaları onların rifahını yüksəldir 

 
 
Sual: Aşağıdakı təşkilatlardan hansı beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması ilə birbaşa əlaqəli 
olan qlobal aktordur? (Çəki: 1) 

 Dünya Ticarət Təşkilatı 

 
Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 Dünya Bankı 

 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

 Eksimbank 

 
 
Sual: AVRO-nun 1995-ci il Avropa Birliyi Zirvəsindən əvvəlki adı aşağıdakılardan hansıdır? 
(Çəki: 1) 

 
LIBOR 

 SWIFT

 
SWAF 

 ECU 

 
SDR 

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi tələb baxımından təhlil olunduğu zaman aşağıdakı 
əyrilərin hansından istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 Təklif əyrisi 

 
Ekvivalent məhsul əyrisi

 Transformasya əyrisi 

 
İstehsal imkanları əyrisi 

 Tələb əyrisi 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya növlərindən deyildir? (Çəki: 1) 



 
Gömrük İttifaqı 

 Azad Ticarət Zonası 

 
Seçimli ticarət sazişləri

 Ümumi Bazar 

 
İqtisadi İttifaq 

 
 
Sual: Dünyada mövcud müstəqil dövlətlər ilə iqtisadi subyektlərin öz aralarındakı hər cür 
ödəmələrin həyata keçirilməsinə imkan verən beynəlxalq instutsional struktur, mexanizm və 
praktiki vərdişlər kompleksinə nə deylir? (Çəki: 1) 

 Yeni Dünya Nizamı 

 
Valyuta rejimi 

 Valyuta nizamı 

 
Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 Beynəlxalq Valyuta Sistemi

 
 
Sual: Avropa Birliyi daxilində yeni məşğulluq imkanları yaradılması, peşə təhsili proqramları 
icra edilməsi kimi məsələlərdə maliyyə təminatı funksiyasını həyata keçirən Fond 
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Avropa Valyuta Əməkdaşlığı Fondu 

 
Avropa Regonal İnkişaf Fondu 

 
Avropa Sosial Fondu 

 Avropa İnkişaf Fondu 

 
Avropa Təminat və İstiqamətləndirmə Fondu

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq maliyyə qurumlarından biri deyildir? (Çəki: 1) 

 Dünya Bankı 

 
Beynəlxalq Valyuta Fondu 



 
Avropa İnvestisiya Bankı 

 Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

 
Avropa Şurası 

 
 
Sual: İxracatçının müqavilədə göstərilən tarixdə alıcı tərəfindən müəyyənləşdirilən limanda 
gəminin göyərtəsinə malı təslim edərək o andan etibarən ola biləcək risqləri idxalatçıya 
ötürdüyü təqdim forması aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 CIF 

 
FAS 

 FOB

 
CFR

 FCA 

 
 
Sual: Əmtəələr bir ölkənin gömrüyündən keçdiyi zaman alınan vergi dərəcələrini göstərən 
cədvələ nə deyilir? (Çəki: 1) 

 
Kvota tarifi 

 Gömrük tarifi 

 
Vergi tarifi 

 Dempinq tarifi 

 
Subvensiya tarifi

 
 
Sual: Beynəlxalq rəsmi valyuta rezervləri tərkibində ən yüksək pay hansı valyutaya aiddir? 
(Çəki: 1) 

 
ABŞ dolları 

 
Avro 

 Yapon Yeni 

 
İngilis Sterlinqi



 
Çin Yuanı 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı azad iqtisadi zona növlərindən biri deyil? (Çəki: 1) 

 Azad Ticarət Zonası 

 
Azad Xidmət Zonası 

 Azad İstehsal Zonası

 
Azad Limanlar 

 Ofşor Bankçılıq 

 
 
Sual: İxracat sektorlarında bir firmanın məhsulunu xarici pazarda daxili bazardan daha aşağı 
qiymətlə satmasına nə deyilir? (Çəki: 1) 

 
Klirinq 

 Kvota 

 
Dempinq 

 Dardanizm

 
Taarif 

 
 
Sual: Başqa ölkələrdəki inflyasiya səbəbindən o ölkədən idxal edilən əmtəələrin qiymətlərinin 
yüksəlməsi səbəbilə ortaya çıxan inflyasiyaya nə deyilir? (Çəki: 1) 

 Qiymət inflyasiyası 

 
Valyuta inflyasiyası

 
İdxal inflyasiyası 

 
Xərc inflyasiyası 

 Hiperinflyasiya 

 
 
Sual: Spesfik gömrük vergiləri ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1) 



 
İdxal məhsulunun dəyərindən alınan vergi növüdür 

 
İdxal məhsulunun fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi növüdür 

 
İdxal məhsulunun həm dəyəri, həm də fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi 

növüdür 

 Tranzit məhsulun dəyərindən alınan vergi növüdür 

 
İxrac məhsulunun fiziki xüsusiyyətlərinə görə alınan vergi növüdür 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-taarif vasitələrinin maliyyə alətləri yolu ilə 
məhdudlaşdırmalar qrupuna aid edilə bilməz? (Çəki: 1) 

 
İstehsal subvensiyaları 

 
İxrac subvensiyaları 

 Valyuta ilə əməliyyatların məhdudlaşdırılması

 
Çoxlu kurs sistemi 

 Taarif kvotaları 

 
 
Sual: Proteksionist xarici ticarət siyasəti ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı yalnışdır? 
(Çəki: 1) 

 
Beynəlxalq ixtisaslaşmanı təşviq edir 

 Resursların səmərəli bölgüsünə maneə olur 

 
İnhisarlar yaradır 

 Rüşvətə və resurs israfına şərait yaradır 

 
Sahibkarları duğunluğa və təmbəlliyə sövq edir

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəyyən bir ölkədə proteksionist xarici ticarət siyasətini müdafiə 
edənlərin əsas arqumentlərindən biri deyildir? (Çəki: 1) 

 Daxili sektorları və məşğuluğu qorumaq (gənc sektor tezisi) 

 
Milli təhlükəsizliyi qorumaq (müdafiəyə ilə bağlı sektorlarlar)



 
Proteksionist siyasət yürüdən ölkələrə cavab vermək 

 Siyasi hədəflərə çatmaq üçün təzyiq göstərmək 

 
İqtisadiyyatda məhsuldarlığı artırmaq 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesində 3-cü mərhələdir? (Çəki: 1) 

 Seçimli Ticarət Sazişləri (Preferential Trading Agreement)

 
Ümumi Bazar (Common Market) 

 
İqtisadi İttifaq (Economic Union) 

 
Gömrük İttifaqı (Customs Union) 

 Azad Ticarət Birliyi (Free Trade Association) 

 
 
Sual: Milli valyutanın dünya valyutası kimi geniş formada istifadə edilməsinin həmin ölkəyə 
təmin etdiyi qazancı ifadə edən anlayış aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Senyoraj 

 Dempinq 

 
Rezerv 

 Dönərlilik

 
Likvidlik 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq likvidlik vasitəsi deyildir? (Çəki: 1) 

 Qızıl 

 
Valyuta 

 Xüsusi Çəkmə Hüququ (SDR) 

 
BVF-dən təmin edilən Şərtli Çəkmə Hüquqları

 Bankor 

 



 
Sual: Türkiyə-Avropa İttifaqı əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması hansı sənədin qəbul 
edilməsilə başlanmışdır? (Çəki: 1) 

 
Ankara Sazişi 

 Gömrük İttifaqı Sazişi 

 
Tam Üzvlük Müraciəti 

 
Əlavə Protokol 

 
Əməkdaşlı Şurası Qərarı

 
 
Sual: Azərbaycan xarici ticarətində ən yüksək paya malik coğrafi region aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 Sakit Okean bölgəsi

 
Afrika Qitəsi 

 Asiya Qitəsi 

 
Avropa Qitəsi 

 Amerika Qitəsi 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı, ölkəni idxalı əvəz edən sənayeləşmə strategiyasına yönəldən 
səbəblər arasında göstərilə bilməz? (Çəki: 1) 

 
Daxili bazar üçün istehsalın xarici bazar ilə müqayisədə daha asan olması 

 Daxili bazarda xarici bazarlara nisbətən daha güclü rəqabətin olması 

 
İxracatı təşviq etdiyinin də nəzərədə tutulması 

 Valyuta xərclərinə qənaət ediləcəyinin nəzərə alınması 

 
İnkişaf etmiş sənaye strukturunun formalaşdırılmasına bir vasitə kimi qəbul 

edilməsi 

 
 
Sual: Şimal-Cənub dialoqu nədir? (Çəki: 1) 

 Zəif inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etmiş ölkələr arasındakı diskusiyalar 



 
Yeni sənayeləşmiş ölkələrlə inkişaf etmiş ölkələr arasındakı diskusiyalar

 
Şimali Avropa ilə Cənubi Avropa ölkələri arasındakı diskusiyalar 

 
Afrika ölkələrilə inkişaf etmiş ölkələr arasındakı diskusiyalar 

 Latın Amerikası ölkələrilə ABŞ arasındakı diskusiyalar 

 
 
Sual: “Yeni Beynəlxalq İqtisadi Nizam” anlaşıyı nə vaxt ortaya çıxmışdır? (Çəki: 1) 

 
1950-ci illərdə 

 1970-ci illərdə 

 
1940-cı illərdə 

 1920-ci illərdə 

 
1930-cu illərdə

 
 
Sual: Beynəlxalq texnologiya axınları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı yalnışdır? (Çəki: 1) 

 
Əmtəə ticarətini inkişaf etdirici təsiri var 

 
Texnologiya özü də birbaşa beynəlxalq ticarət predmeti ola bilər 

 Texnologiya xarici bir firmadan patent satın almaq və ya lisenziya sazişi yolu ilə 
idxal edilə bilər 

 
Yeni texnologiya əmtəə formasında satın alına bilər 

 Zəif inkişaf etmiş ölkələrin ehtiyac duyduqları texnologiyanı idxal etmələri bu 
ölkələrdə məşğulluğa pozitiv təsir göstərir 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı BIM –də texnologiya transferti kanallarından sayıla bilər: (Çəki: 
1) 

 
Kapital məhsulları idxalı yolu ilə 

 Birbaşa xarici investisiyalar yolu ilə 

 
Bəsit formada texnologiya idxalı yolu ilə 



 
Elmi konfranslar, texniki bülletenlər və xarici elm adamlarının mübadilə 

proqramları yolu ilə 

 Hamısı 

 
 
Sual: Xarici ticarət həddlərinin uzun müddətdə zəif inkişaf etmiş ölkələrin əlehinə 
dəyişəcəyini irəli sürən fikir aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Xekşer-Olin teoremi 

 Leontyev paradoksu

 
Ribçinski teoremi 

 Singer-Prebiş tezisi 

 
Engel qanunu 

 
 
Sual: Xarici ticarətdə, eyni məhsulun ölkə daxilinə nisbətən ölkə xaricində daha ucuz 
satılmasına nə deyilir? (Çəki: 1) 

 
Himayə etmə

 
Subvensiya 

 Dempinq 

 
Dardanizm 

 Merkantilizm 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı idxal məhsulu qiymətlərini artıraraq bu malların idxalına dolayı 
yolla məhdudlaşdırıcı təsir göstərir? (Çəki: 1) 

 
Kvotalar 

 
İxracatı təşviq təbirləri

 
Subvensiyalar 

 Dempinq 

 
Gömrük tarifləri 



 
 
Sual: Aşağıdakı siyasətlərdən hansı ixracat üçün istehsal ilə istehsal olunan məhsulların xaricə 
satılmasını asanlaşdırıcı və təşviq edici bir siyasətdir? (Çəki: 1) 

 
İdxalı əvəz edən sənayeləşmə siyasəti

 Subvensiya siyasəti 

 
İxracatı təşviq siyasəti 

 Gömrük siyasəti 

 
Dempinq siyasəti 

 
 
Sual: Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının qurulmasına rəhbərlik edən ölkə 
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 Rusiya 

 
Azərbaycan

 Türkiyə 

 
Gürcistan 

 Bolqarıstan 

 
 
Sual: Müəyyən bir müddət ərzində hər hansı bir iqtisadiyyatın rezidentləri ilə xarici ölkə 
rezidentləri arasında meydana gələn iqtisadi axınlarla bağlı dəyərlərin, transfert ödəmələrinin 
və rezervlərdə meydana gələn dəyişikliklərin sistemli və muhasibat qeydiyyatına uyğun 
şəkildə müəyyənləşdirildiyi statisik sənədə nə deyilir? (Çəki: 1) 

 Tədiyyə balansı 

 
Xarici ticarət balansı

 Kapital balansı 

 
Transfertlər balansı 

 
Cari balans 

 
 
Sual: AVRO hansı tarixdən tam şəkildə dövriyyəyə daxil olmuşdur? (Çəki: 1) 



 
1 yanvar 2001

 1 iyul 2001 

 
1 yanvar 2002

 1 iyul 2002 

 
1 iyul 2003 

 
 
Sual: Ölkələrin iqtisadi baxımdan öz aralarında bir ittifaq formalaşdıraraq, digər ölkələrə qarşı 
ortaq gömrük tarifi tətbiq etməsinə nə deyilir? (Çəki: 1) 

 Azad Ticarət Zonası

 
Gömrük İttifaqı 

 Ümumi Bazar 

 
Centilmenlik Sazişi 

 
İqtisadi Əməkdaşlıq 

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarətdə proteksionizmə qarşı çıxan, daxili və xarici ticarətin sərbəst 
olmasını müdafiə edən və həqiqi zənginliyin yalnız torpaqda oluğuna inanan iqtisadi fikir 
sahiblərinə nə ad verilir? (Çəki: 1) 

 
Merkantilistlər

 Fiziokratlar 

 
Marksistlər 

 Liberalistlər 

 
Komunistlər 

 
 
Sual: Xarici ticarətdə üzv ölkələr arasında yalnız gömrük vergilərinin, ikiqat vergilərin və 
miqdar məhdudiyyətlərinin ortadan qaldırıldığı iqtisadi inteqrasiya forması aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Azad Ticarət Sazişi 



 
Azad Ticarət Zonası

 Gömrük İttifaqı 

 
Ümumi Bazar 

 
İqtisadi İttifaq 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətdə qeyri-tarif vasitələrindən biri deyildir? (Çəki: 1) 

 
İdxal kvotaları 

 
İdxal qadağaları 

 
İxrac məhdudiyyətləri

 Valyuta nəzarəti 

 
Qarışıq rüsumlar 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xüsusi bir gömrük rejimi deyildir? (Çəki: 1) 

 Müvəqqəti idxal 

 
Azad iqtisadi bölgələr

 Antrepolar 

 
Tranzit nəqliyyat 

 Limanlar 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tədbirlərinin miqdar məhdudiyyətləri qrupuna aid 
deyildir? (Çəki: 1) 

 
İdxal kvotaları 

 Taarif kvotaları 

 
Könüllü ixrac məhdudiyyətləri

 
İstehsal subvensiyaları 



 
Heç birisi 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tədbirlərinin “inzibati və texniki maneələr yolu ilə 
məhdudiyyətlər” qrupuna aid edilə bilməz? (Çəki: 1) 

 Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji standartlar 

 
Ölkədaxili istehsal payı məcburiyyəti 

 Sənaye, ticarət və intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması

 
İdxal qadağaları 

 Könüllü ixrac məhdudiyyətləri 

 
 
Sual: Azad xarici ticarət siyasəti ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı yalnışdır? (Çəki: 1) 

 
Beynəlxalq ixtisaslaşmanı təşviq edir 

 Azad qiymət mexanizmini gücləndirir 

 
Optimal resurs bölgüsünü təmin edir 

 Sahibkarları durğunluğa və tənbəlliyə sövq edir

 
Heç birisi 

 
 
Sual: Dünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı yalnışdır? (Çəki: 1) 

 Urugvay müzakirələri nəticəsində GATT-ın təməlində qurulmuşdur 

 
Bu gün dünya ticarətinin 90%-ni əhatə edən 150-dən çox ölkə təşkilatın üzvüdür 

 Sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət ticarətinin sərbəstləşdirilməsilə yanaşı, 
intellektual mülkiyyət hüquqlarını da əhatə edir 

 
Daimi katibliyi Cenevrədə yerləşir 

 Üzvləri arasındakı ticarətdə heç bir maneə yoxdur 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesində 4-cü mərhələ hesab olunur? (Çəki: 
1) 



 
Ümumi Bazar (Common Market) 

 
İqtisadi İttifaq (Economic Union) 

 
Gömrük İttifaqı (Customs Union) 

 Valyuta İttifaqı (Monetary Union) 

 
Sərbəst Ticarət Birliyi (Free Trade Association)

 
 
Sual: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (OECD) üzv olan yeganə inkişaf etməkdə 
olan ölkə aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1) 

 Cənubi Koreya

 
Türkiyə 

 Malaziya 

 
Çin 

 Braziliya 

 
 
Sual: Azərbaycanın ixracatında ən yüksək paya malik ölkə hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Türkiyə

 Rusiya 

 
İtaliya 

 
İsrail 

 
ABŞ 

 
 
Sual: İdxalı əvəz edən sənayeləşmə strategiyasının yol açdığı əsas problem hansıdır? (Çəki: 1) 

 Resurs israfı 

 
Xaricdən asılılıq (aralıq məhsulların idxalı artır) 

 
İxracat sektorları əleyhinə doğan disbalans 



 
Ölkəyə yad sənaye strukturunun formalaşması (işsizliyin artması)

 Hamısı 

 
 
Sual: Aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlardan biri bir növ “zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi 
hüquqlarının müdafiəçisi” statusundadır? (Çəki: 1) 

 
UNCTAD

 BMT 

 
BVF 

 NATO 

 
DB 

 
 
Sual: Tədiyyə balansının aşağıdakı hesablarından biri həm də “tarazlaşdırıcı əməliyyatlar 
hesabı” adlanır: (Çəki: 1) 

 Cari əməliyyatlar hesabı 

 
Kapital hesabı 

 Statistik fərqlər hesabı 

 
Rəsmi rezervlər hesabı 

 Xidmət idxalı və ixracı hesabı

 
 
Sual: Qarşılıqlı tələb qanunu ilk dəfə kim tərəfindən ortaya atılıb? (Çəki: 1) 

 
Con Stuart Mill

 Alfred Marshal 

 
Adam Smith 

 David Rikardo 

 
Karl Marks 

 
 



Sual: Proteksionist ticarət siyasəti üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1) 

 
rəqabətə mane olur 

 
monopoliya yaradır 

 
optimal resurs bölgüsünü təmin edir 

 
resursların səmərəli bölgüsünə mane olur

 sahibkarları durğunluğa yönəldir 

 
 
Sual: Gömrük vergisinin iqtisadi təsirlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
istehlak effekti 

 xarici ticarət effekti

 
gəlir effekti 

 miqyas effekti 

 
bölgü effekti 

 
 
Sual: “İnkoterms 2000”-ə müvafiq olaraq “D” qrupu bazis şərtlərinin ardıcıllığı harada 
pozulub: (Çəki: 1) 

 
DAF 

 
DDR

 
DES 

 
DEQ

 
 
Sual: Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır: (Çəki: 1) 

 
E.Xekşer, Q.Xaberler

 
A.Smit, D.Rikardo 

 
R.Vernon, C. Kravis 



 
M.Porter, B.Olin 

 
 
Sual: XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına hansı 
struktur dəyişiklikləri baş vermişdir? (Çəki: 1) 

 Xidmət sferasının sürətli inkişafı 

 
Maddi istehsal sferasının inkişafı 

 Kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin artımı

 
Heç biri 

 
 
Sual: Əvvələr ölkəyə gətirilən və heç bir yenidən emala məruz qalmayan əmtəənin ölkədən 
çıxarılmasına: (Çəki: 1) 

 
İxrac deyilir 

 
İdxal deyilir 

 Tranzit deyilir 

 
Təkrar ixrac deyilir

 Təkrar idxal deyilir 

 
 
Sual: Əmtəənin həyat silsiləsi konsepsiyasının müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

 
V.Leontyev

 E.Xekşer 

 
O.Olin 

 R.Vernon 

 
 
Sual: Aİ haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır: (Çəki: 1) 

 
Ağ Kitaba müvafiq olaraq 

 Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq 



 
Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq 

 Avroatomun yaradılması müqaviləyə əsasən

 
 
Sual: Xarici-iqtisadi subyektlər arasında qiymətlərin əmələ gəlməsi asılıdır: (Çəki: 1) 

 
rəqabət mühiti şəraiti, tələb və təklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı 

və ixracının nisbi davranış azadlığından 

 rəqabət mühiti şəraitindən 

 
tələb və təklif arasında dinamik tarazlıqdan 

 bazarda idxalçının nisbi davranış azadlığından 

 
 
Sual: Azərbaycan Respublikasının ödəniş (tədiyyə) balansında “Cari əməliyyatlar” hesabına 
daxil edilmir: (Çəki: 1) 

 
xarici ticarət balansı 

 xidmət balansı 

 
gəlirlər 

 emiqrantların transfertləri

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

 
Mədəniyyət 

  İdman 

 
Ailə təhlükəsizliyi 

 Makroiqtisadiyyat

 
 
Sual: MDB məkanında ÜDM-si xarici borcunu ödəməyən ölkə hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Qırğızıstan 

 Moldova 



 
Özbəkistan 

 Ermənistan

 

BÖLMƏ: 02 

Ad 02 

Suallardan 41 

Maksimal faiz 41 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 5 % 

 
 

Sual: Gömrük tariflərinin neçə növü var və hansılardır? (Çəki: 1) 

 
3, ad valorem, spesfik, qarışıq

 2, qarışıq, xüsüsi 

 
1, qarışıq 

 3, spesfik, qarışıq, üstəlik 

 
1, ad valorem 

 
 
Sual: Beynəlxalq Ticarətin elmi metodla tədqiqini ilk dəfə kim aparmışdır: (Çəki: 1) 

 Adam Smit 

 
Alfred Marşal 

 David Rikardo 

 
Paul Samuelson

 Jacob Viner 

 
 
Sual: Ölkələrin Beynəlxalq Ticarətə qoşulmasının əsas səbəbinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
Digər ölkələr üzərində nüfuz dairəsini gücləndirmək 



 
Kasıb ölkələrdə əhalinin rifahını yüksəltmək 

 Milli və beynəlxalq qiymətlər arasındakı fərqlərdən qazanmaq

 
İnvestisiya cəlb etmək 

 Məşğulluğu təmin etmək 

 
 
Sual: Müqayisəli Üstünlüklər nəzəriyyəsinin banisi kimdir: (Çəki: 1) 

 
David Rikardo 

 Adam Smit 

 
Bertil Ohlin 

 John Stuart Mill

 
Karl Marks 

 
 
Sual: Klassik liberalizmin əsas prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 Rasiyonalizm 

 
Fərdi təşəbbüs hüquqları 

 Fərdlərin mənfəətinin maksimumlaşdırılması,cəmiyyətin mənfəətini də 
maksimumlaşdırır 

 
Görünməz əl 

 Dünya sərvəti sabitdir 

 
 
Sual: Ölkələrin Beynəlxalq Ticarətə qoşulmasının əsas səbəbinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
Digər ölkələr üzərində nüfuz dairəsini gücləndirmək 

 Kasıb ölkələrdə əhalinin rifahını yüksəltmək 

 
İstehsalda miqyas iqtisadiyyatlarından faydalanmaq

 
İnvestisiya cəlb etmək 



 
Məşğulluğu təmin etmək 

 
 
Sual: Müqayisəli Üstünlüklər nəzəriyyəsinin banisi kimdir: (Çəki: 1) 

 Karl Marks 

 
David Rikardo 

 Adam Smit 

 
Bertil Ohlin 

 John Stuart Mill

 
 
Sual: Rikardo modeli nəyə əsaslanır: (Çəki: 1) 

 
Əmək ehtiyatlarına 

 Kapitala 

 
İqlimə 

 Texnoloji müxtəlifliyə

 
Torpaq ehtiyatlarına 

 
 
Sual: Beynəlxalq Ticarət nəzəriyyəsinin təhlilindəki standart fərziyyələrə aid deyil: (Çəki: 1) 

 Pul yoxdur,mallar mübadilə olunur 

 
İqtisadiyyat tam məşğulluq halındadır 

  Mal və faktor bazarlarında tam rəqabətdir

 
Daşınma xərcləri sıfıra bərabərdir 

 Dövlət müdaxiləsi var 

 
 
Sual: Rikardo modelinin çatışmazlıqlarına aid deyil: (Çəki: 1) 

 
Əmək-dəyər nəzəriyyəsinə əsaslanır 



 
Statik modeldir 

 Texnoloji müxtəlifliklər əməyin məhsuldarlığındakı müxtəlifliklərdə özünü 
göstərir 

 
İstehsalın mərhələlərə ayrılmasına toxunulmur 

 Model sabit xərclərə və tam ixtisaslaşmaya əsaslanır 

 
 
Sual: Ticarətdən gəlirlərin bölgüsü nədən asılıdır: (Çəki: 1) 

 
Ölkənin istehsal etdiyi malların nisbi qiymətindən 

 
İstehsal edilən malların faydalılığından 

 
Ölkəyə qoyulan investisiyaların həcmindən 

 Məhsulların istehsalında istifadə edilən xammaldan

 
Məhsulların istehsalında çalışan işçilərdən 

 
 
Sual: Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır: (Çəki: 1) 

 Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin banisi Adam Smitdir 

 
Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin banisi David Rikardodur 

 Rikardo modeli ölkələr arasındakı texnoloji müxtəlifliyə əsaslanır

 
Rikardo modelinin heç bir çatışmazlığı yoxdur 

 Rikardo modelinin heç bir çatışmazlığı yoxdur 

 
 
Sual: Aşağıdakı fikirlərdən yalnız biri düzgündür: (Çəki: 1) 

 
Rikardo modeli statik model deyil 

 Ticarət ölkənin istehlak imkanlarını artırır 

 
Ölkələr Beynəlxalq Ticarətə yeni müstəmləkələr əldə etmək üçün çıxırlar

 Ticarətin yoxluğunda işçilər daha qazanclı çıxa bilərlər 



 
Ticarət mütləq üstünlüyə əsaslanır 

 
 
Sual: “Qarşılıqlı Tələb Qanunu” ilk dəfə kim tərəfindən ortaya atılıb? (Çəki: 1) 

 Adam Smith 

 
John Stuart Mill

 D.Rikardo 

 
Samuelson 

 A. Marєall 

 
 
Sual: Mənfəətli ticarət sahəsində Ticarət hədləri 1 ölkənin ölkədaxili xərclərinə yaxınlaşarsa 
nə baє verər? (Çəki: 1) 

 
Digər ölkənin xarici ticarət qazancları artar 

 Həmin ölkənin xarici ticarət qazancları artar

 
Heз bir dəyiєiklik baє verməz 

 Hər iki ölkənin qazancları artar 

 
Hər iki ölkənin qazancları azalar 

 
 
Sual: DTT fəaliyyətinə başlamışdır? (Çəki: 1) 

 1947

 
1990

 1995

 
1991

 
 
Sual: DTT-in ali orqanı: (Çəki: 1) 

 Nazirlər konfransı

 
Baş Məclis 



 
Konqres 

 Direktorlar şurası 

 
 
Sual: Aşağıdakı dövlətlərindən biri DTT-na üzv deyil? (Çəki: 1) 

 
ABŞ 

 Gürcüstan

 
Türkiyə 

 Rusiya 

 
 
Sual: Bunlardan biri DTT-nın funksiyalarından deyil? (Çəki: 1) 

 
DTT-ın baza razılaşmalarının tələblərinin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət 

 Üzv dövlətlərin ticarət danışıqlarını idarə etməkv 

 
Digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

 Dünya iqtisadiyyatının inkişafında və valyuta –maliyyə sferasında sabitliyin 
təmin edilməsi 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan biri DTT-ın prisiplərindən deyil? (Çəki: 1) 

 
Daxili və xarici bazarda yerli və xarici məhsulların satışında müxtəlif şərtlərin 

qoyulması 

 Ticarət şərtlərinin öncədən müəyyənləşdirilməsi və stabillik 

 
Zəif İEÖ-ə güzəştlərin tətbiqi 

  Beynəlxalq ticarətdə ticarət baryerlərinin aşağı salınması 

 
 
Sual: DTT-ə daxil olan ölkələrin payına dünya ticarət dövriyyəsinin neçə %-i düşür? (Çəki: 1) 

 
90% 

 99% 



 
87% 

 75 %

 
 
Sual: Ticarət və Tariflər üzrə Baş razılaşma və DTT-ın oxşar cəhəti: (Çəki: 1) 

 
Əmtəələrlə ticarəti tənzimləməsi 

 Xidmətlərlə ticarəti tənzimləməsi 

 
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektlərini tənzimləməsi

 
İnvestisiya tədbirlərinin ticarət aspektlərini tənzimləməsi 

 
 
Sual: Bunlardan biri beynəlxalq ticarəti tənzimləyən təşkilat deyil? (Çəki: 1) 

 
DTT 

 YUNKTAD

 
NAFTA 

 ATƏT 

 
 
Sual: Milli rejim prinsipi: (Çəki: 1) 

 
daxili bazarda milli və idxal məhsullarının bərabər qəbul edilməsidir 

 bütün DTT iştirakçıları üçün maximum bərabər şəraitin yaradılması 

 
daxili bazarda milli və xarici məhsulların satışında milli məhsullara üstünlük 

verilməsi 

 istənilən güzəştlərinin DTT ölkələri üçün tətbiq olunması 

 
 
Sual: DTT-in məqsədi deyil: (Çəki: 1) 

 
ticarətdə idxal rüsümlarının səviyyəsinin ardıcıl olaraq aşağı salınması 

 kəmiyyət və digər qeyri-tarif maneələrinin ardıcıl olaraq aşağı salınması

 
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması 



 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi 

 
 
Sual: Dünya qiymətləri: (Çəki: 1) 

 Beynəlxalq ticarətdə qurulan bütün növ qiymətlərdir 

 
Dünya birliyinin öz institutları vastəsilə razılaşdırılmış qiymətlərdir 

 Beynəlxalq ticarətin əsas mərkəzlərində,əsas dünya mal bazarlarında iri idxal-
ixrac əməliyyatlarının qiymətləridir 

 
Beynəlxalq ticarətin orta qiymətləridir 

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarətdə qiymətlərin 2 əsas növü tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 Hesablaşma qiymətləri və dərc edilən qiymətlər 

 
Təklif qiymətləri və faktiki sazişlər üzrə qiymətlər

 Hesablaşma qiymətləri və sorğu qiymətləri 

 
Birja qiymətləri və auksion qiymətləri 

 
 
Sual: Beynəlxalq qiymətlərin funksiyalarından deyil: (Çəki: 1) 

 Distributiv 

 
Stimullaşdırıcı

 tənzimləyici 

 
Uçot, nəzarət 

 
 
Sual: Dünya bazarında qiymətlərin səviyyəsinə təsir edən ümumiqtisadi amillərdən deyil: 
(Çəki: 1) 

 
İqtisadi tsikl 

 
Valyuta məzənnəsi 

 Məcmu tələb və təklif



 
İnflyasiya 

 
 
Sual: Ölkənin BƏB-də iştirakını müəyyən edən amillərdən hansı beynəlxalq amillərə aiddir: 
1.Ölkənin iqtisadi coğrafi mövqeyi 2.Dünya bazar konyukturası 3.Ekoloji problemlərin 
güclənməsi 4.İqtisadiyyatın və elmi-texniki inkişafın mövcud səviyyəsi 5.ETT-nin dünya üzrə 
inkişaf səviyyəsi (Çəki: 1) 

 
1, 2, 3

 
2, 3, 5

 
2, 4, 5

 
2, 3, 4

 
1, 3, 4

 
 
Sual: BƏB nədir? (Çəki: 1) 

 
BƏB-ü koperativ əməyin əmək məhsuldarlığını artırmağa imkan verən xüsusi, 

konkretləşmiş vəzifə və funksiyalar baxımından ixtisaslaşmasıdır 

 
BƏB-ü müxtəlif ölkələrin müəyyən əmtəə və xidmətlərin istehsalı üzrə 

ixtisaslaşdıqları və sonradan bu əmtəə və xidmətlərlə mübadiləni həyata keçirdikləri 
qarşılıqlı surətdə asılı olan istehsalın təşkili sistemi və ya üsuludur 

 BƏB-ü işçinin və ya müəsisənin məhsul və xidmətlərin istehsalı prosesinin 
müəyyən bir hissəsi üzrə ixtisaslaşmasıdır 

 
BƏB-ü ayrı-ayrı təsərüfat subyektlərinin müxtəlif əmtəə və xidmətlərin 

istehsalında ixtisaslaşmaları və sonradan bu əmtəə və xidmətlərlə mübadilənin baş 
verdiyi əməyin təşkili sistemi və ya üsuludur 

 
BƏB-ü işçinin və ya müəsisənin xüsusi məhsul və xidmət istehsalı sahəsində 

ixtisaslaşmasıdır 

 
 
Sual: Beynəlxalq ixtisaslaşmanın inkişaf istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
İstehsal, firma, texnalogiya üzrə ixtisaslaşma 

 
Mərhələ ixtisaslaşması, detal üzrə ixtisaslaşma, predmet ixtisaslaşması 

 Ayrı-ayrı ölkələr, ölkə qurupları, regionlar üzrə ixtisaslaşma 



 
Firmalararası, ölkələr, ölkə qurupları üzrə ixtisaslaşma 

 Detal üzrə ixtisaslaşma , predmet ixtisaslaşması, firmalararası ixtisaslaşma

 
 
Sual: Ölkənin beynəlxalq ticarətdən asılılığın əsas göstəricisi: (Çəki: 1) 

 
İxracın artım tempinin ÜDM-un artım tempini üstələməsi

 
İdxalat/ ÜDM 

 
(idxalat+ ixracat)/ÜDM 

 
İdxalın artım tempinin ÜDM-un artım tempini üstələməsi 

 
İxracat/ÜDM 

 
 
Sual: Əmək bölgüsü haqda fikirlərdən hansı doğrudur: (Çəki: 1) 

 
Əmək bölgüsü istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması və mübadiləsinə əsaslanır 

 
Əmək bölgüsü məcmu məhsul istehsalının və ticarətin genişlənməsinə, 

kapitalizmin inkişaf etməsinə və sənayeləşmə prosesinin dərinləşməsinə səbəb 
olmuşdur 

 
Əmək bölgüsünün 2 növü var 

 
Əmək bölgüsü işsizlik riskin aradan qaldırır 

 
İşi monotonlaşdırmır 

 
 
Sual: İxtisaslaşmaya aid xüsusiyyətlər: 1) İxtisaslaşma qapalı ticarətin olmasını zəruri edir. 2) 
İxtisaslaşma ölkə rifahının artmasının əsas şərtlərindən biridir. 3) İfrat ixtisaslaşma ifrat aslılıq 
doğurur. 4) İxtisaslaşma milli iqtisadiyyatdan fərqli olaraq beynəlxalq iqtisadi cəmiyyətin əsas 
prinsiplərindən biri deyil. (Çəki: 1) 

 1, 2

 
2, 3

 
4, 1

 
3, 4



 
1, 3

 
 
Sual: Ölkələrin xarici ticarətə qoşulma səbəblərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 yerli istehsalın yetərsizliyi 

 
ixtisaslaşma 

 nisbi üstünlüklər 

 
xərcləri azaltmaq 

 ictimai və mədəni seçimlər

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarətdərisklər hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1) 

 
siyasi və iqtisadi 

 sosial və iqtisadi 

 
təşkilati və iqtisadi

 sosial və texniki 

 
siyasi və sosial 

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarətə təsir edən amillərə aid deyil: (Çəki: 1) 

 məsafə 

 
ixtisaslaşma 

 müharibələr 

 
biznes tsiklləri

 iqlim 

 
 
Sual: Məhsulun həyat dövrü teoreminin mərhələlərinə aid deyil. (Çəki: 1) 

 
yeni malın istehsalı kiçik miqyasdadır və daxili bazara istiqamətlənmişdir 



 
məhsul tam olaraq yetkinləşməmişdir.Satışlar əvvəlcə daxili bazara 

istiqamətlənmişdir, sonra isə ixracata başlanır 

 yenilikçi firma daxildə və xaricdə texnologiya lisenziyası verməyi qazanclı hesab 
etmir 

 
yerli istehsal daxili və xarici bazarları itirdikcə ölkədaxili istehsal sürətlə aşağı 

düşür 

 yenilikçi ölkə öz daxili bazarında da tamamilə neytrallaşdırıldığı anda məhsulun 
həyat dövrü tamamlanmış olur 

 
 
Sual: Aşağıdakı variantlardan biri Beynəlxalq rəqabət üstünlüyünün detirminantlarına daxil 
deyil. (Çəki: 1) 

 Sərbəst sektorlar 

 
Faktor şərtləri 

 Tələb şərtləri 

 
Kənar və əlaqəli sektorkar 

 Firma strategiyaları,struktur və rəqabət

 
 
Sual: Paul Krugman tərəfindın irəli sürülən modern baxışa aid deyil. (Çəki: 1) 

 
İndi heç bir yeganə, periferik ticarət sektoru yoxdur 

 Hər sektor klasterdəki digər hər bir sektorun rəqabət qabiliyyətini 
möhkəmləndirir 

 
İndi milli iqtisadiyyat ticarət bazarları vasitəsilə digər ölkələrlə dərin inteqrasiya 

yoluna düşmüşdür 

 Ticarət sektorları milli iqtisadiyyatın digər sektorları ilə qaynayıb qarışmışdır 

 
Bazarlar artıq milli deyil, qlobaldır 

 

BÖLMƏ: YENI-1 

Ad Yeni-1 

Suallardan 42 

Maksimal faiz 42 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 5 % 

 
 

Sual: İki ölkə arasında konkret məhsul üzrə azad ticarət mübadiləsi nəyi təmin edir? (Çəki: 1) 

 idxalatçı olkədə məhsul istehsalçılarının gəlirlərinin artımını 

 
ixracatçı ölkədə mövcud məhsul istehlakçılarının xərclərinin azalmasını 

 idxalatçı ölkənin müvafiq gəlirinin azalması hesabına ixracatçı ölkənin gəlirinin 
artımını 

 
ixracatçı ölkədə məhsul istehsalçılarının gəlirinin artımına 

 ixracatçı ölkənin müvafiq gəlirinin azalması hesabına idxalatçı ölkənin gəlirinin 
artımına 

 
 
Sual: M. Porterin nəzəriyyəsində sahələrin milli rəqabət qabiliyyətinin klasterləri dedikdə 
hansı parametrlər nəzərdə tutulur (Çəki: 1) 

 
yaxın, təminedici, bir birini qarşılıqlı tamamlayan sahələrin mövcudluğu

 firmanın strategiyası, təşkilatı strukturu, rəqabət mühiti 

 
milli rəqabət üstünlüklərinin formalaşmasında dövlət siyasəti 

 tələb parametrləri 

 
amil şərtləri 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı ixrac kvotasına təsir göstərən amillər sırasına aid deyil? (Çəki: 1) 

 iqtisadiyyatın sahə strukturu 

 
daxili bazarın həcmi 

 ölkənin iqtisadi potensialı 

 
elmi texniki informasiya 

 ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi

 
 



Sual: Nisbi ixrac ixtisaslaşma əmsalı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1) 

 
BƏB prosesinə cəlb olunan ölkə resurslarının xüsusi çəkisini 

 
milli məhsulun reallaşma prosesinin xarici bazarlardan asılılıq səviyyəsini 

 
daxili istehlakın və istehsalın xarici bazarlardan asılılıq səviyyəsini 

 
mövcud ölkənin dünya təsərrufatında konkret məhsulun istehsalı və satışı üzrə 

ixtisaslaşmasını 

 
ölkədaxili istehsal və ixracın həcminin artım templəri arasındakı nisbəti 

 
 
Sual: Rıbçinski teoremi aşağıdakı fikri təsdiq edir: (Çəki: 1) 

 
əmək təklifi artdıqda kapitaltutumlu sahələrdə gəlir artır, əməktutumlu sahələrdə 

gəlir azalır 

 
əmək təklifi artarsa, əməktutumlu sahələrdə gəlir artır, kapitaltutumlu sahələrdə 

isə azalır 

 
əmək təklifi artıqda kapitaltutumlu sahələrdə istehsalın həcmi genişlənir, 

əməktutumlu sahələrdə isə azalır 

 
əməyə təklifin artması əməktutumlu sahələrdə istehsal artımı, kapital tutumlu 

sahələrdə isə istehsalın azalması ilə müşahidə olunur 

 məhsul istehsalı daha aşağı alternativ xərclərə əsaslanır 

 
 
Sual: Gomruk rüsumu müəyyən edilən idxal məhsuluna qiymət artımı real olaraq kim 
tərəfindən odənilir? (Çəki: 1) 

 
ixracatçı ölkənin istehsalçısı

 
ixracatçı ölkənin höküməti 

 
idxalatçı- müəssisə 

 
idxalatçı ölkənin istehlakçısı 

 
idxalatçı ölkənin höküməti 

 
 
Sual: İdxal rüsumu ilə idxal kvotası arasindakı fərqi müəyyənləşdirin: (Çəki: 1) 



 
rüsum dövlətə gəlir gətirmir, kvota isə gəliri təmin edir 

 kvota daxili bazara idxal məhsullarının axınını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə 
tətbiq edilə bilər, rüsum isə bu məqsədlər üçün istifadə edilmir 

 
rüsum idxal məhsullarının daxili bazara axınını tam dayandıra bilər, kvota bu 

məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz 

 kvota tarifə nisbətən yerli istehsalçıları xarici rəqabətdən qorumaq ücün daha 
etibarlı vasitədir 

 
kvota dövlət tərəfindən, rüsum isə məhsul istehsalçıları tərəfindən müəyyən 

edilir 

 
 
Sual: Adları çəkilən dünyanın aparıcı ölkələrindən hansında işsizlik səviyyəsi daha yüksəkdir: 
(Çəki: 1) 

 
ABŞ 

 Boyük Britaniya

 
Fransa 

 Almaniya 

 
Italiya 

 
 
Sual: Dünyanın aparıcı ölkələr arasında inflyasiya səviyyəsi yüksək olan ölkə hansıdır? (Çəki: 
1) 

  Fransa 

 
 Almaniya 

 
İtaliya 

 
Boyük Britaniya

 ABŞ 

 
 
Sual: Mal və xidmətlər üzrə beynəlxalq ticarətin həcm göstəricilərinə hansı aid deyil? (Çəki: 
1) 



 
xarici ticarət dövriyyəsi

 ümumi ticarət 

 
ticarət balansı saldosu 

 təkrar ixrac 

 
təkrar idxal 

 
 
Sual: Aşağıdakı göstəricilərdən hansı beynəlxalq ticarətin nəticələrini əks etdirir ? (Çəki: 1) 

 xidmət balansı saldosu 

 
beynəlxalq ticarətin artım tempi

 ixracın artım tempi 

 
beynəlxalq ticarətin fiziki həcmi 

 xarici ticarət dövriyyəsi 

 
 
Sual: Digər ölkənin bazarında malların nominal dəyərindən aşağı satışı belə adlanır: (Çəki: 1) 

 
Dempinq 

 Konsiqnasiya 

 
Barter 

 Komissiya müqaviləsi

 
Beynəlxalq yardım 

 
 
Sual: Advalor gömrük rüsumu: (Çəki: 1) 

 
İdxal edilən malların qiymətinə nəzərən faizlə təyin edilən rüsumdur

 
Malın bir vahidinin dəyəri əsasında təyin edilən rüsumdur 

 
Ölkələrin qarşılıqlı tarif güzəştləri nəticəsində yaranmış rüsumdur 

 
Malların endirilmiş qiymətlərlə satışı zamanı təyin edilən rüsumdur 



 
Milli istehsalçının müdafiəsi üçün təyin edilən rüsumdur 

 
 
Sual: Spesifik gömrük rüsumu: (Çəki: 1) 

 
İdxal edilən malların qiymətinə nəzərən faizlə təyin edilən rüsumdur

 
Malın bir vahidinin dəyəri əsasında təyin edilən rüsumdur 

 Ölkələrin qarşılıqlı tarif güzəştləri nəticəsində yaranmış rüsumdur 

 
Malların endirilmiş qiymətlərlə satışı zamanı təyin edilən rüsumdur 

 Milli istehsalçının müdafiəsi üçün təyin edilən rüsumdur 

 
 
Sual: Aşağıdakılar beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodudur: (Çəki: 1) 

 
Spesifik rüsumlar 

 Lisenziyalaşdırma 

 
Dempinq 

 Arbitraj 

 
Beynəlxalq təşkilatların qərarları

 
 
Sual: Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metoduna aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 
1) 

 Spesifik rüsumlar 

 
Kvotalaşdırma 

 Dempinq 

 
Arbitraj 

 Beynəlxalq təşkilatların qərarları

 
 
Sual: Qlobal ticarət-preferensiya sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 
Ölkələrin öz ticarət tərəfdaşlarına gömrük-tarif güzəştləri etməsini 



 
İnkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə gömrük-tarif güzəştləri 

etməsini 

 
İqtisadi qruplaşmalar arasında preferensial ticarət əməkdaşlığını 

 
Avropa İttifaqının öz yeni üzvlərini iqtisadi cəhətdən dəstəkləməsi sistemini 

 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələr barəsində proteksionist 

tədbirlərini 

 
 
Sual: Qlobal preferensiyalar sistemi aşağıdakılar tərəfindən hazırlanıb: (Çəki: 1) 

 
UNIDO (BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı) 

 UNCTAD (BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı) 

 
WTO (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) 

 Avropa İttifaqı tərəfindən NAFTA (Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası) ilə 
birlikdə 

 
UNDP (BMT-nin İnkişaf Proqramı) 

 
 
Sual: Beynəlxalq praktikada ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin birbaşa metodu 
aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 
Malların birbaşa son istifadəçiyə çatdırılmasını 

 
Maliyyə alətlərindən istifadə etmədən mallara görə ödənişin birbaşa həyata 

keçirilməsini 

 
Ticarət vasitəçilərindən istifadə edilməklə malların alışını və satışını 

 
Satılmış malların birbaşa alıcının anbarına çatdırılmasını 

 
Birja və hərraclarda alqı-satqını 

 
 
Sual: Beynəlxalq praktikada ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin dolayı metodu 
aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 Malların birbaşa son istifadəçiyə çatdırılmasını 

 
Maliyyə alətlərindən istifadə etmədən mallara görə ödənişin birbaşa həyata 



keçirilməsini 

 
Ticarət vasitəçilərindən istifadə edilməklə malların alışını və satışını 

 
Satılmış malların birbaşa alıcının anbarına çatdırılmasını 

 
Birja və hərraclarda alqı-satqını 

 
 
Sual: İdxal tarifinin tətbiq edilməsi tərəfdarları aşağıda sadalanan dəlillərdən hansıları irəli 
sürürlər? (Çəki: 1) 

 tariflər iqtisadi artımı sürətləndirir; 

 
tariflər vergi yükünün artmasına səbəb olur; 

 tariflər milli istehsalın gənc sahələrini müdafiə edir, dövlət büdcəsinin 
doldurulması mənbəyi kimi çıxış edir, milli təhlükəsizliyin, ölkənin beynəlxalq 
nüfuzunun, onun mədəniyyət və ənənələrinin möhkəmləndirilməsinə kömək edir; 

 
tariflər məşğulluğun artmasına, ixracın inkiçafına gətirib çıxarır; 

 tariflər inflyasiyanın qarşısını alır. 

 
 
Sual: Ticarət siyasətinin gizli metdalarına aiddir: (Çəki: 1) 

 
idxal rüsumu və kvotası; 

 vergi və rüsumlar, texniki maneələr, dövlət tədarükləri, daxili komponentlərin 
tətbiqi; 

 
ixraçat üçün münasib tarif; 

 idxalatın “könüllü” məhdudiyyəti; 

 
subsidiyalaşdırma və kreditləşdirmə. 

 
 
Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin maliyyə metodlarına aiddir: (Çəki: 1) 

 gömrük kvotası və gömrük rüsumları; 

 
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “könüllü” məhdudiyyətlər;

 subsidiyalar, kreditləşdirmə, dempinq; 



 
dövlət tədarükləri; 

 vergi və rüsumlar, texniki maneələr; 

 
 
Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-iqtisadi metodlarına aiddir: (Çəki: 1) 

 
subsidiyalar, kreditləşdirmə, dempinq; 

 müqavilə və razılaşmalar; 

 
dövlət tədarükləri; 

 vergi və rüsumlar; 

 
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “könüllü” məhdudiyyətlər;

 
 
Sual: İxracatın stimullaşdırılmasının əsas vasitəsi aşağıdakıdır: (Çəki: 1) 

 
İxracatın lisenziyalaşdırılması; 

 
İxracatın və ixracat kreditlərinin dövlət sığortası 

 
İxracatçıları məlumatlandırılması və konsultasiya edilməsi;

 
İxracatın dövlət tərəfindən kreditləşdirilməsi; 

 
İxracatın birbaşa subsiyalaşdırılması. 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodlarına aiddir? 
(Çəki: 1) 

 
Aksiz vergiləri; 

 Kvotalaşdırma; 

 
Gömrük rüsumları; 

 
Əlavə dəyər vergisi;

 
İxracat rüsumları 

 
 
Sual: Kompensasiya rüsumları: (Çəki: 1) 



 
beynəlxalq ticarətin operativ tənzimlənməsi üçün tətbiq edilən rüsumlardır; 

 istehsalı zamanı birbaşa və ya dolayı olaraq subsidiyadan istifadə edildiyi 
malların idxalına qoyulan rüsumlardır; 

 
daxili bazarda aztapılan malların kənara çıxarılması zamanı ixraca qoyulan 

rüsumlardır; 

 ölkə ərazisinə idxal edən ölkədəki nominal qiymətindən daha aşağı qiymətə 
malların gətiriməsi zamanı təbiq edilən rüsumlardır; 

 
yerli və xarici mallar arasında qiymətlərin tarazlaşdırılması üçün istifadə olunan 

rüsumlardır. 

 
 
Sual: Hesablaşma metodlarına görə rüsumları aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 

 
ixrac, idxal, tranzit 

 
mövsümi, anti-dempinq, kompensasiya,

 
müstəqil, konversiyalı, preferensial, 

 
nominal, effektiv 

 
advalor, spesifik, qarışıq. 

 
 
Sual: Anti-dempinq rüsumlarının tətbiqinin məqsədi: (Çəki: 1) 

 
ölkədə ixracatı stimullaşdırmaq, 

 
ölkədə idxalatı stimullaşdırmaq, 

 
ölkənin tranzit potensialından səmərəli istifadə, 

 yerli istehsalatçının ədalətsiz rəqabətdən müdafiəsi, 

 
yerli istehsalçıların keyfiyyətsiz məhsullardan müdafiəsi.

 
 
Sual: Xarakterinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 

 mövsümi, anti-dempinq, kompensasiya,

 
ixrac, idxal, tranzit 



 
müstəqil, konvesiyalı, preferensial 

 advalor, spesifik, qarışıq, 

 
nominal, effektiv 

 
 
Sual: Lisenziyalaşdırma nədir: (Çəki: 1) 

 dövlət sərhəddini keçən predmetlərə münasibətdə tətbiq olunan gömrük 
prosedurları məcmusu; 

 
müqavilə bağlanması üçün icazə; 

 gömrük deklarasiyasının verilməsi üçün icazə; 

 
müəyyən əmtəə növünün idxal və ixracı həcminə dövlət tərəfindən təyin edilmiş 

məhdudidyyət; 

 müəyyən ixrac və ya idxal sövdələşmələrinin həyata keçirilməsinə icazə. 

 
 
Sual: Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının əsas səbəbi nədir? (Çəki: 1) 

 
Yeni texnologiya və bilikləri əldə etmək imkanı 

 Ölkələr arasında təsir dairələrinin bölgüsü 

 
İqtisadi inkişaf üçün əlverişli imkanların əldə edilməsi

 Xammal və enerji bazarlarının əldə edilməsi 

 
Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi 

 
 
Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün əsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1) 

 Beynəlxalq kooperasiya 

 
Detallar üzrə ixtisaslaşma 

 
Əməyin ümumi bölgüsü 

 
Əməyin fərdi bölgüsü 

 
Əməyin sahələr üzrə bölgüsü



 
 
Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
Ölkələrin milli bazarı 

 
Əmtəə və xidmətlərlə beynəlxalq ticarət

 
Kapitalın beynəlxalq hərəkəti 

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

 
İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti 

 
 
Sual: Əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin 
istehsalı harada yerləşdirilir: (Çəki: 1) 

 anjaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində

 
əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə 

 istənilən ölkədə 

 
əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

 postsosialist ölkələrində 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan biri ölkənin BƏB-də iştirakına təsir edən amillərdən deyil: (Çəki: 1) 

 
Ölkənin orta ölçülü müəssisələrinin zəif inkişafı 

 Ölkənin daxili bazarının həjmi 

 
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi 

 Ölkənin təbii resurslarla təminatı 

 
Ölkə iqtisadiyyatının strukturunda sənayenin baza sahələrinin xü¬su¬si çəkisi

 
 
Sual: Dünya tijarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə tija¬rətin həjmi daha sürətlə artır: 
(Çəki: 1) 

 hasilediji sənaye sahəsi 



 
kənd təsərrüfatı sahəsi 

 emalediji sənaye sahəsi 

 
yüngül sənaye sahəsi 

 ovçuluq və balıqçılıq sahəsi

 
 
Sual: Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansı¬lar¬dır: (Çəki: 1) 

 
E.Xekşer, Q.Xaberler 

 A.Smit, D.Rikardo 

 
R.Vernon, J.Kravis 

 M.Porter, B.Olin 

 
P.Samuelson, V.Stolper

 
 
Sual: M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları 

 
əldə edilə bilən təbii resursların mövjudluğu 

 
əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi

 
qlobal rəqabət strategiyasına keçilməsi 

 istehsalın yeni texnologiya və komponentlərinin tətbiqi 

 
 
Sual: Gömrük rüsumlarına jəlb edilərək, həmin rüsumların dərəjəsini əks etdirən 
sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısına: (Çəki: 1) 

 
gömrük tarifinin növü deyilir

 gömrük rüsumları deyilir 

 
gömrük tarifləri deyilir 

 aksiz vergisi deyilir 



 
əlavə dəyər vergisi deyilir 

 
 
Sual: Əmtəənin həyat silsiləsi konsepsiyasının müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

 V.Leontyev

 
E.Xekşer 

 O.Olin 

 
J.Damninq 

 R.Vernon 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan biri qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli me¬tod¬¬la¬rın¬dan deyil: (Çəki: 
1) 

 
dövlət alışları 

 texniki maneələr 

 
vergi və yığımlar 

 subsidiyalar 

 
yerli komponentlərin olması tələbi

 

BÖLMƏ: YENI-3 

Ad yeni-3 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: TMK-rın idarəetmə sisteminə tələb olunan sistemli tələblərinə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 Muəyyən muhitə gorə sistemin proqnozlaşdırılmasının mumkunluyu; 

 
Olkənin reqionların sosial-iqtisadi rayonlaşmasının planlaşdırılması; 



 
Sistemin dağılmasına təsir edən meyllərin aradan qaldırılması qabiliyyəti; 

 Dəyişkən muhitə adaptasiya qabiliyyəti; 

 
Strukturun dəyişməsi zamanı imkanların və fəaliyyətin variantların 

formalaşması; 

 
 
Sual: Tədiyyə balansının debet hissəsinə hansı əməliyyatlar yazılır? (Çəki: 1) 

 
İxrac əməliyyatları 

 
İdxal əməliyyatları 

 Olkədən valyuta cıxmasına səbəb olan əməliyyatlar 

 
Olkənin digər olkələrdən aldığı borcları əks etdirən əməliyyatlar

 Olkəyə valyuta gətirən əməliyyatlar 

 
 
Sual: Umumi bazar nə vaxt yaradılmış hesab olunur? (Çəki: 1) 

 
Birliyə daxil olan olkələr arasında istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti təmin 

olduqda 

 Vahid iqtisadi siyasət, umumi valyuta və milli ustqurum orqanlarının 
tənzimlənməsinə əsaslanan tam inteqrasiya yaradıldıqda 

 
Əmtəələrin olkələrarası satışına hec bir məhdudiyyət qoyulmadıqda 

 Uzv olkələrə vahid gomruk rusumu tətbiq edildikdə 

 
Azad ticarət zonaları yaradıldıqda 

 
 
Sual: İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına hansı ölkələr daxildir? (Çəki: 1) 

 Yalnız inkişaf etmiş baza iqtisadiyyatı ölkələri daxildir 

 
Yalnız inkişaf etmiş Avropa ölkələri daxildir 

 
İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələr və bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələr 

daxildir 

 
Üzvlər sırasına bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələr daxildir 



 
İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr və 

Mərkəzi Şərqi Avropanın keçid iqtisadiyyatlı ölkələri daxildir 

 
 
Sual: Avropa inteqrasiyasında böhranın əsas səbəbini göstərin. (Çəki: 1) 

 Üzv ölkələr arasında bir cari ticarət məhdudiyyətlərinin mövcudluğu 

 
Ümumi iqtisadi siyasətin olmaması 

 Ümumi valyuta sisteminin tətbiq edilməməsi 

 
Üzv ölkələrin inkişaf səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsi

 Demokratik prinsiplərin pozulması 

 
 
Sual: «ABŞ-ın Ceneral Motors» şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir? (Çəki: 1) 

 
pərakəndə satış 

 neft emalı 

 
avtomobil və paket istehsalı

  energetika 

 
çoxsahəli 

 

BÖLMƏ: YENI-2 

Ad yeni-2 

Suallardan 48 

Maksimal faiz 48 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 5 % 

 
 

Sual: ÜTT-nın yaradılması haqqında əsas sənəd? (Çəki: 1) 

 Mərakeş Sazişi

 
Uruqvay Sazişi 



 
Cenevrə Sazişi 

 GATT Sazişi 

 
GATS Sazişi 

 
 
Sual: Hansı ticarət danışıqları (raundu) nəticəsində ÜTT yaradılıb? (Çəki: 1) 

 Tokyo Raundu 

 
Uruqvay Raundu

 Kennedi Raundu 

 
Geneva Raundu 

 Dilon Raundu 

 
 
Sual: Uruqvay raundu hansı illərdə davam etmişdir? (Çəki: 1) 

 
1986-1993

 1983-1994

 
1986-1995

 1984-1995

 
1980-1993

 
 
Sual: ÜTT-nın çoxtərəfli ticarət sazişləri hansı sahələri əhatə edir? (Çəki: 1) 

 gömrük tarifləri, kənd təsərrüfatı 

 
mallar, xidmətlər, əqli mülkiyyət hüququ

 mallar, gömrük tarifləri, subsidiyalar 

 
mallar, xidmətlər 

 
mallar, xidmətlər, kənd təsərrüfatı 

 
 



Sual: ÜTT-nın ali orqanı hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Nazirlər Şurası 

 
Baş Şura 

 
Nazirlər Konfransı

 
Baş Katiblik 

 Məhkəmə 

 
 
Sual: Keçmiş Sovet ölkələrindən hansılar hazırda ÜTT-in üzvüdür? (Çəki: 1) 

 
Ukrayna, Kazakstan, Gürcüstan və Moldova 

 Ermənistan, Gürcüstan, Özbəkistan və Moldova

 
Kazaxıstan, Gürcüstan, Moldova və Ermənistan 

 Gürcüstan, Moldova, Ermənistan və Qırğızıstan 

 
Ukrayna, Azərbaycan, Qazaxıstan və Moldova 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarət münasibətlərini tənzimləyən təşkilatdır? (Çəki: 
1) 

 
BYİB 

 
BVF 

 
BƏT 

 
YUNKTAD

 YKTAD 

 
 
Sual: Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü hansı müsbət nəticələr verə 
bilər: (Çəki: 1) 

 Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə tam təminat verilər 

 
Azərbaycanın xarici borcları silinə bilər 



 
Azərbaycana daha ağır şərtlərlə kreditlər ayrıla bilər 

 Azərbaycana daha ağır şərtlərlə kreditlər ayrıla bilər 

 
Azərbaycanın xarici ölkələrdə ticarətində məhdudiyyətlər aradan götürülər

 Azərbaycana investisiya axınları sürətlə artar 

 
 
Sual: ÜTT-nin əsas vəzifəsi nədir: (Çəki: 1) 

 
İEÖ üçün əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq 

 
İqtisadi cəhətdən zəif olan ölkələrin xarici ticarət siyasətini formalaşdırmaq

 
Ticarət məhdudiyyətləri və gömrük tariflərinin liberallaş¬dırıl¬ma-sından 

 
İEO-də gömrük tariflərinin yüksəldilməsi 

 
Üzvü olmayan ölkələrə qarşı proteksionist siyasəti dəstəkləməkdən. 

 
 
Sual: ÜTT-nin əsas funksiyalarına daxil deyil (Çəki: 1) 

 Üzv ölkələr arasında ticarət mübahisələrinin aradan qaldırılması

 
Yeni üzvlərin qəbul edilməsi 

 Üzv ölkələrin tacarət siyasətinin müşahidə edilməsi 

 
Digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

 BMT-nin əsas orqanlarına hesabat verilməsi 

 
 
Sual: Azərbaycan hansı vaxtdan ÜTT-də müşahidəçi statusuna malikdir və ilk dəfə nə vaxt 
işçi qrupunun ölkə üzrə yığıncağı keçirilmişdir? (Çəki: 1) 

 
1995, 2000, Nyu York 

 1997, 2002, Cenevrə 

 
1996, 2001, Minsk 

 1998, 2004, Ankara 



 
1993, 2006, Stokholm

 
 
Sual: İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində xarici investisiyalar yatırmaq üçün 
imkanlar: (Çəki: 1) 

 Hüdudsuzdur 

 
getdikcə artır 

 faktiki olaraq yox dərəcəsindədir

 
nisbətən azalır 

 məhdudlaşdırılır 

 
 
Sual: Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir: (Çəki: 1) 

 
birbaşa investisiyalar

 dövlət investisiyaları 

 
ssudalar 

 fərdi investisiyalar 

 
fərdi kreditlər 

 
 
Sual: İşçi qüvvəsinin cəlb edən ən əsas mərkəzlər hansılardır? (Çəki: 1) 

 Yaxın Şərqin neft hasil edən ölkələri

 
ABŞ və qərbi Avropa 

 Avstraliya və Yeni Zelandiya 

 
Asiya-Sakit Okean regionu ölkələri 

 
Şərqi Avropa ölkələri və Rusiya 

 
 
Sual: Beynəlxalq valyuta mühasibətlərinin sürətli inkişafını şərtləndirən əsas amil hansıdır: 
(Çəki: 1) 



 
beynəlxalq münasibətlərin mürəkkəbləşməsi 

 dünya bazarının və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin formalaşması

 
elmi-texniki tərəqqinin inkişafı 

 coğrafi kəşflər 

 
inteqrasiya bloklarının yaranması 

 
 
Sual: Dünya valyuta sistemi yaranmışdır: (Çəki: 1) 

 XVII- əsrdə 

 
XVIII - əsrin ortalarında

 XIX - əsrin ortalarında 

 
XX - əsrin əvvəllərində 

 XX - əsrin sonunda 

 
 
Sual: Qanunvericiliyə görə iki valyuta arasındakı nisbətə: (Çəki: 1) 

 
valyuta kursu deyilir 

 valyuta paritetı deyilir 

 
valyuta kursu rejimi deyilir

 qızıl paritet deyilir 

 
sikkə pariteti deyilir 

 
 
Sual: Portfel investisiyalar nə jür həyata keçirilir: (Çəki: 1) 

 texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə 

 
pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə 

 
ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə 

 
elmi tədqiqatların nətijələri ilə mübadilə yolu ilə 



 
[yeni müəssisələrin tikintisini həyata keçirmək yolu ilə

 
 
Sual: Xarici əmək qüvvəsini cəlb edən ölkə hansı üstünlük əldə edir. (Çəki: 1) 

 Məhsulun rəqabət qabiliyyəti artır 

 
əməyə olan tələbat azalır 

 
əməyə olan tələbat artır 

 
milli və sosial problemlər aradan çıxır. 

 dini görüşlər sferasında heç bir problem yaranmır

 
 
Sual: SDR-in dəyəri necə hesablanır: (Çəki: 1) 

 
qızılın bazar qiyməti ilə 

 BVF-nun üzvü olan bütün ölkələrin valyutalarının mübadilə kursu ilə

 
orta valyuta kursu ilə 

 avro və dolların nisbəti ilə 

 
dörd aparıcı valyutanın gündəlik bazar mübadilə kursu ilə 

 
 
Sual: Bretton-Vuds müqaviləsinə əsasən hansı valyutaya qızıla dəyişilmək sahəsində güzəşt 
edilmişdir: (Çəki: 1) 

 ABŞ dollarına 

 
alman markasına 

 ingilis funt-sterlinqinə

 
fransız frankına 

 holland quldeninə 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini şərtlən¬dirən amillərdən deyil: 
(Çəki: 1) 



 
dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin 

üst-üstə düşməməsi 

 yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması 

 
kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu 

 kapital qəbul edən ölkədə daha aşağı ekoloji standartların olması 

 
rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması 

 
 
Sual: Dünya valyuta sisteminin tərkibinə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şəraiti 

 
milli valyuta pariteti 

 dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar

 
valyuta məzənnələri reciminin tənzimlənməsi 

 valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi 

 
 
Sual: Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkənin hansı üstünlükləri vardır: (Çəki: 1) 

 
valyuta məhdudiyyəti tətbiq etmək lüzumunun olmaması 

 tədiyyə balansının kəsirini milli valyuta ilə bağlamaq imkanı 

 
daxili iqtisadi siyasətin xarici tarazlıq məqsədinə tabe edilməsi

 valyutanın devalvasiyasına məcbur olmamaq 

 
valyuta revalvasiyasına məcbur olmamaq 

 
 
Sual: Spot-bazar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 valyutanın nəqliyyatla çatdırılması bazarı 

 
valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı 

 ABŞ dolları və yapon ienası satılan bazar



 
Aİ ölkələrinin valyuta bazarları 

 Sinqapur valyuta birjası 

 
 
Sual: Birbaşa xarici investisiya dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

 
Bank köçürmələri ilə kapitalın başqa ölkəyə keçirilməsi 

  xarici ölkələrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerləşdirilməsi

 
ixrac olunan kapitalın üzərində nəzarətin təmin olunması 

 kapitalın texnologiya formasında ixrac edilməsi 

 
kapitalın pul şəklində ixrac edilməsi 

 
 
Sual: SDR-in səbətinə hansı ölkənin milli pul vahidi daxil deyil? (Çəki: 1) 

 ABŞ dolları 

 
 Avro 

 Yapon ienası 

 
İtalyan lirəsi 

 
İngilis funt sterlinqi

 
 
Sual: Tədiyyə balansının kəsiri (defisiti) aşağıdakı tədbirlərlə aradan qaldırılır: (Çəki: 1) 

 
milli valyutanın devalvasiyası ilə 

 faiz dərəcələrinin aşağı salınması yolu ilə 

 
Ölkənin xarici aktivlərinin artırılması ilə 

 xarici borcların və faiz dərəcələrinin artımı ilə

 
Valyuta məhdudiyyətlərinin tətbiqi ilə 

 
 
Sual: Xarici işçi qüvvəsini istifadə edən ölkə hansı üstünlüklərə malik olur? (Çəki: 1) 



 
məhsulun rəqabətqabiliyyətinin yüksəlməsi 

 
əməyə olan tələbin azalması 

 
Əmək bazarında təklifin aşağı düşməsi 

 Cəmiyyətin sosial sabitliyinin möhkəmlənməsi

 
Etnik konfliktlərin azalması 

 
 
Sual: Birbaşa xarici investisiya axınından resipiyent ölkə aşağıdakı üstünlükləri əldə edir. 
(Çəki: 1) 

 Ölkəyə yeni texnologiya axınını stimullaşdırır. 

 
Büdcəyə vergi daxilolmalarını artırır. 

 Ölkədə məşğulluq səviyyəsini yüksəldir. 

 
Yerli idarəetmə personalının keyfiyyətinin yüksəlməsinə imkan yaradır

 Sadalananların hamısı doğrudur. 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı valyuta məzənnəsinə təsir göstərən amillərə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
Pul kütləsinin həcmi müxtəlif ölkələrdə 

 Faiz dərəcələrində olan fərqlər 

 
Ekspansionist və restruksionist iqtisadi siyasət

 Tədiyyə balansı 

 
Antiinhisar siyasəti 

 
 
Sual: D.Daningin eklektik modelinin əsas mahiyyətini göstərin. (Çəki: 1) 

 Xarici firmanın müqayisəli, beynəlmiləlləşmə üstünlüklərinə malik olması

 
Xarici firmanın inhisar üstünlüklərinə malik olması 

 Xarici firmanın portfel investisiyalara üstünlük verməsi 



 
Xarici firmanın yalnız sahibkarlıq təcrübəsinə üstünlük verməsi 

 Xarici firmanın ucuz kreditlərdən istifadə imkanlarının geniş olması 

 
 
Sual: Emiqrasiya prosesinin ixracatçı ölkə üçün əsas üstünlüyünü qeyd edin: (Çəki: 1) 

 
Elmi-texniki potensialın artım tempinin yüksəlməsi 

 Milli gəlirin artımı 

 
Məhsul buraxılışının artımı və sosial gərginlik 

 
İşçi qüvvəsinin ixtisas səviyyəsinin yüksəlməsi və valyuta axını

 
İşçi qüvvəsinin dəyərinin aşağı düşməsi 

 
 
Sual: Beynəlxalq kapital hərəkətini müəyyən edən nisbi göstəricilərə aid deyil (Çəki: 1) 

 
İdxal və ixrac kapitalı əmsalı 

 
Xarici kapitala tələb əmsalı 

 Kapitalın idxal, ixrac saldosu 

 
Milli istehsalda xarici şirkətlərin xüsusi çəkisi 

 
Əvvəlki illə müqayisədə kapitalın idxal, ixracının artım templəri

 
 
Sual: B.Olinin nəzəriyyəsinə gorə beynəlxalq kapital hərəkətinin əsas səbəbləri hansılardır? 
(Çəki: 1) 

 
Kapitalın muxtəlif novlərinin beynəlxalq mobilliyə malik olması

 Mənfəət normasında movcud fərqlər 

 
Olkədə nisbi kapital artıqlığı 

 Gomruk baryerləri 

 
Muxtəlif olkələrin tədiyyə balansının qeyri-tarazlığı 

 
 
Sual: Valyuta məzənnəsi aşağıdakılarla xarakterizə edilir: (Çəki: 1) 



 
alıcılıq qabiliyyəti ilə muəyyən edilən milli valyutaların nisbəti 

 valyuta vahidinin qızıl məzmunu 

 
qızıl məzmununa muvafiq olaraq milli valyutaların nisbəti 

 BVF tərəfindən muəyyən edilən milli valyutalarən nisbəti 

 
mərkəzi bank tərəfindən muəyyən edilən milli valyutaların nisbəti

 
 
Sual: Birbaşa valyuta kotirovkası necə muəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 milli valyuta vahidinin muvafiq miqdarda xarici valyutaya bərabərləşdirilməsi 

 
xarici valyuta vahidinin muəyyən miqdarda milli valyutaya bərabərləşdirilməsi 

 digər iki valyuta məzənnəsinin nisbəti əsasında bir valyuta məzənnəsinin 
muəyyən edilməsi 

 
milli valyutanın qızıl məzmunu 

 xarici valyutanın qızıl məzmunu 

 
 
Sual: Milli valyutanın devalvasiyası nəticəsində idxal və ixracın qiyməti necə dəyişir? (Çəki: 
1) 

 
idxal qiyməti yuksəlir, ixrac isə aşağı duşur 

 həm ixrac, həm də idxal bahalaşır 

 
həm ixrac, həm də idxal ucuzlaşır 

 ixrac qiymətləri qalxır, idxal isə azalır 

 
ixrac qiymətlərində nisbətən dəyişiklik muşahidə edilir

 
 
Sual: Milli valyutanın revalvasiyası nəticəsində idxal və ixracın qiyməti necə dəyişir? (Çəki: 
1) 

 idxalın qiyməti qalxır, ixrac isə aşağı duşur 

 
həm ixrac, həm də idxalın qiyməti bahalaşır 



 
ixrac və idxal məhsullarının qiyməti ucuzlaşır 

 ixrac bahalaşır, idxal isə ucuzlaşır 

 
idxal məhsullarının qiymətində cuzi dəyişiklik muşahidə edilir

 
 
Sual: Aşağıda sadalanan valyuta məzənnəsinə təsir gostərən amillərin hansı doğrudur? (Çəki: 
1) 

 idxal olan tələb artdıqda milli valyuta məzənnəsi yuksəlir 

 
real faiz dərəcələrinin artımı milli valyuta məzənnəsinin yuksəlməsinə səbəb 

olur 

 olkəyə xarici turist axını digər şərtlər daxilində milli valyuta məzənnəsini aşağı 
salır 

 
olkədə pul kutləsinin artması milli valyuta məzənnəsinin yuksəlməsinə səbəb 

olur 

 
olkədə pul kutləsinin həcminin azalması milli valyuta məzənnəsinin aşağı 

enməsinə səbəb olur 

 
 
Sual: Dolayı valyuta kotirovkası necə muəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 milli valyuta vahidinin muvafiq miqdarda xarici valyutaya bərabərləşdirilməsi 

 
xarici valyuta vahidinin muəyyən miqdarda milli valyutaya bərabərləşdirilməsi 

 digər iki valyuta məzənnəsinin nisbəti əsasında bir valyuta məzənnəsinin 
muəyyən edilməsi 

 
milli valyutanın qızıl məzmunu 

 xarici valyutanın qızıl məzmunu 

 
 
Sual: Aciq iqtisadiyyatı hansı göstəricilərlə xarakterizə etmək olar (Çəki: 1) 

 
Daxili bazarın həcmi 

 Dövlət investisiyalarinin üstünlüyü 

 
Dövlət mülkiyyətinin üstünlüyü 



 
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə formaları

 Göstərilənlərin hec biri 

 
 
Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq əmək bölgüsü və beynəlxalq mübadilənin inkişafının 
nəticəsi kimi əldə olunur (Çəki: 1) 

 
İstehsalın səmərələliyi artır 

 Resurslara qənaət olunur 

 
Daha mütarəqqi texnologiyalar əldə edilir

 Yeni əməkdaşlıq sahələri yaranır 

 
Hər biri 

 
 
Sual: Azərbaycanda beynəlxalq neft müqaviləsində investorlar hansı halda gömrük 
vergilərdən azaddır (Çəki: 1) 

 Neft avadanlıqlarının idxalı 

 
Elm tutumlu yüksək texnologiyaların idxalı 

 Neft konsorsiumunun istehsal fəaliyyətinin təmin olunması üçün sənaye 
gurgularının və ehtiyat hissələrinin iı 

 
Hər biri 

 Heç biri 

 
 
Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsü ilə ictimai əmək bölgüsünün oxşar cəhətləri (Çəki: 1) 

 
İxtisaslaşma (1) 

 Mübadilə (2) 

 
İxtisaslaşma və mübadilə proses kimi qarşiliqli tamamlanması (3)

 (1), (2) və (3) 

 
Hec biri 

 



 
Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün formalarina aiddir (Çəki: 1) 

 
Beynəxlaq istehsal ixtisaslaşması

 
İstehsala qədər kooperasiya 

 
İstehsal kooperasiyası 

 Beynəlxalq sənaye əməkdaşlığı 

 
Hər biri 

 
 
Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkisafını sərtləndirən amillər (Çəki: 1) 

 elmi texniki tərəqqi (1) 

 
beynəlxalq istehsal kooperasiyası (2) 

 xammal və texnologiya mübadiləsi (3)

 
hec biri 

 
(1), (2) və (3) 

 
 
Sual: Beynəlxalq investisiyaların inkişafı hansı hesabatlar və təşkilatlar cərçivəsində təqdim 
edilir (Çəki: 1) 

 
World investment report (WTO) 

 World trade report (UNKTAD) 

 
World investment report (UNKTAD)

 Annual report (IMF) 

 
Statistical yearbook (WB) 

 
 
 

 
 

 


