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BÖLMƏ: XARICI TICARƏT ƏLAQƏLƏRI 

Ad 

Suallardan 

Maksimal faiz 

Sualları qarışdırmaq 

Suallar təqdim etmək 

 
 

Sual: İxrac və idxal dəyərinin f

 
Ticarət saldosudur 

 Ticarət dövriyyəsidir 

 Xarici ticarət balansıdır

 
Dünya tələbatının həcmidir

 
Dünya təklifinin həcmidir

 
Sual: Bütün ölkələrin xarici ticar
münasibətləri necə adlanır: (Ç

 
Beynəlxalq bazarı 

 Dünya bazarı 

 Beynəlxalq ticarət 

 
Ümümdünya iqtisadi m

 
Xarici ticarət dövriyyə

 
Sual: Xarici ticarət dövriyyəsi: (Ç
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ərinin fərqi: (Çəki: 1) 

 

ıdır 

əcmidir

əcmidir 

rin xarici ticarətinin məcmusunu əks etdirən beynəlxalq əmt
ır: (Çəki: 1) 

Ümümdünya iqtisadi məkanı

t dövriyyəsi 

t dövriyyəsi: (Çəki: 1) 

 

 

lxalq əmtəə-pul 

 



 
Bütün ixracatın həcmi deməkdir 

 
Humanitar göndərmələr cıxılmaqla ixracatın həcmi deməkdir 

 
İxrac və idxalın cəmi deməkdir 

 Vergi tutulmadan daxil olan əmtəələrdən başqa bütün idxal deməkdir 

 
Təkrar ixrac və idxalın cəmi deməkdir 

 
Sual: Aşağıdakı fikirlərin hansı düzgündür: (Çəki: 1) 

 
Gömrük tarifləri həmişə onu tətbiq edən ölkədə həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşmasına kömək edir 

 
Həm idxal, həm də ixrac rüsümlarının tətbiqini ölkənin müdafiə qabiliyyətinin 

təminatı mövqeyi ilə əsaslandırmaq olar. 

 
İxrac rüsumları inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrə xasdır 

 
İdxal rüsumları ölkəyə cox əmtəə gətirməyə stimul verir 

 
Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin fiskal aləti hansıdır? (Çəki: 1) 

 Gömrük tarifləri 

 
 Proteksionizm 

 
Kvotalaşdırma 

 
İxracın stimullaşdırılması tədbirləri 

 
İdxalın əvəz edilməsi tədbirləri 

 
Sual: Əvvəllər ölkəyə gətirilən və hec bir yenidən emala məruz qalmayan əmtəənin ölkədən 
cıxarılmasına: (Çəki: 1) 

 
İxrac deyilir 

 
İdxal deyilir 

 
Tranzit deyilir 

 
Təkrər ixrac deyilir

 
Təkrar idxal deyilir 

 
Sual: İxracatın stimullaşdırılmasının əsas aləti hansıdır? (Çəki: 1) 



 
İxracın lisenziyalaşdırılması 

 
İxracın və ixrac kreditlərinin dövlət sığortası 

 
İxracın dövlət tərəfindən kreditləşdirilməsi 

 
İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması 

 
İxracatcılara informasiya və məsləhətlər verilməsi

 
Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri – tarif metodlarına hansı aiddir: (Çəki: 1) 

 
Kvotalaşdırma 

 
Aksiz vergiləri 

 Gömrük rüsumları 

 
Əlavə dəyər vergisi 

 
İxrac rüsumları 

 
Sual: Ticarət və tariflər üzrə Beynəlxalq Sazişin əvəzinə hazırda hansı beynəlxalq təşkilat 
fəaliyyət göstərir: (Çəki: 1) 

 
Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 
Ümumdünya Bankı 

 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 Ümumdünya Turizm Təşkilatı

 Avropa İttifaqı 

 
Sual: Antidempinq rüsumları nədir. (Çəki: 1) 

 
bu cür rüsumlar əmtəənin ölkə ərazisinə ixrac ölkəsindəki normal qiymətlərdən 

aşağı qiymətlə gətirildiyi halda və bu cür idxalın analoji əmtəənin yerli 
istehsalçılarına ziyan yetirdiyi və ya həmin əmtəənin milli istehsalının təşkilinə və 
genişlənməsinə imkan vermədiyi təqdirdə tətbiq edilir. 

 istehsalında birbaşa və ya dolayı yolla subsidiyalardan istifadə edilən əmtəələrin 
idxalı zamanı və bu idxalın analoji əmtəələrin yerli istehsalçılarına ziyan yetirdiyi 
halda tətbiq edilir. 

 bu rüsumlar mövsümü xarakterli məhsulların, ilk növbədə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının beynəlxalq ticarətinin operativ surətdə tənzimlənməsi üçün istifadə 
edilir. 



 
Sual: Dünya ticarətinin artım sürəti dünya istehsalının artım tempindən: (Çəki: 1) 

 
Çoxdur 

 
Azdır 

 bərabərdir

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

 ancaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində

 
əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə 

 
istənilən ölkədə 

 
əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

 
postsosialist ölkələrində 

 
Sual: Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həcmi daha sürətlə artır: 
(Çəki: 1) 

 
hasiledici sənaye sahəsi 

 kənd təsərrüfatı sahəsi 

 emaledici sənaye sahəsi 

 
yüngül sənaye sahəsi 

 
ovculuq və balıqcılıq sahəsi

 
Sual: İstehsal imkanları əyrisi nəyi ifadə edir: (Çəki: 1) 

 
bir məhsulun istehsalının digər məhsulun istehsalının azaldılması hesabına 

artırılması imkanları 

 müəyyən məhsulun istehsalı ilə onun alınması ücün mövcud olan resurslar 
arasında asılılığı 

 
əmtəəyə olan tələbatın onun qiymətindən asılılığını 

 müəyyən məbləğə alına biləcək istənilən iki resursun həcmini 

 
yuxarıda göstərilən bütün arqumentləri 



 
Sual: Embarqo dedikdə idxal kvotasının faiz səviyyəsi nəyə bərabər olur. (Çəki: 1) 

 
sıfıra 

 
50 faizə 

 75 faizə 

 90 faizə 

 
100 faizə

 
Sual: ÜTT öz fəaliyyətinə nə vaxtdan başlamışdır. (Çəki: 1) 

 
1947-ci ildən

 
1995-ci ildən

 1957-ci ildən

 1985-ci ildən

 
1992-ci ildən

 
Sual: İdxal rüsumlarının tətbiqindən kim itirir: (Çəki: 1) 

 
idxal ölkəsinin istehlakcıları 

 
idxal ölkəsinin istehsalcıları 

 gömrük tarifi tətbiq edən ölkə

 ixrac ölkəsinin istehlakcıları 

 
ixrac ölkəsinin istehsalcıları 

 
Sual: Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası inteqrasiyanın hansı mərhələsindədir. (Çəki: 1) 

 
Gömrük ittifaqı 

 
Azad ticarət zonası 

 iqtisadi və valyuta ittifaqı 

 ümumi bazar 

 ikitərəfli ticarət müqaviləsi

 



Sual: Adları cəkilən ölkələrdən hansı Şimali Amerika Azad Ticarət Müqaviləsinin (NAFTA) 
tərkibinə daxil deyil. (Çəki: 1) 

 
Meksika 

 
Kosta-Rika

 ABŞ 

 Kanada 

 
hamısı 

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

 
İEÖ ücün əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq 

 
İqtisadi cəhətdən zəif olan ölkələrin xarici ticarət siyasətini formalaşdırmaq

 Ticarət məhdudiyyətləri və gömrük tariflərinin liberallaşdırılmasından 

 
İEO-də gömrük tariflərinin yüksəldilməsi 

 
Üzvü olmayan ölkələrə qarşı proteksionist siyasəti dəstəkləməkdən. 

 
Sual: ÜTT-nin əsas prinsiplərindən olan ticarətdə daha əlverişli şərait rejimi nəyi ifadə edir. 
(Çəki: 1) 

 
ölkə bütün ÜTT üzv-ölkələri üçün eyni ticarət şəraiti yaradır; 

 
bazarlara daxil olmanı təmin edir. 

 
idxal olunan əmtəələrə münasibətdə daxili bazarda ayrı-seçkiliyə yol verməmək.

 
Sual: Ölkənin idxal kvotası göstəricisi nəyi ifadə edir. (Çəki: 1) 

 idxalın xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisini;

 idxalın idxala faiz nisbətini; 

 
idxalın ÜDM-də xüsusi çəkisini; 

 
Sual: Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı üzrə Azərbaycanın idxalın strukturunda hansı 
məhsul qrupu daha böyük xüsusi çəkiyə malikdir. (Çəki: 1) 

 
maşın və nəqliyyat avadanlıqları; 

 
mineral yanacaq, sürtkü yağları, analoji materiallar; 



 
yeyinti məhsulları və diri heyvanlar. 

 
Sual: Azərbaycanda əmtəə ixracının strukturunda neft və neft məhsullarının payı təqribən neçə 
faiz təşkil etmişdir (2005). (Çəki: 1) 

 
75

 
87

 96

 
Sual: Gömrük rüsumlarının fiskal funksiyası. (Çəki: 1) 

 dövlət büdcəsinin gəlir maddələrindən biri kimi çıxış etməsi; 

 
yerli istehsalçıları arzuolunmaz xarici rəqabətdən qoruması; 

 
daxili qiymətləri bu və ya digər səbəbdən dünya qiymətlərindən çox aşağı olan 

əmtəələrin ixracının qarşısını alır. 

 
Sual: Ölkənin ixrac kvotası göstəricisi nəyi ifadə edir. (Çəki: 1) 

 
ixracın xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisini;

 
ixracın idxala faiz nisbətini; 

 ixracın ÜDM-də xüsusi çəkisini; 

 
Sual: Aşağıdakılardan biri qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli metodarından deyil: (Çəki: 1) 

 dövlət alışları 

 
texniki maneələr 

 
subsidiyalar 

 
yerli komponentlərin olması tələbi

 
Sual: Aşağıdakılardan yalnız biri xarici ticarət siyasətinin tarif vasitəsidir: (Çəki: 1) 

 gömrük rüsumları

 subsidiyalar 

 
lisenziyalaşdırma 

 
kreditləşdirmə 



 
Sual: Aşağıdakılardan biri ticarətin tənzimlənməsi ilə məşğul olan beynəlxalq hökumətlərarası 
təşkilatlar sırarına daxil deyil: (Çəki: 1) 

 
ÜTT 

 
UNCTAD 

 
Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı

 Beynəlxalq Ticarət Palatası 

 
Sual: Proteksionizm və liberallaşdırma arasında xarici iqtisadi siyasət secimi asılıdır: (Çəki: 1) 

 ölkənin coğrafi vəziyyətindən 

 
elmi-texniki potensialın vəziyyətindən 

 
təbii resursların mövcudluğundan 

 
ölkədəki konkret siyasi-iqtisadi vəziyyətdən 

 kommunikasiya vasitələrinin inkişaf dərəcəsindən

 
Sual: Ölkələrin BƏB-də iştirakının əsas motivi: (Çəki: 1) 

 yeni texnologiya və biliklərin əldə edilməsi imkanı 

 
ölkələr arasında təsir dairələrinin bölünməsi imkanı

 
iqtisadi fayda əldə etmək imkanı 

 
xammal və enerci mənbələrinə yiyələnmək imkanı 

 müstəqilliyin qorunmasına təminat imkanı 

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

 fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları 

 
əldə edilə bilən təbii resursların mövcudluğu 

 
əsas rəqiblərin secdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin secilməsi

 
qlobal rəqabət strategiyasına kecilməsi 

 istehsalın yeni texnologiya və komponentlərinin tətbiqi 

 



Sual: Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
gömrük tarifləri 

  lisenziyalaşma 

 kvotalaşdırma 

 
 reimport 

 
ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması

 
Sual: Gömrük rüsumlarının dərəcəsini 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: Gömrük tarifi cədvəlində göstərilir: (Çəki: 1) 

 
əmtəənin ştrix-kodu və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 
əmtəənin adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 mənsub olduğu ölkə, əmtəənin adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi

 
əmtəənin kodu, adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 
əmtəənin ştrix-kodu, mənsubiyyəti və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 
Sual: Hər hansı ölkəyə silah və qabaqcıl texnologiyanın verilməsinə qadağan qoyulması necə 
adlanır: (Çəki: 1) 

 
lisenziyalaşdırma

 
kvotalaşdırma 

 
 embarqo 

 dempinq 

 antidempinq 



 
Sual: Ticarət və tariflər üzrə Baş Sazişin ən əsas prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
gömrük tariflərinin tədricən artırılması 

 
ən əlverişli recim 

 inkişaf etməkdə olan ölkələrə preferesiyaların tətbiqi 

 gömrük tariflərinin tədricən azaldılması 

 
ticarət sahəsində ölkələrə diskriminasiyanın tətbiq edilməməsi

 
Sual: «Tələb və təklif qanununa görə mübadilənin qiyməti elə səviyyədə müəyyənləşdirilir ki, 
hər bir ölkənin ixracının məcmusu onun idxalının məcmusunu ödəməyə imkan verir» ifadəsi 
hansı nəzəriyyənin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1) 

 
A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin 

 
C.S.Millin beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsinin 

 
D.Rikardonun nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsinin

 Q.Xaberler nəzəriyyəsinin 

 B.Leontyev «təzadının» 

 
Sual: “Milli istehsal fərqləri müxtəlif istehsal amillərlə, yəni, əmək, torpaq, kapital və 
həmcinin bu və ya digər əmtəələrə olan daxili tələbatla təminatın müxtəlif səviyyəsi ilə təyin 
edilir”-ifadəsi: (Çəki: 1) 

 
İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə aiddir 

 
Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə aiddir 

 
Lyeontyev “Paradoksu”-na aiddir 

 
H.Xaberler nəzəriyyəsinə aiddir 

 E. Hekşer və B. Olinin istehsal amilləri qiymətlərinin tarazlaşma teoreminə aiddir

 
Sual: “İstehsal amillərinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu ideal rəqabət şəraitində və 
məhsullarin tam hərəkətli vəziyyətdə olduğu halda beynəlxalq mübadilə ölkələr arasında 
istehsal amillərinin qiymətlərini tarazlaşdırır” ifadəsi aiddir: (Çəki: 1) 

 
İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə 

 E.Hekşer B.Olin-Samuelson teoreminə 

 Lyeontyev «Paradoksu»-na 



 
D. Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə

 
A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə 

 
Sual: Azərbaycan Respublikasının ümumi ixrac həcmində maşın və avadanlığın nisbətən az 
payı olmasının əsas səbəbini qeyd edin: (Çəki: 1) 

 
İstehsal bazasının texniki geriliyi 

 Ödəmə kəsirləri problemi 

 Sığorta sisteminin geridə qalması 

 
Bank zəmanətinin olmamağı 

 
Kreditləşmə problemi 

 
Sual: Azərbaycan Respublikasının ixracının cox hissəsi hansı ölkənin payına düşür. (Çəki: 1) 

 
ABŞ 

 Danimarka

  İtaliya 

 
Belcika 

 
Almaniya 

 
Sual: Son onillikdə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri ilk növbədə hansı 
ölkələrə yönəlmişdir: (Çəki: 1) 

 
MDB ölkələrinə 

 
Avropa ölkələrinə 

 Yaxın Şərq ölkələrinə 

 Cənubi Asiya ölkələrinə

 
Sual: Tədiyyə balansına hansı amil birbaşa təsir göstərmir? (Çəki: 1) 

 
real ÜDM-ın dəyişməsi 

 
infliyasiyanın nisbi tempi 

 
faiz dərəcələrinin nisbi səviyyəsi 



 
dövlətin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasəti

 
valyuta kursu 

 
Sual: Azərbaycan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil? (Çəki: 1) 

 MDB 

 Aİ 

 
GUAM 

 
EKO 

 
QDİƏT

 
Sual: Hansı ad M.Porterin yaratdığı nəzəriyyənin adı ilə uyğundur? (Çəki: 1) 

 
əmtəənin həyat silsiləsi nəzəriyyəsi

 beynəlxalq rəqabət nəzəriyyəsi 

 
firmanın böyüməsi nəzəriyyəsi 

 
nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi 

 
texnoloji fərqlər nəzəriyyəsi 

 
Sual: Kompensasiya rüsumları nədir. (Çəki: 1) 

 
bu cür rüsumlar əmtəənin ölkə ərazisinə ixrac ölkəsindəki normal qiymətlərdən 

aşağı qiymətlə gətirildiyi halda və bu cür idxalın analoji əmtəənin yerli 
istehsalçılarına ziyan yetirdiyi və ya həmin əmtəənin milli istehsalının təşkilinə və 
genişlənməsinə imkan vermədiyi təqdirdə tətbiq edilir. 

 
istehsalında birbaşa və ya dolayı yolla subsidiyalardan istifadə edilən əmtəələrin 

idxalı zamanı və bu idxalın analoji əmtəələrin yerli istehsalçılarına ziyan yetirdiyi 
halda tətbiq edilir. 

 
bu rüsumlar mövsümü xarakterli məhsulların, ilk növbədə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının beynəlxalq ticarətinin operativ surətdə tənzimlənməsi üçün istifadə 
edilir. 

 
Sual: Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı üzrə Azərbaycanın ixracının strukturunda hansı 
məhsul qrupu daha böyük xüsusi çəkiyə malikdir. (Çəki: 1) 

 
maşın və nəqliyyat avadanlıqları; 



 
mineral yanacaq, sürtkü yağları, analoji materiallar

 
yeyinti məhsulları və diri heyvanlar. 

 
Sual: ÜTT-nin əsas prinsiplərindən olan ticarətdə milli rejim nəyi ifadə edir. (Çəki: 1) 

 ölkə bütün ÜTT üzv-ölkələri üçün eyni ticarət şəraiti yaradır; 

 bazarlara daxil olmanı təmin edir. 

 
idxal olunan əmtəələrə münasibətdə daxili bazarda ayrı-seçkiliyə yol verməmək.

 
Sual: Ticarətin qeyri-tarif tənzimlənməsinin maliyyə metodları. (Çəki: 1) 

 
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “könüllü məhdudlaşdırma”; 

 
dövlət alışları, yerli komponentlərdən istifadə tələbi, texniki maneələr; 

 subsidiyalar, dempinq, kreditləşdirmə. 

BÖLMƏ: 01 

Ad 01 

Suallardan 34 

Maksimal faiz 34 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Ölkələrarası ticarət əlaqələrinin meydana çıxmasının ilkin şərtləri və səbəblərinə aid 
deyil: (Çəki: 1) 

 
əmtəə istehsalının artması və nəqliyyat vasitələrinin yaranması

 
əhalinin artması və əhali miqrasiyası 

 
əl əməyindən maşın əməyinə keçilməsi 

 
sığorta xidmətinin yaranması 

 
əhali tələbinin atması 

 
Sual: Azərbaycanın dünya meridianın ilkin çıxmasının köklərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
Şimal-cənub əlaqələrindəki coğrafi mövqeyi

 
Xəzər dənizinin qərb sahəsində yerləşməsi 

 Qədim ipək yolu üzərində yerləşməsi 



 
Doqquz iqlim şəraitinə malik olması 

 
Ərazisinin böyüklüyü 

 
Sual: 1294-cü ildə ilk dəfə Azərbaycanda buraxılan kağız pul: (Çəki: 1) 

 Tümən 

 Dinar 

 
Dollar 

 
Çav 

 
Dirhəm

 
Sual: Rusiyada vahid pul sistemi neçənci ildə yaranmışdır: (Çəki: 1) 

 1355-ci ildə 

 1480-ci ildə 

 
1640-cı ildə

 
1535-ci ildə 

 
1790-cı ildə

 
Sual: Azərbaycanı dünya sivilizasiyasının ən qədim mərkəzlərindən biri edən amil deyil: 
(Çəki: 1) 

 
Karvansaray və qəbristanlıqlar 

 Memarlıq abidələri 

 Qədim yaşayış məskənləri və metal pulların kəsilməsi

 
Qədim qalalar 

 
Bəzək əşyaları 

 
Sual: Qədim Azərbaycan ərazisindən keçən əsas beynəlxalq karvan yolu hansı olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
Təbriz-Bağdad-Mosul-Əmman 

 
Təbriz-Naxçıvan-Bərdə-Gəncə-Şamaxı-Qəbələ



 
Şamaxı-Qəbələ-Tiflis-Batumi 

 
Naxçıvan-İrəvan-Tiflis-Poti 

 
Ərdəbil-İsfahan-Ərzurum-İrəvan 

 
Sual: Orta əsr şərq bazarları hansılardır? (Çəki: 1) 

 Beyləqan, Ordubad, Qəbələ, Bakı 

 
Qəbələ, Lənkəran, Ərdəbil, Əhər 

 
Ərdəbil, Təbriz, Dərbənd, İrəvan 

 
Mərənd, Maku, Bakı, Şamaxı 

 Qədim Şamaxı, Bərdə, Naxçıvan, Dərbənd, Gəncə, Təbriz

 
Sual: Böyük İpək Yolunun başlanğıc, orta və son ölkələri hansılardır: (Çəki: 1) 

 Yaponiya-Əfqanıstan-Rusiya

 
Koreya-İran-İngiltərə 

 
Monqolustan-Rusiya-Fransa 

 
Çin-Azərbaycan-İspaniya 

 
Hindistan-Suriya-Portuqaliya 

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Qarabağ xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar 
idi: (Çəki: 1) 

 Sənətkarlıq və əkinçilik 

 Balıqçılıq və ticarət 

 
Ticarət və ipəkçilik 

 
Heyvandarlıq və əkinçilik 

 
Zərgərlik və ipəkçilik 

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın İrəvan xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi: 
(Çəki: 1) 

 
Ticarət və ipəkçilik 



 
Balıqçılıq və ticarət 

 
Zərgərlik və ipəkçilik 

 Heyvandarlıq və əkinçilik 

 Sənətkarlıq və heyvandarlıq

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Bakı xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi: 
(Çəki: 1) 

 
İpəkçilik və ticarət 

 
Balıqçılıq və əkinçilik 

 
Balıqçılıq və sənətkarlıq 

 
Heyvandarlıq və sənətkarlıq

 Zərgərlik və ipəkçilik 

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Təbriz xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi: 
(Çəki: 1) 

 Heyvandarlıq və sənətkarlıq

 
Sənətkarlıq və ticarət 

 
Balıqçılıq və ticarət 

 
Heyvandarlıq və əkinçilik 

 
İpəkçilik və ticarət 

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Naxçıvan xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar 
idi: (Çəki: 1) 

 Heyvandarlıq və əkinçilik 

 Zərgərlik və ipəkçilik 

 
Balıqçılıq və ticarət 

 
Heyvandarlıq və zərgərlik

 
Sənətkarlıq və memarlıq 

 
Sual: XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Maku xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi: 



(Çəki: 1) 

 
Zərgərlik və ipəkçilik 

 Heyvandarlıq və balıqçılıq 

 Ticarət və əkinçilik 

 
Sənətkarlıq və heyvandarlıq

 
Maldarlıq və zərgərlik 

 
Sual: XV və XVII əsrlərdə Azərbaycanın Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri hansı ölkələrlə 
diplomatik və ticarət əlaqələrində olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
Fransa, Yaponiya, Hindistan, Argentina 

 
Çin, Rusiya, Koreya, Braziliya 

 Rusiya, Venesiya Respublikası, Neapol Krallığı, Avropa və Skandinaviya ölkələri

 Almaniya, Monqolustan, Peru, Vyetnam 

 
İtaliya, Çili, Misir, Nigeriya 

 
Sual: Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin əsas əmtəə bazarları hansılardır? (Çəki: 
1) 

 
Neft və pambıq bazarları 

 
Xam ipək və zərgərlik məmulatları bazarları

 
Neft və qaz bazarları 

 Çay və qızıl bazarları 

 Taxıl və çay bazarları 

 
Sual: Orta əsrlərdə Azərbaycanda şahlıqların və xanlıqların xəzinələrinin doldurulmasının əsas 
mənbəyi kimlərdən alınan vergilər idi: (Çəki: 1) 

 Maldarlar və əkinçilər 

 
Ruhanilər və zərgərlər

 
Əkinçilər və balıqçılar 

 Maldarlar və balıqçılar

 Sənətkarlar və tacirlər 



 
Sual: Orta əsrlərdə hansı ölkədə hansı malın öz ərazisində satılması qadağan edilmişdi: (Çəki: 
1) 

 
Misirdə parça 

 
Azərbaycanda xalça 

 
Çində ipək 

 Yaponiyada qılınc 

 
İranda qızıl məmulatı

 
Sual: Rusiyada ilk birja neçənci ildə açılmışdır? (Çəki: 1) 

 
1705-ci ildə 

 
1650-ci ildə 

 
1640-cı ildə 

 1720-ci ildə 

 1600-cü ildə

 
Sual: Azərbaycanda ilk birja – Bakı birjası neçənci ildə açılmışdır? (Çəki: 1) 

 
1790-cı ildə 

 
1800-ci ildə 

 
1887-ci ildə 

 1850-ci ildə 

 1910-cu ildə

 
Sual: Çar Rusiyasının tərkibində olan dövrdə Azərbaycanda ticarətin hansı formaları mövcud 
olmuşdur: (Çəki: 1) 

 Çar Rusiyasının tərkibində olan dövrdə Azərbaycanda ticarətin hansı formaları 
mövcud olmuşdur: 

 Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti 

 
Hərbi ticarət və kolxoz ticarəti 

 
Xüsusi ticarət, dövlət ticarəti və kooperativ ticarəti 



 
Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti 

 
Sual: SSRİ-nin tərkibində olan dövrdə Azərbaycan SSR-də ticarətin hansı formaları mövcud 
olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
Kooperativ ticarəti və dövlət ticarəti 

 
Dövlət ticarəti və kolxoz ticarəti 

 Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti 

 Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti 

 
Dövlət ticarəti, kooperativ ticarəti və kolxoz ticarəti

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR-in dövlət ticarəti hansı sistemləri əhatə edirdi: (Çəki: 
1) 

 
Ticarət Nazirliyi, FTŞ və FTİ sistemləri 

 
Ticarət Nazirliyi, qeyri-sənaye nazirlikləri və dövlət komitələrinin ticarət sistemi 

 Ticarət Nazirliyi, FTŞ və FTİ və qeyri-sənaye nazirlikləri və Dövlət Komitələrinin 
ticarət sistemləri 

 FTŞ və FTİ, qeyri-sənaye nazirlikləri və Dövlət Komitələrinin ticarət sistemləri 

 Ticarət Nazirliyi və Azərittifaq 

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kooperativ ticarəti hansı təşkilat tərəfindən idarə 
edilirdi: (Çəki: 1) 

 Ticarət Nazirliyi 

 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

 
Azərittifaq 

 Maddi Texniki Təchizat Komitəsi

 
Sual: Sovet dövründə Təsərrüfat fəaliyyətinin hansı sahələri ilə Azərittifaq məşğul deyildi: 
(Çəki: 1) 

 
İstehsal 

 Ticarət 



 
Turizm 

 
İctimai iaşə

 Tədarük 

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kolxoz ticarəti hansı dövlət orqanı tərəfindən idarə 
edilirdi: (Çəki: 1) 

 Dövlət Plan Komitəsi 

 Dövlət Maddi Texniki Təchizat Komitəsi

 
Dövlət Statistika Komitəsi 

 
Ticarət Nazirliyi 

 
Dövlət Qiymət Komitəsi 

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görə əsas ticarət forması hansı idi: 
(Çəki: 1) 

 Komission ticarəti 

 Kolxoz ticarəti 

 
Poçtla ticarət 

 
Kooperativ ticarəti

 
Dövlət ticarəti 

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görə əsas dövlət ticarəti sistemi 
hansı idi? (Çəki: 1) 

 
Hərbi ticarət sistemi 

 Ticarət Nazirliyi sistemi 

 Firma ticarəti sistemi 

 
FTŞ və FTİ sistemi 

 
Maddi-texniki təchizat sistemi 

 
Sual: Sovet dövründə ticarətin maddi-texniki bazasına bunlardan hansı daxil edilmirdi? (Çəki: 
1) 



 
Pul vəsaitləri

 
Maşınlar 

 Binalar 

 Avadanlıqlar 

 
Qurğular 

 
Sual: Sovet dövründə ticarətin alqı-satqı predmeti olmayan mallar hansılar olmuşdur? (Çəki: 
1) 

 
Zərgərlik malları, evlər və musiqi alətləri 

 
Evlər, əqli məhsullar və torpaq 

 
ərzaq malları, evlər və ayaqqabı 

 musiqi alətləri, qida məhsulları və evlər 

 paltar, əqli məhsullar və toxuculuq malları

 
Sual: Sovet dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılan malların qiyməti kim tərəfindən 
müəyyən edilirdi: (Çəki: 1) 

 
Ticarət nazirliyi 

 
Dövlət Qiymət Komitəsi 

 
Maliyyə Nazirliyi 

 
Statistika Komitəsi 

 Standartlaşdırma Komitəsi

 
Sual: Sovet dövründə Azərbaycan SSR Ticarət Nazirliyi sistemində hansı formada ticarət 
təşkilatı (torq) olmamışdır: (Çəki: 1) 

 Yeyinti malları ticarət təşkilatı 

 
Rayonlararası ticarət təşkilatı 

 
Qarışıq mallar ticarət təşkilatı 

 
İxtisaslaşdırılmış ticarət təşkilatı

 Topdansatış ticarət təşkilatı 



 
Sual: Sovet dövründə Azərittifaq sistemində istehlak cəmiyyətlərinin hansı forması 
olmamaışdır? (Çəki: 1) 

 
Rayon istehlak cəmiyyəti 

 
Kənd istehlak cəmiyyəti 

 Sovxoz-fəhlə kooperativi 

 Regional istehlak cəmiyyəti

 
Şəhər istehlak cəmiyyəti 

 
Sual: Sovet dövründə kolxoz ticarəti yolu ilə satılan malların qiyməti kim tərəfindən müəyyən 
edilirdi? (Çəki: 1) 

 
Dövlət qiymət komitəsi 

 
Dövlət plan komitəsi 

 
Ticarət Nazirliyi 

 Kolxoz bazarlarındakı tələb və təklif əsasında malsatanlar tərəfindən

 Kolxoz bazarlarının direktorluğu tərəfindən 

BÖLMƏ: 03 

Ad 03 

Suallardan 20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər ilin yanvar ayının sonunda keçirilən hansı 
beynəlxalq tədbirdə iştirak edir? (Çəki: 1) 

 Leypsik Yarmarkası 

 BMT-nin baş məclisi 

 
Davos Dünya İqtisadi Forumu

 
Avropa Şurası 

 
ATƏT-in sammiti 

 
Sual: Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə digər ölkələrin Hökumətləri arasında hansı 
sazişlər bağlanmır? (Çəki: 1) 



 
İqtisadi əməkdaşlıq və ticarət haqqında saziş 

 
Gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş 

 
İnvestisiyaların təşviqi və qorunması haqqında saziş 

 
İkili vətəndaşlıq haqqında saziş 

 
Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri haqqında saziş 

 
Sual: Beynəlxlalq ticarətin əsas prinsiplərinə daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 
Azad ticarət prinsipi 

 
Beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması prinsipi

 
ƏDV-nin azaldılması prinsipi 

 Milli iqtisadiyyatın qorunması prinsipi 

 
Tranzit daşımaların sərbəstliyi prinsipi 

 
Sual: Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Neft-qaz, aqrar sənaye və bankçılıq 

 
Neft-qaz, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və turizm

 
Neft-qaz, nəqliyyat və meşə sənayesi 

 Turizm, ağac emalı və rabitə 

 Nəqliyyat, ağac emalı və neft-qaz 

 
Sual: Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas prioritetlərinə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 
İxrac potensialı 

 
Auditor xidməti 

 
Neft və qaz kəmərlərindən istifadə 

 TRASEKA nəqliyyat dəhlizindən istifadə

 Rəqabətə tablı əmtəə istehsalı 

 
Sual: Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının xarici amillərinə daxil 
edilmir: (Çəki: 1) 



 
İnvestisiya qoyuluşu

 
Təbii resurslar 

 Sığorta xidməti 

 
Əmək resurları 

 
TMK-lar 

 
Sual: Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının daxili amillərinə aid 
edilmir: (Çəki: 1) 

 
Peşəkar kadrlar 

 
Elmi-texniki potensial

 
Coğrafi mövqe 

 Bazar infrastrukturu 

 Uçot sistemi 

 
Sual: Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması beynəlxalq təşkilatların hansı sənədlərinə 
əsaslanmalıdır? (Çəki: 1) 

 
Beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər 

 
Reqlament 

 
Status 

 
Protokol 

 Statut 

 
Sual: Dövlətlərarası ikitərəfli biznes forumları Azərbaycanda hansı hökumət orqanı təşkil edir 
və keçirir: (Çəki: 1) 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 
Maliyyə Nazirliyi 

 
Dövlət Gömrük Komitəsi 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 Vergilər Nazirliyi 



 
Sual: Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq sərgi və konfransları hansı oran təşkil edir və 
keçirir? (Çəki: 1) 

 
Bakı biznes mərkəzi 

 
Nəqlliyyat Nazirliyi 

 Ticarət-Sənaye Palatası 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 
Sual: "Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
18 fevral 2008-ci il 

 
14 aprel 2009-cu il 

 
26 iyul 2007-ci il 

 16 oktyabr 2010-cu il

 18 may 2007-ci il 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Əsasnaməsi” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 18.05.2000-ci il; 102 nömrəli qərar 

 
28.08.2001-ci il; 160 nömrəli qərar 

 
31.01.2002-ci il; 17 nömrəli qərar 

 
27.09.2003-cü il; 174 nömrəli qərar

 19.11.2006-cı il; 211 nömrəli qərar 

 
Sual: Xarici ticarət əlaqələrinin uzunmüddətliliyinin artırılmasının əsas amili hansıdır? (Çəki: 
1) 

 Alınan malların sığortalanması 

 Tərəfdaşların dəqiq və düzgün seçilməsi

 
Mal itkilərinin qarşısının alınması 



 
Arbitrajların düzgün seçilməsi 

 
Vergilərin vaxtında ödənilməsi 

 
Sual: Ölkədə istehsal müəssisələrinin sayının artmasına müsbət təsir göstərən amillərə daxil 
deyil: (Çəki: 1) 

 
Əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması

 Güzəştli kreditlərin həcminin artması 

 Vergi dərəcələrinin aşağı salınması 

 
İnvestorların hüquqlarının qorunması 

 
Təqaüd yaşının aşağı salınması 

 
Sual: Xarici ticarət əlaqələrində zərərin qarşısının alınmasının əsas amili hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Reklamın genişləndirilməsi 

 Arbitrajların düzgün seçilməsi 

 Nəqliyyat növünün düzgün seçilməsi 

 
Müqavilə şərtlərinin ən əlverişli variantının dəqiq müəyyən edilməsi

 
Gözəl ofis binası 

 
Sual: Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılmasında firmanın əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

 
Reklam etmək 

 Mənfəət əldə etmək

 Humanitar yardım 

 
İnformasiya vermək 

 
Sığortalanmaq 

 
Sual: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti digər neftlərin qiyməti ilə müqayisədə 
necədir? (Çəki: 1) 

 
Ucuzdur 

 
Bərabərdir 



 
Yüksəkdir 

 
Dəfələrlə yüksəkdir

 Çox ucuzdur 

 
Sual: Azərbaycan Respublikasında ixracın stimullaşdırılması vasitələrinə daxil edilmir: (Çəki: 
1) 

 
İxrac rüsumlarının tətbiq edilməsi 

 Subsidiyaların verilməsi 

 
Kreditləşdirmə 

 
Risklərin sığorta edilməsi 

 
Milli istehsalçıların rəqabətqabiliyyətliliyinin dəstəklənməsi

 
Sual: Xarici ticarətdə texniki maneələrə aid edilmir: (Çəki: 1) 

 Xaricdən gətirilən malların standartları və keyfiyyəti 

 Xaricdən gətirilən malların qiyməti 

 
Xaricdən gətirilən malların təhlükəsizliyi 

 
Xaricdən gətirilən malların qablaşdırılması və markalanması 

 
Xaricdən gətirilən malların sertifikatlaşdırılması və texniki xarakteristikası

 
Sual: “Rüsumsuz ticarət mağazasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 
1) 

 
24.07.1998-ci il, 033 saylı əmr 

 14.04.1997-ci il, 074 saylı əmr 

 30.09.2000-ci il, 184 saylı əmr 

 
07.05.2002-ci il, 141 saylı əmr 

 
23.11.1996-cı il, 026 saylı əmr

BÖLMƏ: 04 

Ad 04 

Suallardan 48 

Maksimal faiz 48 

Sualları qarışdırmaq 
 



Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Hazırda qüvvədə olan “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının 
tənzimlənməsi qaydaları” Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli və neçə nömrəli 
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
20 avqust 1995-ci il, 302 nömrəli 

 
14 may 1999-cu il, 102 nömrəli 

 
30 oktyabr 2004-cü il, 715 nömrəli 

 
24 iyun 1997-ci il, 609 nömrəli 

 18 dekabr 2007-ci il, 804 nömrəli 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə” 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 28 dekabr 2006-cı il 

 
17 oktyabr 2005-ci il 

 
12 iyun 2004-cü il 

 
15 sentyabr 2007-ci il

 7 may 2008-ci il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin vəzifələrinə daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

 Malların standartlaşdırılması və sertifikasiyası 

 
Xarici ticarət siyasətini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək 

 
Dünya ticarət sisteminə inteqrasiya 

 
İxrac potensialını inkişaf etdirmək 

 
Sual: “Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
20.06.1995]

 1994-05-12 



 
1997-04-21 

 
1998-07-26 

 1996-06-14 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 19 fevral 1997-ci il 

 06 aprel 1999-cu il 

 
27 oktyabr 1998-ci il

 
12 iyul 2000-ci il 

 
21 noyabr 2001-ci il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin əsas funksiyalarına daxil deyildir: 
(Çəki: 1) 

 Gömrük sərhəddindən keçirilən mallardan vergi və rüsumların alınması 

 Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi 

 
Valyuta nəzarətini təmin etmək 

 
Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış aparmaq 

 
Xarici ticarətin hömrük statistikasını aparmaq 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi” nə vaxt təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
1995-12-07 

 1996-11-18 

 1999-08-26 

 
1998-05-20 

 
1997-10-06 

 
Sual: “Vayuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” nə vaxt təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
17 fevral 1995-ci il 



 
26 iyun 1996-cı il 

 
21 yanvar 1994-ci il 

 03 aprel 1997-ci il 

 29 noyabr 1998-ci il

 
Sual: “İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 2011-02-14 

 
2004-10-26 

 
2009-07-10 

 
2005-08-22 

 2008-09-30 

 
Sual: “İxrac nəzarətinin aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 15.12.2005, 230 nömrəli qərar

 
25.11.2004, 215 nömrəli qərar

 
18.08.2006, 182 nömrəli qərar

 
11.06.2007, 168 nömrəli qərar

 
08.04.2008, 136 nömrəli qərar

 
Sual: “Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydası” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 14.04.2005, 102 nömrəli qərar

 23.05.2006, 146 nömrəli qərar

 
29.11.2007, 190 nömrəli qərar

 
09.10.2008, 172 nömrəli qərar

 
19.12.2009, 215 nömrəli qərar

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri” 



Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
19.02.2006, 56 nömrəli qərar 

 24.04.2004, 88 nömrəli qərar 

 30.10.2007, 186 nömrəli qərar

 
04.12.2008, 264 nömrəli qərar

 
15.11.2005, 209 nömrəli qərar

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
19 dekabr 2004-cü il, 342 nömrəli qərar 

 
14 fevral 1998-ci il, 68 nömrəli qərar 

 25 avqust 1999-cu il, 186 nömrəli qərar 

 17 may 2003-cü il, 142 nömrəli qərar 

 
04 fevral 2000-ci il, 271 nömrəli qərar 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Maliyyə Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir: (Çəki: 
1) 

 
Aksiz markalarının hazırlanması və verilməsi 

 
Tədiyyə balansının tərtibində iştirak edir 

 
Əyar nəzarətinin həyata keçirilməsi 

 
Əmtəə və xidmətlərin qiymətinin müəyyən edilməsi

 Maliyyə-valyuta problemlərinin təhlili 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 11 iyun 1999-cu il, 248 nömrəli fərman 

 
03 sentyabr 2000-ci il, 272 nömrəli fərman

 
29 mart 2001-ci il, 454 nömrəli fərman 

 18 noyabr 2002-ci il, 308 nömrəli fərman 

 22 dekabr 2003-cü il, 467 nömrəli fərman 



 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Vergilər Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir: (Çəki: 
1) 

 
Vergilərin düzgün hesablanması və dövlət büdcəsinə köçürülməsi 

 
Vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi 

 
Vergi daxilolmalarının proqnozunu hazırlamaq 

 Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq 

 Ödənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı 
ilə təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 15 noyabr 2008-ci il 

 
31 avqust 2009-cu il

 
13 may 2007-ci il 

 
05 fevral 2010-cu il 

 18 aprel 2011-ci il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 
İxrac mallarına lisenziyalar vermək 

 Dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək 

 
Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması

 
Dövlət kəmiyyət vahidləri etalonlarını təsdiq etmək 

 
Standartlaşdırmanı təşkil etmək 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 10 iyun 2003-cü il 

 15 aprel 2002-ci il 

 21 mart 2004-cü il 



 
30 noyabr 2005-ci il

 
16 fevral 2001-ci il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Nəqliyyat Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 Yükdaşımaların baza tariflərini müəyyən edir 

 Ölkə ərazisindən keçən bütün nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafını təmin edir

 
Xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə əməkdaşlıq edir 

 
Beynəlxalq nəqliyyat konvensiyalarına qoşulmaq barədə təkliflər verir 

 
Nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarətini həyata keçirir 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə” 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
17 avqust 2008-ci il 

 26 dekabr 2004-cü il

 05 oktyabr 2005-ci il 

 
15 iyun 2007-ci il 

 
15 may 2006-cı il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Sənaye və Energetika Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil 
deyildir: (Çəki: 1) 

 
Enerji daşıyıcılarının istehsalı vəistehlakının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq 

 
Yanacaq-enerji balansını tərtib etmək 

 Sənaye mallarının xarici bazarlara çıxarılması üçün tədbirlər görmək 

 Yanacaq-enerji daşıyıcılarının qiymətini müəyyən etmək 

 
Sənaye sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün tədbirlər üçün tədbirlər 

görmək 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir: 
(Çəki: 1) 

 12 iyul 2000-ci il 



 
23 aprel 1999-cu il 

 
18 sentyabr 2001-ci il

 28 fevral 2002-ci il 

 08 may 2003-cü il 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil 
deyildir: (Çəki: 1) 

 Mineral xammal bazasından və yer təkindən səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət 

 
Müvafiq spesifik malların ixracına rəy vermək 

 
Təbii sərvətlərin hasilatı və emalını aparır 

 
Təbiəti mühafizə və ekoloji təhlükəsizlik üzrə layihələr hazırlayır 

 Xarici şirkətlərdə birlikdə geoloji kəşfiyyat işçiləri aparır 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 14 may 2004-cü il; 244 nömrəli fərman 

 
20 aprel 2005-ci il; 226 nömrəli fərman 

 
18 oktyabr 2003-cü il; 460 nömrəli fərman

 
27 avqust 2007-ci il; 302 nömrəli fərman 

 
03 fevral 2008-ci il; 102 nömrəli fərman 

 
Sual: Xarici ticarət sahəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir: 
(Çəki: 1) 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının artırılması 

 Kənd təsərrüfatına lizinq xidmətinin artırılması 

 
Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 

 
Kənd təsərrüfatı məhsullarına idxal lisenziyalarının verilməsi 

 
Rəqabətə davamlı aqrar sənaye məhsullarının dünya bazarına çıxarılması

 
Sual: “İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi 



icarənin verilməsi qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 
29.02.2007-ci il; 58 nömrəli qərar 

 
21.06.2004-cü il; 192 nömrəli qərar

 15.12.2005-ci il; 230 nömrəli qərar 

 09.05.2008-ci il; 142 nömrəli qərar 

 
18.11.2006-cı il; 348 nömrəli qərar 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta 
vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 
18 noyabr 2006-cı il; 189 nömrəli əmr 

 
26 yanvar 2001-ci il; 23 nömrəli əmr 

 
9 sentyabr 1998-ci il; 49 nömrəli əmr 

 18 aprel 1999-cu il; 126 nömrəli əmr 

 29 oktyabr 2004-cü il; 216 nömrəli əmr 

 
Sual: Xarici ticarət əməliyyatlarının əsas hüquqi aləti hansı sənədlərdir? (Çəki: 1) 

 
Konvensiya, konosament

 
Saziş, memorandum 

 
Müqavilə, kontrakt 

 Protokol, bəyannamə 

 Məktub, invoys 

 
Sual: Azərbaycanda barter əməliyyatları zamanı ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi 
və alınması müddəti neçə günə qədər müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 60 günə qədər 

 
80 günə qədər 

 
120 günə qədər

 
100 günə qədər



 
90 günə qədər 

 
Sual: Bu ixrac-idxal əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq 
edilmir? (Çəki: 1) 

 
Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə aparılan ixrac-idxal əməliyyatları 

 
Rezidentlərin borcu hesabına aparılan ixrac-idxal əməliyyatları 

 Müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan ixrac-idxal əməliyyatları 

 Barter əməliyyatları 

 
Kooperasiya əməliyyatları 

 
Sual: Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər 
müəssisələr tərəfindən malların, xidmət və əqli mülkiyyətin kreditə ixracı bağlanmış 
müqavilələr harada qeydiyyatdan keçirilməklə aparılır? (Çəki: 1) 

 
Dövlət Gömrük Komitəsində

 
Maliyyə Nazirliyində 

 
Vergilər Nazirliyində 

 
Ədliyyə Nazirliyində 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyində 

 
Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə nə deyilir? (Çəki: 1) 

 
Saziş 

 
Bəyannamə

 
Protokol 

 Kontrakt 

 Konvensiya 

 
Sual: Bunlardan hansı xarici ticarətin subyektlərinə daxildir? (Çəki: 1) 

 Məktəblər 

 
Qeyri-hökumət təşkilatları

 
TMK-lar 



 
Teatrlar 

 
Xəstəxanalar 

 
Sual: Konsiqnasiya yolu ilə ixrac edilmiş mallar müəyyən edilmiş müddətdə satılmadıqda 
neçə gün ərzində Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır? (Çəki: 1) 

 
20 gün

 30 gün

 40 gün

 
50 gün

 
60 gün

 
Sual: Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddət malların gömrük orqanlarında bəyan edildiyi 
gündən etibarən neçə günə qədər müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1) 

 
180 günə qədər

 190 günə qədər

 160 günə qədər

 
100 günə qədər

 
90 günə qədər 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi 
şəxslərin neçə faizini özəl sektor təşkil etmişdir: (Çəki: 1) 

 
95,7

 
92,1

 86,8

 73,5

 
66,6

 
Sual: Xarici ticarət kontraktlarının “fors-major” bölməsi hansı halları nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

 
Çıxılmaz vəziyyət 

 
Dözülməz vəziyyət



 
Unudulmaz hallar 

 
Fövqəladə hallar 

 Xəyali hallar 

 
Sual: Xarici ticarət kontraktlarında belə bölmə olmur: (Çəki: 1) 

 Fors-major 

 
Predmeti 

 
İanələr 

 
Hesablaşma

 Arbitraj 

 
Sual: Bu xidmətlərdən hansıların idxalı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan 
spesifik xidmətlərə daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 Kütləvi iaşə xidməti 

 
İnşaat fəaliyyəti 

 
Yük və sərnişin daşınması

 
Rabitə xidmətləri 

 
Rabitə xidmətləri 

 
Sual: Bu mallardan hansıları ixracı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan 
spesifik mal, xidmət və əqli mülkiyyətə daxil deyildir? (Çəki: 1) 

 
Çöl heyvanları, yabanı bitkilər 

 Zəfəran 

 
İlan, böyə və əqrəb zəhərləri 

 
İxtiralar, “Nou-Hau” 

 
İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları 

 
Sual: Bu mallardan hansı qrup ixracı və idxalı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
sərəncamı əsasında aparılan mallara daxil deyildir? (Çəki: 1) 

 
Silah və hərbi texnika 



 
Metal və metal məmulatı 

 
Barıt və partlayıcı maddələr 

 Nüvə materialları və texnologiyaları 

 Emal edilməmiş almazın ixracı 

 
Sual: Bu ixrac əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmir? 
(Çəki: 1) 

 Kreditə ixrac əməliyyatları 

 
Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları 

 
Respublikada istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracı

 
Daimi ixrac əməliyyatları 

 Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları 

 
Sual: “Müvəqqəti İdxal (İxrac) Gömrük Rejimi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir: (Çəki: 1) 

 14.05.1998. əmr № 86 

 
29.09.2000. əmr №64 

 
21.02.2002. əmr №102

 
04.12.2003. əmr №306

 
18.03.1996. əmr №36 

 
Sual: “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 14.04.2009-cu ildə

 04.02.2008-ci ildə 

 
22.11.2011-ci ildə 

 
26.06.2007-ci ildə 

 
18.10.2010-cu ildə

 
Sual: İdxal-ixrac əməliyyatlarında ticarət sənədlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 



 
Proforma-faktura 

 
Çəki və tara siyahısı

 Mənşə sertifikatı 

 Order 

 
Spesifikasiya 

 
Sual: İdxal-ixrac əməliyyatlarında hansı qrup sənədlərdən istifadə edilmir? (Çəki: 1) 

 
Ticarət sənədləri 

 
Yük-nəqliyyat sənədləri

 Arbitraj sənədləri 

 Maliyyə sənədləri 

 
Sığorta sənədləri 

 
Sual: Azərbaycanda qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə hansı təşkilat məşğuldur? (Çəki: 1) 

 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

 
Mərkəzi Bank 

 
Dövlət Neft Fondu 

 Bakı Fond Birjası 

 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

BÖLMƏ: 05 

Ad 05 

Suallardan 26 

Maksimal faiz 26 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: SSRİ-nin tərkibində olan 15 müttəfiq respublikadan hansı üçü aldığından çox məhsul 
vermişdir? (Çəki: 1) 

 Rusiya, Belarusiya, Tacikistan 

 
Ukrayna,Moldova, Gürcüstan 

 
Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya 



 
Özbəkistan, Litva, Qazaxstan 

 
Türkmənistan, Qırızıstan, Estoniya

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası neçə xarici ölkə ilə ticarət əlaqələrində olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
135

 145

 165

 
155

 
175

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının sayı nə 
qədər olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
11340

 8480 

 10500

 
9765 

 
8622 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi 
şəxslərin neçə faizini dövlət sektoru təşkil etmişdir? (Çəki: 1) 

 
7,9 

 
16,3

 5,8 

 19,9

 
10,7

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında ƏDV-nin payı 
neçə faiz olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
65,8



 
73,1

 
53,8

 76,9

 78,3

 
Sual: Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyən Transmilli Şirkətləri göstərin: (Çəki: 1) 

 
Britiş Petrolium 

 
General Motors

 
AMOKO 

 Lukoyl 

 TPAO 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilən malların neçə faizi aşağı texnologiyalı və neçə 
faizi yüksək texnologiyalı malların payına düşmüşdür? (Çəki: 1) 

 80 %-i və 20 %-i

 
90 %-i və 10 %-i

 
70 %-i və 30 %-i

 
60 %-i və 40 %-i

 50 %-i və 50 %-i

 
Sual: 2030-cu ildə Azərbaycandan ixrac ediləcək malların neçə faizinin aşağı texnologiyalı 
malların payına düşəcəyi proqnozlaşdırılır? (Çəki: 1) 

  10 %-i və 90 %-i

 50 %-i və 50 %-i 

 
40 %-i və 60 %-i 

 
20 %-i və 80 %-i 

 
30 %-i və 70 %-i 

 
Sual: 2000-ci ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur? (Çəki: 1) 



 
Rusiya

 
ABŞ 

 
İtaliya 

 
İran 

 
İsrail 

 
Sual: 2000-ci ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında birinci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
Rusiya, İran, Türkmənistan

 
İran,İsrail, Gürcüstan 

 
Ukrayna, ABŞ, Rusiya 

 
İtaliya, Fransa, İsrail 

 Rusiya, Ukrayna,İran 

 
Sual: 2000-ci ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur? (Çəki: 1) 

 
Rusiya 

 
İran 

 
Türkiyə

 
İsrail 

 
İtaliya 

 
Sual: 2000-ci ildə Azərbaycana əmtəə idxalında birinci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

  İran,İsrail, ABŞ 

 
Rusiya, Türkiyə, ABŞ 

 
Türkiyə, İtaliya, Gürcüstan 

 
Rusiya, Gürcüstan, İran 

 
İtaliya, Türkiyə, Rusiya 

 



Sual: 2012-ci ildə Bakı-Supsa boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
4,9 mln.ton

 3,9 mln.ton

 2,9 mln.ton

 
5,9 mln.ton

 
6,9 mln.ton

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər təbii qaz ixrac edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
6,9 mlrd m3

 7,9 mlrd m3

 7,9 mlrd m3

 
5,9 mlrd m3

 
4,9 mlrd m3

 
Sual: 2010-cu ildə dünya bazarında qızıla olan tələb nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
2000 ton

 
4000 ton

 3000 ton

 5000 ton

 
6000 ton

 
Sual: 2010-cu ildə dünya bazarında qızıl istehlakı nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
1000 ton 

 
2000 ton 

 3000 ton 

 4000 ton 

 
 5000 ton

 
Sual: 2010-cu ildə dünyada qızıl istehlakı üzrə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? (Çəki: 1) 



 
Çin,Yaponiya, İtaliya 

 
ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya

 Hindistan, Türkiyə, İndoneziya 

 Hindistan, İtaliya, Türkiyə 

 
İtaliya, ABŞ, Çin 

 
Sual: 2010-cu ildə dünyada avtomobil istehsalı üzrə 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur? (Çəki: 1) 

 
Fransa 

 
Yaponiya 

 ABŞ 

 Cənubi Koreya 

 
Almaniya 

 
Sual: 2010-cu ildə dünyada avtomobil istehsalına görə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
Yaponiya, İngiltərə, İtaliya 

 
Almaniya, İspaniya, Kanada 

 
Yaponiya, Braziliya, İtaliya 

 Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa

 ABŞ, Yaponiya, Almaniya 

 
Sual: Dünyanın 3 əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçısı olan ölkələr hansılardır? (Çəki: 
1) 

 Çin, Qazaxstan, Argentina 

 
Braziliya, Hindistan, ABŞ 

 
Kanada, Pakistan, Türkiyə 

 
Türkiyə, Kanada, Misir 

 Avstraliya, Kanada, Braziliya

 



Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilən qeyri-neft məhsullarının həcmi nə qədər 
artmışdır? (Çəki: 1) 

 
3% 

 
12% 

 8,4%

 5% 

 
15% 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının neçə 
faizini hüquqi şəxslər təşkil etmişdir? (Çəki: 1) 

 
39,8

 
53,1

 44,8

 67,7

 
70,1

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının neçə 
faizini fiziki şəxslər təşkil etmişdir? (Çəki: 1) 

 
61,4

 
55,2

 
43,8

 37,3

 72,8

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) 
üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 27 iyun 2005-ci il 

 08 fevral 2003-cü il 

 
24 noyabr 2004-cü il

 
14 fevral 2005-ci il 



 
18 may 2006-cı il 

 
Sual: “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
22 avqust 2009-cu il 

 
18 iyun 2010-cu il 

 26 dekabr 2009-cu il

 6 aprel 2010-cu il 

 
16 may 2011-ci il 

 
Sual: “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 
təminatına dair Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
17 may 2004-cü il 

 
25 avqust 2008-ci il 

 
12 sentyabr 2009-cu il

 20 dekabr 2007-ci il 

 30 yanvar 2006-cı il 

BÖLMƏ: 06 

Ad 06 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan neçə çeşiddə mal ixrac edilmişdir? (Çəki: 1) 

 1273

 3273

 
4273

 
2273

 
5273



 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycana neçə çeşiddə mal idxal edilmişdir? (Çəki: 1) 

 
 3421

 
5421 

 6421 

 7421 

 
8421 

 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur? (Çəki: 1) 

 
ABŞ 

 
İtaliya 

 Rusiya 

 
İsrail 

 
Sinqapur

 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? 
(Çəki: 1) 

 
Rusiya, Malayziya, ABŞ 

 
Fransa, Xorvatiya, Sinqapur

 
İtaliya, ABŞ, Ukrayna 

 
İtaliya, Fransa, İsrail 

 Ukrayna, Rusiya, Fransa 

 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur? (Çəki: 1) 

 
Ukrayna 

 
ABŞ 

 
Rusiya 

 Almaniya 

 Türkiyə 



 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur? (Çəki: 
1) 

 
Türkiyə, Çin,Ukrayna 

 
Almaniya, Ukrayna, Qazaxstan 

 Rusiya, Sinqapur, Böyük Britaniya

 Çin, Almaniya, Braziliya 

 
Rusiya, Türkiyə, Almaniya 

 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqının payı nə qədər 
olmuşdur? (Çəki: 1) 

 
42,4%

 
35,5%

 
26,7%

 49,7%

 52,8%

 
Sual: 2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində MDB ölkələrinin payı nə qədər 
olmuşdur? (Çəki: 1) 

 12,5%

 
18,7%

 
14,4%

 
20,8%

 25,3%

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər elektrik enerjisi ixrac edilmişdir? (Çəki: 1) 

 441 mln. KVt/s

 
341 mln. KVt/s

 
641 mln. KVt/s

 
541 mln. KVt/s



 
241 mln. KVt/s

 
Sual: QATS – Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Sazişə görə bütün xidmətlər neçə bölmədə və 
növdə qruplaşdırılır? (Çəki: 1) 

 
6 bölmə 100 növ 

 
8 bölmə 120 növ 

 10 bölmə 140 növ

 12 bölmə 160 növ

 
14 bölmə 180 növ

 
Sual: Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları zamanı bu sövdələşmə xarakterli hesablaşmadan 
istifadə olunmur? (Çəki: 1) 

 
Ölkələrin öhdəlikləri üzrə hesablaşma

 
Milli valyuta ilə hesablaşma 

 SDV ilə hesablaşmalar 

 Klirinq üzrəhesablaşmalar 

 
Qapalı valyuta ilə hesablaşmalar 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər neft məhsulları ixrac edilmişdir: (Çəki: 1) 

 
4,3 mln.ton

 
5,3 mln.ton

 
3,2 mln.ton

 1,6 mln.ton

 2,8 mln.ton

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan dəmiryol nəqliyyatı ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir? 
(Çəki: 1) 

 4 mln.ton 

 
3 mln.ton 

 
2 mln.ton 



 
1 mln.ton 

 
5 mln.ton 

 
Sual: 2012-ci ildə Azərbaycandan Şimal boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir? 
(Çəki: 1) 

 
3,9 mln.ton

 2,9 mln.ton

 1,9 mln.ton

 
4,9 mln.ton

 
5,9 mln.ton

BÖLMƏ: 07 

Ad 07 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 4 % 

 
 

Sual: Dövlətin xaricdən daxil olan və xaricə gedən bütün valyuta axınlarını əks etdirən rəsmi 
cədvələ (sənədə) nə deyilir? (Çəki: 1) 

 
Dövlət büdcəsi 

 
Mühasibat balansı 

 
Tədiyyə balansı 

 Ticarət balansı 

 Xidmətlər balansı 

 
Sual: Tədiyyə balansının vəziyyətinə dövlət təsirinin belə metodu yoxdur: (Çəki: 1) 

 
Birbaşa nəzarət 

 
Deflyasiya 

 
Mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi

 Barter əməliyyatlarının artırılması 

 
İxracın stimullaşdırılması 



 
Sual: Ölkənin tədiyyə balansı neçə əsas hesabdan (bölmədən) ibarət olur? (Çəki: 1) 

 
5 bölmə

 
4 bölmə

 2 bölmə

 3 bölmə

 
6 bölmə

 
Sual: Xarici ticarət balansı neçə alt bölmədən (hesabdan) ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
6 bölmə

 
5 bölmə

 4 bölmə

 3 bölmə

 
2 bölmə

 
Sual: Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında (ticarət balansında) belə valyuta axınları 
yoxdur: (Çəki: 1) 

 
Müsadirə edilmiş mallar

 
Malların ixracı 

 
Malların idxalı 

 Təkrar emal malları 

 Qeyri-monetar qızıl 

 
Sual: Tədiyyə balansının kapitalın və maliyyənin hərəkəti balansında (hesabında) belə valyuta 
axınları yoxdur: (Çəki: 1) 

 
İnvestisiyalardan xalis gəlirlər

 
Ehtiyatda olan külçə qızıl 

 
Xalis pul köçürmələri 

 Gələn kapital axını 

 Gedən kapital axını 



 
Sual: Tədiyyə balansının xidmətlər balansı alt hesabında belə maddə yoxdur: (Çəki: 1) 

 
Nəqliyyat xidmətləri 

 
Turizm xidmətləri 

 Kütləvi iaşə xidmətləri

 Rabitə xidmətləri 

 
Tikinti xidmətləri 

 
Sual: Xarici ticarət balansında malların ixracı və idxalı hansı qiymətlərlə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
FAS 

 
CİF 

 FOB

 CPT 

 
DAF 

 
 

 
  

 


