0705_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0705 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr1
1 ABnin I genişlәnmә mәrhәlәsi hansı tarixә tәsadüf edir vә hansı ölkә yeni üzv seçilmişdir?

•

Heç biri
1973cü il – Danimarka, İrlandiya vә B.Britaniya
1986ci il – Portuqaliya vә İspaniya;
1981ci il  Yunanıstan;
1995cı il –Avstriya, Finlandiya vә İsveç

2 ABnin III genişlәnmә mәrhәlәsi hansı tarixә tәsadüf edir vә hansı ölkә yeni üzv seçilmişdir?

•

Heç biri
1973cü il – Danimarka, İrlandiya vә B.Britaniya
1986ci il – Portuqaliya vә İspaniya;
1981ci il  Yunanıstan;
1995cı il –Avstriya, Finlandiya vә İsveç

3 ABnin II genişlәnmә mәrhәlәsi hansı tarixә tәsadüf edir vә hansı ölkә yeni üzv seçilmişdir?

•

Heç biri
1973cü il – Danimarka, İrlandiya vә B.Britaniya
1986ci il – Portuqaliya vә İspaniya;
1981ci il  Yunanıstan
1995cı il –Avstriya, Finlandiya vә İsveç

4 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin әsas mәqsәdlәri aiddir?

•

Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr sürәtlәndirilmәsi.
Etnik yaxınlıq daha da dәrinlәşdirilmәsi;
Çoxtәrәfli ticarәt danışıqları vә onların modifikasiyası;
Coğrafi yaxınlığın qurulması
Qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrinin tarixilik xarakter kәsb etmәsi;

5 AsiyaSakit Okean İqtisadi Forumuilә әlaqәdar hansı proqram fәaliyyәt göstәrmişdir ?

•

TEMPUS
SIGMA
MANİLA
EBBOT
ŞUMAN

6 Aşağıdakılardanmüәlliflәrdәn hansılarıvalyuta inteqrasiyası nәzәriyyәsinin әsas tәrafdarları kimi çıxış
edirlәr? 1. R. Mandell 2. Ç. Pentland 3. T. Şitovski 4. Etsioni 5. E. Xaas

•

3,4
1,5
4,5
1, 2
1,3

7 Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin genişlәnmә siyasәt vә proqramlarına aiddir?
Hamısı
Sosial Әmәkdaşlıq Sazişi (SӘS);
İqtisadi Әmәkdaşlıq Sazişi (İӘS);

•

•

TәrәfdaşlıqvәӘmәkdaşlıqSazişi (TӘS);
Qәrb Tәrәfdaşlığı Proqramı;

8 AB üzvlüyinәYaxın Şәrqdәn namizәd ölkәlәr sırasına daxil deyil?

•

İsveçrә
İsrail
Livan
Suriya
Heç biri

9 ABnin sonuncu genişlәnmә mәrhәlәsi hansı tarixә tәsadüf edir vә hansı ölkә yeni üzv seçilmişdir?

•

2013cü il Xorvatiya
1973cü il – Danimarka, İrlandiya vә B.Britaniya
1986ci il – Portuqaliya vә İspaniya;
1981ci il  Yunanıstan;
1995cı il –Avstriya, Finlandiya vә İsveç

10 ABnin IV genişlәnmә mәrhәlәsi hansı tarixә tәsadüf edir vә hansı ölkә yeni üzv seçilmişdir?

•

Heç biri
1973cü il – Danimarka, İrlandiya vә B.Britaniya
1986ci il – Portuqaliya vә İspaniya;
1981ci il  Yunanıstan;
1995cı il –Avstriya, Finlandiya vә İsveç

11 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına aiddir?

•

«Optimal valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
«İkili valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
«Maraqlı qruplar» nәzәriyyәsi
«Sabit valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
«Valyutadiversifikasiyası» nәzәriyyәsi

12 Roma müqavilәsinin hazırlanması vә imzalanması hansı tarixә tәsadüf edir?

•

1959cu il;
1957ci il;
1961ci il.
1960cı il;
1958ci il;

13 Aşağıdakı müәlliflәrdәn hansı plüralist konsepsiyanın tәrәfdarıdır?

•

K. Marks
Ç. Pentland
Q.Mürdal
K. Doyq
A. Tyonbi

14 Avropa Polad vә Kömür Birliyinin hansı tarixdә yaranmışdır?

•

1971ci il.
1961ci il;
1953cü il;
1951ci il;
1963ci il;

15 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin sivilizasiya amillәrinә aid deyil?

•

Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr amili.
Etnik yaxınlıq amili;
Dil vә din amili;
Coğrafi amil;
Xarici siyasәtdә uzlaşma amili

16 Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya siyasihüquqikonsepsiyalara aiddir? 1.
Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazarinstitusional konsepsiyası; 4. Funksionalist
konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralist konsepsiya.

•

2, 3, 4
2, 4, 6
2, 4, 5
1, 3, 5
4, 5,6

17 Ümumi bazar mәrhәlәsinin әsas xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Heç biri
İqtisadi siyasәtin hormonlaşdırılması vә prosesin üst milli sәviyyә tәnzimlәnmәsi;
İstehsal amillәrinin inteqrasiya birliyi çәrçivәsindә sәrbәst hәrәkәti;
Üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә vahid tarif vә qeyri tarif strategiyalarının yürüdülmәsi;
Ortaq valyuta siyasәti vә valyuta zonasının yaradılması;

18 Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

•

«Analogiya» effekti
«Sosial әdalәt» effekti
«Domino» effekti
«Kobra» effekti
«Fişer» effekti

19 Aşağıdakılardan hansıları neofunksionalistkonsepsiyanın әsas nümayәndәlәri hesab olunurlar

•

K. Marks vә Q.Mürdal
Ç. Pentland vә A. Tyonbi
A. Smitvә A. Etsioni
Ç. Pentland vә E. Xaas
C. Keyns vә Y.Şişkov

20 Aşağıdakı müәlliflәrdәn hansı struktur konsepsiyasının tәrәfdarıdır?

•

Y.Şişkov
Ç. Pentland
Q.Mürdal
K. Doyq
A. Tyonbi

21 Tam iqtisadi birlik mәrhәlәsinin әsas xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Heç biri
İqtisadi siyasәtin hormonlaşdırılması vә prosesin üst milli sәviyyә tәnzimlәnmәsi;
İstehsal amillәrinin inteqrasiya birliyi çәrçivәsindә sәrbәst hәrәkәti;
Üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә vahid tarif vә qeyri tarif strategiyalarının yürüdülmәsi;
Ortaq valyuta siyasәti vә valyuta zonasının yaradılması;

22 İqtisadi inteqrasiya proseslәrindә dezinteqrasiya amillәrinә aid deyil?

•

Subyektlәrarası siyasi münasibәtlәr;
Birgә sәrhәdlәr vә inkişaf şәraiti;
İqtisadi sistem müxtәlifliyi;
İnteqrasiya subyektlәri arasında ideoloji uyğunsuzluq;
milli dövlәt müstәqilliyi problemi

23 Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

•

«Nümayiş» effekti
«Sosial әdalәt» effekti
«Edip» effekti
«Kobra» effekti
«Fişer» effekti

24 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin әsas hәlqәlәrinә aiddir?

•

Heç biri
Bazar «sәthi» inteqrasiya
Mübadilә «yumşaq» inteqrasiya
İstehlak «dәrin» inteqrasiya
İstehsal «dәrin» inteqrasiya

25 İqtisadi inteqrasiya proseslәrinin nәzәri tәhlilinin klassik mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü әhatә edir?

•

1960cı illәrdәn sonra
1850cı illәrdәn sonra
1930ci illәrә qәdәr
1950ci illәrә qәdәr
1970ci illәrә qәdәr

26 Marksist konsepsiyasına görә iqtisadi inteqrasiyanın neçә mәrhәlәsi mövcuddur?

•

2mәrhәlәsi
5 mәrhәlәsi
3 mәrhәlәsi
4 mәrhәlәsi
6 mәrhәlәsi

27 İqtisadi inteqrasiya prosesinin mәrhәlәlәri ardıcıllığı aşağıdakılardan hansında pozulmuşdur?

•

Valyuta vә tam iqtisadi birlik
Azad ticarәt zonası;
Imtiyazlı ticarәt sazişi;
Ümumi bazar;
Gömrük birliyi;

28 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin sonuncu mәrhәlәsi hesab edilir? 1. Ümumi bazar; 2.
Imtiyazlı ticarәt sazişi; 3. Siyasi birlik 4. Azad ticarәt zonası; 5. Gömrük birliyi; 6. Valyuta birliyi;

•

1, 3
3, 6
1, 2
3, 4
1, 6

29 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı neofunksionalist konsepsiyanın әsas istinad nöqtәsi hesab edilir?

•

«Mәhsulun hәyat dövrü» nәzәriyyәsi
«Maraqlı qruplar» nәzәriyyәsi

«Optimal valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
«Mütlәq üstünlüklәr» nәzәriyyәsi
«Valyuta birliyi» nәzәriyyәsi

30 Aşağıdakı müәlliflәrdәn hansı federalist konsepsiyanın tәrәfdarıdır?

•

K. Marks
Ç. Pentland
A. Etsioni
A. Smit
C. Keyns

31 Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin ümumilәşdirici nәzәriyyәlәrinә
aiddir? 1. Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazarinstitusional konsepsiyası; 4.
Funksionalist konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralistkonsepsiya.

•

2, 3, 4
1, 2, 3
2, 4, 6
1, 3, 5
4, 5, 6

32 Aşağıdakılardanhansı AsiyaSakit Okean regionundamüşahidә edilәn regional iqtisadi inteqrasiya
proseslәrinә aid deyil?

•

Cәnubi Asiya İqtisadi Birliyi
Cәnubi Asiya Regional Әmәkdaşlıq Birliyi
AsiyaSakit Okean İqtisadi Forumu
CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin Assosiasiyası
AvstraliyaYeni Zelandiya Azad Ticarәt Zonası

33 Aşağıdakılardanhansı Latın Amerikasında müşahidә edilәnregional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinә aid
deyil?

•

Şimali Amerika Ortaq Bazarı
Mәrkәzi Amerika Ortaq Bazarı
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosasiyası
Latın Amerikası vә Karib Hövzәsi İqtisadi Komissiyası
Amerikalılar üçün Sәrbәs Ticarәt Zonası

34 İqtisadi inteqrasiya proseslәrinin amillәr sisteminә aid deyil?

•

Siyasi amil
Psixoloji amil
İnfrastruktur amil
Sivilizasiya amili
İqtisadi amil

35 Avropa Birliyinin baza hüquqinormativ sәnәdlәrinә aid deyil?

•

Berlin Sazişi.
Amsterdam Sazişi;
Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi;
Vahid Avropa Aktı;
Nitsa Sazişi;

36 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin әsas mәqsәdlәriaiddir?
Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr sürәtlәndirilmәsi.

•

Etnik yaxınlıq daha da dәrinlәşdirilmәsi;
Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması;
Coğrafi yaxınlığın qurulması
Qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrinin tarixilik xarakter kәsb etmәsi;

37 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrininsiyasi amillәrinә aiddir?

•

Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr amili.
Coğrafi amil;
Bazar subyektlәrinin (sahibkarların) maraqları;
Etnik yaxınlıq amili;
Xarici siyasәt mәsәlәlәrindә uzlaşma dәrәcәsi;

38 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin infrastruktur amillәrinә aiddir?

•

Coğrafi amil;
Transmilli nәqliyyat, rabitә, informasiyakommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vәziyyәti;
Etnik yaxınlıq amili;
Bazar subyektlәrinin (sahibkarların) maraqları;
Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr amili.

39 Aşağıdakılardan hansı Afrika regionundakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinә aid deyil?

•

Şimali Afrika Birliyi
Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyi
Cәnubi Afrika Gömrük Birliyi
Qәrbi Afrika Dövlәtlәri İqtisadi Birliyi
Әrәb Ölkәlәri Sәrbәst Ticarәt Zonası

40 Aşağıdakılardan hansı Afrika regionundakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinә aiddir?

•

Hamısı
Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyi
Cәnubi Afrika Gömrük Birliyi
Qәrbi Afrika Dövlәtlәri İqtisadi Birliyi
Әrәb Ölkәlәri Sәrbәst Ticarәt Zonası

41 Aşağıdakılardan hansı Orta Asiyadakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinә aiddir?

•

Heç biri
KAZTURK
CRACS
CAREC
ASAVİ

42 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin iqtisadi amillәrinә aiddir?

•

Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr amili.
Etnik yaxınlıq amili
İqtisadi inkişaf problemlәri;
Coğrafi amil
Transmilli nәqliyyat, rabitә, informasiyakommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vәziyyәti;

43 Aşağıdakılardan hansı Orta Asiyadakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinә aiddir?

•

Heç biri
Orta Asiya İqtisadi Birliyi
Orta Asiya Ticarәt Tәşkilatı
Orta Asiya İşbirliyi Tәşkilatı

Orta Asiya Enerji Tәşkilatı

44 Aşağıdakılardan hansı NAFTA çәrçivәsindә reallaşdırılan proqramlara aiddir?

•

NAAEC
INOGATE
TRASECA
TACIS
TEMPUS

45 Şimali Amerikada inteqrasiya proseslәri çәrçivәsindә ABŞKanada arasında imzalanan saziş necә adlanır
?

•

TEMPUS
CUSFTA
TRASECA
EBBOT
ŞUMAN

46 Şimali Amerikada inteqrasiya proseslәri ilә әlaqәdar hansı proqram fәaliyyәt göstәrmişdir ?

•

TEMPUS
SIGMA
TRASECA
EBBOT
ŞUMAN

47 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin iqtisadi amillәrinә aiddir?

•

Tarixәn formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibәtlәr amili.
Etnik yaxınlıq amili;
Bazar subyektlәrinin (sahibkarların) maraqları;
Coğrafi amil;
Transmilli nәqliyyat, rabitә, informasiyakommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vәziyyәti;

48 Avropa Birliyinin İdarәçilik vә İdarәetmәnin Tәkmillәşdirilmәsinә Yardım proqramı aşağıdakılardan
hansıdır?

•

TEMPUS
SIGMA
TRASECA
TACIS
INOGATE

49 Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin proqramlarına aid deyil?

•

INOTRE
INOGATE
TRASECA
TACIS
TEMPUS

50 Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin genişlәnmә siyasәt vә proqramlarına aid deyil?

•

Heçbiri
Şәrq Tәrәfdaşlığı Proqramı;
Avropa Qonşuluq Siyasәti(AQS);
TәrәfdaşlıqvәӘmәkdaşlıqSazişi (TӘS);
Qәrb Tәrәfdaşlığı Proqramı;

51 2008ci ildә eyni vaxtda Avrozonaya daxil olan ölkәlәri göstәrin

•

Yunanıstan vә Kipr.
Kipr vә Malta
Malta vә Fransa
İspaniya vә Portuqaliya

52 Avrozonada iqtisadi böhran nәticәsindә Valtuta İttifaqinqan çıxma üzv ölkә hansı problemәri daha da
aktuallaşdira bilәr

•

1 vә 3
Xarici borcun sәviyyәsi
Ticarәt asılılıgı
Valyuta kurslarinın saxlanması

53 İnteqrasiyanın iqtisadi әsasını tәşkil edir:

•

Bunların hәr biri
Mәhsul istehsalı
Әmәk bölgüsü
Mallarla ticarәt

54 İnteqrasiya proses kimi nәyi әks etdiriir?

•

Bölunmә
Yaxınlaşma
Birlәşmә
Kәnarlaşma

55 Maastrixt kriteriyalarina uygun olanı göstәrin

•

Bunların hec biri
Aqrar proteksionizm
Yenı genislәnmә ölkәlәri
Budcә kәsiri, xarici borc vә makro igtisadi siyasәt

56 Avrozonaya 2011çi ildә daxil olan ölkәni göstәrin

•

Litva
Latviya
Estoniya
Kipr

57 Fransa Avroxonaya nә zaman daxil olmuşdur

•

2002ci ildә Avro pul nisanlarınin geniş nagd dövriyyәsi hәyata kecirilәrkәn
2008ci ildә
1999çu ildә
Maastrixt mügavilәsini imzalamaqla

58 Avrozona integrasiyası mәkan kimi miqyasca necә xarakterizә olunur

•

27 ölkә vә 430 mln әhali
17 ölkә vә 330 mln әhali
17 ölkә vә 310 mln әhali
19 ölkә vә 280 mln әhali

59 European Currency Unitin Avrointegrasiyada hansı rolu vardır
Göstәrilәnlәrә uygun deyil.

•

Avro zonada valyuta sisteminin әsası kimi
Hazirda praktiki rol vә әhәmiyyәt daşımır
Avro zonada yeni sistem rolunu oynayır

60 Halhazırda Avrozonaya daxil olmaga hazırlaşan öıkә hansıdır

•

İsveç
İtaliya
Böyük Britaniya
Danimarka

61 Danimarka Avrozonaya hahsı ölkәlәrlә eyni vaxtda daxil oldu:

•

İsveç
İspaniya
Norveç
İtaliya

62 1999cu ildә Avrozonaya daxil olan ölkәlәrә hansılar daxildir?

•

Almaniya vә Yunanıstan
Yunanıstan vә Portugaliya
Almaniya vә Sloveniya
Finlandiya vә Portugaliya

63 Azәrbaycanda Avropa İttifaqının 2007ci ildәn yardımlar sahәsindә yeni tәtbig olunan Avropa qonşuluq
vә Tәrәfdaşlıq Alәtinә (AQTA)ya hansılar daxildir?

•

Hәr biri
TAİEX vә SİGMA
Tvinniq
Büdcәyә dәstәk

64 Azәrbaycanin Aİyә integrasiyası üzrә Dövlәt Komissiyası nә vaxt yaradılmışdır

•

2011
2005
1994
1991

65 Azәrbaycan qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinә uygunlaşdırılması üzrә Tәdbirlәr Planı hansı
istigamaәtlәri nәzәrdә tutur

•

Bunların hec biri
İnvestisiya vә neft ixracını
15 sahә vә 126 normativhügugi akta uygunlaşdırmanı
Ticarәt әmәkdaşlıgını

66 Azәrbaycan vә Aİ arasinda sıx әlaqәlәrin yaradılmasının hüquqi bazasını hansı sәnәd tәşkil edir

•

Bunların heç biri
Azad ticarәt sazişi
Asssosasiya Sazişi
Tәrәfdaşlıq vә Әmәkdaşlıq sazişi

67 Şәrq tәrәfdaşlığı tәşәbbüsü hansı ölkәlәri әhatә edir

•

Bütün göstәrilәnlәr
Ukrayna vә Gürcüstan

Moldova vә Belarus
Azәrbaycan vә Ermәnistan

68 Türkiyә ilә Avropa Birliyi arasında inteqrasiya әmәkdaşlıgı hansı sәviyyәdәdir

•

Ümum bazar
Gömruk Birliyi
Valyuta zonası
Azad ticarәt

69 Halhazırda Avropa İttifaqina yeni genişlәnmә әrәfәsindә üzvlüyә namizәd olan ölkә hansıdır?

•

Xorvatiya
Slovakiya
Sloveniya
İsveç vә İsveçrә

70 Altıncı genişlәnmә mәrhәlәsi hansı ölkәlәrin üzvlüyü ilә baş verdi

•

Bolgarıstan vә Rumıniyanın
Çexiyanın
Rumıniyanın
Üç Baltikyanı dövlәtin

71 Sloveniya vә Baltikyanı dövlәtlәr Avropa Birliyinә hansı geenişlәnmә mәrhәlәsindә daxil olmuşlar

•

3cü
7ci
5ci
4cü

72 Beşincı genişlәnmә neçә yeni Aİ üzvlәrini әhatә etdi

•

4
2
5
10

73 Beşinci genişlәnmә Aİ üzvlәri sayı

•

17
25
10
15

74 Xirda pul nisanları (monet) formasinda Avro nә zaman dövriyyәyә daxil edildi:

•

2002
2010
2001
2009

75 1995ci ildә Avropa Birliyinin genişlәnmәsi hansı ölkәni әhatә etmişdir

•

Hәr biri
Avstriya
Finlandiya
İsveç

76 1995ci il Avropa Birliyinin necәnçi genişlәnmәsidir

•

Üçüncü
İkinci
Dördüncü
Birinci

77 Dördüncü genişlәnmәdә Avropa Birliyini üzvlәrinin sayı

•

15
9
11
12

78 Portugaliya vә İspaniya Avropa birliyinә daxil olduqdan sonra birlik üzvlәrinin sayı necә oldu

•

12
11
9
17

79 İspaniya Avropa birliyinin neçәnci genişlәnmәsinә aid edilir

•

Heç biri
Üçüncü
İkinci
Birinci

80 Yunanıstan hansı ölkә ilә eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislәnmәsindә üzvlüyә daxil oldu

•

Heç biri
Bolqarıstan vә Çexiya
Irlandiya vә Polşa
Portugaliya vә İtaliya

81 Avropa birliyinin birinci genislәnmәsi hahsı ölkәni әhatә etdi

•

Hәr biri
Böyük Britaniya
İrlandiya
Danimarka

82 Asiya Sakit Okenı Iqtisadi әmәkdaşlıgı çәrçisindә inteqrasiya prinsiplәri yönәıdilmişdir

•

Hәr biri
Dünyada iri miqyaslı azad ticarәt zonasının yaradılması
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Reqionda inkisafın dәstәklәnmәsi

83 NAFTA müqavilәsi nәzәrdә tuturdu

•

Hәr biri
Birgә arbitraj komissiyasının yaradılması
Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması
2010çu iәdәk gömruk rüsümlarının lәgvi

84 Maastrixt müqavılәsi hansı sferalari әhatә etmәklә inteqrasiyanı dәrinlәsdirmisdir

•

Hәr biri
Daxili işlәr vә әdliyyә sahәsindә vahid siyasәt
Vahid xariçi vә müdafiә siyasәti

Avropa daxili bazarı vә vahid valyuta

85 Vahid kәnd tәsәrrüfatı siyasәti Avropada integrasiyanın hansı mәrhәlәsinin әsasını tәşkil etmişdir

•

Hәr biri
Azad ticarәt
Preferresial sazişlәr
İqtisadi ittifaq

86 Hökumәt başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu organıdır

•

Avroparlament
İcraedici
Ali siyasi
Komissiya

87 Nazirlәr Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir

•

İcraedici
Kömәkci
Humanitar
Siyasi

88 Avronun nәgd dövriyyәsi vahid formada nә vaxt tәtbiq edildi

•

2002ci il iyun
2011ci il maliyyә böhranı zamanı
2002ci ilin әvvәli
1999

89 Avropa İttifaqının büdcәsinin formalaşması mәnbәlәri

•

Bunların hamısı
MDM –in 1,21,3% sәviyyәsindә üzvlük haqqları
Әlavә dәyәr vergisi
Gömrük rüsumları

90 Maastrixt müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra regional qruplaşmanın rәsmı adı

•

Avropa Iqtisadi Birliyi
Avropa İttifaqı
AND paktı
Merkosur

91 1951ci ildә AVROPA POLAD Vә KÖMÜR BİRLİYİnin yaradılması haqqinda müqavilәnin istirakçıları

•

Fransa, Belçika, Niderland
AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya
Belçika, Fransa, Niderland
Fransa, AFR (Almaniya), Italiya , Belçika, Niderland, Luksemburq

92 Mal, xidmәt vә istehsal amillәrinin hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan qaldırılması ilә iki vә çox öıkәnin
iqtisadi münasibәti

•

Konsorsium
Iqtisadi tamamlanma
Kooperasiya
Asılılıq

93 Neofuksionalist konsepsiya vә plüralist konsepsiya aiddir:

•

Federalist konsepsiya
Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına
Bazarinstitutsional konsepsiya
Siyasihüquqi konsepsiyalara

94 Gömrük İttifaqı konsepsiyası iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:

•

Struktur
Funksional
Dirijist
Valyuta ittifaqı

95 Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nәzәriyyәsinә aid edilir:

•

Bunların hәr biri
Federalist
Funksional –sahәvi
Ümumilәşdirici

96 Iqtisadi inteqrasiyanın siyasihüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:

•

Bunların hәr biri
Plüralist konsepsiya
Ticarәt konsepsiyası
Marksist konsepsiya

97 Avropa Birliyi aşagıdakı inteqrasiya qruplaşmalarının bütünlәşmәsi ilә 1958 –cı il müqavilәsi nәticәsindә
formalaşdı:

•

Avropa Iqtisadi Birliyi vә Benilüks
Avropa Polad vә Kömür Birliyi, Avropa Iqtisadi Birliyi vә AvroAtom
AvroAtom vә Avropa Polad vә Kömür Birliyi 3
Avropa Iqtisadi Birliyi vә Avropa Polad vә Kömür Birliyi

98 Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:

•

İstehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәtı
Gömrük maneәlәrinin aradan qaldırılması
İqtisadi ittifaqın yaradılması vә ümumi tәhlükәsizlik siyasәtinin hәyata kecirilmәsi
Vahid ticarәt siyasәti

99 İqtisadi vә valyuta ittifaqı nә demәkdir:

•

Bunların hec biri
Gömrük ittifaqinın yaradılması
Azad ticarәt zonasının yaradılması
Sosialiqtisadi vә valyuta siyasәtinin razılaşdırılması

100 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:

•

Bunların hәr biri
Azad Ticarәt
Gömrük İttifaqı
İqtisadi İttifaq

101 Ümum Bazar sәviyyәli integrasiya nә demәkdir:

•

Butun bunlar dogrudur
Daha yüksәk sәviyyәli yaxınlaşma

Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası
Gömrük İttifaqı funksiyası vә istehsal amillәrinin blokdaxili sәrbәst hәrәkәti

102 Gömruk İttifaqı sәviyyәsinә hansı uygun gәlir:

•

Hәr biri uygundur
Vahid gömrük әrazisi
Vahid ticarәt siyasәti
Azad ticarәt funksiyaları

103 Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı arasındakı fәrqi göstәrin:

•

Bütün cavablar dogrudur
Ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılması
Fәrqli valyuta münasibәtlәri
Regiona daxil olmayan ölkәlәrә münasibәtdә vahid ticarәt siyasәti amili

104 Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı hansı inteqrasiya situasiyasına aiddir:

•

Bunların hәr birinә
Siyasi inteqrasiya
Ticarәt inteqrasiyası
Umum bazar

105 İqtisadi inteqrasiyanın әsas xüsusiyyәtini әks etdirir:

•

Bütün cavablar dogrudur
Qarsılıqlı uygunluq
Yaxınlaşma
Dönmәzlik

106 İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamәtını tәşkil edir:

•

İstehsal vә tәdavül inteqrasiyası
Cavablar dogru deyil
Konsorsium
TMK

107 Dünya ölkәlәrinin milli tәsәrrüfatlarının yüksәk sәviyyәli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması prosesi
aşagıdakılardan hansının mahiyyәtinә uygun deyil:

•

Elmi –texniki kooperasiya
İqtisadi İttifaq
Beyin axını
İnteqrasiya

108 İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam әks etdirәn dogru cavab hansıdır:

•

Kontinental
Regional
Beynәlxalq
Regional vә beynәlxalq

109 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın sәviyyәlәrinә aiddir:

•

Mikro sәviyyә
Mikro sәviyyә
Cavablar dogru deyil
Mikro vә makro sәviyyә

110 Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlәlә tәyin edilә bılәr:

•

Vahid iqtisadi, maliyyә vә sosial siyasәtin hәyata kecirilmәsi
Milli qanunvericiliyin unifikasiyası
Bütün cavablar dogrudur
Istehsal amillәrinin sәrbәst döv etmәsi

111 Resurslar vә tәsir sferaları ugrunda mübarizәnin güclәnmәsi dövlәtlәrin hansı formada yaxinlaşmasini
zәruri edir?

•

Ticarәt vә siyasi birliklәri zәruri edir
Butun cavablar dogrudur
İnvestisiya axınlarının istiqamәtinә tәsir etmәk
Rәqib kompaniyaların strategiyasina tәsir etmәk

112 Mal, xidmәt, istehsal amillәri vә informasiyaların hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan qaldırılması üzrә
iki vә çox ölkәnin iqtisadi siyasәti

•

Cavablar dogru deyil.
Proteksionizm
İqtisadi yardım
İqtisadi integrasiya

113 Dәrin әmәk bölgüsü vә davamlı qarşılıqlı әlaqә әsasında istehsalın yuksәk beynәlmılәllәsmәsi sәviyyәsi
nәyi ifadә edir?

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Bunların hec biri
Beynәlxalq mübadilә
Beynәlxalq iqtisadi integrasiya

114 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanı hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nәzәrdәn keçirmәyә imkan
verir?

•

Bunların hәr biri
Regionlasma mexanizmi kimi
Qloballaşma prosesinin tәrkib hissәsi kimi
BİMin forması kimi

115 Qonsu ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının davamlı iqtisadi әlaqәlәr әsasında tamamlanması , makro vә mikro
sәviyyәdә vahid tәsәrrüfat sistemidәk yüksәlmәsi sosialiqtisadi hadisә kimi nә demәkdir?

•

Beynәlxalq iqtisadi integrasiya
İqtisadi durgunluq
Cavablar dogru deyil
İqtisadi asılılıq

116 Beynәlxalq әmәk bölgusu vә kooperasiya

•

İntegrasiyanın әsasıdır
İntegrasiyanın mahiyyәtidir
Inteqrasiyanın mәqsәdidir
İntegrasiyanın sәrtidir

117 Davamlı iqtisadi inteqrasiya nәticә etibarilә gәtirib cıxarir:

•

Sәyelәşmә (2)
İstehsal münasibәtlәri inkisaf edir (1)
1 vә 3 dogrudur

Kapitalın vә istehsalın beynәlmilәllәşmәsi (3)

118 Siyasi, milli vә mәdәni uygunluq

•

İnteqrasiyanın mәqsәdidir
İntegrasiyanın nәticәsidir
İnteqrasiyanın sәrtidir
İnteqrasiyanın mahiyyәtidir

119 Iqtisadi inteqrasiyanin mәqsәdi

•

Duzgün cavab yoxdur
Strateji vә rәqabәt üstünlüklәrinin әldә edilmәsi
İri miqyaslı istehsal
Müqayisәli üstunluklәr prinsipinin reallaşdırılması

120 Inkişaf sәviyyәsinin yaxınlaşdırılması hansına aiddir

•

Inteqrasiyanın mahiyyәti
Inteqrasiyanın mәqsәdi
Inteqrasiyanın şәrti
Inteqrasiya metodu

121 1999çu il Aİnın neçә üzvü Avrozonaya daxil oldu

•

11
9
15
17

122 Avrozonaya aid olmayan ölkәni göstәrin

•

Slovakiya vә Yunanıstan
İrlandiya vә Kipr
İsveç vә Böyük Britaniya
portugaliya vә Luxemburg

123 Avstriya vә Belçika hansı ölkә ilә eyni vaxtda Avrozonaya daxil olmuşlar:

•

Finlandiya, Portugaliya vә Malta
Ispaniya vә İrlandiya
Sloveniya vә Almaniya
Finlandiya, İtaliya vә Estoniya

124 Avrozonaya eyni vaxtda daxil olmayan ölkәlәri göstәrin

•

Kipr vә Malta
Luxemburg vә Niderland
Göstәrilәnlәrә aid deyil
Belçika, İspaniya vә Almaniya.

125 2009 vә 2011ci ildә Avrozonaya daxil olan ölkәlәrә aid deyil

•

Estoniya
Slovakiya
Hәr biri
Avstriya

126 İkitәrәfli ticarәt әlaqәlәri blokdaxili ticarәtin prinsiplәri ilә necә tәnzimlәnir?

•

İntellektual mülkiyyәt hüququ tәmn olunur
Heç biri
Üçüncü ölkәlәrlә ticarәt sәrbәstlәşdirilir
Üçüncü ölkәlәrlә ticarәt maneәlәri tәtbiq olunur

127 ÜTTyә daxilolma regional inteqrasiya üçün nәyi zәruri edir:

•

Hәr biri
Ticarәt maneәlәrinin tәtbiqi
Azad rәqabәt prinsiplәrinin tәmini
Investisiyaların liberallaşdırılması

128 Rusiya ÜTT üzvlüyü şәraitindә Azәrbaycanla ticarәt әlaqәlәri hansı istiqamәtdә dәyişәr?

•

Xarici sәrmayәlәr üçün mәhdudiyyәt qoyulan sahәlәr azaldılır
Investisiyalar sәrbәstlәşir
Hәr biri
Gömrük ittifaqı şәrtlәri tәtәbiq olunur

129 Azәrbaycan vә Qazaxıstan arasında inteqrasiya münasibәtlәri MDB çәrçivәsindә hansına uyğundur?

•

Ümümbazar
Qarşılıqlı әsasda ticarәt maneәlәrinin azaldılması
Preferensial saziş
Gömrük ittifaqı

130 Rusiya vә Azәrbaycan ticarәt әlaqәlәri MDB prinsiplәri ilә necә tәnzimlәnir:

•

Hәr biri
Azad investisiya rejimi әsasında
Ticarәt maneәlәrinin qarşılıqlı lәğvi әsasında
Gömrük ittifaqı şәrtlәri әsasında

131 Avrozonadan çıxma makroiqtisadi situasiyaya necә tәsir edә bilәr?

•

Rәqabәt üstünlüyü azalar
Rәqabәt üstünlüyü artar
Xarici borc artar
Iqtisadi artım tәmin olunar

132 Azәrbaycan MDB çәrçivәsindә inteqrasiya әmәkdaşlığının sәviyyәsi

•

Azad ticarәt
Ümumbazar
Heç biri
Gömrük ittifaqı

133 Aİ vә Azәrbaycan arasında yardimlar sahәsindә әmәkdaşlıg programları hansılardır?

•

Bunların hamısı
BakıTbilisi – Ceyhan
Әsrin müqavilәsi
TASIS

134 Rusiya vә Belorusiya MDBnin bütün ölkәlәri ilә ticarәt әlaqәlәri necә hәyata keçirilir?

•

Sәrbәst valyuta prinsipi ilә
Vahid ticarәt prinsiplәri bütün MDB ölkәlәrinә aid deyil
Vahid ticarәt rejimi әsasında

Azad ticarәt prinsiplәri ilә

135 ÜTT üzvlüyü şәraitindә gömrük ittifaqına daxil olma

•

Ticarәt maneәlәri azaldılır
Heç nә dәyişmir
Ticarәt rejimi әvvәlki tәk qalır
Ticarәt rejimi liberallaşır

136 Qazaxıstan Rusiya ilә inteqrasiya әmәkdaşlıgı forması:

•

Azad ticarәt
Gömrük ittifaqı
Heç biri
Prefrensial saziş

137 Ücüncü ölkәlәrlә ticarәtin azalması vә regiondaxılı ticarәtin genişlәnmәsi integrasiyanın hansı effektinә
aid olunur

•

Hec biri
Statik
Dinamik
Domino

138 ETT stimullaşdırılması, mәhsul vahidinә xәrclәrin azaldilması integrasiyanın hansı effektinә aid olunur

•

Heç biri
Ticarәt
Domino
Dinamik

139 Ticarәt sәraiti necә giymәtlәndirilir

•

Hәr biri
İdxal vә ixrac giymәtlәrinin nisbәti әsasında
ÜDMdә xarici ticarәtin payı әsasında
Xarici borcun ticarәt dövriyyәsinә nisbәti әsasında

140 C ölkәsi A vә B –nin daxil oldugu Azad Ticarәt zonasına üzv olarkәn D ölkәsi ilә idxala 15 %li advalor
rüsum tәtbig edirdi. Azad Ticarәt zonası ölkәıәri tәrәfindәn advalor rüsumların 2 dәfә azaldilması Cnin D
dәn idxalina necә tәsir edәr

•

CD arasinda ticarәt әlagәlәri azalar
İdxal 2 dәfә ucuzlasar
Azad Ticarәt Zonasi CD arasında ticarәt siyasәtinә tәsir göstәrmır
Ticarәt şәraiti yaxşilasar.

141 İnkişaf etmiş ölkәlәrdәki TMB inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә maliyyә vәsaitlәrini növbәti sәbәbә ona
görә tәqdim edirdi:

•

yüksәk faiz qoyuluşları.
borc alan ölkәlәrin dayanıqlı iqtisadi inkişafı;
yanacaq vә xammal әmtәәlәri qiymәtlәrinin artımı nәticәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin ödәmә
qabiliyyәtinin güclәnmәsi;
inkişaf etmiş ölkәlәrin işgüzar aktivliyinin zәiflәmәsinә;

142 Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir

•

ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
dövlәt çevrilişi

lokal müharibә
terror aktı
dünyada siyasi vәziyyәt

143 …….. Türkiyәnin ilk GSM, 2G vә 3G operatorudur.

•

Cellphone
Vodofone
Avea
Turkcell

144 ........ Statoil 60% ümumdaxil mәhsul göstәricisi ilә Şimal dәnizinin kontinental şelfindә fәaliyyәt
göstәrәn әn böyük әmәliyyat şirkәtidir.

•

İngiltәrәnin
Şotlandiyanın
İsveçin
Norveçin

145 2006cı ilin ortalarından etibarәn mәtbuatda ......Norveçin digәr sәnaye nәhәngi Norsk Hydro ilә
birlәşәcәyi barәdә mәlumatlar yayıldı.

•

Exxon Mobilein
Shellin
Lukoylin
Statoilin

146 .......  әsası 1972ci ildә qoyulmuş hәm Norveçin, hәm dә Skandinaviyanın isә әn böyük neft şirkәtidir.

•

Exxon Mobile
Shell
Lukoyl
Statoil

147 Bu gün üçün dünyada әn çox danışılan mövzu olan, istehsalın vә satın almanın Çin Xalq Respublikasına
outsource edilmәsi fәaliyyәtini gerçәk mәnada başlatmış olan şirkәt......

•

D&Rdır.
Tescodur.
Asdadlr.
WalMartdır.

148 Pizza Hut — 1958ci ildә ......yaradılan fәstfud şәbәkәsi.

•

Fransada
İtaliyada
ABŞda
İngiltәrәdә

149 Dünyanın әsas transmilli şirkәtlәri milli xüsusiyyәtlәrinә görә, hansı ölkәlәr qruplarına aiddir?

•

ABŞ, Yaponiya vә Avropa İttifaqı
Yaponiya vә Avstraliya
ABŞ vә Latın Amerikası
Avropa İttifaqı vә MDB
Çin, Rusiya vә Yaponiya

150 Cәnubi Koreya tәsәrrüfat sisteminindә istehsal әlaqәlәrinә әsaslanmaqla iri şirkәtlәrin kiçik vә orta
şirkәtlәrlә birliyindәn ibarәt qrupların adını göstәrin

•

Südan
Keyretsu
Kartel
MSG
Çebol

151 Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:

•

Xarici offşor zonalarda qeydә alınmış milli müәssisәlәr
Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
Sәhmdar cәmiyyәtlәr
Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları
Milli müәssisәlәrin xarici filialları

152 Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi hansıdır:

•

Müxtәlif ölkә hökümәtlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm siyasәti
Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehlakın sәviyyәsindәki fәrqlәr
Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr
Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyәtlәr

153 Dünya maliyyә bazarında transmilli şirkәtlәrin hökümranlığının әsasını nә tәşkil edir:

•

Kapital iхраcı
Birbaşa investisiyalar
Kreditlәr
Borc kapitalı
Portfel investisiyaları

154 Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:

•

mühüm ixrac mәhsulları üzәrindә dövlәt inhisarının mövcudluğu
qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
xarici ticarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy¬yәtlәrә mәruz qalması
milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclәnmәsi
rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması

155 Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir:

•

portfel investisiyaları
borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
incinirinq xidmәtlәri
birbaşa investisiyalar
iqtisadi kömәk

156 1990cı ildә Arçelik öz mәhsullarını Avropa ölkәlәrinә ixrac etmәyә başladı. Texnikanın dünya
bazarında satışı üçün ...... brendi seçildi.

•

Casper
Vestel
Arçelik
BEKO

157 ......, ....... avtomobil qrupuna bağlı bir şirkәtdir.
Land Rover ; Jeep
Jeep ; Land Rover
Chrysler ; Jeep

•

•

Jeep ; Chrysler

158 Škoda Avto 1991dә …….. tәrәfindәn satın alındı.

•

General Motors
DaimlerBenz Qrupu
PSA Peugeot Citroën
Volkswagen Qrupu

159 Škoda Avto  ……avtomobil istehsalçısı olmaqla әn köhnә avtomobil istehsalçılarıdan biridir.

•

Sloveniya
Polşa
Rumıniya
Çex

160 Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

•

Sumitomo
DaymlerKraysler
CeneralElektriks
Bayer
WailMartStores

161 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Braziliyanın TMKrına aid deyil?

•

Novartis AG
Petroleo Brasiliero
Souza Cruz
Saudi Basic Industries Corp
Companhia Cervejaria Brahma

162 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixracını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?

•

xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
kapital ixrac edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdud¬laşdıran antiinhisar qanunlarının fәaliyyәti
kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
kapitalın “nisbi” artıqlığı

163 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә aid deyil:

•

daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması
daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
istehsal amillәrinin pislәşmәsi
yeni texnoloci qәrarların qәbulu vә axtarılması sahәsindә mübarizәnin yoxluğu

164 Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün dövlәtә
birdәfәlik ödәmә edirsә bu:

•

Mәnfәәt мәhsuluna vergidir
Istehsal olunmuş mәhsula vergidir
Aksiz rüsumudur
ӘDVdir
Bonusdur

165 әmtәәnin hәyat silsilәsi konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

•

R.Vernon
O.Olin
E.Xekşer
V.Leontyev
C.Damninq

166 Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:

•

Qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
Pulların yuyulması
Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığmı
Qәbul edәn ölkәdә ucuz işşi qüvvәsinin mövcudluğu

167 Kapital ixracının müasir meyllәri:

•

birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
birbaşa investisiyaların azalması
birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
portfel investisiyalarının azalması
portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması

168 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası nәdir?

•

Hissәlәrin bir ölkәdәn gәtirilәrәk digәr ölkәdә hazır mәhsulun yığılmasıdır.
Bir ölkәdәn ixrac olunan xammal hesabına digәr ölkәdә mәhsul istehsal olunmasıdır
Mәhsul istehsalının birgә müәssisәlәrdә tәşkilidir
Müәyyәn növ mәhsul istehsalının müәyyәn ölkәnin bir sahә vә ya müәssisәsindә cәmlәşdirilmәsidir
Ayrıca mәhsul istehsalına biribirini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın qarşılıqlı әlaqәsidir

169 ……Tata şirkәti 1954cü ildә ticari vasitә istehsalı üçün ……..ilә ortaqlıq qurmuş, 2004cü ildә isә
Cәnubi Koreyada olan Daewoo şirkәtinin ağır vasitә hissәsini bünyәsinә qatmışdır.

•

İngitәrәnin ; Alman DaimlerBenz
İngitәrәnin ; ; Fransanın PSA Peugeot Citroën
Hindistanın ; Fransanın PSA Peugeot Citroën
Hindistanın ; Alman DaimlerBenz

170 Nissan Jidōsha Kabushiki Gaisha vә ya Nissan avtomobil şirkәti 26 dekabr 1933cü ildә........Yokohama
şәhәrindә yaradılmışdır.

•

Şimali Koreyanın
Malayziyanın
Cәnubi Koreyanın
Yaponiyanın

171 Jaguar,26 Mart 2008 tarixindә ……әn böyük avtomobil markası Tataya satıldı.

•

Hindistanın
ABŞın
Almaniyanın
İngiltәrәnin

172 Jaguar, 2008ә qәdәr …… PAG adı verdiyi vә Land Rover, Volvo, Aston Martın kimi lüks vә prestijli
markalardan meydana gәtirdiyi alt qrupunda iştirak edirdi.

•

Fordun
Peugeotnun Citroën
General Motorsun

Renaultnun

173 Jaguar, ….. mәrkәzli bir avtomobil markasıdır.

•

ABŞ
İngiltәrә
Almaniya
İtaliya

174 Rolls Royce şirkәtinin mәqsәdi ……istehsal etmәkdir.

•

idman avtomobillәri
qabaqcıl texnologiyalı lüks avtomobil
әn lüks vә prestijli marka avtomobillәr
әn dayanıqlı vә möhkәm avtomobil

175 Peugeot  …… istehsal olunan avtomobil, velosiped vә motorsiklet markası, indiki vaxtda ……bir
parçasıdır.

•

İtaliyada ; PSA Peugeot Citroënun
Fransada ; PSA Peugeot Citroënun
İtaliyada ; PSA Renault Citroënun
Fransada ; PSA Renault Citroënun

176 Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:

•

gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca götürülmüş әrazi
rüsümsuz anbar zonası
rüsumsuz ticarәt zonası
müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi

177 Aşağıda göstәrilәn dünyanın әn çox neft ehtiyatları hansı ölkәlәrdә mövcuddur:

•

Çin, İran, Kuveyt
Sәudi Әrәbistan, İrak, Kuveyt
Norvec, Azәrbaycan, Kazaxstan
Rusiya, ABŞ, Çin

178 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәcminә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Sumitomo Bank
Miruho Financial Group
Sitigroup
Deutsche Bank
P.Morgan Chase&Co

179 2006ci ildә Xarici investisiya idxalının tempinә görә MDB mәkanında birinci ölkә hansıdır?

•

Ukrayna
Türkmәnistan
Azәrbaycan
Rusiya
Qazaxıstan

180 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Agility Public Warehousing Company, China Railway
Construction Corporation LtdChina Communications Construction Co.Enka Insaat ve Sanaye?
Telekommunikasiya

•

•

Tikinti
Elektronika
Әrzag, yeyinti
Metallurgiya

181 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Fraser and Neave Limited, FEMSAFomento
Economico Mexicano, San Miguel Corporation?

•

Telekommunikasiya
Yeyinti
Elektronika
Әrzag, yeyinti
Metallurgiya

182 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Genting Berhad, Steinhoff International holdings?

•

Elektronika
Xidmәt sektoru
Telekommunikasiya
Metallurgiya
Әrzag, yeyinti

183 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Sasol Limited Formosa Plastics Group?

•

Kimiya
Әrzag, yeyinti
Telekommunikasiya
Metallurgiya
Elektronika

184 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: Ternium SA Evraz Metalurgica Gerdau S.A. Tata Steel
Ltd. Severstal?

•

Elektronika
NeftGaz
Telekommunikasiya
Metallurgiya
Әrzag, yeyinti

185 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir United Microelectronics Corporation, Inventec
Company, Lenovo Group LG Corp.: ?

•

Telekommunikasiya
NeftGaz
Elektronika
Әrzag, yeyinti
Diversifikasiyalı

186 Sadalanan TMK hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrir: BNP Paribas Societe Generale Generali Spa Allianz
SE?

•

Telekommunikasiya
NeftGaz
Maliyyә
Әrzag, yeyinti
Diversifikasiyalı

187 TMK birlşmәsini vә udulmasını әks etdirәn gәbul olunmuş abreveatura

•

P&A
M&A
S&A
M&E

188 2008 ci ildә Hyundai Motor Company şirkәtinin transmilli indeksini göstәrin

•

26,7
36,5
45,7
2,4

189 Böyük Britaniyanın TMK deyil

•

Aviva PLC
Barclays PLC
ING Groep NV
Old Mutual PLC
Prudential PLC

190 ABŞ TMK deyil

•

JPMorgan Chase & Company
Citigroup Inc
Generali Spa
Bank of America Corporation
Berkshire Hathaway Inc

191 Yaponiyanın TMK deyil

•

Mitsubishi UFJ Financial Group
Prudential PLC
Mizuho Financial Group Inc
Nomura Holdings Inc

192 Almaniyanın TMK deyil

•

Allianz SE
Manulife Financial Corp.
Commerzbank AG
Muenchener Rueckversicherung AG
Deutsche Bank AG

193 İsveçrәnin TMK deyil

•

UBS AG
Nomura Holdings Inc
Swiss Reinsurance Company
Zurich Financial Services
Credit Suisse Group AG

194 Fransanın TMK deyil

•

Societe Generale
Generali Spa
Credit Agricole SA
Axa
BNP Paribas

195 Kodak şirkәti — fototexnika vә kinomәhsullar istehsal edәn mәşhur ..... şirkәtidir.

•

ABŞ
Almaniya
Koreya
Yapon

196 Honda başlıca mәhsulları avtomobil, yük maşını, motosiklet vә robotlar olan bir ..... avtomobil
markasıdır.

•

Koreya
Yapon
Almaniya
Amerika

197 Vestel  1975ci ilde Asil Nadir tәrәfindәn Türkiyә'dә yaradılmış ......

•

Alman kompyuter şirkәtidir.
Türk kompyuter şirkәtidir.
Alman teknoloji şirkәtidir.
Türk teknoloji şirkәtidir.

198 LUKoyl – neft şirkәti. 1993cü ildә …… hökumәtinin qәrarı ilә yaradılmışdır

•

Ukrayna
Türkmәnistan
Qazaxstan
Rusiya Federasiyası

199 1957ci ildә Mitsubishi ilk iri ixracı hәyata keçirәrәk …… 600 R32 avtobusu göndәrir.

•

Çiliyә
Santyaqoya
Peruya
Braziliaya

200 Hummer …… tәrkibinә daxil olan ABŞ şirkәtidir.

•

General Motors konserninin
RollsRoyce konserninin
Land Rover konserninin
Chevrolet konserninin

201 Aşağıdakılardan biri BMTnin çoxtәrәfli ticarәtiqtisadi beynәlxalq tәşkilatları sırasına daxil deyil:

•

Beynәlxalq Ticarәt Palatası
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
UNKDAT
ÜTT

202 Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrıayrı seqmentlәrindә funksiya göstәrәn beynәlxalq tәşilatlara
nümunәdir:

•

FAO
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
UNKDAT
OPEK

203 Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşikilatlara nümunәdir:

•

•

İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

204 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı tәşilati hüquqi cәhәtdәn necә tәşkilatdır?

•

Sahibkarlıq ittifaqdır
Kooperativ tәşkilatdır
Sәhmdar cәmiyyәtdir
Avropa ölkәlәrinin birlәşdiyi fәrdi müәssisәdir

205 Hansı ölkә BVFnun üzvü deyil?

•

İran
Kuba
Türkiyә
Braziliya

206 ÜTT öz fәaliyyәtinә nә vaxtdan başlamışdır?

•

1985ci ildәn
1957ci ildәn
1995ci ildәn
1947ci ildәn

207 Böyük yeddilәr qrupuna daxildir

•

Ukrayna
İsveçrә
Finlandiya
İtaliya

208 Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvü deyil?

•

Ümumdünya Bankı
Beynәlxalq Әmәk Tәşilatı
İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
BMT

209 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir

•

Gender problemi
Ölkәlәrin suverenliyin tәminatı
Hәrbi әmәkdaşlıq
İqtisadi vә Sosial mәsәlәlәr üzrә әmәdaşlıq

210 Aİnin vahid aqrar siyasәti aşağıdakılarla müәyyәn olunur: a. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә stabil
qiymәtlәrlә tәmin olunmaq b. Kәnd tәsәrrüfatında mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi c. Xaricdәn әrzaq alışını
genişlәndirmәklә d. Fermerlәrin hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi

•

a,b,d
c,b,d
a,c,d
a,b,c
a,d

211 Beynәlxalq Energetik Agentlik hansı tәşkilatın muxtar beynәlxalq orqanı kimi fәaliyyәt göstәrir?

•

NATO
YUNKDAT
OPEK
İӘİT
NAFTA

212 İәİT hansı ölkәlәrin әmәkdaşlıq formatını tәşkil edir?

•

Yaponiya vә Okeaniya
Asiya dövlәtlәri
Qәrbi Avropa dövlәtlәri
Şimali Amerika dövlәtlәri
Sәnayecә inkişaf etmiş dövlәtlәr

213 OPEKin sәbәtinә daxil deyil:

•

1,4
Bosne light (3)
Aras light (2)
URAL S (1)
Azeri light (4)

214 OPEK tәşkilatının statusu hansına uyğundur:

•

Heç biri
Әrәb dövlәtlәrinin iqtisadi әmәkdaşlıq şurası
Regional iqtisadi birlik
Beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilat
Neft ixrac edәn şirkәtlәrin assosiativ әmәkdaşlıq qanunu

215 Çin iqtisadiyyatına xas olan әsas xüsusiyyәti nәdir?

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
Dövlәt bölmәsinin iqtisadiyyatda üstünlüyününü qorunub saxlanması
Dövlәtin iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsindә rolunun güclәndirilmәsi
Dövlәt, kollektiv vә şәxsi sektorların paritet әsasında inkişafının tәmin olunması

216 Müasir mәrhәlәdә Yaponiya üçün әn vacib idxal mәhsulu hansıdır?

•

Xammal vә enerji daşıyıcıları
Texnologiya
Xarici kapital
Әrzaq

217 BİMdә beynәlxalq tәşkilatların yerinә yetirdiyi әsas funksiya hansıdır?

•

Göstәrilәnlәrin hәr biri
Nәzarәt
Müşahidә
Kömәk
Tәnzimlәmә

218 İqtisadi Sosial Şura öz işindә iki tip komissiyaların fәaliyyәtindәn istifadә edir:

•

Bunların hamısından
İnkişaf
Nәzarәt
Regional
Regional vә funksional

219 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr vә dünya ölkәlәri iqtisadiyyatının qarşılıqlı әlaqәlәrinin mәcmusu:

•

Ölkәlәrarası iqtisadi әlaqәlәrdir
Dünya tәsәrrüfatıdır
Dünya iqtisadiyyatıdır
Dünya bazarıdır

220 Dünyanın әsas transmilli şirkәtlәri milli xüsusiyyәtlәrinә görә, hansı ölәlәr qruplarına aiddir?

•

Avropa İttifaqı vә MDB
ABŞ vә Latın Amerikası
Yaponiya vә Avstraliya
ABŞ, Yaponiya vә Avropa İttifaqı

221 Dünya ölkәlәrinin hansı qrupları BMT tәsnifatına uyğun deyildir:

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Mәrkәzlәşdirilmiş planlı iqtisadiyyat ölkәlәri
Bazar iqtisadiyyatlı inişaf etmiş ölkәlәr
Sosialist ölkәlәri

222 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı dünyanın әn yoxsul ölkәlәri siyahısına daxildir?

•

Çad
Braziliya
Malayziya
Hindistan

223 Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәrabәrliyi hansı istiqamәtlәrә әsasәn
qiymәtlәndirilmәmişdir?

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinә görә
Әhalinin savadına vә xarici dil bilmәk qabiliyyәtinә görә
Әmәk mәhsuldarlığına görә
Elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsinә әsasәn

224 Dünya Bankının Azәrbyacanda icra olunan layihәlәrinin sırasına hansı layihә daxil deyil?

•

Tәhsil sektorunun inkişafı layihәsi
Elektrik ötürücü sistemi layihәsi
Kәnd investisiya layihәsi
Magistral yol layihәsi
TRACECA

225 Azәrbaycan Dünya Bankı qrupuna daxil olan 5 qrupun neçәsinin üzvüdür?

•

Yalnız 2 qrupun
5 qrupun
3 qrupun
1 qrupun
4 qrupun

226 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

Bunların hamısı
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Çoxtәrәfli İnvestisiya Zәmanәtlәri Agentliyi vә Beynәlxalq İnvestisiya Mübahisәlәrinin Tәnzimlәnmәsi Mәrkәzi

227 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә hökumәtlәrarası universal beynәlxalq tәşkilat hansıdır?

•

Heç biri
AYİB
OPEK
İİӘT
BVF

228 İşçi qüvvәsinin hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilatlar:

•

3,4.
Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı (3)
YUNKTAD (2)
FAO (1)
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı (4)

229 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı ixracatçı ölkәlәr üçün emiqrasiya siyasәtinin әsas mәqsәdlәri kimi müәyyәn
etmişdir:

•

hamısı
Emiqrantların ölkәyә qayıdışının tәlәblәri onların xaricdә әldә etdiyi peşә vә tәhsillә әlaqәlәndirilmәsi
Emiqrantların xaricdә müvafiq hәyat şәraitini tәmin etmәk
İşsizliyi azaltmaq vә valyuta gәlirlәri әldә etmәk

230 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәri Dünya Bankı aşağıdakı meyar әsasında müәyyәn edir:

•

Borclu ölkәlәr
Neft ixrac edәn ölkәlәr
Bazar iqtisadiyyatlı vә aşağı iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ölkәlәr
Xarici ticarәt kvotası 25%dәn çox olmayan ölkәlәr
Texnologiya idxal edәn ölkәlәr

231 İnkişaf etmiş ölkәlәr qrupuna BMT tәrәfindәn aid edilir:

•

ÜTT tәşkilatına üzv olan dövlәtlәr
Xarici bazarı olmayan ölkәlәr
Sәnaye ixracının ÜDMdә payı 20 %dәn çox olan ölkәlәr
Adambaşına ÜDM 12 min dollardan aşağı olmayan ölkәlәr
İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı vә yüksәk sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәli ölkәlәr

232 BMT sisteminin statistik nәşrlәri aşağıdakılar üzrә qruplaşdırılır:

•

Bütün göstәrilәnlәr düzdür
Regional nәşrlәr
Sahә nәşrlәri
Sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrini әks etdirәn nәşrlәr

233 FAO dünya әrzaq bahalaşmasının әsas sәbәbi kimi 2010cu ildә göstәrmişdir:

•

1, 4
Çindә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının vәziyyәti (3)
Rusiyada kәnd tәsәrrüfatının vәziyyәti (2)
İqlim şәraitinin qeyrinormallığı (1)
Dollar kursunun dәyişilmәsi (4)

234 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının fәaliyyәti aşağıdakı vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә yönәldilmişdir:

•

Hәr biri
Geniş Texniki Әmәkdaşlıq proqramlarının hәyata keçirilmәsi

Beynәlxalq әmәk standartlarının işlәnilmәsi
Әmәkçilәr üçün sosial әdalәtin tәmin edilmәsi
Sosial sığortanın reqlamentlәşdirilmәsi

235 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı Azәrbaycanda hansı layihәni icra edir ?

•

Korporativ vә Büdcә sektoru üçün hesabatlılıq layihәsi
Sәhiyyә sektorunda layihәlәr
Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı layihәsi
İstilik Elektrik Stansiyasının reabilitasiya layihәsi
Kәnd tәsәrrüfatınının inkişafı vә kreditlәşdirilmәsi layihәsi

236 BMT dünya әrzaq probleminin hәllindә tövsiyyә edir:

•

Әrzaq ticarәtinә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәk
Bazarın tәnzimlәnmәsi aparmaq vә spekulyasiyaları mәhdudlaşdırmaq
Yardımları artırmaq
Yoxsulluğu azaltmaq
Dolların kursunu yüksәltmәk

237 BMT Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәrinә aid deyil:

•

Rusiya
ABŞ
Fransa
Çin
Yaponiya

238 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına aid deyil:

•

FAO
İӘİT
YUNİDO
YUNESKO
BӘT

239 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamәtdә kredit fәaliyyәti göstәrir:

•

Büdcә defisitini azaltmaq
Bunların heç biri
TMK
Yoxsul inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә güzәştli kreditlәr
Xüsusi sektor

240 Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditlәri tәqdim edir:

•

Bunların hamısı
Faizsiz kreditlәr
Ticarәt kreditlәri
Proqram vә mәqsәdli
Büdcә kәsirini azaltmaq üçün

241 Ölkәlәrin bu vә ya digәr qrupa daxil olması üçün meyarları seçin

•

ETTKİ nailiyyәtlәri, xarici investisiyalar üçün ayrılmış vәsaitlәrin hәcmi, dövlәt borcu
Tәhsilin sәviyyәsi, istehlak sәbәtinin tәrkibi, xarici ticarәt әmәliyyatlarının hәcmi
Alıcılıq qabiliyyәti pariteti, hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti, ÜDMin sahә strukturu
Ölkәnin ixrac vә idxalı
Adambaşına düşәn orta illik gәlirlәrin sәviyyәsi, milli valyutanın mübadilә mәzәnnәsi

242 Ölkәlәr hansı qruplara bölünürlәr:

•

Yüksәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
Yüksәk inişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, orta inkişaf etmiş ölkәlәr
İnkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, neft hasil edәn ölkәlәr
İnkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
İnkişaf etmiş, geridә qalmış, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

243 AYİBnin strateji vәzifәlәri. Düzgün olmayan variantı seçin.

•

Müәssisәlәrin struktur yenidәn qurulması mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
Xarici investorlara zәmanәt verilmәsi
Özәllәşdirmәyә kömәk edilmәsi
Müәssisәlәrin dövlәtsizlәşdirilmәsi
Müәssisәlәrin struktur yenidәn qurulması vә onların modernlәşdirilmәsi

244 AYİB nә üzrә ixtisaslaşmışdır? Düzgün olmayan variantı göstәrin.

•

Rekonstruksiya işlәrinә texniki dәstәyin göstәrilmәsi
İnfrastrukturların inkişafı (ekoloji pro qramlar daxil olmaqla)
Әn kasıb ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә ixracın hәvәslәndirilmәsi
Layihә maliyyәlәşdirilmәsi daxil olmaqla istehsalın kreditlәşdirilmәsi
Sәhmdar kapitalına investisiyalar

245 Hansı tәşkilat dünya bazarında әn yüksәk reytinqә malik xüsusi istiqrazlar buraxır?

•

İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
İnvestisiyalara zәmanәt üzrә Çöxtәrәfli Agentlik
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq Valyuta Fondu

246 Hansı tәşkilat xüsusi sektor tәrәfindәn reallaşdırılan layihәlәrin әlavә maliyyәlәşdirilmәsinә kömәk edir?

•

İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
İnvestisiyalara zәmanәt üzrә Çöxtәrәfli Agentlik
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq Valyuta Fondu

247 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası nәyin hesabına maliyyәlәşdirilir?

•

Güzәştli dövlәt kreditlәri hesabına
TMKnın xüsusi kapitalı hesabına
Xüsusi borc kapitalı hesabına
Donorölkәlәrin vәsaitlәri, köhnә kreditlәrin qaytarılması vә BYİBin mәnfәәtindәn ayırmalar hesabına
İştirakçıölkәlәrin büdcә ayırmaları hesabına

248 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı:

•

Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә arbitrajı tәmin edir.
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.

249 İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir

•

•

Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә arbitrajı tәmin edir.
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.

250 İnvestisiyalara zәmanәt üzrә çoxtәrәfli agentlik:

•

Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә arbitrajı tәmin edir.
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.

251 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası:

•

Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz kreditlәr verir
Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә arbitrajı tәmin edir.
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.

252 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası –

•

Özәl sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә arbitrajı tәmin edir.

253 Aşağıda sadalanan tәşkilatlardan hansı Dünya Bankı Qrupuna daxil deyil?

•

İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
İnvestisiyalara zәmanәt üzrә çoxtәrәfli agentlik
Beynәlxalq Valyuta Fondu

254 Ölkәlәrin ÜTTyә üzv qәbul olması prosesinin sonuncu mәrhәlәsi necә adlanır?

•

Üzvolan ölkәlәrin ÜTT üzvlәrinә tәqdim edә bilәcәyi “kommersiya әhәmiyyәtli” güzәştlәrin müzakirәsi
Üzv olan ölkәnin ticarәtsiyasi rejiminin hәrtәrәfli nәzәrdәn keçirilmәsi
İqtisadi mexanizmin hәrtәrәfli nәzәrdәn keçirilmәsi
Bütün sәnәdlәr paketinin üzv olan ölkәnin qanunverici orqanı tәrәfindәn ratifikasiya edilmәsi
İddiaçıölkәnin bu beynәlxalq tәşkilata üzvlük şәrtlәri haqqında danışıqların aparılması vә mәslәhәtlәrin verilmәsi

255 ÜTTnin istәnilәn üzvölkәsi bu tәşkilatın digәr üzvünün hüquqa zidd olan hәr hansı bir fәaliyyәti ilә
rastlaşarsa hara müraciәt edә bilәr?

•

İdarәetmә şurası
Mübahisәlәrin hәlli üzrә Orqan
Parlament
Nazirlәr konfransı
Katiblik

256 ÜTTnin ali orqanı:
İdarәetmә şurası
Katiblik
Baş Şura

•

Müvәkkil hüquqi şәxs
Nazirlәr konfransı

257 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı (ÜTT):

•

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar olaraq hәyata keçirilәn islahatlara
kömәk göstәrilmәsi mәqsәdilә yaradılmış tәşkilatdır.
Dünya Bankından borc götürmәk iqtidarında olmayan әn kasıb inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrәn
tәşkilatdır.
Üzvdövlәtlәr arasında valyutakredit mansibәtlәrini tәnzimlәyәn, tәdiyә balansında kәsir yaranan zaman xarici
valyutada qısa vә ortamüddәtli kreditlәr vermәklә onlara maliyyә yardımı göstәrәn beynәlxalq tәşkilatdır.
Dünya әmtәә vә xidmәt ticarәtinin 90%dәn çox hissәsini tәnzimlәyәn çoxtәrәfli sazişlәri (sazişlәr paketi),
normalar vә qaydaları özündә әks etdirir.
Yüksәk rentabelli xüsusi müәssisәlәrә kreditlәr verәn tәşkilatdır.

258 BVFnin prinsiplәri. Düzgün olmayan variantı seçin:

•

Valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsindәn imtina etmәk üçün beynәlxalq valyuta sistemindә qadağa
Valyuta mәzәnnәsinin manipulyasiyasına qadağa
Valyuta böhranını aradan qaldırmaq mәqsәdilә valyuta bazarlarına müdaxilә edilmәsi (zәruri olduğu halda)
öhdәliyi
Hәr bir ölkәnin öz müdaxilә siyasәtindә partnyor ölkәlәrinin maraqlarını nәzәrә alması öhdәliyi
Vahid ticarәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

259 BVFnin funksiyaları. Düzgün olmayan variantı seçin:

•

Vahid ticarәt siyasәti hәyata keçirmәk
Tәdiyә balansının kәsirinin aradan qaldırılması üçün maliyyә yardımının göstәrilmәsi
Razılaşdırılmış davranış kodeksinә riayәt edilmәsi
Beynәlxalq valyuta siyasәtinә dair mәslәlәrdә sıx әmәkdaşlıq
Mәslәhәtlәr vermәk vә әmәkdaşlıq etmәk

260 BVFnin mәşvәrәtçi orqanı:

•

İdarәetmә şurası
Katiblik
Parlament
İdarәetmә şurasının müvәqqәti komitәsi
Müvәkkil hüquqi şәxs

261 BVFnin İcraedici orqanı:

•

İdarәetmә şurası
Katiblik
Parlament
Direktorluq
Müvәkkil hüquqi şәxs

262 әn mühüm qәrarların qәbulu üçün BVFyә neçә faiz sәs lazımdır.

•

85%
63%
50%
75%
95%

263 BVFnin rәhbәr orqanlarında ölkәlәr arasında sәslәr necә bölüşdürülür:
Ölkәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinә görә
Ölkәnin inkişaf sәviyyәsinә görә

•

•

Kvotanın hәcminә görә
Faydalı resursların mövcudluğuna görә
Әhalinin sayına görә

264 BVFnin kapitalında iştirakçı ölkәlәrin üzvlük haqqı kvotalarının ölçüsü nәdәn asılıdır?

•

Faydalı resursların mövcudluğu
Әhalinin uzunömürlüyü vә sayı
Ölkәlәrin iqtisadi potensialı vә beynәlxalq ticarәtdә fәallığı
Coğrafi mövqe
Ölkәlәrin inkişaf sәviyyәsi

265 BVFnin kapitalı formalaşır:

•

TMKnın ayırdığı vәsait hesabına
Xarici ticarәtdәn әldә edilәn vәsaitdәn
Vergilәrdәn
İxrac vә idxal arasındakı fәrq hesabına
Üzvdövlәtlәrin üzvlük haqlarından

266 BVFnin rәsmi mәqsәdlәri. Düzgün olmayan variantı seçin.

•

Rәqabәt üstünlüyü әldә etmәk mәqsәdilә valyutanın devalvasiyasına yol vermәmәk
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinә vә balanslı arımına kömәk etmәk
Valyutamaliyyә sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığa imkan yaratmaq
Mәşğulluğun vә bütün dövlәtlәrin real gәlirlәrinin yüksәk sәviyyәsinә nail olunması
Valyutanın sabitliyini tәmin etmәk

267 BVFnin ali idarәetmә orqanı:

•

Katiblik
Direktorluq
Parlament
Müvәkkil hüquqi şәxs
İdarәetmә Şurası

268 BVFnin mәnzil qәrargahı bu şәhәrdә yerlәşir:

•

NyuYork
Sürix
Cenevrә
London
Vaşinqton

269 Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF):

•

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar olaraq hәyata keçirilәn islahatlara
kömәk göstәrilmәsi mәqsәdilә yaradılmış tәşkilatdır.
Dünya Bankından borc götürmәk iqtidarında olmayan әn kasıb inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrәn
tәşkilatdır.
Dünya әmtәә vә xidmәt ticarәtinin 90 faizindәn çox hissәsini tәnzimlәyәn çoxtәrәfli sazişlәri, norma vә qaydaları
әks etdirir.
Üzvdövlәtlәr arasında valyutakredit mansibәtlәrini tәnzimlәyәn, tәdiyә balansında kәsir yaranan zaman xarici
valyutada qısa vә ortamüddәtli kreditlәr vermәklә onlara maliyyә yardımı göstәrәn beynәlxalq tәşkilatdır.
Yüksәk rentabelli xüsusi müәssisәlәrә kreditlәr verәn tәşkilatdır.

270 ÇXRin hansı sәnayesi dünyada birincidir?
Yeyinti
Ağır

•

Yüngül
Tekstil
Aviakosmik

271 Çinin ixracında aparıcı yeri tutan kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu hansıdır?

•

Şәkәr çuğunduru
Pambıq
Qarğıdalı
Tütün
Taxıl

272 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların funksiyalarına aiddir:

•

iqtisadi inkişafa yardım funksiyası
hәr biri
tәnzimlәyici funksiya
nәzarәt funksiyası
norma yaratma funksiyası

273 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

diskont siyasәti
valyuta müdaxilәlәri
valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
ticarәt mәhdudiyyәtlәri

274 Valyuta mәzәnnәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

ölkәlәrdә inflyasiya templәrindәki fәrq
ölkәnin xarici borcu
ölkәnin ödәniş balansının vәziyyәti
ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrindәki fәrq

275 Amerika qitәsindә belә inteqrasiya qurumu yoxdur:

•

Cәnubi Amerika Azad ticarәt zonası
Şimali Amerika azad ticarәt assosasiyası
Cәnub konusunun ümumi bazarı
Mәrkәzi Amerika ümumi bazarı

276 TMKlar haqda nәzәri baxışlara aid deyil:

•

mütlәq üstünlüklәri nәzәriyyәsi
biheviorist nәzәriyyә
mәhsulun hәyat tsikli nәzәriyyәsi
beynәlmilәllәşmә nәzәriyyәsi

277 Müasir dövrdә TMKın fәaliyyәtinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

TMKın fәaliyyәt coğrafiyasının genişlәnmәsi
TMKlarla qәbul edәn dövlәtlәrin münasibәtlәrinin gәrginlәşmәsi
Firma daxili ticarәtin genişlәnmәsi
xidmәt sferasında fәaliyyәt göstәrәn TMKın payının artması

278 Xaymerә görә TMKların inhisarçı üstünlüklәrinә aid deyil:
Sahibkarlıq ehtiyatlarının yüksәk sәviyyәsi
Yüksәk texnologiyalara malik olması

•

Geniş maliyyә imkanlarının olması
İxtisaslı kadrların sayının çoxluğu

279 Dünya üzrә birbaşa xarici investisiyaların hansı hissәsi TMKların payına düşür?

•

65 %
50 %
70 %
90 %
35 %

280 Bu ölkәlәrdәn hansı müasir miqrasiya mәrkәzlәrinә aid deyil?

•

Avstraliya
Kanada
Şәrqi Avropa
ABŞ

281 Beynәlxalq әmәk miqrasiyasının ixracçı ölkә üçün müsbәt tәsirlәrinә aid deyil:

•

Ölkәyә qayıdarkәn uzun müddәtli istifadә әşyaları gәtirmәsi
Ölkәsindә istehsal xәrclәrinә qәnaәt olunması
Ölkәsinә pul göndәrmәsi
Xaricdә әldә edilmiş vәrdişlәrin öz ölkәsindә tәtbiqi

282 BәMnın idxalçı ölkә üçün mәnfi nәticәlәrinә aid deyil:

•

istehsal xәrclәrinә qәnaәt olunması
demoqrafik vәziyyәtin yaxşılaşması
sosial gәrginliyin azalması
istehsalın hәcminin artması

283 Beynәlxalq әmәk miqrasiyasının ixracçı ölkә üçün mәnfi tәsirlәrinә aid deyil:

•

vergi ödәyicilәrinin azalması nәticәsindә büdcә gәlirlәrinin azalması
ölkәdә әmәk bazarında gәrginliyin artması
işçi qüvvәsinin yaxşı hissәsinin itirilmәsi
beynәlxalq alәmdә ölkәnin imicinin pislәşmәsi

284 Aşağıdakılardan hansı TMKın idarәetmә tiplәrinә aid deyil?

•

geosentrik
polisentrik
monosentrik
etnosentrik

285 Aşağıdakılardan hansı imiqrasiya mәrkәzi kimi yüksәk mütәxәssislәrin stimullaşdırılmasına әsaslanır?

•

Şimali Amerika
Cәnubi Afrika
Cәnubi Amerika
Orta Şәrq

286 İnkişaf vә Ticarәt üzrә Şura:

•

Ölkәlәrin mövqeyinә dair müzakirәdә forum rolunda çıxış edir
Beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı mәsәlәlәri üzrә tәkliflәr hazırlayır
Konfransın sessiyalararası dövründә işin fasilәsizliyini tәmin edir
YUNKTADın siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinitәyin edir

YUNKTADın sәnәdlәrini tәsdiq edir

287 YUNKTADın icraçı orqanı:

•

YUNKTADın Beynәlxalq Bürosu
Beynәlxalq Ticarәt Palatası
İnkişaf vә Ticarәt üzrә Şura
Üzv olan ölkәlәrin konfransı
Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz

288 YUNKTADın әsas vәzifәlәrindәn biri aşağıdakıdır:

•

Sadalanmış varianların heç biri
Bütün ölkәlәr üçün bәrabәr ticarәt şәrtlәrinin tәminatı
Әmtәә vә xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması
Beynәlxalq münasibәtlәrin inkişafı mәsәlәlәrindә mәslәhәtlәrin işlәnmәsi
Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi

289 YUNKTAD harada yerlәşir?

•

NyuYorkda
Vyanada
Parisdә
Cenevrәdә
Londonda

290 YUNKTADın ali idarәedici orqanı:

•

YUNKTADın Beynәlxalq Bürosu
Beynәlxalq Ticarәt Palatası
İnkişaf vә ticarәt Şurası
Üzv olan ölkәlәrin konfransı
Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz

291 YUNKTAD neçәnci ildә yaranıb?

•

1964
1948
1952
1950
1960

292 YUNKTAD tәrәfindәn qәbul edilmiş ümumi preferensiya sistemi nәyi nәzәrdә tutur?

•

İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin artırılmasını
bәzi zәif İEOÖlә ticarәtdә bütün İEÖ tәrәfindәn qarşılıqsız әsaslarda idxal gömrük rüsumlarının endirilmәsini vә
ya lәğvini
İştirakçı ölkәlәrә mәslәhәtlәrin tәqdim olunmasını
İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin endirilmәsini
İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin lәğvini

293 Aşağıdakılardan hansı lisenziyalara görә ödәniş formalarına aid deyil?

•

qiymәtli kağızlar vasitәsi ilә ödәniş
kompensasiya әsasında ödәniş
akkreditivlә ödәniş
pauşal ödәniş

294 Ağıl axınının sәbәblәrinә aiddir:

•

ölkәlәrdә ixtisaslı kadrların statusu vә mükafatlandırılmasındakı fәrq
ölkәdә elmi yaradıcılıq perspektivlәrinin olmaması
intellektual mәhsullara tәlәbin azaıması
ölkәdә elmә ayrılan vәsaitin azlığı

295 Aşağıdakı lisenziya müqavilәlәrindәn hansı texnologiya sahibindә daha çox hüquq saxlayır?

•

müstәsna lisenziya
qeyri müstәsna lisenziya
sublisenziya
açıq lisenziya
tam lisenziya

296 Beynәlxalq ixtisaslaşmanı şәrtlәndirәn amillәrә aid deyil:

•

ölkәdә işçi qüvvәsinin miqdarı
ölkәnin qonşu ölkәlәrlә iqtisadi münasibәtlәri
ölkәnin әrazisindә tәbii ehtiyatların olması
ölkәnin coğrafi vәziyyәti
elmi texniki potensial

297 Sahәdaxili ixtisaslaşmanın formalarına aid deyil:

•

texnoloji mәrhәlә üzrә ixtisaslaşma
predmet üzrә ixtisaslaşma
elmi istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşma
növ , ölçü üzrә ixtisaslaşma

298 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aid deyil?

•

ölkә әhalisinin sayı
daxili bazarın tutumu
ictimai mәhsulun strukturunun inkişaf sәviyyәsi
Ölkә iqtisadiyyatının inkişaf sәviyyәsi

299 Müasir dövrdә dünya tәsәrrüfatının inkişaf meyllәrinә aid deyil:

•

dünya ölkәlәri arasında qeyribәrabәrliyin azalması
inteqrasiya proseslәrinin güclәnmәsi
TMKların fәaliyyәtinin genişlәnmәsi
ETTnin güclәnmәsi

300 Aşağıdakılardan hansı BİMin inkişafını şәrtlәndirәn amillәrә aid deyil?

•

dünya bazarında rәqabәtin kәskinlәşmәsi
beynәlxalq inteqrasiya proseslәri
istehsalın beynәlmilәllәşmәsi
elmi texniki tәrәqqi
daxili tәlәbin milli istehsalla yüksәk tәminatı

301 Aşağıdakılardan hansı BİM sisteminin elementlәrinә aid deyil?

•

BİMin subyektlәri
qapalı iqtisadiyyat
BİMin formaları
BİMin reallaşdırılma mexanizmi
BİMin obyektlәri

302 Fransa 100 cüt ayaqqabı istehsalına 120 a/s, 100 әdәd köynәk istehsalına isә 150 a/s, İtaliya isә müvafiq
olaraq 160 a/s vә 350 a/s әmәk sәrf edәrsә, Fransa hansı mәhsulun istehsalında ixtisaslaşmalıdır?

•

heç birinin
hәr ikisinin
köynәk
ayaqqabı

303 İspaniya 100 l şәrab istehsalına 80 a/s, 100 m mahud istehsalına isә 110 a/s , İngiltәrә isә müvafiq olaraq
60 a/s vә 125 a/s әmәk sәrf edirsә İspaniya hansı mәhsulun istehsalında ixtisaslaşmalıdır?

•

heç birinin
hәr iki mәhsulun
şәrab
mahud

304 Aşağıdakılardan hansı BİMin prinsiplәrinә aid deyil?

•

ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi
öhdәliklәrә könüllü әmәl olunması
ölkәlәrin hüquq bәrabәrliyi
dövlәtlәrin suverenliyi
birtәrәfli faydalılıq

305 Ölkәnin beynәlxalq istehsal ixtisaslaşmasında mövqeyi nә ilә ifadә olunur?

•

xarici ticarәt ixtisaslaşma әmsalı
xarici ticarәt kvotası
idxal ixtisaslaşma әmsalı
ixrac kvotası
ixrac ixtisaslaşma әmsalı

306 Aşağıdakılardan hansı BİMin formalarına aid deyil?

•

rabitә sahәsindә әmәkdaşlıq
hәrbisiyasi әmәkdaşlıq
valyuta maliyyә sahәsindә әmәkdaşlıq
elmitexniki kooperasiya
nәqliyyat sahәsindә әmәkdaşlıq

307 Aşağıdakılardan hansı gömrük rüsumlarının növlәrinә aid deyil ?

•

saxlanc
ixrac
spesifik
preferensial
tarnzit

308 Aşağıdakılardan hansı QTTnin mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

heyvanların sağlamlığının müdafiәsi
iqtisadi tәhlükәsizliyin müdafiәsi
milli sәnayenin müdafiәsi
milli idxalçıların müdafiәsi
insanların sağlamlığının müdafiәsi

309 Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlәrinә aid deyil ?
fәrdi kvotalar

•

•

faiz kvotaları
qlobal kvotalar
miqdar kvotaları
tarif kvotaları

310 Tәtbiq obyektinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür:

•

nominal, effektiv
avtonom, konvension, preferensial
ixrac, idxal, tranzit
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
advalor, spesifik, qarışıq

311 Gömrük rüsumlarının funksiyaları hansılardır?: a)himayәçi, b)stabillәşdirici, d)rasionallaşdırıcı, ,c)
mәhdudlaşdırıcı, e)stimullaşdırıcı

•

a), d) vә c)
a), e) vә b)
a), b) vә d)
d), c) vә e)
b), d), vә e)

312 Mәnşәyinә görә rüsumlar aşağıdakılara bölünür:

•

advalor, spesifik, qarışıq
avtonom, konvension, preferensial
mövsümi, antidempinq, kompensasiya
ixrac, idxal, tranzit
nominal, effektiv

313 Aşağıdakılardan hansı gömrük tariflәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

ölkәnin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şәrait yaradılması
ölkәyә idxalın әmtәә strukturunun rasionallaşdırılması
ölkәdә xarici ticarәt әmtәә axınlarının strukturu vә dinamikasının inkişafının tәmin edilmәsi
ölkәdә malların istehsalı vә istehlakının strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün şәrait yaradılması
ölkә әrazisindә idxal vә ixracın, valyuta gәlirlәri ilә xәrclәrinin rasional nisbәtinin saxlanması

314 әrәb Mәğribi İttifaqına daxil olan ölkәlәr hansılardır?

•

Küveyt, Konqo, MAR, Tunis
Qabon, Kamerun, Konqo
Çad, MAR, Ekvatorial Qvineya
Küveyt, Qatar, Konqo
Әlcәzair, Liviya, Mavritaniyta, Mәrakeş, Tunis

315 YUNKTADa üzvlük hansı ölkәlәr üçün açıqdır?

•

Yalnız Aİ ölkәlәri üçün
Yalnız İEOÖ üçün
Yalnız inkişaf etmiş ölkәlәr üçün
Yalnız keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün
BMTnin üzvü olan istәnilәn ölkә üçün

316 BMT sistemindә YUNKTAD hansı rolu daşıyır?
Sadalanmış variantların heç biri düzgün deyil
Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi
Xüsusi sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrir

•

YUNKTADın sәnәdlәrini tәsdiq edir
Davamlı inkişafın, maliyyәlәrin, texnologiyaların, investisiyaların vә ticarәtin inkişafı problemlәri üzrә
koordinasiya mәrkәzi rolunu

317 Hansı ölkә BVFnun üzvü deyil:

•

İran
Braziliya
Türkiyә
Kuba

318 Adları çәkilәn ölkәlәrdәn hansı Şimali Amerika Azad ticarәt Müqavilәsinin (NAFTA) tәrkibinә daxil
deyil:

•

Meksika
Kanada
ABŞ
Kosta rika

319 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindәdir:

•

Ümumi bazar
Gömrük İttifaqı
Azad ticarәt zonası
İqtisadi vә valyuta ittifaqı

320 Humanitar vә texniki yardım tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks etdirilir.

•

ticarәt
cari әmәliyyatlar
cari transferlәr
ticarәt kreditlәri vә avanslar

321 BrettonVuds müqavilәsinә әsasәn hansı valyutaya qızıla dәyişilmәk sahәsindә guzәşt edilmişdir.

•

Fransız frankına
Alman markasına
ABŞ dollarına
Ingilis funtsterlinqinә

322 Xarici әmәk qüvvәsini cәlb edәn ölkә hansı üstünlük әldә edir:

•

milli vә sosial problemlәr aradan çıxır
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırır
әmәyә olan tәlәbat azalır
әmәyә olan tәlәbat artır

323 Qaçqın dedikdә beynәlxlaq miqrasiyasnın hansı növü nәzәrdә tutulur:

•

öz ölkәsindәn xaricә gedәn şәxs
Öz ölkәsinin bir regionundan digәrinә köçmәyә mәcbur olan şәxs
öz ölkәsindәn hәyatı vә fәaliyyәti üçün tәhlükә yarandığına görә xaricә gedәn şәxs
xarici ölkәdәn öz ölkәsinә gәlәn şәxs

324 Hansı xüsusiyyәt firmanın çoxmilli korporasiya adlamasına sәbәb olur:

•

müxtәlif millәtlәrdәn olan işçilәrdәn istifadә edilmәsi
xarici ölkәlәrdә әmtәә satışı
xarici ölkәlәrdә marketinq tәdqiqatı aparılması
müxtәlif ölkәlәrin şirkәtlәrinin birlәşmәsi

•

325 Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:

•

pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә

326 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektәlrinә kim aid deyil:

•

ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr
kommersiya bankları
hökümәt tәşkilatıları
korpisrasiyalar

327 Azәrbayjan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?

•

QDİӘT
GUAM
AB
MDB

328 Reimmiqrasiya nә demәkdir?

•

emiqrantların oradan da üçünjü ölkәlәrә getmәsi
әvvәllәr emiqrasiya etmiş әhalinin vәtәnә qayıtması
emiqrant әhalinin vәtәndaşlığı qәbul etmәsi
emiqrant әhalinin ikili vәtәndaşlığı qәbul etmәsi

329 ÜDMnin hәcminә görә hansı ölkә ilk beşliyә daxil deyil?

•

Almaniya
İtaliya
Böyük Britaniya
ABŞ

330 Avropada ÜDMnin hәcminin әn yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Almaniya
Böyük Britaniya
İtaliya
Fransa

331 Tәdiyyә balansına hansı amil birbaşa tәsir göstәrmir?

•

dövlәtin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasәti
faiz dәrәjәlәrinin nisbi sәviyyәsi
infliyasiyanın nisbi tempi
real ÜDMın dәyişmәsi

332 Tәdiyyә balansının kapitala әmәliyyatlar vә maliyyә әmәliyyatları hesabında aşağıdakı belә bir maddә
yoxdur:

•

reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
miqrantların transfertlәri
royalti vә lisenziyalar üzrә mükafatlar
dövlәt idarә edilmәsi sektoru

333 Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabı bölmәsindә belә bir maddә yoxdur:

•

maliyyә xidmәtlәri

•

qeyrimonetar qızıl
әmtәәlәrin ixrajı vә idxalı
Emal üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsullar

334 Dünya avtomobil bazarında hansı ölkә lider ölkәlәrdәn sayılmır?

•

Almaniya
Böyük Britaniya
Norveç
Yaponiya

335 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixrajını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?

•

kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
kapitalın «nisbi» artıqlığı

336 Kapital ixracında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi

337 Avrovalyuta bazarı nә vaxt yaranmışdır?

•

SSRİ dağıldıqdan sonra
dәrhal II dünya müharibәsindәn sonra
1950ci illәrin sonlarında
1930cu illәrdә

338 Birbaşa xariji investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

Kapitalın texnologiya formasında ixrac edilmәsi
Ixrac olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
Xarici ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi

339 Vaşinqton konsensusunun prinsiplәri hansı iqtisadi nәzәriyyәyә söykәnir?

•

neoliberalizm
neokonservatizm
neoinstitutsionalizm
marksizm

340 Aşağıdakı tarixlәrdәn hansı BVFin yaranması tarixini düzgün әks etdirir?

•

1947
1946
1945
1944

341 II Dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdәn başlayaraq 1970ci illәrin әvvәllәrinә kimi hansı beynәlxalq
valyuta sistemi fәaliyyәt göstәrmişdir:

•

Avropa valyuta sistemi
Üzәn valyuta sistemi
BrettonVuds valyuta sistemi

dollar sistemi

342 Valyuta riski deyәndә nә başa düşülür?

•

müәssisәnin filiallarının bağlanılması
mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi
müәssisәnin itirilmәsi
tam müflislәşmә

343 Aşağıda adı çәkilәn TMKdan hansı dünya foreks bazarında lider bank kimi sayılmır?

•

Nikoyl
Goldman Sachs
Jhase Munhattan
Sibank

344 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı valyuta kursunun növü deyil?

•

real
qarışıq
üzmәyәn
üzәn

345 Qara Dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil:

•

Rumıniya
Macarıstan
Ukrayna
Gürcüstan

346 Hansı postsovet respublikası bazar iqtisadiyyatlı ölkә kimi qәbul edilmişdir:

•

Özbәkistan
Azәrbaycan
Estoniya
Belarus

347 Xariji borc problemi çox tәhlükәli xarakter daşıyır:

•

Argentina üçün
Sinqapur üçün
Asiyanın yeni sәnaye ölkәlәri üçün
Bütün yeni sәnaye ölkәlәri üçün

348 Yeni sәnaye ölkәlәrindәn hansını hәm dә yeni sәnayeaqrar ölkәsi kimi xarakterizә etmәk olar:

•

Honkoqnu
Braziliyanı
Tayvanı
Sinqapuru

349 Yeni sәnaye ölkәlәrindәn hansı hәm dә bazar iqtisadiyyatlı sәnayejә inkişaf etmiş ölkә kimi qәbul
olunur:

•

Argentina
Cәnubi Koreya
Braziliya
Malayziya

350 Çindә istehsalın prioritet inkişafının maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn aşağıdakıların hesabına baş verir:

•

«yardım» proqramlarının
xarici investisiyaların
büdcәdәnkәnar fondların
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin

351 90cı illәrin әvvәllәrindә bir sıra ekspertlәr Yaponiyanı batan günәş ölkәsi kimi xarakterizә etmәyә
başladılar. Bu nә ilә әlaqәdar idi:

•

iyenanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi ilә
mәcmu daxili mәhsulun dinamikasının aşağı düşmәsi ilә
cinayәtkarlığın çoxalması ilә
işsizliyin artması ilә

352 Ümumdünya Bankı daha necә adlanır:

•

İӘİT
BYİB
AYİB
BVF

353 EKOSOSun mәşğul olduğu mәqsәdlәrә aid deyil:

•

ticarәt әmәkdaşlığı
sәnaye әmәkdaşlığı
hәrbi әmәkdaşlıq
elmitexniki әmәkdaşlıq

354 YUNKTADın fәaliyyәti aşağıdakıların inkişafına yönәldilmişdir:

•

beynәlxalq ticarәtin
elm vә mәdәniyyәtin
tәhsilin
sosial sferanın

355 Qәrbi Avropada vahid bazarın yaradılması mәqsәdi hansı sәnәddә qeydә alınmışdır:

•

Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaranması müqavilәsindә
Vahid Avropa Aktında
AVRATOMun yaranması müqavilәsindә
Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqavilәsindә

356 Şuman planına daxil deyildir:

•

Avropada kömür vә polad istehsalının vahid rәhbәrlik altında birlәşdirilmәsi
BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması tәklifi
Almaniya vә Fransanın kömür vә metallurgiya sәnayesinin idarә edilmәsinin fövqәl milli orqana verilmәsi tәklifi
Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaradılması ideyası

357 Dünya maliyyә bazarında transmilli şirkәtlәrin hökmranlığının әsasını nә tәşkil edir:

•

Kreditlәr
Portfel investisiyaları
Birbaşa investisiyalar
Borc kapitalı

358 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti anlayışına aid deyildir:

•

5 ildәn az olmayan müddәtә xarici partnyorlara borcların verilmәsi
Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin istiqrazlarının әldә edilmәsi

•

Yerli şirkәtlәrin sәhm vә istiqrazlarının әldә edilmәsi
Xarici partnyorlarla әmәliyyatlar üzrә ödәnişlәr

359 Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:

•

Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
Pulların yuyulması
Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı

360 İri şirkәtin mövcud fәaliyyәt sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsi olmaya sahә¬lәrә daxil olması necә
adlanır:

•

Şaquli inteqrasiya
Diversifikasiya
Üfqi inteqrasiya
İnhisarlaşma

361 Müasir dövrdә AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuş әrazi başa
düşülür:

•

Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
“Gizli” kapitalın yuyulması
Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün gü¬zәştli şәraitin yaradılması

362 XX әsrin sonunda dünya informasiya xidmәtlәri bazarının başlıca subyekti:

•

ABŞ
Böyük Britaniya
Rusiya
Çin

363 İnformasiya xidmәtlәrinin alqısatqısına aid olmayan informasiya növü hansıdır:

•

Hüquqi informasiya
İstehlakçı informasiyası
Smetalayihә sәnәdlәri
İşgüzar informasiya

364 Beynәlxalq elmitexniki xidmәtlәrә aid olmayan xidmәt növünü qeyd edin:

•

Obyektin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirmәsi xidmәti
Mәhsulun satışı ilә bağlı xidmәtlәr
Avadanlıqların quraşdırılması ilә bağlı xidmәtlәr

365 Lisenziyaya görә royalti ödәnişlәri edilәn xidmәtlәri qeyd edin.

•

Poçt rabitәsi xidmәti
Xaricdә obyektlәrin tikintisi
Ticarәt markasından istifadә
Telefon әlaqәsi xidmәti

366 Turist ixracı nәdir:

•

Ölkә vәtәndaşların turist qismindә gedişi
Deportasiya
Emiqrasiya

Müәyyәn dövlәtin vәtәndaşlarının ölkә hüdudlarından kәnarda dincәl¬mәyi

367 Hansı mәqsәdlә digәr ölkәyә sәfәr edәn şәxs xarici turist adlana bilәr:

•

Hәmin ölkәdә muzdla ödәnilәn işgüzar fәaliyyәt
Daimi yaşayış
Bir sutkadan qısa müddәtdә qalmaq şәrti ilә
İstirahәt

368 Konkret vәtәndaşlara turizm xidmәtlәri göstәrәn subyekt necә adlanır:

•

Marketinq müәssisәsi
Turizm agentliyi
Müalicә müәssisәsi
Lizinq müәssisәsi

369 Lisenziya müqavilәlәrindә tәrәflәr necә adlanır:

•

Komitent vә komissioner
Sifarişçi vә icraçı
Prinsipal vә agent
Lisenziat vә lisenziar

370 Yüksәk texnologiyalardan istifadә üçün lisenziyaların növlәrinә aid deyil?

•

Natamam
Müstәsna vә tam
Qeyrimüstәsna
Müstәsna

371 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri ilk növbәdә hansı ölkәlәrә
yönәlmişdir:

•

MDB ölkәlәrinә
Yaxın Şәrq ölkәlәrinә
Uzaq xarici dövlәtlәrә
İnkişaf etmiş ölkәlәrә

372 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri hansı prinsip üzәrindә inkişaf edir:

•

İqtisadi mәqsәdәuyğunluq
Sülh naminә әmәkdaşlıq
Legitimlik
Siyasilәşmә

373 Azәrbaycan Respublikasının ixracının çox hissәsi hansı ölkәnin payına düşür.

•

Almaniya
İtaliya
Danimarka
ABŞ

374 әgәr hәr hansı bir yad ölkә biri özümüzdә hazırlayacağımız qiymәtdәn daha ucuz qiymәtlә hәr hansı bir
әmtәә ilә tәmin edә bilәrsә, onda hәmin әmtәәni bizim müәyyәn üstünlüyә malik olduğumuz sәnaye әmәyi
mәhsulunun bir hissәsinin әvәzinә almağımız daha yaxşı olardı ifadәsi aiddir:
H. Xaberler nәzәriyyәsinә
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә

•

•

Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә

375 Azәrbaycan Respublikasının ümumi ixrac hәcmindә maşın vә avadanlığın nisbәtәn az payı olmasının
әsas sәbәbini qeyd edin:

•

Bank zәmanәtinin olmamağı
Sığorta sisteminin geridә qalması
Ödәmә kәsirlәri problemi
İstehsal bazasının texniki geriliyi

376 әsas beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarının tәrkibinә nә daxildir:

•

Gömrük rәsmilәşdirmәsi
Sığorta
İdxal
Yükün nәqli

377 Kömәkçi beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarına aiddir:

•

Reklam agentliklәri ilә razılaşmalar
Tәkrar ixrac
Tranzit
İxrac

378 Alıcı satıcının bankında müxbir hesab açırsa vә oradan ödәnişlәr yalnız alıcının göstәrişi ilә köçürülәrsә
bu ödәniş növü hansıdır?

•

Çeklә ödәniş
Bank köçürmәsi
Teleqraf köçürmәsi
Akkreditiv

379 Müqavilәdә gәlәcәkdә qiymәt dәyişilmәzdir göstәrilibsә tәsbit etmә üsulu ilә göstәrilәn qiymәt növünü
müәyyәn edin:

•

Sabit qiymәt
Dәyişәn qiymәt
Dünya qiymәti
Gәlәcәkdә qiymәtin tәsbit olması

380 İstehsal amillәrinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rәqabәt şә¬raitindә vә mәhsullarin tam
hәrәkәtli vәziyyәtdә olduğu halda beynәlxalq mübadilә ölkәlәr arasında istehsal amillәrinin qiymәtlәrini
tarazlaşdırır ifadәsi aiddir:

•

A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
Lyeontyev «Paradoksu»na
E.Hekşer B.OlinSamuelson teoreminә
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә

381 Milli istehsal fәrqlәri müxtәlif istehsal amillәrlә, yәni, әmәk, torpaq, kapital vә hәmçinin bu vә ya digәr
әmtәәlәrә olan daxili tәlәbatla tәminatın müxtәlif sәviyyәsi ilә tәyin edilir ifadәsi:

•

E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir
Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir
Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir
İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә aiddir

382 Tәlәb vә tәklif qanununa görә mübadilәnin qiymәti elә sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilir ki, hәr bir ölkәnin
ixracının mәcmusu onun idxalının mәcmusunu ödәmәyә imkan verir ifadәsi hansı nәzәriyyәnin әsasını tәşkil

edir:

•

B.Leontyev «tәzadının»
Q.Xaberler nәzәriyyәsinin
J.S.Millin beynәlxalq dәyәr nәzәriyyәsinin
A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinin

383 Ticarәt vә tariflәr üzrә Baş Sazişin әn әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

ticarәt sahәsindә ölkәlәrә diskriminasiyanın tәtbiq edilmәmәsi
gömrük tariflәrinin tәdricәn azaldılması
әn әlverişli rejim
gömrük tariflәrinin tәdricәn artırılması

384 Hәn hansı ölkәyә silah vә qabaqcıl texnologiyanın verilmәsinә qadağan qoyulması necә adlanır:

•

antidempinq
embarqo
kvotalaşdırma
lisenziyalaşdırma

385 İdxal gömrük rüsum dәrәcәlәrini әks etdirәn sistemlәşdirilmiş әmtәә siyahısına:

•

gömrük rüsumları deyilir
aksiz vergisi deyilir
gömrük tariflәri deyilir
gömrük tarifinin növü deyilir

386 Xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinә Aid deyil:

•

tәkrar ixrac
kvotalaşdırma
lisenziyalaşma
gömrük tariflәri

387 Dәrc olunan qiymәtlәrin tәrkibinә daxil deyil:

•

hәrrac qiymәtlәri
firma qiymәtlәri
birja kotirovkaları
arayış qiymәtlәri

388 Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

әmtәә bazarları
azalan
artan
sahәvi

389 Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

•

bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi
forsmajor halları
siyasi amillәr
bazarın inhisarlaşma dәrәcәsi

390 Ayrıayrı ölkәlәrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstәriciyә görә müәyyәnlәşdirilir:

•

coğrafi mövqeyinә görә
milli mәcmu mәhsulun ölçüsünә görә

•

әhalisinin sayına görә
әrazisinin ölçüsünә görә

391 Nәticәlәri dünya bazarında reallaşdırılan müәyyәn istehsal fәaliyyәti növlәri üzrә ölkәlәrin
ixtisaslaşması:

•

istehsalın beynәlxalq tәmәrküzlәşmәsi demәkdir
beynәlxalq kooperasiya demәkdir
beynәlxalq inteqrasiya demәkdir
BӘB demәkdir

392 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici borcları XX әsrin sonuna:

•

azalmağa doğru meylli idi
azalmışdır
artmışdır
sabit qalmışdır

393 Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial problemlәrdәn birinә aiddir:

•

tәhsilin yüksәk sәviyyәsi
regionlar üzrә iqtisadi inkişafın bәrabәrliyi
coğrafi mövqe
iş yerlәrinin çatışmaması vә әhali artımının yüksәk sәviyyәsi

394 әn zәif inkişaf etmiş ölkәlәr yerlәşir:

•

Orta Asiyada
Şimali Afrikada
Şәrqi Avropada
Tropik Afrikada

395 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә aid deyil:

•

daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması
daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
istehsal amillәrinin pislәşmәsi

396 M.Porterә görә rәqabәt üstünlüyünün әsas mәnbәlәrinә aid deyil:

•

qlobal rәqabәt strategiyasına keçilmәsi
әsas rәqiblәrin seçdiklәri rәqabәt dairәsindәn fәrqli sahәnin seçilmәsi
әldә edilә bilәn tәbii resursların mövcudluğu
fәaliyyәtin tәşkilinin yeni üsul vә metodları

397 Konkret ölkәnin ayrıayrı әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması asılıdır:

•

coğrafi mövqeyindәn
ölkәnin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrindәn
beynәlxalq normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn
istehsalın tәşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadә edilmәsindәn

398 Ölkәlәrin BәBdә iştirakının әsas motivi:

•

ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi imkanı
müstәqilliyin qorunmasına tәminat imkanı
iqtisadi fayda әldә etmәk imkanı
yeni texnologiya vә biliklәrin әldә edilmәsi imkanı

399 Formalaşan qlobal dünya tәsәrrüfatında asılı inkişaf aşağıdakılardan hansı üçün xarakterikdir

•

әn yoxsul dünya ölkәlәri
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrin

400 Dünya inkişafının texnogen modelinә görә әyalәt dünya bazarında ixtisaslaşır:

•

texnologiya göndәrilmәsi üzrә
xammal vә enerji daşıyıcılarının göndәrilmәsi üzrә
işçi qüvvәsi üzrә
elm tutumlu mәhsullar göndәrilmәsi üzrә

401 Proteksionizm vә liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasәt seçimi asılıdır:

•

ölkәdәki konkret sosialiqtisadi vәziyyәtdәn
tәbii resursların mövcudluğundan
elmitexniki potensialın vәziyyәtindәn
ölkәnin coğrafi vәziyyәtindәn

402 Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

•

rәqabәt qabiliyyәti
tәklif
tәlәb
kapital

403 Aşağıdakı hansı variantda beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı
pozulmuşdur: 1.siyasi ittifaq 2.azad ticarәt zonaları 3.gömrük ittifaqı 4.ümumi bazar

•

4,3,2,1
3,4,1,2
1,2,3,4
2,3,4,1

404 Aşağıdakılardan hansı müasir valyuta bazarına xas xüsusiyyәtlәrә aiddir

•

hәr biri
spekulyativ sazişlәrin geniş miqyası
valyuta әmәliyyatlarının qlobal miqyası
valyuta әmәliyyatlarının unifikasiyası

405 Texnoloqiyaların ötürülmәsinin mühüm forması hansıdır:

•

forfeytinq müqavilәlәri
françayzinq müqavilәlәri
injinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

406 Aşağıda adı çәkilәn hansı Avropa ölkәsi tranzitiv ölkә sayılır?

•

Danimarka
Belçika
Macarıstan
Hollandiya

407 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı CәnubŞәrqi Asiya regionuna daxil deyildir?

•

Malayziya

•

ŞriLanka
Laos
Tailand

408 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı tranzitiv ölkә deyildir?

•

Çexiya
Yunanıstan
Makedoniya
Polşa

409 Royalti anlayışının mәğzi aşağıda göstәrilәn cavablardan hansına uyğun gәlir?

•

Nәqliyyat xidmәtinә görә ödәnişlәr
Françayzinq xidmәtinә görә ödәnişlәr
İcarә haqqının ödәnilmәsi
Lisenziya müqavilәsinin reallaşması zamanı alıcının satıcıya ödәdiyi dövri ödәniş

410 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәcminә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Miruho Financial Group
Sumitomo Bank
P.Morgan Chase&Co
Sitigroup

411 Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank kapitalın hәcmi göstәricisinә görә ilk beşliyә daxil deyildir?

•

Bank of America Corporation
P.Morgan Chase&Co
Bank of China
Sitigroup

412 ABŞın Jeneral Motors şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?

•

energetika
avtomobil vә raket istehsalı
neft emalı
pәrakәndә satış

413 Aşağıdakı TMKdan hansının brendi dünyada әn bahalı brend kimi sayılır?

•

Philips
Marlboro
CocaCola
Pepsi

414 Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

•

Sumitomo
WailMartStores
JeneralElektriks
Bayer

415 Aşağıdakı TMKdan hansı Almaniyaya mәxsus deyildir?

•

Basf
Yunilever
Bayer
Siemens

416 MDB mәkanında ÜDMsi xarici borcunu ödәmәyәn ölkә hansıdır?

•

Ermәnistan
Özbәkistan
Moldova
Qırğızıstan

417 NAFTA iqtisadi inteqrasiya bloku nә vaxt yaranmışdır?

•

1993ci ildә
1992ci ildә
1991ci ildә
1990cı ildә

418 Dünya mal ixracında ixracın hәcminә görә 2ci yeri tutan ölkә hansıdır?

•

ABŞ
Çin
Böyük Britaniya
Yaponiya

419 Hansı ölkә ABŞın әsas ticarәt partnyoru kimi sayılmır?

•

Böyük Britaniya
Meksika
Rusiya
Kanada

420 Hansı ad M.Porterin yaratdığı nәzәriyyәnin adı ilә uyğundur?

•

nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
firmanın böyümәsi nәzәriyyәsi
beynәlxalq rәqabәt nәzәriyyәsi
әmtәәnin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsi

421 Ağ Kitab nә ilә әlaqәdar qәbul edilmişdir:

•

Aİ ölkәlәrinin siyasi ittifaqının yaradılması ilә
Aİ ölkәlәrinin vahid daxili bazarının yaradılması ilә
Aİ haqqında müqavilәnin qüvvәyә minmәsi ilә
Avropa Valyuta İttifaqının yaradılması ilә

422 Müddәtinә görә beynәlxalq kapital miqrasiyasının aşağıdakı forması mövcud deyil:

•

uzun müddәtli
müddәtsiz
qısa müddәtli
çox qısa müddәtli

423 İdxal rüsumlarının tәtbiqindәn kim itirir:

•

ixrac ölkәsinin istehlakçıları
gömrük tarifi tәtbiq edәn ölkә
idxal ölkәsinin istehsalçıları
idxal ölkәsinin istehlakçıları

424 Adı çәkilәn şәhәrlәrdәn hansı dünyanın әsas maliyyә mәrkәzlәrindәn sayılmır?

•

NyuYork
Tokio

•

Moskva
London

425 SDRin sәbәtinә hansı ölkәnin milli pul vahidi daxil deyil?

•

İtalyan lirәsi
Yapon ienası
Avro
ABŞ dolları

426 Bu TMKdan hansı ABŞın deyil?

•

İBM
Jeneral Elektriks
Bayer
Motorola

427 BMTnin tәsnifatına görә hansı iqtisadi fәaliyyәt növü xidmәt bölmәlәrinә aid edilmir?

•

Vasitәçilik xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri
Nәqliyyat xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәt xidmәtlәri

428 әmtәәnin hәyat silsilәsi konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

R.Vernon
O.Olin
E.Xekşer
V.Leontyev

429 Dünya ölkәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi hansı metodologiyaya әsaslanır?

•

Dünya Bankının tәsniflәşdirmә metodlarına
BVFnun tәsniflәşdirmә metodlarına
Vahid metodologiya yoxdur
BMTnin tәsniflәşdirmә metodlarına

430 Müasir dövrdә ÜDMda ETTKİyә (elmitәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәri) istiqamәtlәnmiş
xәrclәrin әn çox xüsusi çәkiyә malik olan ölkә:

•

Fransa
ABŞ
Almaniya
Böyük Britaniya

431 MEROSURiqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyildir:

•

Venesuela
Paraqvay
Braziliya
Argentina

432 Aşağıda adı çәkilәn Mәrkәzi Asiya ölkәlәrindәn hansı türkdilli ölkә deyil?

•

Türkmәnistan
Tacikistan
Özbәkistan
Qazaxıstan

433 BMT sistemindә tәhsilin, elm vә mәdәniyyәtin inkişafı mәsәlәlәri ilә mәşğul olur:

•

BMTİP
YUNESKO
BVF
BӘT

434 BMTİPnın fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:

•

kadrların hazırlanmasında yardım göstәrilmәsi
әtraf mühitә dair proqramlar
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәnaye inkişafına yardım
dünya ölkәlәrinә iqtisadi yardım göstәrilmәsi

435 BMT tәrkibindәki xüsusi proqramlara aid deyil:

•

YUNEP
YUNİDO
BMTİP
ESKATO

436 Valyuta mәzәnnәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün baza kimi 70ci illәrin ortasına qәdәr istifadә edilmirdi:

•

qiymәtlәrin rәsmi miqyası
valyutaların qızıl tutumu
BVF tәrәfindәn tәsbit olunan qızıl paritet
pul pariteti

437 Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkәnin hansı üstünlüklәri vardır:

•

valyuta revalvasiyasına mәcbur olmamaq
valyutanın devalvasiyasına mәcbur olmamaq
daxili iqtisadi siyasәtin xarici tarazlıq mәqsәdinә tabe edilmәsi
valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq etmәk lüzumunun olmaması

438 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:

•

mәdәni vә humanitar sahәdә әmәkdaşlıq
gender problemi
ölkәlәrin suverenliyinin tәminatı
hәrbi әmәkdaşlıq
iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr üzrә әmәkdaşlıq

439 İşçi qüvvәsini beynәlxalq miqrasiyasının әsas sәbәbi nәdir?

•

ekoloji sәbәblәr
irqi fәrqlәr
dini görüşlәr
siyasi baxışlar
iqtisadi amillәr

440 Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:

•

xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca götürülmüş әrazi
rüsumsuz anbar zonası
müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
rüsumsuz ticarәt zonası

441 Borc kapitalı anlayışına aid deyil:

•

ortamüddәtli kreditlәr
uzunmüddәtli kreditlәr
qisamüddәtli kreditlәr
faktorinq
satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr

442 Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür:

•

xarici firmanın sәhmlәrinin alınması
xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
xaricdә öz istehsalının yaradılması
yerli firmaya borc verilmәsi
yerli firmanın sәhmlәrinin alınması

443 Kapital ixracının müasir meyllәri:

•

birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
portfel investisiyalarının azalması
birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
birbaşa investisiyaların azalması
portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması

444 Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

•

fәrdi kreditlәr
ssudalar
dövlәt investisiyaları
birbaşa investisiyalar
fәrdi investisiyalar

445 İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?

•

İxracatçılara informasiya vә mәslәhәtlәr verilmәsi
İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi
İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
İxracın lisenzilayaşdırılması
İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması

446 әvvәlәr ölkәyә gәtirilәn vә heç bir yenidәn emala mәruz qalmayan әmtәәnin ölkәdәn çıxarılmasına:

•

Tәkrar idxal deyilir
Tranzit deyilir
İdxal deyilir
İxrac deyilir
Tәkrar ixrac deyilir

447 Azәrbaycan hansı inteqrasiya qruplaşmalarının üzvüdür?

•

MDB, GUAM
GUAM, NAFTA
Aİ, GUAM
MDB, ASEAN

448 Hansı ölkәlәr qrupu üzrә ÜDMun tәrkibindә sәnaye mәhsulunun payı daha yüksәkdir?
yüksәk gәlir sәviyyәsinә malik olan ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

•

•

keçid iqtisadiyyatlı ölәkәlәr
inkişaf etmiş ölkәlәr

449 Bir ölkәnin bütün dünya ölkәlәrinin illik sәnaye mәhsullarının hәcmindә olan payının onun әhalisinin
dünya әhalisinin tәrkibindә olan payına nisbәti kimi hesablanan әmsal necә adlanır?

•

iqtisadi artım indeksi;
sәnayelәşmә әmsalı;
әmәk tutumu;
әmәk mәhsuldarlığı;

450 Beynәlxalq İnkişaf vә Yenidәnqurma Bankının klassifikasiyası üzrә ölkәlәr inkişaf sәviyyәlәrinә görә 4
qrupa bölünürlәr. Düzgün olmayan variantı tapın.

•

yüksәk sәviyyәdәn aşağı gәlir sәviyyyәsinә malik ölkәlәr
orta kәmiyyәtdәn yuxarı gәlir sәviyyәsinә malik ölkәlәr
orta kәmiyyәtdәn aşağı gәlir sәviyyәsinә malik ölkәlәr
aşağı gәlirli ölkә

451 İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

ayrıayrı müәssisәlәr, ayrıayrı ölkәlәr, ölkә qrupları üzrә ixtisaslaşma
sahәlәrarası, ayrıayrı müәssisәlәr, ölkә qrupları üzrә ixtisaslaşma
sahәdaxili, sahәlәrarası, ayrıayrı ölkәlәr üzrә ixtisaslaşma
sahәlәrarası, sahәdaxili, ayrıayrı müәssisәlәr üzrә ixtisaslaşma

452 İnteqrasiya prosesinin bu mәrhәlәsi yoxdur:

•

azad ticarәt zonası
açıq iqtisadiyyat zonası
gömrük ittifaqı
ümumi bazar

453 Hansı variant iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarının mәqsәdlәrinә daxil deyil?

•

әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
ölkәnin hәrbi doktrinasına yardım
ticarәt siyasәti mәsәlәlәrinin hәlli
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә etmәk

454 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının bu Komitәsi mövcud deyil:

•

transmilli korporasiyalar üzrә
mәdәni irs üzrә
tәbii resurslar üzrә
qeyridövlәt tәşkilatları üzrә

455 BMTnin әsas orqanı deyildir:

•

Tәhlükәsizlik Şurası
Baş Assambleya
Beynәlxalq valyuta fondu
İqtisadi vә Sosial Şura

456 BMTnin mәqsәdi deyildir:
beynәlxalq iqtisadi, ictimai, mәdәnivә humanitar problemlәrin hәlli üçün beynәlxalq әmәkdaşlığın tәmin edilmәsi
beynәlxalq sülh vә tәhlükәsizliyin qorunması
millәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinin inkişafı

•

•

iqtisadi problemlәrin qloballaşmasına kömәk

457 Azәrbaycan Respublikasının ödәniş (tәdiyyә) balansında Kapital vә maliyyә hәrәkәtinin hesabı hesabına
daxil edilmir:

•

emiqrantların transfertlәri
neft bonusu
gәlirlәr
iqtisadiyyata investisiyalar

458 Azәrbaycan Respublikasının ödәniş (tәdiyyә) balansında Cari әmәliyyatlar hesabına daxil edilmir:

•

xarici ticarәt balansı
emiqrantların transfertlәri
gәlirlәr
xidmәt balansı

459 Ölkәnin ödәniş (tәdiyyә) balansı özündә әks etdirmir:

•

faktiki olaraq hәyata keçirilmiş daxilolmalar vә ödәnişlәr
hәyata keçirilmәmiş ödәnişlәr
hәqiqi alınmış vә ya verilmiş kreditlәr vә investisiyalar
ödәnilmiş әmtәә idxalı vә ixracı

460 Beynәlxalq hesabatlar balansı

•

müxtәlif ölkәlәrin maliyyә institutlarının pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat
bir ölkәnin digәr ölkәyә pul tәlәblәri vә öhdәliklәri, daxil olmalar vә ödәnişlәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik
hesabat
bir firmanın digәr ölkәnin firmasına pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat
müxtәlif ölkә banklarının pul tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn statistik hesabat

461 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinә xarici tәhdidlәrә aiddir:

•

iqtisadiyyatın quruluşunda deformasiya
ölkәdә tәbәqәlәşmәnin dәrinlәşmәsi
xarici borcun artması
investisiya aktivliyinin azalması

462 İqtisadi tәhlükәsizliyin son hәdd kәmiyyәtlәri:

•

әmtәә idxal vә ixrac sәviyyәsini müәyyәn edәn son hәdd kәmiyyәtlәri
nәzarәtdәn çıxdıqda iqtisadi tәhlükәsizlik sahәsindә arzuolunmaz meyllәrin formalaşmasına gәtirib çıxaran son
hәdd kәmiyyәtlәri
nail olunduqda yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verәn son hәdd kәmiyyәtlәri
gәlir sәviyyәsini müәyyәn edәn son hәdd kәmiyyәtlәri

463 Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini müәyyәn edir:

•

sosial yönümlü siyasәt
kifayәt qәdәr müdafiә potensialı
hamısı
milli maraqların tәminatı müdafiәsi

464 İqtisadiyyatın açıqlığının kәmiyyәt göstәricilәri

•

xarici ticarәt saldosu
ixrac kvotası, xarici ticarәt kvotası
ixrac hәcmi, idxal hәcmi
xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi

465 Hansı variant beynәlxalq iqtisadi hüququn sahәsi deyildir?

•

beynәlxalq ticarәt hüququ
beynәlxalq sәnaye hüququ
beynәlxalq vergi hüququ
beynәlxalq gömrük hüququ

466 Sәnayelәşmә әmsalı aşağıdakı nisbәti әks etdirir:

•

ölkә ÜDMda sәnaye mәhsulunun payı
bütün dünya ölkәlәrinin sәnaye mәhsulu hәcminin dünya ÜDMun hәcminә nisbәti
ölkә sәnaye mәhsulunun hәcminin kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının hәcminә nisbәti
bütün dünya ölkәlәrinin sәnaye mәhsulu hәcmindә bir dövlәtin payının onun dünya әhalisinin tәrkibindәki
payına nisbәti

467 Müxtәlif tipli ölkәlәrdә sәnayelәşmә prosesinin inkişaf xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edәn göstәricilәrdәn
biri aşağıdakıdır:

•

mexaniklәşdirmә әmsalı
intensivlәşmә әmsalı
ekstensiv
sәnayelәşmә әmsalı

468 Hansı variant beynәlxalqistehsaltexniki әmәkdaşlığın tәşkilati forması deyildir?

•

sәnaye әmәkdaşlığı üzrә razılaşma
әmәkdaşlıq edәn firmaların fәaliyyәtlәrinin uzlaşdırılması üçün xüsusi orqanın yaradılması
birgә şirkәtlәr formasında firmaların birlәşmәsi
firmalararası elmitәdqiqat birliklәrinin tәşkili

469 Hansı variant elmitexniki biliklәrin beynәlxalq sәviyyәdә qeyrikommersiya әsasında ötürülmәsi
formasıdır?

•

patentlәrin satışı
istehsal edilmiş texnologiyaların satışı
müәssisәlәrin tikintisinә birbaşa xarici investisiyalar
xaricdә tәhsil alma, ixtisas artırma

470 Hansı variant kommersiya әsasında elmitexniki biliklәrin beynәlxalq sәviyyәdә ötürülmәsi formasıdır?

•

xaricdә tәhsil alma, ixtisas artırma
sәrgilәr, konfranslar
lizinq, injinirinq
kompüter verilәnlәr bankı, arayış kitabçaları

471 Dünya texnologiyalar bazarının bu seqmenti mövcud deyil:

•

yüksәk texnologiyalar kapitalı bazarı
elmtutumlu texnoloji mәhsullar bazarı
patent vә lisenziyalar bazarı
әmәk resursları bazarı

472 Hansı variant texnologiyalar idxalının iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu xarakterizә etmir?

•

xarici texnologiyalar әsasında istehsal edilәn mәhsul ixracının genişlәndirilmәsi
әmtәә idxalını artırma vasitәsi
ETTKİnә mәsrәflәrә qәnaәt etmәk vasitәsi
yüksәk texniki sәviyyә yeniliklәrini әldә etmәk imkanı

473 Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә hansı valyutaya bir sıra valyutalarla yanaşı ehtiyat valyuta statusu
verilmişdir:

•

yapon iyenasına
kanada dollarına
hind rupisinә
rus rubluna

474 Dünya valyuta sisteminin tәrkibinә aid edilmir:

•

valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
dövlәtlәrarası valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq tәşkilatlar
milli valyuta pariteti
valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәraiti

475 Milli Valyuta sisteminin tәrkibinә daxil deyildir:

•

milli valyuta pariteti
milli valyutanın dönәrlilik şәraiti
milli valyuta
ehtiyat valyutalar

476 Texnologiyaların ixracının iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu hansı variant xarakterizә etmir?

•

xarici firma üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk
xarici ölkә üzәrindә nәzarәti әlә keçirmәk
maddi formada әmtәә ixracı problemlәrini azaltmaq
gәlirin artırılması üsulu vә әmtәә bazarı uğrunda mübarizә

477 Hansı variant dünya valyuta sisteminin elementi deyildir?

•

valyuta kursu rejimlәrinin reqlamentlәşdirilmәsi
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
ölkәnin valyuta münasibәtlәrini tәnzimlәyәn milli dövlәt orqanları
ehtiyat valyutaları vә beynәlxalqheablaşma valyuta vahidlәri

478 Hansı variant milli valyuta sisteminin elementi deyildir?

•

tәdavül sferasındabeynәlxalq kredit vәsaitlәrindәn istifadәnin tәnzimlәnmәsi
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
milli valyuta pariteti
milli valyuta vahidi

479 Dövlәt miqrasiya siyasәtini hansı variant düzgün ifadә edir?

•

verilәn ölkәdәn vә ya ölkәyә işçi qüvvәsinin idxal/ixracını tәnzimlәmәyә yönәldilәn
ölkәyә işçi idxalını tәnzimlәmәyә yönәldilәn siyasәtdir
ölkәdәn alimlәrin getmәsini tәnzimlәmәyә yönәldilәn siyasәtdir
ölkәyә cinayәtkarların daxil olmasına mane olan siyasәtdir

480 Emiqrasiya öz ölkәsinә hansı iqtisadi ziyan vurur? Düzgün olmayan cavabı tapın.

•

daxili әmәk bazarında vәziyyәti yüngüllәşdirir
peşә hazırlığına çәkilәn xәrclәr itirilir
ümumtәhsil hazırlığına çәkilәn xәrc itirilir
әhalinin yaş quruluşunun qocalmasına gәtirib çıxarır

481 Dünya tәcrübәsindә tәşәkkül tapmış klassifikasiyaya görә işçi qüvvәsi miqrasiyasının hansı forması
mövcud deyil

•

әrazi üzrә
zamana görә
fiziki hazırlığa görә
istiqamәt üzrә

482 Hansı variant işçi qüvvәsinin miqrasiyasının qeyriiqtisadi sәbәblәrinә aid deyil?

•

irqi
dini
milli әmәk bazarının vәziyyәti
siyasi

483 Hansı variant işçi qüvvәsinin miqrasiyasının iqtisadi sәbәblәrinә aid deyil?

•

әmәk resurslarının kәmiyyәt xarakteristikalarının milli istehsalın madditexniki bazasına uyğun gәlmәmәsi
ayrıayrı ölkәlәrin işçi qüvvәsi ilә tәminatındakı fәrqlәr
ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin müxtәlifliyi
ailә şәraiti

484 İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası bir proses kimi özündә әks etdirir:

•

Hamısı
reemiqrasiyanı
immiqrasiyanı
emiqrasiyanı

485 Dünya kapital bazarı üçün hansı variant xarakterik deyil

•

әsas kapitalı artırmaq üçün kreditlәr
kapitalın beynәlxalq vә alıcılıq ödәniş vasitәsi kimi ixracı
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli kreditlәr
kapitalın bank kreditlәri şәklindә ixracı

486 Dünya pul bazarı üçün hansı variant xarakterik deyil?

•

beynәlxalq ticarәtdә tәdavül sferasına xidmәt üçün kreditlәr
dövriyyә vәsaitlәrinin artırılması üçün kreditlәr
geniş tәkrar istehsal üçün kreditlәr
pul (depozit) şәklindә kapital ixracı

487 Mülkiyyәt formasına görә hәrәkәt edәn kapitalın aşagıdakı forması mövcud deyil:

•

Heç biri
dövlәt
bәlәdiyyә
xüsusi

488 Beynәlxalq kapital miqrasiyasının klassifikasiya әlamәti mövcud deyildir:

•

verilmә forması üzrә
hәrәkәt müddәti üzrә
mülkiyyәt forması üzrә
müәssisәnin arzusu üzrә

489 Hansı variant kapitalın beynәlxalq miqrasiyasının obyektiv әsası deyildir?

•

әmtәә ticarәtinin inkişaf sәviyyәsi
dünya tәsәrrüfatının ayrıayrı hәlqәlәrindә kapitala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәmәsi
ayrıayrı ölkәlәrdә kapitalın “nisbi artıqlığı”

ayrıayrı ölkәlәrdә kapital yığımının qeyribәrabәrliyi

490 Xariciiqtisadi fәaliyyәtin qeyritarif tәnzimlәnmәsinin tәdbirlәrinә aiddir:

•

himayәçilik, vergi sistemi
gömrük tәnzimlәnmәsi, embarqo
kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, embarqo, valyuta nәzarәti vә s.
vergi tәnzimlәnmәsi, lisenziyalaşdırma

491 Xarici ticarәt siyasәti alәtlәri әsas qrup şәklindә birlәşlәr:

•

embarqo
gömrük tәnzimlәnmәsi
vergi tәnzimlәnmәsi
tarif mәhdudiyyәtlәri, qeyritarif mәhdudiyyәtlәri

492 Dövlәt xarici ticarәt siyasәtinin әsas formalarına aiddir:

•

fritrederçilik, vergi güzәştlәri
radikalçılıq, liberallaşdırma
fritrederçilik, himayәçilik, liberallaşdırma
iqtisadiyyatın açıqlığı

493 Xariciiqtisadi subyektlәr arasında qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsi asılıdır:

•

bazarda idxalçının nisbi davranış azadlığından
tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıqdan
rәqabәt mühiti şәraitindәn
rәqabәt mühiti şәraiti, tәlәb vә tәklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı vә ixracının nisbi davranış
azadlığından

494 Beynәlxalq hesabat qiymәtlәrini hansı variant sәciyyәlәndiri?

•

dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәtlәr
müәyyәn metodla hesablanan qiymәtlәr
konkret әmtәә növlәrinә idxalçıfirmanın fәrdi müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
konkret әmtәә növlәrinә ixracçıfirmanın fәrdi müәyyәn etdiyi qiymәtlәr

495 Dünya qiymәtlәrini hansı variant sәciyyәlәndiri?

•

mühüm dünya ticarәt mәrkәzlәrindә yaranan iri idxalixrac әmәliyyatlarının qiymәtlәri
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn qiymәtlәr
BVFnun müәyyәn etdiyi qiymәtlәr
inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrinin müәyyәn etdiyi qiymәtlәr

496 Dünya әmtәә bazarını hansı variant sәciyyәlәndirir?

•

özünәmәxsus beynәlxalq tәşkilati forması olan, dayanıqlı tәkrarlanan alqısatqı әmәliyyatllarının cәmi
beynәlxalq valyuta bazarlarının cәmi
beynәlxalq xidmәt bazarlarının cәmi
beynәlxalq xammal bazarlarının cәmi

497 Dünya әmtәә dövriyyәsini hansı variant әks etdirir?

•

bütün dövlәtlәrin ixrac kvotaları
bütün dövlәtlәrin ixrac hәcmlәrinin cәmi
bütün dövlәtlәrin idxal hәcmlәrinin cәmi
bütün dövlәtlәrin xarici ticarәt dövriyyәlәrinin cәmi

498 Mikrosәviyyәdә BİMin subyektlәri hansıdır?

•

әmtәә vә xidmәtlәr, kapital, işçi qüvvәsi vә s.
istehsal resursları vә s.
әmtәәlәr, texnologiyalar, kapital vә s.
firmalar, şirkәtlәr, TMK, TMB vә s.

499 BİMin obyektlәri hansıdır?

•

sahibkarlar birliyi, ticarәt tәşkilatları
firmalar, şirkәtlәr, birjalar
әmtәәlәr, xidmәtlәr, texnologiya, kapital, işçi qüvvәsi
әmtәәlәr, texnologiya, kapital, müәssisәlәr

500 BİMin әsas formaları hansıdır?

•

Hamısı
Kapitalın beynәlxalq miqrasiyası
Beynәlxalq Valyuta maliyyә vә kredit mümasibәtlәri
Beynәlxalq Ticarәt

501 BİM aşağıdakı münasibәtlәr sistemini әks etdirir:

•

transmilli korporasiyalar arasında әmәkdaşlıq
milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәri vә qarşılıqlı asılılığı
elmitexniki vә istehsal üzrә әmәkdaşlıq
xarici ticarәt üzrә әmәkdaşlıq

502 BMTnin klassifikasiyasına görә iqtisadi inkişaf sәviyyәsi vә tәsәrrüfatçılığın ictimaiiqtisadi tәbiәtinә
görә bütün ölkәlәr ayrılırlar:

•

inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
sәnaye ölkәlәri, aqrarsәnaye ölkәlәri
inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri, әnәnәvi iqtisadiyyatlı ölkәlәr, planlı iqtisadiyyatlı ölkәlәr
inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri, bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәr, planlı iqtisadiyyatlı ölkәlәr

503 Müasir dünya tәsәrrüfatının quruluşunu hansı variant sәciyyәlәndirilir?

•

hәr üç cavab düzgündür
ayrıayrı ölkә qruplarının beynәlmilәl birliklәri
istehsalın beynәlmilәllәşdirilmәsi
müxtәlif ölkәlәrin milli әmtәә, xidmәt, kapital bazarları

504 Dünya ticarәtinin әmtәә strukturunda hansı sahә üzrә ticarәtin hәcmi daha sürәtlә artır

•

Yüngüı sәnaye sahәsi
Emaledici sәnaye sahәsi
Kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
Hasiledici sәnaye sahәsi

505 әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı harada
yerlәşdirilir:

•

әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
istәnilәn ölkәdә
әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
Ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә

506 Mәcmu milli gәlir kәmiyyәtcә Milli mәcmu mәhsuldan nә ilә fәrqlәnir:
Son istehlakın hәcmi ilә

•

•

Xaricdә әldә olunan tәmiz gәlirlәrin sәviyyәsi ilә
Muzdlu işçilәrin әmәk haqqı fondunun hәcmi ilә
Tәmiz vergilәrin hәcmi ilә

507 Beynәlxalq Valyuta fondunun tәsnifatına görә inkişaf etmiş ölkәlәr sırasına daxil deyildir

•

Fransa
Meksika
Kanada
ABŞ

508 Azәrbaycan Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyü hansı müsbәt nәticәlәr verә bilәr:

•

Azәrbaycanın xarici ölkәlәrlә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr
Azәrbaycana daha ağır şәrtlәrlә kreditlәr ayrıla iblәr
Azәrbaycanın xarici borcları silinә bilәr
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü vә suverenliyinә tam tәminat verilәr

509 Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvü deyil:

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
BMT

510 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:

•

Iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr üzrә әmәkdaşlıq
Gender problemi
Ölkәlәrin suverenliyinin tәminatı
Hәrbi әmәkdaşlıq

511 BMTnin ali orqanlarına aid deyil:

•

Qәyyumluq Şurası
Beynәlxlaq valyuta fondu
Tәhlükәsizlik Şurası
Baş mәclis

512 Müasir dövrdә valyuta kursu:

•

Dollara әsaslanır
valyuta paritetinә әsaslanır
Sikkә paritetinә әsslanır
Qızıl paritetә әsslanır

513 Qanunvericiliyә görә iki valyuta arasındakı nisbәtә:

•

Qızıl paritet deyilir
Valyuta kursu rejimi deyilir
Valyuta pariteti deyilir
Valyuta kursu deyilir

514 Xarici valyuta ilә ifadә olunan istәnilәn ödәniş vasitәsi:

•

EKYU adlanır
Ehtiyat valyutası adlanır
Dövriyyә vәsaiti adlanır
deviz adlanır

515 Dünya valyuta sistemi yaranmışdır:

•

XXxi әsrin әvvәllәrindә
XIXcu әsrin ortalarında
XVIIIci әsrin ortalarında
XVIIәsrdә

516 Beynәlxalq valyuta münasibәtlәrinin sürәtli inkişafını şәrtlәndirәn әsas amil hansıdır:

•

Coğrafi kәşflәr
Elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
Dünya bazarının vә dünya tәsәrrüfat әlaqәlәri sisteminin formalaşması
Beynәlxalq münasibәtlәrin mürәkkәblәşmәsi

517 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqrasiya proseslәri üçün hansı amillәr xarakterik deyil:

•

Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır.
Ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya proseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir
Inteqrasiya inkişafın birinci mәrhlәsidir
Praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur

518 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkә ASEANa daxil deyil

•

Malaziya
İndoneziya
ÇXR
Sinqapur

519 Doğurdanmı dünya ticarәtinin artım sürәti dünya istehsalından çoxdur?

•

10 dәfә azdır
10 dәfә çoxdur
Xeyir
Bәli

520 Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әvәzinә hazırda hansı beynәlxalq tәşkilat fәaliyyәt göstәrir:

•

Ümumdünya turizm tәşkilatı
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı
Ümumdünya bankı
Beynәlxlaq valyuta fondu

521 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif metodlarına hansı aiddir:

•

Әlavә dәyәr vergisi
Gömrük rüsumları
Aksiz vergilәri
Kvotalaşdırma

522 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin әn әsas alәti hansıdır?

•

ixracın әvәz edilmәsi tәdbirlәri
İxracın stimullaşdırılması tәdbirlәri
Kvotalaşdırma
gömrük tariflәri

523 Xarici ticarәt dövriyyәsi:

•

ixrac vә idxalın cәmi demәkdir
Vergi tutlmadan daxil olan әmtәәlәrdәn başqa bütün idxal demәkdir

Humanitar göndәrmәlәr çıxılmaqla ixracatın hәcmi demәkdir
Bütün ixracatın hәcmi demәkdir

524 Bütün ölkәlәrih xarici ticarәtinin mәcmusunu әks etdirәn beynәlxalq әmtәәpul münasibәtlәri necә
adlanır:

•

Ümumdünya iqtisadi mәkanı xarici ticarәt dövriyyәsi
Beynәlxalq ticarәt
Dünya bazarı
Beynәlxalq bazarı

525 İxrac vә idxal dәyәrinin fәrqi:

•

Dünya tәlәbatının hәcmidir
Xarici ticarәt balansıdır
Xarici ticarәt dövriyyәsidir
Xarici ticarәt balansının saldosudur

526 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr nәzәriyyәsindә aşağıdakılar tәdqiq olunmur:

•

Beynәlxalq valyutakredit münasibәtlәri
Beynәlxalq ticarәtin zәruriliyi vә inkişaf istiqamәtlәri
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin reallaşdırma mexanizmlәri
Xarici ölkәlәrin iqtisadiyyatı

527 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә aid deyil:

•

Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
Әmtәә vә xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәt
Ölkәlәrin milli bazarı

528 Hansı ölkә Avropa İttifaqının üzvü deyildir?

•

İsveçrә
Portuqaliya
Kipr
Böyük Britaniya

529 ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hanslıardır?

•

Daxili bazarın miqyası vә elmitexniki potensial
Güclü hakimiyyәt
Qlobal milli maraqların mövcudluğu
Güclü hәrbisәnaye kompleksi

530 XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәllәrindә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatına hansı struktur dәyişikliklәri
baş vermişdir?

•

Heç biri
Kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәkisinin artımı
Maddi istehsal sferasının inkişafı
Xidmәt sferasının sürәtli inkişafı

531 Beynәlxlaq әmәk bölgüsünün әsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
Әmәyin fәrdi bölgüsü
Әmәyin ümumi bölgüsü
Detallar üzrә ixtisaslaşma

•

•

Beynәlxlaq kooperasiya

532 Ölkәlәrin beynәlxlaq әmәk bölgüsündә iştirakının әsas sәbәbi nәdir

•

Xammal vә enerji bazarlarının әldә edilmәsi
İqtisadi inkişaf üçün әlverişli imkanların әldә edilmәsi
Ölkәlәr arasında tәdir dairәlәrinin bölgüsü
Yeni texnologiya vә biliklәri әldә etmәk imkanı

533 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:

•

Xarici ticarәt kvotası
Daxili mәcmu mhsul
Mәcmu milli mәhsul
Tәkrar ixracın hәcmi

534 Açıq iqtisadiyyat vә azad ticarәt anlayışları eynidirmi?

•

qismәn
Bәlkә
xeyir
Bәli

535 Hansı ölkәlәrdә adambaşına düşәn daxili mәcmu mәhsulun hәcmi getdikcә azalır:

•

Efiopiya
İtaliya
Çexiya
Azәrbaycan

536 Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәrabәrliyi hansı istiqamәtlәrә әsasәn
qiymәtlәndirilmir?

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinә görә
Әhalinin savadına vә xarici dil bilmәk qabiliyyәtinә görә
Әmәk mәhsuldarlığına görә
Elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsinә әsasәn

537 Embarqo dedikdә idxal kvotasının faiz sәviyyәsi nәyә bәrabәr olur.

•

90 faizә
75 faizә
50 faizә
sıfıra

538 ÜTT öz fәaliyyәtinә na vaxtdan başlamışdır:

•

1985ci ildәn
1957ci ildәn
1995ci ildәn
1947ci ildәn

539 Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

İşçi qüvvәsinin keşmis sosialist ölkәlәrinә miqrasiyası
İEOÖ arasında işçi qüvvәsinin miqrasiyası
İEÖ çәrçivәsindә miqrasiya
ixtisaslı mütәxәssislәrin sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn İEOÖә miqrasiyası

540 Bu gün üçün әn yüksәk inkişaf nöqtәsinә çatmış inteqrasiya birliyi hansıdır:

•

MDB
Aİ
CәәnubŞәrqi Asiya Ölkәlәrinin Assosiasiyası
MERKOSUR

541 Aşağıdakılardan biri BMTnin çoxtәrәfli ticarәtiqtisadi beynәlxalq tәşkilatları sırasına daxil deyil:

•

Beynәlxalq Ticarәt Palatası
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
UNCTAD
ÜTT

542 Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrıayrı seqmentlәrindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilatlara
nümunәdir:

•

Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
UNCTAD
OPEK

543 Aşağıdakılardan valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn konyuktor amillәrinә aid deyil:

•

Siyasi vә iqtisadi proqnozlar
valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
Böhranlar, müharibәlәr, tәbii fәlakәtlәr
Valyuta bazarlarının fәaliyyәti

544 R.Kouzun ideyalarından bәhrәlәnәrәk ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson vә C.Makmanusun
yaratdıqları model hansıdır:

•

beynәlmilәl model
inhisarçı (unikal) üstünlüklәr modeli
mәhsulun hәyat dövrü mpdeli
eklektik model

545 Aşağıdakılardan biri TMKnın istehsal sferasında meyl etdiklәri әsas sahәlәr sırasına daxil deyil:

•

elektronika sәnayesi
kimya sәnayesi
avtomobilqayırma sәnayesi
metallurgiya sәnayesi

546 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil:

•

Ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması
Idarәetmә müqavilәlәri
mütәxәssislәrin miqrasiyası
injinirinq xidmәtlәri

547 Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin miqyasının iqtisadi tәnzimlәnmәsinә aiddir:

•

Sağlıq vәziyyәti
immiqrantların әmәyindәn istifadә edәn sahibkarlardan vergi tutmları
yaş senzi
profesional ixtisaslaşma

548 Aşağıdakılardan biri ölkәnin ixracının tәnzimlәnmәsinin maliyyә metodlarından asılı deyil:

•

texniki kömәkliyin göstәrilmәsi

•

vergi güzәştlәri
kreditlәrin sığortası vә tәminatı
sürәtli amortizasiya

549 Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran amillәrdәndir.

•

Rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
Qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
Xarici ticarәt dövriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qyritarif mәhdudiyyәtlәrә mәruz qalması
milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclәnmәsi

550 Aşağıdakılardan yalnız biri ticarәt siyasәtinin tarif vasitәsidir:

•

Lisenziyalaşdırma
Subsidiyalar
gömrük rüsumları
vergi vә yığımlar

551 İstehsalın miqyas effekti nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:

•

B.Olin, R.Drize
R.Vernon, L.Uels
A.Smit, D.Rikardo
E.Hekşer, C.Kravis

552 Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya әlaqlәrinin qurulması zamanı istifadә olunan әsas metodlardan
deyil:

•

beynәlxalq istehsaltexniki kooperasiyalaşma
müştәrәk istehsal
müqavilә qaydasında ixtisaslaşma
podrat istehsal kooperasiyası

553 Aşağıdakılardan biri BәBin inkişaf göstәricilәri sırasına aid edilmir.

•

Ixracın artım tempinin ÜDMnin artım tempini qabaqlaması әmsalı
istehsalın artım templәri
idxalın artım tempinin ÜDMnin artım tempini qabqlaması әmsalı
ixrac kvotası

554 Aşağıdakılardan biri dünya tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәrinә aid deyil:

•

Iqtisadi inkişaf nәzәriyyәlәri
Sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәlәri
Vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi
kapitalın qaçışı nәzәriyyәsi

555 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini müәyyәnlәşdirәn göstәricilәr qrupuna aid deyil:

•

ümumi işçi qüvvәsinin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin payı
ölkә ixracının 3 әsas partnyor üzәrindә cәmlәşmәsi
birbaşa investisiyaların hәcmi
idxal kvotası

556 Aşağıdakılardan biri BİMin formalarından deyil:
Işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrsaiyası
Beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq
Beynәlxalq ticarәt

•

•

beynәlxalq inhisarçılıq fәaliyyәti

557 Aşağıdakılardan biri BİMin predmetinә daxil deyil:

•

Ölkәlәrarası iqtisadi münasibәtlәr
Müxtәlif ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasındakı iqtisadi әlaqәlәr
ölkәnin tәsәrrüfat subyektlәrinin qarşılıqlı iqtisadi münasibәtlәrinin bütün formaları
Ayrıayrı beynәlxalq korporasiyaların qarşılıqlı iqtisadi münasibәtlәr sistemi

558 Aşağıdakılardan hansı ÜTTnin sәlәfidir:

•

Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı
GATT
Beynәlxalq ticarәt mәrkәzi
UNCTAD

559 Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilәnin qeyrikommersiya formalarına daxil deyil:

•

mütәxәssislәrin miqrasiyası
sәrgilәrin vә yarmarkaların keçirilmәsi
elmitexniki nәşrlәr
idarәetmә müqavilәlәri

560 Aşağıdakılardan yalnız biri yeni qlobal problemlәr qrupuna aiddir:

•

dünya okeanının öyrәnilmәsi vә mәnimsәnilmәsi problemlәri
insan potensialının inkişafı problemi
ekoloji problem
demilitarizasiya vә sülh problemi

561 Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara nümunәdir:

•

İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
Ümumdünya Ticart Tәşkilatı
Beynәlxalq valyuta fondu

562 Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil:

•

valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi
ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının hәyata keçirilmәsi qaydası
valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluğu vә ya yoxluğu
milli pul vahidi (milli valyuta)

563 Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn struktur amillәrinә aid deyil:

•

valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
ayrıayrı ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrinin müxtәlifliyi
ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti
spekulyativ valyuta әmәliyyatları

564 İnhisarçı (unikal) üstünlüklәr modelinin müәllifi kimdir:

•

P.Bakli
R.Vernon
S.Xaymer
C.Qelbreyt

565 Transmillilәşmә indeksi nәdir:

•

Ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçilәrin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı vә ümumi
filialların hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir
ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrin orta әdәdidir
ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi filialları
hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin prta әdәdidir
ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә ümumi işçilәrin
hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.

566 Texnologiyaların ötürülmәsinin әm mühüm forması hansıdır:

•

Forfeytinq
Françayzinq müqavilәlәri
Injinirinq müqavilәlәri
lisenziya müqavilәlәri

567 Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir

•

Iqtisadi kömәk
Borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
injinirinq xidmәtlәri
birbaşa investisiyalar

568 Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini şәrtlәndirәn amillәrdәn deyil:

•

rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
Kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
Yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә düşmәmәsi.

569 Aşağıdakılardan biri qeyritarif tәnzimlәnmәnin gizli metodlarından deyil:

•

subsidiyalar
vergi vә yığımlar
texniki maneәlәr
dövlәt alışları

570 Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır:

•

M.Porter, B.Olin
R.Vernon, C. Kravis
A.Smit, D.Rikardo
E.Xekşer, Q.Xaberler

571 Aşağıdakılardan yalnız biri istehsalın beynәlxalq ixtisaslaşmasının әsas formalarından deyil:

•

sahәdaxili ixtisaslaşma
ayrıayrı müәssisәlәrin ixtisaslaşması
sahәlәrarası ixtisaslaşma
texnoloji vә ya mәrhәlәli ixtisaslaşma

572 Aşağıdakılardan biri ölkәnin BәBdә iştirakına tәsir edәn amillәrdәn deyil:

•

Ölkәnin tәbii resurslarla tәminatı
Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
Ölkәnin daxili bazarının hәcmi
Ölkәnin orta ölçülü müәssisәslәrinin zәif inkişafı

573 Aşağıdakılardan yalnız biri dünya tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәrinә aid deyil:

•

miqyas effekti nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәlәri
kapitalın qaçışı nәzәriyyәsi

574 İxrac kvotasının düsturu aşağıdakılardan hansıdır:

•

İK=İXRAC/ÜDM*100%
IK=IXRAC/ÜMM*100%
İK=İXRAC/XT*100%
İK= İXRAC/MG*100%

575 Aşağıdakılardan hansı makroiqtisadi sәviyyәdә BİMin subyekti deyil:

•

Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Inteqrasiya birliklәri
kiçik vә orta müәssisәlәr
ölkәlәr

576 Aşağıdaqkılardan biri BİMin formalarından deyil.

•

Işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
Beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq
beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq ticarәt

577 Aşağıdakı fikirlәrdәn biri BİMin mahiyyәti ilә bağlı deyil:

•

Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr yalnız müxtәlif ölkәlәr vә onların tәsәrrüfat subyektlәri arasındakı ticarәt
iqtisadi münasibәtlәrini ifadә edir.
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr müxtәlif ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәrinin bu vә ya digәr formada qarşılıqlı
iqtisadi әlaqәsidir
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr ölkәlәrarası iqtisadi münasibәtlәri әks etdirir
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr iqtisadi münasibәtlәrin ümumi sistüminin alt sistemidir

578 ÜTTnin әsas vәzifәsi nәdir:

•

İEÖdә gömrük tariflәrinin yüksәldilmәsi
ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin aradan qaldırılması vә gömrük rüsumlarının aşağı salınması
Iqtisadi cәhәtdәn zәif olan ölkәlәrin xarici ticarәt siyasәtini formalaşdırmaq
İEÖ üçün әlverişli ticarәt şәraiti yaratmaq

579 Beynәlxalq Maliyyә Kooperasiyası hansı ildә yaranmışdır:

•

1966cı ildә
1956cı ildә
1947ci ildә
1994cü ildә

580 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir:

•

inkişaf etmәkdә olan üzv ölkәlәrә kredit ayrılmasından
inkişaf etmiş üzv ölkәlәrә kredit ayrılmasından
üzv olan ölkәlәrә uzunmüddәtli kredit ayırmaqdan
üzv olan ölkәlәrә qısamüddәtli kredit ayırmaqdan

581 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı tәşkilatı hüquqi cәhәtdәn necә tәşkilatdır:

•

Sahibkarlıq ittifaqıdır
Kooperativ tәşkilatdır

•

Sәhmdar cәmiyyәtidir
Avropa ölkәlәrinin birlәşdiyi fәrdi müәssisәdir

582 Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün dövlәtә
birdәfәlik ödәmә edirsә bu:

•

Mәnfәәt mәhsuluna vergidir
Aksiz rüsumudur
Bonusdur
ӘDVdir

583 Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin nәti¬cә¬sindә әldә olunan
bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullara mülkiyyәt hüququ aiddir:

•

Podrat tәşkilatlara
Dövlәtә
Mәdәnlәrin sahibinә
Sәrmayәçinin özünә

584 Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsindә sәrmayәçinin mülkiyyәt hüququ nәyәdir:

•

Bütün satılan mәhsula
Gәlirin bir hissәsinә
Әldә olunan bütün gәlirә
Bütün istehsal olunmuş mәhsula

585 Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:

•

Milli müәssisәlәrin xarici filialları
Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
Sәhmdar cәmiyyәtlәr
Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları

586 Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

•

idarәetmә tәcrübәsi
milli kapitalın xaricdә sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirakı
sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici kapital
әmәk

587 Aİ haqqında müqavilә fәaliyyәtә başlamışdır:

•

Avroatomun yaradılması müqavilәyә әsasәn
Maastrixt müqavilәsinә müvafiq olaraq
Roma müqavilәsinә müvafiq olaraq
Ağ Kitaba müvafiq olaraq

588 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә sabit valyuta zonası yaradılmışdı:

•

60ci illәrin ortasında
80ci illәrin ortasında
70ci illәrin sonunda
90cı illәrin әvvәllәrindә

589 Avropa Kömür vә Polad Birliyi hansı plan әsasında yaranmışdı:

•

Roma müqavilәsi әsasında
«Şuman» planı әsasında
«Marşall» planı әsasında

«Jan Manne» planı әsasında

590 Marşall planı hәyata keçirilmişdi:

•

19461955ci illәrdә
19451950ci illәrdә
19511970ci illәrdә
19501960cı illәrdә

591 Marşall planı әlaqәdar idi:

•

Avropa ölkәlәrinin hәrbi sәnayesinә beynәlxalq nәzarәtlә
Qәrbi Avropa ölkәlәrinә ABŞın iqtisadi yardımı ilә
Ümumi bazarın yaradılması ilә
Avroatomun yaranması ilә

592 Asiya vә Amerika dövlәtlәrinin daxil olduğu inteqrasiya әmәkdaşlığı sahәsindә mövcud olan әn böyük
iqtisadi tәşkilat hansıdır:

•

ATES
Aİ
İӘİT
NAFTA

593 XX әsrin 80ci illәrindә Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının tәrkibinә hansı ölkә daxil deyildi:

•

Lixtenşteyn
İslandiya
İsveçrә
Fransa

594 Avropa Birliyinin әsas orqanlarına aid deyildir:

•

Avropa parlamenti
Avropa İttifaqının komissiyası
Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı
Avroşura

595 AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zәruri olmayan şәrtlәri qeyd edin:

•

İnkişaf etmiş işgüzar vә sosial infrastruktur
Beynәlxalq bazarlarla nәqliyyat vә telekommunikasiya әlaqәsi
İşçi qüvvәsi ilә tәminat
Beynәlxalq hava limanlarının mövcudluğu

596 Vahid Avropa Aktının qәbul edilmәsindәn sonra Avropa İttifaqının üzv ölkәlәrindә inteqrasiya proseslәri
aşağıdakı sahәlәr üzrә güclәnmişdir:

•

Makroiqtisadiyyat
Ailә tәhlükәsizliyi
İdman
Mәdәniyyәt

597 Sәnaye mәqsәdlәri üçün iri kreditlәrin verilmәsi:

•

Müәssisәnin idarә edilmәsindә iştirak etmәk demәkdir
Layihә maliyyәlәşdirilmәsi demәkdir
Portfel investisiyası demәkdir
Uzunmüddәtli borc demәkdir

598 1999cu ildә Avrozonaya hansı ölkә qatıldı?

•

Yunanıstan
İtaliya
portuqaliya
Niderland
Fransa

599 Aşağıdakılardan hansı neoklassik nәzәriyyәyә aid deyil:

•

müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
istehsal amillәrinin qiymәtlәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi nәzәriyyәsi
istehsal amillәrinin nisbәti nәzәriyyәsi
istehsal amillәri nәzәriyyәsi
beynәlxalq dәyәr nәzәriyyәsi

600 Bunlardan hansı İnvestisiyaların birbaşa idxalının sәbәblәri deyil ?

•

daxili әmtәә bazarının müdafiә sәviyyәsi
daxili bazarın ölçüsünün kiçik olması
istehsal xәrclәri
kapitala olan ehtiyac
milli filialların sayı

601 Bunlardan hansı birbaşa investisiyaların ixrac sәbәblәri deyil?

•

istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
reklamda olan üstünlük
İxtisaslı işçi qüvvәsinin olmaması
texnoloji liderlik
şirkәtin ölçüsü

602 İstifadә edilmә xarakterinә görә kapitallar bölünürlәr?

•

uzunmüddәtli
ticarәt
ortamüddәtli
qisamüddәtli
sahibkar

603 Kapital ixracının düsturu hansıdır?

•

Kid = XK/UDM x 100%
Ke = XK/T(K)
Ke = XK/T(K) x 100%
Kix = ĐK/UDM x 100%
Kix = ĐK/UDM

604 Bunlardan hansı Beynәlxalq ticarәtin subyektlәıri kimi çıxış etmir?

•

çoxmilli şirkәtlәr
transmilli şirkәtlәr
regional inteqrasiya qrupları
dünya ölkәlәri
kicik müәssisәlәr

605 Bunlardan hansı Bretton –Vuds konfransının qәrarı ilә yaradıldı?
ÜİMT

•

ÜST
FAO
YUNKTAD
QATT

606 Bunlardan hansı ÜTTlә eyni istiqamәtdә xidmәt göstәrir

•

OPEK
Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi
GATT
UNCTAD
İSESKO

607 Hansı ölkә BVFnun üzvü deyil ?

•

Brazilya
İran
Türkiyә
Azәrbaycan
Kuba

608 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin borc formasının hansı әmәliyyatlar vasitәsilә aparılır?

•

Banklarası valyuta dәyişmәlәri
rәsmi yardımlar
Banklararası depozitlәr
dövlәt vә borc kreditlәrin verilmәsi
borclar üzrә ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsi

609 Xüsusi İqtisadi Zonaların әrazisindә hansı güzәştlәr olunur ?

•

inzibati güzәştlәri
maliyә güzәştlәri
gömrük güzәştlәri
vergi güzәçtlәri
hüquqi güzәştlәr

610 Mәhsul ixrac vә idxalında lider olan ölkә?

•

Yaponiya
Almaniya
Norveç
Fransa
ABŞ

611 Ölkәlәrin tәsnifglәşdirilmәsi zamanı hansı tәşkilatın nәticәlәrindәn istifadә olunur?

•

NAFTA
BMT
Sosial İnkişaf Fondu
Avropa Şurasından
Dünya Bankından

612 Beynәlxalq Tәşkilatlar bir qayda olaraq nәyin әsasında yaradılır?

•

hüquqi әmәkdaşlıq sazişlәri
әmtәә müqavilәlәri
beynәlxalq әmtәә sazişlәri
beynәlxalq hüquqi sazişlәr

beynәlxalq komitәlәrin qәrarları ilә

613 Bunlardan hansı Avropa Şurasının nәznindә yaradılmışdır?

•

Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı
Beynәlxalq energetika Agentliyi
Şimal Әmәkdaşlıqı
Sosial İnkişaf Fondu
Tәhsil Sahәsindә Tәtqiqatlar vә Yeniliklәr Mәrkәzi

614 Avropa Şurasının fealiyyәt sferasına aid deyil?

•

huquqi sahәdә әmәkdaşlıq
әtraf mühit
sosial iqtisadi mәsәlәlәr
insan haqları
dinietnik mәsәlәlәr

615 ASEAN hansı ölkәlәr tәrәfindәn yaradılıb ?

•

Kamboca
Laos
Filippin
Vyetnam
Myanma

616 Regional fondlara vә maliyyә tәşkilatlarına aid deyil ?

•

Әrәb Valyuta Fondu
Karib İnvestisiya Fondu
And Ehtiyyat Fondu
Karib İnkişaf Bankı
Afrika İnkişaf Fondu

617 әrәb Dövlәtlәr Liqası neçәnci ildә yaradılıb ?

•

1943cü il
1941ci il
1945ci il
1942ci il
1944ci il

618 Şimal әmәkdaşlıqına daxil olan ölkә?

•

Kanada
İsveçrә
İsveç
Rusiya
ABŞ

619 BMTyә daxil deyil/?

•

YUNESKO
BӘT
İSESKO
ÜST
YUNİDO

620 BMTnin daimi komitәlәrinә daxil deyil?

•

•

İnsan haqları komissiyası
Proqramlar vә koordinasiya komitәsi
Hökümәtlәrarası tәşkilatlarla danışıqlar komitәsi
Qeyrihökümәt tәşkilatlarının komitәsi
Әhali mәntәqәlәri üzrә komissiya

621 BMTnin funksional komissiyalarına daxil deyil?

•

Statistika Komissiyası
Narkotik vasitәlәr üzrә komissiya
Әhali mәntәqәlәriu üzrә komissiya
Qadınların vәziyyәti üzrә komissiya
sosial inkişaf komissiyası

622 Dövlәtin iqtisadi tәhlükәsisliyinә daxil deyil?

•

iqtisadi
hüquqi
ekoloji
elmimәdәni
geosiyasi

623 Hansı Beynәlxalq İqtisadi Hüququn prinsiplәrinә aid deyil ?

•

dövlәtlәr arası inteqrasiya
mübahisәlәrin sülh yolu ilә hәlli
әmәkdaşlıq
Zor tәtbiq etmәmәk vә hәdәlәmәmk
ölkә daxili işlәrә qarışmaq

624 Beynәlxalq iqtisadiyyatda texnologiya daşıyıcı kimi iştirtak etmir?

•

torpaq
әmәk
әmtәәlәr
pul
kapital

625 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının funksiyalarına aid deyil ?

•

Beynәlxalq әmәk standartlarının hazırlanması
qaçqınların hәrәkәtinin tәşkili
işçi qüvvәsi yığımının reqlamentlәşmәsi
işsizliklә mübarizә
işçilәr üçüç sosial әdalәtliliyin tәmin edilmәsi

626 Hansılar emiqrasiyanın mәnfi cәhәtlәridir?

•

“ Beyin axını” yüksәk ixtisaslı kadrlarınxaricә axını
Xaricdәn ölkәyә daha tәhsilli vә ixtisaslı işçilәrin qaydası
miqrantların yığımları
öz ölkәlәrinә qayıdan miqrantların özlәriylә maddi dәyәrlәr gәtirirlәır
Xaricdәn valyuta köçürülmәlәri

627 Miqrasiyaya tәsir edәn amillәr hansılardı ?
dinietnik amillәr
siyasihüquqi amillәr
etnikailәvi amillәr

•

ekolojipsixoloji amillәr
ayrı ayrı ölkәlәrin әmәk resursları\

628 Reemiqrasiya nәdir?

•

Ökәyә xaricidәn әmәk qabiliyyәtli әhalinin axını
yüksәk ixtisaslı kadrların miqrasiyası
qeyrireqal immiqrasiyası
daha әvvәl ölkәdәn emiqrasiya etmiş әhalinin yenidәn qayıtması
Ölkәdәn xarici vәdәndaşların getmәsi

629 Dünya Bankı Qrupu hansı tәşkilatla әmәkdaşlıq etmir ?

•

OPEK
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyyası
Beynәlxalq İnkişaf Assosiyası
Çoxtәrәfli İnvestisiyalar üezrә zәmanәt6 Agentliyi
Beynәlxalq Yenidәn qurma vә İnkişaf Bankı

630 Beynәlxalq Valyuta Fondu neşәnci ildә yaradılıb?

•

1935ci il sentyabrında
1947ci il 1 martında
1930cu il avqustunda
1945ci il 27 dekabrında
1944cü il iyulunda

631 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil

•

milli valyuta mәhdudiyyәti
valyuta blokadası
xarici valyutanın alqısarqısına qadağa
qızıl vә qiymәtli kağızların hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsi
gәlirin repatriasiyası

632 Bunlardan hansı dünya valyuta sisteminin mәrhәlәlәri aid deyil?

•

Bretton –Vuds valyuta sistemi
ABŞ valyuta sistemi
Paris valyuta sistemi
Genuya valyuta sistemi
Yaponiya valyuta sistemi

633 Saldodan çıxış edәrәk kapital idxal edәn ölkәlәr?

•

Yaponiya
Fransa
İsveçrә
Almaniya
ABŞ

634 Saldodan çıxış edәrәk kapital idxal edәn ölkәlәr?

•

Fransa
Almaniya
Yaponiya
ABŞ
Böyük Britianiya

635 Kapitalın idxalınınqtisadi mәqsәdәuyğunluğuna aid deyil ?

•

әlavә valyuta resusrslarının cәlbi
әlavә gәlirin әldә edilmәsi
әlavә iş yerlәrinin yaradılması
yeni vә köhnә istehsal texnologiyaların inkişaf etdirilmәsi
elmi texniki potensialın genislәnmәsi

636 Beynәlxalq investisiyaların inkişafı hansı hesabatlar vә tәşkilatlar cәrçivәsindә tәqdim edilir

•

World trade report (UNKTAD)
World investment report (UNKTAD)
Statistical yearbook (WB)
World investment report (WTO)
Annual report (IMF)

637 Portfel investisiyaları nә ilә fәrqlәnir

•

(2) vә (3)
Qısa müddәtli olması vә sәhm paketinә uygun idarәetmә imkanı (1)
Maliyyә böhranı sәraitindә maraqların daha sürәtli azalması (2)
Sәnayenin strateyi sahәlәrinә yönәlmәsi (3)
(1) vә (2)

638 Azәrbaycanda beynәlxalq neft müqavilәsindә investorlar hansı halda gömrük vergilәrdәn azaddır

•

Heç biri
Hәr biri
Neft avadanlıqlarının idxalı
Elm tutumlu yüksәk texnologiyaların idxalı
Neft konsorsiumunun istehsal fәaliyyәtinin tәmin olunması üçün sәnaye gurgularının vә ehtiyat hissәlәrinin iı

639 Neft sahәsinә yönәldilәn investisiyalar hansı mügavilә әsasinda hәyata keçirilir

•

Hәr biri
Azad ticarәt sazişi
Hasilatın pay bölgüsü
Neft tranziti müqavilәsi
Svop müqavilә

640 Kapitlın beynәlxalq hәrәkәtini hansı konsepsiya izah edir

•

(1) vә (2)
Mәhsulların hәyat silsilәsi vә firmanın yüksәlışı konsepsiyası (1)
Beynәlmilәllәşmә nәzәriyyәsi (2)
Mütlәq vә müqayisәlı üstünlüklәr nәzәriyyәsi (3)
(1) vә (3)

641 İnvestisiya iqlimininә әsaslı şәkildә tәsir edәn siyasәti fәrqlәndirin

•

(2) vә (3)
Sahibkarlıq fәaliyytinin inkişafı, kiçik vә orta müәssisәlәrin rolunungenişlәndirilmәsi (2)
Beynәlxalq investisiyaların strateji sahәlәrә cәlb edilmәsi vә qiymәtli kağizlar bazarının inkişafı (1)
Dövlәtin iqtisadiyyatda mülkiyyәt payının saxlanması (3)
(1) vә (2)

642 İnvestisiya iqlmini yaxşılasdira bilәn amili qeyd edin
İkiqat vergilәrin lәğvi

•

Gümrük rüsumlarının sәviyyәsinin azaldılması
Hәr biri
ÜTTyә daxil olma
Mülkiyyәt hüquqlarının genişlәndirilmәsi

643 Beynәlxalq birbaşa investisiyaları hansı amil fәrqlәndirir

•

Hәr biri
Yeni müәssisәlәrin tikilmәsi
Yerli müәssisәlәrin rekonstruksiyası
İdarәetmә üstünlüyü
TMKların rәqabәt üstünlüyü

644 Kapitalın ixracının sәbәbini qeyd edin

•

Hec biri
Dövlәt sektorunun üstünlüyü
Beynәlxalq borcun artması
Daxili bazarın inkişafı
İnvestisiya regiminin liberallaşması

645 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin formasına aid olanı seçin

•

Hәr biri
Françayzing
Orta müddıtli borc kapitalı
Qısa müddәtli borc kapitalı
Yerli müәssisәlәrin rekonstruksiyası

646 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin müasir meyllәrinә hansını aid etmәk olar

•

Yeni miqrasiya mәrkәzlәrinin yaranması
BVFnun rolunun güclәnmәsi
TMKların rolunun artması
İnkisaf etmiş ölkәlәrlә Latın amerıkası regionu dövlәtlәri arasında üstün inkişafı
Hәr biri

647 Aciq iqtisadiyyatı hansı göstәricilәrlә xarakterizә etmәk olar

•

Daxili bazarın hәcmi
Dövlәt investisiyalarinin üstünlüyü
Dövlәt mülkiyyәtinin üstünlüyü
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә formaları
Göstәrilәnlәrin hec biri

648 İnkisaf etmәkdә olan ölkәlәrdә iqtisadi artımın әsas mәnbәlәri

•

bilik iqtisadiyyatı
ximәt sektorunun üstün inkişafı
xammal vә resurs istehsalı
insan kapitalı
Elm tutumlu mәhsul istehsalı

649 İnkisaf etmәkdә olan ölkәlәrin beynәlxalq әmәk bölüsündә mövqeyi

•

(1) vә (4)
Xammal bazarlarından birtәrәfli asılılıq (4)
Yüksәk texnologiyalardan dәrin asililiq (1)
Yeni texnologiyaların ixracı (2)

Rәqabәt üstünlüklәri (3)

650 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq әmәk bölgüsü vә beynәlxalq mübadilәnin inkişafının nәticәsi kimi
әldә olunur

•

Resurslara qәnaәt olunur
İstehsalın sәmәrәlәliyi artır
Hәr biri
Yeni әmәkdaşlıq sahәlәri yaranır
Daha mütarәqqi texnologiyalar әldә edilir

651 Beynәlxalq әmәk bölgüsü ilә ictimai әmәk bölgüsünün oxşar cәhәtlәri

•

Hec biri
İxtisaslaşma (1)
Mübadilә (2)
İxtisaslaşma vә mübadilә proses kimi qarşiliqli tamamlanması (3)
(1), (2) vә (3)

652 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün formalarina aiddir

•

Hәr biri
Beynәxlaq istehsal ixtisaslaşması
İstehsala qәdәr kooperasiya
İstehsal kooperasiyası
Beynәlxalq sәnaye әmәkdaşlığı

653 Xarici ticarәt kvotası necә hesablanır

•

idxalın hәcminin ixracin hәcminә nisbәti
Xarici ticarәt dövriyyәsinin ÜDMә nisbәti
idxal vә ixrac dövriyyәlәrinin fәrqi
ixracın ÜDMә nisbәti
xarici borcun ÜDMә nisbәti

654 Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyәn tәşkilatlara hansı uygundur

•

ÜTT (2)
UNKTAD (1)
(1), (2) vә (3)
FAO (4)
UNİDO (3)

655 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin inkisafını sәrtlәndirәn amillәr

•

xammal vә texnologiya mübadilәsi (3)
beynәlxalq istehsal kooperasiyası (2)
(1), (2) vә (3)
elmi texniki tәrәqqi (1)
hec biri

656 Beynәlxalq ticarәt siyasәtinin formalarına aiddir

•

hәr biri
Gizli proteksionizm
kollektiv proteksionizm
sahә proteksionizmi
azad ticarәt

657 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin subyektinә aiddir

•

bütün göstәrilәnlәr
Universitet tәlәbәlәri
Dövlәtlәr Birliyi
Trans millli sirkәtlәr
Beynәlxalq tәşkilatlar

658 Xarici ticarәt nәzәriyyәlәrindәn hansı istehsal amillәrindәn yalnız birinә әsaslanır

•

Mәhsulların hәyat silsilәsi (5)
Mütlәq üstünlüklәr (1)
Müqayisәli üstünlüklәr (2)
Rәqabәt üstünlüklәri (3)
Yalnız 1 vә 2 (4)

659 Transmillilәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricini qey edin

•

Heç biri
Xarici ticarәt saldosu
Miqrasiya saldosu
Transmillilәşmә indeksi
İxtisaslaşma indeksi

660 Avropa birliyinin birinci genislәnmәsi hahsı ölkәni әhatә etdi

•

Dogru deyil
Böyük Britaniya
İrlandiya
Danimarka
Hәr biri

661 Asiya Sakit Okenı Iqtisadi әmәkdaşlıgı çәrçisindә inteqrasiya prinsiplәri yönәıdilmişdir

•

Dogru deyil
Dünyada iri miqyaslı azad ticarәt zonasının yaradılması
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Reqionda inkisafın dәstәklәnmәsi
Hәr biri

662 NAFTA müqavilәsi nәzәrdә tuturdu

•

Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması
Doğru deyil
Hәr biri
Birgә arbitraj komissiyasının yaradılması
2010çu iәdәk gömruk rüsümlarının lәgvi

663 Maastrixt müqavılәsi hansı sferalari әhatә etmәklә inteqrasiyanı dәrinlәsdirmisdir

•

Doğru deyil
Daxili işlәr vә әdliyyә sahәsindә vahid siyasәt
Vahid xariçi vә müdafiә siyasәti
Avropa daxili bazarı vә vahid valyuta
Hәr biri

664 Vahid kәnd tәsәrrüfatı siyasәti Avropada integrasiyanın hansı mәrhәlәsinin әsasını tәşkil etmişdir
Hec biri

•

Azad ticarәt
Preferresial sazişlәr
İqtisadi ittifaq
Hәr biri

665 Hökumәt başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu organıdır

•

Doğru deyil
İcraedici
Ali siyasi
Komissiya
Avroparlament

666 Nazirlәr Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir

•

Doğru deyil
Kömәkci
Humanitar
Siyasi
İcraedici

667 Avropa İttifaqının büdcәsinin formalaşması mәnbәlәri

•

Doğru deyil
MDM –in 1,21,3% sәviyyәsindә üzvlük haqqları
Әlavә dәyәr vergisi
Gömrük rüsumları
Bunların hamısı doğrudur

668 Maastrixt müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra regional qruplaşmanın rәsmı adı

•

Heç biri
Avropa İttifaqı
AND paktı
Merkosur
Avropa Iqtisadi Birliyi

669 1951ci ildә AVROPA POLAD Vә KÖMÜR BİRLİYİnin yaradılması haqqinda müqavilәnin
istirakçıları

•

Doğru deyil
AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya
Belçika, Fransa, Niderland
Fransa, AFR (Almaniya), Italiya , Belçika, Niderland, Luksemburq
Fransa, Belçika, Niderland

670 Ücüncü ölkәlәrlә ticarәtin azalması vә regiondaxılı ticarәtin genişlәnmәsi integrasiyanın hansı effektinә
aid olunur

•

Hәr bir
Statik
Domino
Dinamik
Hec biri

671 Halhazırda Avropa İttifaqina yeni genişlәnmә әrәfәsindә üzvlüyә namizәd olan ölkә hansıdır
Rumınıya
Slovakiya

•

Sloveniya
İsveç vә İsveçrә
Xorvatiya

672 Portugaliya vә İspaniya Avropa birliyinә daxil olduqdan sonra birlik üzvlәrinin sayı necә oldu

•

28
11
9
17
12

673 İspaniya Avropa birliyinin neçәnci genişlәnmәsinә aid edilir

•

Doğru deyil
Üçüncü
İkinçi
Birinçi
Heç biri

674 Yunanıstan hansı ölkә ilә eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislәnmәsindә üzvlüyә daxil oldu

•

Hәr biri
Bolqarıstan vә Çexiya
Irlandiya vә Polşa
Portugaliya vә İtaliya
Heç biri

675 İqtisadi vә valyuta ittifaqı nә demәkdir:

•

Sosialiqtisadi vә valyuta siyasәtinin razılaşdırılması
Bunların hec biri
Gömrük ittifaqinın yaradılması
Azad ticarәt zonasının yaradılması
Bunların hәr biri

676 Ümum Bazar sәviyyәli integrasiya nә demәkdir:

•

Butun bunlar dogrudur
Daha yüksәk sәviyyәli yaxınlaşma
Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası
Gömrük İttifaqı funksiyası vә istehsal amillәrinin blokdaxili sәrbәst hәrәkәti
Butun bunlar dogru deyil

677 Gömruk İttifaqı sәviyyәsinә hansı uygun gәlir:

•

Hәr biri uygundur
Vahid gömrük әrazisi
Vahid ticarәt siyasәti
Azad ticarәt funksiyaları
Hec biri

678 Mal, xidmәt vә istehsal amillәrinin hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan qaldırılması ilә iki vә çox
öıkәnin iqtisadi münasibәti

•

Doğru deyil
Iqtisadi tamamlanma
Kooperasiya
Asılılıq

Konsorsium

679 Neofuksionalist konsepsiya vә plüralist konsepsiya aiddir:

•

Hәr biri
Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına
Bazarinstitutsional konsepsiya
Siyasihüquqi konsepsiyalara
Federalist konsepsiya

680 Gömrük İttifaqı konsepsiyası iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:

•

Heç biri
Funksional
Dirijist
Valyuta ittifaqı
Struktur

681 Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nәzәriyyәsinә aid edilir:

•

Bunların heç biri
Federalist
Funksional –sahәvi
Ümumilәşdirici
Bunların hәr biri

682 Iqtisadi inteqrasiyanın siyasihüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:

•

Bunların heç biri
Marksist konsepsiya
Ticarәt konsepsiyası
Plüralist konsepsiya
Bunların hәr biri

683 Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:

•

Gömrük maneәlәrinin aradan qaldırılması
Vahid ticarәt siyasәti
Hec biri
İstehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәtı
İqtisadi ittifaqın yaradılması vә ümumi tәhlükәsizlik siyasәtinin hәyata kecirilmәsi

684 Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı arasındakı fәrqi göstәrin:

•

Bütün cavablar dogrudur
Fәrqli valyuta münasibәtlәri
Regiona daxil olmayan ölkәlәrә münasibәtdә vahid ticarәt siyasәti amili
Ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılması
Cavablar doğru deyil

685 Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı hansı inteqrasiya situasiyasına aiddir:

•

Ticarәt inteqrasiyası
Umum bazar
Bunların heç biri
Bunların hәr biri
Siyasi inteqrasiya

686 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:

•

•

Bunların hәr biri
İqtisadi İttifaq
Gömrük İttifaqı
Azad Ticarәt
Valyuta ittifaqı

687 İqtisadi inteqrasiyanın әsas xüsusiyyәtini әks etdirir:

•

Bütün cavablar dogrudur
Qarsılıqlı uygunluq
Yaxınlaşma
Dönmәzlik
Yaxinlaşma vә asılılıq

688 İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamәtını tәşkil edir:

•

İstehsal vә tәdavül inteqrasiyası
TMK
Hәr biri doğrudur
Cavablar dogru deyil
Konsorsium

689 Dünya ölkәlәrinin milli tәsәrrüfatlarının yüksәk sәviyyәli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması prosesi
aşagıdakılardan hansının mahiyyәtinә uygun deyil:

•

İnteqrasiya
Beyin axını
Beynәlxalq elmi kooperasiya
Elmi –texniki kooperasiya
İqtisadi İttifaq

690 İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam әks etdirәn dogru cavab hansıdır:

•

İki vә çox ölkә
Regional
Beynәlxalq
Regional vә beynәlxalq
Kontinental

691 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın sәviyyәlәrinә aiddir:

•

Makro sәviyyә
Mikro sәviyyә
Cavablar dogru deyil
İki ölkә
Mikro vә makro sәviyyә

692 Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlәlә tәyin edilә bılәr:

•

Bütün cavablar dogrudur
Milli qanunvericiliyin unifikasiyası
Vahid iqtisadi, maliyyә vә sosial siyasәtin hәyata kecirilmәsi
Istehsal amillәrinin sәrbәst döv etmәsi
Ticarәt mәhdudiyyәtlәri

693 Resurslar vә tәsir sferaları ugrunda mübarizәnin güclәnmәsi dövlәtlәrin hansı formada yaxinlaşmasini
zәruri edir?

•

Butun cavablar dogrudur

Ticarәt vә siyasi birliklәri zәruri edir
Rәqib kompaniyaların strategiyasina tәsir etmәk
İnvestisiya axınlarının istiqamәtinә tәsir etmәk
Proteksionizm

694 Mal, xidmәt, istehsal amillәri vә informasiyaların hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan qaldırılması üzrә
iki vә çox ölkәnin iqtisadi siyasәti

•

İqtisadi yardım
Proteksionizm
Cavablar dogru deyil.
Koopersiya
İqtisadi integrasiya

695 Beynәıxalq iqtisadi inteqrasiyanı hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nәzәrdәn keçirmәyә imkan
verir?

•

Bunların hәr biri
Hec biri
Regionlasma mexanizmi kimi
BİMin forması kimi
Qloballaşma prosesinin tәrkib hissәsi kimi

696 Beynәlxalq әmәk bölgusu vә kooperasiya

•

Inteqrasiyanın mәqsәdidir
İntegrasiyanın sәrtidir
Hec biri
İntegrasiyanın mahiyyәtidir
İntegrasiyanın әsasıdır

697 Davamlı iqtisadi inteqrasiya nәticә etibarilә gәtirib cıxarir:

•

1 vә 3 dogrudur
İstehsal münasibәtlәri inkisaf edir (1)
Sәyelәşmә (2)
Kapitalın vә istehsalın beynәlmilәllәşmәsi (3)
Heç biri

698 Iqtisadi inteqrasiyanin mәqsәdi

•

Bunların hәr biri
Müqayisәli üstunluklәr prinsipinin reallaşdırılması
İri miqyaslı istehsal
Strateji vә rәqabәt üstünlüklәrinin әldә edilmәsi
Duzgün cavab yoxdur

699 İnteqrasiyanın iqtisadi әsasını tәşkil edir:

•

Әmәk bölgüsü
Mallarla ticarәt
Mәhsul istehsalı
Bunların hәr biri

700 İnteqrasiya proses kimi nәyi әks etdiriir?

•

Birlәşmә
Yaxınlaşma
Bölunmә

Kәnarlaşma
Bunların hәr biri

