Test: AAA_0706#01#Q16#01 EDUMAN
Fenn: 0706 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr  2
Sual sayi: 700
1) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici borcları XX әsrin sonuna:
A) Artmışdır
B) Sabit qalmışdır
C) Azalmışdır
D) Çox cuzi idi
2) Sual:Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial problemlәrdәn birinә aiddir:
A) İş yerlәrinin çatışmaması vә әhali artımının yüksәksәviyyәsi
B) Coğrafi mövqe
C) Regionlar üzrә iqtisadi inkişafın bәrabәrliyi
D) Tәhlisin yüksәk sәviyyәsi
3) Sual:әn zәif inkişaf etmiş ölkәlәr yerlәşir:
A) Şimali Afrikada
B) Şәrqi Avropada
C) Orta Asiyada
D) Tropik Afrikada
4) Sual:Bu gün üçün әn yüksәk inkişaf nöqtәsinә çatmış inteqrasiya birliyi hansıdır?
A) MERKOSUR
B) Cәnub Şәrqi Asiya Ölkәlәrinin Assosasiyası
C) Aİ
D) MDB
5) Sual:Aşağıdakılardan biri BMTnin ixtisaslaşmış institutlarına aid deyil:
A) UNİDO
B) UNCTAD
C) FAO
D) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
6) Sual:Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrıayrı seqmentlәrindә funksiya göstәrәn beynәlxalq
tәşilatlara nümunәdir:
A) OPEK
B) UNKDAT
C) Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
D) FAO
7) Sual:ÜTT aşağıdakılardan hansının әsasında yaranıb:
A) UNKTAD
B) Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi
C) GATT

D) Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı
8) Sual:Real olaraq dünya iqtisadiyyatında hansı sәviyyәli inteqrasiya әmәkdaşlığına nail
olunmamışdır?
A) Siyasi ittifaq
B) Azad ticarәt zonaları
C) Gömrük ittifaqı
D) Ümumi bazar
9) Sual:Aşağıdakılardan biri BMT sisteminә daxil deyil:
A) OPEK
B) UNKTAD
C) BMTnin İnkişaf Proqramı
D) Әtraf mühit üzrә BMT proqramı
10) Sual:Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşikilatlara
nümunәdir:
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
C) Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
D) İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
11) Sual:ÜTTnin әsas vәzifәsi nәdir?
A) İEÖ üçün әlverişli ticarәt şәraiti yaratmaq
B) İqtisadi chәtdәn zәif olan ölkәlәrin xarici ticarәt siyasәtinin formalaşdırmaq
C) Ticarәt mәhdudiyyәtlәri vә gömrük tariflәrinin liberallaşdırılmasından
D) İEÖdә gömrük tariflәrinin yüksәldilmәsi
12) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası hansı ildә yaranmışdır?
A) 1944cü ildә
B) 1947ci ildә
C) 1956cı ildә
D) 1966cı ildә
13) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyasının әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?
A) üzv olan ölkәlәrә qısamüddәtli kredit ayırmaqdan
B) üzv olan ölkәlәrә uzunmüddәtli kredit ayırmaqdan
C) inkişaf etmiş üzv ölkәlәrә kredit ayrılmasından
D) inkişaf etmәkdә olan üzv ölkәlәrә uzunmüddәtli aşağı faizli kredit ayırmaqdan
14) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı tәşilati hüquqi cәhәtdәn necә tәşkilatdır?
A) Avropa ölkәlәrinin birlәşdiyi fәrdi müәssisәdir
B) Sәhmdar cәmiyyәtdir
C) Kooperativ tәşkilatdır
D) Sahibkarlıq ittifaqdır

15) Sual:Hansı ölkә BVFnun üzvü deyil?
A) Braziliya
B) Türkiyә
C) Kuba
D) İran
16) Sual:Adları çәkilәn ölәlәrdәn hansı Şimali Amerika Azad Ticarәt Müqavilәsinin (NAFTA)
tәrkibinә daxil deyil:
A) Meksika
B) KostaRika
C) ABŞ
D) Kanada
17) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosasiyyası inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindәdir?
A) Gömrük ittifaqı
B) Azad ticarәt zonası
C) İqtisadi vә valyuta ittifaqı
D) Ümumi bazar
18) Sual:ÜTT öz fәaliyyәtinә nә vaxtdan başlamışdır?
A) 1947ci ildәn
B) 1995ci ildәn
C) 1957ci ildәn
D) 1985ci ildәn
19) Sual: Böyük yeddilәr qrupuna daxildir
A) İtaliya
B) Finlandiya
C) İsveçrә
D) Ukrayna
20) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәsnifatına görә inkişaf etmiş ölkәlәr sırasına daxil deyil:
A) ABŞ
B) Kanada
C) Meksika
D) Fransa
21) Sual:Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvülüyü hansı müsbәt nәticәlәr verә bilәr?
A) Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü vә suverenliyinә tam tәminat verilәr
B) Azәrbaycanın xarici borcları silinә bilәr
C) Azәrbaycana daha ağır şәrtlәrlә kreditlәr ayrıla bilәr
D) Azәrbaycanın xairci ölәlәrdә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr
22) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvü deyil?

A) BMT
B) İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
C) Beynәlxalq Әmәk Tәşilatı
D) Ümumdünya Bankı
23) Sual:BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir
A) İqtisadi vә Sosial mәsәlәlәr üzrә әmәdaşlıq
B) Hәrbi әmәkdaşlıq
C) Ölәlәrin suverenliyin tәminatı
D) Gender problemi
24) Sual:BMTnin ali orqanlarının aid deyil:
A) Baş mәclis
B) Tәhlükәsizlik şurası
C) Beynәlxalq valyuta fondu
D) Qәyyumluq şurası
25) Sual:İnkişaf etmәdә olan ölkәlәrdә inteqrasiya proseslәrinә hansı amillәr xarateri deyil?
A) Praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur
B) İnteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
C) Ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya proseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir
D) Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır
26) Sual:Aşağıda göstәrilәn hansı ölkә ASEANa daxildeyil?
A) Sinqapur
B) Argentina
C) İndoneziya
D) Malayziya
27) Sual:Avropa İttifaqı ilә Türkiyә arasında hazırda hansı müqavilә mövcuddur?
A) Partnyorluq vә әmәkdaşlıq haqqında
B) Gömrük ittifaqı haqqında
C) Vahid Avropa mәkanının yaradılması haqqında
D) Azad ticarәt zonası haqqında
28) Sual:Beynәlxalq inteqrasiya qruplaşmalarına aid deyil:
A) Avropa İttifaqı
B) GUAM
C) MDB
D) BMT
29) Sual:Aşağıdakı terminlәrdәn hansı beynәlxalq inteqrasiyaya xas deyil:
A) Ümumi bazar
B) Gömrük ittifaqı
C) Sindikat

D) Azad ticarәt zonaları
30) Sual:Azad iqitsadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşlür?
A) gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
B) müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
C) rüsumsuz anbar zonası
D) xüsusi statusu olan, gömrük rusumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan
31) Sual:Qәrbi Avropa inteqrasiyasının modelinә hansı uyğundur?
A) Mikro sәviyyәli inteqrasiya
B) Hökümәtlәrarası müqavilә
C) Konsensus әsasında әmәkdaşlıq
D) Hәrbisiyasi ittifaq
E) Hәr biri
32) Sual:Tam inteqrasiyanın forma vә mahiyyәtinә hansı uyğundur?
A) Gömrük ittifaqı
B) Valyuta ittifaqı vә konfederesiya әsasında dövlәtin yaranmasına doğru sәylәr
C) Ümum bazar
D) Hәr biri
E) Azad ticarәt
33) Sual:Funksionalist konsepsiya iqtisadi inteqrasiyanın hansı nәzәriyyәsinә aid olunur?
A) Siyasi hüquqi konsepsiyalara
B) Ümumilәşdirici konsepsiyalara
C) Funksional sahәvi konsepsiyalara
D) Hәr birinә
E) Heç birinә
34) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın funksionalsahәvi konsepsiyalarına aiddir:
A) Bazar konsepsiyası
B) Gömrük ittifaqı konsepsiyası
C) Gömrük ittifaqı vә valyuta ittifaqı konsepsiyası
D) Dirijist konsepsiyası
E) Bunların hәr biri
35) Sual:BMT dünya әrzaq probleminin hәllindә tövsiyyә edir:
A) Bazarın tәnzimlәnmәsi aparmaq vә spekulyasiyaları mәhdudlaşdırmaq
B) Yardımları artırmaq
C) Yoxsulluğu azaltmaq
D) Dolların kursunu yüksәltmәk
E) Әrzaq ticarәtinә mәhdudiyyәtlәr tәtbiq etmәk
36) Sual:FAO dünya әrzaq bahalaşmasının әsas sәbәbi kimi 2010cu ildә göstәrmişdir:
A) İqlim şәraitinin qeyrinormallığı (1)

B) Rusiyada kәnd tәsәrrüfatının vәziyyәti (2)
C) Çindә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının vәziyyәti (3)
D) Dollar kursunun dәyişilmәsi (4)
E) 1, 4
37) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının fәaliyyәti aşağıdakı vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә
yönәldilmişdir:
A) Әmәkçilәr üçün sosial әdalәtin tәmin edilmәsi
B) Beynәlxalq әmәk standaretlarının işlәnilmәsi
C) Geniş Texniki Әmәkdaşlıq proqramlarının hәyata keçirilmәsi
D) Sosial sığortanın reqlamentlәşdirilmәsi
E) Hәr biri
38) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatı müasir mәrhәlәdә hansı beynәlxalq maliyyә tәşkilatı ilә kredit
әmәkdaşlığını mәhdudlaşdırmışdır?
A) Dünya Bankı
B) BVF
C) AİB
D) AYİB
E) Hәr biri
39) Sual:BİMdә beynәlxalq tәşkilatların yerinә yetirdiyi әsas funksiya hansıdır?
A) Kömәk
B) Müşahidә
C) Nәzarәt
D) Tәnzimlәmә
E) Göstәrilәnlәrin hәr biri
40) Sual:Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı dünyanın әn yoxsul ölkәlәri siyahısına daxildir?
A) Hindistan
B) Malayziya
C) Braziliya
D) Çad
41) Sual:Yeni sәnaye ölkәlәrinin birinci dalğasına aid deyil:
A) Tayvan
B) Koreya Respublikası
C) Pakistan
D) Sinqapur
42) Sual:Hansı ölkәlәrdә adambaşına daxili mәcmu mәhsulun hәcmi getdicә azalır:
A) Azәrbaycan
B) Efiopiya
C) İtaliya
D) Braziliya

43) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr vә dünya ölkәlәri iqtisadiyyatının qarşılıqlı әlaqәlәrinin
mәcmusu nәyi ifadә edir:
A) Dünya bazarı
B) Regional iqtisadi birliklәri
C) Dünya tәsәrrüfatını
D) Ölkәlәrarası iqtisadi әlaqәlәri
44) Sual:XX әsrin 80cı illәrindә dünya bazarında mövcud olan әn әsas ticarәt axını hansı idi:
A) QәrbQәrb
B) QәrbCәnub
C) QәrbŞәrq
D) ŞәrqCәnub
45) Sual:Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әsasında hansı beynәlxalq tәşkilat yaradılmışdır?
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Bankı
C) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
46) Sual:Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi:
A) Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr
B) Ayrıayrı ölkәlәrdә istehlakın sәviyyәsindәki fәrqlәr
C) Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr
D) Müxtәlif ölkә höumәtlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm siyasәti
47) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrdә bilik iqtisadiyyatına yönәlәn xarici investisiyalar üçün imkanlar:
A) Hüdudsuzdur
B) Getdikcә artır
C) Faktiki olaraq yox dәrәcәsindәdir
D) Nisbәtәn azalır
48) Sual:Şimali Azad Ticarәt Sazişi çәrçivәsindә inteqrasiya prosesinin әsas mәqsәdini tәşkil edir:
A) Regional dövlәtin yaradılması
B) Elmitexniki әmәkdaşlıq
C) Mikrosәviyyәli inteqrasiyanın genişlәndirilmәsi
D) Hökumәtlәrarası müqavilә münasibәtlәrinin inkişafı
E) Hәr biri
49) Sual:AsiyaSakit Okean region çәrçivәsindә inteqrasiya modeli çәrçivәәsindә әsas mәqsәd:
A) Azad ticarәtin vә iqtisadi liberallaşmanın genişlәndirilmmәsi
B) Hәrbisiyasi mәqsәdlәr
C) Dolların rolunun güclәndirilmәsi
D) Yeni hökumәtlәrarası qanunların yaradılması
E) Heç biri

50) Sual:OPEK tәşkilatının statusu hansına uyğundur:
A) Beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilat
B) Regional iqtisadi birlik
C) Әrәb dövlәtlәrinin iqtisadi әmәkdaşlıq şurası
D) Neft ixrac edәn şirkәtlәrin assosiativ әmәkdaşlıq qanunu
E) Heç biri
51) Sual:OPEKin sәbәtinә daxil deyil:
A) URAL S (1)
B) Aras light (2)
C) Bosne light (3)
D) Azeri light (4)
E) 1,4
52) Sual: Bonny light hansı OPEK üzv dövlәtinә mәxsusdur?
A) Liviya
B) İrak
C) Nigeriya
D) Ekvador
E) İran
53) Sual: Es Sider hansı OPEK üzv dövlәtinә mәxsusdur?
A) Liviya
B) İran
C) Qәtәr
D) BӘӘ
E) Küveyt
54) Sual:ABŞ Avropaya daxil olan ölkәlәrdәn hansına daha çox borcu vardır?
A) İtaliya
B) Portuqaliya
C) Fransa
D) İspaniya
E) Almaniya
55) Sual:İİәT hansı ölkәlәrin әmәkdaşlıq formatını tәşkil edir?
A) Şimali Amerika dövlәtlәri
B) Qәrbi Avropa dövlәtlәri
C) Asiya dövlәtlәri
D) Sәnayecә inkişaf etmiş dövlәtlәr
E) Yaponiya vә Okeaniya
56) Sual:Beynәlxalq Energetik Agentlik hansı tәşkilatın muxtar beynәlxalq orqanı kimi fәaliyyәt
göstәrir?

A) İİӘT
B) OPEK
C) YUNKDAT
D) NAFTA
E) NATO
57) Sual:İşçi qüvvәsinin hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq
tәşkilatlar:
A) FAO
B) YUNKTAD
C) Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı
D) İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı
E) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
58) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı ixracatı ölkәlәri üçün emiqrasiya siyasәtinin әsas mәqsәdlәri
kimi müәyyәn etmişdik:
A) İşsizliyi azaltmaq vә valyuta gәlirlәri әldә etmәk
B) Emiqrantların xaricdә müvafiq hәyat şәraitini tәmin etmәk
C) Emiqrantların ölkәyә qayıdışının tәlәblәri onların xaricdә әldә etdiyi peşә vә tәhsillә
әlaqәlәndirilmәsi
D) Hәr biri
E) Heç biri
59) Sual: Kiçik ölkәnin böyük ölkә ilә inteqrasiyasından uduşu ikinciyә nisbәtәn daha böyükdür:
A) Doğrudur
B) Doğru deyil
C) Ancaq azad ticarәt üçün doğrudur
D) Yalnız Gömrük İttifaqı mәrhәlәsindә doğrudur
E) Ümum bazar sәviyyәsindә doğru deyil
60) Sual:Aİnin vahid aqrar siyasәti aşağıdakılarla müәyyәn olunur:
A) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә stabil qiymәtlәrlә tәmin olunmaq (1)
B) Kәnd tәsәrrüfatında mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi (2)
C) Fermerlәrin hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi (3)
D) Xaricdәn әrzaq alışını genişlәndirmәklә (4)
E) 1, 2 vә 3
61) Sual:Azәrbaycanın iqtisadiyyatı Neft gәlirlәri ilә hansı mexanizmlә әlaqәlәndirilmişdir?
A) Birbaşa
B) Büdcә mexanizmi vasitәsilә
C) Neft fondu yaratmaqla
D) Maliyyә institutları ilә
E) Mәrkәzi Bankla
62) Sual:And ümumbazarına daxildir:

A) Boliviya
B) Kolumbiya
C) Ekvador vә Peru
D) Venesuela
E) Hәr biri
63) Sual:Fars körfәzi әrәb ölkәlәri әmәkdaşlıq Şurasına daxil deyil:
A) İordaniya vә Küveyt
B) Oman vә Qәtәr
C) Sәudiyyә Әrәbistanı vә Bәhreyn
D) BӘӘ vә Küveyt
E) İordaniya vә Yәmәn
64) Sual:Cәnub Konusu ümumbazarına hansı ölkә daxil deyil:
A) Argentina
B) Çili
C) Braziliya
D) Paraqvay
E) Uruqvay
65) Sual:Preferensial ticarәt sazişi çәrçivәsindә nәzәrdә tutulur:
A) Qarşılıqlı ticarәtdә qeyritarif vә tarif maneәlәrinin lәğvi
B) Ölkәlәrarası mal vә xidmәtlәrin azad hәrәkәti
C) Hökumәtlәrarası qurumun yaradılması
D) İqtisadi siyasәtin hormonirasiyası
E) heç biri
66) Sual:İnteqrasiya Birliyinin yaradılması zamanı әsas mәqsәd kimi qarşıya qoyulur:
A) İqtisadi miqyas effekindәn istifadә
B) Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
C) Ticarәt siyasәtinin mәsәlәlәrinin hәlli
D) Milli sәnayenin yeni sahlәrinin yaradılması
E) Hәr biri
67) Sual:Azәrbaycanın BİM sistemindә yerini vә rolunu müәyyәn edәn prioritet istiqamәtlәr
hansılardır?
A) Beynәlxalq ticarәt
B) Beynәlxalq tәşkilatlara üzvlük
C) TMKlarla әmәkdaşlıq
D) Regional әlaqәlәr
E) Hәr biri
68) Sual:Hansı inteqrasiya qruplaşması azad ticarәt zonası yaradılması mәqsәdi daşıyır?
A) Avropa ittifaqı
B) MERKOSUR

C) NAFTA
D) Avrasiya İqtisadi Birliyi
E) Hәr biri
69) Sual:Vaynerin gömrük ittifaqı nәzәriyyәsinә müvafiq olaraq 2 tip effekt yaranır:
A) Statik effekt
B) Sosial effekt
C) Dinamik effekt
D) Statik vә dinamik effekt
E) Heç biri
70) Sual:Ümumi bazar sәviyyәli inteqrasiya prosesi üçün xarakterikdir:
A) İqtisadi siyasәtin harmonizasiyası
B) Qarşılıqlı ticarәtdә qeyritarif maneәlәrindәn istifadә
C) Milli tariflәrin saxlanılması
D) Qarşılıqlı ticarәtdә maneәlәrin azaldılması
E) Hökümәtlәrarası orqanların yaradılması
71) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişafının obyektiv әsasları kimi :
A) İqtisadi inkişaf sәviyyәsinin uyğunluğu
B) Coğrafi yaxınlıq vә tarixәn formalaşmış әlaqәlәr
C) İnteqrasiya olunan iqtisadiyyatların qarşılıqlı tamamlanması
D) Birgә hәll edilmәsi tәlәb olunan ümumi problemlәrin mövcudluğu
E) Bunların hәr biri
72) Sual:Gömrük ittifaqı sәviyyәsindә inteqrasiyanın xarakterik cәhәtini tәşkil edir:
A) Ticarәt maneәlәrinin lәğvi
B) Vahid vergi siyasәti
C) Kollektiv valyuta siyasәti
D) Azad ticarәt siyasәti
E) 3cü ölkәlәrә münasibәtdә vahid ticarәt siyasәti
73) Sual:Azad ticarәt zonası çәrçivәsindә inteqrasiya mәrhәlәsi kimi hәyata keçirilir:
A) Vahid Valyutanın tәtbiqi
B) Ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin aradan qaldırılması
C) Vahid gömrük siyasәtinin formalaşması
D) İş qüvvәsinin sәrbәst hәrәkәti
E) Birgә müәssisәlәrin yaradılması
74) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın sadәdәn mürәkkәbә doğru 5 әsas mәrhәlәsi hansı iqtisadi alimin
yanaşmasını tәşkil edir?
A) C. Vayner
B) B. Balacca
C) Y. Tinbergen
D) A. Marşall

E) D. Rikardo
75) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәri Dünya Bankı aşağıdakı meyar әsasında müәyyәn edir:
A) Xarici ticarәt kvotası 25%dәn çox olmayan ölkәlәr
B) Bazar iqtisadiyyatlı vә aşağı iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ölkәlәr
C) Neft ixrac edәn ölkәlәr
D) Texnologiya idxal edәn ölkәlәr
E) Borclu ölkәlәr
76) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәr qrupuna BMT tәrәfindәn aid edilir:
A) İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı vә yüksәk sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәli ölkәlәr
B) ÜTT tәşkilatına üzv olan dövlәtlәr
C) Adambaşına ÜDM 12 min dollardan aşağı olmayan ölkәlәr
D) Sәnaye ixracının ÜDMdә payı 20 %dәn çox olan ölkәlәr
E) Xarici bazarı olmayan ölkәlәr
77) Sual:BMT sisteminin statistik nәşrlәri aşağıdakılar üzrә qruplaşdırılır:
A) Sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrini әks etdirәn nәşrlәr
B) Sahә nәşrlәri
C) Regional nәşrlәr
D) Bütün göstәrilәnlәr düzdür
E) İnvestisiya hesabatları üzrә nәşrlәr
78) Sual:Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı Azәrbaycanda hansı layihәni icra edir ?
A) İstilik Elektrik Stansiyasının reabilitasiya layihәsi
B) Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı layihәsi
C) Sәhiyyә sektorunda layihәlәr
D) Kәnd tәsәrrüfatınının inkişafı vә kreditlәşdirilmәsi layihәsi
E) Korporativ vә Büdcә sektoru üçün hesabatlılıq layihәsi
79) Sual:Dünya Bankının Azәrbyacanda icra olunan layihәlәrinin sırasına hansı layihә daxil deyil?
A) Magistral yol layihәsi
B) Kәnd investisiya layihәsi
C) Elektrik ötürücü sistemi layihәsi
D) TRACECA
E) Tәhsil sektorunun inkişafı layihәsi
80) Sual:Azәrbaycan Dünya Bankı qrupuna daxil olan 5 qrupun neçәsinin üzvüdür?
A) 1 qrupun
B) 3 qrupun
C) 5 qrupun
D) 4 qrupun
E) Yalnız 2 qrupun
81) Sual:Dünya Bankı qrupuna daxildir:

A) Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası
C) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
D) Çoxtәrәfli İnvestisiya Zәmanәtlәri Agentliyi vә Beynәlxalq İnvestisiya Mübahisәlәrinin
Tәnzimlәnmәsi Mәrkәzi
E) Bunların hamısı
82) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә hökumәtlәrarası universal beynәlxalq tәşkilat hansıdır?
A) İİӘT
B) OPEK
C) AYİB
D) BVF
E) Heç biri
83) Sual:İqtisadi Sosial Şura öz işindә iki tip komissiyaların fәaliyyәtindәn istifadә edir:
A) Mәhәlli
B) Nәzarәt
C) İnkişaf
D) Mәhәlli vә funksional
E) Bunların hamısından
84) Sual:BMT Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәrinә aid deyil:
A) Rusiya
B) Yaponiya
C) Çin
D) ABŞ
E) Fransa
85) Sual:BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına aid deyil:
A) FAO
B) YUNİDO
C) YUNESKO
D) BӘT
E) İİӘT
86) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamәtdә kredit fәaliyyәti göstәrir:
A) Xüsusi sektor
B) Yoxsul inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә güzәştli kreditlәr
C) TMK
D) Büdcә defisitini azaltmaq
E) Bunların heç biri
87) Sual:Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditlәri tәqdim edir:
A) Proqram vә mәqsәdli
B) Ticarәt kreditlәri

C) Faizsiz kreditlәr
D) Büdcә kәsirini azaltmaq üçün
E) Bunların hamısı
88) Sual:Beynәlxalq maliyyә korporasiyası inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә hansı kreditlәşdirmә
fәaliyyәtini hәyata keçirir?
A) Dövlәt müәssisәlәri
B) Birgә müәssisәlәr
C) Yeni yaradılmış müәssisәlәr
D) Yüksәk gәlirli xüsusi sektorun müәssisәlәri
E) İslahat proqramları
89) Sual:Dünyanın әsas texnoloji lider transmilli şirkәtlәri hansı ölkәlәr qrupuna aiddir?
A) Avropa İttifaqı vә MDB
B) ABŞ vә Latın Amerikası
C) Yaponiya vә Avstraliya
D) ABŞ, Yaponiya vә Avropa İttifaqı
90) Sual:Çin iqtisadiyyatına xas olan әsas xüsusiyyәti nәdir?
A) Dövlәt, kollektiv vә şәxsi sektorların paritet әsasında inkişafının tәmin olunması
B) Dövlәtin iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsindә rolunun güclәndirilmәsi
C) Dövlәt bölmәsinin iqtisadiyyatda üstünlüyününü qorunub saxlanması
D) Әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
91) Sual:Çinin yanacaqenergetika bazasının әsasını hansı mәhsul tәşkil edir?
A) Neft
B) Qaz
C) Kömür
D) Hidroenergetika
92) Sual:Müasir mәrhәlәdә Yaponiya üçün idxal asılılığının xarakterik mәhsulu hansıdır?
A) Әrzaq
B) Xarici kapital
C) Texnologiya
D) Xammal vә enerji daşıyıcıları
93) Sual:Hansı ölkә Avropa İttifaqının üzvü deyildir?
A) Böyük Britaniya
B) Kipr
C) Portuqaliya
D) İsveçrә
E) Danimarka
94) Sual:Avropa İttifaqı hansı ildә yaranmışdır?
A) 1957

B) 1973
C) 1986
D) 1993
95) Sual:ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hansılardır?
A) Daxili bazarın miqyası vә elmitexnii potensial
B) Güclü hәrbisәnaye kompleksi
C) Güclü hakimiyyәt
D) Daxili mәcmu mәhsulun hәcmi
96) Sual:XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәlәrindә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında hansı struktur
dәyişikliklәri baş vermişdir?
A) Xidmәt sferasında sürәtli inkişaf
B) Maddi istehsal sferasının inkişafı
C) Kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәisinin artımı
D) Yüngül vә yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәyә çevrilmәsi
97) Sual:Ölkәlәrin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakının әsas sәbәbi nәdir?
A) Yeni texnologiya vә biliklәri әldә etmәk imkanı
B) Ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölgüsü
C) İqtisadi inişaf üçün әlverişli imkanların әldә edilmәsi
D) Dünyanın yenidәn bölüşdürülmәsi
98) Sual:Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:
A) Tәkrar ixracın hәcmi
B) Mәcmu milli mәhsul
C) Daxili mәcmu mәhsul
D) xarici ticarәt kvotası
99) Sual:Dünya öklәlәrinin hansı qrupları BMT tәsnifatına uyğun deyildir:
A) Sosialist ölkәlәri
B) Bazar iqtisadiyyatlı inişaf etmiş ölkәlәr
C) Mәrәzlәşdirilmiş planlı iqtisadiyyat ölkәlәri
D) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
100) Sual:Subregional inteqrasiya nә demәkdir:
A) bir neçә milli tәsәrrüfat inteqrasiya olunur
B) inteqrasiya birliyinin tәrkibindә daha kiçik inteqrasiya birliklәri formalaşır
C) iki inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur (blokblok) vә ya inteqrasiya birliyi vә digәr bir
regiondan ölkә inteqrasiya olunur (blokölkә)
D) ikidәn çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
E) inteqrasiya prosesi bütün dünya iqtisadiyyatını әhatә edir
101) Sual:Regional inteqrasiya nә demәkdir:
A) bir neçә milli tәsәrrüfat inteqrasiya olunur

B) inteqrasiya birliyinin tәrkibindә daha kiçik inteqrasiya birliklәri formalaşır
C) iki inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur (blokblok) vә ya inteqrasiya birliyi vә digәr bir
regiondan ölkә inteqrasiya olunur (blokölkә)
D) ikidәn çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
E) inteqrasiya prosesi bütün dünya iqtisadiyyatını әhatә edir
102) Sual:Mikroiqtisadi inteqrasiya nә demәkdir:
A) milli institutların, inteqrasiya institutlarının vә yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birlәşmә,
milli institutların lәğvi, BİM institutlarının yaradılması vә dәstәklәnmәsi üzrә mikro, mezo vә
makroiqtisadi subyektlәr
B) mәcmu subyektlәrin, o cümlәdәn milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәlәri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasәtin
koordinasiyası vә üstmilli makroiqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsinin ilkin şәrtlәrini yaradır
C) әmtәә, xidmәt, istehsal amillәrinin ayrıayrı bazarlarının inteqrasiyası vә parametrlәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi
D) iştirakçı ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında münasibәtlәrin inkişafı
E) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
103) Sual:Mezoiqtisadi inteqrasiya nә demәkdir:
A) milli institutların, inteqrasiya institutlarının vә yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birlәşmә,
milli institutların lәğvi, BİM institutlarının yaradılması vә dәstәklәnmәsi üzrә mikro, mezo vә
makroiqtisadi subyektlәr
B) mәcmu subyektlәrin, o cümlәdәn milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәlәri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasәtin
koordinasiyası vә üstmilli makroiqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsinin ilkin şәrtlәrini yaradır
C) әmtәә, xidmәt, istehsal amillәrinin ayrıayrı bazarlarının inteqrasiyası vә parametrlәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi
D) iştirakçı ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında münasibәtlәrin inkişafı
E) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
104) Sual:Makroiqtisadi inteqrasiya nә demәkdir:
A) milli institutların, inteqrasiya institutlarının vә yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birlәşmә,
milli institutların lәğvi, BİM institutlarının yaradılması vә dәstәklәnmәsi üzrә mikro, mezo vә
makroiqtisadi subyektlәr
B) mәcmu subyektlәrin, o cümlәdәn milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәlәri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasәtin
koordinasiyası vә üstmilli makroiqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsinin ilkin şәrtlәrini yaradır
C) әmtәә, xidmәt, istehsal amillәrinin ayrıayrı bazarlarının inteqrasiyası vә parametrlәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi
D) iştirakçı ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında münasibәtlәrin inkişafı
E) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
105) Sual:İnstitusional inteqrasiya nә demәkdir:
A) milli institutların, inteqrasiya institutlarının vә yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birlәşmә,
milli institutların lәğvi, BİM institutlarının yaradılması vә dәstәklәnmәsi üzrә mikro, mezo vә

makroiqtisadi subyektlәr
B) mәcmu subyektlәrin, o cümlәdәn milli tәsәrrüfatların qarşılıqlı әlaqәlәri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasәtin
koordinasiyası vә üstmilli makroiqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsinin ilkin şәrtlәrini yaradır
C) әmtәә, xidmәt, istehsal amillәrinin ayrıayrı bazarlarının inteqrasiyası vә parametrlәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi
D) iştirakçı ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında münasibәtlәrin inkişafı
E) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
106) Sual:Real inteqrasiya nә demәkdir:
A) dövlәt hakimiyyәti orqanları, BMT regional komissiyaları vә digәr beynәlxalq tәşkilatların
tәşәbbüsü ilә başlanan inteqrasiya
B) mikroiqtisadi subyektlәr tәrәfindәn tәşәbbüs edilәn inteqrasiya
C) inteqrasiya prosesindә ölkәlәr inteqrasiya müqavilәsini bağlayır, lakin tәcrübәdә, onu yerinә
yetirmirlәr
D) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
E) iki vә daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
107) Sual:İnteqrasiyanın әsası (nüvәsi, özәyi) anlayışı nә demәkdir:
A) inteqrasiya birliyinin tәşәbbüskarları olan ölkәlәr
B) әn yüksәk iqtisadi inkişaf sәviyyәsi xas olan ölkәlәr
C) bir qitәdә yerlәşәn vә eyni dildә danışan ölkәlәr
D) dünyada ilk dәfә yaradılan inteqrasiya birliklәrinә daxil olan ölkәlәr
E) eyni iqtisadi inkişaf sәviyyәsi olan, BMTnin üzvü olan vә vahid iqtisadi siyasәt aparan ölkәlәr
108) Sual:İqtisadi inteqrasiya hansı konkret problemlәri hәll etmәlidir. Sәhv variantı seçin:
A) bazar iqtisadiyyatının әsaslarının yaradılması
B) ümumi valyutanın daxil edilmәsi
C) kapitalın dövlәtlәrarası hәrәkәtinin azadlığı problemi
D) әmtәә nomenklaturası sahәsindә unifikasiya problemi
E) әhalinin su vә әrzaq ilә tәminatı
109) Sual:İnteqrasiya birliklәri yaratmış hansı ölkәlәrdә müsbәt iqtisadi irәlilәyişlәr baş verir:
A) iqtisadi inkişaf templәrinin artması
B) inflyasiyanın azalması
C) mәşğulluğun artımı
D) әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşması
E) NİS ölkәlәri sırasına keçid
110) Sual:Demonstrasion (nümayiş) effekti nә ilә xarakterizә olunur:
A) müsbәt iqtisadi dәyişikliklәr baş verir
B) digәr ölkәlәrә müәyyәn psixoloji tәsirin göstәrilmәsi
C) ölkәlәrin AB üzvü olmaq istәyi
D) digәr ölkәlәrdә artıq mövcud olan qәrarlar әsasında konkret problemlәr toplusunu hәll etmәk

E) ölkәlәrin iqtisadi әlaqәlәrinin yeni istiqamәtlәrә yönlәndirilmәsi
111) Sual: Domino effekti nәyә gәtirib çıxarır:
A) inteqrasiya sәrhәdlәrindәn kәnarda qalan ölkәlәrin ticarәtinin azalması
B) inteqrasiya sәrhәdlәrindәn kәnarda qalan ölkәlәrin ticarәtinin artması
C) inteqrasiya sәrhәdlәrindә qalan ölkәlәrin ticarәtinin azalması
D) inteqrasiya sәrhәdlәrindә qalan ölkәlәrin ticarәtinin artması
E) inteqrasiya proseslәrinә marağın olmaması
112) Sual:İnteqrasiya birliklәri qarşılarına aşağıdakı vәzifәlәri qoyur. Sәhv variantı seçin:
A) miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә
B) ticarәt siyasәtinin vәzifәlәrinin hәlli
C) iqtisadiyyatın struktur yenidәnqurmasına yardım
D) milli sәnayenin yeni sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
E) idxalı әvәz edәn sahәlәrin dәstәklәnmәsi
113) Sual:İnteqrasiya birliklәri öz qarşılarına aşağıdakı vәzifәlәri qoyurlar. Sәhv variantı seçin:
A) miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә
B) ticarәt siyasәtinin vәzifәlәrinin hәlli
C) iqtisadiyyatın struktur yenidәnqurmasına yardım
D) milli sәnayenin yeni sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
E) «domino effektinin» aradan qaldırılması
114) Sual:İnteqrasiya birliklәri öz qarşılarına aşağıdakı vәzifәlәri qoyurlar. Sәhv variantı seçin:
A) miqyas iqtisadiyyatının çatışmazlıqlarından istifadә
B) ticarәt siyasәtinin vәzifәlәrinin hәlli
C) iqtisadiyyatın struktur yenidәnqurmasına yardım
D) milli sәnayenin yeni sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
E) әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
115) Sual:Miqyas iqtisadiyyatı üstünlüklәrinә aiddir. Sәhv variantı seçin:
A) bazarın hәcminin genişlәnmәsi
B) transaksion mәsrәflәrin azalması
C) birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
D) portfel investisiyalarının cәlb edilmәsi
E) böyük hәcmli bazarlarda müstәqil istehsalların yaradılması
116) Sual:CәnubŞәrqi Asiya vә Yaxın Şәrq ölkәlәri inteqrasiya birliklәrini yaradarkәn, qarşılarına
hansı mәqsәdlәri qoymuşdular:
A) qonşuları ilә, qarşılıqlı iqtisadi öhdәliklәrlә tәsdiqlәnmiş yaxşı münasibәtlәrin mövcud olması
B) birbaşa xarici investisiyaların vә böyük yeddiliyin cәlb edilmәsi
C) AB oxşar, vahid valyuta ilә dәstәklәnәn tam vә yüksәk inkişaf etmiş siyasi ittifaqın yaradılması
D) iştirakçıların maraqları kәskin fәrqlәnәn çoxtәrәfli ticarәt danışıqlarının aparılması
E) dövlәtlәrarası müqavilәlәrlә tәsdiqlәnmiş bazar islahatlarının tezlәşdirilmәsi vә tam hәcmli
bazarların yaradılması

117) Sual:İnteqrasiya proseslәrinin ticarәtә tәsiri aşağıdakılardan ibarәtdir:
A) blok adından çıxış etmәkdәn fәrqli olaraq, hәr bir ölkә üçün, danışıqlar mövqeyinә ayrıayrılıqda
ölkәnin tәsiri daha sәmәrәlidir
B) çoxtәrәfli ticarәt danışıqlarından fәrqli olaraq, regional bloklar qarşılıqlı ticarәt üçün daha stabil
vә öncәdәn mәlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlәr
C) müxtәlif iqtisadi maraqlarla xarakterizә edilәn çoxlu sayda iştirakçıları olan regional bloklar,
qarşılıqlı ticarәt üçün stabil mühit yaratmağa imkan vermirlәr
D) regional bloklardan fәrqli olaraq, çoxtәrәfli ticarәt danışıqları qarşılıqlı ticarәt üçün daha stabil vә
öncәdәn mәlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlәr
E) gömrük baryerlәrinin möhkәmlәndirilmәsi vә çoxtәrәfli müqavilәlәrlә dәstәklәnәn, xarici ticәrәtin
tәnzimlәnmәsinә dair qeyritarif tәdbirlәrin azaldılması
118) Sual:Müxtәlif formalarda AB qoşulan qәrbi Avropa ölkәlәri hansı mәqsәdlәri güdürdülәr:
A) milli iqtisadiyyatın yeni sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
B) daha az inkişaf etmiş Avropa ölkәlәrinә kredit verilmәsi prosesinin sonradan sadәlәşdirilmәsi
üçün dayanıqlı әlaqәlәrin yaradılması
C) bazar tәcrübәsinin ötürülmәsi vasitәsi ilә bazarın inkişaf etdirilmәsi, bazara seçilmiş istiqamәtin
dәyişmәyәcәyinә tәminatın yaradılması
D) üçüncü ölkәlәrә qarşı diskriminasiya tәdbirlәrinin istisna edilmәsi
E) daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dәstәklәnmәsi üsulu
119) Sual:Daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dәstәklәnmәsi üsulu 
aşağıdakı regionların inteqrasiya proseslәri üçün xarakterikdir:
A) Latın Amerikası ölkәlәri, Afrikanın Saxaradan cәnuba tәrәf yerlәşәn ölkәlәri
B) Latın Amerikası ölkәlәri, NİS ölkәlәri
C) CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәri, Latın Amerikası ölkәlәri
D) Yaxın Şәrq ölkәlәri, CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәri
E) Saxaradan cәnubda yerlәşәn Afrika ölkәlәri, Yaxın şәrq ölkәlәri
120) Sual:İnteqrasiya proseslәrinin mәrhәlәlәrini düzgün ardıcıllıqla göstәrin:
A) qarşılıqlı ticarәtin liberallaşması, әmtәәlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması,
xidmәtlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, kapitalların hәrәkәtindә
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, vahid informasiya mәkanın yaradılması
B) әmtәәlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, xidmәtlәrin hәrәkәtindә
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, kapitalların hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması,
vahid iqtisadi vә hüquqi mәkanın yaradılması
C) qarşılıqlı ticarәtin liberallaşması, әmtәәlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması,
xidmәtlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, kapitalların hәrәkәtindә
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, vahid iqtisadi mәkanın yaradılması
D) vahid iqtisadi, sonra isә vahid hüquqi mәkanın yaradılması, son mәrhәlәdә isә, vahid valyuta
mәkanının vә informasiya mәkanının yaradılması
E) әmtәәlәrin hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, xidmәtlәrin hәrәkәtindә
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması, kapitalların hәrәkәtindә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması,
vahid iqtisadi, sonra isә vahid hüquqi mәkanın yaradılması, son mәrhәlәdә isә, vahid valyuta
mәkanının vә informasiya mәkanının yaradılması

121) Sual:İnteqrasiya üçün xarakterik deyil:
A) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin yeni keyfiyyәti formalaşır
B) ölkәlәrin regional yaxınlığına әsaslana tәbii prosesdir
C) ölkәlәrin müvafiq siyasәtini nәzәrdә tutur
D) ölkәlәr arasında, regional inteqrasiya qrupunun yaradılması haqqında müqavilәlәrin bağlanmasını
nәzәrdә tutur
E) qarşılıqlı tәsәrrüfatın müvafiq hüquqi bazası yaradılır
122) Sual:Dezinteqrasiya prosesi aşağıdakıdır:
A) onların müstәqilliyini artıran vә ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlәrinin qarşılıqlı
fәaliyyәtinin sayının vә intensivliyinin azalması
B) onların müstәqilliyini artıran vә ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlәrinin qarşılıqlı
fәaliyyәtinin sayının vә intensivliyinin artırılması
C) inteqrasiya qruplaşmasına daxil olan ölkәlәrin xarakteristikalarının daha yaxşı fәrqlәndirilmәsi
üçün tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müvafiq hüquqi bazasının yaradılması
D) ölkәlәrin regional yaxınlığı әsasında yaranan tәbii prosesdir
E) әvvәlcә dağınıq olan elementlәrin bütövlükdә birlәşmәsi ilә әlaqәdar olan inkişaf prosesinin bir
tәrәfi
123) Sual:Beynәlxalq iqtisadiyyatda beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın elementlәri kimi çıxış edirlәr:
A) milli tәsәrrüfatlar
B) TMK
C) TMK, beynәlxalq tәşkilatlar vә qeyrihökumәt tәşkilatları
D) hüquqi vә fiziki şәxslәr
E) TMK, TMB, hüquqi vә fiziki şәxslәr
124) Sual:Avrasiyanın regional inteqrasiya tәşkilatları. Sәhv variantı seçin:
A) Mәrkәzi Asiya әmәkdaşlığı (MAӘ)
B) Avrasiya İqtisadi Әmәkdaşlığı (EvrAzES)
C) Belarus, Rusiya, Qazaxstan vә Ukraynanın vahid iqtisadi mәkanı (VİM)
D) Mәrkәzi Avropa Cәmiyyәti (MAC)
E) Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB)
125) Sual:Bunlardan hansı inteqrasiya әlamәtlәrinә aid deyil:
A) ikililik: beynәlxalq vә daxili milli iqtisadi münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәrinin mövcud olması
B) inteqrasiya subyektlәrinin qarşılıqlı asılılığının aşağı dәrәcәsi
C) münasibәtlәrin birbiri ilә yüksәk dәrәcәdә birlәşmәsi, münasibәtlәrin pozulmasının çәtinliyi vә
ziyanlılığı
D) münasibәtlәrin dayanıqlılığı , stabilliyi
E) ölkәnin iqtisadi inkişafı tsikllәrinin sinxronlaşması
126) Sual:Bunlardan hansı inteqrasiya әlamәtlәrinә aid deyil:
A) ikililik: beynәlxalq vә daxili milli iqtisadi münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәrinin mövcud olması
B) regionun, xarici mühitә nisbәtdә, birliyi
C) münasibәtlәrin birbiri ilә yüksәk dәrәcәdә birlәşmәsi, münasibәtlәrin pozulmasının çәtinliyi vә
ziyanlılığı

D) münasibәtlәrin dayanıqlılığı , stabilliyi
E) ölkәnin iqtisadi inkişafı tsikllәrinin qeyrisinxronluğu
127) Sual:İnteqrasiyanın ilkin şәrtlәrinә aid deyil:
A) coğrafi, institusional, mәdәni, tarixi cәhәtdәn yaxındılar, iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinә görә
yaxındılar
B) üçüncü ölkәlәrdәn olan ümum partnyorları vә ya rәqiblәri var
C) ümumi, oxşar iqtisadi vә siyasi problemlәr var
D) diversifikasiya olunmuş sәnaye vә importu әvәz edәn istehsala malikdirlәr
E) adambaşına düşәn yüksәk ÜDM malikdirlәr
128) Sual:İnteqrasiyanın ilkin şәrtlәrinә aid deyil:
A) birbirini tamamlayan iqtisadiyyatlara malikdirlәr
B) inkişaf etmiş hasilat sәnayesinә malikdirlәr
C) kifayәt qәdәr inkişaf etmiş bazar institutlarına malikdirlәr
D) kifayәt qәdәr açıq iqtisadiyyata malikdirlәr
E) adambaşına düşәn yüksәk ÜDM malikdirlәr
129) Sual:Aşağıda adları çәkilәn qruplaşmalardan hansı inteqrasiyanın bütün mәrhәlәlәrindәn
keçmişdir:
A) ASEAN
B) NAFTP
C) AB
D) MERKOSUR
E) MDB
130) Sual:AB neçә inteqrasiya birliyindәn tәşkil edilmişdir:
A) 2
B) 3
C) 1
D) 5
E) 10
131) Sual:ABnin azad ticarәt zonası mәrhәlәsini keçmә illәri
A) 19681976
B) 19581969
C) 19871992
D) 1993 indiki dövr
E) 19451958
132) Sual:ABnin gömrük ittifaqının mәrhәlәlәrini keçmә illәri
A) 19681976
B) 19581969
C) 19871992
D) 1993 indiki dövr

E) 19451958
133) Sual:ABnin ümumi bazar mәrhәlәsini keçmә illәri
A) 19681976
B) 19581969
C) 19871992
D) 1993 indiki dövr
E) 19451958
134) Sual:ABnin iqtisadi ittifaqın mәrhәlәlәrini keçmә illәri
A) 19681976
B) 19581969
C) 19871992
D) 1993 indiki dövr
E) 19451958
135) Sual:Hansı müqavilәyә әsasәn, ABdә, qarşılıqlı ticarәtә qoyulan gömrüe rüsumları vә say
mәhdudiyyәtlәri tәdricәn aradan qaldırılmışdır:
A) Varşava razılaşması
B) BrettonVuds razılaşması
C) Roma razılaşması
D) Bern razılaşması
E) Paris razılaşması
136) Sual:Hansı razılaşmaya әsasәn, bir sıra inkişaf etmiş ölkәlәr AB ilә assosiativ münasibәtlәrә
daxil olmuşdular:
A) Varşava razılaşması
B) Yaund razılaşması
C) Roma razılaşması
D) Bern razılaşması
E) Paris razılaşması
137) Sual:Neçәnci ildә, üç Avropa cәmiyyәti, özlәrinin icra orqanlarının birlәşdirilmәsi haqqında
qәrar qәbul etmişdilәr:
A) 1963
B) 1945
C) 1965
D) 1976
E) 1993
138) Sual:ABdә 1962ci ildә nә tәtbiq edilmişdir:
A) gömrük rüsumlarına mәhdudiyyәt
B) ümumi gömrük tarifi
C) üçüncü ölkәlәrә qarşı ümumi gömrük siyasәti
D) vahid kәnd tәsәrrüfatı siyasәti

E) qarşılıqlı ticarәtә qoyulan say mәhdudiyyәtlәrinin lәğv edilmәsi
139) Sual:ABnin Roma razılaşmasına aid deyil:
A) gömrük rüsumları lәğv edilib
B) ümumi gömrük tarifi tәyin edilib
C) üçüncü ölkәlәrә qarşı ümumi gömrük siyasәti
D) vahid kәnd tәsәrrüfatı siyasәti
E) qarşılıqlı ticarәtә qoyulan say mәhdudiyyәtlәri lәğv edilmişdir
140) Sual:ABni tәsis edәn ölkәlәrin sayını göstәrin:
A) 6
B) 3
C) 10
D) 5
E) 15
141) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin inkişafı bunlarla şәrtlәnmişdir:
A) inteqrasiya prosesinin iştirakçısı olan ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrindә olan fәrqlә
B) әmәk resurslarının tәminatı sәviyyәsindә olan fәrqlә
C) beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi vә beynәlxalq kooperasiyanın әhәmiyyәtinin artması
D) sıx arşılıqlı inteqrasiya әlaqәlәrinin qurulmasına can atan dövlәtlәrin liderlәrinin siyasi qәrarları
ilә
E) ölkә ÜTTyә daxil olandan sonra, bütün gömrük rüsumlarının lәğvi
142) Sual:Beynәlxalq itisadi inteqrasiya roseslәrinin uğurlu inkişafına yardım etmir:
A) ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin eyniliyi
B) ölkәlәrdә olan hәyat sәviyyәsindә böyük fәrqlәr
C) ümumi sәrhәdlәr
D) sosial vә iqtisadi problemlәrin ümumiliyi
E) tarixәn mövcud olan iqtisadi әlaqәlәr
143) Sual:Gömrük ittifaqı nәzәrdә tutur:
A) bütün iştirakçı ölkәlәr üçün yalnız vahid gömrük tarifinin mövcudluğu
B) iştirakçı ölkәlәr üçün kapitalların vә işçi qüvvәsinin hәrәkәti üçün vahid şәraitin mövcud olması
C) iştirakçı ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәti, hәmçinin, üçüncü ölkәlәr üçün
vahid gömrük tarifi vә vahid xariciticarәt siyasәti
D) iştirakçı ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin, elәcә dә kapitalların vә işçi qüvvәsinin hәrәkәti
üçün gömrük baryerlәrinin aradan götürülmәsi
E) üçüncü ölkәlәrә qarşı vahid xariciticarәt siyasәti
144) Sual:Müasir dövrdә Avropa Birliyi:
A) gömrük İttifaqıdır
B) ümumi bazardır
C) iqtisadi vә valyuta ittifaqıdır
D) azad ticarәt zonasıdır

E) azad iqtisadi zonadır
145) Sual:Avropa birliyi ölkәlәrindә 1 yanvar 1999cu ildәn tәtbiq edilәn ümumi valyuta:
A) ekyu
B) marka
C) avro
D) krona
E) SDR
146) Sual:әgәr ölkәlәr әmtәәlәrin, kapitalların vә işçi qüvvәsinin qarşılıqlı sәrbәst hәrәkәtini, üçüncü
ölkәlәr üçün ticarәtin tәnzimlәnmәsinin vahid normalarını tәyin edirlәrsә, bu:
A) azad ticarәt zonasıdır
B) gömrük ittifaqıdır
C) iqtisadi ittifaqdır
D) valyuta ittifaqıdır
E) ümumi bazardır
147) Sual:Halhazırda iqtisadi vә valyuta ittifaqı mәrhәlәsindәdir:
A) NAFTA
B) AB
C) MDB
D) ASEAN
E) ATES
148) Sual:әgәr ölkәlәr, qarşılıqlı ticarәtdә gömrük rüsumlarının lәğvini tәmin edib, üçüncü ölkәlәrә
qarşı milli tәnzimlәmә normalarını, elәcә dә kapitalların vә işçi qüvvәsinin hәrәkәtinә qarşılıqlı
mәhdudiyyәtlәri qoruyub saxlayırlarsa, bu:
A) ümumi bazardır
B) tam iqtisadi ittifaqdır
C) azad ticarәt zonasıdır
D) gömrük ittifaqıdır
E) valyuta ittifaqıdır
149) Sual:1 yanvar 2002ci ildәn Avrovlyuta istifadә edilir:
A) yalnız, avro zonasına daxil olan ölkәlәrin dövlәt tәşkilatları arasında nağdsiz hesablaşmalarda
B) yalnız, kommersiya firmaları arasında nağdsiz hesablaşmalarda
C) yalnız fiziki şәxslәr arasında nağd hesablaşmalarda
D) hәm nәğd, hәm dә nәğdsiz hesablaşmalarda
E) yalnız nәğd hesablaşmalarda
150) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın düzgün tәrifini әks etdirәn cavabı göstәrin:
A) dünyanın bütün ölkәlәrinin inkişaf prosesindә, ünsiyyәt, qarşılıqlı әlaqәlәrin üsul vә xarakterini
xarakterizә edәn münasibәtlәr
B) dünya ticarәti prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr
C) dәrin dayanıqlı qarşılıqlı әlaqәlәr vә әmәk bölgüsünün inkişafı әsasında ölkәlәrin tәsәrrüfatsiyasi
birlәşmәsi prosesi

D) әmtәәlәrin ayrıayrı tәrkib hissәlәri әsasında üfüqi kooperasiya vә ixtisaslaşma ilә әlaqәli
münasibәtlәr
E) gömrük rüsumları vә qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә yaranan iqtisadi
münasibәtlәr
151) Sual:Azad ticarәt zonasının düzgün tәrifini qeyd edin:
A) inteqrasiyanın, gömrük baryerlәrinin lәğvini nәzrdә tutan birinci mәrhәlәsi
B) inteqrasiyanın, vahid gömrük tarifi vә üçüncü ölkәlәrә qarşı vahid xarici ticarәt siyasәtini nәzәrdә
tutan ikinci mәrhәlәsi
C) inteqrasiyanın, yalnız ticarәt baryerlәrinin lәğvini deyil, işçi qüvvәsi vә kapitalın sәrbәst
hәrәkәtini nәzәrdә tutan üçüncü mәrhәlәsi
D) inteqrasiyanın, әlavә vahid iqtisadi vә valyutamaliyyә siyasәtini nәzәrdә tutan dördüncü
mәrhәlәsi
E) inteqrasiyanın, әlavә vaxid siyasәt vә milli idarәetmә orqanlarının yaradılmasını nәzәrdә tutan
beşinci mәrhәlәsi
152) Sual:Asiya Sakit okean iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı (ASİә  ATES):
A) AsiyaSakit okean ölkәlәrinin iqtisadi siyasәtinin işlәnib hazırlanmasına dair hökumәtlәr arası
tәşkilat
B) gömrük baryerlәrinin lәğvini nәzәrdә tutan vahid iqtisadi mәkan
C) azad sahibkarlıq zonası
D) әn yüksәk inteqrasiya mәrhәlәsinә çatmış üstmilli tәşkilat
E) әmtәә, xidmәt, kapital, işçi qüvvәsi vә digәr amillәrә mәhdudiyyәtlәrin olmadığı offşor zona
153) Sual:İqtisadi vә valyuta ittifaqının әlamәtlәrini göstәrin:
A) gömrük baryerlәrinin lәğv
B) üçüncü ölkәlәrә qarşı vahid gömrük tarifi vә xarici ticarәt siyasәti
C) yalnız ticarәt baryerlәrinin lәğvi deyil, işçi qüvvәsinin vә kapitalın sәrbәst hәrәkәti
D) vahid iqtisadi vә valyutamaliyyә siyasәti
E) inteqrasiya qruplaşması ölkәlәrinin vahid siyasәti vә üstmilli idarәetmә orqanlarının yaradılması
154) Sual:Gömrük ittifaqının xüsusiyyәtlәri bunlardır:
A) itifaqdaxilindә gömrük mәhdudiyyәtlәrinin lәğv edilmәsi
B) kaital idxalına nәzarәtin lәğvi
C) işçi qüvvәsinin idxalının kvotalaşdırılması
D) üçüncü ölkәlәrә nisbәtdә ümumi siyasәtin aparılması
E) vahid valyutanın tәtbiqi
155) Sual:ASEAN regional qruplaşmasına hansı ölkәlәr daxildir:
A) Afrika qitәsi
B) CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәri
C) Fars körfәzi ölkәlәri
D) Latın Amerikası ölkәlәri
E) Sakit okean sahili ölkәlәri
156) Sual:Kanada neçәnci ildә ABŞ ilә azad ticarәt haqqında Razılaşma nı imzalayıblar:

A) 1984
B) 1986
C) 1988
D) 1994
E) 1995
157) Sual:Qәrbi Avropada inteqrasiya birliyi:
A) NAFTA
B) AB
C) AİA
D) LAİ
E) EEİ
158) Sual:Latın Amerikası ölkәlәrindә regional inteqrasiya qruplaşması
A) NAFTA
B) LAİ
C) ASEAN
D) ATES
E) YUDEAK
159) Sual:1989cu ildә yaradılan inteqrasiya qrupunu seçin:
A) ASEAN
B) LAİ
C) ATES
D) AB
E) YUDEAK
160) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya nәzәriyyәlәrinin istiqamәtlәrinә aid deyil:
A) neoliberalizm
B) korporasionalizm
C) dirijizm
D) neokeynsiançılıq
E) neostrukturalizm
161) Sual:Erkәn neoliberalizm nümayәndәlәri:
A) Vilhelm Repke vә Moris Alle
B) Vilhelm Repke vә Bela Balassa
C) Bela Balassa vә Moris Alle
D) Sidney Rolf vә Yudcin Rostou
E) Qurnar Myurdal
162) Sual:Korporasionalizm mәktәbinin nümayәndәlәri:
A) Vilhelm Repke vә Moris Alle
B) Vilhelm Repke vә Bela Balassa
C) Riçard Kuper

D) Sidney Rolf vә Yudcin Rostou
E) Qurnar Myurdal
163) Sual:Strukturalizmin nümayәndәlәri:
A) Yan Timberqen
B) Vilhelm Repke vә Bela Balassa
C) Riçard Kuper
D) Sidney Rolf vә Yudcin Rostou
E) Qurnar Myurdal
164) Sual:Neokeynsializm nümayәndәlәri:
A) Yan Timberqen
B) Vilhelm Repke
C) Riçard Kuper
D) Sidney Rolf
E) Qurnar Myurdal
165) Sual:Dirijizm nümayәndәlәri:
A) Yan Timberqen
B) Vilhelm Repke vә Bela Balassa
C) Riçard Kuper
D) Sidney Rolf vә Yudcin Rostou
E) Qurnar Myurdal
166) Sual:Erkәn neoliberalistlәr tam inteqrasiya deyәndә, nәyi başa düşürlәr:
A) fәaliyyәt tәbii bazar qüvvәlәri vә azad rәqabәtin tәsiri әsasında baş verir
B) fәaliyyәt dövlәtlәrin iqtisadi siyasәti vә mövcud milli vә beynәlxalq hüquqi aktlar әsasında hәyata
keçirilir
C) fәaliyyәt mövcud milli vә beynәlxalq hüquqi aktlar әsasında hәyata keçirilir
D) dövlәtin beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sferasına müdaxilә etmәsi inflyasiyanın azalmasına
gәtirib çıxarır
E) iqtisadi inteqrasiyadövlәtin iqtisadi işlәrdә daha az iştirak etmәsinә gәtirib çıxarır
167) Sual:Neoliberalistlәrin fikrincә, dövlәtin beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sferasına müdaxilә
etmәsi nәyә gәtirib çıxarır:
A) inflyasiyanın azalmasına
B) beynәlxalq ticarәtin tarazlanmasına
C) ödәmәlәrin pozulmasına
D) tәsir göstәrmir
E) bütün cavablar düzdür
168) Sual:Bunlar erkәn neoliberalların baxışlarının boşa çıxdığını göstәrmişdir:
A) dövlәtin fәal iştirakı ilә regional dövlәtlәrarası ittifaqların formalaşması
B) mәhz TMK beynәlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional vә balanslaşdırılmış inkişafını
tәmin etmәk iqtidarındadır
C) sonradan milli azadlığın itirilmәsi, lakin mütlәq olaraq, iqtisadi mәqsәdlәrin vә siyasәtin

razılaşdırılması ilә müşayәt edilәn inteqrasiya
D) mümkün qәdәr daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şәrti ilә inteqrasiya
E) düzgün cavab yoxdur
169) Sual:Daha sonrakı dövr neoliberalizminә nәyi aid etmәk olar:
A) iqtisadi inteqrasiya dövlәtin iqtisadi işlәrdә daha intensiv iştirakına gәtirib çıxarır
B) mәhz TMK beynәlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional vә balanslaşdırılmış inkişafını
tәmin etmәk iqtidarındadır
C) sonradan milli azadlığın itirilmәsi, lakin mütlәq olaraq, iqtisadi mәqsәdlәrin vә siyasәtin
razılaşdırılması ilә müşayәt edilәn inteqrasiya
D) mümkün qәdәr daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şәrti ilә inteqrasiya
E) düzgün cavab yoxdur
170) Sual:Korporalizmә xas olan cәhәt hansıdır:
A) dövlәtin fәal iştirakı ilә regional dövlәtlәrarası ittifaqların formalaşması
B) TMK beynәlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional vә balanslaşdırılmış inkişafını tәmin
etmәk iqtidarındadır
C) sonradan milli azadlığın itirilmәsi, lakin mütlәq olaraq, iqtisadi mәqsәdlәrin vә siyasәtin
razılaşdırılması ilә müşayәt edilәn inteqrasiya
D) mümkün qәdәr daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şәrti ilә inteqrasiya
E) düzgün cavab yoxdur
171) Sual:Strukturalizmә xas olan cәhәt hansıdır:
A) iqtisadi inteqrasiya  inteqrasiya olunan ölkәlәrin iqtisadiyyatlarında gedәn dәrin struktur
dәyişikliklәri prosesinin nәticәsindә yaranan keyfiyyәtcә yeni inteqrasiya olunmuş mәkan
B) dövlәtin fәal iştirakı ilә regional dövlәtlәrarası ittifaqların formalaşması
C) sonradan milli azadlığın itirilmәsi, lakin mütlәq olaraq, iqtisadi mәqsәdlәrin vә siyasәtin
razılaşdırılması ilә müşayәt edilәn inteqrasiya
D) mümkün qәdәr daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şәrti ilә inteqrasiya
E) düzgün cavab yoxdur
172) Sual:Bazar mexanizminin sәrbәst fәaliyyәti istehsalın inkişafı vә yerlәşmәsindә müәyyәn
disproporsiyalara, gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinin dәrinlәşmәsinә gәtirib çıxara bilәr. Bu sözlәr
inteqrasiya nәzәriyyәsinin aşağıdakı istiqamәti nümayәndәlәrinә aiddir:
A) korporasionalizm
B) erkәn neoliberalizm
C) strukturalizm
D) daha sonrakı dövr neoliberalizm
E) neokeynsiançılıq
173) Sual:Neokeynsian istiqamәtinin bir növü bunlardır:
A) dirijizm
B) erkәn neoliberalizm
C) strukturalizm
D) daha sonrakı dövr neoliberalizm
E) korporasionalizm

174) Sual:Aşağıdan inteqrasiya nә demәkdir:
A) dövlәt hakimiyyәti orqanları, BMT regional komissiyaları vә digәr beynәlxalq tәşkilatların
tәşәbbüsü ilә başlanan inteqrasiya
B) mikroiqtisadi subyektlәr tәrәfindәn tәşәbbüs edilәn inteqrasiya
C) inteqrasiya prosesindә ölkәlәr inteqrasiya müqavilәsini bağlayır, lakin tәcrübәdә, onu yerinә
yetirmirlәr
D) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
E) iki vә daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
175) Sual:Yuxarıdan inteqrasiya nә demәkdir:
A) dövlәt hakimiyyәti orqanları, BMT regional komissiyaları vә digәr beynәlxalq tәşkilatların
tәşәbbüsü ilә başlanan inteqrasiya
B) mikroiqtisadi subyektlәr tәrәfindәn tәşәbbüs edilәn inteqrasiya
C) inteqrasiya prosesindә ölkәlәr inteqrasiya müqavilәsini bağlayır, lakin tәcrübәdә, onu yerinә
yetirmirlәr
D) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
E) iki vә daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
176) Sual:BİM tәşәbbüskarı olan subyektlәr üzrә BİM formalarını seçin:
A) azad ticarәt zonası, preferensial ticarәt razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar
B) institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi
C) formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya
D) regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal
E) yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya
177) Sual:әrazi әhatәsinә görә BİM formalarını seçin:
A) azad ticarәt zonası, preferensial ticarәt razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar
B) institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi
C) formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya
D) regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal
E) yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya
178) Sual:Milli tәsәrrüfatların inteqrasiya sәviyyәsinә görә BİM formalarını seçin
A) azad ticarәt zonası, preferensial ticarәt razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar
B) institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi
C) formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya
D) regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal
E) yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya
179) Sual:BİM sәviyyәsi meyarına görә, inteqrasiyanın formalarını seçin:
A) institusional, makroiqtisadi, mezoiqtisadi, makroiqtisadi
B) institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi
C) formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya

D) regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal
E) yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya
180) Sual:Neoliberalizm nümayәndәsi olan B.Balassunun fikrincә, inteqrasiyaların birinci mәrhәlәsi
hansıdır:
A) azad ticarәt zonası
B) preferensial ticarәt razılaşması
C) gömrük ittifaqı
D) siyasi ittifaq
E) ümumi bazar
181) Sual:Neoliberalizm nümayәndәsi olan B.Balassunun fikrincә, inteqrasiyaların neçә mәrhәlәsi
mövcuddur:
A) 4
B) 2
C) 6
D) 5
E) düzgün cavab yoxdur
182) Sual:Hansı istiqamәtin nümayәndәlәri hesab edirdilәr ki, beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlığın әn
vacib problemi, geniş beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıqdan әldә edilәn çoxsaylı mәnfәәti
mәhdudiyyәtlәrdәn qoruyub, hәr bir ölkә üçün maksimal sәrbәstlik dәrәcәsinin necә qorunub
saxlanılmasından ibarәtdir.
A) korporasionalizm
B) erkәn neoliberalizm
C) strukturalizm
D) daha sonrakı dövr neoliberalizm
E) neokeynsiançılıq
183) Sual:İqtisadi inteqrasiya nәzәriyyәsindәdirijizm istiqamәtinә nә aiddir?
A) bazar mexanizminin inteqrasiya proseslәrindә hәlledici rolunu inkar edirlәr
B) beynәlxalq iqtisadi strukturların yaradılması vә fәaliyyәti, inteqrasiya edilәn tәrәflәrin ümumi
iqtisadi siyasәt işlәyib hazırlaması әsasında mümkündür
C) beynәlxalq iqtisadi strukturların yaradılması vә fәaliyyәti, sosial qanunvericiliyin razılaşdırılması,
kredit siyasәtinin koordinasiyası (әlaqәlәndirilmәsi) әsasında mümkündür
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün cavablar düzgündür
184) Sual:İnkişafda olan ölkәlәrin inteqrasiya yolunda rastlaşdığı maneәlәr bunlardır:
A) inteqrasiya olunan ölkәlәr birbirlәrinin iqtisadiyyatlarını zәif tamamlayırlar ki, bu da inteqrasiya
prosesini mәhdudlaşdırır
B) infrastruktur inkişaf etmәyib
C) inkişafın sәviyyә vә potensialları fәrqlidir
D) siyasi qeyristabillik
E) bütün cavablar düzdür

185) Sual:Valyuta ittifaqına xas olan cәhәtlәr bunlardır:
A) milli valyutaların razılaşdırılmış sәrbәst dәyişmәsi
B) iştirakçı ölkәlәrin Mәrkәzi Bankları tәrәfindәn mәqsәdyönlü şәkildә dәstәklәnәn sabit valyuta
mәzәnnәlәrinin razılaşmaya әsasәn tәyin edilmәsi
C) vahid regional valyutanın yaradılması
D) hәmin beynәlxalq valyuta vahidinin emissiya mәrkәzi olan vahid regional bankının formalaşması
E) bütün cavablar düzdür
186) Sual:Hansı istiqamәtin nümayәndәlәri beynәlxalq inteqrasiyanın iki mümkün inkişaf variantını
irәli sürüblәr:
A) korporasionalizm
B) erkәn neoliberalizm
C) strukturalizm
D) daha sonrakı dövr neoliberalizm
E) neokeynsiançılıq
187) Sual:Formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya) nә demәkdir:
A) dövlәt hakimiyyәti orqanları, BMT regional komissiyaları vә digәr beynәlxalq tәşkilatların
tәşәbbüsü ilә başlanan inteqrasiya
B) mikroiqtisadi subyektlәr tәrәfindәn tәşәbbüs edilәn inteqrasiya
C) inteqrasiya prosesindә ölkәlәr inteqrasiya müqavilәsini bağlayır, lakin tәcrübәdә, onu yerinә
yetirmirlәr
D) inteqrasiya prosesindә BİM üzrә müqavilәlәr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da
inkişaf etdirilir
E) iki vә daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur
188) Sual:Preferensial ticarәt razılaşması:
A) ölkәlәr arasında qarşılıqlı ticarәtdә gömrük maneәlәrinin azaldılması, lakin tam olaraq aradan
qaldırılmaması
B) ölkәlәr arasında qarşılıqlı әmtәә ticarәtindә gömrüktarif vә bәzi qeyritarif maneәlәrinin tam
olaraq aradan qaldırılması
C) üçüncü ölkәlәrә qarşı ümumi ticarәt baryerlәrinin tәtbiqi
D) dövlәt başçılarının, hökumәt başçılarının, nazirlәrin dövrü yığıncaqlarında hәyata keçirilir
E) vahid makroiqtisadi siyasәtin aparılması
189) Sual: Pillәli inteqrasiya vә Differensial inteqrasiya modellәrinin yaradılması sәbәblәri:
A) yeni ölkәlәrin, mәsәlәn, Mәrkәzi Amerika ölkәlәrinin NAFTAnın tәrkibinә daxil olması vә onun
genişlәnmәsi sәbәbindәn
B) AB yeni ölkәlәrin daxil olması vә onun genişlәnmәsi sәbәbindәn
C) inteqrasiya qruplarının daxilindә diffensiallaşmanın güclәndirilmәsi ilә әlaqәdar
D) «domino effekti» ilә әlaqәdar
E) çoxlu sayda inteqrasiya qruplarının yaradılması vә onların arasında rәqabәtin güclәnmәsi
sәbәbindәn
190) Sual: Pillәli inteqrasiya vә Differensial inteqrasiya modellәrinin fәrqlәri:
A) «differensial inteqrasiya» müqavilәlәrin bağlanması vә vaxtın mәhdudlaşdırılması ehtiyacını
aradan qaldırır

B) «pillәli inteqrasiya» müqavilәlәrin bağlanması vә vaxtın mәhdudlaşdırılması ehtiyacını aradan
qaldırır
C) «differensial inteqrasiya» iştirakçıların vahid tәrkibinin «özәyinin» yaradılmasını nәzәrdә tutur
D) «differensial inteqrasiya»dan fәrqli olaraq, «pillәli inteqrasiya»nın mәqsәdi  inteqrasiya
proseslәrinin dәrinlәşmәsidir
E) düzgün cavab yoxdur
191) Sual:İştirakçı ölkәlәrin iqtisadi inkişafı üçün beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın üstünlüklәrinә
aid deyil:
A) ölkәlәr arasında rәqabәt artır
B) daha yaxşı ticarәt şәrtlәrinin tәmin edilmәsi
C) infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilә parallel olaraq, ticarәtin dә genişlәnmәsi
D) qabaqcıl texnologiyanın yayılması
E) TMKın iştirakçı ölkәlәri arasında oliqopol sövdәlәşmә
192) Sual:İştirakçı ölkәlәrin iqtisadi inkişafı üçün beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın üstünlüklәrinә
aiddir:
A) ölkәlәr arasında rәqabәt artır
B) daha yaxşı ticarәt şәrtlәrinin tәmin edilmәsi
C) infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilә parallel olaraq, ticarәtin dә genişlәnmәsi
D) qabaqcıl texnologiyanın yayılması
E) bütün cavablar düzdür
193) Sual:İştirakçı ölkәlәrin iqtisadi inkişafı üçün beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın
çatışmazlıqlarına aid deyil:
A) daha çox geridә qalmış ölkәlәr üçün bu hal ehtiyatların (istehsal amillәrinin) ölkәdәn axınına
gәtirib çıxarır, daha güclü partnyorların xeyrinә yenidәn bölgü baş verir
B) TMKın iştirakçı ölkәlәri arasında oliqopol sövdәlәşmә baş verir ki, bu da qiymәtlәrin qalxmasına
sәbәb olur
C) çox güclü rәqabәt şәraitindә, istehsal hәcminin (miqyasının) artırılması zamanı itki effekti baş
verir
D) ölkәlәr arasında rәqabәt artır
E) düzgün cavab yoxdur
194) Sual:Federativ konsepsiyanın әsasları :
A) interasiyanı iqtisadi vә siyasi yox, federativ kimi qiymәtlәndirir
B) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
C) vahid iqtisadi zonanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
D) inteqrasiyanı, hökumәtin әmәkdaşlığının nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırır
E) iki – üç lokomotiv ölkә varlığı vә onlarda inteqrasiya mәkanının forlamaşması
195) Sual:Dünya ölkәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi hansı metodologiyaya әsaslanır?
A) BMTnin tәsniflәşdirmә metodlarına
B) UNKTADın tәsniflәşdirmә metodlarına
C) BVFnun tәsniflәşdirmә metodlarına
D) Vahid metodologiya yoxdur

196) Sual:Müasir dövrdә ÜDMda ETTKİyә (elmitәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәri)
istiqamәtlәnmiş xәrclәrin әn çox xüsusi çәkiyә malik olan ölkә:
A) Böyük Britaniya
B) Almaniya
C) ABŞ
D) Fransa
197) Sual:Son 20 ildә dünya iqtisadiyyatında әn sürәtli iqtisadi inkişaf tempi hansı qrup ölkәlәrә xas
olan cәhәtdir?
A) Yeni sәnaye ölkәlәrinә
B) İnkişaf etmiş ölkәlәrә
C) Postsosialist ölkәlәrinә
D) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
198) Sual:MERKOSURiqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyildir:
A) Argentina
B) Braziliya
C) Paraqvay
D) Venesuela
199) Sual:İqtisadi әdәbiyyatlarda Braziliya hansı statusla tanınır?
A) İnkişaf etmiş ölkә kimi
B) Yeni sәnaye ölkәsi kimi
C) Tranzitiv ölkә kimi
D) İnkişaf etmәkdә olan ölkә kimi
200) Sual:Aşağıda adı çәkilәn Mәrkәzi Asiya ölkәlәrindәn hansı türkdilli ölkә deyil?
A) Qazaxıstan
B) Özbәkistan
C) Tacikistan
D) Türkmәnistan
201) Sual:Aşağıda adı çәkilәn hansı Avropa ölkәsi tranzitiv ölkә sayılır?
A) Hollandiya
B) Macarıstan
C) Belçika
D) Danimarka
202) Sual:Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı CәnubŞәrqi Asiya regionuna daxil deyildir?
A) Tailand
B) Laos
C) ŞriLanka
D) Vyetnam

203) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?
A) MDB
B) AB
C) GUAM
D) GKO
204) Sual:ÜDMnin hәcminә görә hansı ölkә ilk beşliyә daxil deyil?
A) ABŞ
B) Böyük Britaniya
C) İtaliya
D) Almaniya
205) Sual:Avropa ÜDMnin hәcminin әn yüksәk olan ölkә hansıdır?
A) Böyük Britaniya
B) Almaniya
C) Fransa
D) İtaliya
206) Sual:Dünya avtomobil bazarında hansı ölkә lider ölkәlәrdәn sayılmır?
A) Yaponiya
B) Norveç
C) Böyük Britaniya
D) Almaniya
207) Sual:Avrovalyuta bazarı nә vaxt yaranmışdır?
A) 1930ci illәrdә
B) 1950ci illәrin sonlarında
C) Dәrhal II Dünya müharibәsindәn sonra
D) 1960cı illәrin sonlarında
208) Sual: Vaşinqton konsensusunun prinsiplәri hansı iqtisadi nәzәriyyәyә söykәnir?
A) Marksizm
B) Neoinstitsionalizm
C) Neokonservatizm
D) Neoliberalizm
209) Sual:Aşağıdakı tarixlәrdәn hansı BVFin yaranması tarixini düzgün әks etdirir?
A) 1944
B) 1945
C) 1947
D) 1946
210) Sual:Qara Dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil:
A) Gürcüstan
B) Ukrayna

C) Macarıstan
D) Rumıniya
211) Sual:Hansı postsovet respublikası bazar iqtisadiyyatlı Aİ üzvü kimi qәbul edilmişdir:
A) Azәrbaycan
B) Özbәkistan
C) Belarus
D) Estoniya
212) Sual:Yeni sәnaye ölkәlәrindәn hansını hәm dә yeni sәnayeaqrar ölkәsi kimi xaraterizә etmәk
olar?
A) Sinqapuru
B) Tayvanı
C) Braziliyanı
D) Honkonqu
213) Sual:90cı illәrin әvvәllәrindә bir sıra ekspertlәr Yaponiyanı batan günәş ölkәsi kimi
xarakterizә etmәyә başladılar. Bu nә ilә әlaqәdar idi?
A) İşsizliyin artması ilә
B) Cinayәtkarlığın çoxalması ilә
C) Mәcmu daxili mәhsulun dinamiasının aşağı düşmәsi ilә
D) Yapon iqtisadiyyatına xarici apitalın tәsiri ilә
214) Sual:Ümumdünya Bankı daha necә adlanır?
A) BVF
B) AYİB
C) BMTİP
D) BYİB
215) Sual:EKOSOSun mәşğul olduğu mәqsәdlәrә aid deyil:
A) Elmi – texniki әmәkdaşlıq
B) Hәrbi әmәkdaşlıq
C) Ticarәt әmәkdaşlığı
D) Sәnaye әmәkdaşlığı
216) Sual:YUNKTADın fәaliyyәti aşağıdakıların inkişafına yönәldilmişdir
A) Beynәlxalq ticarәtin
B) İncәsәnәtin
C) Elm vә mәdәniyyәtin
D) Tәhsilin
217) Sual:BMT sistemindә tәhsilin, elm vә mәdәniyyәtin inkişafı mәsәlәlәri ilә mәşğul olur:
A) BӘT
B) BVF
C) YUNESKO

D) EKOSOS
218) Sual:BMTİPnin fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:
A) Dünya ölkәlәrinә iqtisadi yardım göstәrilmәsi
B) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәnaye inkişafına yardım
C) Әtraf mühitәdair proqramlar
D) Kadrların hazırlanmasında yardım göstәrilmәsi
219) Sual:BMT tәrkibindә xüsusi proqramlara aid deyil:
A) ESKATO
B) BMTİP
C) YUNİDO
D) YUNEP
220) Sual:Aİ haqqında müqavilә fәaliyyәtә başlamışdır
A) Ağ Kitaba müvafiq olaraq
B) Roma müqavilәsinә müvafiq olaraq
C) Qırmızı Kitaba müvafiq olaraq
D) Maastrixt müqavilәsinә müvafiq olaraq
221) Sual:Qәrbi Avropa ölklәlәrindә sabit valyuta zonası yaradılmışdır:
A) 90cı illәrin әvvәllәrindә
B) 90cı illәrin sonlarında
C) 70ci illәrin sonunda
D) 80cı illәrin ortasında
222) Sual:Avropa Kömür vә Polad Birliyi hansı plan әsasındayaranmışdır:
A) “Can Manne” planı әsasında
B) “Marşall” planı әsasında
C) “Şuman” planı әsasında
D) Roma müqavilәsi әsasında
223) Sual: Marşall planı hәyata keçirilmişdir:
A) 19501960cı illәrdә
B) 19511970cı illәrdә
C) 19451950cı illәrdә
D) 19461955ci illәrdә
224) Sual: Marşall planı әlaqәdar idi:
A) Avroatomun yaranması ilә
B) Ümumi bazarın yaradılması ilә
C) Qәrbi Avropa ölkәlәrinә ABŞın iqtisadi yardımı ilә
D) Müttәfiq ölkәlәrә hәrbi yardım ilә
225) Sual:Asiya vә Amerika dövlәtlәrinin daxil olduğu inteqrasiya әmәkdaşlığı sahәsindә mövcud

olan әn böyük iqtisadi tәşkilat hansıdır?
A) NAFTA
B) İӘİT
C) Aİ
D) ATES
226) Sual:XX әsrin 80cı illәrindә Avropa Azad Ticarәt Assosasiyasının tәrkibinә hansı ölkә daxil
deyildir:
A) Fransa
B) İsveçrә
C) İslandiya
D) Lixtenşteyn
227) Sual:Vahid Avropa Aktının qәbul edilmәsindәn sonra Avropa İttifaqının üzv ölkәlәrindә
inteqrasiya proseslәri aşağıdakı sahәlәr üzrә güclәnmişdir
A) Mәdәniyyәt
B) İdman
C) Ailә tәhlükәsizliyi
D) Makroiqtisadiyyat
228) Sual:Qәrbi Avropada vahid iqtisadi mәkanın yaradılması mәqsәdi hansı sәnәddә qeydә
alınmışdır?
A) Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqavilәsindә
B) AVRATOMun yaranması müqavilәsindә
C) Vahid Avropa Aktında
D) Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaranması müqavilәsindә
229) Sual: Şuman planına daxil deyildir:
A) Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaradılması ideyası
B) BENİLYUKS gömrük ittifaqının yaradılması tәklifi
C) Almaniya vә Fransanın kömür vә metallurgiya sәnayesinin idarә edilmәsinin fövqәl milli orqana
verilmәsi tәklifi
D) Ümumi bazarın yaradılması ideyası
230) Sual:Ticarәt vә tariflәr üzrә Baş Sazişin әn әsas prinsiplәrinә aid deyil
A) Gömrük tariflәrinin tәdricәn artırılması
B) Әn әlverişli rejim
C) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә preferesiyaların tәtbiqi
D) Gömrük tariflәrinin tәdricәn azaldılması
231) Sual:Ayrıayrı ölkәlәrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstәriciyә görә
müәyyәnlәşdirilir:
A) әrazisinin ölçüsünә görә
B) әhalisinin sayına görә
C) coğrafi mövqeyinә görә
D) Milli mәcmu mәhsulun ölçüsünә görә

E) hәrbi gücünә görә
232) Sual:Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә
aid deyil:
A) istehsal amillәrinin pislәşmәsi
B) daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
C) ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması
D) yeni texnoloji qәrarların qәbulu vә axtarılması sahәsindә mübarizәnin yoxluğu
E) daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
233) Sual:Aşağıdakılardan biri qarşılıqlı asılılığın әlamәtinә aid edilә bilmәz?
A) Tәsәrrüfatçlığın beynәlmilәllәşmәsi qarşılıqlı asılılığı güclәndirir
B) Qarşılıqlı asılılıq mәcmu tәlәbin artmasını srimullaşdırır
C) Qarşılıqlı asıllıq sayәsindә әsas ticarәt tәrәfdaşı olan inkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMin artımı
idxalçı ölkәlәrdә daxili istehsalı artırır
D) Qarşılıqlı asılılıq şәraitindә lider dövlәtlәr dünya miqyaslı iqtisadi gücә çevrilir
E) Qarşılıqlı asılıq iqtisadi tәhlükәsizliyi güclәndirir
234) Sual:Aşağıda sadalanan banklardan hansı dünya iqtisadiyyatında bu mәqsәdlә yaradılmış ilk
beynәlxalq iqtisadi tәşkilat hesab edilir?
A) Beynәlxalq Hesablamalar Bankı (BHB)
B) Avropa Rekonstruksiya vә İnkişaf Bankı (ARİB)
C) Avropa Mәrkәzi Bankı (AMB)
D) Dünya Bankı (DB)
E) Hec biri;
235) Sual:
236) Sual:Aşağıda sadalanan sәnaye sahәlәrindәn hansı dünyanın aqrosәnaye kompleksinin
strukturunda hәlledici rol oynayır?
A) kәnd tәsәrrüfatının maşınqayırması
B) kәnd tәsәrrüfatı
C) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının xarici ticarәti
D) әrzağın istehsalı
E) ASKnın infrastrukturu
237) Sual:Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı son onillikdә kimya sәnayesiә cәlb edilmiş xarici
investisiyaların hәcminә görә liderdir?
A) Almaniya
B) Yaponiya
C) ABŞ
D) Böyük Brirtaniya
E) Rusiya
238) Sual:Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı MDBnin tәrkibinә daxil deyildir?
A) Belorusiya;

B) Litva;
C) Ermәnistan;
D) Azәrbaycan;
E) düzgün cavab göstәrilmәmişdir;
239) Sual:Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı XX әsrin sonunda kәnd tәsәrrüfatının inkişafına
mühüm tәsir göstәrmişdir?
A) dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
B) xarici ticarәtin liberallaşması
C) elmitexniki innqilabın coşğun inkişafı
D) transmillilәşmә
E) әhalinin sayının artımı
240) Sual:Aşağıda göstәrilmiş amillәrdәn hansı kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının dünya bazarına son
illәrdә daha böyük tәsir göstәrir:
A) әmtәә nomeklaturasının yüksәk bәrpa olması qabiliyyәti
B) bazar konyukturasının konkret şәkildә әmәlә gәlәn tәbii iqlim şәraitindәn asılılığı
C) bir çox әmtәәlәrә olan tәlәbin artmaqda olan qeyriqәnaәtbәxşsliyi
D) artmaqda olan istehsalat mәsrәflәri
E) artmaqda olan istehsalat mәsrәflәri
241) Sual:Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?
A) «Kobra» effekti
B) «Edip» effekti
C) «Sosial әdalәt» effekti
D) «Fişer» effekti
E) «Nümayiş» effekti
242) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin әsas hәlqәlәrinә aiddir?
A) İstehlak «dәrin» inteqrasiya
B) Mübadilә «yumşaq» inteqrasiya
C) Bazar «sәthi» inteqrasiya
D) İstehsal «dәrin» inteqrasiya
E) Heç biri
243) Sual:İqtisadi inteqrasiya proseslәrinin nәzәri tәhlilinin klassik mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü
әhatә edir?
A) 1970ci illәrә qәdәr
B) 1960cı illәrdәn sonra
C) 1950ci illәrә qәdәr
D) 1930ci illәrә qәdәr
E) 1850cı illәrdәn sonra
244) Sual:Marksist konsepsiyasına görә iqtisadi inteqrasiyanın neçә mәrhәlәsi mövcuddur?
A) 4 mәrhәlәsi

B) 3 mәrhәlәsi
C) 5 mәrhәlәsi
D) 6 mәrhәlәsi
E) 2mәrhәlәsi
245) Sual:Aşağıdakı müәlliflәrdәn hansı plüralist konsepsiyanın tәrәfdarıdır?
A) K. Doyq
B) Q.Mürdal
C) Ç. Pentland
D) A. Tyonbi
E) K. Marks
246) Sual:Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına aiddir?
A) «Sabit valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
B) «Maraqlı qruplar» nәzәriyyәsi
C) «İkili valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
D) «Valyutadiversifikasiyası» nәzәriyyәsi
E) «Optimal valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
247) Sual:Aşağıdakılardanmüәlliflәrdәn hansılarıvalyuta inteqrasiyası nәzәriyyәsinin әsas
tәrafdarları kimi çıxış edirlәr? 1. R. Mandell 2. Ç. Pentland 3. T. Şitovski 4. Etsioni 5. E. Xaas
A) 1, 2
B) 4,5
C) 1,5
D) 1,3
E) 3,4
248) Sual:Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı neofunksionalist konsepsiyanın әsas istinad nöqtәsi hesab
edilir?
A) «Mütlәq üstünlüklәr» nәzәriyyәsi
B) «Optimal valyuta zonaları» nәzәriyyәsi
C) «Maraqlı qruplar» nәzәriyyәsi
D) «Valyuta birliyi» nәzәriyyәsi
E) «Mәhsulun hәyat dövrü» nәzәriyyәsi
249) Sual:Aşağıdakı müәlliflәrdәn hansı federalist konsepsiyanın tәrәfdarıdır?
A) A. Smit
B) A. Etsioni
C) Ç. Pentland
D) C. Keyns
E) K. Marks
250) Sual: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.

A) 1, 3, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 2, 3
D) 4, 5, 6
E) 2, 3, 4
251) Sual:Rusiya ÜTT üzvlüyü şәraitindә Azәrbaycanla ticarәt әlaqәlәri hansı istiqamәtdә dәyişәr?
A) Investisiyalar sәrbәstlәşir
B) Xarici sәrmayәlәr üçün mәhdudiyyәt qoyulan sahәlәr azaldılır
C) Gömrük ittifaqı şәrtlәri tәtәbiq olunur
D) Hәr biri
252) Sual:Azәrbaycan vә Qazaxıstan arasında inteqrasiya münasibәtlәri MDB çәrçivәsindә hansına
uyğundur?
A) Preferensial saziş
B) Gömrük ittifaqı
C) Qarşılıqlı әsasda ticarәt maneәlәrinin azaldılması
D) Ümümbazar
253) Sual:Rusiya vә Azәrbaycan ticarәt әlaqәlәri MDB prinsiplәri ilә necә tәnzimlәnir:
A) Gömrük ittifaqı şәrtlәri әsasında
B) Azad investisiya rejimi әsasında
C) Ticarәt maneәlәrinin qarşılıqlı lәğvi әsasında
D) Hәr biri
254) Sual:Avrozonadan çıxma makroiqtisadi situasiyaya necә tәsir edә bilәr?
A) Xarici borc artar
B) Iqtisadi artım tәmin olunar
C) Rәqabәt üstünlüyü artar
D) Rәqabәt üstünlüyü azalar
255) Sual:İkitәrәfli ticarәt әlaqәlәri blokdaxili ticarәtin prinsiplәri ilә necә tәnzimlәnir?
A) Üçüncü ölkәlәrlә ticarәt sәrbәstlәşdirilir
B) Üçüncü ölkәlәrlә ticarәt maneәlәri tәtbiq olunur
C) İntellektual mülkiyyәt hüququ tәmn olunur
D) Heç biri
256) Sual:ÜTTyә daxilolma regional inteqrasiya üçün nәyi zәruri edir:
A) Azad rәqabәt prinsiplәrinin tәmini
B) Investisiyaların liberallaşdırılması
C) Ticarәt maneәlәrinin tәtbiqi
D) Hәr biri
257) Sual:Azәrbaycan MDB çәrçivәsindә inteqrasiya әmәkdaşlığının sәviyyәsi
A) Ümumbazar

B) Azad ticarәt
C) Gömrük ittifaqı
D) Heç biri
258) Sual:Rusiya vә Belorusiya MDBnin bütün ölkәlәri ilә ticarәt әlaqәlәri necә hәyata keçirilir?
A) Vahid ticarәt rejimi әsasında
B) Azad ticarәt prinsiplәri ilә
C) Sәrbәst valyuta prinsipi ilә
D) Vahid ticarәt prinsiplәri bütün MDB ölkәlәrinә aid deyil
259) Sual:ÜTT üzvlüyü şәraitindә gömrük ittifaqına daxil olma
A) Ticarәt rejimi әvvәlki tәk qalır
B) Ticarәt rejimi liberallaşır
C) Heç nә dәyişmir
D) Ticarәt maneәlәri azaldılır
260) Sual:Qazaxıstan Rusiya ilә inteqrasiya әmәkdaşlıgı forması:
A) Gömrük ittifaqı
B) Azad ticarәt
C) Prefrensial saziş
D) Heç biri
261) Sual:Ücüncü ölkәlәrlә ticarәtin azalması vә regiondaxılı ticarәtin genişlәnmәsi integrasiyanın
hansı effektinә aid olunur
A) Dinamik
B) Domino
C) Statik
D) Hec biri
262) Sual:ETT stimullaşdırılması, mәhsul vahidinә xәrclәrin azaldilması integrasiyanın hansı
effektinә aid olunur
A) Dinamik
B) Ticarәt
C) Domino
D) Heç biri
263) Sual:Ticarәt sәraiti necә giymәtlәndirilir
A) ÜDMdә xarici ticarәtin payı әsasında
B) Xarici borcun ticarәt dövriyyәsinә nisbәti әsasında
C) İdxal vә ixrac giymәtlәrinin nisbәti әsasında
D) Hәr biri
264) Sual: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 Ddәn idxalina necә tәsir edәr

A) İdxal 2 dәfә ucuzlasar
B) CD arasinda ticarәt әlagәlәri azalar
C) Azad Ticarәt Zonasi CD arasında ticarәt siyasәtinә tәsir göstәrmır
D) Ticarәt şәraiti yaxşilasar.
265) Sual:Xirda pul nisanları (monet) formasinda Avro nә zaman dövriyyәyә daxil edildi:
A) 2009
B) 2001
C) 2010
D) 2002
266) Sual:2008ci ildә eyni vaxtda Avrozonaya daxil olan ölkәlәri göstәrin
A) İspaniya vә Portuqaliya
B) Malta vә Fransa
C) Kipr vә Malta
D) Yunanıstan vә Kipr.
267) Sual:Avrozonada iqtisadi böhran nәticәsindә Valtuta İttifaqinqan çıxma üzv ölkә hansı
problemәri daha da aktuallaşdira bilәr
A) Valyuta kurslarinın saxlanması
B) Ticarәt asılılıgı
C) Xarici borcun sәviyyәsi
D) 1 vә 3
268) Sual:Maastrixt kriteriyalarina uygun olanı göstәrin
A) Budcә kәsiri, xarici borc vә makro igtisadi siyasәt
B) Yenı genislәnmә ölkәlәri
C) Aqrar proteksionizm
D) Bunların hec biri
269) Sual:Avrozonaya 2011çi ildә daxil olan ölkәni göstәrin
A) Kipr
B) Estoniya
C) Latviya
D) Litva
270) Sual:Fransa Avroxonaya nә zaman daxil olmuşdur
A) Maastrixt mügavilәsini imzalamaqla
B) 1999çu ildә
C) 2008ci ildә
D) 2002ci ildә Avro pul nisanlarınin geniş nagd dövriyyәsi hәyata kecirilәrkәn
271) Sual:Avrozona integrasiyası mәkan kimi miqyasca necә xarakterizә olunur
A) 19 ölkә vә 280 mln әhali
B) 17 ölkә vә 310 mln әhali

C) 17 ölkә vә 330 mln әhali
D) 27 ölkә vә 430 mln әhali
272) Sual:European Currency Unitin Avrointegrasiyada hansı rolu vardır
A) Avro zonada yeni sistem rolunu oynayır
B) Hazirda praktiki rol vә әhәmiyyәt daşımır
C) Avro zonada valyuta sisteminin әsası kimi
D) Göstәrilәnlәrә uygun deyil.
273) Sual:Halhazırda Avrozonaya daxil olmaga hazırlaşan öıkә hansıdır
A) Danimarka
B) Latviya
C) Böyük Britaniya
D) İtaliya
274) Sual:Danimarka Avrozonaya hahsı ölkәlәrlә eyni vaxtda daxil oldu:
A) İsveç
B) Norveç
C) İtaliya
D) Göştәrilәnlәr düzgün deyil
275) Sual:1999çu il Aİnın neçә üzvü Avrozonaya daxil oldu
A) 15
B) 17
C) 9
D) 11
276) Sual:Avrozonaya aid olmayan ölkәni göstәrin
A) İrlandiya vә Kipr
B) Slovakiya vә Yunanıstan
C) İsveç vә Latviya
D) portugaliya vә Luxemburg
277) Sual:Avstriya vә Belçika hansı ölkә ilә eyni vaxtda Avrozonaya daxil olmuşlar:
A) Ispaniya vә İrlandiya
B) Sloveniya vә Almaniya
C) Finlandiya, İtaliya vә Estoniya
D) Finlandiya, Portugaliya vә Malta
278) Sual:Avrozonaya eyni vaxtda daxil olmayan ölkәlәri göstәrin
A) Luxemburg vә Niderland
B) Kipr vә Malta
C) Belçika, İspaniya vә Almaniya.
D) Göstәrilәnlәrә aid deyil

279) Sual:2009 vә 2011ci ildә Avrozonaya daxil olan ölkәlәrә aid deyil
A) Estoniya
B) Avstriya
C) Slovakiya
D) Hәr biri
280) Sual:1999cu ildә Avrozonaya daxil olan ölkәlәrә hansılar daxildir?
A) Finlandiya vә Portugaliya
B) Almaniya vә Sloveniya
C) Yunanıstan vә Portugaliya
D) Almaniya vә Yunanıstan
281) Sual:Azәrbaycanda Avropa İttifaqının 2007ci ildәn yardımlar sahәsindә yeni tәtbig olunan
Avropa qonşuluq vә Tәrәfdaşlıq Alәtinә (AQTA)ya hansılar daxildir?
A) Büdcәyә dәstәk
B) Tvinniq
C) TAİEX vә SİGMA
D) Hәr biri
282) Sual:Aİ vә Azәrbaycan arasında yardimlar sahәsindә әmәkdaşlıg programları hansılardır?
A) Әsrin müqavilәsi
B) BakıTbilisi – Ceyhan
C) TASIS
D) Bunların hamısı
283) Sual:Azәrbaycanin Aİyә integrasiyası üzrә Dövlәt Komissiyası nә vaxt yaradılmışdır
A) 1991
B) 1994
C) 2005
D) 2011
284) Sual:Azәrbaycan qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinә uygunlaşdırılması üzrә Tәdbirlәr
Planı hansı istigamaәtlәri nәzәrdә tutur
A) Ticarәt әmәkdaşlıgını
B) 15 sahә vә 126 normativhügugi akta uygunlaşdırmanı
C) İnvestisiya vә neft ixracını
D) Bunların hec biri
285) Sual:Bazarın strukturuna әsasәn qruplaşdırılma meyarlarına aid deyildir?
A) Bazar münasibәtlәri obyektlәrinin iqtisadi tәyinatına görә
B) Әmtәә qruplrina görә
C) Әrazi әlamәtlәrinә görә
D) İnhisarçılıq sәviyyәsinә görә
E) Qiymәtlәrin sәviyyәsinә görә

286) Sual:Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruri elementlәrinә aiddir:
A) Rәqabәt şәraiti
B) Әhalinin artımı
C) Tәbii şәraitin müxtәlifliyi
D) İdaxal vә ixracın inkişafı
E) Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr
287) Sual:Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruri elementlәrinә aid edilmir?
A) İstehsalçı vә ictehlakçılar
B) Iqtisadi xüsusilәşmә
C) Qiymәtlәr
D) Tәlәb vә tәklif
E) İnhisarlar
288) Sual:Bazar sistemi olaraq dünya iqtisadiyyatı hansı bazar qanuna¬uyğunluqlarına müvafiq
inkişaf edir:
A) Bu tәlәbata uyğun formalaşan sistemdir
B) İnkişaf elmitexniki tәrәqqi әsasında baş vermir
C) Bu tәklifә uyğun formalaşan sistemdir
D) İnkişaf hakimiyyәtin siyası vә iqtisadi qәrarları әsasında baş vermir
E) Qloballaşma şәraitindә baş vermir
289) Sual:Bazar mexanizminin fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyildir:
A) Marjinal tәhlil
B) Alternativ seçimin xәrclәri
C) İqtisadi rasionalllıq
D) Defisitlik problemi
E) Qazancın zәruriliyi
290) Sual:Bazar anlayışının әsas mahiyyәtinә aid deyildir?
A) Bazar mübadilә sferasında baş verәn satış mәkanıdır.
B) Bazar istehsal,bölgü,mübadilә vә istehlak proseslәrindә iştirak edәn insanların arasında yaranan
iqtisadi münasibәtlәr sistemidir
C) Bazar müxtәlif mülkiyyәt formalarının istifadәsinә әsaslanan fәaliyyәt mexanizmidir
D) Bazar pulәmtәә vә maliyyәkredit münasibәtlәrinә әsaslanan fәaliyyәt mexanizmidir
E) Bazar alıcı vә satıcılardan vergi vә rüsumların toplandığı mәkandır
291) Sual:BakıTbilisiCeyhan layihәsindә nә qәdәr insan çalışır, insanların neçә nәfәri
Azәrbaycandadır vә neçә faizi Azәbaycanlılardır?
A) 21000 insan, 4000 nәfәr – 80 %
B) 25000 insan, 3600 nәfәr – 75 %
C) 30000 insan, 4200 nәfәr – 56 %
D) 31000 nsan, 3000 nәfәr – 90 %
E) 33000 insan, 5000 nәfәr – 80 %

292) Sual:Azәrbaycan vә Aİ arasinda sıx әlaqәlәrin yaradılmasının hüquqi bazasını hansı sәnәd
tәşkil edir
A) Tәrәfdaşlıq vә Әmәkdaşlıq sazişi
B) Asssosasiya Sazişi
C) Azad ticarәt sazişi
D) Bunların heç biri
293) Sual: Şәrq tәrәfdaşlığı tәşәbbüsü hansı ölkәlәri әhatә edir
A) Azәrbaycan vә Ermәnistan
B) Moldova vә Belarus
C) Ukrayna vә Gürcüstan
D) Bütün göstәrilәnlәr
294) Sual:Türkiyә ilә Avropa Birliyi arasında inteqrasiya әmәkdaşlıgı hansı sәviyyәdәdir
A) Azad ticarәt
B) Valyuta zonası
C) Gömruk Birliyi
D) Ümum bazar
295) Sual:Halhazırda Avropa İttifaqina yeni genişlәnmә әrәfәsindә üzvlüyә namizәd olan ölkә
hansıdır?
A) İsveç vә İsveçrә
B) Sloveniya
C) Slovakiya
D) Xorvatiya
296) Sual:Altıncı genişlәnmә mәrhәlәsi hansı ölkәlәrin üzvlüyü ilә baş verdi
A) Üç Baltikyanı dövlәtin
B) Rumıniyanın
C) Çexiyanın
D) Bolgarıstan vә Rumıniyanın
297) Sual:Sloveniya vә Baltikyanı dövlәtlәr Avropa Birliyinә hansı geenişlәnmә mәrhәlәsindә daxil
olmuşlar
A) 4cü
B) 5ci
C) 7ci
D) 3cü
298) Sual:Beşincı genişlәnmә neçә yeni Aİ üzvlәrini әhatә etdi
A) 10
B) 5
C) 2
D) 4

299) Sual:Beşinci genişlәnmә Aİ üzvlәri sayı
A) 15
B) 10
C) 25
D) 17
300) Sual:1995ci ildә Avropa Birliyinin genişlәnmәsi hansı ölkәni әhatә etmişdir
A) İsveç
B) Finlandiya
C) Avstriya
D) Hәr biri
301) Sual:1995ci il Avropa Birliyinin necәnçi genişlәnmәsidir
A) Birinci
B) Dördüncü
C) İkinci
D) Üçüncü
302) Sual:Dördüncü genişlәnmәdә Avropa Birliyini üzvlәrinin sayı
A) 12
B) 11
C) 9
D) 15
303) Sual:Portugaliya vә İspaniya Avropa birliyinә daxil olduqdan sonra birlik üzvlәrinin sayı necә
oldu
A) 17
B) 9
C) 11
D) 12
304) Sual:İspaniya Avropa birliyinin neçәnci genişlәnmәsinә aid edilir
A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Heç biri
305) Sual:Yunanıstan hansı ölkә ilә eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislәnmәsindә üzvlüyә daxil
oldu
A) Portugaliya vә İtaliya
B) Irlandiya vә Polşa
C) Bolqarıstan vә Çexiya
D) Heç biri
306) Sual:Ümum Bazar sәviyyәli integrasiya nә demәkdir:

A) Gömrük İttifaqı funksiyası vә istehsal amillәrinin blokdaxili sәrbәst hәrәkәti
B) Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası
C) Daha yüksәk sәviyyәli yaxınlaşma
D) Butun bunlar dogrudur
307) Sual:Gömruk İttifaqı sәviyyәsinә hansı uygun gәlir:
A) Azad ticarәt funksiyaları
B) Vahid ticarәt siyasәti
C) Vahid gömrük әrazisi
D) Hәr biri uygundur
308) Sual:Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı arasındakı fәrqi göstәrin:
A) Regiona daxil olmayan ölkәlәrә münasibәtdә vahid ticarәt siyasәti amili
B) Fәrqli valyuta münasibәtlәri
C) Ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılması
D) Bütün cavablar dogrudur
309) Sual:Azad ticarәt vә Gömruk İttifaqı hansı inteqrasiya situasiyasına aiddir:
A) Umum bazar
B) Ticarәt inteqrasiyası
C) Siyasi inteqrasiya
D) Bunların hәr birinә
310) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:
A) İqtisadi İttifaq
B) Gömrük İttifaqı
C) Azad Ticarәt
D) Bunların hәr biri
311) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın әsas xüsusiyyәtini әks etdirir:
A) Qarsılıqlı uygunluq
B) Yaxınlaşma
C) Dönmәzlik
D) Bütün cavablar dogrudur
312) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamәtını tәşkil edir:
A) TMK
B) İstehsal vә tәdavül inteqrasiyası
C) Konsorsium
D) Cavablar dogru deyil
313) Sual:Dünya ölkәlәrinin milli tәsәrrüfatlarının yüksәk sәviyyәli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması
prosesi aşagıdakılardan hansının mahiyyәtinә uygun deyil:
A) Beyin axını
B) İnteqrasiya

C) İqtisadi İttifaq
D) Elmi –texniki kooperasiya
314) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam әks etdirәn dogru cavab hansıdır:
A) Regional
B) Beynәlxalq
C) Regional vә beynәlxalq
D) Kontinental
315) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın sәviyyәlәrinә aiddir:
A) Mikro sәviyyә
B) Makro sәviyyә
C) Mikro vә makro sәviyyә
D) Cavablar dogru deyil
316) Sual:Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlәlә tәyin edilә bılәr:
A) Milli qanunvericiliyin unifikasiyası
B) Vahid iqtisadi, maliyyә vә sosial siyasәtin hәyata kecirilmәsi
C) Istehsal amillәrinin sәrbәst döv etmәsi
D) Bütün cavablar dogrudur
317) Sual:Resurslar vә tәsir sferaları ugrunda mübarizәnin güclәnmәsi dövlәtlәrin hansı formada
yaxinlaşmasini zәruri edir?
A) Ticarәt vә siyasi birliklәri zәruri edir
B) Rәqib kompaniyaların strategiyasina tәsir etmәk
C) İnvestisiya axınlarının istiqamәtinә tәsir etmәk
D) Butun cavablar dogrudur
318) Sual:Mal, xidmәt, istehsal amillәri vә informasiyaların hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan
qaldırılması üzrә iki vә çox ölkәnin iqtisadi siyasәti
A) Proteksionizm
B) İqtisadi yardım
C) İqtisadi integrasiya
D) Cavablar dogru deyil.
319) Sual:Qonsu ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının davamlı iqtisadi әlaqәlәr әsasında tamamlanması ,
makro vә mikro sәviyyәdә vahid tәsәrrüfat sistemidәk yüksәlmәsi sosialiqtisadi hadisә kimi nә
demәkdir?
A) İqtisadi durgunluq
B) Beynәlxalq iqtisadi integrasiya
C) İqtisadi asılılıq
D) Cavablar dogru deyil
320) Sual:Dәrin әmәk bölgüsü vә davamlı qarşılıqlı әlaqә әsasında istehsalın yuksәk
beynәlmılәllәsmәsi sәviyyәsi nәyi ifadә edir?
A) Beynәlxalq iqtisadi integrasiya

B) Beynәlxalq әmәk bölgüsü
C) Beynәlxalq mübadilә
D) Bunların hec biri
321) Sual:Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanı hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nәzәrdәn
keçirmәyә imkan verir?
A) Qloballaşma prosesinin tәrkib hissәsi kimi
B) BİMin forması kimi
C) Regionlasma mexanizmi kimi
D) Bunların hәr biri
322) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgusu vә kooperasiya
A) İntegrasiyanın mahiyyәtidir
B) Inteqrasiyanın mәqsәdidir
C) İntegrasiyanın sәrtidir
D) İntegrasiyanın әsasıdır
323) Sual: Inkişaf sәviyyәsinin yaxınlaşdırılması hansına aiddir
A) Inteqrasiya metodu
B) Inteqrasiyanın mahiyyәti
C) Inteqrasiyanın şәrti
D) Inteqrasiyanın mәqsәdi
324) Sual:Avropa birliyinin birinci genislәnmәsi hahsı ölkәni әhatә etdi
A) Danimarka
B) İrlandiya
C) Böyük Britaniya
D) Hәr biri
325) Sual:Asiya Sakit Okenı Iqtisadi әmәkdaşlıgı çәrçisindә inteqrasiya prinsiplәri yönәıdilmişdir
A) Reqionda inkisafın dәstәklәnmәsi
B) Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
C) Dünyada iri miqyaslı azad ticarәt zonasının yaradılması
D) Hәr biri
326) Sual:NAFTA müqavilәsi nәzәrdә tuturdu
A) 2010çu iәdәk gömruk rüsümlarının lәgvi
B) Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması
C) Birgә arbitraj komissiyasının yaradılması
D) Hәr biri
327) Sual:Maastrixt müqavılәsi hansı sferalari әhatә etmәklә inteqrasiyanı dәrinlәsdirmisdir
A) Avropa daxili bazarı vә vahid valyuta
B) Vahid xariçi vә müdafiә siyasәti
C) Daxili işlәr vә әdliyyә sahәsindә vahid siyasәt

D) Hәr biri
328) Sual:Vahid kәnd tәsәrrüfatı siyasәti Avropada integrasiyanın hansı mәrhәlәsinin әsasını tәşkil
etmişdir
A) İqtisadi ittifaq
B) Preferresial sazişlәr
C) Azad ticarәt
D) Hәr biri
329) Sual:Hökumәt başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu
organıdır
A) Komissiya
B) Ali siyasi
C) İcraedici
D) Avroparlament
330) Sual:Nazirlәr Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir
A) Siyasi
B) Humanitar
C) Kömәkci
D) İcraedici
331) Sual:Avronun nәgd dövriyyәsi vahid formada nә vaxt tәtbiq edildi
A) 1999
B) 2002ci ilin әvvәli
C) 2011ci il maliyyә böhranı zamanı
D) 2002ci il iyun
332) Sual:Avropa İttifaqının büdcәsinin formalaşması mәnbәlәri
A) Gömrük rüsumları
B) Әlavә dәyәr vergisi
C) MDM –in 1,21,3% sәviyyәsindә üzvlük haqqları
D) Bunların hamısı
333) Sual:Maastrixt müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra regional qruplaşmanın rәsmı adı
A) Merkosur
B) AND paktı
C) Avropa İttifaqı
D) Avropa Iqtisadi Birliyi
334) Sual:Avropa Birliyi aşagıdakı inteqrasiya qruplaşmalarının bütünlәşmәsi ilә 1958 –cı il
müqavilәsi nәticәsindә formalaşdı:
A) Avropa Iqtisadi Birliyi vә Avropa Polad vә Kömür Birliyi
B) AvroAtom vә Avropa Polad vә Kömür Birliyi 3
C) Avropa Polad vә Kömür Birliyi, Avropa Iqtisadi Birliyi vә AvroAtom

D) Avropa Iqtisadi Birliyi vә Benilüks
335) Sual:1951ci ildә AVROPA POLAD Vә KÖMÜR BİRLİYİnin yaradılması haqqinda
müqavilәnin istirakçıları
A) Fransa, AFR (Almaniya), Italiya , Belçika, Niderland, Luksemburq
B) Belçika, Fransa, Niderland
C) AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya
D) Fransa, Belçika, Niderland
336) Sual:Mal, xidmәt vә istehsal amillәrinin hәrәkәti yolunda maneәlәrin aradan qaldırılması ilә iki
vә çox öıkәnin iqtisadi münasibәti
A) Asılılıq
B) Kooperasiya
C) Iqtisadi tamamlanma
D) Konsorsium
337) Sual:Neofuksionalist konsepsiya vә plüralist konsepsiya aiddir:
A) Siyasihüquqi konsepsiyalara
B) Bazarinstitutsional konsepsiya
C) Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına
D) Federalist konsepsiya
338) Sual:Davamlı iqtisadi inteqrasiya nәticә etibarilә gәtirib cıxarir:
A) İstehsal münasibәtlәri inkisaf edir (1)
B) Sәyelәşmә (2)
C) Kapitalın vә istehsalın beynәlmilәllәşmәsi (3)
D) 1 vә 3 dogrudur
339) Sual:Siyasi, milli vә mәdәni uygunluq
A) İnteqrasiyanın mәqsәdidir
B) İnteqrasiyanın mahiyyәtidir
C) İnteqrasiyanın sәrtidir
D) İntegrasiyanın nәticәsidir
340) Sual:Iqtisadi inteqrasiyanin mәqsәdi
A) İri miqyaslı istehsal
B) Strateji vә rәqabәt üstünlüklәrinin әldә edilmәsi
C) Müqayisәli üstunluklәr prinsipinin reallaşdırılması
D) Duzgün cavab yoxdur
341) Sual:Gömrük İttifaqı konsepsiyası iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:
A) Valyuta ittifaqı
B) Dirijist
C) Funksional
D) Struktur

342) Sual:Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nәzәriyyәsinә aid edilir:
A) Ümumilәşdirici
B) Funksional –sahәvi
C) Federalist
D) Bunların hәr biri
343) Sual:Iqtisadi inteqrasiyanın siyasihüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:
A) Marksist konsepsiya
B) Ticarәt konsepsiyası
C) Plüralist konsepsiya
D) Bunların hәr biri
344) Sual:Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:
A) Vahid ticarәt siyasәti
B) İqtisadi ittifaqın yaradılması vә ümumi tәhlükәsizlik siyasәtinin hәyata kecirilmәsi
C) Gömrük maneәlәrinin aradan qaldırılması
D) İstehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәtı
345) Sual:İqtisadi vә valyuta ittifaqı nә demәkdir:
A) Sosialiqtisadi vә valyuta siyasәtinin razılaşdırılması
B) Azad ticarәt zonasının yaradılması
C) Gömrük ittifaqinın yaradılması
D) Bunların hec biri
346) Sual:İnteqrasiyanın iqtisadi әsasını tәşkil edir:
A) Mallarla ticarәt
B) Әmәk bölgüsü
C) Mәhsul istehsalı
D) Bunların hәr biri
347) Sual:İnteqrasiya proses kimi nәyi әks etdiriir?
A) Kәnarlaşma
B) Birlәşmә
C) Yaxınlaşma
D) Bölunmә
348) Sual:Almaniyanın sosial qarantiya sisteminin çatışmamazlıqları:
A) Çox ucuz olmağı
B) Çox baha olmağı
C) Etibarlı deyil
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Bütün cavablar düzgün deyil
349) Sual:2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış

texniki inkişaf üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 7ci
B) 9cu
C) 10cu
D) 8ci
E) 12ci
350) Sual:Azәrbaycanın әn iri neft yatağı hansıdır?
A) Şahdәniz
B) Azәri – Çıraq – Günәşli
C) Qarabağ
D) Abşeron
E) Bakı – Supsa
351) Sual:2008 ci ildә Azәrbaycanda malların idxalının ümumi dәyәri 7.2 milyard $ tәşkil edib.Bu
xarici ticarәtin neçә faizini tәşkil edir?
A) 15%
B) 13%
C) 23%
D) 25%
E) 9%
352) Sual:Azәrbaycanda karbohidrogenlәrin ixracı neçә faiz tәşkil edir?
A) 75%
B) 88,2 %
C) 30%
D) 90%
E) 85,5%
353) Sual:Ölkәdә iqtisadiyyatın açıqlığının kәmiyyәt göstәricilәrinә daxildir:
A) reeksportun hәcmi
B) Xarici ticarәt üçün kvotalar
C) ixrac kvotası
D) idxal kvotası
E) ticarәt dövriyyәsinin hәcmi]
354) Sual:MDB çәrçivәsindә iqtisadi inkişafa görә liderlik edәn dövlәt hansıdır?
A) Azәrbaycan
B) Ermәnistan
C) Özbәkistan
D) Ukrayna
E) Qazaxıstan
355) Sual:Anqlo –amerikan modelindәn fәrqli olaraq Alman korperativ idarәetmә modeli nә ilә
xarakterizә olunur?

A) Müәyyәn sәrtliklә vә hansısa sәviyyәdә bürokratiya ilә
B) İnvestorların çoxluğu ilә
C) İnvestorların azlığı ilә
D) İnnovasion fәaliyyәtlә
E) Sahibkar faktorları ilә
356) Sual:2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış
iqtisadi rәqabәt üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 10cu
B) 3cü
C) 11ci
D) 12ci
E) 8ci
357) Sual:2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış
makkroiqtisadi mühit üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 20ci
B) 26cı
C) 24cü
D) 23cü
E) 22ci
358) Sual:2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış
iqtisadi rәqabәt üzrә makroiqtisadi indeksә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 13cü
B) 12ci
C) 11ci
D) 10cu
E) 9cu
359) Sual:Almaniyanın şәrq torpaqlarına hәr il neçә milyard avro dövlәt vәsaiti nәql olunur?
A) 74 milyard avro
B) 85 milyard avro
C) 62 milyard avro
D) 51 milyard avro
E) 40 milyard avro
360) Sual:Almaniyanın şәrq torpaqlarında әmәk mәhsuldarlığı qәrblә müqayisәdә neçә faiz tәşkil
edir?
A) 40%
B) 50%
C) 60%
D) 30%
E) 20%
361) Sual:Almaniyaya aid әn mühüm qiymәtlәndirmәlәrdәn biri kim tәrәfindәn keçirilib?

A) OON
B) Beynәlxalq valyuta fondu
C) Dünya ticarәt orqanizasiyası
D) İnkişaf üzrә Beynәlxalq İnstitut
E) Bütün cavablar düzgün deyil
362) Sual:Almaniyaya aid әn mühüm qiymәtlәndirmәlәrdәn biri kim tәrәfindәn keçirilib?
A) OON
B) Beynәlxalq valyuta fondu
C) Dünya ticarәt orqanizasiyası
D) ümumdünya iqtisadi forumu
E) Bütün cavablar düzgün deyil
363) Sual:Maizn modeli neyi qeyd edir?
A) vergilәrin artırılması
B) Aşağı әmәk haqqı alanlara sosial ödәmәlәrin kompensasiyası
C) İş yerlәrinin artırılması
D) İşsizliyin aradan qaldırılması
E) istehsalın şaxәlәndirilmәsi
364) Sual:Azәrbaycan beynәlxalq investisiyanın müdafiәsi üzrә hansı ölkәlәr ilә beynәlxalq
müqavilә bağlamıyıb?
A) MDB ölkәlәri vә Yaponiya
B) Pakistan vә İran
C) ABŞ vә Almaniya
D) İraq vә Fransa
E) Türkiyә vә ingiltәrә
365) Sual: İnfrostruktura milli proqramının reallaşdırılması üçün hansı hәcmdә investisiya tәlәb
olunur?
A) 9 milyard $
B) 5 milyard $
C) 14 milyard $
D) 3 milyard $
E) 7 milyard $
366) Sual:Azәrbaycanda hansı mövcud nәqliyyat avadanlııqlarının texniki yenidәnqurmaya vә
rekonstruksiyaya ehtiyacı var?
A) Bakı Dәniz Limanı
B) Hava nәqliyyatı
C) Dәmir yolu nәqliyyatı
D) avtoyol nәqliyyatı
E) Metropoliten
367) Sual:TACİS proqramına görә hansı prioritet sahәlәr müәyyәn olunub?

A) Maliyyә xidmәtlәri, satışın yayılması,humanitar vә insan resursları
B) Bütün variantlar doğrudur
C) Energetika, transport
D) Dövlәt müәssisәlәrinin yenidәntәşkili vә özәl sektorun inkişafı
E) Nәqliyyat, maliyyә xidmәtlәri
368) Sual:Hansı ölkә Böyük İpәk Yolu (TRASEKA) vә Fiber optik kabel xәtti Trans – Asiya –
Avropa (TAA) marşrutu üzrә daşımalar hәyata keçirәn lider dövlәtdir?
A) Azәrbaycan
B) Qazaxıstan
C) Özbәkistan
D) Russiya
E) İran
369) Sual:Bu ölkәlәrdәn hansı daha çox neft ehtiyatlarına malikdir?
A) Sәudiyyә Әrәbistan, İran, İraq, BӘӘ
B) Sәudi Әrәbistan, BӘӘ, İzrail, Küveyt
C) İran, İraq, Küveyt, Azәrbaycan
D) Azәrbaycan, Sәudi Әrәbistan, iran
E) Venesuella,İzrail, Küveyt, İraq
370) Sual:Azәrbaycandan nәyin idxalı nәticәsindә Qәrblә ticarәtdә ticarәt tәrәfdaşları kimi bu
ölkәlәrin әhәmiyyәti artımışdır?
A) Әrzaq mәhsulları
B) Neft avadanlıqları
C) Mәişәt texnikası
D) karbohidrogen xammalı
E) Neft vә neft mәhsulları
371) Sual:Müstәqillik dövründә Azәrbaycan nәyә nail olub?
A) Bütün variantlar doğrudur
B) Liberal bazar iqtisadiyyatı mexanizmi şәraitindә ölkәnin iqtisadi sistemi stabillik әldә edib
C) Sosial iqtisadi münasibәtlәr sistemindә radikal torpaq islahatları vә iqtisadiyyatın
liberallaşdırılmasına yeni şәrait yaratdı?
D) Açıqlıq artmış vә dünya iqtisadi sisteminә inteqrasiya çoxalmışdır
E) Tәbii iqtisadi resurslardan istifadә üzrә uzunmüddәtli milli strategiya yaradılmışdır
372) Sual:Azәrbaycanda bugün üçün hansı dövlәt proqramı realizә olunmur?
A) “Sosial iqtisadi inkişaf”
B) “Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi artım”
C) “Kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyi”
D) “Dövlәt envestisiya proqrammı”
E) Bütün cavablar doğrudur
373) Sual:Mövcud böhrani aradan qaldıran yeganә iqtisadi cәhәtdәn cәlbedici vә mühüm amil nәdir?

A) Siyasi amil
B) Әmәk resursları
C) Neft faktoru
D) Texniki tәrәqqi
E) İnvestisiya
374) Sual:Azәrbaycanın neft sәnayesindә geniş miqyaslı xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üçün
real imkanları nә yaradıb?
A) “Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri, Cәnubi Qafqaz boru kәmәri
B) Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru kәmәri, “Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri
C) Balaxanı – Sabunçu – Ramana, Kürdәxanı neft yataqlarının reabilitasiyası
D) “Әsrin müqavilәsinin” bağlanması, Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru kәmәri
E) “Әsrin müqavilәsinin” bağlanması, “Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri
375) Sual:Bu inteqrasiya birliklәrindәn hansı Azәrbaycanın әn mühüm ticari tәrәfdaşı oldu?
A) AB vә NAFTA
B) İӘİT vә AB
C) QUAM vә İӘİT
D) AB vә QUAM
E) QUAM vә NAFTA
376) Sual:AB hansı proqramlar vasitәsilә Azәrbaycanı maliyәlәşdirir?
A) TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, әrzaq
B) TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, mәdәni dәstәk
C) Tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, informasiya vә telekomunikasiya proqramları
D) Humanitar yardım, mәdәni dәstәk, TACİS, tikinti işlәri
E) İnformasiya vә telekomunikasiya proqramları, әsas tәşkilati proqramlar, әrzaq
377) Sual:MDB ölkәlәri içәrisindә rusiyadan sonra hansı ölkәnin daha çox ehtiyatları var?
A) Özbәkistan
B) Azәrbaycan
C) Türkmәnistan
D) Qazaxıstan
E) Ukrayna
378) Sual:әsrin müqavilәsi nә vaxt imzalanıb?
A) 1994
B) 1995
C) 1993
D) 1997
E) 1999
379) Sual:Azәrbaycanda keçid dövründәn bazar iqtisadiyyatına keçid proseslәri nәyә görә
çәtinlәşib?
A) İnfilasiyaya görә

B) Ölkәnin 20 %nin hәrbi müdaxilә vә işğal altında olması
C) Resusrsların çatışmamazlığı
D) Yanlış iqtisadi siyasәt
E) Bütün cavablar doğrudur
380) Sual:Azәrbaycan Respublikasının hökumәti iqtisadi inkişafın әsas konseptual istiqәmәtlәrini
razılaşdırmıyıb:
A) AYİB
B) Beynәlxalq xeyriyyә fondu
C) Dünya bankı
D) Strateji araşdırmalar mәrkәzi
E) Beynәlxalq xeyriyyә fondu, Dünya bankı
381) Sual:Azәrbaycan dünyanın bütün ölkәlәri ilә ticarәt vә qitisadi әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün hansı ölkәlәrә daxil olmağa hazirlaşır?
A) ÜTT
B) OPEK
C) ASEAN
D) Avropa İttifaqı
E) QUAM
382) Sual:Beynәlxalq tәşkilatlar, sәnaye vә postsәnaye ölkәlәri Azәrbaycanın iştirakı ilә hәyata
keçirir:
A) Düzgün cavab yoxdur
B) Yalnız hәrtәrәfli strategiyanın tәtbiqi vә icrası
C) İqtisadi siyasәtin vә strateji proqramların hәyata keçirilmәsi
D) Yalnız iqtisadi siyasәtin vә strateji proqramların tәtbiqi
E) Hәrtәrәfli strateji vә iqtisadi siyasәtinin inkişafı, tәtbiqi vә icrası ilә iqtisadi yenidәnqurma vә
özәllәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi
383) Sual:Şahdәniz yatağının işlәnmәsindә hansı şirkәtlәr iştirak edir?
A) BP, SOCAR, Statoil Azerbaijan
B) BP, SOCAR, Qazprom
C) BP, Elf Petroleum Azerbaijan, CNPC
D) Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Statoil Azerbaijan, CNPC
E) Elf Petroleum Azerbaijan, Qazprom, CNPC
384) Sual:Azәrbaycanın әn böyük qaz vә kondensat yatağı hansıdır?
A) Abşeron
B) Bakı – Tbilisi  Ceyhan
C) Şahdәniz
D) Azәri – Çıraq – Günәşli
E) Bakı – Novarasisk
385) Sual:Sosial bazar iqtisadiyyatı nәdir?
A) Bu açıq sistemdir, onun inkişafı dayanmayıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә

iqtisadi vә siyasi tәsirlәrә mәruz qalib vә qalırda
B) Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi
vә siyasi tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
C) Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә
iqtisadi vә siyasi tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda
D) Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә
iqtisadi vә siyasi tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda
E) Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә iqtisadi
vә siyasi tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
386) Sual:Almaniyada mövcud sosial iqtisadi sisteminin başqası ilә әvәzlәnmәsi nәyә gәtirib çıxarır?
A) AFRdә norveç modelinin yayılmasına
B) AFRdә nyapon modelinin yayılmasına
C) AFRdә anqloamerikan modelinin yayılmasına
D) AFRdә italyan modelinin yayılmasına
E) AFRdә rusiya modelinin yayılmasına
387) Sual:2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış әmәk bazarının tәnzimlәnmәsinә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 49cu
B) 60cı
C) 30cu
D) 23cü
E) 17ci
388) Sual:2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış ticarәtdә vergi tәtbiq etmәyә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 58ci
B) 49cu
C) 30cu
D) 23cü
E) 17ci
389) Sual:2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış dövlәt maliyәlәşdirmәsi vә iqtisadi siyasәtә görә Almaniya neçәnci
yerdәdi?
A) 29cu
B) 34cü
C) 10cu
D) 22ci
E) 8ci
390) Sual:2003cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 15ci
B) 18ci

C) 10cu
D) 20ci
E) 8ci
391) Sual:2002ci ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?
A) 10cu
B) 14cü
C) 17ci
D) 12ci
E) 8ci
392) Sual:2001ci ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?
A) 9cu
B) 13cü
C) 10cu
D) 12ci
E) 8ci
393) Sual:2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60
ölkә arasında hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?
A) 21ci
B) 19cu
C) 17ci
D) 14cü
E) 20ci
394) Sual:2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış
yerli iş mühiti üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 5ci
B) 1ci
C) 4cü
D) 3cü
E) 2ci
395) Sual:Almaniya әmәk bazarının zәifliyinin әsas sәbәblәrindәn biri:
A) İdarә etmәdә iştirakın sistemi
B) İş birliyi
C) Bazar münasibәtlәrinә hökumәtin müdaxilәsi
D) İdarәçilikdә tәcrid olunma sistemi
E) Proteksionist siyasәt
396) Sual: Günün çağırışı – 2010 reformuna әsasәn, sәnәt müәssisәlәrinin növlәrinin sayı:
A) 2 dәfә artıb
B) 2 dәfәdәn çox azalıb

C) Dәyişilmiyib
D) Bütün cavablar sәhvdi
E) 2 dәfәdәn dә çox artıb
397) Sual:Avropada büdcә kәsirinin maksimum dәyәri necә adlanır?
A) Mastrixt divarı
B) Mastrixt döşәmәsi
C) Berlin tavanı
D) Maastrixt tavanı
E) Madrid tavanı
398) Sual:2004cü ildә Dünya Bankı tәrәfindәn qeydә alınmış, bazar şәrtlәrinin qәbul edilmәsi üzrә
Almaniya 145 ölkә arasında neçәnci yerdәdi?
A) 24cü
B) 20ci
C) 22ci
D) 60cı
E) 1ci
399) Sual:Alman modelindә hansı prinsiplәr birlәşdirilib?
A) Marksiz vә neoliberalizm
B) Neokeynsiant vә liberalizm
C) Neokeynsiant vә marksizm
D) Neoklassizm vә hökumәtin aktiv müdaxilәsi
E) Liberalizm vә hökumәtin aktiv müdaxilәsi
400) Sual:Yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDM strukturunda hansı sektor üstünlük tәşkil edir?
A) Mәdәn sәnayesi
B) Tikinti
C) Kәnd tәsәrrüfatıi
D) Meşә tәsәrrüfatı
E) Xidmәt sahәsi
401) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәr üçün xarakterikdir:
A) Aşağı әmәk haqqı
B) Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn artıqdır
C) Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti çox vaxt mәzәnnәdәn aşağıdır
D) emal sәnayesinin yüksәk çәkisi
E) elmi tәdqiqatlara ayrılan xәrclәr әhәmiyyәtsizdir.
402) Sual:Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә xarakterikdir:
A) Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn artıqdır
B) Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn bir az aşağıdır
C) emal sәnayesinin yüksәk çәkisi
D) Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnә ilә eynidir

E) Yüksәk әmәk haqqı vә gәlirlәri
403) Sual:Mәzәnnәnin müәyyәn edilmәsi üçün әsas nәdir?
A) xarici ticarәt әmәliyyatlara görә yaranan , bu valyutaya tәlәbatın vә tәklifin nisbәti
B) Dövlәt tәrәfindәn müәyyәn olunur
C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn mәüәyyәn edilir
D) İxrac vә idxalın nisbәti
E) Dünyәvi qiymәtlәri әsasında müәyyәn edilir
404) Sual:Alıcılıq qabiliyyәtinin pariteti nәdir?
A) İdxal vә ixrac arasında nisbәt
B) Milli valyuta ilә birbaşa xarici investisiya mәblәği arasındakı әlaqә
C) tәhsilin sәviyyәsi, istehlak sәbәtinin tәrkibi, xarici ticarәt әmәliyyatlarının hәcmi
D) Dövlәt borcu vә ÜDM arasında nisbәt
E) Xarici ticarәtin hәcmi ilә ölkәdәki qiymәt sәviyyәsi arasında nisbәt
405) Sual:Ölkәni müәyyәn bir qrupa daxil etmәk üçün meyarlar hansıdır?
A) Ölkәnin idxalı vә ixracı
B) Alıcılıq qabiliyyәti pariteti,yaşayış sәviyyәsi vә keyfiyyәti
C) Tәhsil sәviyyәsi,İstehlak sәbәtinin tәrkibi,xarici ticarәtin hәcmi
D) Adambaşına düşәn illik gәlir sәviyyәsi, mәzәnnә
E) elmitәdqiqat vә eksperimental konstruktor işlәrinin nailiyyәtlәri, xarici investisiyaya ayırılan
vasitәlәrin hәcmi , dövlәt borcu
406) Sual:Dünya ölkәlәri hansı tiplәrә bölünür?
A) Yükәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş,keçid iqtisadiyyatlı
B) İnkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, neft sәnayeli
C) Yükәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş,orta inkişaf etmiş
D) İnkişaf etmiş, geridә qalmış, inkişaf etmәkdә olan
E) İnkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, keçid iqtisadiyyatlı
407) Sual:Halhazırda bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkәlәrdә ictimai tәminata vә "yoxsulluqla
mübarizәnin" çoxsaylı proqramlarının reallaşdırmasına bütün dövlәt büdcә tәxsisatının neçә faizi
yönәlir?
A) 1015%
B) 3040%
C) 510%
D) 7080%
E) 23%
408) Sual:Çoxukladlı iqtisadiyyat nәdir?
A) Bir iqtisadi sistemin daxilindә müxtәlif idarә formaları
B) Bir iqtisadi system daxilindә bir idarә forması
C) İstehsal xәrclәrinin azalması vә onun rәqabәt qabiliyyәtinin kәskin artması
D) Әmәk mәhsuldarlığından asılı olaraq әhalinin yaşayış sәviyyәsinin geridә qalması

E) Vergiqoymanın yüksәkliyi
409) Sual:İsveç modeli nәyә әsaslanır?
A) әhalinin әn az tәmin edilmiş tәbәqәsinin xeyrinә milli gәlirin yenidәn paylaşdırılmasının hesabına
mülk bәrabәrsizliyin ixtisarına yönәldilmiş güclü sosial siyasәtlә fәrqlәnir
B) ümumdünya sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi sistemindә, әhalinin әnaktiv tәbәqәsinin
genişlәndirilmәsi
C) әmәk mәhsuldarlığının artımından asılı olaraq, әhalinin hәyat sәviyyәsinin geri qalmasıyla
xarakterizә olunur
D) mәhsulun maya dәyәrinin azalmasıyla vә dünya bazarında onun rәqabәtә davamlılığının kәskin
artmasıyla sәciyyәlәnir
E) Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk sәviyyәdә olması vә şәxi uğur әldә etmәyә diqqәtin yönәldilmәsi
410) Sual:Yapon modeli nәyә әsaslanır?
A) әmәk mәhsuldarlığının artımından asılı olaraq, әhalinin hәyat sәviyyәsinin geri qalmasıyla
xarakterizә olunur
B) ümumdünya sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi sistemindә, әhalinin әnaktiv tәbәqәsinin
genişlәndirilmәsi
C) әhalinin әn az tәmin edilmiş tәbәqәsinin xeyrinә milli gәlirin yenidәn paylaşdırılmasının hesabına
mülk bәrabәrsizliyin ixtisarına yönәldilmiş güclü sosial siyasәtlә fәrqlәnir
D) vergi qoymanın yüksәk normasıyla sәciyyәlәnir
E) Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk sәviyyәdә olması vә şәxi uğur әldә etmәyә diqqәtin yönәldilmәsi
411) Sual:Amerika modeli nәyә asaslanır?
A) әmәk mәhsuldarlığının artımından asılı olaraq, әhalinin hәyat sәviyyәsinin geri qalmasıyla
xarakterizә olunur
B) ümumdünya sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi sistemindә, әhalinin әnaktiv tәbәqәsinin
genişlәndirilmәsi
C) әhalinin әn az tәmin edilmiş tәbәqәsinin xeyrinә milli gәlirin yenidәn paylaşdırılmasının hesabına
mülk bәrabәrsizliyin ixtisarına yönәldilmiş güclü sosial siyasәtlә fәrqlәnir
D) mәhsulun maya dәyәrinin azalmasıyla vә dünya bazarında onun rәqabәtә davamlılığının kәskin
artmasıyla sәciyyәlәnir
E) vergi qoymanın yüksәk normasıyla sәciyyәlәnir
412) Sual:Avropa Birliyini innovativ inkişafda lider etmәk üçün vә bununlada dünyada әn yüksәk
rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün Lissabon sammitindә AB planı nә zaman qәbul olunub?
A) 1995
B) 1997
C) 2000
D) 1996
E) 1998
413) Sual:Almaniyada sahibkarlıq fәaliyyәtinin zәiflәmәsinin sәbәblәri hansıdır?
A) Aşağı vergilәr vә sosial ayırmalar
B) Yüksәk vergilәr vә sosial ayırmalar
C) Qapalı iqtisadiyyat
D) Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin zәif inkişafı

E) Hәddәn artıq açıq iqtisadiyyat
414) Sual:Almaniya hökumәti hansı üsulla biznes mühitinin formalaşmasına fәal tәsir edir?
A) Maliyyә tәnzimlәnmәsi metodundan istifadә edir
B) Bütün cavablar doğrudur
C) Antiinhisar tәnzimlәnmә metodundan istifadә edir
D) Kiçik sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir
E) Orta sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir
415) Sual:Almaniyanın inkişafı nә ilә izah olunur?
A) Sahibkarlar üçün şәraitin yaranması ilә
B) İqtisadi artımı stimullaşdıran yeni sahibkarlarla izah olunur
C) Hökumәtin dәstәyi ilә
D) Beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı ilә
E) Özәl sektorun inkişafı ilә
416) Sual:Alman sahibkarlıq modeli nә ilә xarakterizә olunur?
A) Alman sahibkarlıq modeli sahibkarlıq ruhu vә investisiya vәzifәlәri ilә xarakterizә olunur
B) Alman sahibkarlıq modeli sahibkarlıq fәaliyyәti ilә xarakterizә olunur
C) Alman sahibkarlıq modeli tәşkilatı fәaliyyәtlә xarakterizә olunur
D) Alman sahibkarlıq modeli sosial fәaliyyәtlә xarakterizә olunur
E) Alman sahibkarlıq modeli sosial fәaliyyәtlәrlә xarakterizә olunur
417) Sual: Ştandorta nә demәkdir?
A) Kapitalın yenidәn istehsalı üçün yenidәn investisiya qoyulması üçün yer
B) İstehsalın emalı üçün yer
C) Kreditin aradan qaldırılması üçün yer
D) İstehsalın yenidәn qurulması üçün yer
E) Kapital qoyuluşu vә istehsalın yerlәşdirilmәsi üzrә yer
418) Sual:Almaniyada rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsini iki sәbәblә әlaqәlәndirilir:
A) Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya
kapital cәlb etmәklә qlobal rәqabәtdә uduzur
B) Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital
cәlb etmәklә qlobal rәqabәtdә uduzur
C) Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya
kapital cәlb etmәklә qlobal rәqabәtdә qazanır
D) Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital
cәlb etmәklә qlobal rәqabәtdә qazanır
E) Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital
cәlb etmәklә qlobal rәqabәtdә qazanır
419) Sual: İş birliyi nәdir?
A) Hükumәt, hәmkәrlar ittifaqı vә işәgötürәnlәr arasında milli sәviyyәdә danışıqlar mexanizmi
B) Şirkәtin işçilәri vә menecerlәri arasında razılaşma
C) Әmәk islahatları toplusu

D) Әmәk bazarı üzrә beynәlxalq saziş
E) Bütün cavablar düzgün deyil
420) Sual:Alman  yapon modelinin ( mәrkәzi bank ) prinsipi:
A) Bütün cavablar düzgün deyil
B) Fond birjası vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
C) Banklar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
D) Beynәlxalaq tәşkilatlar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
E) Bank kreditlәri vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
421) Sual:Anqlo – amerikan ( mәrkәzi bazar ) modelinin prinsipi:
A) Banklar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
B) Fond birjası vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
C) Bank kreditlәri vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
D) beynәlxalaq tәşkilatlar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
E) Bütün cavablar düzgün deyil
422) Sual:Almaniyada rәqabәt mühiti tәkcә inhisarçılığa qarşı mәhdudiyyәtlәrlә dәstәklәnmir,
hәmdә :
A) vergilәrin artırılması ilә
B) Korrupsiya ilә mübarizә ilә]
C) Kiçik vә orta sahibkarlığın dәstәklәnmәsi ilә
D) Vergilәrin azaldılması ilә
E) Gömrük baryerlәrinin qoyulması ilә
423) Sual:Nә ilә әlaqәdar olaraq Almaniya yaşlılar ölkәsinә çevrilir?
A) Aşağı doğum sәviyyәsi
B) Uzun ömürlülüyün yüksәk olası
C) Yüksәk doğum sәviyyәsi
D) Ömrün qısalığı
E) Yüksәk ölüm sәviyyәsi
424) Sual:Hansı razılaşmaya әsasәn Avropada büdcә kәsirinin maksimum dәyәri 3%  i ötә bilmәz?
A) Berlin
B) London
C) Paris
D) Roma
E) Maastrixt
425) Sual:Maastrixt razılaşmasına әsasәn büdcә kәsirinin maksimum dәyәri (faizlә) neçәdir?
A) 4%
B) 5%
C) 6%
D) 7%
E) 3%

426) Sual:Almaniyada kapitalın qoyulduğu yer vә inkişafı necә adlanırdı?
A) İnvestişn
B) Platsdarm
C) Kapitalanlaqe
D) İnvest  plats
E) Ştandort
427) Sual:2004cü ildә qeydә alınmış bazar şәrtlәrinin qәbulu üzrә reytinq hansı maliyyә orqanı
tәrәfindәn qәbul olunub?
A) Dünya Bankı
B) ÜTT
C) beynәlxalq valyuta fondu
D) Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı
E) Beynәlxalq kredit bankı
428) Sual:2004cü ildә dәrc olunmuş Dünya rәqabәtqabiliyyәtliliyi illiyi göstәricilәrinә uyğun olaraq
60 ölkә arasında Almaniya neçәnci yerdәdi?
A) 21  ci
B) 20  ci
C) 22  ci
D) 60cı
E) 1ci
429) Sual:Sosial bazar iqtisadiyyatının nәzәri konsepsiyası hansı mәktәbin alimlәri tәrәfindәn
hazırlanıb?
A) “Neokensiyan mәktәbi”
B) “Hamburq mәktәbi”
C) “Berlin mәktәbi”
D) “Marksist mәktәbi”
E) “frayburq mәktәbi”
430) Sual:2003cü ildә Bundestaqda Almaniyanın kansleri Q.Şredor tәrәfindәn tәqdim olunan
islahatlar poketi necә adlanır?
A) “İslahatlar toplusu  2010”
B) “İlin çağırışı 2010”
C) “Günün çağırışı – 2010”
D) “İslahatlar  2010”
E) “Gәlәcәyin islahatları”
431) Sual:Sosial bazar iqtisadiyyatı modeli nә vaxt yaranıb?
A) XX әsrin 60cı illәri
B) XX әsrin 4050ci illәri
C) XX әsrin 80cı illәri
D) XX әsrin 90cı illәri

E) XIX әsrin 4050ci illәri
432) Sual:Alman modelinin prinsipi hansıdır?
A) Elementlәrin tәcrid olunması
B) Elementlәrin qarşılıqlı asılılığı
C) Totalitarizm
D) Marksizm
E) Dirijizm
433) Sual:Almaniyaya mәxsus sosial – iqtisadi model hansıdır?
A) Sosial bazar iqtisadiyyatı
B) Totalitar bazar iqtisadiyyatı
C) Liberal bazar iqtisadiyyatı
D) Qarışıq sosial iqtisadi modeli
E) Anqlo amerikan sosial iqtisadi modeli
434) Sual: Model anlayışı :
A) dünya ölkәlәrinin xarici ticari fәaliyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr .in sistemidir
B) dünya ölkәlәrinin münasibәtlәrinin sistemidir
C) bu dunya ölkәlәri arasında ticarәt sahәsindә yaranan beynәlxalq münasibәtlәrdi
D) bu tәsәrrüfat, hüquqi, admnistrativ mexanizmlәrlә idarә olunan, ümummilli iqtisadi qarşılıqlı tәsir
sistemidir
E) bu ayrı ölkәlәrin tәcrübәlәrinin başqa ölkәlәrә kesidir
435) Sual:İqtisadi inkişafın әsas modellәrini seçin.
A) amerika, avropa, asiya, asiya sakit okean, latın amerikası , afrika
B) qәrbi avropa, latın amerikası, afrika, asiya sakit okean
C) amerika, avropa, asiya, avstraliya, sakit okean
D) qerbi avropa, şerqi – avropa, asiya, asiya – sakit okean
E) şerqi avropa, asiya, asiya – sakit okean, skandinaviya , yaponiya, çin
436) Sual:Ölkәlәrin bu vә ya digәr qrupa daxil olması üçün meyarları seçin
A) Ölkәnin ixrac vә idxalı
B) Alıcılıq qabiliyyәti pariteti, hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәti, ÜDMin sahә strukturu
C) Tәhsilin sәviyyәsi, istehlak sәbәtinin tәrkibi, xarici ticarәt әmәliyyatlarının hәcmi
D) Adambaşına düşәn orta illik gәlirlәrin sәviyyәsi, milli valyutanın mübadilә mәzәnnәsi
E) ETTKİ nailiyyәtlәri, xarici investisiyalar üçün ayrılmış vәsaitlәrin hәcmi, dövlәt borcu
437) Sual:Ölkәlәr hansı qruplara bölünürlәr:
A) İnkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
B) İnkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, neft hasil edәn ölkәlәr
C) Yüksәk inişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, orta inkişaf etmiş ölkәlәr
D) İnkişaf etmiş, geridә qalmış, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
E) Yüksәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr

438) Sual:AYİBnin strateji vәzifәlәri. Düzgün olmayan variantı seçin.
A) Müәssisәlәrin dövlәtsizlәşdirilmәsi
B) Özәllәşdirmәyә kömәk edilmәsi
C) Xarici investorlara zәmanәt verilmәsi
D) Müәssisәlәrin struktur yenidәn qurulması vә onların modernlәşdirilmәsi
E) Müәssisәlәrin struktur yenidәn qurulması mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
439) Sual:AYİB nә üzrә ixtisaslaşmışdır? Düzgün olmayan variantı göstәrin.
A) Layihә maliyyәlәşdirilmәsi daxil olmaqla istehsalın kreditlәşdirilmәsi
B) Әn kasıb ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә ixracın hәvәslәndirilmәsi
C) İnfrastrukturların inkişafı (ekoloji pro qramlar daxil olmaqla)
D) Sәhmdar kapitalına investisiyalar
E) Rekonstruksiya işlәrinә texniki dәstәyin göstәrilmәsi
440) Sual:Hansı tәşkilat dünya bazarında әn yüksәk reytinqә malik xüsusi istiqrazlar buraxır?
A) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
C) İnvestisiyalara zәmanәt üzrә Çöxtәrәfli Agentlik
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
441) Sual:Hansı tәşkilat xüsusi sektor tәrәfindәn reallaşdırılan layihәlәrin әlavә
maliyyәlәşdirilmәsinә kömәk edir?
A) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
C) İnvestisiyalara zәmanәt üzrә Çöxtәrәfli Agentlik
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
442) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası nәyin hesabına maliyyәlәşdirilir?
A) Donorölkәlәrin vәsaitlәri, köhnә kreditlәrin qaytarılması vә BYİBin mәnfәәtindәn ayırmalar
hesabına
B) Xüsusi borc kapitalı hesabına
C) TMKnın xüsusi kapitalı hesabına
D) İştirakçıölkәlәrin büdcә ayırmaları hesabına
E) Güzәştli dövlәt kreditlәri hesabına
443) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası tәrәfindәn verilәn kreditlәrin mәqsәdi:
A) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn әn kasıb ölkәlәrә ixracın hәvәslәndirilmәsi
B) İnkişaf etmiş ölkәlәrdәn әn kasıb ölkәlәrә ixracın hәvәslәndirilmәsi
C) Xarici investorlar arasında mübahisәlәrin nizamlanması
D) Xarici investorlara zәmanәt verilmәsi
E) Әn kasıb ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә ixracın hәvәslәndirilmәsi
444) Sual:Hansı tәşkilat ölkәnin tәdiyә qabiliyyәtindәn asılı olaraq 3040 il müddәtinә güzәştli

faizsiz kreditlәr tәqdim edir vә ödәnişlәr üçün 10 il möhlәt verir.
A) İnvestisiyalara zәmanәt üzrә çoxtәrәfli agentlik
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
C) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
445) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı:
A) Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
B) Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә
arbitrajı tәmin edir.
C) Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
D) Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.
E) Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
446) Sual:İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
A) Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
B) Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
C) Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә
arbitrajı tәmin edir.
D) Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.
E) Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
447) Sual:İnvestisiyalara zәmanәt üzrә çoxtәrәfli agentlik:
A) Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
B) Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
C) Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә
arbitrajı tәmin edir.
D) Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.
E) Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
448) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası:
A) Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
B) Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
C) Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә
arbitrajı tәmin edir.
D) Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.
E) Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
449) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası –
A) Yalnız üzvölkәnin hökumәtinin zәmanәti ilә borc verir
B) Әn kasıb ölkәlәrә faizsiz güzәştli kreditlәr verir
C) Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
D) Xarici investorlar vә borc alan ölkәnin hökumәti arasında mübahisәlәrin nizamlanmasını vә
arbitrajı tәmin edir.
E) Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir.

450) Sual:Aşağıda sadalanan tәşkilatlardan hansı Dünya Bankı Qrupuna daxil deyil?
A) İnvestisiyalara zәmanәt üzrә çoxtәrәfli agentlik
B) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
C) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) İnvestisiya mübahisәlәrinin nizamlanması üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
451) Sual:Ölkәlәrin ÜTTyә üzv qәbul olması prosesinin sonuncu mәrhәlәsi necә adlanır?
A) Bütün sәnәdlәr paketinin üzv olan ölkәnin qanunverici orqanı tәrәfindәn ratifikasiya edilmәsi
B) İqtisadi mexanizmin hәrtәrәfli nәzәrdәn keçirilmәsi
C) Üzv olan ölkәnin ticarәtsiyasi rejiminin hәrtәrәfli nәzәrdәn keçirilmәsi
D) İddiaçıölkәnin bu beynәlxalq tәşkilata üzvlük şәrtlәri haqqında danışıqların aparılması vә
mәslәhәtlәrin verilmәsi
E) Üzvolan ölkәlәrin ÜTT üzvlәrinә tәqdim edә bilәcәyi “kommersiya әhәmiyyәtli” güzәştlәrin
müzakirәsi
452) Sual:ÜTTnin istәnilәn üzvölkәsi bu tәşkilatın digәr üzvünün hüquqa zidd olan hәr hansı bir
fәaliyyәti ilә rastlaşarsa hara müraciәt edә bilәr?
A) Nazirlәr konfransı
B) Parlament
C) Mübahisәlәrin hәlli üzrә Orqan
D) Katiblik
E) İdarәetmә şurası
453) Sual:ÜTT Katibliyinin şöbәlәrinin әmәkdaşlarını kim tәyin edir vә onların xidmәti vәzifәlәrini
müәyyәn edir?
A) Baş Direktor
B) Nazirlәr konfransı
C) Katiblik
D) İdarәetmә şurası
E) Parlament
454) Sual:ÜTTnin Baş direktorunu kim tәyin edir?
A) Nazirlәr konfransı
B) Müvәkkil hüquqi şәxs
C) Baş Şura
D) Katiblik
E) İdarәetmә şurası
455) Sual:ÜTTnin ali orqanı:
A) Müvәkkil hüquqi şәxs
B) Baş Şura
C) Katiblik
D) Nazirlәr konfransı

E) İdarәetmә şurası
456) Sual:Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı (ÜTT):
A) Dünya әmtәә vә xidmәt ticarәtinin 95%dәn çox hissәsini tәnzimlәyәn çoxtәrәfli sazişlәri
(sazişlәr paketi), normalar vә qaydaları özündә әks etdirir.
B) Üzvdövlәtlәr arasında valyutakredit mansibәtlәrini tәnzimlәyәn, tәdiyә balansında kәsir yaranan
zaman xarici valyutada qısa vә ortamüddәtli kreditlәr vermәklә onlara maliyyә yardımı göstәrәn
beynәlxalq tәşkilatdır.
C) Dünya Bankından borc götürmәk iqtidarında olmayan әn kasıb inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
yardım göstәrәn tәşkilatdır.
D) Yüksәk rentabelli xüsusi müәssisәlәrә kreditlәr verәn tәşkilatdır.
E) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar olaraq hәyata
keçirilәn islahatlara kömәk göstәrilmәsi mәqsәdilә yaradılmış tәşkilatdır.
457) Sual:BVFnin prinsiplәri. Düzgün olmayan variantı seçin:
A) Valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsindәn imtina etmәk üçün beynәlxalq valyuta sistemindә
qadağa
B) Valyuta mәzәnnәsinin manipulyasiyasına qadağa
C) Valyuta böhranını aradan qaldırmaq mәqsәdilә valyuta bazarlarına müdaxilә edilmәsi (zәruri
olduğu halda) öhdәliyi
D) Hәr bir ölkәnin öz müdaxilә siyasәtindә partnyor ölkәlәrinin maraqlarını nәzәrә alması öhdәliyi
E) Vahid ticarәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
458) Sual:BVFnin funksiyaları. Düzgün olmayan variantı seçin:
A) Beynәlxalq valyuta siyasәtinә dair mәslәlәrdә sıx әmәkdaşlıq
B) Razılaşdırılmış davranış kodeksinә riayәt edilmәsi
C) Tәdiyә balansının kәsirinin aradan qaldırılması üçün maliyyә yardımının göstәrilmәsi
D) Mәslәhәtlәr vermәk vә әmәkdaşlıq etmәk
E) Vahid ticarәt siyasәti hәyata keçirmәk
459) Sual:BVFnin mәşvәrәtçi orqanı:
A) İdarәetmә şurasının müvәqqәti komitәsi
B) Parlament
C) Katiblik
D) Müvәkkil hüquqi şәxs
E) İdarәetmә şurası
460) Sual:BVFnin İcraedici orqanı:
A) Direktorluq
B) Parlament
C) Katiblik
D) Müvәkkil hüquqi şәxs
E) İdarәetmә şurası
461) Sual:BVFnin rәhbәr orqanlarında ölkәlәr arasında sәslәr necә bölüşdürülür:
A) Faydalı resursların mövcudluğuna görә

B) Kvotanın hәcminә görә
C) Ölkәnin inkişaf sәviyyәsinә görә
D) Әhalinin sayına görә
E) Ölkәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinә görә
462) Sual:BVFnin kapitalında iştirakçı ölkәlәrin üzvlük haqqı kvotalarının ölçüsü nәdәn asılıdır?
A) Coğrafi mövqe
B) Ölkәlәrin iqtisadi potensialı vә beynәlxalq ticarәtdә fәallığı
C) Әhalinin uzunömürlüyü vә sayı
D) Ölkәlәrin inkişaf sәviyyәsi
E) Faydalı resursların mövcudluğu
463) Sual:BVFnin kapitalı formalaşır:
A) İxrac vә idxal arasındakı fәrq hesabına
B) Vergilәrdәn
C) Xarici ticarәtdәn әldә edilәn vәsaitdәn
D) Üzvdövlәtlәrin üzvlük haqlarından
E) TMKnın ayırdığı vәsait hesabına
464) Sual:BVFnin rәsmi mәqsәdlәri. Düzgün olmayan variantı seçin.
A) Mәşğulluğun vә bütün dövlәtlәrin real gәlirlәrinin aşağı sәviyyәsinә nail olunması
B) Valyutamaliyyә sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığa imkan yaratmaq
C) Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinә vә balanslı arımına kömәk etmәk
D) Valyutanın sabitliyini tәmin etmәk
E) Rәqabәt üstünlüyü әldә etmәk mәqsәdilә valyutanın devalvasiyasına yol vermәmәk
465) Sual:BVFnin ali idarәetmә orqanı:
A) Parlament
B) Direktorluq
C) İdarәetmә Şurası
D) Katiblik
E) Müvәkkil hüquqi şәxs
466) Sual:BVFnin mәnzil qәrargahı bu şәhәrdә yerlәşir:
A) London
B) Cenevrә
C) Vaşinqton
D) NyuYork
E) Sürix
467) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF):
A) Üzvdövlәtlәr arasında valyutakredit mansibәtlәrini tәnzimlәyәn, tәdiyә balansında kәsir yaranan
zaman xarici valyutada qısa vә ortamüddәtli kreditlәr vermәklә onlara maliyyә yardımı göstәrәn
beynәlxalq tәşkilatdır.
B) Dünya әmtәә vә xidmәt ticarәtinin 90 faizindәn çox hissәsini tәnzimlәyәn çoxtәrәfli sazişlәri,

norma vә qaydaları әks etdirir.
C) Dünya Bankından borc götürmәk iqtidarında olmayan әn kasıb inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
yardım göstәrәn tәşkilatdır.
D) Yüksәk rentabelli xüsusi müәssisәlәrә kreditlәr verәn tәşkilatdır.
E) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar olaraq hәyata
keçirilәn islahatlara kömәk göstәrilmәsi mәqsәdilә yaradılmış tәşkilatdır.
468) Sual:Çin iqtisadiyyatının islahatlarına neçәnci ildәn başlanılmışdır?
A) 195667ci illәrdәn
B) 198889cu illәrdәn
C) 196768ci illәrdәn
D) 197879cu illәrdәn
E) 199798ci illәrdәn
469) Sual:ÇXRin hansı sәnayesi dünyada birincidir?
A) Tekstil
B) Yüngül
C) Ağır
D) Aviakosmik
E) Yeyinti
470) Sual:Nә vaxtdan etibarәn Çindә әhalinin әrzaqla tәminatına nail olunmuşdur?
A) 1990cı illәrin ortalarından
B) 1980ci illәrin ortalarından
C) 1950ci illәrin әvvәllәrindәn
D) 1960cı illәrin ortalarından
E) 1970ci illәrin әvvәllәrindәn
471) Sual:Mobil telefon rabitәsi istifadәçilәrinin sayına görә hansı ölkә liderdir?
A) Çin
B) ABŞ
C) AFR
D) Yaponiya
E) Rusiya
472) Sual:Çin Xalq Respublikası ümumi daxili mәhsulun (ÜDM) hәcminә görә neçәnci yerdәdir?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5
473) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsindә inteqrasiyanın inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür?
A) 2
B) 7

C) 5
D) 4
E) 3
474) Sual:Bu müәyyәnlәşdirmә aşağıdakı variantlardan hansına daha çox uyğundur? Bİİnın әn
mürәkkәb formasıdır. Vahid iqtisadi vә valyuta maliyyә siyasәtinin hәyata keçirilmәsini, ictimai
siyasi proseslәrin idarә edilmәsi sisteminin yaradılmasını, milli vergilәrin, antiinflyasiyanın, milli
valyuta vә digәr göstәricilәrin koordinasiyasını özündә әks etdirir.
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) İqtisadi Birlik
D) Ümumi bazar
E) Siyasi Birlik
475) Sual:Bu müәyyәnlәşdirmә aşağıdakı variantlardan hansına daha çox uyğundur? Regional
inteqrasiyanın әn yüksәk pillәsidir. Vahid bazar sahәsinin bütöv iqtisadi vә siyasi tәhsilә çevrilmәsini
nәzәrdә tutur.
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) İqtisadi Birlik
D) Ümumi bazar
E) Siyasi Birlik
476) Sual:Bu müәyyәnlәşdirmә aşağıdakı variantlardan hansına daha çox uyğundur? İştirakçı ölkәlәr
arasında mallarla ticarәt zamanı gömrük tariflәrindәn vә kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәrindәn azad olan
preferensial zona.
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) İqtisadi Birlik
D) Ümumi bazar
E) Siyasi Birlik
477) Sual:Avropanın vahid valyutası olan avro neçәnci ildәn etibarәn dövriyyәdәdir?
A) 2002
B) 2000
C) 1998
D) 2001
E) 1999
478) Sual:Hansı tәşkilat inteqrasiyanın inkişafının ilk 4 mәrhәlәsini real olaraq keçmişdir?
A) Aİ
B) NAFTA
C) MERKOSUR
D) LAİ
E) AATİ

479) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsndә hansı mәrhәlә inteqrasiyanın inkişafının 5ci mәrhәlәsi sayılır?
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) İqtisadi Birlik
D) Ümumi bazar
E) Siyasi Birlik
480) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsndә hansı mәrhәlә inteqrasiyanın inkişafının 4cü mәrhәlәsi sayılır?
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) Ümumi Bazar
D) İqtisadi birlik
E) Siyasi birlik
481) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsndә hansı mәrhәlә inteqrasiyanın inkişafının 3cü mәrhәlәsi sayılır?
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) Ümumi Bazar
D) İqtisadi birlik
E) Siyasi birlik
482) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsndә hansı mәrhәlә inteqrasiyanın inkişafının 2ci mәrhәlәsi sayılır?
A) Azad ticarәt zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) İqtisadi birlik
D) Siyasi birlik
E) Ümumi bazar
483) Sual:Müasir Bİİ nәzәriyyәsndә hansı mәrhәlә inteqrasiyanın inkişafının 1ci mәrhәlәsi sayılır?
A) Gömrük İttifaqı
B) Azad ticarәt zonası
C) Ümumi bazar
D) İqtisadi Birlik
E) Siyasi birlik
484) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın sktruktur konsepsiyasının әsasına aiddir :
A) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
B) vahid iqtisadi mәkanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
C) inteqrasiyanı, hökumәtin әmәkdaşlığının nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırır
D) iki – üç lokomotiv ölkә varlığı vә onlarda inteqrasiya mәkanının forlamaşması
E) interasiyanı iqtisadi vә siyasi yox, federativ kimi qiymәtlәndirir
485) Sual:Vaynerin iqtisadi inteqrasiyanın konsepsiyası :
A) gömrük birliyi konsepsiyası
B) bazar konsepsiyasi

C) dirijizm konsepsiyası
D) struktur konsepsiyası
E) liberal konsepsiya
486) Sual:İnteqrasiyanın bazar konsepsiyasının mahiyyәti :
A) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
B) әsasların yaradılması nәzәrdә tutulur
C) vahid iqtisadi zonanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
D) inteqrasiyanı, siyasi vә iqtisadi yox, federativ kimi görür
E) inteqrasiyaya, bazar gücünün milli vә dövlәt sәrhәdlәrindәn kәnara çısması kimi baxır
487) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın әsas mәqsәdinә aid deyil :
A) istehsalda daha böyük effektә nail olmaq
B) әlverişli xarici mühitin yaradılmalası
C) transmilli xәrclәrin azaldıması vә bazarın genişlәndirilmәsi hesabına iqtisadi üstünlüklәrdәn
istifadә
D) ticarәt siyasәtinin mәsәlәlәrinin hәlli
E) yalnız beynәlxalq konfliktlәrin aradan qaldırılması
488) Sual:Sadalanan faktorlardan hansıları dezinteqrasiya faktorlarına aid deyil?
A) TMK
B) ideoloji fikir ayrılığı
C) siyasi qeyri sabitlik
D) ölkәlәrarası әnәnәvi konfliktlәr
E) dünyavi dinlәr
489) Sual:Sadalanan faktorlardan hansı dezinteqrasiya faktorlarına daxildir?
A) Dövlәtlәr arasında әnәnәvi konfliktlәr
B) TMK
C) ETİ
D) BӘB
E) uzunmüddәtli әmәkdaşlıq
490) Sual:Bәynәlmilәşdirmәnin inkişafına nә şәrait yaradır?
A) TMK
B) siyası tәşkilatlar
C) ETT
D) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
E) ETİ
491) Sual:İqtisadi inteqrasiya sadalanan hansı fakotrlarla müәyyәn olunmur?
A) rәqabәt sәviyyәsinin aşağı salınması
B) milli iqtisadiyyatın açıqlıq sәviyyәsinin artırılması
C) öz xarakterinә uyğun ümumdünyavi elmi – texniki inqilab
D) BӘB – in dәrinlәşdirilmәsi

E) tәsәrrüfat hәyatının daha da beynәlmilәllәşdirilmәsi
492) Sual:İqtisadi inteqrasiya :
A) tәsәrrüfat mexanizmlәrinin yaxınlaşdırılmasını , beynәlxalq tәşkilatlarla tәnzimlәnmәsi qәbul
olunmuş vә beynәlxalq razılaşma formasına uyğunlaşdırılması üçün, ölkәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin
prosesi
B) beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
C) hökumәt birliklәrinin yaradılması
D) konfederativ vә federativ hökumәtlәrin yaradılma prosesi
E) ölkәlәrdә ETT – nin stimullaşdırılması
493) Sual:Hansı nәzәriyyә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә aiddir?
A) “bәrabәrsürәtli inteqrasiya”nәzәriyyәsi
B) tәqibetmә inkişafı nәzәriyyәsi
C) “öz gücünә kollektiv dayaq” nәzәriyyәsi
D) gömrük birliyi nәzәriyyәsi
E) Dirijizm nәzәriyyәsi
494) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin inteqrasiya nәzәriyyәsinә hansı nәzәriyyәlәri aid etmәk
olar?
A) öz gücünә kollektiv istinad vә tәqibetmә inkişafı nәzәriyyәlәri
B) Ribçinski vә Hekşer Olin nәzәriyyәsi
C) Neokeynes vә Neoliberalizm nәzәriyyәlәri
D) Monetarizm vә Dirijizm nәzәriyyәlәri
E) “öz gücünә kollektiv dayaq” vә Merkantilizm nәzәriyyәsi
495) Sual:Gömrük birliyi konsepsiyası nәyi irәli sürür?
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәviyyәsinә çatmaq üçün , kasıb, inkişaf etmәmiş ölkәlәrin öz
bazarlarının birlәşdirmәsi
B) yeni artım mәnbәlәrinin yaradılması mәqsәdilә 2 vә daha çox ölkәnin tәsәrrüfatlarının
birlәşdirilmәsi
C) vahid iqtisadi mәkanın vә vahid gömrük sahәsinin yaradılmasının vacibliyi
D) vahid regional istehsal kompleklәrinin yaradılmasının vacibliyi
E) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
496) Sual:Dirijit konsepsiyasının mahiyyәti :
A) hökumәtin iqtisadiyyata qarışmaması
B) inteqrasiyanın, hökumәtin qarşılıqli әlaqәsinin nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırılması
C) vahid iqtisadi mәkanın vә vahid gömrük sahәsinin yaradılmasının vacibliyinin qeyd olunması
D) yeni artım mәnbәlәrinin yaradılması mәqsәdilә 2 vә daha çox ölkәnin tәsәrrüfatlarının
birlәşdirilmәsi
E) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
497) Sual:Latın dilindәn tәrcümәdә  integratio terminin mәnası:
A) ayrı ayrı hissәlәrin bir bütöv halında birlәşdirilmәsi
B) tәkmillәşditilmә

C) idarәetmә
D) beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
E) elementlәrin ayrı – ayrı hissәlәrә bölünmәsi
498) Sual:ASEAN investisiya zonasının formalaşdırılması haqqında müqavilә imzalanib:
A) 1998
B) 2005
C) 1993
D) 1991
E) 1992
499) Sual:Afrikada inteqrasiya proseslәri nә vaxt başlayıb?
A) XX әsrin 60 cı illәrinin әvvәllәrindә
B) XIX әsrin 60 cı illәrinin әvvәlәrindә
C) XX әsrin 90 cı illәrinin sonlarında
D) XIX әsrin 90 cı illәrinin sonlarında
E) XIX әsrin 70 ci illәrinin әvvәllәrindә
500) Sual:ASEAN nın 1967ci il Bankok deklarasiyasında müәyyәn olunmuş әsas mәqsәdlәri:
A) ümumi mәhsul, xidmәt, kapital bazarının yaradılması
B) CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrindә hәrbi siyasi stabillik; gömrük birliyinin yaradılması, ölkәlәrin
iqtisadi artimina kömәklik
C) iqtisidadi, valyuta vә siyasi birliyin formalaşdırılması
D) 10 il әrzindә ticarәt vasitәsilә tariflәrin lәğv olunaraq azad iqtisadi zonanın yaradılması
E) әhalinin sosial rifahının artırılması, milli iqtisadiyyatların yaxınlaşdırılması
501) Sual:1991ci il Seul deklarasiyasında göstәrilmiş, ATES Forumunun fәaliyyat hәdәflәri;
A) bütün cavablar düzdür
B) ölkәlәrin yüksәk iqtisadi qarşılıqlı asılılığını nәzәrә alaraq ticarәtin çoxtәrәfli sisteminin
bәrkidilmәsi
C) ticarәt liberizasiyasının keçirilmәsi
D) ölkәlәrin iqtisadi artımına kömәk
E) investisiya liberizasiyasının keçirilmәsi
502) Sual:Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı AsiyaSakit Okean regionuna aid deyil?
A) Danimarka, Hollandiya
B) Avstraliya, Rusiya
C) İndoneziya, Filippin
D) Çin, İtaliya
E) Çin , Rusiya
503) Sual:Kanada vә ABŞ arasında ticarәtin әsasını tәşkil edir:
A) elektronika
B) inşaat materialları
C) kәnd tәsәrrüfatı malları

D) avtomobil vә nәqliyyat avadanlıqları
E) gübrә
504) Sual:NAFTAnın tәrkibinә daxildir: 1.ABŞ 2.Kanada 3.Argentina 4. Almaniya 5.Belçika 6.
Meksika
A) 1,2,6
B) 2,3,5
C) 1,3,4
D) 1,2,5
E) 3,4,5
505) Sual:1988ci ildәn, Meksikaya qoyulan xarici investisiyarın 80%i hansı ölkә tәrәfindәn
qoyulmuşdur?
A) Kanada
B) ABŞ
C) Yaponiya
D) Almaniya
E) Latın Amerikası ölkәlәri
506) Sual:NAFTAnın yaradılması müqavilәsinin prinsipial әsasları:
A) etaplı, 15 il әrzindә gömrük tariflәrinin vә qeyri ticari qadağaların aradan qaldırılması
B) investisiya rejiminin liberallaşdırılması
C) intellektual mülkiyyәtin yüksәk sәviyyәdә müdafiәsinin tәmin edilmәsi
D) әtraf mühitin qorunmasına dair layihәnin, birgә hazırlanması
E) bütün sadalanan bәndlәr
507) Sual:NAFTA – nın yaradılmasından sonra gәlirlәrin zәmanәtli artması Amerika iqtisadiyyatının
bu sektorunda gözlәnilir:
A) elektronika istehsalı
B) kompyuter tәchizatı
C) inşaat materialları
D) avtomobil ehtiyyat hissәlәri
E) yuxarıda sadalanmışların hamısı
508) Sual:ABŞ, Kanada, Meksika hansı inteqrasiya qruplaşmasına aiddirlәr:
A) ATES
B) MERKOSUR
C) ASEAN
D) NAFTA
E) ŞOS
509) Sual:1988ci ildә azad ticarәt zonasının yaradılması barәdә NAFTA razılığı imzalandı:
A) ABŞ vә Kanada arasında;
B) Meksika vә ABŞ arasında;
C) Kanada vә Meksika arasında;

D) Meksika, Kanada vә ABŞ arasında;
E) ABŞ vә Braziliya arasında.
510) Sual:Meksika üçün NAFTA çәrçivәsindә mәnfi tәrәflәr:
A) Kapitalın miqrasiyasının liberallasşdırılması hesabına böyük maliyyә axınlarının qәbulu
B) Meksikada mәşğulluğun artımı vә yeni texnologiyaların gәlişi;
C) ABŞ vә Kanada tәrәfdәn yüksәk rәqabәt;
D) әmәktutumlu, elmtutumlu vә çirkli istehsalın Meksikaya keçirilmәsi
E) Bazarın yeni mәhsullarla (mallarla) tәmini
511) Sual:NAFTAnın iqtisadi lideri:
A) ABŞ
B) Kanada
C) Meksika
D) Argentina
E) hamısı bәrabәrdir.
512) Sual:NAFTA şәrait yaradır:
A) Amerika qitәsindә vahid bazar sahәsinin yaradılmasına
B) Kanada vә Meksika arasında rüsumsuz ticarәtә
C) NAFTA ölkәlәrinin milli iqtisadiyyatlarında xarici ölkәlәrin effektiv funksiyalaşdırılması
D) Bütün ölkәlәr arasında yeganә idarәetmә valyutasının yaradılması;
E) NAFTA vә AB ölkәlәrinin iqtisadiyyatlarının yaxınlaşması.
513) Sual:NAFTAnın әsas vәzifәlәrinә aid deyil:
A) Dünya Neft bazarlarında qiymәtlәrin stabilliyinin tәşkili;
B) mәhdudiyyәtlәrdәn azadolma
C) 1994cü ilin әvvәllәrindәn başlayaraq sәnaye vә әrzaq mallarının rüsumunun 65% endirilmәsi;
D) 15 il әrzindә 3 üzv arasında bütün ticari maneәlәrin aradan qaldırılması;
E) Hazır mәhsulların qarşılıqlı ticarәti
514) Sual:NAFTAnın fәrqli xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:
A) Üzv ölkәlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlığı әsasında iqtisadi, sosial, mәdәni inkişafın sürәtlәnmәsi;
B) Yüksәk inkişaf etmiş (ABŞ vә Kanada) vә inkişaf etmәkdә olan Meksika arasında inkişaın
surәtinin assimetriyası;
C) İkitәrәfli iqtisadi әlaqәlәrin intensivlik assimetriyası (ABŞKanada, ABŞMeksika)
D) ABŞın UDMnin tәqribәn 85% vә digәr 3 ölkәnin istehsalının assimetrik xarakteri;
E) Kanada vә Meksika arasında yükaәk iqtisadi münasibәtlәrin olmaması.
515) Sual:NAFTAnın әsas mәqsәdi:
A) Regionda sülhün ve sabitliyin yaradılması, BMT prinsiplәrinә riayәt olunması;
B) İnvestisiyaların cәlb olunması vә üzv ölkәlәr arasında mal ticarәtinin aparılmasında maneәlәrin
aradan qaldırılması;
C) Tәrәflәr arasında mövcud münasibәtlәrin möhkәmlәndirilmәsi vә regionlararası assosasiyaların
yaradılmasını mümkün edәn şәrtlәrin hәyata keçirilmәsi;

D) GATT/WTO(UTT) normalarına әsasәn azad, açıq ticarәt rejiminin tәşkili;
E) Proteksionizm siyasәtinin yaradılması.
516) Sual:MERKOSURun yaranma sazişindә nәzәrә alınmışdır:
A) Üzv ölkәlәrin ticarisiyasi münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
B) Bütün rüsum vә tariflәrin lәğvi
C) İqtisadi inkişaf
D) Latın Amerikasının bütün ölkәlәrindә azad ticarәt
E) Gömrük rüsumlarının tәtbiqi
517) Sual:ASEANın Baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Sinqapurda
B) Cakartada
C) Kanberrada
D) Tokioda
E) Seulda
518) Sual:ASEANın ali orqanıdır:
A) Üzv ölkәlәrin liderlәrinin sammiti
B) Üzv ölkәlәrin xarici işlәr nazirlәri
C) Üzv ölkәlәrin maliyyә nazirlәri
D) Üzv ölkәlәrin sәfirlәri
E) Üzv ölkәlәrin rәhbәrlәrinin Şurası
519) Sual:ASEANa hansı ölkәlәr daxildir?
A) İndoneziya, Vyetnam, Yeni Zenlandiya
B) Tayland, Vyetnam, Çin
C) Bruney, Vyetnam, Filippin
D) Sinqapur, Yaponiya, Yeni Zenlandiya
E) Sinqapur, Bruney, Cәnubi Koreya
520) Sual:YUNKTAD nәdir?
A) Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT Konfransı
B) Şimali Amerika Azad Ticarәt Birliyi
C) İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
D) Cәnubi Asiya ölkәlәr Birliyi
E) Karib hövzәsi ölkәlәrinin birliyi
521) Sual: әrәb Mәğribi İttifaqına daxil olan ölkәlәr hansılardır?
A) Küveyt, Qatar, Konqo
B) Çad, MAR, Ekvatorial Qvineya
C) Qabon, Kamerun, Konqo
D) Әlcәzair, Liviya, Mavritaniyta, Mәrakeş, Tunis
E) Küveyt, Konqo, MAR, Tunis

522) Sual:Sakit Okeanda Azad ticarәt zonalarının yaradılması haqqında proqramın әsas
istiqamәtlәri:
A) Ticarәt vә investisiya sahәsindә informasiya mübadilәsi, kadrların hazırlanması
B) Rüsumların azaldılması, xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması, sәnaye standartlarının
uyğunlaşdırılması
C) Texnoparkların yaradılması, rüsumların azaldılması
D) Kapital bazarının liberallaşdırılması, kadrların hazıtrlanması
E) Gömrük rüsumlarının artırılması
523) Sual:AsiyaSakit Okean İqtisadi Birliyinin strukturu
A) Katiblik, Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә, Yüksәk nümayәndәlәr qrupu, İşçi qrupu
B) Tәhlükәsizlik Şurası, Katiblik, Baş Assambleya, Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә
C) Qәyyumluq Şurası, İşçi qrupları, İxtisaslaşmış İdarәlәr
D) Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә, Tәhlükәsizlik Şurası, Beynәlxalq mәhkәmә, Sosial Şura
E) Qәyyumluq Şurası, İşçi qrupları, Beynәlxalq mәhkәmә
524) Sual:ASEANa daxil olan ölkәlәr qrupunu seçin:
A) Sinqapur, İndoneziya, Hindistan, Tayland
B) Tayland, Laos, Çin, Malayziya
C) Kamboca, İndoneziya, Tayland, Malayziya
D) Bruney, Avstraliya, Tayland, Malayziya
E) Çin, Kamboca, Sinqapur
525) Sual:YUNKTADa üzvlük hansı ölkәlәr üçün açıqdır?
A) Yalnız keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün
B) Yalnız inkişaf etmiş ölkәlәr üçün
C) Yalnız İEOÖ üçün
D) BMTnin üzvü olan istәnilәn ölkә üçün
E) Yalnız Aİ ölkәlәri üçün
526) Sual:BMT sistemindә YUNKTAD hansı rolu daşıyır?
A) Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi
B) Xüsusi sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrir
C) YUNKTADın sәnәdlәrini tәsdiq edir
D) Davamlı inkişafın, maliyyәlәrin, texnologiyaların, investisiyaların vә ticarәtin inkişafı problemlәri
üzrә koordinasiya mәrkәzi rolunu
E) Sadalanmış variantların heç biri düzgün deyil
527) Sual:YUNKTADın icraçı orqanı:
A) Üzv olan ölkәlәrin konfransı
B) İnkişaf vә Ticarәt üzrә Şura
C) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
D) Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz
E) YUNKTADın Beynәlxalq Bürosu

528) Sual:YUNKTADın әsas mәsәlәlәrindәn biri aşağıdakıdır:
A) Beynәlxalq münasibәtlәrin inkişafı mәsәlәlәrindә mәslәhәtlәrin işlәnmәsi
B) Әmtәә vә xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması
C) Bütün ölkәlәr üçün bәrabәr ticarәt şәrtlәrinin tәminatı
D) Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi
E) Sadalanmış varianların heç biri
529) Sual:YUNKTAD harada yerlәşir?
A) Cenevrәdә
B) Parisdә
C) Vyanada
D) Londonda
E) NyuYorkda
530) Sual:YUNKTAD – belә tәşkilatdır: 1. Nümayәndәlik 2. Hәrtәrәfli 3. Ticariiqtisadi 4. Muxtar
A) 1,2,3
B) 1,2.4
C) 3.4,5
D) 2,4,5
E) 1,2,5
531) Sual:YUNKTADın ali idarәedici orqanı:
A) Üzv olan ölkәlәrin konfransı
B) İnkişaf vә ticarәt Şurası
C) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
D) Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz
E) YUNKTADın Beynәlxalq Bürosu
532) Sual:YUNKTAD neçәnci ildә yaranıb?
A) 1950
B) 1952
C) 1948
D) 1960
E) 1964
533) Sual:YUNKTAD tәrәfindәn qәbul edilmiş ümumi prefirensiya sistemi nәyi nәzәrdә tutur?
A) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin endirilmәsini
B) İştirakçı ölkәlәrә mәslәhәtlәrin tәqdim olunmasını
C) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn qarşılıqsız әsaslarda gömrük tariflәrinin endirilmәsini vә
ya lәğvini
D) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin lәğvini
E) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin artırılmasını
534) Sual:Federativ konsepsiyanın әsasları :
A) interasiyanı iqtisadi vә siyasi yox, federativ kimi qiymәtlәndirir

B) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
C) vahid iqtisadi zonanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
D) inteqrasiyanı, hökumәtin әmәkdaşlığının nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırır
E) iki – üç lokomotiv ölkә varlığı vә onlarda inteqrasiya mәkanının forlamaşması
535) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın sktruktur konsepsiyasının әsasına aiddir :
A) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
B) vahid iqtisadi mәkanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
C) inteqrasiyanı, hökumәtin әmәkdaşlığının nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırır
D) iki – üç lokomotiv ölkә varlığı vә onlarda inteqrasiya mәkanının forlamaşması
E) interasiyanı iqtisadi vә siyasi yox, federativ kimi qiymәtlәndirir
536) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın konsepsiyasına aiddir :
A) bazar konsepsiyası
B) marjinal konsepsiyası
C) liberal konsepsiya
D) marksist konsepsiya
E) keynes konsepsiyası
537) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın konsepsiyasına aiddir :
A) gömrük birliyi konsepsiyası
B) bazar konsepsiyasi
C) dirijizm konsepsiyası
D) struktur konsepsiyası
E) liberal konsepsiya
538) Sual:İnteqrasiyanın bazar konsepsiyasının mahiyyәti :
A) vahid regional istehsalat komplekslәrinin formalaşmasına kömәk edir
B) әsasların yaradılması nәzәrdә tutulur
C) vahid iqtisadi zonanın vә gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir
D) inteqrasiyanı, siyasi vә iqtisadi yox, federativ kimi görür
E) inteqrasiyaya, bazar gücünün milli vә dövlәt sәrhәdlәrindәn kәnara çısması kimi baxır
539) Sual:Tәrkisilah olmaq haqqında mәsәlәlәr nә vaxt yarandı?
A) 80  ci illәrdә
B) 50 – ci illәrdә
C) 60 – cı illәrdә
D) 70 – ci illәrdә
E) 40 – cı illәrdә
540) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın әsas mәqsәdinә aid deyil :
A) istehsalda daha böyük effektә nail olmaq
B) әlverişli xarici mühitin yaradılmalası
C) transmilli xәrclәrin azaldıması vә bazarın genişlәndirilmәsi hesabına iqtisadi üstünlüklәrdәn
istifadә

D) ticarәt siyasәtinin mәsәlәlәrinin hәlli
E) beynәlxalq konfliktlәrin aradan qaldırılması
541) Sual:İnteqrasiya prosesinin iştirakçılarına vә tәşkilatçılarına aid deyil :
A) Partiyalar
B) Hökumәt
C) Siyasi tәşkilatlar
D) İctimai tәşkilatlar
E) TMK
542) Sual:Sadalanan faktorlardan hansıları dezinteqrasiya faktorlarına aid deyil?
A) TMK
B) ideoloji fikir ayrılığı
C) siyasi qeyri sabitlik
D) ölkәlәrarası әnәnәvi konfliktlәr
E) dünyavi dinlәr
543) Sual:Sadalanan faktorlardan hansı dezinteqrasiya faktorlarına daxildir?
A) Dövlәtlәr arasında әnәnәvi konfliktlәr
B) TMK
C) ETİ
D) BӘB
E) uzunmüddәtli әmәkdaşlıq
544) Sual:Bәynәlmilәşdirmәnin inkişafına nә şәrait yaradır?
A) TMK
B) siyası tәşkilatlar
C) ETT
D) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
E) ETİ
545) Sual:İqtisadi inteqrasiya sadalanan hansı fakotrlarla müәyyәn olunmur?
A) rәqabәt sәviyyәsinin aşağı salınması
B) milli iqtisadiyyatın açıqlıq sәviyyәsinin artırılması
C) öz xarakterinә uyğun ümumdünyavi elmi – texniki inqilab
D) BӘB – in dәrinlәşdirilmәsi
E) tәsәrrüfat hәyatının daha da beynәlmilәllәşdirilmәsi
546) Sual:İqtisadi inteqrasiya :
A) tәsәrrüfat mexanizmlәrinin yaxınlaşdırılmasını , beynәlxalq tәşkilatlarla tәnzimlәnmәsi qәbul
olunmuş vә beynәlxalq razılaşma formasına uyğunlaşdırılması üçün, ölkәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin
prosesi
B) beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
C) hökumәt birliklәrinin yaradılması
D) konfederativ vә federativ hökumәtlәrin yaradılma prosesi

E) ölkәlәrdә ETT – nin stimullaşdırılması
547) Sual:Hansı nәzәriyyә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә aiddir?
A) “bәrabәrsürәtli inteqrasiya”nәzәriyyәsi
B) tәqibetmә inkişafı nәzәriyyәsi
C) “öz gücünә kollektiv dayaq” nәzәriyyәsi
D) gömrük birliyi nәzәriyyәsi
E) Dirijizm nәzәriyyәsi
548) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin inteqrasiya nәzәriyyәsinә hansı nәzәriyyәlәri aid etmәk
olar?
A) öz gücünә kollektiv istinad vә tәqibetmә inkişafı nәzәriyyәlәri
B) Ribçinski vә Hekşer Olin nәzәriyyәsi
C) Neokeynes vә Neoliberalizm nәzәriyyәlәri
D) Monetarizm vә Dirijizm nәzәriyyәlәri
E) “öz gücünә kollektiv dayaq” vә Merkantilizm nәzәriyyәsi
549) Sual:Tәqibetmә inkişafı harda hәyata keçirilir?
A) Şәrqi Avropa ölkәlәrindә
B) Qәrbi Avropa ölkәlәrindә
C) Afrika ölkәlәrindә
D) Şimali Amerika ölkәlәrindә
E) Latın Amerika ölkәlәrindә
550) Sual:Tәqibetmә inkişafı nәzәriyyәsinin mәzmunu :
A) iki – üç lokomotiv ölkә varlığı vә onlarda inteqrasiya mәkanının forlamaşması
B) yeni inkişaf mәnbәlәrinin formalaşması üçün iki vә daha artıq ölkәnin tәsәrrüfatının
birlәşdirilmәsi
C) vahid regional istehsal birliklәrinin formalaşdırılmasının vacibliyi
D) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәviyyәsinә çatmaq üçün , kasıb, inkişaf etmәmiş ölkәlәrin öz
bazarlarının birlәşdirmәsi
E) digәr ölkәlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
551) Sual:Gömrük birliyi konsepsiyası nәyi irәli sürür?
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәviyyәsinә çatmaq üçün , kasıb, inkişaf etmәmiş ölkәlәrin öz
bazarlarının birlәşdirmәsi
B) yeni artım mәnbәlәrinin yaradılması mәqsәdilә 2 vә daha çox ölkәnin tәsәrrüfatlarının
birlәşdirilmәsi
C) vahid iqtisadi mәkanın vә vahid gömrük sahәsinin yaradılmasının vacibliyi
D) vahid regional istehsal kompleklәrinin yaradılmasının vacibliyi
E) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
552) Sual:Dirijit konsepsiyasının mahiyyәti :
A) hökumәtin iqtisadiyyata qarışmaması
B) inteqrasiyanın, hökumәtin qarşılıqli әlaqәsinin nәticәsi vә prosesi kimi әsaslandırılması
C) vahid iqtisadi mәkanın vә vahid gömrük sahәsinin yaradılmasının vacibliyinin qeyd olunması

D) yeni artım mәnbәlәrinin yaradılması mәqsәdilә 2 vә daha çox ölkәnin tәsәrrüfatlarının
birlәşdirilmәsi
E) digәr hökümәtlәrin milli iqtisadiyyata qarışması
553) Sual:Latın dilindәn tәrcümәdә  integratio terminin mәnası;
A) ayrı ayrı hissәlәrin bir bütöv halında birlәşdirilmәsi
B) tәkmillәşditilmә
C) idarәetmә
D) beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
E) elementlәrin ayrı – ayrı hissәlәrә bölünmәsi
554) Sual:2003 – cü il Baltik sammitindә ASEAN hansı qәrarı qәbul edib?
A) 2020 ci ilә ASEAN nın iqtisadi, siyasi vә sosial birlik kimi formalaşdırılması haqqında tarixi
qәrar verilib
B) 15 il әrzindә AFTA nın azad iqtisadi zona kimi forlaşdırılmasının hәlli
C) 2020 – ci ilә qәdәr Şәrqiasiya birliyinin formalaşdırılması haqqında prinsipial qәrar qәbul edilib
D) Cәnubiamerika xalqlarının birliyinin formalaşdırılmasının hәlli
E) NAFTAnın yaradılması haqqında qәrarın qәbulu
555) Sual:ASEAN investisiya zonasının formalaşdırılması haqqında müqavilә imzalanib:
A) 1998
B) 2005
C) 1993
D) 1991
E) 1992
556) Sual:Afrikada inteqrasiya proseslәri nә vaxt başlayıb?
A) XX әsrin 60 cı illәrinin әvvәllәrindә
B) XIX әsrin 60 cı illәrinin әvvәlәrindә
C) XX әsrin 90 cı illәrinin sonlarında
D) XIX әsrin 90 cı illәrinin sonlarında
E) XIX әsrin 70 ci illәrinin әvvәllәrindә
557) Sual:ATES ölkәlәrinin 2010 2020ci illәrdә azad iqtisadi zona vә kapitalın hәrәkәtinin
yaradılmasına hazır olması nә vaxt qәbul olunub?
A) 1994 – cü ildә Boqor sammiti
B) 1996 – cı ildә Filippin sammiti
C) 1992 – cı ildә Sinqapur sammiti
D) 2003 – cü ildә Baliya sammiti
E) 2005 – ci ildә Bankok sammiti
558) Sual:ASEAN nın 1967ci il Bankok deklarasiyasında müәyyәn olunmuş әsas mәqsәdlәri:
A) ümumi mәhsul, xidmәt, kapital bazarının yaradılması
B) CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrindә hәrbi siyasi stabillik; gömrük birliyinin yaradılması, ölkәlәrin
iqtisadi artimina kömәklik

C) iqtisidadi, valyuta vә siyasi birliyin formalaşdırılması
D) 10 il әrzindә ticarәt vasitәsilә tariflәrin lәğv olunaraq azad iqtisadi zonanın yaradılması
E) әhalinin sosial rifahının artırılması, milli iqtisadiyyatların yaxınlaşdırılması
559) Sual:1991ci ilSeuldeklarasiyasındagöstәrilmiş, ATES Forumununfәaliyyathәdәflәri;
A) bütün cavablar düzdür
B) ölkәlәrin yüksәk iqtisadi qarşılıqlı asılılığını nәzәrә alaraq ticarәtin çoxtәrәfli sisteminin
bәrkidilmәsi
C) ticarәt vә investisiya liberizasiyasının keçirilmәsi
D) ölkәlәrin iqtisadi artımına kömәk
E) ATES ölkәlәri arasında ticarәtin genişlәndirilmәsi
560) Sual:Dünyaüzrә mal ixracınınneçәfaizi ATES ölkәlәrininpayınadüşür?
A) 50%
B) 31%
C) 21%
D) 45%
E) 75%
561) Sual:Dünyaüzrә ÜDMninneçәfaizi ATES ölkәlәrininpayınadüşür?
A) 95%
B) 50%
C) 35%
D) 25%
E) 75%
562) Sual:Göstәrilәnölkәlәrdәnhansı AsiyaSakit Okean regionuna aid deyil?
A) Danimarka, Hollandiya
B) Avstraliya, Rusiya
C) İndoneziya, Filippin
D) Çin, İtaliya
E) Çin , Rusiya
563) Sual:NAFTA yaradıcılarınınplanınagörә, ŞimaliAmerikaümumibazarıhansıilәtәsadüfedir?
A) 2010
B) 2005
C) 2000
D) 2020
E) 2002
564) Sual:KanadavәABŞ arasındaticarәtinәsasınıtәşkiledir:
A) elektronika
B) inşaatmaterialları
C) kәndtәsәrrüfatımalları
D) avtomobilvәnәqliyyatavadanlıqları

E) gübrә
565) Sual:NAFTAnıntәrkibinәdaxildir: 1.ABŞ 2.Kanada 3.Argentina 4. Almaniya 5.Belçika 6.
Meksika
A) 1,2,6
B) 2,3,5
C) 1,3,4
D) 1,2,5
E) 3,4,5
566) Sual:1988ci ildәn, Meksikayaqoyulanxariciinvestisiyarın 80%
ihansıölkәtәrәfindәnqoyulmuşdur?
A) Kanada
B) ABŞ
C) Yaponiya
D) Almaniya
E) Latın Amerikasıölkәlәri
567) Sual:NAFTAnınyaradılmasımüqavilәsininprinsipialәsasları
A) etaplı, 15 ilәrzindәgömrüktariflәrininvәqeyriticariqadağalarınaradanqaldırılması
B) investisiyarejimininliberallaşdırılması
C) intellektualmülkiyyәtinyüksәksәviyyәdәmüdafiәsinintәminedilmәsi
D) әtrafmühitinqorunmasınadairlayihәnin, birgәhazırlanması
E) bütünsadalananbәndlәr
568) Sual:NAFTA –
nınyaradılmasındansonragәlirlәrinzәmanәtliartmasıAmerikaiqtisadiyyatınınbusektorundagözlәnilir
A) elektronikaistehsalı
B) kompyutertәchizatı
C) inşaatmaterialları
D) avtomobilehtiyyathissәlәri
E) yuxarıdasadalanmışlarınhamısı
569) Sual:ABŞ, Kanada, Meksika hansı inteqrasiya qruplaşmasına aiddirlәr:
A) ATES
B) MERKOSUR
C) ASEAN
D) NAFTA
E) ŞOS
570) Sual:NAFTAdan, әvvәlcә әn az xeyir götürür :
A) ABŞ vә Meksika
B) ABŞ
C) Meksika
D) Göstәrilәnlәrdәn heç biri

E) Kanada
571) Sual:NAFTA çәrçivәsindә Kanadaya aid deyil :
A) yetişdirilmiş 60% kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının rәqabәt gücünün itirmәsi
B) Meksikayla әmәkdaşlıqda lqot şәrtlәr
C) Kanada üçün ixracın artırılma imkanları
D) әmәk xәrclәrinin azaldılması
E) Kanada vә ABŞ arasında daha sıx әlaqәlәr yaranır
572) Sual:Niyә görә Kanada öncә NAFTAdan daha az faydalana bilir?
A) Kanadanın NAFTAda işstirakda marağının olmaması;
B) ABŞla düşmәn münasibәtlәr;
C) Kanadanın MERKSOURa inteqrasiyası;
D) Bu razılıqda pssiv iştirak etdiyinә görә;
E) iqtisadiyyatı ABŞla yaxından әlaqәli, Meksika ilә isә nәzәrә çarpmır
573) Sual:1988ci ildә azad ticarәt zonasının yaradılması barәdә NAFTA razılığı imzalandı:
A) ABŞ vә Kanada arasında;
B) Meksika vә ABŞ arasında;
C) Kanada vә Meksika arasında;
D) Meksika, Kanada vә ABŞ arasında;
E) ABŞ vә Braziliya arasında.
574) Sual:NAFTA müqavilәsi imzalanana qәdәr Meksika vә Kanada çәkinirdilәr:
A) Pul vahidlәrinin devaluasiyasından;
B) Belә әmәkdaşlıqda iqtisadi azadlığın itirilmәsi
C) “AĞ KÖYNӘKLӘRİN” ( mütәxәssislәrin) emiqrasiyasından
D) Yerli kompaniyaların ABŞ investorları tәrәfindәn ö
E) yeni malların axını.
575) Sual:Meksika üçün NAFTA çәrçivәsindә mәnfi tәrәflәr:
A) Kapitalın miqrasiyasının liberallasşdırılması hesabına böyük maliyyә axınlarının qәbulu
B) Meksikada mәşğulluğun artımı vә yeni texnologiyaların gәlişi;
C) ABŞ vә Kanada tәrәfdәn yüksәk rәqabәt;
D) amaktutumlu, elmtutumlu vә çirkli istehsalın Meksikaya keçirilmәsi
E) Bazarın yeni mәhsullarla (mallarla) tәmini
576) Sual:NAFTAnın iqtisadi lideri:
A) ABŞ
B) Kanada
C) Meksika
D) Argentina
E) hamısı bәrabәrdir.
577) Sual:NAFTA şәrait yaradır:

A) Dünya neft bazarlarında qiymәtlәrin stabilliyinin tәşkilinә
B) Kanada vә Meksika arasında rüsumsuz ticarәtә
C) NAFTA ölkәlәrinin milli iqtisadiyyatlarında xarici ölkәlәrin effektiv funksiyalaşdırılması
D) Bütün ölkәlәr arasında yeganә idarәetmә valyutasının yaradılması;
E) NAFTA vә AB ölkәlәrinin iqtisadiyyatlarının yaxınlaşması
578) Sual:NAFTAnın әsas vәzifәlәrinә aid deyil:
A) Dünya Neft bazarlarında qiymәtlәrin stabilliyinin tәşkili;
B) mәhdudiyyәtlәrdәn azadolma
C) 1994cü ilin әvvәllәrindәn başlayaraq sәnaye vә әrzaqmallarının rüsumunun65% endirilmәsi;
D) 15 il әrzindә 3 üzv arasında bütün ticari maneәlәrin aradan qaldırılması;
E) Hazır әl işlәrinin alış verişi
579) Sual:NAFTA razılaşması imzalanmışdır:
A) 1993
B) 1991
C) 1992
D) 1995
E) 1998
580) Sual:NAFTAnın әsas mәqsәdi:
A) Regionda sülhün ve sabitliyin yaradılması, BMT prinsiplәrinә riayәt olunması;
B) İnvestisiyaların cәlb olunması vә üzv ölkәlәr arasında mal ticarәtinin aparılmasında maneәlәrin
aradan qaldırılması;
C) Tәrәflәr arasında mövcud münasibәtlәrin möhkәmlәndirilmәsi vә regionlararası assosasiyaların
yaradılmasını mümkün edәn şәrtlәrin hәyata keçirilmәsi;
D) GATT/WTO(UTT) normalarına әsasәn azad, açıq ticarәt rejiminin tәşkili;
E) Proteksionizm siyasәtinin yaradılması.
581) Sual:Corc Buşun tәşәbbüsü nәyә istiqamәtlәnirdi?
A) ABŞın istehsalını dünya sәviyyәsinә çıxartmaq
B) ABŞın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәk
C) Şimali Amerikada ABŞın iqtisadiyyatını möhkәmlәndirmәk
D) ABŞın mövqeyini bütün dünyada möhkәmlәndirmәk
E) ABŞın mövqeyini Latın Amerikasında möhkәmlәndirmәk
582) Sual: MERKOSURun yaranma sazişindә nәzәrә alınmışdır:
A) Üzv ölkәlәrin ticarisiyasi münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
B) Bütün rüsum vә tariflәrin lәğvi
C) İqtisadi inkişaf
D) Latın Amerikasının bütün ölkәlәrindә azad ticarәt
E) Gömrük rüsumlarının tәtbiqi
583) Sual: Asiya dördbucağı hansıdır?
A) YaponyaÇinAsiyaSakit Okean iqtisadi әmәkdaşlığıASEAN

B) YaponiyaÇinKoreyaASEAN
C) YaponiyaÇinYSÖASEAN
D) YaponiyaKoreyaYSÖAsiyaSakit Okean İqtisadi Әmәkdaşlığı
E) KoreyaÇinYSÖASEAN
584) Sual:ASEANın Baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Sinqapurda
B) Cakartada
C) Kanberrada
D) Tokioda
E) Seulda
585) Sual:1989cu ildә Kanberrada (Avstraliya) keçirilәn Asiya Sakit Okean iqtisadi әmәkdaşlığının
Nazirlәr konfransında hansı tәsisçi ölkәlәr iştirak etmişdir?
A) Avstraliya, ABŞ, Yaponiya
B) Avstraliya, Yeni Zenlandiya, Meksika
C) Cәnubi Koreya, Meksika, Argentina
D) ABŞ, Yaponiya, Hindistan
E) Avstraliya, ABŞ, Argentina
586) Sual:ASEANın ali orqanıdır:
A) Üzv ölkәlәrin liderlәrinin sammiti
B) Üzv ölkәlәrin xarici işlr nazirlәri
C) Üzv ölkәlәrin maliyyә nazirlәri
D) Üzv ölkәlәrin sәfirlәri
E) Üzv ölkәlәrin rәhbәrlәrinin Şurası
587) Sual:ASEANa hansı ölkәlәr daxildir?
A) İndoneziya, Vyetnam, Yeni Zenlandiya
B) Tayland, Vyetnam, Çin
C) Bruney, Vyetnam, Filippin
D) Sinqapur, Yaponiya, Yeni Zenlandiya
E) Sinqapur, Bruney, Cәnubi Koreya
588) Sual:YUNKTADa daxil olan ölkәlәr
A) İspaniya, Çad, Kanada
B) Әlcәzair, Avstraliya, Konqo, İtaliya
C) Qabon, Kamerun, Konqo, MAR, Çad, Ekvatorial Qvineya
D) Kamerun, Avstriya, Qabon
E) Qabon, Konqo, Vyetnam
589) Sual:YUNKTAD nәdir?
A) Mәrkәzi Afrikanın Gömrük vә İqtisadi İttifaqı
B) Şimali Amerika Azad Ticarәt Birliyi
C) İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

D) Cәnubi Asiya ölkәlәr Birliyi
E) Karib hövzәsi ölkәlәrinin birliyi
590) Sual: әrәb Mәğribi İttifaqına daxil olan ölkәlәr hansılardır?
A) Küveyt, Qatar, Konqo
B) Çad, MAR, Ekvatorial Qvineya
C) Qabon, Kamerun, Konqo
D) Әlcәzair, Liviya, Mavritaniyta, Mәrakeş, Tunis
E) Küveyt, Konqo, MAR, Tunis
591) Sual: Qızıl inkişaf üçbucağı na daxil olan ölkәlәr:
A) ABŞ, Yaponiya, ÇXR
B) Venesuela, Kolumbiya, Sinqapur
C) İndoneziya, Malayziya, Sinqapur
D) Yaponiya, Meksika, Çili
E) ABŞ, İndoneziya, Çili
592) Sual:Sakit Okeanda Azad ticarәt zonalarının yaradılması haqqında proqramın әsas
istiqamәtlәri:
A) Ticarәt vә investisiya sahәsindә informasiya mübadilәsi, kadrların hazırlanması
B) Rüsumların azaldılması, xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması, sәnaye standartlarının
uyğunlaşdırılması
C) Texnoparkların yaradılması, rüsumların azaldılması
D) Kapital bazarının liberallaşdırılması, kadrların hazıtrlanması
E) Gömrük rüsumlarının artırılması
593) Sual:AsiyaSakit Okean İqtisadi Birliyinin strukturu
A) Katiblik, Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә, Yüksәk nümayәndәlәr qrupu, İşçi qrupu
B) Tәhlükәsizlik Şurası, Katiblik, Baş Assambleya, Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә
C) Qәyyumluq Şurası, İşçi qrupları, İxtisaslaşmış İdarәlәr
D) Ticarәt vә Sәrmayәlәr üzrә Komitә, Tәhlükәsizlik Şurası, Beynәlxalq mәhkәmә, Sosial Şura
E) Qәyyumluq Şurası, İşçi qrupları, Beynәlxalq mәhkәmә
594) Sual:Azad Ticarәt Zonası layihәsi ilk dәfә neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1987
B) 1988
C) 1990
D) 1980
E) 1995
595) Sual:ASEANa daxil olan ölkәlәr qrupunu seçin:
A) Sinqapur, İndoneziya, Hindistan, Tayland
B) Tayland, Laos, Çin, Malayziya
C) Kamboca, İndoneziya, Tayland, Malayziya
D) Bruney, Avstraliya, Tayland, Malayziya

E) Çin, Kamboca, Sinqapur
596) Sual:YUNKTADa üzvlük hansı ölkәlәr üçün açıqdır?
A) Yalnız keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün
B) Yalnız inkişaf etmiş ölkәlәr üçün
C) Yalnız İEOÖ üçün
D) BMTnin üzvü olan istәnilәn ölkә üçün
E) Yalnız Aİ ölkәlәri üçün
597) Sual:BMT sistemindә YUNKTAD hansı rolu daşıyır?
A) Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi
B) Xüsusi sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrir
C) YUNKTADın sәnәdlәrini tәsdiq edir
D) Davamlı inkişafın, maliyyәlәrin, texnologiyaların, investisiyaların vә ticarәtin inkişafı problemlәri
üzrә koordinasiya mәrkәzi rolunu
E) Sadalanmış varianların heç biri düzgün deyil
598) Sual:İnkişaf vә Ticarәt üzrә Şura:
A) YUNKTADın siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinitәyin edir
B) Konfransın sessiyalararası dövründә işin fasilәsizliyini tәmin edir
C) Beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı mәsәlәlәri üzrә tәkliflәr hazırlayır
D) YUNKTADın sәnәdlәrini tәsdiq edir
E) Ölkәlәrin mövqeyinә dair müzakirәdә forum rolunda çıxış edir
599) Sual:YUNKTADın icraçı orqanı:
A) Üzv olan ölkәlәrin konfransı
B) İnkişaf vә Ticarәt üzrә Şura
C) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
D) Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz
E) YUNKTADın Beynәlxalq Büros
600) Sual:YUNKTADın әsas mәsәlәlәrindәn biri aşağıdakıdır:
A) Beynәlxalq münasibәtlәrin inkişafı mәsәlәlәrindә mәslәhәtlәrin işlәnmәsi
B) Әmtәә vә xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması
C) Bütün ölkәlәr üçün bәrabәr ticarәt şәrtlәrinin tәminatı
D) Vahid gömrük qaydalarının işlәnmәsi
E) Sadalanmış varianların heç biri
601) Sual:YUNKTAD harada yerlәşir?
A) Cenevrәdә
B) Parisdә
C) Vyanada
D) Londonda
E) NyuYorkda

602) Sual:YUNKTAD – belә tәşkilatdır: 1. Nümayәndәlik 2. Hәrtәrәfli 3. Ticariiqtisadi 4. Muxtar
A) 1,2,3
B) 1,2.4
C) 3.4,5
D) 2,4,5
E) 1,2,5
603) Sual:YUNKTADın ali idarәedici orqanı:
A) Üzv olan ölkәlәrin konfransı
B) İnkişaf vә ticarәt Şurası
C) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
D) Beynәlxalq Ticarәt üzrә Mәrkәz
E) YUNKTADın Beynәlxalq Bürosu
604) Sual:YUNKTAD neçәnci ildә yaranıb?
A) 1950
B) 1952
C) 1948
D) 1960
E) 1964
605) Sual:YUNKTAD tәrәfindәn qәbul edilmiş ümumi prefirensiya sistemi nәyi nәzәrdә tutur?
A) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin endirilmәsini
B) İştirakçı ölkәlәrә mәslәhәtlәrin tәqdim olunmasını
C) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn qarşılıqsız әsaslarda gömrük tariflәrinin endirilmәsini vә
ya lәğvini
D) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin lәğvini
E) İEÖlә ticarәtdә bütün İEOÖ tәrәfindәn gömrük tariflәrinin artırılmasını
606) Sual:ABŞda hәr il struktur yenidәnqurmaya nә qәdәr pul xәrclәnir?
A) 70100 mlrd.dol.
B) 2040 mlrd.dol.
C) 4060 mlrd.dol.
D) 100200 mlrd.dol.
E) 3070 mlrd.dol.
607) Sual:ABŞda xarici birbaşa kapital qoyuluşları üçün qurulmuşdur?
A) Milli rejim
B) Bütün vergilәrin lәğvi
C) Xarici rejim
D) Beynәlxalq rejim
E) Yeni rejimin qәbulu
608) Sual:Hansı ildәn başlayaraq Amerikanın birbaşa investisiyalarının yarışı yerli şәriklәrlә qarışıq
müәssisәlәr formalaşmasında hәyata keçirilir?

A) 1965ci il
B) 1977ci il
C) 1943cü il
D) 1959cu il
E) 1948ci il
609) Sual:ABŞın nәhәng ticarәt şәriklәri hansı ölkәlәrdir?
A) Kanada,Meksika, Yaponiya, Almaniya, Cin
B) Qatar,Küveyt, Banqladeş, Efiopiya, Yaponiya
C) Çad,Somali, Braziliya, Argentina, Meksika
D) Bruney, Qatar, Britaniya, Küveyt, BӘӘ
E) İngiltәrә, Meksika, Rusiya, Qazaxıstan
610) Sual:alıcılıq qabiliyyәtinin pariteti üzrә hansı iki ölkә Yaponiyadan geri qalır?
A) ABŞ, Çin
B) ABŞ,Almaniya
C) Almaniya,Çin
D) Almaniya,Hindistan
E) ABŞ, Hindistan
611) Sual:Yaponiyada istehlak tәlәbinin әhәmiyyәtli genişlәnmәsi ilә nәticәlәnәn islahatlar.
A) Pul islahatı
B) Aqrar islahat
C) Vergi islahatı
D) Hәrbi islahat
E) Ticarәt islahatı
612) Sual:Yapon iqtisadi modelinin mahiyyәti
A) Xarici investisiyalar üçün iqtisadiyyatın açıqlığı vә eyni zamanda xüsusi sektor üzәrindә dövlәtin
nәzarәtinin zәiflәdilmәsi
B) Sahibkarlıqfәaliyyәtinin hәvәslәndirilmәsi
C) Xüsusi biznes marağının mәhdudlaşdırılması
D) İxraca meyllәnәn iqtisadi siyasәt
E) İqtisadiyyatın bağlılığı
613) Sual:Müharibәdәn sonrakı vaxtda Yaponiya iqtisadiyyatının inkişaf mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı 1.
islahatların hәyata keçirilmәsi 2. 90cı illәrin böhranı vә ondan növbәti çıxış 3. bәrpa dövrü 4.
Yüksәk artım tempi dövrü 5. Yanacağın qiymәt artımına adaptasiyası vә iqtisadiyyatın
beynәlmilәllәşmәsi dövrü
A) 1.3.4.2.5.
B) 1.3.5.4.2.
C) 3.4.1.5.2.
D) 5.2.3.1.4.
E) 3.1.4.5.2.
614) Sual:Yapon möcüzәsinin başlıca iqtisadi hәrәkәtverici qüvvәsi: 1. Daxili istehlakın artımı 2.

Böyük miqdarda malların ixracı 3. Aparıcı texnologiyaların ixracı 4. Kapital qoyuluşunun artımı 5.
amerikanın iqtisadi kömәyi
A) 2,3
B) 1,4
C) 1,5
D) 4,5
E) 2,4
615) Sual:ABŞın ümumi idxalının dәyәrindә elm tutumlu mәhsulların payı.
A) 28%
B) 22%
C) 47%
D) 35%
E) 14%
616) Sual:Bu ölkәlәrdәn hansı elm tutumlu mәhsulların nәhәng ixracatçısıdır?
A) ABŞ
B) İsveçrә
C) Gürcüstan
D) Somali
E) Yunanıstan
617) Sual:Şәrqi Asiyanın hansı 2 ölkәsi Yaponiyanın dünya bazarında mövqeyinin
möhkәmlәnmәsindәn sonra onun iqtisadi siyasәtini ümumilәşdirdi vә istifadә etdi: 1. Çin 2. Koreya
Respublikası 3. KXDR 4. Tayvan 5. Vyetnam
A) 1,3
B) 2,4
C) 2,3
D) 1,2
E) 1,4
618) Sual:İsveçrә modeli üçün nә xarakterikdir?
A) Әmәk mәhsuldarlığının artımından әhalinin hәyat sәviyyәsinin geri qalmasıxarakterizә olunur.
B) Yüksәk hәyat sәviyyәsinin tәminatı funksiyasının xüsusi müәssisәlәrin üzәrinә düşmәsi
C) Әhalinin az tәminatlı tәbәqәsinin xeyrinә milli gәlirin yenidәn bölüşdürülmәsi hesabına әmlak
qeyribәrabәrliyinin ixtisarı
D) Orta vә kiçik sahibkarlığın inkişafı
E) Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsi
619) Sual:Aşağıda adlandırılanlar hansı modelә aid edilir? 1. Ölkәlәnin sabit iqtisadi inkişafına nail
olan olmağa әsaslanan 2. fәal sosial siyasәtin hazırlanmasına 3. Orta vә kiçik sahibkarlığın inkişafına
A) Amerika
B) Alman
C) Yapon
D) İsveçrә
E) Asiya

620) Sual:Amerika modeli sistemi әsaslanır?
A) Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsinә
B) Әmәk mәhsuldarlığının artımı ilә әmәk haqqı arasında böyük fәrqә.
C) Ölkәnin sabit iqtisadi inkişafına nail olmağa
D) Әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsindә fәrqlәrin aşağı salınmasına istiqamәtlәnәn,fәalsosialsiyasәtә
E) Sosial bәrabәrlik mәsәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә
621) Sual:İnkişafın Amerika modelinә nәlәr aid deyil?
A) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәrtәrәfli hәvәslәndirilmәsi sisteminin qurulmasına
B) Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk sәviyyәsinә әsaslanmaqla
C) Sosial bәrabәrlik mәsәlәsinin qoyulmasına
D) Az tәminatlı qrupa әlverişli hәyat sәviyyәsinin yaradılmasına
E) Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsinә
622) Sual: Açıq iqtisadiyyat nәyi nәzәrdә tutur?
A) Milli istehsalçılar arasında rәqabәt zәiflәnmәsinә
B) Ticarәt balansının enmәsini
C) İxtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın dәrinlәşmәsini
D) İxrac göndәrişlәrinin ixtisar edilmәsini
E) Әhalinin hәyat sәviyyәsinin pislәşmәsini
623) Sual: Açıq iqtisadiyyatın sahәlәri qiymәtlәndirilә bilәr.
A) İşçi qüvvәsinin miqrasiyasıvәkapital qaçışının göstәricilәrinә әsasәn
B) Kapital cәlbinin emiqrasiyavә milli istehsala xarici texnologiyanın tәtbiqi göstәricilәrinә әsasәn.
C) İxrac kvotası vә adambaşına düşәn ixracın hәcmi göstәricilәrinә әsasәn
D) İstehsal amillәrinin mobilliyi vә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi göstәricilәrinә әsasәn
E) Elmi Tәdqiqat vә Tәcrübi Konstruktor işlәrinә ayrılan vәsaitlәrә әsasәn
624) Sual:Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modeli çox böyük olmayan sosial istiqamәtә malikdir?
A) Alman
B) Amerika
C) Yaponiya
D) İsveçrә
E) Asiya
625) Sual:İstehsal resurslarının tәcrübi istifadәsini әnәnәlәrlә, adәtlәrlә müәyyәn edәn iqtisadi
sistem.
A) Bazar
B) Әnәnәvi
C) Amirlik
D) Demokratik
E) Feodal
626) Sual:İqtisadi sistemlәrin dörd tipi:

A) Әnәnәvi, bazar, mәrkәzlәşdirilmiş, qarışıq
B) Demokratik, anarxiya, avtoritar, totalitar
C) Quldarlıq, feodal, kapitalist, kommunist
D) İnkişaf edәn, inkişaf etmiş, durğunlaşan, çürüyәn
E) Quldarlıq, feodal, demokratik, anarxiya
627) Sual:bazar iqtisadiyyatı amirlikdәn onunla fәrqlәnir ki, onda...
A) Nә istehsal etmәyi istehsalçı özü qәrarlaşdırır
B) Bölgü üzrә bütün müәssisәlәrin hәllini idarәetmәnin mәrkәzi orqanları yerinә yetirir
C) Әhalinin hәyat sәviyyәsi adambaşına düşәn istehsalın hәcmindәn asılı olur
D) Dövlәt istehsal olunan bütün nemәtlәri bölüşdürür
E) İstehsalın mühüm amili әmәkdir
628) Sual:qarışıq iqtisadiyyatda tәsәrrüfat subyekti kimi dövlәt etmәlidir:
A) Yalnız xüsusi biznesi investisiyalaşdırmalı
B) Xüsusi kapitalın mәnfәәtini mәhdudlaşdırmalı
C) Vahid mәrkәzdәn xüsusi biznesin müәssisәlәrini idarә etmәli
D) Xüsusi biznesin hәyata keçirә bilmәdiyi işlәri öz üzәrinә götürmәli
E) Yalnız xarici investisiyaları investisiyalaşdırmalı
629) Sual:İnzibatiamirlik iqtisadi sisteminin әlamәtlәrinә nәlәr aid deyil?
A) Vahid mәrkәzdәn bütün müәssisәlәrin birbaşa idarә edilmәsi
B) Dövlәt mәhsulların istehsalına vә bölgüsünә tam nәzarәt edir
C) Dövlәt aparatı әsasәn inzibati bölüşdürmә metodlarının kömәyilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә rәhbәrlik
edir
D) İqtisadiyyatın liberallaşması
E) Xüsusi mülkiyyәtin olmaması
630) Sual:Bazar iqtisadiyyatının әlamәtlәrinә hansılar aid deyil?
A) Şәxsi mәnafeyә әsaslanan
B) Hökumәtin rolunu mәhdudlaşdıran
C) Dövlәt planlaşdırması vasitәsilә iqtisadiyyata rәhbәrliyin mәrkәzlәşdirilmәsi
D) Xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan
E) Tәsәrrüfatın inkişafının yalnız qiymәt mexanizmi ilә tәnzimlәnmәsi
631) Sual:Xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan hansı iqtisadi sistemdә tәsәrrüfatın inkişafı tamamilә qiymәt
mexanizmi ilә tәnzimlәnir:
A) Bazar
B) İnzibatiamirlik
C) Anarxiya
D) Feodal
E) Әnәnәvi
632) Sual:hansı iqtisadiyyatda iqtisadi problemlәrin bir hissәsi bazarla, digәr hissәsi isә hökumәtlә
hәll edilir.

A) Totalitar
B) Әnәnәvi
C) Quldarlıq
D) Qarışıq
E) Avtoritar
633) Sual:әnәnәvi iqtisadiyyat sisteminin xarakterik cәhәtlәri hansılardır?
A) Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
B) Vahid iqtisadi mәrkәzin mövcudluğu
C) İqtisadi әlaqәlәrin açıqlığı
D) Fәrdlәrin özlәrinin әvvәlki birliklәrinә(icmalarına) malik olmaları
E) Texnika vә texnologiyanın yüksәk inkişafı
634) Sual: BP ekspertlәrinin tәqdimatı üzrә hansı ildә Azәrbaycanda xarici şirkәtlәrin investisiya
fәaliyyәtinin qanun layihәsi yenidәn tәrtib edilmişdir?
A) 2006cı ildә
B) 2004cü ildә
C) 2005ci ildә
D) 2007ci ildә
E) 2003cü ildә
635) Sual:Fransa iqtisadi modelinin әnәnәvi xüsusiyyәtlәri:
A) dövlәt sektorunun bir qәdәr az payı
B) xüsusi sektorun böyük payı
C) İxracdan güclü asılılıq
D) düzgün cavab yoxdur
E) dövlәt sektorunun böyük payı
636) Sual:Dünya istehsalında İtaliyanın payı:
A) 6%
B) 1%
C) 4,5%
D) 3%
E) 10%
637) Sual:Aşağıda adı çәkilәnlәrdәn hansılar ABŞın sahibkarlar cәmiyyәti modelinә aiddir?
A) Xüsusi sahibkarlığa azadlıq
B) Liberallaşma prinsipi
C) Bazar rәqabәti
D) Dövlәt vә bәlәdiyyә infrastrukturunun inkişafı
E) Neoliberallaşma prinsipi
638) Sual:Dünyanın 2№li iqtisadiyyatı:
A) Çin
B) ABŞ

C) ABŞ
D) Kanada
E) Avstraliya
639) Sual:Ölkәlәrin açıq iqtisadiyyatının dәrәcәsi çox hallarda asılıdır: 1. Ölkәnin coğrafi
mövqeyindәn 2. Sәnayenin inkişaf sәviyyәsindәn 3. Tәbii resurslarla tәminatından 4. әhalinin
sayından 5. әhalinin tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbindәn
A) 2.4.5
B) 1.2.3
C) 1.4.5
D) 3.4.5
E) 1.3.5
640) Sual:Fransa sәnayesindә xarici kapitalın payı.
A) 40%
B) 10%
C) 25%
D) 15%
E) 5%
641) Sual:Hansı ölkәnin valyutası vahid etalon sayılır ki, onunla bütün İEÖin valyutası
bәrabәrlәşdirilir?
A) İngiltәrә
B) Rusiya
C) Norveç
D) Bruney
E) ABŞ
642) Sual:Bu ölkә ayaqqabı istehsalı üzrә dünyada 2ci yeri, ixracı üzrә isә 1ci yeri tutur?
A) İtaliya
B) İspaniya
C) Koreya
D) Ekvador
E) Portuqaliya
643) Sual:Böyük Britaniyanın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi:
A) 13,4
B) 20,5
C) 30,1
D) 42,3
E) 35,7
644) Sual:Beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi nәdә özünü göstәrir?
A) Iqtisadi artım
B) Texniki tәrәqqi

C) Tәhsil sәviyyәsi
D) Iqtisadi tәrәqqi
E) Real әmәk haqqı
645) Sual:Avropaölkәlәrindәn hansı atom elektrikstansiyasında istehsal etdiyi elektrik enerjisinin
yüksәk hissәsini ayırır (75%)?
A) İtaliya
B) İsveç
C) Fransa
D) Hollandiya
E) Norveç
646) Sual:Avropada kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcmindә Fransanın tutduğu yer.
A) 5ci yer
B) 10cu yer
C) 1ci yer
D) 4cü yer
E) 3cü yer
647) Sual:Aşağıdakı xarakteristika hansı ölkәyә aiddir? Mәşhur aqrar ölkәdir; kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının böyük ixracatçısıdır; taxıl istehsalı üzrә dünyada 4cü, Avropada 1cidir; üzüm
istehsalı üzrә dünyada vә Avropada 2cidir; yetişdirilәn donuzların sayına görә dünyada vә Avropada
9cudur; KPCnin mövcudluğuna görә dünyada 13cü vә Avropada 2ci yerdәdir.
A) Albaniya
B) Portuqaliya
C) Böyük Britaniya
D) Fransa
E) İspaniya
648) Sual:Asiyanın yeni sәnaye ölkәsi hansıdır?
A) Monqolustan
B) Yaponiya
C) Çin
D) Cәnubi Koreya
E) Tayvan
649) Sual:3 güc mәrkәzlәrindәn birini göstәrin.
A) Cәnubi Asiya
B) Şimali Afrika
C) Avstraliya
D) Latın Amerikası
E) Qәrbi Avropa
650) Sual:2010cu ildә ABŞın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi
A) 37,1
B) 15,4

C) 17,6
D) 20,5
E) 25,4
651) Sual:Qәrbi Avropanın sosialiqtisadi modelinin Amerika vә Yaponiya modelindәn fәrqlәri: 1.
Üçukladlı tәsәrrüfat mexanizmindә yuxarı yarus (dövlәt tәnzimlәnmәsi sәviyyәsi) digәr mәrkәzi
qüvvәlәrә nisbәtәn böyük rol oynayır. 2. Qәrbi Avropanın ictimaiiqtisadi sisteminin meylliyi
dünyada daha yüksәkdir. 3. dünya tәsәrrüfatına vә tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsinә açıqlığı
bir qәdәr aşağı sәviyyәdәdir. 4. әgәr ABŞ vә Yaponiyanın sosialiqtisadi sistemi çәrçivәsindә
fәrdiçilik prinsipi kimi vә ictimai hәyatın әsas qaydası kimi hәmrәyliyi üstәlәyirsә, Qәrbi Avropada
isә hәmrәylik prinsipi fәrdiçilik prinsipindәn üstün tutulur.
A) 2.3.4
B) 1.2
C) 3.4
D) 1.3.4
E) 2.3.
652) Sual:Dünya xidmәtlәr ixracının neçә %ni Böyük Britaniya hәyata keçirir?
A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 7%
E) 11%
653) Sual:Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansılar Böyük Britaniyanın nәhәng ticarәt şәriklәri
adlanır?
A) Fransa, İsveçrә,Rusiya
B) Yunanıstan, ABŞ, Fransa
C) Hollandiya, ABŞ, Fransa
D) Qazaxıstan, Meksika, Hollandiya
E) Çili, Bolqarıstan, Almaniya
654) Sual:2006cı ilin sonuna Böyük Britaniyanın qızıl valyuta rezervinin hәcmi?
A) 84 mlrd.dol.
B) 54 mlrd.dol.
C) 75 mlrd.dol
D) 96 mlrd.dol
E) 47 mlrd.dol
655) Sual:ÜDMun hәcminә görә Kanada dünyada neçәnci yerdәdir?
A) 12
B) 14
C) 10
D) 18
E) 8

656) Sual:Kanada dünyada hansı mәhsullar üzrә nәhәng istehsalçıdır?
A) Nikkel
B) Almaz
C) Dәmir filizi
D) Qaz
E) Neft
657) Sual:Britaniya әmәkdaşlığına hansı ölkәlәr daxildir? 1. Kanada 2. Yeni Zenlandiya 3. Vatikan
4. İtaliya 5. Florensiya
A) 1.5.
B) 2.4.
C) 1.3.
D) 1.2.
E) 3.4.
658) Sual:BMdә inkişaf etmiş ölkәlәrinin formal keyfiyyәtlәrini göstәrin: 1. Hazır mәmulatların
dünya istehsalının 80%ni 2. dünya sәnaye istehsalının 57%ni 3. adambaşına düşәn ÜDM orta
dünya sәviyyәsini 5 dәfә ötmüşdür. 4. dünya kәnd tәsәrrüfatı istehsalının 40%ni 5. dünya elmi
tәdqiqat işlәrinin 90%nә yaxın
A) 1.3
B) 2.4.
C) 2.5
D) 4.5
E) 2.3
659) Sual:ÜDMun 10%dәn az ixrac payı ilә nisbәtәn qapalı iqtisaiyyatlı ölkәlәr:
A) Şimali Koreya,Kuba
B) Konqo, Sәudiyyә Әrәbistanı
C) İsveçrә, İran
D) Çin, Portuqaliya
E) Sayılanlardan heç biri
660) Sual:Dünya Bankı açıq iqtisadiyyatın dәrәcәsi üzrә ölkәlәri neçә qrupa ayırır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6
661) Sual:Qapalı iqtisadiyyatlı ölkәnin açıq iqtisadi ölkәdәn fәrqlәri: 1. malları vә xidmәtlәri idxal
edir 2. malları vә xidmәtlәri ixrac etmir 3. istehsal amillәrinin beynәlxalq hәrәkәtindә iştirak edir 4.
istehsal amillәrinin beynәlxalq hәrәkәtindә iştirak etmir 5. beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrindәn
kәnarda dayanır
A) 3.4.5
B) 1.3.5
C) 2.4.5

D) 1.2.3
E) 1.2.4
662) Sual:Açıq iqtisadiyyatın üstünlüklәri hansılardır? 1. birbaşa xarici investisiyaların cәlb
olunması imkanlarının artırılması 2. iş yerlәrinin artırılması 3. malların vә xidmәtlәrin çeşidinin vә
nomenklaturasının genişlәndirilmәsi 4. bәzi sahәlәrin inhisarlaşmasının qurulması 5. istehsalın
ixtisaslaşmasının vә kooperasiyalaşmasının dәrinlәşmәsi
A) 2.4.5
B) 1.2.3
C) 1.3.4
D) 3.4.5
E) 1.3.5
663) Sual:Müasir dövrdә Yaponiyanın makroiqtisadi qeyritarazlığının әsas sәbәblәri: 1.sinfi
münaqişә, 2.әmәk haqqının qeyriçevik dәrәcәlәri, 3.investisiyalaşmanın inkar olunması, 4.biznesә
tәzyiq, 5.qeyriçevik qiymәtlәr.
A) 1.3.5
B) 1.2.3
C) 3.4.5
D) 2.3.4
E) 2.3.5
664) Sual:Qızıl valyuta ehtiyatına malik olmaqla dünyanın 5 nәhәngi sıralarına daxil olan Şәrqi
Asiyanın ada ölkәsi hansıdır?
A) Çin]
B) Tayvan
C) Vyetnam
D) Koreya Respublikası
E) Heç biri
665) Sual:Koreya Respublikası hansı sahәlәr üzrә dünya bazarında güclü mövqe tutur?
A) Elektronika vә informasiya sitemlәri istehsalı
B) Ağac emalı sәnayesi
C) Robotlar istehsalı
D) Neft sәnayesi
E) Yüngül sәnaye
666) Sual:Özünün yarımәsrlik mövcudluğu dövründә zәif inkişaf etmiş ölkәdәn, daha sonra isә yeni
sәnayelәşmiş ölkәdәn İnkişaf etmiş ölkәyә çevrilәn ölkә hansıdır?
A) KXDR
B) Koreya Respublikası
C) Sinqapur
D) Malayziya
E) İndoneziya
667) Sual:Yaponiya elmә çәkilәn xәrclәrin hәcminә görә dünya ölkәlәri içәrisindә neçәnci yerdәdir?

A) 3cü yer
B) 5ci yer
C) 1ci yer
D) 2ci yer
E) 4cü yer
668) Sual:Yaponiyada ETTKİnә çәkilәn xәrcin hәcmi vә onun dünyada tutduğu yer?
A) 110 mlrd. 4cü yer
B) 100 mlrd. 5cü yer
C) 150 mlrd. 1cü yer
D) 140 mlrd. 2cü yer
E) 130 mlrd. 3cü yer
669) Sual:Robotların istehsalı vә istifadәsi üzrә dünyada birinci yeri hansı ölkә tutur?
A) Yaponiya
B) ABŞ
C) Almaniya
D) Böyük Britaniya
E) Fransa
670) Sual:Avtomobil istehsalı üzrә dünyada әn böyük Yapon şirkәti hansıdır?
A) Lexus
B) Nissan
C) Hunday
D) Toyota
E) Heç biri
671) Sual:Dünyanın hansı ölkәsindә fәhlә vaxta görә әn yüksәk әmәk haqqı alır?
A) Norveç
B) Almaniya
C) ABŞ
D) Yaponiya
E) Böyük Britaniya
672) Sual:Hansı ölkәdә ÜDMun daha çox hәcmi vardır?
A) ABŞ
B) Sәudiyyә Әrәbistanı
C) Küveyt
D) Banqladeş
E) Almaniya
673) Sual:Hansı mәhsulun ixracı Braziliyanı dünya miqyasında lider etmişdir?
A) Kakao
B) Qәhvә
C) Düyü

D) Pambıq
E) Qarğıdalı
674) Sual:ABŞın ÜDMun böyük hissәsini tәşkil edir:
A) Xidmәt sferası
B) Yüngül sәnaye
C) Neft mәhsulları
D) Ağır sәnaye
E) Kәnd tәsәrrüfatı
675) Sual:Hansı ölkә son onillikdә neft iddxalatçısından ixracatçasına çevrilmişdir?
A) Avstraliya
B) Çin
C) Rusiya
D) Böyük Britaniya
E) Braziliya
676) Sual:Hansı ölkә son vaxtlar enerji resursları ixracatçısından idxalatçısına çevrilәrәk dünyada 2
ci yeri tutmuşdur?
A) Almaniya
B) ABŞ
C) Hindistan
D) Rusiya
E) Çin
677) Sual:Çin ixracının әsas mәhsulları 1. Paltar, 2. Neft mәhsulları, 3. Avtomobil,
4.Telekommunikasiya avadanlığı, 5. dәniz mәhsulları
A) 1.3.4
B) 1.2.3
C) 1.4.5
D) 3.4.5
E) 2.3.4
678) Sual:Çin ixracın hәcminә görә dünyada hansı yeri tutur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
679) Sual:Dünyanın 1№li iqtisadiyyatı:
A) Almaniya
B) Çin
C) ABŞ
D) Kanada

E) Avstraliya
680) Sual:Böyük Britaniyanın makroiqtisadi inkişafının başlıca xüsusiyyәtlәri:
A) Liberal model
B) Qitә modeli
C) Cәnubi Amerika modeli
D) Neoliberalqitә modeli
E) Anqlosakson modeli
681) Sual:Anqlosakson modelindә sövdәlәşmәnin ödәnilmәsinin hakim metodu:
A) Qiymәtli kağızlar, hibrid formalar
B) Pul vәsaitlәri
C) Hibrid formalar, pul vәsaitlәri
D) Pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar
E) Hibrid formalar.
682) Sual:Beynәlxalq uçot sistemi modeli necә mövcuddur?
A) Britanamerika
B) ŞimaliAmerika
C) Anqlosakson, qitәvә Cәnubi Amerika
D) Cәnubi Amerika
E) Qitә, Şimali Amerika
683) Sual:Hansı ölkәlәr anqlosakson modeli ilә işlәyirlәr?
A) ABŞ, Böyük Britaniya, Meksika
B) Meksika, İsveç, Avstriya
C) Argentina, Hollandiya, Yunanıstan
D) İtaliya, ABŞ,İsveçrә
E) Kanada, Çili, Böyük Britaniya
684) Sual:ABŞın ÜDMun neçә %i istehlakı tәşkil edir?
A) 50%
B) 45%
C) 70%
D) 58%
E) 85%
685) Sual:2010cu ildәn 2011ci ilә ABŞın xarici investisiyalarının hәcmi nә qәdәr olmuşdur?
A) 1,7 trl.dollar
B) 3 trl.dollar
C) 2,9 trl.dollar
D) 4,2 trl.dollar
E) 2,2 trl.dollar
686) Sual:Dünyanın aviakosmik istehsalında hansı ölkәnin payına 55% satış hәcmi düşür?

A) ABŞ
B) Yaponiya
C) Almaniya
D) Fransa
E) İsveç
687) Sual:2011ci ildә ABŞın ÜDMun hәcmi:
A) 8 trl.dollar
B) 10 trl.dollar
C) 20,5 trl.dollar
D) 15,2 trl.dollar
E) 14,7 trl.dollar
688) Sual:2004cü ildә Böyük Britaniyanın ÜDMun hәcmi nә qәdәr olmuşdur?
A) 1606 mlrd. Dollar
B) 1800 mlrd. Dollar
C) 955 mlrd. Dollar
D) 2123 mlrd. Dollar
E) 1009 mlrd. Dollar
689) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcminә görә birinci yeri tutur?
A) Rusiya
B) ABŞ
C) Ukrayna
D) Qazaxıstan
E) Çin
690) Sual:Bu mәhsulun bütün dünya ixracının 10%ni Böyük Britaniya ixrac edir.
A) Xidmәt
B) Neft mәhsulları
C) Avtomobil
D) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
E) Qaz
691) Sual:Hansı ölkәnin iqtisadiyyatında planlaşdırma mövcuddur?
A) Fransa
B) Almaniya
C) ABŞ
D) Kanada
E) Ispaniya
692) Sual:Hansı ölkәnin ÜDMun 2/3 hissәsini xidmәt sferası tәşkil edir?
A) Cәnubi Koreya
B) Çin
C) Braziliya

D) Meksika
E) Hindistan
693) Sual:Avtomobil istehsalı üzrә dünya lideri.
A) Almaniya
B) Çin
C) Yaponiya
D) ABŞ
E) Rusiya
694) Sual:Türkiyә iqtisadiyyatının әsas sahәlәrindәn biri:
A) Kosmos
B) Gәmiqayırma
C) Kimya sәnayesi
D) Turizm
E) Kәnd tәsәrrüfatı
695) Sual:MDBdә ÜDMun artımına görә birinci yeri tutan ölkә:
A) Azәrbaycan
B) Rusiya
C) Qazaxıstan
D) Ukrayna
E) Belarus
696) Sual:İqtisadiyyatın artımına görә 4 liderdәn 1ci (Çini ötmәklә) olan ölkә:
A) ABŞ
B) Almaniya
C) Türkiyә
D) Fransa
E) Yaponiya
697) Sual:Turizm iqtisadiyyatının әsas maddәlәrindәn biridir:
A) Türkiyә
B) Çin
C) Yaponiya
D) Rusiya
E) Azәrbaycan
698) Sual:Hansı ölkәdә xidmәt sferası üstün mövqeyә (50%dәn çox) malikdir, lakin inkişaf etmiş
ölkә adlanır?
A) Azәrbaycan
B) Türkiyә
C) Çin
D) Çexiya
E) KXDR

699) Sual:Bütün energetikasının 99%i SESna әsaslanan ölkә:
A) Braziliya
B) Rusiya
C) ABŞ
D) Kanada
E) Avstraliya
700) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üzrә dünya lideri:
A) Almaniya
B) Çin
C) ABŞ
D) Rusiya
E) Türkiyә

