Test: AAA_0715#01#Q16#01 EDUMAN
Fenn: 0715 Xarici iqtisadi siyasәt
Sual sayi: 700
1) Sual:Birbaşa xarici investisiyalar...
A) Ölkә daxilindә әsasәn xidmәt sahәlәrinә yatırılan vәsaitdir;
B) Uzunmüddәtli xarici kapital qoyuluşu olmaqla kapital ixracatçısı tәrәfindәn kapital idxalatçısı
olan ölkәnin әrazisindә istehsalın tәşkilinin vә ya idarәedilmәsini nәzәrdә tutur;
C) Qısamüddәtli xarici kapital qoyuluşu olmaqla kapital idxalatçısı tәrәfindәn kapital ixracatçısı olan
ölkәnin әrazisindә istehsalın tәşkilinin vә ya idarәedilmәsini nәzәrdә tutur;
D) Dövlәt kreditlәri formasında müәyyәn faiz әldә etmәk mәqsәdilә yatırılan vәsaitdir;
E) Ölkә daxilindә qiymәtli kaqızlara kapital qoyuluşudur.
2) Sual:İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәtinә cavab vermir:
A) İnkişaf problemi kimi ilk dәfә 1974 il Braziliya konsepsiyasında ifadә edilmişdir
B) Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik ölkәlәrin elә qarşılıqlı fәaliyyәtini ehtiva edirki, bu başqa
ölkәlәrin maraqlarına bilәrәkdәn zәrәr vurmur.
C) Milli iqtisadi tәhlükәsizlik iqtisadiyyatın daxili vә xarici ,qeyri әlverişli tәsirlәrdәn müdafiәsini
ehtiva edir.
D) İqtisadi tәhlükәsizlik, aşağı inflyasia, işsizlik,yüksәk әmәk haqqı vә iqtisadi artım demәkdir
E) Milli iqtisadi tәhlükәsizlik daxili vә xarici faktorlara ayrılır.
3) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyri – tarif metodlarına hansı aiddir:
A) Kvotalaşdırma
B) Aksiz vergilәri
C) Gömrük rüsumları
D) Әlavә dәyәr vergisi
E) İxrac rüsumları
4) Sual:Qloballaşmannı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn parametrlәr
A) Xarici kapitalın nәzarәt etdiyi müәssisәlәrdә sahibkar kapitalın hәrkәti
B) Xarici kapitalın nәzarәt etdiyi müәssisәlәrdә borc kapitalın hәrkәti
C) Istehsal faktorlarının beynәlxalq hәrәkәti
D) Elmitexniki tәrәqqinin sürәti
E) İşçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәti
5) Sual:Qloballaşma özündә aşağıdakıları ehtiva etmir.
A) Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsini
B) Müxtәlif ölkәlәrin xarici ticarәt üzrә qarşılıqlı fәaliyyәtinin artmasını
C) Beynәlxal iqtisadi infrastrukturun yaranamasını
D) Dünya tәsәrrüfatının yaranmasını
E) Regional iqtisadi konfliktlәrin yaranmasını
6) Sual:Beynәlxalq istehsal nәdir?
A) Beynәlxalq bazarlar üçün istehsal
B) Müxtәlif ölkәlәrdә olan filiallarda olan istehsal

C) Ixrac üçün istehsal
D) Birbaşa vә ya portfel formasında xarici sahibkarlıq kapitalı әsasında istehsal
E) Xarici xammal әsasında istehsal
7) Sual:İxrac vә idxal dәyәrinin fәrqi:
A) Ticarәt saldosudur
B) Ticarәt dövriyyәsidir
C) Xarici ticarәt balansıdır
D) Dünya tәlәbatının hәcmidir
E) Dünya tәklifinin hәcmidir
8) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin әsas elementlәrinә aid deyildir?
A) milli iqtisadi sistemlәr
B) xarici iqtisadi sistemlәr
C) beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) inteqrasiya birliklәri
E) beynәlxalq kapital bazarı
9) Sual:Dünya tәssәrrüat sistemi nәdir?
A) azad sahibkarlar ittifaqı
B) tәşәbbüskarlığa әsaslanan istehsal sistemi
C) ayrıayrı ölkәlәrin qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrdә olan tәsәrrüfatlarının mәcmusu
D) dünya ölkәlәrinin birliyi
E) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemi
10) Sual:Transformasiya modellәrinә aiddir
A) Polşa inkişaf modelu
B) Afrika inkişaf modeli
C) İngiltәrә modeli
D) Misir inkişaf modeli
E) Cәnui Koreya inkişaf modeli
11) Sual:BrettonVuds müqavilәsinә әsasәn hansı valyutaya qızıla dәyişilmәk sahәsindә güzәşt
edilmişdir:
A) ABŞ dollarına
B) alman markasına
C) ingilis funtsterlinqinә
D) fransız frankına
E) holland quldeninә
12) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid de¬yil:
A) korporasiyalar
B) hökümәt tәşkilatları
C) kommersiya bankları
D) ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr.

E) birgә müәssisәlәr
13) Sual:Borc kapitalı ...
A) Yalnız portfel formasında yatırılan vәsaitdir;
B) Mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә birbaşa vә ya dolayı yolla istehsala yatırılan vәsaitdir;
C) Yalnız birbaşa yatırılan vәsaitdir;
D) Faiz әldә etmәk mәqsәdilә borc verilәn vәsaitdir;
E) Yalnız xidmәt sahәlәrinә yatırılan vәsaitdir.
14) Sual:Ölkәnin, beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakının sәmәrәliliyi ehtiva etmir. Sәhv cavab
hansıdır?
A) Demoqrafik şәraitin yaxşılaşması
B) Sosial şәraitin yaxşılaşması
C) istehsalın genişlәndirilmәsi
D) gәlirin artırılması
E) resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması
15) Sual:Transformasiya modellәrinә aiddir
A) Çin inkişaf modelu
B) Amerikan inkişaf modeli
C) Fransa modeli
D) Alman inkişaf modeli
E) Yapon inkişaf modeli
16) Sual:Transformasiya modellәrinә aiddir
A) davamlı inkişaf modelu
B) qeyristabil inkişaf modeli
C) ağrısız müalicә modeli
D) tәmkinsiz inkişaf modeli
E) tәmkinli inkişaf modeli
17) Sual:Transformasiya modellәrinә aiddir
A) davamlı inkişaf modelu
B) stabil inkişaf modeli
C) ağrısız müalicә modeli
D) xarici investisiyalı inkişaf modeli
E) qradualist inkişaf modeli
18) Sual:Qloballaşma proseslәrinin mühüm xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) gömrük sәnәdlәrinin zәiflәmәsi, transmilli kapital, xidmәtlәr, әmtәә, işçi qüvvәsi axınının kәskin
sürәtdә artması;
B) yükdaşımaların, qazın, neftin nәqlinin, elektrik enercisi ötürülmәsinin transmilli dünya
şәbәkәsinin yaranması;
C) tәkcә siyasi (BMT vә onunla bağlı qurumlar) deyil, hәm dә iqtisadi (Beynәlxalq Valyuta Fondu
vә Dünya Bankı) münasibәtlәrin tәnzimlәyicisi kimi dövlәtlәrarası tәsisatların yaranması vә onların
rolunun artması;

D) dünya İnternet informasiya şәbәkәsinin yaranması vә ondan siyasi, kom¬mersiya, mәdәniyyәt,
informasiya mәqsәdlәri üçün istifadә olunması;
E) Avtarkiya recimlәrinin mövcudluğu.
19) Sual:Qloballaşma proseslәrinin mühüm xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) transmilli korporasiyaların (TMK) kütlәvi sürәtdә yaranması vә fәaliyyәt göstәrmәsi;
B) öz siyasi vә iqtisadi maraqları olan vә onları müdafiә edәn qeyrihökümәt tәşkilatlarının,
fondların, assosiasiyaların kütlәvi sürәtdә meydana gәlmәsi;
C) gömrük sәnәdlәrinin zәiflәmәsi, transmilli kapital, xidmәtlәr, әmtәә, işçi qüvvәsi axınının kәskin
sürәtdә artması;
D) yükdaşımaların, qazın, neftin nәqlinin, elektrik enercisi ötürülmәsinin transmilli dünya
şәbәkәsinin yaranması;
E) Bәzi ölkәlәrin iqtisadiyyatında tam qapalı istehsal tsiklinin tәmin edilmәsi sayәsindә idxaldan
imtina edilmәsi.
20) Sual:Dünya tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәrinә aid deyil
A) Mәrhәlәli inkişaf nәzәriyyәsi
B) Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
C) Post industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi
E) Vahid tәbiәt nәzәriyyәsi
21) Sual:Davamlı inkişaf kateqoriyası kimin adı ilә ağlıdır.
A) A Smit
B) D Rikardo
C) Bruntland
D) XekşerOlin
E) B. Obamo
22) Sual:Beynәlxalq istehsalın sahәvi vә regional cәmlәnmәsi әlamәtlәrinә aid deyildir
A) İlkin sektorda korporasiyaların beynәlxal fәallığı kәskin aşağı düşmüşdür.
B) TMKların xidmәt sferasında fәallığı kәskin artmışdır.
C) Sahibkar kapitalı әsasәn inkişaf etmiş ölkәlәr arasında gedir.
D) Transmillilәşmә әmsalı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә daha yüksәkdir.
E) Inkişaf etmiş ölkәlәrin kompaniyalarının istehsal güclәrinin әsas hissәsi ölkә daxilindә
yerlәşdirilmişdir.
23) Sual:Davamlı inkişaf hansı sәbәblәrdәn zәruridir.
A) әhalinin gәlirlәri artır
B) yoxsulluq sәviyyәsi aşağı düşür
C) gәlәcәk nәsillәrә pay saxlamaq gәrәkdir.
D) dünya әhalisi artır
E) xәstәliklәr sürәtlә çoxalır
24) Sual:Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyü 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 xarici ölkәlәrdә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr
E) Azәrbaycana investisiya axınları sürәtlә artar
25) Sual:Müasir dövrdә valyuta kursu:
A) qızıl paritetә әsaslanır
B) sikkә paritetinә әsaslanır
C) valyuta paritetinә әsaslanır
D) dollara әsaslanır
E) Avroya әsaslanır
26) Sual:Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әvәzinә hazırda hansı beynәlxalq tәşkilat
fәaliyyәt göstәrir:
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Bankı
C) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
E) Avropa İttifaqı
27) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsünü şәrtlәndirәn amillәr sırasına aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir:
A) ayrıayrı ölkәlәrin müxtәlif sahәlәr üzrә ixtisaslaşması;
B) birgә istehsal üçün ölkәlәrarası kooperasiya әlaqәlәrinin qurulması;
C) ayrıayrı ölkәlәrin müxtәlif coğrafi vә iqlim şәraitinә malik olması;
D) ayrıayrı ölkәlәrin mütәlif dәrәcәdә tәbii sәrvәtlәrә malik olması;
E) ayrıayrı ölkәlәrin daxili bazarının tәnzimlәnmәsi.
28) Sual:Aşağıdakılardan hansı xarici iqtisadi siyasәtin predmetinә aid deyil?
A) Ixracın stimullaşdırılması;
B) Idxalın mәhdudlaşdırılması;
C) Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tarif tәnzimlәnmәsi;
D) firmanın gәlir siyasәti;
E) miqrasiya kvotasının müәyyәnlәşdirilmәsi.
29) Sual:Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizlik konsepsiyasına aşağıdakı elementlәrdәn
hansı daxil edilmәmişdir:
A) bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun hüquqi әsaslarının tәkmillәşdiril¬mәsi, iqtisadi sabitliyin
tәmin olunması mәqsәdilә daxili vә xarici sәrmayәlәr üçün әlverişli şәraitin yaradılması;
B) tәbii sәrvәtlәrdәn tam sәmәrәli istifadә edilmәsi, davamlı iqtisadi inkişafı, әtraf mühitin
qorunması, tәdris, elmi vә texnoloci potensialın artırılması yolu ilә Azәrbaycan xalqının gәlәcәk
inkişafının, әhalinin layiqli hәyat sәviyyәsinin vә fiziki sağlamlığının tәmin edilmәsi;
C) Azırbaycandan kәnarda yaşayan soydaşların ölkәyә qayıtmasının qarşısının alınması;
D) Azәrbaycan xalqının mәdәnitarixi irsinin vә mәnәvi dәyәrlәrinin qorunması, elәcә dә
ümumbәşәri dәyәrlәrlә zәnginlәşdirilmәsi, dilinin, özünüdәrk, vәtәnpәrvәrlik vә milli iftixar hissinin,
intelektual potensialının inkişaf etdirilmәsi.

E) dünya azәrbaycanlılarının bölüşdüyü dәyәrlәrә әsaslanan milli özünәmәxsusluğun vә hәmrәyliyin
möhkәmlәndirilmәsi.
30) Sual:Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:
A) Tәkrar ixracın hәcmi
B) Mәcmu milli mәhsul
C) Daxili mәcmu mәhsul
D) Xarici ticarәt kvotası
E) Tәkrar idxalın hәcmi
31) Sual:İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәmәsi siyasәti nәdir?
A) Tәçrübi baxımdan siyasәt  dövlәt tәnzimlәnmәsinin konkret tәdbirlәr kompleksini әhatә edir.
B) Nәzәri baxımdan siyasәt, milli iqtisadiyyatın әn sәmәrәli inkişaf yolunun müәyyәnlәçdirilmәsini
şәrtlәndirәn tәdbirlәrdir
C) әmәli fәaliyyәtin aparıçı motivlәrinin sistemli vә elmi tәdqiqidir
D) iqtisadi siyasәt elmi yanaşmalar, inkişaf modeli vә proqnozların yaradılmasıdır.
E) Yuxarıdakıların mәcmusudur.
32) Sual:Davamlı inkişafın tәmin edilmәsi şәrtlәrinә aiddir
A) indiki nәsillәrin minimal hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
B) gәlәcәk nәsillәrә pay saxlanılması
C) qlobal problemlәrin hәlli
D) müharibәlәrin dayandırılması
E) iki cavab düzdür
33) Sual:BİM digәr iqtisadi münasibәtlәrdәn hansı xüsusiyyәtlәrlә fәrqlәnmir?
A) Tәsәrrüfat münasibәtlәri milli sәrhәdlәr çәrçivәsindәn kәnara çıxır
B) mübadilә hәcmi daha yüksәkdir
C) istehsalçılar, satıcılar vә alıcılar arasında daha geniş miqyaslı kәskin rәqabәt mübarizәsi mövcud
olur;
D) resursların, istehsal amillәrinin vә istehsalın nәticәlәrinin ölkәdәn kәnar hәrәkәti baş verir
E) daxili bazardakı әlaqәlәrә nisbәtәn daha yüksәk qarşılıqlı asılılığa malikdir
34) Sual:Ticarәt siyasәti alәtlәri hansılardır?
A) milli bazarlara, mal vә xidmәtlәrin buraxılmasını tәnzimlәyәn inzibati vә siyasi vasitә, üsul vә
formalar
B) milli bazarlara, mal vә xidmәtlәrin buraxılmasını tәnzimlәyәn iqtisadi,hüquqi, inzibati vә siyasi
vasitә, üsul vә formalar
C) banklar vә alışsatış mәrkәzlәri
D) dünya bazarı vә beynәlxalq bircalar
E) azad iqtisadi zonalar vә gömrük ittifaqları.
35) Sual:Ticarәt siyasәti nәdir?
A) xarici mәhsulların daxili vә yerli mәhsulların xarici bazarlara daxil olunmasının tәmin olunması
vә tәnzimlәnmәsidir
B) beynәlxalq ticarәtin realizasiyası vәsitәsidir

C) daxili bazarların vә istehsalçıların qorunması vasitәsidir
D) tәbii tesursların dünya bazarlarına çıxarılması vasitәsidir
E) regionalinkişafın tarazlaşdırılması vasitәsidir.
36) Sual:BİMdә hansı sәviyyәlәrdә tәnzimlәmә hәyata keçirilmir?
A) milli sәviyyәdә
B) ikitәrәfli sәviyyәdә
C) regional sәviyyәdә
D) beynәlxalq sәviyyәdә
E) TMKlar sәviyyәsindә
37) Sual:Olkәnin dünya tәsәrrüfat sistemindә iştirakını müәyyәnlәşdirәn parametrlәr
A) Dünya ticarәtindә payı ilә
B) Milli iqtisadiyyatda xarici faktorların iştirakı ilә
C) Xarici borclanmanın hәcmi ilә
D) әrazisinin ölçülәri ilә
E) idxal kvotalarının hәcmi ilә
38) Sual: Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur?
A) Karl Marks;
B) David Rikardo;
C) Adam Smit;
D) Vasiliy Leontyev;
E) Milton Fridmen.
39) Sual:Qloballaşma konsepsiyasına aid deyildir.
A) tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsi
B) beynәlmilәllәşmәnin yeni mәrhәlәsi (marksist yanaşma)
C) bәrabәr tәrәfdaşlıq bәrabәr aslılıq yaradır
D) formalaşmış sosial şәrait qloballaşmanı güclәndirir.
E) milli maraqların prioritetliyi qloballaşmanı güclәndirir.
40) Sual:Bazar iqtisadiyyatı hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?
A) Sahibkarlığa әsaslanır
B) “ölümdirim” mübarizәsini ehtiva edir
C) “özü inkişaf edәn sistem” kimi sadәşmәyә meyllidir
D) Marcinal faydalılığa әsaslanır.
E) Cavabların yalnız biri doğrudur
41) Sual:Bazar iqtisadiyyatı hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?
A) Mahiyyәt etibarı ilә, liberal dәyәrlәrә әsaslanır
B) daimi rәqabәt mübarizәsini ehtiva edir
C) “Özü inkişaf edәn sistem” kimi sadәlәşmәyә meyllidir
D) Marcinal faydalılığa әsaslanır.
E) Cavabların üçü doğrudur.

42) Sual:Dövlәt institutlarının әsas vәzifәlәrinә hansılar aiddir?
A) ixtisaslaşma vә rәqabәt әsasında iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin effektiv qarşılıqlı fәaliyyәti
tәmin edirlәr.
B) Iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn formada tәnzimlәnmәsi üçün şәrait yaradılmasını tәmin edirlәr
C) Hüquqi nizamın yaradılması tәdbirlәri vasitәsi ilә tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir edirlәr.
D) tәsәrrüfat proseslәrinә inzibati tәsir vasitәsi ilә tәnzimlәnmәni hәyata keçirirlәr.
E) iki cavab düzdür.
43) Sual:Dövlәt institutlarının әsas vәzifәlәrinә hansılar aiddir?
A) ixtisaslaşma vә rәqabәt әsasında iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin effektiv
B) Iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn formada tәnzimlәnmәsi üçün şәrait yaradılmasını tәmin edirlәr
C) İqtisadi nizamın yaradılması tәdbirlәri vasitәsi ilә tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir edirlәr.
D) tәsәrrüfat proseslәrinә inzibati tәsir vasitәsi ilә tәnzimlәnmәni hәyata keçirirlәr.
E) iki cavabdan başqaları düzdür.
44) Sual:Dövlәt institutlarının әsas vәzifәlәri hansılardır?
A) ixtisaslaşma vә rәqabәt әsasında iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin effektiv qarşılıqlı fәaliyyәtini
tәmin edirlәr.
B) Iqtisadi fәaliyyәtin mәqsәdyönlü tәnzimlәnmәsi üçün şәrait yaradılmasını tәmin edirlәr
C) iqtisadi nizamın yaradılması tәdbirlәri vasitәsi ilә tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir hәyata keçirilir.
D) tәsәrrüfat proseslәrinә inzibati tәsir vasitәsi ilә tәnzimlәnmәni hәyata keçirirlәr.
E) Bir cavabdan başqaları düzdür.
45) Sual:Dövlәt institutları nәdir?
A) Qeyd edilәnlәrin mәntiqi ümumilәşmәsidir
B) Dövlәti vәzifәlәri hәyata keçirәn tәşkilatlardır.
C) qanunvericilik vә ya normativ aktlarla yaradılmış tәşkilatlardır.
D) әsas missiyası iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin davranışlarını
E) iqtisadiyyatın stabilliyini tәmin etmәk olan tәşkilatlardır.
46) Sual:Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin subyektlәrinә aşağıdakılar aid edilmir.
A) dövlәt
B) dövlәt vә onun yerli, regional strukturları
C) qeyridövlәt ittifaqları vә birliklәri
D) qeyrihökumәt tәşkilatları
E) iri dövlәt tәşkilatları
47) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir
A) iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi,
B) rәqabәtin qorunması
C) azad ticarәtin inkişafı;
D) Әsas fondların amortizasiyası siyasәti
E) İqtisadi nizama münasibәt siyasәti

48) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir
A) Tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir siyasәti
B) İqtisadi nizama münasibәt siyasәti
C) xarici iqtisadi siyasәt;
D) nәqliyyat parkının yenilәnmәsi
E) heç biri
49) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas istiqamәtlәrinә aid deyildir:
A) İqtisadi fәaliyyәti tәnzimlәyәn hüquqi normalara münasibәt siyasәti;
B) İnteqrasiya vә xarici iqtisadi siyasәt;
C) Әsas fondların amortizasiyası siyasәti
D) İnkişaf (artım) vә struktur siyasәti;
E) Әtraf mühitә tәsir siyasәti.
50) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas mәqsәdlәri hansı xüsusiyyәtlәrә malik ola bilmәz?
A) Uzlaşmalı vә ardıcıl olmalıdır
B) Komplementar ola bilәr
C) Neytral ola bilәr
D) Konfliktli ola bilәr
E) Marcinal faydalılığa xidmәt etmәlidir.
51) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas mәqsәdlәri
A) qtisadi artım; tam mәşğulluq; qiymәt sәviyyәsinin vә milli valyutanın stabilliyi; xarici iqtisadi
tarazlıq.
B) iqtisadi artım; tam mәşğulluq; qiymәt sәviyyәsinin stabilliyi, stabil demoqrafik inkişaf
C) gәlirlәrin iş vә tәlәbә görә bölgüsü, milli valyutanın stabilliyi; әmәk haqqının artımı
D) iqtisadi artım; inflasiya sәviyyәsinin stabilliyi, stabil demoqrafik inkişaf
E) hamısı
52) Sual:Klassiklәr sәrvәtlәrin mәnbәyini harada axtarırdılar
A) Xarici ölkәlәrdә
B) ticarәt vә tәdiyyә balansında
C) proteksionit (himayәçi) siyasәtdә
D) ticarәt burcuaziyası ilә zadәganlığın ittifaqında
E) Hamısı düzdür
53) Sual:İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәmәsi siyasәti nәdir?
A) dövlәt tәnzimlәnmәsinin konkret tәdbirlәr kompleksidir.
B) milli iqtisadiyyatın әn sәmәrәli inkişaf yolunun müәyyәnlәçdirilmәsidir
C) Әmәli fәaliyyәtin aparıçı motivlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsidir
D) elmi yanaşmalar, inkişaf modeli vә proqnozların yaradılmasıdır.
E) Yuxarıdakıların mәcmusudur.
54) Sual:Dövlәtin iqtisadi siyasәti nәdir?
A) büdcәni nizamlamaq vasitәsidir

B) vergi toplamaq vasitәsidir
C) ölkәdә maliyyә vәsaitlәrinin axarını müәyyәnlәşdirmәkdir
D) sosial şәraitin yaxşılaşdırılmasıdır
E) iqtisadi proseslәrin gedişini nizamlamaq vә tәsir etmәk vasitәsidir
55) Sual:Dövlәtin iqtisadi siyasәti nәdir?
A) iqtisadi proseslәrin gedişini nizamlamaq vasitәsidir
B) iqtisadi proseslәrin gedişinә tәsir etmәk vasitәsidir
C) iqtisadi proseslәrin axarını müәyyәnlәşdirmәkdir
D) yuxarıdakıların mәcmusudur
E) xidmәt tәdbirlәri toplusudur.
56) Sual:PostVaşinqton nәdir.
A) yeni Vaşinqton şәhәri
B) Vaşinqtondan sonrakı mәrhәlә
C) transformasiya ölkәlәrinә yeni yardım şәrtlәri
D) XIX әsr abidәsi
E) xarici ölkәlәrә yeni yardım şәrtlәri
57) Sual:Transformasiya modellәrinә aiddir
A) sürәtli inkişaf modelu
B) stabil inkişaf modeli
C) ağrılı müalicә modeli
D) xarici dәstәyә әsalanan inkişaf modeli
E) yerli resurslara әsaslanan inkişaf modeli
58) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin (BİM) mahiyyәti nәdir?
A) BİM xarici ticarәt münasibәtlәridir
B) BİM dәrs adıdır.
C) BİM maddi nemәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin
tәsәrrüfat subyektlәri arasında qarşılıqlı fәaliyyәt sistemidir.
D) BİM maddi nemәtlәrin istehsalıvә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında
qarşılıqlı fәaliyyәt sistemidir.
E) BİM maddi nemәtlәrin istehsalı vә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin arasında qarşılıqlı
münasibәtlәr sistemidir.
59) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin әn әsas alәti hansıdır?
A) Gömrük tariflәri
B) Proteksionizm
C) Kvotalaşdırma
D) İxracın stimullaşdırılması tәdbirlәri
E) İdxalın әvәz edilmәsi tәdbirlәri
60) Sual:Xarici ticarәt dövriyyәsi:
A) Bütün ixracatın hәcmi demәkdir

B) Humanitar göndәrmәlәr çıxılmaqla ixracatın hәcmi demәkdir
C) İxrac vә idxalın cәmi demәkdir
D) Vergi tutulmadan daxil olan әmtәәlәrdәn başqa bütün idxal demәkdir
E) Tәkrar ixrac vә idxalın cәmi demәkdir
61) Sual:Ölkәnin, beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakının sәmәrәliliyi aşağıdakılarla şәrtlәnir.
A) iqtisadiyyatın effektliyinin vә resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması
B) milli gәlirin artımı
C) TMKların ölkәyә cәlbinin stimullaşdırlması
D) Milli valyutanın möhkәmliyi
E) Milli valyutanın dönәrliyi
62) Sual:Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә hansı valyutaya bir sıra valyutalarla yanaşı ehtiyat
valyuta statusu verilmişdir:
A) rus rubluna
B) hind rupisinә
C) kanada dollarına
D) yapon iyenasına
E) misir funtuna
63) Sual:Milli Valyuta sisteminin tәrkibinә daxil deyildir:
A) ehtiyat valyutalar
B) milli valyuta
C) milli valyutanın dönәrlilik şәraiti
D) milli valyuta pariteti
E) milli valyuta bazarı recimi
64) Sual:Müasir dövrdә valyuta kursu:
A) qızıl paritetә әsaslanır
B) sikkә paritetinә әsaslanır
C) valyuta paritetinә әsaslanır
D) dollara әsaslanır
E) Avroya әsaslanır
65) Sual:Qanunvericiliyә görә iki valyuta arasındakı münasibәtә:
A) valyuta kursu deyilir
B) valyuta paritetı deyilir
C) valyuta kursu recimi deyilir
D) qızıl paritet deyilir
E) sikkә pariteti deyilir
66) Sual:Beynәlxalq turist anlayışına daxil edilmәyәn miqrant:
A) istirahәt mәqsәdi ilә xarici gәdәn şәxs
B) müalicә mәqsәdi ilә xaricә gedәn şәxs
C) әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün xaricә gәdәn şәxs

D) idman üçün xaricә gedәn şәxs
E) dini ayinlәri hәyata keçirmәk üçün xaricә gedәn şәxs
67) Sual:Valyuta riski deyәndә nә başa düşülür?
A) tam müflislәşmә
B) müәssisәnin itirilmәsi
C) mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi
D) mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
E) müәssisәnin filiallarının bağlanılması
68) Sual:Vaşinqton konssesusu nәdir?
A) Vaşinqtonda yemәk növü
B) Amerikanın simvolu
C) Vaşinqtonun görmli yerlәri
D) transformasiya ölkәlәrinә yardım şәrtlәri
E) xarici ölkәlәrә yardım şәrtlәri
69) Sual:Sәhv cavab hansıdır? Xarici iqtisadi siyasәt :
A) milli iqtisadi siyasәtin tәrkib elementidir
B) xarici siyasәtin tәrkib elementidir.
C) milli maraqlara cavab vermәlidir
D) dini etnik maraqlar әsasında formalaşdırılır
E) iqtisad tәhlükәsizliyin tәminatçısı olmalıdır
70) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı valyuta kursunun növü deyil?
A) üzәn
B) üzmәyәn
C) qarışıq
D) nominal
E) real
71) Sual:Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabı bölmәsindә belә bir maddә yoxdur:
A) Emal üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsullar
B) әmtәәlәrin ixracı vә idxalı
C) qeyrimonetar qızıl
D) maliyyә xidmәtlәri
E) daşıyıcılar tәrәfindәn malların limanlara çatdırılması
72) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının әsas funksiyası nәdәn iba¬rәtdir:
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 faizsiz kredit ayır¬maqdan
E) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә kredit ayırmaqdan

73) Sual:Xarici ticarәt dövriyyәsi:
A) Bütün ixracatın hәcmi demәkdir
B) Humanitar göndәrmәlәr çıxılmaqla ixracatın hәcmi demәkdir
C) İxrac vә idxalın cәmi demәkdir
D) Vergi tutulmadan daxil olan әmtәәlәrdәn başqa bütün idxal demәkdir
E) Tәkrar ixrac vә idxalın cәmi demәkdir
74) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin әn әsas alәti hansıdır?
A) Gömrük tariflәri
B) Proteksionizm
C) Kvotalaşdırma
D) İxracın stimullaşdırılması tәdbirlәri
E) İdxalın әvәz edilmәsi tәdbirlәri
75) Sual:Dünya tәsәrrüfatının formalaşması nә vaxtdan başlanmışdır?
A) XV – XVI әsrlәrdә
B) XVII әsrdә
C) XVIII әsrdә
D) XIX әsrdә
E) XX әsrdә
76) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri xarici ticarәt siyasәtinin tarif va¬sitәsidir:
A) vergi vә yığımlar
B) gömrük rüsumları
C) subsidiyalar
D) lisenziyalaşdırma
E) kreditlәşdirmә
77) Sual:Kreditor ölkәlәrin Paris klubuna neçә ölkә daxildir?
A) 7;
B) 8;
C) 10;
D) 15;
E) 29.
78) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Beynәlxalq kooperasiya
B) Detallar üzrә ixtisaslaşma
C) Әmәyin ümumi bölgüsü
D) Әmәyin fәrdi bölgüsü
E) Әmәyin sahәlәr üzrә bölgüsü
79) Sual:Beynәlxalq tәcrübәdә dövlәt kapitalı әsasәn hansı formada ixrac edilir?
A) Sahibkar formasında;

B) Borc formasında;
C) Qiymәtli kağızlar formasında;
D) Әmtәә vә xidmәtlәr formasında;
E) Texnologiyalar formasında.
80) Sual:Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:
A) terror aktı
B) lokal müharibә
C) dövlәt çevrilişi
D) dünyada siyasi vәziyyәt
E) ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
81) 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
82) Sual:Bütün ölkәlәrin xarici ticarәtinin mәcmusunu әks etdirәn bey¬nәl¬xalq әmtәәpul
münasibәtlәri necә adlanır:
A) Beynәlxalq bazar
B) Dünya bazarı
C) Beynәlxalq ticarәt
D) Ümümdünya iqtisadi mәkanı
E) Xarici ticarәt dövriyyәsi
83) Sual:Davamlı inkişafın sәrhәdlәrinә aiddir
A) Xәzәrin orta xәtti
B) Stabil inflyasiya sәviyyәsi
C) Sosial minimum
D) Maksimum әmәkhaqqı
E) dövlәt sәrhәdlәri
84) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsünün mahiyyәtini xarakterizә etmir
A) dünya ölkәlәrinin inkişaf sәviyyәsinә görә tәsnifatı
B) dünya ölkәlәrinin resurslarla fәrqli tәminatı
C) dünya ölkәlәrinin tәbii iqlim şәraitinin fәrqliliyi
D) dünya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf modellәrinin fәrqliliyi
E) dünya ölkәlәrinin texnoloci inkişaf sәviyyәsinin müxtәlifliyi
85) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin әsas elementlәrinә aid deyildir?
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
B) transmilli korporasiyalar

C) beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) inteqrasiya birliklәri
E) beynәlxalq kapital bazarı
86) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin әsas elementlәrinә aiddir
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
B) transmilli banklar
C) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
D) ikitәrәfli ölkә birliklәri
E) beynәlxalq kapital bazarı
87) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin әsas elementlәrinә aid deyildir?
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr dövlәtlәr
B) transmilli korporasiyalar
C) beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) inteqrasiya birliklәri
E) beynәlxalq kapital bazarı
88) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini sәbәb¬lәn¬dirәn amillәrdәn deyil:
A) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә
düşmәmәsi
B) yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
C) kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
D) kapital qәbul edәn ölkәdә daha aşağı ekoloci standartların olması
E) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
89) Sual:Humanitar vә texniki yardım tәdiyyә balansının hansı his¬sәsindә әks etdirilir.
A) cari әmәliyyatlar
B) ticarәt
C) ticarәt kreditlәri vә avanslar
D) cari transferlәr
E) portfel investisiyaları
90) Sual:Davamlı inkişafın sәrhәdlәrinә aiddir
A) Iqtisadi sәmәrәlilik sәviyyәsi
B) ekoloci tarazılıq sәviyyәsi
C) Minumum әmәkhaqqı
D) gömrük sәrhәdlәri
E) heç biri
91) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyәtini ifadә edir
A) Rәvan inkişaf
B) impulsiv inkişaf
C) qeyristabil inkişaf
D) azalan inkişaf

E) iki cavab sәhvdir
92) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyәtini ifadә etmir
A) sürәtlәnәn inkişaf
B) sıçrayışlı inkişaf
C) stabil inkişaf
D) artan inkişaf
E) iki cavab sәhvdir
93) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın tәmin edilmәsi ehtiva etmir
A) müsbәt xarici ticarәt saldosu
B) Stabil әhali artımı
C) Mәrkәzi bankın açıq bazarda әmәliyytalarını
D) Yoxsulluq sәviyyәsindә yaşayanların sayının әhalinin 30% qәdәrindә olması
E) hamısı doğrudur
94) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın tәmin edilmәsi ehtiva etmir
A) müsbәt xarici ticarәt saldosu
B) Milli valyutanın tam dönәrliliyi
C) Mәrkәzi bankın açıq bazarda әmәliyytalarını
D) Yaşayış sәviyyәsinin yüksәkliyini
E) Heç birini
95) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyәtini ifadә emir
A) Iqtisadiyyatın tarazlı strukturu
B) Tarazlı regional inkişaf
C) Iqtisadiyyatın innovativ strukturu
D) Iqtisadiyyatın açıqlığı
E) üç cavab sәhvdir
96) Sual:Davamlı inkişafın sәrhәdlәrinә aid deyil
A) Iqtisadi sәrhәdlәr xәtti
B) Stabil inflyasiya sәviyyәsi
C) hamısı
D) Minumum әmәkhaqqı
E) gömrük sәrhәdlәri
97) Sual:İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәtinә aid deyildir
A) iqtisadiyyatın harmonik strukturu
B) ölkәdәn kәnar tәsirlәrin qarşısının inzibati yolla alınması
C) ekoloci dayanıqlığın tәmin edilmәsi
D) milli valyuta ehtiyatlarının qızıllda saxlanılması
E) variantlardan üçü
98) Sual:Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:

A) sahәvi
B) artan
C) azalan
D) sәnaye
E) әmtәә bazarları
99) Sual:Xarici valyuta ilә ifadә olunan istәnilәn ödәniş vasitәsi:
A) deviz adlanır
B) dövriyyә vәsaiti adlanır
C) ehtiyat valyutası adlanır
D) EKYU adlanır
E) Avro adlanır
100) Sual:Qanunvericiliyә görә iki valyuta arasındakı münasibәtә:
A) valyuta kursu deyilir
B) valyuta paritetı deyilir
C) valyuta kursu recimi deyilir
D) qızıl paritet deyilir
E) sikkә pariteti deyilir
101) Sual:Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizlik konsepsiyasına aşağıdakı elementlәrdәn
hansı daxil edilmәmişdir:
A) dövlәtin müstәqilliyinin vә әrazi bütövlüyünün qorunması, onun beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış
sәrhәdlәrinin toxunulmazlığının tәmin edilmәsi;
B) Azәrbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azәrbaycançı¬lıq ideyasının tәşviqi;
C) vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşdırılması, insan hüquq vә әsas azadlıq¬larının tәmin olunması;
D) demokratik vә vәtәndaş cәmiyyәti tәsisatlarının inkişafı, qanunun aliliyi, asayişin tәmin edilmәsi
yolu ilә dövlәtin funksiyalarının yerinә yetiril¬mәsinin güclәndirilmәsi, әhalinin tәhlükәsizliyinin
qorunması;
E) beynәlxalq öhdәliklәri yerinә yetirmәk, qlobal vә regional tәhlükәsiz¬lik vә sabitliyә töhfә
vermәk üçün dәyәrlәrini bölüşdüyü beynәlxalq tәşkilatlarla inteqrasiyaya yönәlmiş әmәkdaşlığın
qarşısının alınması.
102) Sual:Aşağıdakı¬lardan hansı Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinә tәhdidlәr
sırasına daxil deyildir?
A) xarici siyasi, hәrbi vә ya iqtisadi asılılıq;
B) iqtisadi qeyrisabitlik;
C) peşәkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı;
D) regional hәrbilәşdirmә, ekoloci problemlәr;
E) tam mәşğulluq.
103) Sual:Tәdiyyә balansının kapitala әmәliyyatlar vә maliyyә әmәliyyatları hesabında aşağıdakı
belә bir maddә yoxdur:
A) dövlәt idarә edilmәsi sektoru
B) royalti vә lisenziyalar üzrә mükafatlar
C) miqrantların transfertlәri

D) sәhmdar kapitalı
E) reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
104) Sual:Tәdiyyә balansının cari әmәliyyatlar hesabı bölmәsindә belә bir maddә yoxdur:
A) Emal üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsullar
B) әmtәәlәrin ixracı vә idxalı
C) qeyrimonetar qızıl
D) maliyyә xidmәtlәri
E) daşıyıcılar tәrәfindәn malların limanlara çatdırılması
105) Sual:Dünya valyuta sisteminin tәrkibinә aid edilmir:
A) valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәraiti
B) milli valyuta pariteti
C) dövlәtlәrarası valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq tәşkilatlar
D) valyuta mәzәnnәlәri reciminin tәnzimlәnmәsi
E) valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
106) Sual:Milli Valyuta sisteminin tәrkibinә daxil deyildir:
A) ehtiyat valyutalar
B) milli valyuta
C) milli valyutanın dönәrlilik şәraiti
D) milli valyuta pariteti
E) milli valyuta bazarı recimi
107) Sual:Valyuta әmәliyyatlarının növlәrinә görә hansı valyuta mövcud deyil?
A) Müqavilә qiymәtinin valyutası;
B) Ödәmә valyutası;
C) Kredit valyutası;
D) Klirinq valyutası;
E) Françayzinq valyutası.
108) Sual:Bir ölkәnin digәr ölkәlәr münasibәtdә pul tәlәblәri vә öhdәliklәrini, gәlirlәrini vә
ödәmәlәrini әks etdirәn hesabat necә adlanır?
A) Ticarәt balansı;
B) Beynәlxalq hesablar balansı;
C) Beynәlxalq kredit hesabı;
D) Beynәlxalq öhdәliklәr;
E) Beynәlxalq likvidlik.
109) Sual:Ölkәnin xarici iqtisadi әlaqәlәrinin masştabının, strukturunun vә xarakterinin kәmiyyәt vә
keyfiyyәt tәrәflәri öz әksini nәdә tapır?
A) Dövlәt büdcәsindә;
B) Maliyyә hesabatında;
C) Gömrük hesabatında;
D) Tәdiyә balansında;

E) Ticarәtin nomenklaturasında.
110) Sual:Valyuta mәzәnnәsinin sәviyyәsinә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn dövlәt tәdbirlәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) valyuta müdaxilәlәri;
B) diskont siyasәt;
C) proteksionist tәdbirlәr;
D) valyuta dәhlizinin tәtbiqi;
E) valyuta sferasının liberallaşdırılması.
111) Sual:Ölkә vә ya ölkәlәr qrupunun özlәrinin qısamüddәtli xarici öhdәliklәrini yolverilәn ödәmә
vasitәlәri ilә tәmin etmәk imkanları necә adlanır?
A) Beynәlxalq borclanma;
B) Beynәlxalq ehtiyatlar;
C) Beynәlxalq likvidlik;
D) Beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtlilik;
E) Beynәlxalq hesablaşma.
112) Sual:Valyuta mәhdudiyyәtlәri növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) valyuta blokadası;
B) xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısına qadağa;
C) beynәlxalq ödәmәlәrin, kapital hәrәkәtinin, gәlirin repatriasiyasının, qızıl vә qiymәtli kağızların
hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsi;
D) xarici valyutanın vә digәr valyuta dәyәrlilәrinin dövlәtin әlindә tәmәrküzlәşmәsi;
E) Liberal valyuta siyasәti.
113) Sual:Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn
hansı ortamüddәtli deyil?
A) ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti;
B) uzunmüddәtli kapitalın hәrәkәti balansı;
C) ölkәdә daxili qiymәtlәrin artması sürәti, faiz dәrәcәsi;
D) dövlәt maliyyәsinin vәziyyәti, ölkәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
E) hökumәtin vә bankların müdaxilәsi.
114) Sual:Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn
hansı qısamüddәtli deyil?
A) әsasәn psixoloci amillәr;
B) qeyridәqiq mәlumatlar;
C) bankirlәrin, valyuta vasitәçilәrinin fikirlәri;
D) faiz dәrәcәsi;
E) hökumәtin vә bankların müdaxilәsi.
115) Sual:Dünya üzrә ümumi mәhsul (DÜÜM) hansı valyuta ilә hesablanır?
A) Avro ilә;
B) ABŞ dolları ilә;
C) Valyuta sәbәti әsasında;

D) Funt Sterlinq ilә;
E) Yapon Yeni ilә.
116) Sual:İctimai seçim nәzәriyyәsinin mahiyyәtini tәşkil etmir
A) konstitusiyalı iqtisadiyyat
B) metodoloci fәrdilik
C) iqtisadi insan konsepsiyası;
D) maksimum faydalılıq
E) siyasәt mübadilәdir
117) Sual:Valyuta riski deyәndә nә başa düşülür?
A) tam müflislәşmә
B) müәssisәnin itirilmәsi
C) mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi
D) mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
E) müәssisәnin filiallarının bağlanılması
118) Sual: Iqtisadi siyasәt kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır?
A) Leontyev ziddiyәtinin yaranması
B) A.Smitin әmәk dәyәr nәzәriyyәsinin yaranması
C) D.Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin yaranması
D) O. Bismarkın tәklifi ilә iqtisadi idarәetmәdә “nöqtәvi tәsir” strategiyasının yaranması
E) işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının meydana gәlmәsi
119) Sual:Ticarәt siyasәtinin tәnzimlәmә vasitәlәrinә aid deyildir.
A) mülki qanunvericilik normaları
B) hökumәtin qәrarları
C) beynәlxalq hüquq normaları
D) korporativ maraqlar
E) iki vә çox tәrәfli müqavilә öhdәlilәri
120) Sual:İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәtinә aiddir
A) iqtisadiyyatın tarazlı strukturu
B) ölkәdәn kәnar tәsirlәrin qarşısının qeyriiqtisadi üsullarla alınması
C) ekoloci tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
D) milli valyuta ehtiyatlarının xarici valyutalarda saxlanılması
E) tranzit potensialının inkişaf etdirilmәsi
121) Sual:XİS әsas növlәrinә aiddir
A) әmtәәlәrlә ticarәt
B) xidmәtlәrlә ticarәt
C) investisiya axınları
D) azad ticarәt
E) valyuta ticarәti

122) Sual:Ticarәt siyasәtinin alәtlәri necә tәtbiq edilir?
A) birbaşa vasitәlәrlә
B) dolayı vasitәlәrlә
C) qoşma vasitәlәrlә
D) qanunvericilik normaları vasitәsi ilә
E) maliyyә vәsaitlәri vasitәsi ilә
123) Sual:XİSin formalarına aid deyildir.
A) xarici ticarәt әlaqәlәri
B) xarici investisiya siyasәti
C) demoqrafik siyasәt
D) valyuta münasibәtlәri
E) elmitexniki әmәkdaşlıq münasibәtlәri
124) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mәrhәlәlәrinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir.
A) әmtәә mübadilәsinin sadә formalarının meydana gәlmәsi
B) milli dövlәtlәr cәrcivәsindә bazar tәsәrrüfatlarının yaranması
C) mürәkkәb beynәlxalq kooperasiya formalarının yaranması
D) dünya bazarının yaranması
E) әkinçiliyin yaranması
F) Bir cavab
125) Sual:Bazar iqtisadiyyatı hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?
A) Mahiyyәt etibarı ilә, liberal dәyәrlәrә әsaslanır
B) daimi rәqabәt mübarizәsini ehtiva edir
C) “özü inkişaf edәn sistem” kimi mürәkkәbliyә meyllidir
D) Marcinal faydalılığa әsaslanır.
E) Yuxarıdakıların hamısı doğrudur.
126) Sual:Dövlәt institutlarının әsas vәzifәlәrinә hansılar aiddir?
A) Sәmәrәlilik әsasında iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin effektiv qarşılıqlı fәaliyyәti tәmin edirlәr.
B) Iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn formada tәnzimlәnmәsi üçün şәrait yaradılmasını tәmin edirlәr
C) Hüquqi nizamın yaradılması tәdbirlәri vasitәsi ilә tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir edirlәr.
D) tәsәrrüfat proseslәrinә inzibati tәsir vasitәsi ilә tәnzimlәnmәni hәyata keçirirlәr.
E) heç bir cavab düz deyil.
127) Sual:Dövlәt institutlarının әsas vәzifәlәrinә hansılar aiddir?
A) ixtisaslaşma vә rәqabәt әsasında iqtisadi fәaliyyәt subyektlәrinin effektiv qarşılıqlı fәaliyyәti
tәmin edirlәr.
B) Iqtisadi fәaliyyәtin istәnilәn formada tәnzimlәnmәsi üçün şәrait yaradılmasını tәmin edirlәr
C) Hüquqi nizamın yaradılması tәdbirlәri vasitәsi ilә tәsәrrüfat proseslәrinә tәsir edirlәr.
D) tәsәrrüfat proseslәrinә inzibati tәsir vasitәsi ilә tәnzimlәnmәni hәyata keçirirlәr.
E) bir cavab düzdür.

128) Sual:İqtisadi siyasәt nәdir?
A) İqtisadi siyasәt  әmәk bölgüsüdür.
B) iqtisadiyyata mәqsәdyönlü tәsir edәn dövlәt institutlarının fәaliyyәtidir.
C) qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi normativ qaydalardır.
D) fәaliyyәt alәtlәrini özündә cәmlәşdirәn tәdbirlәr toplusudur.
E) Yuxarıda qeyd edilәnlәrin mәntiqi ümumilәşmәsidir.
129) Sual:Iqtisadi siyasәt konsepsiyası ehtiva edir
A) iqtisadiyyata mәqsәdyönlü tәsirin qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәri,
B) iqtisadiyyata әsaslandırılmış tәsirin qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәri,
C) iqtisadiyyata tәsirin prinsiplәri, strategiyaları
D) iqtisadiyyata tәsirin alәtlәri sistemi
E) hamısı
130) Sual:Iqtisadi siyasәt konsepsiyasına aid edilmir
A) iqtisadiyyata mәqsәdyönlü tәsirin qarşılıqlı әlaqәli mәqsәdlәri,
B) iqtisadiyyatda qiymәtlәrin sәviyyәsi,
C) iqtisadiyyata tәsirin prinsiplәri, strategiyaları
D) iqtisadiyyata tәsirin alәtlәri sistemi
E) hamısı
131) Sual: Iqtisadi siyasәt kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır?
A) manufakturanın yaranması
B) A.Smitin әmәk dәyәr nәzәriyyәsinin yaranması
C) D.Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin yaranması
D) O. Bismarkın tәklifi ilә iqtisadi idarәetmәdә “nöqtәvi tәsir” strategiyasının yaranması
E) pulun meydana gәlmәsi
132) Sual:İqtisadi siyasәtin yaranmasını şәrtlәndirәn әsas amillәr hansılar hesab edilir?
A) Cavablardan biri düzdür.
B) tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yaranan zәrurәt,
C) valyuta münasibәtlәrinin formalaşması
D) Inteqrasiyanın yaranması
E) Dünya iqtisadiyyatında VVI әsrlәrdә baş verәn iqtisadi proseslәr
133) Sual:İqtisadi siyasәtin yaranmasını şәrtlәndirәn әsas amillәr hansılar hesab edilir?
A) tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yaranan zәrurәt,
B) Dövlәtlә digәr sosialiqtisadi fәaliyyәt subyektlәri arasında yeni münasibәtlәrin formalaşması
C) Cavablardan ikisi sәhvdir
D) Inteqrasiyanın yaranması
E) Dünya iqtisadiyyatında XIIIX әsrlәrdә baş verәn iqtisadi proseslәr
134) Sual: Iqtisadi siyasәt kateqoriyasının yaranması tarixi hansıdır?
A) heç biri
B) A.Smitin әmәk dәyәr nәzәriyyәsinin yaranması

C) D.Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin yaranması
D) beynәlxalq әmәk bölgüsünün yaranması
E) pulun meydana gәlmәsi
135) Sual:İqtisadi siyasәtin yaranmasını şәrtlәndirәn әsas amillәr hansılar hesab edilir?
A) Cavablardan ikisi sәhvdir
B) tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yaranan zәrurәt,
C) Dövlәtlә digәr sosialiqtisadi fәaliyyәt subyektlәri arasında yeni münasibәtlәrin formalaşması
D) dövlәtin tәminedici vә tәhsis edici rolunun zәiflәmәsi
E) Dünya iqtisadiyyatında VVI әsrlәrdә baş verәn iqtisadi proseslәr
136) Sual:Iqtisadi siyasәtә tәsir faktorlarına aid deyildir.
A) dәyişәn tәsәrrüfat şәraiti vә iqtisadi tәfәkkür sәviyyәsi.
B) Әhalinin demoqrafik göstәricilәri
C) istehsaltexniki potensial
D) ölkәnin qlobal maraqları
E) Sadalanların hamısı düzdür.
137) Sual:Statusuna görә valyutaların aşağıdakı növlәrindәn hansı mövcud deyil?
A) milli (ölkәnin qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş pul vahidi, buraxıldığı ölkәnin әrazisindә
qanuni ödәmә vasitәsi);
B) xarici (digәr ölkәlәrin valyutalarında ifadә olunmuş әskinaslar, monetlәr vә tәlәblәr, digәr
ölkәlәrin әrazilәrindә qanuni ödәmә vasitәlәri);
C) beynәlxalq şәrti (XİH);
D) regional (avro);
E) qapalı.
138) Sual:Aşağıdakı fikirlәrin hansı düzgündür:
A) Gömrük tariflәri hәmişә onu tәtbiq edәn ölkәdә hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşmasına kömәk edir
B) Әgәr ölkә müәyyәn әmtәә üzrә dünyada әn iri istehsalçı olaraq dünya qiymәtlәrinә tәsir göstәrә
bilirsә, onda gömrük tarifini elә sәviy¬yәlәş¬dir¬mәk olar ki, o hәmin ölkәyә uduş gәtirsin
C) Hәm idxal, hәm dә ixrac rüsümlarının tәtbiqini ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәminatı mövqeyi
ilә әsaslandırmaq olar.
D) İxrac rüsumları inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrә xasdır
E) İdxal rüsumları ölkәyә çox әmtәә gәtirmәyә stimul verir
139) Sual:Bütün ölkәlәrin xarici ticarәtinin mәcmusunu әks etdirәn bey¬nәl¬xalq әmtәәpul
münasibәtlәri necә adlanır:
A) Beynәlxalq bazarı
B) Dünya bazarı
C) Beynәlxalq ticarәt
D) Ümümdünya iqtisadi mәkanı
E) Xarici ticarәt dövriyyәsi
140) Sual:Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara
nümunәdir:

A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
C) Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
D) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
E) İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
141) Sual:Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tәrkib element¬lә¬rindәn deyil:
A) milli pul vahidi (milli valyuta)
B) valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluğu vә ya yoxluğu
C) ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının hәyata keçirilmәsi qaydası
D) milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı recimi
E) valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi
142) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir:
A) birbaşa investisiyalar
B) incinirinq xidmәtlәri
C) borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
D) iqtisadi kömәk
E) portfel investisiyaları
143) Sual:Aşağıdakılardan biri qeyritarif tәnzimlәnmәnin gizli metodlarından deyil:
A) dövlәt alışları
B) texniki maneәlәr
C) vergi vә yığımlar
D) subsidiyalar
E) yerli komponentlәrin olması tәlәbi
144) Sual:Aşağıdakılardan biri beyqәlxalq valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil:
A) Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri
B) valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri
C) beynәlxalq hesablaşmaların formaları
D) beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarları recimi
E) milli valyuta pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi
145) Sual:Aşağıdakı hansı variantda beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf mәrhәlәlәrinin
ardıcıllığı pozulmuşdur:
A) siyasi ittifaq
B) azad ticarәt zonaları
C) gömrük ittifaqı
D) ümumi bazar
E) iqtisadi vә valyuta birliyi
146) Sual:Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tәrkib element¬lә¬rindәn deyil:
A) milli pul vahidi (milli valyuta)
B) valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluğu vә ya yoxluğu

C) ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının hәyata keçirilmәsi qaydası
D) milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı recimi
E) valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi
147) Sual:ÜTTnin әsas vәzifәsi nәdir:
A) İEÖ üçün әlverişli ticarәt şәraiti yaratmaq
B) İqtisadi cәhәtdәn zәif olan ölkәlәrin xarici ticarәt siyasәtini formalaşdırmaq
C) Ticarәt mәhdudiyyәtlәri vә gömrük tariflәrinin liberallaş¬dırıl¬mA¬sından
D) İEOdә gömrük tariflәrinin yüksәldilmәsi
E) Üzvü olmayan ölkәlәrә qarşı proteksionist siyasәti dәstәklә¬mәk¬
148) Sual:Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn struktur amillәrinә aid deyil:
A) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
B) ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti
C) ayrıayrı ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrinin müxtәlifliyi
D) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsi
149) Sual:Dünya valyuta sisteminin tәrkibinә aid edilmir:
A) valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәraiti
B) milli valyuta pariteti
C) dövlәtlәrarası valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq tәşkilatlar
D) valyuta mәzәnnәlәri reciminin tәnzimlәnmәsi
E) valyuta mәhdudiyyәtlәrinin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi
150) Sual:Dünya valyuta sistemi yaranmışdır:
A) XIX  әsrin ortalarında
B) XVII әsrdә
C) XVIII  әsrin ortalarında
D) XX  әsrin әvvәllәrindә
E) XX  әsrin sonunda
151) Sual:Transformasiya dövrünün xüsusiyyәtlәrinә aiddir
A) qiymәtlәrin artması
B) sosial vәziyyәtin yaxşılaşması
C) valyutanın konvertasiyasının mәcburiliyi
D) xarici әlaqәlәrin genişlәnmәsi
E) iqtisadi siyasәtin stabilliyi
152) Sual:Transformasiya dövrünün әlamәtlәrinә aid deyil
A) әhalinin demoqrafik keçid dövrü
B) milli valyutanın stabilliyinin qorunmasının çәtinlәşmәsi
C) mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişmәsi
D) torpaq münasibәtlәrinin dәyişmәsi
E) qanunvericilik bazasının dәyişkәnliyi

153) Sual:Transformasiya dövrü nәdir?
A) ilin fәsilllәrinin bir birini әvәzlәmәsi
B) resursların bir sahәdәn digәrinә transferi
C) mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişmәsi
D) iqtisadi münasibәtlәr sisteminin dәyişmәsi
E) heç biri
154) Sual:Davamlı inkişafın sәrhәdlәrinә aiddir
A) Iqtisadi sәrhәdlәr
B) Stabil inflyasiya sәviyyәsi
C) ekoloci maksimum
D) Minumum әmәkhaqqı
E) gömrük sәrhәdlәri
155) Sual:Valyuta mәzәnnәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün baza kimi 70ci illәrin ortasına qәdәr
istifadә edilmirdi:
A) pul pariteti
B) BVF tәrәfindәn tәsbit olunan qızıl paritet
C) valyutaların qızıl tutumu
D) qiymәtlәrin rәsmi miqyası
E) valyuta mübadilәsi üçün qızıl ehtiyatları
156) Sual:İqtisadi siyasәtin yaranmasını şәrtlәndirәn әsas amillәr hansılar hesab edilir?
A) Dünya iqtisadiyyatında III әsrlәrdә baş verәn iqtisadi proseslәr
B) tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yaranan zәrurәt,
C) Dövlәtlә digәr sosialiqtisadi fәaliyyәt subyektlәri arasında yeni münasibәtlәrin formalaşması
D) dövlәtin tәminedici vә tәhsis edici rolunun güclәnmәsi
E) Cavablardan biri sәhvdir.
157) Sual:Tәdiyyә balansının kapitala әmәliyyatlar vә maliyyә әmәliyyatları hesabında aşağıdakı
belә bir maddә yoxdur:
A) dövlәt idarә edilmәsi sektoru
B) royalti vә lisenziyalar üzrә mükafatlar
C) miqrantların transfertlәri
D) sәhmdar kapitalı
E) reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
158) Sual:Valyuta mәzәnnәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün baza kimi 70ci illәrin ortasına qәdәr
istifadә edilmirdi:
A) pul pariteti
B) BVF tәrәfindәn tәsbit olunan qızıl paritet
C) valyutaların qızıl tutumu
D) qiymәtlәrin rәsmi miqyası
E) valyuta mübadilәsi üçün qızıl ehtiyatları

159) Sual:XİSin növlәrinә aid deyildir.
A) stimullaşdırıcı
B) qәnaәtcil
C) mәhdudlaşdırıcı
D) әvәzedici
E) proteksionist
160) Sual:Ticarәt siyasәti dövlәtin digәr sahә vә sektorlarındakı siyasәti ilә bağlı deyildir:
A) Әdalәtli rәqabәtin tәmin edilmәsi;
B) Dövlәt büdcәsinin formalaşması;
C) Ayrıayrı sahәlәrdә istehsalın stimullaşdırılması;
D) milli siyasәt
E) Kәnd tәsәrrüfatı siyasәti
161) Sual:İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?
A) İxracın lisenziyalaşdırılması
B) İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
C) İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi
D) İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
E) İxracatçılara informasiya vә mәslәhәtlәr verilmәsi
162) Sual:BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir:
A) hәrbi әmәkdaşlıq
B) ölkәlәrin suverenliyinin tәminatı
C) gender problemı
D) iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr üzrә әmәkdaşlıq
E) mәdәni vә humanitar sahәdә әmәkdaşlıq
163) Sual:Aşağıdakı fikirlәrin hansı düzgündür:
A) Gömrük tariflәri hәmişә onu tәtbiq edәn ölkәdә hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşmasına kömәk edir
B) Әgәr ölkә müәyyәn әmtәә üzrә dünyada әn iri istehsalçı olaraq dünya qiymәtlәrinә tәsir göstәrә
bilirsә, onda gömrük tarifini elә sәviy¬yәlәş¬dirmәk olar ki, o hәmin ölkәyә uduş gәtirsin
C) Hәm idxal, hәm dә ixrac rüsümlarının tәtbiqini ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәminatı mövqeyi
ilә әsaslandırmaq olar.
D) İxrac rüsumları inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrә xasdır
E) İdxal rüsumları ölkәyә çox әmtәә gәtirmәyә stimul verir
164) Sual:Qloballaşmanın milli tәsәrrüfatlara tәsiri
A) Tәkmil rәqabәt şәraitindә qyrıayrı ölkәlәrin iqtisadi inkişafına müsbәt tәsir edir.
B) Onun sayәsindә istehasl miqyasında qәnaәt imkanları yaranır
C) İstehsal faktorlarının dünyada yerlәşmәsinin sәmәrәliliyi artır
D) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr daha çox fayda әldә edirlәr
E) Stolper Samuelson teoreminә görә istehsal faktorlarının qiymәtlәri bәrabәrlәşir.

165) Sual:Milli iqtisadi tәhlükәsizlik konsepsiyasının mahiyyәtinә aid deyildir
A) Milli gәlirin azalması
B) Iqtisadi inkişafın reqressiyası
C) Valyutanın dönәrliliyinә tәlәbin yüksәlmәsi
D) Daxili bazarda rәqabәtin zәiflәmәsi
E) Dövlәt borçlarının artması
166) Sual:İqtisadi açıqlığın yaratdığı problemlәrә aid deyildir
A) Daxili bazarda yerli mәhsullara rәqabәtin zәiflәmәsi
B) Xarici mәhsulların daxili bazarda qiymәtlәrinin qalxması
C) Iqtisadi tәhlükәsizliyin güclәnmәsi ehtimalının artması
D) Milli valyutanın dönәrliliyinin zәiflәmәsi
E) Heç biri
167) Sual:İqtisadi açıqlığın yaratdığı üstünlüklәrә aiddir. Sәhv cavab hansıdır?
A) Gömrük xәrclәrinә qәnaәt
B) әmtәәlәrin hәrәkәtinin asanlaşması
C) xidmәtlәrin asanlaşması
D) insanların hәrәkәtinin asanlaşması
E) iqtisadi inteqrasiyanın stimullaşdırılması
168) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü modellәrinә aiddir
A) Rikardo Mill modeli
B) XekşerSamuelson modeli
C) Neoliberal model
D) Amerikan modeli
E) heç biri
169) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü modellәrinә aiddir
A) Merkantilist modeli
B) Klassik model
C) Neotexnoloci model
D) Mürәkkәb model
E) Sadә model
170) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü modellәrinә aiddir
A) Marşall modeli
B) XekşerOlin modeli
C) Neoliberal model
D) StolperSamuelson modeli
E) Erxard modeli
171) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü modellәrinә aiddir
A) Rikardo modeli
B) Smit modeli

C) Neotklassiki model
D) Mill modeli
E) Leontyev modeli
172) Sual:Devalvasiya iqtisadiyyata necә tәsir göstәrir?
A) Milli gәlir azalır;
B) Ixracın real hәcmini azaldır;
C) İdxalın hәcmini artırır;
D) İşsizliyin sәviyyәsi artır;
E) İnflyasiyanın sәviyyәsi azalır.
173) Sual:Devalvasiya iqtisadiyyata necә tәsir göstәrmir?
A) Milli gәliri artırır;
B) Ixracın real hәcmini artırır;
C) İdxalın hәcmini azaldır;
D) Yeni iş yerlәri yaranır;
E) İnflyasiyanın sәviyyәsi azalır.
174) Sual:Ticarәt siyasәti alәtlәrinin tәsniflәşdirmә meyarlarına aid deyildir.
A) Tәtbiq sferası;
B) İqtisadi tәsir mexanizmlәri üzrә;
C) Rәqabәt mühitinә tәsir mәqsәdlәrinә görә;
D) gәlirin hәcminә görә
E) Ölkәlәr arası öhdәliklәrә görә
175) Sual:Ölkәnin, beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakı üçün, әlverişli şәraitin tәmin olunması
istiqamәtlәrinә aid deyildir.
A) dövlәtin daxili bazarda rәqabәti prosesinә müdaxilәsi
B) xarici malların daxili bazara daxil olmasını mәhdudlaşdırılması
C) xarici dövlәtlәrin daxili bazarlarını qoruma tәdbirlәrinin neytrallaşması
D) xarici dövlәtlәrin daxili bazarlarını qoruma tәdbirlәri diskriminasiya xarakteri olduqda,
neytrallaşmasını.
E) milli istehsalın sürәtli inkişafının tәmin edilmәsi
176) Sual:Ticarәt recimi aşağıdakıları ehtiva etmir.
A) xarici mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin formalaşması.
B) mal vә xidmәtlәrin daxili bazara buraxılmasının tәnzimlәnmәsi
C) milli mәhsul vә xidmәtlәrin xarici bazarlara buraxılması üçün, tәtbiq edilәn tәdbirlәr kompleksidir
D) ölkәnin beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sisteminә sәmәrәli qoşulması,
E) ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsünün imkanlarından daha çox faydalanması
177) Sual:Dünya iqtisadi nizamına daxil deyildir.
A) beynәlxalq valyuta sistemi
B) dünya ticarәt sistemi
C) beynәlxalq vergi qoyma prinsiplәri

D) ikiqat vergi qoymadan qaçma prinsipi
E) TRİİPS sәnәdlәr paketi
178) Sual:Dünya tәsәrrüfatının әsas sistem yaradıcı elementidir
A) transmilli şirkәtlәr
B) iri korporasiyalar
C) Dünya bazarı
D) Neftqaz ehtiyatları.
E) Milli dövlәtlәr
179) Sual:Dünya tәsәrrüfatı mexanizmi aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilmir.
A) mülkiyyәtin reallaşdırılması sistemidir.
B) Mәhsuldar qüvvәlәrin istifadәsi sistemidir.
C) Dünya tәsәrrüfatının nisbәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sistemidir
D) Istehsal münasibәtlәri ilә mәhsuldar qüvvәlәrin arasındakı ziddiyyәtlәrin hәlli sistemidir
E) Ölkәlәr arası mübahisәlәrin hәlli sistemidir
180) Sual:Qarşılıqlı asılılığın әlamәtlәri
A) Tәsәrrüfatçlığın beynәlmilәllәşmәsi qarçılıqlı asılılığı güclәndirir
B) Qarşılıalı asılılıq mәcmu tәlәbin artmasını srimullaşdırır.
C) Qarşılıqlı asılıq sayәsindә әsas ticarәt tәrәfdaşı olan inkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMin artımı idxalçı
ölkәlәrdә daxili istehsalı artırır.
D) Qarşılıqlı asılılıq şәraitindә iqtisadi güc ,gәliri ucuz işçi qüvvәsindәn daha çox artırır
E) Qarşılıqlı asılıq iqtisadi tәhlükәsizliyi güclәndirir.
181) Sual:Beynәlxalq valyuta mühasibәtlәrinin sürәtli inkişafını şәrtlәndirәn әsas amil hansıdır:
A) beynәlxalq münasibәtlәrin mürәkkәblәşmәsi
B) dünya bazarının vә dünya tәsәrrüfat әlaqәlәri sisteminin formalaşması
C) elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
D) coğrafi kәşflәr
E) inteqrasiya bloklarının yaranması
182) Sual:Tәdiyyә balansına hansı amil birbaşa tәsir göstәrmir?
A) real ÜDMın dәyişmәsi
B) infliyasiyanın nisbi tempi
C) faiz dәrәcәlәrinin nisbi sәviyyәsi
D) dövlәtin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasәti
E) valyuta kursu
183) Sual:Kapital ixracında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
C) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
D) bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
E) şirkәtin mәhsullarının xarici bazarlarda reklam etdirilmәsi

184) Sual:Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?
A) Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
B) xarici ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
C) ixrac olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
D) kapitalın texnologiya formasında ixrac edilmәsi
E) kapitalın pul şәklindә ixrac edilmәsi
185) Sual:II Dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdәn başlayaraq 1970ci illәrin әvvәllәrinә kimi
hansı beynәlxalq valyuta sistemi fәaliyyәt göstәrmişdir,
A) dollar sistemi
B) BrettonVuds valyuta sistemi
C) Üzәn valyuta sistemi
D) qızıldeviz sistemi
E) Avropa valyuta sistemi
186) Sual:Yamayka valyuta sistemi çәrçivәsindә hansı valyutaya bir sıra valyutalarla yanaşı ehtiyat
valyuta statusu verilmişdir:
A) rus rubluna
B) hind rupisinә
C) kanada dollarına
D) yapon iyenasına
E) misir funtuna
187) Sual:Valyuta bazarının konyukturu aşağıdakılardan hansından asılı deyil?
A) xarici valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn; dividendlәrin ödәnilmәsi, borcların, kreditlәrin geri
qaytarılması üzrә öhdәliklәri olan fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn;
B) әmtәә vә xidmәtlәrә görә xarici valyuta әldә etmiş vә hәmin valyutanı realizә etmәyә çalışan
ixracatçılardan;
C) әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәmәlәri hәyata keçirmәli olan vә buna görә dә xarici valyuta almağa
çalışan idxalatçılardan;
D) fraxta, yüklәrin sığorta edilmәsinә, broker vә bank komissiyalarına görә valyuta әldә etmiş ticarәt
şirkәtlәrindәn, sığorta cәmiyyәtlәrindәn vә banklardan;
E) Işçi qüvvәsinin miqrasiyasından.
188) Sual:Xarici valyutanın vә müxtәlif valyuta dәyәrlilәrinin alqısatqısı üzrә әmәliyyatlar
nәticәsindә yaranmış sabit iqtisadi vә tәşkilati münasibәtlәr sistemi necә adlanır?
A) Valyuta klirinqi;
B) Valyuta tәnzimlәnmәsi;
C) Qiymәtli kağızlar bazarı;
D) Valyuta bazarı;
E) Valyuta dәhlizi.
189) Sual:Valyuta mәzәnnәsi beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә hansı tәsiri göstәrmir?
A) valyuta mәzәnnәsi hәr hansı bir ölkәnin istehsalçılarına әmtәәnin istehsal xәrclәrinin dünya
qiymәtlәri ilә müqayisә etmәyә imkan verir vә buna görә dә, xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәyata

keçirilmәsi zamanı orientir rolunu oynayır;
B) valyuta mәzәnnәsi ölkәnin iqtisadi vәziyyәtinә birbaşa tәsir göstәrir vә bu da özünü xüsusilә
tәdiyә balansının vәziyyәtindә göstәrir;
C) valyuta mәzәnnәsi dünya istehsalının nәticәlәrinin ölkәlәr arasında yenidәn bölgüsünә tәsir
göstәrir;
D) iqtisadi fәaliyyәtin maliyyә nәzticәlәrini proqnozlaşdırmağa imkan verir;
E) Valyuta mәzәnnәsi subsidiyaların verilmәsinә şәrait yaradır.
190) Sual:Valyuta mәzәnnәsi aşağıdakı amillәrdәn hansından birbaşa asılı deyil?
A) valyutaların alıcılıq qabiliyyәti;
B) beynәlxalq ödәmәlәrin güclәnmәsi vә ya zәiflәmәsi;
C) valyuta bazarının konyukturası;
D) valyutaya etibarın dәrәcәsi;
E) Ölkәdәki vergi yükü.
191) Sual:Valyuta mәzәnnәsi aşağıdakı amillәrdәn hansından birbaşa asılı deyil?
A) ölkәnin makroiqtisadi göstәricilәri;
B) inflyasiyanın sәviyyәsi vә inflyasiya gözlәntilәri;
C) ölkәnin tәdiyә balansının vәziyyәti;
D) sosial tәminatın sәviyyәsi;
E) faiz dәrәclәrinin sәviyyәsi;
192) Sual:Valyuta bazarına çıxarkәn iqtisadi subyektlәrin müxtәlif mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) beynәlxalq hesablaşmaların fasilәsiz hәyata keçirilmәsi (müәssisәlәr, bankların müştәrilәri);
B) xarici valyuta ehtiyatlarının strukturunun diversifikasiyası vә onların artırılması (kommersiya,
mәrkәzi banklar);
C) valyuta mәzәnnәlәrindә vә müxtәlif borc öhdәliklәri üzrә faiz dәrәcәlәrindә olan fәrqlәr
formasında gәlirin әldә edilmәsi (müәssisәlәr, kommersiya bankları);
D) valyuta siyasәtinin hәyata keçirilmәsi (mәrkәzi banklar, xәzinәdarlıqlar), valyuta vә kredit
risqlәrindәn sığorta;
E) Әmtәә vә xidmәtlәrin ixracının tәşkili.
193) Sual:İnkişaf etmiş әsas ölkәlәrdә valyuta bazarlarının meydana gәlmәsi sәbәblәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) beynәlxalq hesablaşmaların kredit vasitәlәrinin geniş yayılması;
B) әlaqәlәri sadәlәşdirәn rabitә vasitәlәrinin inkişafı;
C) cari hesablar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin olmaması.
D) banklar arasında müxbir münasibәtlәrin qurulması;
E) barter әmәliyyatlarının hәcminin artması.
194) Sual:İnkişaf etmiş әsas ölkәlәrdә valyuta bazarlarının meydana gәlmәsi sәbәblәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin müntәzәm inkişafı;
B) bank kapitalının yüksәk dәrәcәdә tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi;
C) dünya valyuta sisteminin formalaşması, banklar arasında müxbir münasibәtlәrin qurulması;
D) bu ölkәlәrdә maliyyә böhranlarının baş vermәsi;

E) beynәlxalq hesablaşmaların kredit vasitәlәrinin geniş yayılması.
195) Sual:Beynәlxalq likvidliyin strukturuna aşağıdakı komponentlәrdәn hansı aid deyil?
A) ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatları;
B) rәsmi qızıl ehtiyatları;
C) BVFdә ehtiyat mövqe;
D) XİHdә olan hesablar;
E) dövriyyәdәki pul kütlәsi.
196) Sual:Müasir valyuta bazarları üçün aşağıdakı xüsusiyәtlәrdәn hansı xarakterik deyil?
A) Bağlanan sazişlәrin ümumi kütlәsindә transsәrhәd әmәliyyatların üstünlük tәşkil etmәsi;
B) Әmәliyyatların hәcminin artması;
C) Valyuta әmәliyyatlarında ABŞ dollarının üstünlük tәşkil etmәsi;
D) İştirakçıların qlobal әhatәsi;
E) Әmәliyyatların hәcminin kәskin azalması.
197) Sual:Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn
hansı uzunmüddәtli deyil?
A) Ölkәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;Ölkәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
B) ÜMMun uzunmüddәtli artım tempi;
C) Ölkәnin dünya ticarәtindә vә xarici investisiyalarda yeri vә rolu;
D) Faiz dәrәcәsi;
E) Ölkәnin ixrac kvotası.
198) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas vәzifә vә problemlәrinә aşağıdakılar aiddir:
A) İqtisadi sistemin mәhsuldarlığının vә resursların bölgüsünün sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi.
B) Resursların yenidәn bölgüsünün sәmәrәliliyi vә nәticәliliyinin tәmin olunması.
C) Dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması.
D) a,b,c;
E) a, b.
199) Sual:İctimai seçim nәzәriyyәsinin mahiyyәtini tәşkil edir
A) konstitusiyalı iqtisadiyyat
B) metodoloci fәrdilik
C) iqtisadi insan konsepsiyası;
D) hamısı
E) siyasәt mübadilәdir
200) Sual:Müasir ictimai seçim nәzәriyyәsinini әsasını qoyanlar
A) C.Byukenen, D.Müller ,Q.Tallo, M.Olson, Erxard
B) Samuelson, Smit, Rikardo, Q.Tallo, M.Olson,
C) Keyns, C.Byukenen, D.Müller ,Samuelson, Smit, Rikardo,
D) Keyns, C,Mill, D.Müller ,P.Kruqman, Smit, U.Petti
E) heç biri

201) Sual:Dövlәtin iqtisadi inkişafdakı rolunun tәdqiqindә aşağıdakılar mühüm rol oynamışdır.
Hansı cavab düz deyildir?
A) Marşal, Valras, Masolla,Viksel, N.Kaldar
B) T.Sitovski, Valras, E.Mindol,Viksel, Keyns
C) E.Mindol, Valras, Masolla, Viksel, Keyns
D) Masolla A.Berson,Viksel, Keyns ,E.Mindol
E) T.Sitovski, Valras, E.Mindol,Viksel, Keyns
202) Sual:Hansı düz deyil?
A) İqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsi nәticәsindә, siyasi iqtisadın klassiklәri kapitalizmdә sәrvәtlәrin
mәnbәyini mübadilә sferasında axtarırdı.
B) “klassik” siyasi iqtisadçılar bilavasitә istehsal prosesini tәdqiq etmәyә üstünlük verirdilәr.
C) A.Smit “bölgü münasibәtlәrini”, S. de Sismondi “kapitalist sәrvәtinin istehsalı vә yığımı
şәrtlәrini”, D.Rikardo istehlak münasibәtlәrini әsas tәdqiqat obyektinә çevirmişdi.
D) C. Mill vergi qoymanın prinsiplәrinin tәhlilini vermişdir.
E) Hamısı.
203) Sual: Merkantilizmin iqtisadi siyasәt baxımından әsas xüsusiyyәtlәri nәlәrdir?
A) kapitalizmin yaranması ilә meydana gәlmәsi
B) tәdqiq obyektinin istehsal sferası olması
C) tәdqiq obyektinin mübadilә sferası olması
D) inkişafın әsasının ticarәtdә olması
E) bir cavab sәhvdir.
204) Sual:Siyasi iqtisadın ilk mәktәbi – merkantilizmin iqtisadi siyasәt baxımından әsas
xüsusiyyәtlәri nәlәrdir?
A) kapitalizmin yaranması ilә meydana gәlmәsi
B) tәdqiq obyektinin istehsal sferası olması
C) tәdqiq obyektinin mübadilә sferası olması
D) inkişafın әsasının ticarәtdә olması
E) iki cavab sәhvdir.
205) Sual:Iqtisadi siyasәt hansı faktorların tәsiri ilә formalaşdırılmalıdır?
A) Iqtisadi siyasәt hәmişә iki mühüm faktorun tәsiri altda formalaşır: daima dәyişәn tәsәrrüfat şәraiti
vә iqtisadi tәfәkkür sәviyyәsi.
B) İqtisadi siyasәt ölkәnin reallıqları ilә uzlaşdırıldılmalıdır
C) Sadalanların hamısı düzdür
D) İqtisadi siyasәt siyasi qüvvәlәr nisbәtini , istehsaltexniki potensial, sosial şәrait, idarәetmәdә
mövcud institutsional qaydaları vә s. nәzәrә almalıdır .
E) Sadalanaların heç biri düz deyil.
206) Sual:Rasional iqtisadi tәfәkkürün formalaşdırılması nәlәri ehtiva edir?
A) azad rәqabәt şәraitindә dövlәtin vәzifәsinin qavranılması
B) Cavablardan biri sәhvdir
C) insanların rasional hәlli axtarmalı olduqları “cәrcivәnin” yaradılması
D) firmaların gәlirinin maksimumlaşdırılmasının dәrk edilmәsidir

E) tәsәrrüfat subyektlәrinin özlәrinin rasional hәlli axtarmalı olduqları “cәrcivәnin” yaradılması
207) Sual:Beynәlxalq ticarәtdә mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi prinsiplәrinә aid deyildir
A) Ölkәlәr arasında bәrabәr vә әdalәtli rәqabәt şәraitinin saxlanılması
B) Beynәlxalq mübadilәnin iştirakçıları üçün hәdsiz ağır ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin tәtbiq
olunmaması
C) Ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin stabilliyi vә transperantlığı
D) Ticarәt mәhdudiyyәtlәrinin proqnozlaşdırıla bilәn olması
E) azad ticarәtin tәmin edilmәsi
208) Sual:Xarici ticarәt ölkәnin
A) Iqtisadi gücünü artırır
B) Milli gәlirini artırır
C) hәrbi qüdrәtini artırır
D) rәqabәt qabiliyәtini yüksәldir
E) rәqabәtә dözümlüyünü zәiflәdir
209) Sual:Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin (BİM) mahiyyәti nәdir?
A) BİM xarici әlaqәlәr sistemidir
B) BİM maddi nemәtlәrin bölgüsü vә mübadilәsi üzrә tәsәrrüfat subyektlәri arasında qarşılıqlı
münasibәtlәr sistemidir.
C) BİM maddi nemәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin
tәsәrrüfat subyektlәri arasında qarşılıqlı fәaliyyәt sistemidir.
D) BİM maddi nemәtlәrin istehsalı vә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin tәsәrrüfat subyektlәri arasında
qarşılıqlı fәaliyyәt sistemidir.
E) BİM maddi nemәtlәrin istehsalı vә istehlakı üzrә müxtәlif ölkәlәrin arasında qarşılıqlı
münasibәtlәr sistemidir.
210) Sual:Xarici ticarәt hansı әlamәtlәrә malik deyildir?
A) ticarәt konfliktlәri yaradır
B) ölkәlәrarası ziddiyyәtlәr yaradır
C) yerli istehsalı arıtırır
D) rәqabәti yox edir
E) istehsalın sәmәrәliliyini artırır
211) Sual:Xarici iqtisadi siyasәtin (XİS) mahiyyәti
A) XİS ölkәnin iqtisadi siyasәtinin tәrkib hissәsidir
B) XİS ölkәdә iqtisadi resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması vasitәsidir
C) XİS iqtisadi inteqrasiya alәtidir
D) XİS ölkәdә çatışmayan resursların әldә edilmәsi vasitәsidir
E) XİS Beynәlxalq tәşkilatlarla münasibәt formasıdır.
212) Sual:Xarici iqtisadi siyasәtin (XİS) mahiyyәti
A) XİS xarici iqtisadi fәaliyyәt mexanizmidir
B) XİS dövlәtin digәr ölkәlәrlә iqtisadi әlaqәlәrini öyrәnir
C) XİS xarici ticarәt әlaqәlәrinin mәcmusudur

D) XİS beynәlxalq münasibәtlәrin formasıdır
E) Düz cavab yoxdur
213) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mәrhәlәlәrinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir.
A) әmtәә mübadilәsinin sadә formalarının meydana gәlmәsi
B) Maşınlı istehsala malik tәsәrrüfatlarının yaranması
C) beynәlxalq ixtisaslaşmanın yaranması
D) Bir cavab
E) dünya bazarının yaranması
F) әkinçiliyin yaranması
214) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mәrhәlәlәrinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir.
A) әmәk bölgüsünün sadә formalarının meydana gәlmәsi
B) milli dövlәtlәr cәrcivәsindә bazar tәsәrrüfatlarının yaranması
C) dünya bazarının yaranması
D) әkinçiliyin yaranması
E) iki cavab
215) Sual:Qәrar qәbulunda iki alternativdәn birinin seçilmәsi Errounun (Arrow) Qeyri – mümkünlük
teoreminә görә, hansı halda mümkünsüzdür.
A) Bütün şәxslәrin sәs hüququ var vә bu diktaturanı mümkünsüz edir;
B) Yalnız bu iki alternativә münasibәtdә üstünlük vermә kollektiv qәrar qәbulunu müәyyәnlәşdirir
C) Qәrar qәbul edәnlәrin üstünlük vermәlәrinin bütün kombinasiyaları mümkündür
D) Әgәr bütün fәrdlәr II varianta nisbәtәn I varianta üstünlük verirlәrsә, reallaşdırılmalıdır (“pareto 
meyarı”).
E) Yuxarıdakıların hamısının eyni zamanda mövcudluğu şәraitindә.
216) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafının tarixi mәrhәlәlәrinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir.
A) әmәk bölgüsünün sadә formalarının meydana gәlmәsi
B) beynәlxalq miqyasda bazar tәsәrrüfatlarının yaranması
C) mürәkkәb beynәlxalq kooperasiya formalarının yaranması
D) әkinçiliyin yaranması
E) üç cavab
217) Sual:İqtisadi siyasәtin әsas vәzifә vә problemlәrinә aşağıdakılar aiddir:
A) Әtraf mühitin qorunması vә ekoloci tarazlığın tәmin edilmәsi.
B) İqtisadi sistemin mәhsuldarlığının sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi.
C) hamısı
D) İqtisadiyyatda stabilliyin, inkişafın davamlılığı vә tarazlığı
E) heç biri
218) Sual:Keyns nәzәriyyәsinә xas deyildir.
A) bazar “sәmәrәli tәlәbi” tәmin edә bilir
B) dövlәtin stimullaşdırıcı fәaliyyәti vacibdir
C) iqtisadi siyasәtdә pul – kredit vә büdcә siyasәti önәmlidir.

D) bazar ideal özünütәnzimlәyәn mexanizm deyildir
E) xüsusi investisiya vә istehlak xәrclәrinin artımını stimullaşdırmalıdır
219) Sual:Keyns nәzәriyyәsinә xas deyildir.
A) bazar “sәmәrәli tәlәbi” tәmin edә bilmir
B) dövlәtin stimullaşdırıcı fәaliyyәti vacibdir
C) iqtisadi siyasәtdә pul – kredit vә büdcә siyasәti önәmli deyildir
D) bazar ideal özünütәnzimlәyәn mexanizm deyildir
E) xüsusi investisiya vә istehlak xәrclәrinin artımını stimullaşdırmalıdır
220) Sual:İqtisadi açıqlığın yaratdığı problemlәrә aiddir. Sәhv cavab hansıdır?
A) Daxili bazarda yerli mәhsullara rәqabәtin yüksәlmәsi
B) Dünya bazarında qiymәtlәrinin aşağı düşmәsi
C) Daxili istehsalın ixrac yönümlüyünün yüksәlmәsi
D) Iqtisadi tәhlükәsizliyin zәiflәmәsi ehtimalının artması
E) Milli valyutanın dönәrliliyinә tәlәbin yüksәlmәsi
221) Sual:Milli iqtisadi tәhlükәsizlik konsepsiyasının mahiyyәtinә aid deyildir
A) Iqtisadi fәaliyyәt sübyektlәrinin gәlirlәrinin azalması
B) Iqtisadi inkişafın sürәtlәnlәnmәsi
C) Valyutanın dönәrliliyinә tәlәbin yüksәlmәsi
D) Daxili bazarda rәqabәtin güclәnmәsi
E) Dövlәt borçlarının artması
222) Sual:Keyns nәzәriyyәsinә xas deyildir.
A) bazar ideal özünütәnzimlәyәn mexanizmdir
B) dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi vacib deyildir
C) investisiya vә istehlak xәrclәrinin artımı xüsusi stimullaşdırmamalıdır
D) heç biri
E) hamısı
223) Sual:Keyns nәzәriyyәsinә xas deyildir.
A) bazar “sәmәrәli tәlәbi” tәmin edә bilir
B) dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi vacib deyildir
C) iqtisadi siyasәtdә pul – kredit vә büdcә siyasәti önәmli deyildir.
D) hamısı
E) heç biri
224) Sual:Dövlәtin iqtisadi inkişafdakı rolunun tәdqiqindә aşağıdakılar mühüm rol oynamışdır.
Hansı cavab düzdür?
A) Marşal, Valras, Masolla,Viksel, N.Kaldar
B) T.Sitovski, E.Mindol,Viksel, Keyns, Marşal
C) E.Mindol, Valras, Masolla, Viksel, Keyns
D) Masolla A.Berson,Viksel, Marşal,E.Mindol
E) T.Sitovski, Marşal, E.Mindol,Viksel, Keyns

225) Sual:Aşağıdakılardan valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn konyuktur amillәrinә aid deyil:
A) valyuta bazarlarının fәaliyyәti
B) böhranlar, müharibәlәr, tәbii fәlakәtlәr
C) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) siyasi vә iqtisadi proqnozlar
E) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
226) Sual:Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn struktur amillәrinә aid deyil:
A) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
B) ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti
C) ayrıayrı ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrinin müxtәlifliyi
D) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsi
227) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini müәyyәnlәşdirәn göstәricilәr
qrupuna aid deyil:
A) idxal kvotası
B) birbaşa investisiyaların hәcmi
C) ölkә ixracının 3 әsas partnyor üzәrindә cәmlәşmәsi
D) ümumi işçi qüvvәsinin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin payı
E) ölkә iqtisadiyyatının kapitallaşma sәviyyәsi
228) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri istehsalın beynәlxalq ixtisaslaş¬ması¬nın әsas
formalarındandır:
A) Texnoloci vә ya mәrhәlәli ixtisaslaşma
B) sahәlәrarası ixtisaslaşma
C) ayrıayrı müәssisәlәrin ixtisaslaşması
D) sahәdaxili ixtisaslaşma
E) ayrıayrı ölkәlәrin ixtisaslaşması
229) Sual:Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkәnin hansı üstünlüklәri vardır:
A) valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq etmәk lüzumunun olmaması
B) tәdiyyә balansının kәsirini milli valyuta ilә bağlamaq imkanı
C) daxili iqtisadi siyasәtin xarici tarazlıq mәqsәdinә tabe edilmәsi
D) valyutanın devalvasiyasına mәcbur olmamaq
E) valyuta revalvasiyasına mәcbur olmamaq
230) Sual:Aşağıdakılardan biri ölkәnin BәBdә iştirakına tәsir edәn amillәrdәn deyil:
A) Ölkәnin orta ölçülü müәssisәlәrinin zәif inkişafı
B) Ölkәnin daxili bazarının hәcmi
C) Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
D) Ölkәnin tәbii resurslarla tәminatı
E) Ölkә iqtisadiyyatının strukturunda sәnayenin baza sahәlәrinin xü¬su¬si çәkisi

231) Sual:Tәdiyyә balansına hansı amil birbaşa tәsir göstәrmir?
A) real ÜDMın dәyişmәsi
B) infliyasiyanın nisbi tempi
C) faiz dәrәcәlәrinin nisbi sәviyyәsi
D) dövlәtin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasәti
E) valyuta kursu
232) Sual:Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkәnin hansı üstünlüklәri vardır:
A) valyuta mәhdudiyyәti tәtbiq etmәk lüzumunun olmaması
B) tәdiyyә balansının kәsirini milli valyuta ilә bağlamaq imkanı
C) daxili iqtisadi siyasәtin xarici tarazlıq mәqsәdinә tabe edilmәsi
D) valyutanın devalvasiyasına mәcbur olmamaq
E) valyuta revalvasiyasına mәcbur olmamaq
233) Sual:Ticarәt siyasәti dövlәtin digәr sahә vә sektorlarındakı siyasәti ilә bağlı deyildir
A) davamlı inkişafın tәmin edilmәsi
B) sәnayelәşdirmәnin güclәndirilmәsi;
C) iqtisadi inteqrasiyanın inkişafı;
D) Valyuta vә pul kredit siyasәti
E) sosial siyasәt
234) Sual:Tәdiyyә balansının aşağıdakı hesablarından biri hәm dә tarazlaşdırıcı әmәliyyatlar hesabı
adlanır:
A) Cari әmәliyyatlar hesabı
B) Kapital hesabı
C) Statistik fәrqlәr hesabı
D) Rәsmi rezervlәr hesabı
E) Xidmәt idxalı vә ixracı hesabı
235) Sual:Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi hansıdır:
A) Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr
B) Ayrıayrı ölkәlәrdә istehlakın sәviyyәsindәki fәrqlәr
C) Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr
D) Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyәtlәr
E) Müxtәlif ölkә hökümәtlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm siyasәti
236) Sual:Qısamüddәtli kapital ...
A) 1 ildәn az müddәtә adәtәn ticarәt kreditlәri formasında verilәn vәsaitdir;
B) 1 ildәn artıq müddәtә birbaşa vә portfel investisiyaları, hәmçinin dövlәt kreditlәri formasında
qoyuluşdur;
C) 5 ildәn artıq müddәtә yalnız dövlәt kreditlәri formasında qoyuluşdur;
D) 10 ildәn artıq müddәtә yalnız birbaşa investisiyalar formasında qoyuluşdur;
E) 3 ildәn artıq müddәtә yalnız portfel investisiyaları formasında qoyuluşdur.
237) Sual:Leon Valrasın qaydası na görә:

A) Ölkәnin ixracının hәcmi aktivlәrin xalis satışına bәrabәrdir;
B) Ölkәnin idxalının dәyәri ixracın dәyәrinin, aktivlәrin xalis xarici satışının vә onlar üzrә faizlәrin
cәminә bәrabәrdir;
C) İxracdan aktivlәrin xalis xarici satışının vә onlar üzrә faizlәrin cәmini çıxdıqda idxalın hәcmi
alınır;
D) Ölkәnin idxalının hәcmi xarici ticarәt saldosunun, aktivlәrin xalis xarici satışının vә onlar üzrә
faizlәrin cәminә bәrabәrdir;
E) Ölkәnin xarici ticarәtinin hәcmi onun ixracının, idxalının, aktivlәrin xalis xarici satışının vә onlar
üzrә faizlәrin mәblәği çıxılmaqla cәminә bәrabәrdir.
238) Sual:Kapital ixracı ölkә iqtisadiyyatına nә kimi tәsir göstәrmir?
A) İstehsal olunan әmtәәlәrin dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtinin artmasına gәtirib çıxarır;
B) İdxalatçı ölkәlәrin texniki potensialını yüksәldir;
C) Ölkәdә mәşğulluğun artmasına gәtirib çıxarır;
D) İstehsal vasitәlәrinin yenilәnmәsini tәmin edir;
E) Xaricdәn ölkәyә kapital axınının qarşısını alır.
239) Sual:Valras qanununa görә dünya ticarәtindәki disbalans nә ilә kompensasiya edilmәlidir?
A) İşçi qüvvәsinin hәrәkәti ilә;
B) Kapitalın hәrәkәti ilә;
C) İstehsalın hәcminin artması ilә;
D) Qızılvalyuta ehtiyatlarının artımı ilә;
E) İstehlakın hәcminin azalması ilә;
240) Sual:C.Keyns fәrz edirdi ki, investisiyaların miqdarı hәr şeydәn әvvәl növbәtidәn asılıdır:
A) qiymәtlәrin sәviyyәsi;
B) gәlirin ölçüsü;
C) kapitalın mәhdud sәmәrәliliyi;
D) faiz qoyuluşu.
E) sәrәncamda olan gәlirin miqdarı;
241) Sual:Gömrük birliyinin funksiya göstәrmәsinin daaha sonrakı mәrhәlәlәrindә meydana gәlәn
iqtisadi nәticәlәr necә adlanır?
A) Makroiqtisadi effektlәr;
B) Zaman laqı;
C) Dinamik effektlәr;
D) Statik effektlәr;
E) Multiplikator effekti.
242) Sual:Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:
A) bazarın inhisarlaşma dәrәcәsi
B) siyasi amillәr
C) forsmacor halları
D) texnoloci amillәr
E) bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi

243) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici borcları XX әsrin sonuna:
A) artmışdır
B) sabit qalmışdır
C) azalmışdır
D) azalmağa doğru meylli idi
E) çox cüzi idi
244) Sual:Nәticәlәri dünya bazarında reallaşdırılan müәyyәn istehsal fәaliyyәti növlәri üzrә ölkәlәrin
ixtisaslaşması:
A) BӘB demәkdir
B) beynәlxalq inteqrasiya demәkdir
C) beynәlxalq kooperasiya demәkdir
D) istehsalın beynәlxalq tәmәrküzlәşmәsi demәkdir
E) beynәlxalq ixtisaslaşma demәkdir
245) Sual:Ortamüddәtli vә uzunmüddәtli kapital ...
A) 6 aya kimi olan müddәtә yalnız portfel investisiyaları formasında kapital qoyuluşudur;
B) 1 ildәn artıq müddәtә birbaşa vә portfel investisiyaları, hәmçinin dövlәt kreditlәri formasında
qoyuluşdur;
C) 5 ildәn artıq müddәtә yalnız dövlәt kreditlәri formasında qoyuluşdur;
D) 10 ildәn artıq müddәtә yalnız birbaşa investisiyalar formasında qoyuluşdur;
E) 3 ildәn artıq müddәtә yalnız portfel investisiyaları formasında qoyuluşdur.
246) Sual:Avropa Birliyinin yaradılmasının birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edirdi?
A) 1949 – 1959;
B) 1951 – 1957;
C) 1945 – 1955;
D) 1948 – 1958;
E) 1946 – 1956.
247) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inteqrasiya etmәsinә maneçilik törәdәn zәiflәdici
amillәrә hansı aid deyil?
A) Hәr bir ölkәnin daxili iqtisadi vәziyyәti ilә bağlı amillәr (mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafının aşağı
sәviyyәsi, monomәdәniyyәt vә s.);
B) Siyasi qeyrisabitlik;
C) Xarici amillәr (sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn maliyyә asılılığının güclәnmәsi, transmilli
şirkәtlәrin inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrin xarici ticarәti vә ixrac istehsalı üzәrindә әhәmiyyәtli
nәzarәtә malik olmaları);
D) Qarşılıqlı münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәri (maddi bazanın zәifliyi, infrastrukturun lazımi sәviyyәdә
inkişaf etmәmәsi, nәqliyyat sistemlәtinin sәpәlәnmәsi, inteqrasiya edәn ölkәlәrin birbirlәrini iqtisadi
baxımdan az tamamlamaları);
E) Ölkәlәrin böyük hәcmdә qızılvalyuta ehtiyatları.
248) Sual:Sahibkar kapitalı ...
A) Faiz әldә etmәk mәqsәdilә borc verilәn vәsaitdir;
B) Mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә birbaşa vә ya dolayı yolla istehsala yatırılan vәsaitdir;

C) Mülkiyyәt hüququ vermәyәn vәsaitdir;
D) Yalnız portfel formasında yatırılan vәsaitdir;
E) Yalnız xidmәt sahәlәrinә yatırılan vәsaitdir.
249) Sual:Cәnubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR) tәşkilatına hansı ölkә daxil deyil?
A) Argentina;
B) Boliviya;
C) Paraqvay;
D) Uruqvay;
E) Venesuela.
250) Sual:Maastrixt müqavilәsinә görә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmamışdı?
A) Vahid valyutanın yaradılması vә idarәedilmәsi;
B) Vahid iqtisadi siyasәtin formalaşdırılması, güclәndirilmәsi vә onun üzәrindә nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi;
C) Azad vә әdalәtli rәqabәt prinsipi әsasında vahid bazarın tәşәkkülü;
D) Ayrıayrı vәtәndaşların fundamental insan hüquqlarının mühafizәsi vә inkişafı;
E) Vahid hәrbisәnaye kompleksinin yaradılması.
251) Sual:NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkәlәr daxildir?
A) ABŞ, Kanada, Argentina;
B) ABŞ, Kanada, Meksika;
C) ABŞ, Braziliya, Kanada, Argentina;
D) ABŞ, Arqentina, Venesuela, Meksika;
E) Argentina, ABŞ, Braziliya, Meksika, Kanada.
252) Sual:Avropa Kömür Polad Birliyi hansı tarixdә yaradılmışdır?
A) 1946cı ildә;
B) 1951ci ildә;
C) 1949cu ildә;
D) 1974cü ildә;
E) 1981ci ildә.
253) Sual:NAFTAnın mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) Ölkәlәr arasında ticarәtdә maneәlәrin aradan qaldırılması vә әmtәә vә xidmәtlәrin sәrbәst
hәrәkәtinin stimullaşdırılması;
B) Azad ticarәt zonası çәrçivәsindә rәqabәtin әdalәtli şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
C) Üzvölkәlәrdә investisiya qoyuluşları üçün imkanların әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması;
D) Üzvölkәlәrdә büdcәvergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi;
E) Bu sazişin ticarәt mübahisәlәrinin hәllindә sәmәrәli surәtdә yerinә yetirilmәsi vә tәtbiqi.
254) Sual:İnteqrasiyanın mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) Miqyas iqtisadiyatının üstünlüklәrindәn istifadә;
B) Әlverişli xarici siyasәt mühitinin formalaşması;
C) Ticarәt siyasәti vәzifәlәrinin hәlli;

D) Dünya bazarlarında mövqelәrin güclәndirilmәsi;
E) Ölkәdaxili miqrasiya problemlәrinin hәll edilmәmәsi.
255) Sual:İnteqrasiya aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı ilә xarakterizә olunmur?
A) Üzvölkәlәrin iqtisadi siyasәtinin razılaşdırılması;
B) Milli qanunvericiliklәrin, norma vә standartların yaxınlaşması;
C) Milli istehsal proseslәrinin birbirilәri ilә qarşılıqlı qovuşması, region çәrçivәsindә istehsal
prosesinin texnologiya vahidliyinin formalaşması.
D) İstehsalda, elm vә texnikada beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyanın geniş inkişafı;
E) Milli büdcәvergi siyasәtinin tәkmillәşdirilmәsi.
256) Sual:Milli tәsәrrüfat mexanizmlәrinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına vә artımına
gәtirәn, dövlәtlәrarası sazişlәr formasını qәbul edәn vә razılaşdırılmış şәkildә dövlәtlәrarası orqanlar
tәrәfindәn tәnzimlәnәn qarşılıqlı iqtisadi tәsir prosesi necә adlanır?
A) İqtisadi ixtisaslaşma;
B) İqtisadi inteqrasiya;
C) İqtisadi dezinteqrasiya;
D) İqtisadi plüralizm;
E) İqtisadi embarqo.
257) Sual:YUNKTADın strukturunda hansı komitә mövcud deyil?
A) Xammal әmtәәlәri üzrә komitә;
B) Hazır mәhsullar vә yarımfabrikatlar üzrә komitә;
C) Dәniz daşımaları üzrә komitә;
D) Beynәlxalq ticarәtin maliyyәlәşdirilmәsi vә kreditlәşdirilmәsi üzrә komitә;
E) Hәrbi sәnaye üzrә komitә.
258) Sual:Ticarәtin dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi aşağıdakılardan hansının әsasında hәyata keçirilә
bilmәz?
A) Ikitәrәfli müqavilәlәr;
B) Birtәrәfli şәrtlәr;
C) Regional tәşkilatlar çәrçivәsindә imzalanan regional xarakterli çoxtәrәfli müqavilәlәr;
D) Qlobal tәşkilatlar tәrәfindәn dövriyyәyә daxil edilәn qlobal xarakterli çoxtәrәfli konvensiyalar;
E) Qarşılıqlı anlaşma vә güzәştlәr әsasında;
259) Sual:Hazırda dünyada xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsindә neçә qeyritarif vasitәsi
tәtbiq olunur?
A) 50;
B) 100;
C) 120;
D) 200ә yaxın;
E) 500dәn artıq.
260) Sual:İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә hansı aid deyil ?
A) İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә bazar yetkinliyi dәrәcәsinin yaxınlığı;
B) İnteqrasiya edәn ölkәlәrin coğrafi yaxınlığı, әksәr hallarda ümumi sәrhәdin vә tarixәn

formalaşmış iqtisadi әlaqәlәrin mövcudluğu;
C) İnteqrasiya edәn ölkәlәrin liderlәrinin siyasi iradәsi;
D) Nümayiş vә “Domino” effekti;
E) Ölkәlәrin sәrhәd problemlәrinin mövcudluğu.
261) Sual:ÜTTnin Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә hansı aid deyil?
A) Beynәlxalq ticarәt haqqında informasiyanın tәqdim edilmәsi;
B) Kadrların hazırlanmasında kömәklik göstәrilmәsi;
C) Idxal әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinә yardım göstәrilmәsi;
D) Ehtiyacların müәyyәn edilmәsi vә ticarәtin inkişafına yardım proqramlarının işlәnmәsi;
E) Beynәlxalq ticarәtin mәhdudlaşdırılması üzrә tәdbirlәrin reallaşdırılması.
262) Sual:Xidmәtlәr bazarına daxil olmada hansı üsul mövcud deyil?
A) Sәrhәd vasitәsilә;
B) Ixracatçı ölkәdә;
C) Idxalatçı ölkәdә filial açmaq vasitәsilә;
D) Әmәkdaşların xidmәt göstәrmәk üçün müәyyәn müddәtә idxalatçı ölkәyә getmәlәri;
E) Xidmәt sahәlәrinin diversifikasiyası.
263) Sual:әmәk bölgüsü haqda fikirlәrdәn hansı doğrudur:
A) Әmәk bölgüsü istehsalın beynәlxalq ixtisaslaşması vә mübadilәsinә әsaslanır.
B) Әmәk bölgüsü mәcmu mәhsul istehsalının vә ticarәtin genişlәnmәsinә, kapitalizmin inkişaf
etmәsinә vә sәnayelәşmә prosesinin dәrinlәşmәsinә sәbәb olmuşdur.
C) Әmәk bölgüsünün 2 növü var.
D) Әmәk bölgüsü işsizlik riskin aradan qaldırır.
E) İşi monotonlaşdırmır.
264) Sual:Ticarәtdәn gәlirlәrin bölgüsü nәdәn asılıdır:
A) Ölkәnin istehsal etdiyi malların nisbi qiymәtindәn
B) İstehsal edilәn malların faydalılığından
C) Ölkәyә qoyulan investisiyaların hәcmindәn
D) Mәhsulların istehsalında istifadә edilәn xammaldan
E) Mәhsulların istehsalında çalışan işçilәrdәn
265) Sual:ŞimalCәnub dialoqu nәdir?
A) Zәif inkişaf etmiş ölkәlәrlә inkişaf etmiş ölkәlәr arasındakı diskusiyalar
B) Yeni sәnayelәşmiş ölkәlәrlә inkişaf etmiş ölkәlәr arasındakı diskusiyalar
C) Şimali Avropa ilә Cәnubi Avropa ölkәlәri arasındakı diskusiyalar
D) Afrika ölkәlәrilә inkişaf etmiş ölkәlәr arasındakı diskusiyalar
E) Latın Amerikası ölkәlәrilә ABŞ arasındakı diskusiyalar
266) Sual:Aşağıdakılardan hansı azad iqtisadi zona növlәrindәn biri deyil?
A) Azad Ticarәt Zonası
B) Azad Xidmәt Zonası
C) Azad İstehsal Zonası

D) Azad Limanlar
E) Ofşor Bankçılıq
267) Sual:Kapital ixracının müasir meyllәri:
A) birbaşa investisiyaların azalması
B) birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
C) portfel investisiyalarının azalması
D) portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması
E) birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
268) Sual:Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin miqyasının iqtisadi tәn¬zimlәnmәsinә aiddir:
A) profesional ixtisaslaşma
B) yaş senzi
C) immiqrantların әmәyindәn istifadә edәn sahibkarlardan vergi tu¬tumları
D) sağlıq vәziyyәti
E) sosial vә siyasi mәhdudiyyәtlәr
269) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqasiya proseslәrinә hansı amillәr xarakterik deyil:
A) praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur
B) inteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
C) ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya prseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir
D) Gömrük sahәsindә müәyyәn әlaqәlәndirmә proseslәri baş verir
E) Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır
270) Sual:İxtisaslaşmaya aid xüsusiyyәtlәr:1) İxtisaslaşma qapalı ticarәtin olmasını zәruri edir. 2)
İxtisaslaşma ölkә rifahının artmasının әsas şәrtlәrindәn biridir. 3) İfrat ixtisaslaşma ifrat aslılıq
doğurur. 4) İxtisaslaşma milli iqtisadiyyatdan fәrqli olaraq beynәlxalq iqtisadi cәmiyyәtin әsas
prinsiplәrindәn biri deyil.
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 4, 1
D) 3, 4
E) 1, 3
271) Sual:Dünya ölkәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi hansı metodologiyaya әsaslanır?
A) BMTnin tәsniflәşdirmә metodlarına
B) UNKTADın tәsniflәşdirmә metodlarına
C) BVFnun tәsniflәşdirmә metodlarına
D) Vahid metodologiya yoxdur
E) Dünya Bankının tәsniflәşdirmә metodlarına
272) Sual:Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasi¬ya¬sının istiqamәtlәrinә aid
deyil:
A) İxtisaslı mütәxәssislәrin sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn İEOÖә miqrasiyası
B) İEÖ çәrçivәsindә miqrasiya
C) İEOÖ arasında işçi qüvvәsinin miqrasiyası

D) İşçi qüvvәsinin keçmiş sosialist ölkәlәrinә miqrasiyası
E) İEOÖdәn İEÖә miqrasiya
273) Sual:Ölkәnin beynәlxalq ticarәtdәn asılılığın әsas göstәricisi:
A) İxracın artım tempinin ÜDMun artım tempini üstәlәmәsi
B) İdxalat/ ÜDM
C) (idxalat+ ixracat)/ÜDM
D) İdxalın artım tempinin ÜDMun artım tempini üstәlәmәsi
E) İxracat/ÜDM
274) Sual: Yeni Beynәlxalq İqtisadi Nizam anlaşıyı nә vaxt ortaya çıxmışdır?
A) 1950ci illәrdә
B) 1970ci illәrdә
C) 1940cı illәrdә
D) 1920ci illәrdә
E) 1930cu illәrdә
275) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq likvidlik vasitәsi deyildir?
A) Qızıl
B) Valyuta
C) Xüsusi Çәkmә Hüququ (SDR)
D) BVFdәn tәmin edilәn Şәrtli Çәkmә Hüquqları
E) Bankor
276) Sual:Borc kapitalı anlayışına aid deyil:
A) faktorinq
B) qısamüddәtli kreditlәr
C) uzunmüddәtli kreditlәr
D) satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
E) ortamüddәtli kreditlәr
277) Sual:Aşağıdakılardan hansı xüsusi bir gömrük recimi deyildir?
A) Müvәqqәti idxal
B) Azad iqtisadi bölgәlәr
C) Antrepolar
D) Tranzit nәqliyyat
E) Limanlar
278) Sual:Müәyyәn bir müddәt әrzindә hәr hansı bir iqtisadiyyatın rezidentlәri ilә xarici ölkә
rezidentlәri arasında meydana gәlәn iqtisadi axınlarla bağlı dәyәrlәrin, transfert ödәmәlәrinin vә
rezervlәrdә meydana gәlәn dәyişikliklәrin sistemli vә muhasibat qeydiyyatına uyğun şәkildә
müәyyәnlәşdirildiyi statisik sәnәdә nә deyilir?
A) Tәdiyyә balansı
B) Xarici ticarәt balansı
C) Kapital balansı

D) Transfertlәr balansı
E) Cari balans
279) Sual:Aşağıdakı siyasәtlәrdәn hansı ixracat üçün istehsal ilә istehsal olunan mәhsulların xaricә
satılmasını asanlaşdırıcı vә tәşviq edici bir siyasәtdir?
A) İdxalı әvәz edәn sәnayelәşmә siyasәti
B) Subvensiya siyasәti
C) İxracatı tәşviq siyasәti
D) Gömrük siyasәti
E) Dempinq siyasәti
280) Sual:Ölkәnin bütün rezidentlәrinin müәyyәn tәqvim dövrü әrzindә qalan dünya ilә bütün
iqtisadi münasibәtlәrinin, әlaqәlәrinin vә sövdәlәşmәlәrinin maliyyә yekunlarını әks etdirәn ikiqat
qeyd olunma prinsipi ilә qurulmuş matris cәdvәli necә adlanır?
A) Dövlәt Büdcәsi;
B) Tәdiyә balansı;
C) Makroiqtisadi İnkişaf Planı;
D) Xarici ticarәt balansı;
E) Xarici ticarәt saldosu.
281) Sual: Tәdiyә balansı bir termin kimi ilk dәfә hansı iqtisadşı tәrәfindәn dövriyyәyә daxil
edilmişdir?
A) Leon Valras;
B) Vasiliy Leontyev;
C) Con Stüart Mill;
D) David Rikardo;
E) Milton Fridmen.
282) Sual:Müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin qarşılıqlı әlaqәsini tәmin edәn tәdbirlәr toplusu necә
adlanır?
A) Maliyyә sabitliyi;
B) Büdcә prosesi;
C) Büdcә siyasәti;
D) Büdcә tәsnifatı;
E) Büdcә yardımı.
283) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә hesablaşma vasitәlәrinә hansı aid deyil?
A) Çek;
B) Veksel;
C) Bank trattası;
D) SWIFT sistemi üzrә ödәmә tapşırıqları, beynәlxalq ödәmә tapşırığı;
E) Avizo.
284) Sual:Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatının әsas funksiyalarına hansı aid deyil:
A) Vәtәndaşların qaydaya salınmış vә planlaşdırılmış miqrasiyasının hәyata keçirilmәsi;
B) Qәbul edәn ölkәnin inkişafına yardım göstәrә bilәcәk ixtisaslı işçi qüvvәsinin hәrәkәtinin tәşkili;

C) Qaçqınların hәrәkәtinin tәşkili;
D) Dövlәtlәr arasında bilik, tәcrübә mübadilәsinә vә әmәkdaşlığa şәrait yaratmaq mәqsәdilә müxtәlif
tәdbirlәr hәyata keçirmәk;
E) Ölkәdәn emiqrasiyanı stimullaşdırmaq.
285) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının tәsnifinә görә müasir beynәlxalq miqrasiyanın tiplәrinә
hansı aid deyil?
A) Daimi yaşayış yerini dәyişәn köçkünlәr;
B) Müqavilә üzrә işlәyәnlәr;
C) Qeyrileqal immiqrantlar;
D) Turistlәr;
E) Qaçqınlar.
286) Sual:İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının formalarının tәsniflәşdirilmәsinә hansı әlamәt aid deyil?
A) Hәrәkәt istiqamәtinә görә;
B) әrazi әhatәsinә görә;
C) Miqrantların ixtisas sәviyyәsinә görә;
D) Qanuniliyinә görә;
E) Kәmiyyәtinә görә.
287) Sual: Miqyasın iqtisadiyyatı növbәtilәrә xarakterikdir:
A) dar ixtisaslı sahәlәr;
B) dağmәdәn sәnayesi;
C) yüksәk texnoloci sahәlәr;
D) kütlәvi tәlәbli sәnaye sahәlәri vә istehsallar.
288) Sual:İşçi qüvvәsinin miqrasiyasına tәsir göstәrәn qeyriiqtisadi amillәrә hansı aid deyil?
A) Siyasihüquqi;
B) Dini;
C) Etnik;
D) Ailәvi amillәr;
E) Milli әmәk bazarının vәziyyәti.
289) Sual:Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tәrkib hissәsidir?
A) Valyutamaliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyәn dövlәtlәrarası tәşkilatlar;
B) Ölkәnin valyuta münasibәtlәrini tәnzimlәyәn vә ona xidmәt göstәrәn milli orqanlar;
C) Beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarı recimi;
D) Valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri;
E) Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri.
290) Sual:Müәyyәn bir ölkәnin pul vahidinin digәr ölkәnin pul vahidindә vә ya beynәlxalq
hesablaşma valyuta vahidlәrindә ifadә edilmiş qiymәti necә adlanır?
A) Valyuta sabitliyi;
B) Valyuta pariteti;
C) Valyuta mәzәnnәsi;

D) Valyuta balansı;
E) Valyuta mövqeyi.
291) Sual:Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş iki valyuta arasında olan nisbәt necә adlanır?
A) Valyuta mәzәnnәsi;
B) Valyuta pariteti;
C) Valyuta saldosu;
D) Valyuta dönәrliliyi;
E) Valyuta likvidliyi
292) Sual:Ehtiyat valyutanın tәyinatına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Beynәlxalq tәdiyә vasitәsi;
B) Beynәlxalq ehtiyat vasitәsi;
C) Valyuta müdaxilәlәrinin hәyata keçirilmәsi vasitәsi;
D) Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә xidmәt göstәrilmәsi;
E) Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә dövriyyә vasitәsi rolunu oynaması.
293) Sual:Dünya valyuta sisteminin әsas elementlәri sırasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Rәsmi qızılvalyuta ehtiyatlarının tәrkibi;
B) Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluluğu;
C) Milli valyutanın pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi;
D) Beynәlxalq hesablaşmaların formaları;
E) Milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı recimi.
294) Sual:Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının әsas mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) proteksionizm siyasәtini reallaşdırmaq;
B) mәşğulluğun artmasına nail olmaq;
C) sәnaye ixracına maraq yaratmaq vә bunun әsasında valyuta vәsaiti әldә etmәk;
D) hәmin zonadan yeni tәsәrrüfatçılıq metodları tәcrübәsini yaymaqda istifadә etmәk;
E) xarici ticarәtin hәcmini artırmaq.
295) Sual:Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının әsas mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) sәnaye ixracına maraq yaratmaq vә bunun әsasında valyuta vәsaiti әldә etmәk;
B) mәşğulluğun artmasına nail olmaq;
C) xarici ticarәtin hәcmini artırmaq;
D) hәmin zonadan yeni tәsәrrüfatçılıq metodları tәcrübәsini yaymaqda istifadә etmәk;
E) xarici iqtisadi fәaliyyәti tәnzimlәmәk.
296) Sual:Azad iqtisadi zonada tәtbiq edilәn inzibati güzәştlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulmur?
A) müәssisә vә firmaların qeydiyyatı prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi;
B) müxtәlif mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması;
C) azad iqtisadi zonada çalışan işçi qüvvәsinin qonşu bölgәlәrә gedişgәlişinә mәhdudiyyәtlәrin
aradan qaldırılması;
D) gömrük rüsumlarının lәğv edilmәsi;
E) ayrıayrı fәaliyyәt növlәrinә lisenziyalaşdırmanın lәğv edilmәsi.

297) Sual:Azad iqtisadi zonaların ayrıayrı növlәrini birlәşdirәn ümumi cәhәt hansıdır?
A) onların hamısının vergilәrdәn azad olması;
B) onların hamısında müxtәlif növ güzәştlәrin tәtbiq edilmәsi;
C) onların hamısının adada yerlәşmәsi;
D) onların hamısının müstәqil dövlәt olması;
E) onların hamısında inzibati mәhdudiyyәtlәrin olması.
298) Sual:Aşağıdakılardan beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın әsas formalarına hansı aid deyil?
A) Azad ticarәt zonasının yaradılması;
B) Gömrük ittifaqının yaradılması;
C) Kapital, işçi qüvvәsi vә әmtәәlәrin sәrbәst hәrәkәti;
D) Vahid vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi;
E) Vahid Valyuta İttifaqının yaradılması.
299) Sual:Dünya valyuta sisteminin әsas elementlәri sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri;
B) Valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi;
C) Valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri;
D) Beynәlxalq hesablaşmaların formaları;
E) Milli valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi mexanizmi
300) Sual:Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tәrkib hissәsi deyil?
A) Milli pul vahidi;
B) Milli valyutanın dönәrlilik şәrtlәri;
C) Rәsmi qızıl valyuta ehtiyatlarının tәrkibi;
D) Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluluğu;
E) Beynәlxalq ehtiyat valyuta
301) Sual:Milli tәsәrrüfatlar arasında ödәmә vә hesablaşma әmәliyyatlarını müәyyәn edәn pul
münasibәtlәrinin mәcmusu necә adlanır?
A) Beynәlxalq kredit sistemi;
B) Beynәlxalq valyuta münasibәtlәri;
C) Beynәlxalq ödәniş sistemi;
D) Beynәlxalq maliyyә institutu;
E) Beynәkxalq Hesablaşmalar Bankı
302) Sual:Aşağıdakılardan hansı xarici iqtisadi fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin qeyritarif
alәtlәrinә aid deyil?
A) kvotalaşdırma;
B) ayrıayrı mәhsulların idxalına qadağa qoyulması;
C) lisenziyalaşdırma;
D) Әlavә dәyәr vergisi;
E) Hәr hansı bir fәaliyyәtә mәhdudiyyәtlәrin tәtbiq edilmәsi.

303) Sual:Müәssisәlәrin tәsniflәşdirilmәsindә onların iri, orta vә kiçik müәssisәlәrә bölünmәsi hansı
әlamәt üzrә aparılır?
A) mәnfәәtinin hәcminә görә;
B) balansındakı binalarının sayına görә;
C) dövriyyә kapitalının hәcminә vә işçilәrinin sayına görә;
D) ÜDMdәki xüsusi çәkisinә görә;
E) Ödәdiyi vergilәrin hәcminә görә.
304) Sual:İnkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrinin ÜDMni formalaşdıran sahәlәrdәn әsasәn hansı üstünlük
tәşkil edir?
A) Sәnaye
B) Kәnd tәsәrrüfatı;
C) Müxtәlif xidmәtlәr;
D) Xarici ticarәt;
E) Dövlәt sektoru.
305) Sual:Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması üçün aşağıdakılardan hansı zәmin yaradan zәruri
şәrtlәr sırasına daxil deyil?
A) әlverişli coğrafi vәziyyәt, daha әlverişli infrastrukturanın mövcudluğu;
B) ümumi siyasi sabitlik;
C) nisbәtәn ucuz, lakin yüksәk ixtisaslı işçi qüvvәsinin olması;
D) sosial müavinәtlәrin verilmәsi, iqtisadi proseslәrin dövlәt tәrәfindәn sәrt tәnzimlәnmәsi;
E) bölgәdә torpaq, su, enerci ehtiyyatlarının, müxtәlif xammal növlәrinin, nәqliyyat şәbәkәsinin,
telekommunikasiyaların mövcudluğu.
306) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә valyuta risklәrini mәhdudlaşdıran maliyyә әmәliyyatlarına hansı
aid deyil?
A) qiymәtlәrin milli valyutada fiksasiyası;
B) әmәliyyatların sığortalanması;
C) idxalın vә ixracın risklәrinin qarşılıqlı uzlaşdırılması;
D) idxalçılar vә ixracatçılar tәrәfindәn öz milli banklarından müәyyәn güzәştlәrin әldә edilmәsi;
E) ixracatçılar tәrәfindәn dempinq qiymәtlәrinin tәtbiqi.
307) Sual:Hökumәt ölkәnin qızılvalyuta ehtiyyatlarını artırmaq istәyir. Buna nәyin hesabına nail
olmaq olar?
A) idxalı artırmaqla;
B) ixracı artırmaqla;
C) xaricdәn qızıl almaqla;
D) daxili bazarı liberallaşdırmaqla;
E) vergi dәrәcәlәrini artırmaqla.
308) Sual:Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq rәqabәtdәn qorunması, o cümlәdәn daxili bazarın
qorunması, yerli istehsalın stimullaşdırılması mәqsәdilә ölkәyә idxal olunan mal vә xidmәtlәrә daha
yüksәk gömrük rüsum vә vergilәrini tәtbiq etmәklә dövlәtin apardığı siyasәt necә adlanır?
A) dempinq;
B) liberalizm;

C) proteksionizm;
D) faktorinq;
E) françayzinq.
309) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin tarif vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) әlavә dәyәr vergisi;
B) xarici ticarәtdә kvotaların tәtbiq edilmәsi;
C) Gömrük rüsumu;
D) İxrac olunan mәhsulların qiymәtlәri;
E) Mәhsulların tranzit haqqının ödәnilmәsi.
310) Sual:Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı sәrbәst dönәrli valyutaya malik deyil?
A) Böyük Britaniya;
B) ABŞ;
C) Argentina;
D) Yaponiya;
E) İsveçrә
311) Sual:Xarici ticarәtin qeyritarif tәnzimlәnmәsinin tәdbirlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Texnoloci siyasәt;
B) Sanitar;
C) Ekoloci;
D) Mәdәniyyәt;
E) Tәhlükәsizlik.
312) Sual:Gömrük rüsumlarının müxtәlif dәrәcәlәrinin, bu vә ya başqa ölkә ilә, xarici ticarәtdә
әmtәә tәsnifatına uyğun sistemlәşdirilmiş siyahısı necә adlanır?
A) Gömrük recimi;
B) Gömrük tarifi;
C) Gömrük sistemi;
D) Gömrük Mәcәllәsi;
E) Gömrük dövriyyәsi.
313) Sual:Ölçü vahidinә görә, pul hәcmi ilә müәyyәnlәşdirilәn rüsumlar necә adlanır?
A) Konvensiya rüsumları;
B) Advalor rüsumlar;
C) Muxtar rüsumlar;
D) Preferensial rüsumlar;
E) Xüsusi rüsumlar.
314) Sual:әmtәәnin dәyәrinә görә faizlә hesablanan rüsumlar necә adlanır?
A) Konvensiya rüsumları;
B) Advalor rüsumlar;
C) Muxtar rüsumlar;
D) Preferensial rüsumlar;

E) Birdәfәlik rüsum.
315) Sual:Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı nә vaxt yaradılıb?
A) 1905ci ildә;
B) 1919cu ildә;
C) 1949cu ildә;
D) 1977ci ildә;
E) 1979cu ildә.
316) Sual:Emiqrasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә hansı aid deyil?
A) әmәk miqrasiyasının stimullaşdırılması;
B) әmәk miqrasiyasının mәhdudlaşdırılması;
C) Reemiqrasiya üçün şәraitin yaradılması;
D) Reemiqrantların vәtәndә adaptasiyası üçün şәraitin yaradılması;
E) Xarici işçi qüvvәsinin ölkәyә cәlb edilmәsi.
317) Sual:İşçi qüvvәsinin ixracı vә idxalı proseslәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә dövlәtin mәqsәdyölü
fәaliyyәti necә adlanır?
A) Dövlәtin mәşğulluq siyasәti;
B) Yeni iş yerlәrinin açılması üzrә fәaliyyәt;
C) Dövlәt miqrasiya siyasәti;
D) İşsizliyin tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri;
E) Miqrasiya saldosunun tәnzimlәnmәsi.
318) Sual:İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının intensivliyi hansı amildәn asılı deyil?
A) Dünya iqtisadi inkişafının qlobal xarakteri vә ölkәlәrin qarşılıqlı asılılıqlarının artması;
B) Elmitexniki tәrәqqinin inkişafı;
C) İqtisadiyyatın struktur yenidәnqurulması;
D) Kapital ixracı;
E) Beynәlxalq maliyyә bazarının vәziyyәti.
319) Sual:İşçi qüvvәsinin miqrasiyasına tәsir göstәrәn iqtisadi amillәrә hansı aid deyil?
A) Ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrindә vә bunun nәticәsindә әmәyin ödәnilmәsindәki
müxtәliflik.
B) Ayrıayrı ölkәlәrin әmәk resursları ilә fәrqli sәviyyәdә tәmin olunması;
C) Milli әmәk bazarının vәziyyәti;
D) Etnik ayrıseçkilik;
E) әmәk resurslarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinin milli istehsalın madditexniki bazasına
uyğunsuzluğu.
320) Sual:Biri birinә qarşılıqlı ticarәt recimi müәyyәnlәşdirәn ölkәlәr arasında tәtbiq olunan
rüsumlar necә adlanır?
A) Konvensiya rüsumları;
B) Advalor rüsumlar;
C) Muxtar rüsumlar;
D) Preferensial rüsumlar;

E) Birdәfәlik rüsum.
321) Sual:Bir, iki vә ya çoxtәrәfli müqavilә öhdәliklәrindәn asılı olmayaraq müәyyәnlәşdirilәn
rüsumlar necә adlanır?
A) Konvensiya rüsumları;
B) Advalor rüsumlar;
C) Muxtar rüsumlar;
D) Preferensial rüsumlar;
E) Dövlәt rüsumu.
322) Sual:İnkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә transmilli şirkәtlәr әmәk bazarı sahәsindә aşağıdakı
mühüm tәdbirlәrdәn hansını hәyata keçirә bilmәzlәr?
A) işin bir hissәsini öz transmilli filialına vә yardımçı şәbә¬kәlәrinә subpodrad şәklindә verә bilәr;
B) Dövlәtlәrin makroiqtisadi siyasәtinә müdaxilә etmәklә mәşğulluğ problemlәrini hәll edirlәr;
C) әmәk bazarında standart qiymәtlәri çox yüksәk olan iş növlәrini avtomatlaşdırmaq vә ya başqa
yerә köçür¬mәk;
D) iş yerlәrini saxlamaq şәrti müqabilindә öz işçilәrinә da¬ha sәrt әmәk vә ödәmә şәrtlәrini qәbul
etdirmәk.
E) müvәqqәti işçi qüvvәsindәn vә daimi fәhlәlәrdәn gün әrzindә qismәn istifadә edәr vә yaxud ölkә
daxilindә qeyri formal firmaları işә cәlb edә bilәr;
323) Sual:Dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin gәlirlәrindәn artıq olan hissәsi necә adlanır?
A) Büdcә ssudası;
B) Büdcә profisiti;
C) Büdcә kәsiri;
D) Xәrc artıqlığı.
E) Büdcә transferi;
324) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların eyni zamanda hәm ixracı, hәm dә idxalı amillәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) Texnoloci liderlik;
B) İşçi qüvvәsinin ixtisas sәviyyәsi;
C) Beynәlxalq marketinqdә yığılmış tәcrübәni әks etdirәn reklamda üstünlük;
D) Şirkәtlәrin ölçüsü;
E) Ölkәdә kapital artıqlığı.
325) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsünün mahiyyәtinә aid deyil
A) Beynәlxalq ixtisaslaşmaya әsaslanır.
B) Beynәlxalq ticarәtә әsaslanır
C) Beynәlxalq kooperasiyanı şәrtlәndirir
D) Dünya bazarının inkişafının әsas vasitәsidir.
E) Ixtisaslaşma vә kooperasiyalılığın inkişafı ETT ilә bağlıdır.
326) Sual:Xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinә Aid deyil:
A) gömrük tariflәri
B) lisenziyalaşma

C) kvotalaşdırma
D) reimport
E) ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
327) Sual: Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün
dövlәtә birdәfәlik ödәmә edirsә bu:
A) ӘDVdir
B) Aksiz rüsumudur
C) İstehsal olunmuş mәhsula vergidir
D) Bonusdur
E) Mәnfәәt mәhsuluna vergidir
328) Sual: Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin
nәti¬cә¬sindә әldә olunan bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullara mülkiyyәt hüququ aiddir:
A) Sәrmayәçinin özünә
B) Mәdәnlәrin sahibinә
C) Dövlәtә
D) Podrat tәşkilatlara
E) Bәrabәrlik prinsipi ilә dövlәtә vә sәrmayәçiyә
329) Sual: Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsindә sәrmayәçinin mülkiyyәt hüququ nәyәdir:
A) Bütün istehsal olunmuş mәhsula
B) Әldә olunan bütün gәlirә
C) Sәrmayә qoyulmuş obyektin bütün әrazi vә resurslarına
D) Gәlirin bir hissәsinә
E) Bütün satılan mәhsula
330) Sual:Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:
A) Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları
B) Sәhmdar cәmiyyәtlәr
C) Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
D) Milli müәssisәlәrin xarici filialları
E) Xarici offşor zonalarda qeydә alınmış milli müәssisәlәr
331) Sual:Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:
A) әmәk
B) idarәetmә tәcrübәsi
C) torpaq
D) sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici kapital
E) milli kapitalın xaricdә sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirakı
332) Sual:Sәnaye mәqsәdlәri üçün iri kreditlәrin verilmәsi:
A) Uzunmüddәtli borc demәkdir
B) Portfel investisiyası demәkdir
C) Layihә maliyyәlәşdirilmәsi demәkdir

D) Sәhmlәrin alınması demәkdir
E) Müәssisәnin idarә edilmәsindә iştirak etmәk demәkdir
333) Sual:Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:
A) Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı
B) Pulların yuyulması
C) Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
D) Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
E) Qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
334) Sual:Müasir dövrdә AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә
tutulmuş әrazi başa düşülür:
A) Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün gü¬zәştli şәraitin yaradılması
B) “Gizli” kapitalın yuyulması
C) Milli sahibkarlar üçün xüsusi recimin yaradılması
D) Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
E) Ciddi gömrük nәzarәtinin aparılması
335) Sual:Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri ilk növbәdә hansı
ölkәlәrә yönәlmişdir:
A) İnkişaf etmiş ölkәlәrә
B) Uzaq xarici dövlәtlәrә
C) Yaxın Şәrq ölkәlәrinә
D) Cәnubi Asiya ölkәlәrinә
E) MDB ölkәlәrinә
336) Sual:Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri hansı prinsip üzәrindә
inkişaf edir:
A) Siyasilәşmә
B) Legitimlik
C) Sülh naminә әmәkdaşlıq
D) İqtisadi mәqsәdәuyğunluq
E) Mövcud problemlәrә eyni yanaşma
337) Sual:Azәrbaycan Respublikasının ixracının çox hissәsi hansı ölkәnin payına düşür.
A) ABŞ
B) Danimarka
C) İtaliya
D) Belçika
E) Almaniya
338) Sual:Gömrük rüsumlarına cәlb edilәrәk, hәmin rüsumların dәrәcәsini әks etdirәn
sistemlәşdirilmiş әmtәә siyahısına:
A) gömrük tarifinin növü deyilir
B) gömrük rüsumları deyilir
C) gömrük tariflәri deyilir

D) aksiz vergisi deyilir
E) әlavә dәyәr vergisi deyilir
339) Sual:Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:
A) bazarın inhisarlaşma dәrәcәsi
B) siyasi amillәr
C) forsmacor halları
D) texnoloci amillәr
E) bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi.
340) Sual:İstehsal imkanları әyrisi nәyi ifadә edir:
A) bir mәhsulun istehsalının digәr mәhsulun istehsalının azaldılması hesabına artırılması imkanları
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә onun alınması üçün mövcud olan resurslar arasında asılılığı
C) әmtәәyә olan tәlәbatın onun qiymәtindәn asılılığını
D) müәyyәn mәblәğә alına bilәcәk istәnilәn iki resursun hәcmini
E) yuxarıda göstәrilәn bütün arqumentlәri
341) Sual:әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı
harada yerlәşdirilir:
A) ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
B) әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
C) istәnilәn ölkәdә
D) әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
E) postsosialist ölkәlәrindә
342) Sual:Mәcmu milli gәlir kәmiyyәtcә Milli mәcmu mәhsuldan nә ilә fәrqlәnir:
A) tәmiz vergilәrin hәcmi ilә
B) muzdlu işçilәrin әmәk haqqı fondunun hәcmi ilә
C) xaricdәn әldә olunan tәmiz gәlirin sәviyyәsi ilә
D) son istehlakın hәcmi ilә
E) satış üçün nәzәrdә tutulan mәhsulun hәcmi ilә
343) Sual:Beynәlxalq statistikada ölkәnin iqtisadi gücünü xarakterizә edәn әn әsas göstәrici:
A) әrazidir.
B) dünya ticarәtindәki payıdır
C) ölkәyә cәlb olunan investisiyaların hәcmidir
D) mәcmu milli gәlirdir
E) әhalinin sayıdır
344) Sual:Kapital ixracının müasir meyllәri:
A) birbaşa investisiyaların azalması
B) birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
C) portfel investisiyalarının azalması
D) portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması
E) birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması

345) Sual:Gömrük rüsumlarına cәlb edilәrәk, hәmin rüsumların dәrәcәsini әks etdirәn
sistemlәşdirilmiş әmtәә siyahısına:
A) gömrük tarifinin növü deyilir
B) gömrük rüsumları deyilir
C) gömrük tariflәri deyilir
D) aksiz vergisi deyilir
E) әlavә dәyәr vergisi deyilir
346) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvu deyil:
A) BMT
B) İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
C) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
D) Ümumdünya Bankı
E) Beynәlxalq Valyuta Fondu
347) Sual:İşçi qüvvәsinin cәlb edәn әn әsas mәrkәzlәr hansılardır?
A) Yaxın Şәrqin neft hasil edәn ölkәlәri
B) ABŞ vә qәrbi Avropa
C) Avstraliya vә Yeni Zelandiya
D) AsiyaSakit Okean regionu ölkәlәri
E) Şәrqi Avropa ölkәlәri vә Rusiya
348) Sual:Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsindә hansı metoddan istifadә edilmir?
A) Mübadilә mәzәnnәsinin dәyişdirilmәsi;
B) Deflyasiya;
C) İnflyasiya;
D) Mәrkәzi Bankın faiz dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi;
E) Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası.
349) Sual:Tәdiyә balansının tәrtib edilmәsi üzrә BVF tәrәfindәn tәklif olunan sxem neçә maddәni
daxil edir?
A) 66;
B) 82;
C) 120;
D) 112;
E) 182.
350) Sual:Iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi mexanizminin iqtisadi alәtlәrinә hansı aid deyil?
A) Tәlәbtәklif;
B) Kapitalın cәmlәnmәsi;
C) Pulkredit;
D) Hüquqi infrastrukturun yaranması;
E) Bazar proseslәrini tәnzimlәyәn vasitәlәr.

351) Sual:Beynәlxalq likvidlik hansı funksiyanı yerinә yetirmir?
A) Likvid ehtiyatların formalaşdırılması vasitәsi;
B) Beynәlxalq ödәmә vasitәsi;
C) Ixracın stimullaşdırılması vasitәsi;
D) Valyuta müdaxilәsi vasitәsi;
E) Valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi vasitәsi.
352) Sual:Aşağıdakılardan tәşkilati strukturuna görә hansı daha genişdir?
A) konsern;
B) xoldinq;
C) konqlomerat;
D) müәssisә;
E) müәssisәlәr birliyi.
353) Sual:Azad iqtisadi zonaların növlәrinә hansı aid deyil?
A) Texnoparklar;
B) offşorlar;
C) kompleks zonalar;
D) azad inzibati zona;
E) dyutifrilәr.
354) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatının vәzifәlәrinә hansı aid deyil?
A) Işçilәr üçün sosial әdalәtliliyin tәmin edilmәsinә dәstәk;
B) İşçi qüvvәsinin yığımının reqlamentlәşdirilmәsi;
C) Işsizliklә mübarizә;
D) Yeni iş yerlәrinin yaradılması;
E) Uşaq vә qadınların müdafiәsi.
355) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә ixracatçı üçün valyuta riski nәdәn ibarәtdir?
A) milli valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasından;
B) milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsindәn;
C) xarici bazarlarda әmtәәlәrin qiymәtlәrinin qalxmasından;
D) ixrac olunan mallara tәlәbatın artmasından;
E) xarici valyutanın qiymәtinin qalxmasından .
356) Sual:İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının әsas sәbәbi nәdir?
A) siyasi baxışlar
B) dini görüşlәr
C) irqi fәrqlәr
D) iqtisadi amillәr
E) ekoloci sәbәblәr
357) Sual:Müәyyәn ölkәnin sәrşәdlәrindәn keçәrәk digәr ölkәyә insanları daimi yaşayış üçün
getmәsinә nә deyilir:
A) immiqrasiya

B) urbanizasiya
C) işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
D) emiqrasiya
E) deportasiya
358) Sual:İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә xarici investisiyalar yatırmaq üçün imkanlar:
A) Hüdudsuzdur
B) getdikcә artır
C) faktiki olaraq yox dәrәcәsindәdir
D) nisbәtәn azalır
E) mәhdudlaşdırılır
359) Sual:Beynәlxalq ticarәtdә әmtәәlәrin beynәlxalq hәrәkәtini tәmin edәn nәqliyyat
әmәliyyatlarına hansı daxil deyil:
A) yüklәrin daşınması
B) göndәrilәn әmtәәlәrin keyfiyyәtә uyğunluq sertifikatı
C) daşınma sәnәdlәrinin tәrtibi
D) beynәlxalq tranzit daşınmaları
E) aralıq mәntәqәlәrdә yüklәrin diqәr nәqliyyat vasitәlәrinә yüklәnmәsi
360) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyri – tarif metodlarına hansı aiddir:
A) Kvotalaşdırma
B) Aksiz vergilәri
C) Gömrük rüsumları
D) Әlavә dәyәr vergisi
E) İxrac rüsumları
361) Sual:İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?
A) İxracın lisenziyalaşdırılması
B) İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
C) İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi
D) İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
E) İxracatçılara informasiya vә mәslәhәtlәr verilmәsi
362) Sual:Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır:
A) ikitәrәfli sazışlәr
B) çoxtәrәfli sazişlәr
C) milli vә beynәlxalq hüquq
D) qlobal hüquq
E) dövlәt
363) Sual:Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:
A) birbaşa investisiyalar
B) dövlәt investisiyaları
C) ssudalar

D) fәrdi investisiyalar
E) fәrdi kreditlәr
364) Sual:Beynәlxalq iqtisadi konfliktlәrin әsas mәnbәyi hansıdır:
A) Milli tәsәrrüfatların sәmәrәliliyindә mövcud olan ciddi fәrqlәr
B) Ayrıayrı ölkәlәrdә istehlakın sәviyyәsindәki fәrqlәr
C) Dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәtindәki fәrqlәr
D) Milli iqtisadiyyatın strukturundakı xüsusiyyәtlәr
E) Müxtәlif ölkә hökümәtlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm siyasәti
365) Sual:İslam İnkişaf Bankı – İİB (İSDB) әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil:
A) idxalatçıya qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsi ilә vә idxalatçıya ödәmә üçün müddәt verilmәsi ilә
Bankın vasitәçiliyi ilә idxalın maliyyәlәşdirilmәsi
B) üzvölkәlәrә aşağıdakı sahәlәr üzrә tәqdim edilәn texniki yardımın maliyyәlәşdirilmәsi
C) ixrac әmәliyyatlarının güzәştli faizlәrlә maliyyәlәşdirilmәsi;
D) konkret mәqsәdlәr üçün yaradılan fondların (qeyrimüsәlman ölkәlәrindә müsәlman icmalarına
Yardım Fondu da daxil olmaqla) idarә edilmәsi;
E) bir sıra әrәb milli vә regional maliyyә vә inkişaf institutları ilә vә OPEKin Beynәlxalq İnkişaf
Fondu ilә әmәkdaşlıq, çoxtәrәfli maliyyә institutları vә beynәlxalq/regional tәşkilatlarla әlaqәlәrin
saxlanması.
366) Sual:İslam İnkişaf Bankı – İİB (İSDB) әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil:
A) istehsal müәssisәlәrinin vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi (borc vә kreditlәrin tәqdim edilmәsi
formasında);
B) infrastruktura (yol, rabitә, mәktәb) layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün borc tәqdim edilmәsi;
C) özәl sahibkarlığa sәrfәli faizlәrlә uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsi;
D) mәnfәәtdә pay iştirakı, lizinq, müddәtli (nisyә) satış yolu ilә sürәtli geriqayıtmanı tәmin edәn
layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi;
E) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin vә layihәlәrin sәhmdar kapitallarına sәrmayә
qoyulması.
367) Sual:Üzvölkәlәrin vә müsәlman icmalarının şәriәt qaydalarına uyğun olaraq iqtisadi vә sosial
inkişaflarına yardım mәqsәdilә yaradılan İslam İnkişaf Bankı – İİB (İSDB) nә zaman yaradılıb?
A) 1924cü ildә;
B) 1934cü ildә;
C) 1944cü ildә;
D) 1964cü ildә;
E) 1974cü ildә.
368) Sual:Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD) nә zaman yaradılıb?
A) 1917;
B) 1927;
C) 1937;
D) 1947;
E) 1977.

369) Sual:BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO) nә zaman yaradılıb?
A) 1925;
B) 1935;
C) 1945;
D) 1955;
E) 1965.
370) Sual:Aşağıdakılardan hansı BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO)nun
funksiyalarına aid deyil:
A) kәnd tәsәrrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadәyә yardım;
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun artırılmasına yardım;
C) kәnd vә meşә tәsәrrüfatının bütün sahәlәrindә texniki yardım göstәrilmәsi;
D) genlәri dәyişdirilmiş mәhsulların ixracına yardım;
E) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texnologiyaların ötürülmәsinә yardım.
371) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә idxalçı üçün valyuta riski nәdәn ibarәtdir?
A) milli valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasından;
B) milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsindәn;
C) әmtәәlәrin qiymәtlәrinin daxili bazarda qalxmasından;
D) xarici valyutanın qiymәtinin aşağı düşmәsindәn;
E) idxala tәlәbatın artmasından.
372) Sual:Ölkәlәrin iqtisadiyyatının birbirinә yaxınlaşması vә birlәşdirilmә¬si, tәsәrrüfat
subyektlәri arasında möhkәm vә dayanıqlı iqtisadi әlaqәlәr vә әmәk bölgüsü әsasında onların vahid
tәsәrrüfat komplek¬sindә birlәşdirilmәsi prosesi necә adlanır?
A) beynәlxalq iqtisadi kooperasiya;
B) beynәlxalq ixtisaslaşma;
C) beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya;
D) istehsalın beynәlmilәllәşmәsi;
E) beynәlxalq әmәk bölgüsü.
373) Sual:Rezidentlәrin vә qeyrirezidentlәrin valyuta vә ya digәr valyuta dәyәrlilәri ilә
әmәliyyatlarının qanunvericilik vә inzibatçılıq yolu ilә qadağan edilmәsi vә ya reqlamentlәşdirilmәsi
necә adlanır?
A) Valyuta kursu;
B) Valyuta mәhdudiyyәtlәri;
C) Valyuta pariteti;
D) Valyuta saldosu;
E) Valyuta razılaşması.
374) Sual:Müxtәlif ölkәlәrin antiinhisar qanunlarının ümumi mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) rәqabәtin qorunması vә genişlәndirilmәsi;
B) bazarda inhisar mövqe tutmuş firmalar üzәrindә nәzarәt;
C) qiymәtlәr üzәrindә nәzarәt;
D) bazarların liberallaşdırılması vә ticarәtin tәşviqi;

E) istehlakçıların hüquqlarının qorunması.
375) Sual:Mәrkәzi Bank tәrәfindәn uçot faiz dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi necә adlanır?
A) Kredit tәnzimlәnmәsi;
B) Diskont siyasәti;
C) Devalvasiya;
D) Revalvasiya;
E) Denominasiya;
376) Sual:Monetar siyasәt nәlәri әhatә etmir?
A) pulkredit siyasәti;
B) mәzәnnә siyasәti;
C) valyuta siyasәti;
D) uçot faiz dәrәcәsi siyasәti;
E) büdcәvergi siyasәti.
377) Sual:Milli valyutanın mәzәnnәsi aşağı düşәndә nә baş verir?
A) milli mәhsulların dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi azalır;
B) idxal mәhsullarının ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtliliyi artır;
C) milli mәhsullarının dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi artır;
D) ölkәdә ixrac yönümlü istehsal sahәlәrinin stimulları azalır;
E) әhalinin real gәlirlәri artır.
378) Sual: Holland sindromu nun mahiyyәti nәdir?
A) neft gәlirlәrinin mәqsәdyönlü istifadәsi nәticәsindә iqtisadiyyatın yüksәlişi;
B) neft gәlirlәrindәn düzgün istifadә edilmәmәsi nәticәsindә iqtisadiyyatda struktur böhranının baş
vermәsi;
C) ölkәnin neft sәnayesinә xarici şirkәtlәrin buraxılmaması;
D) dünya bazarında neftin qiymәtinin formalaşması mexanizmi;
E) ölkә iqtisadiyyatında neft sәnayesinin az yer tutması.
379) Sual:XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәllәrindә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında hansı
struktur dәyişikliklәri baş vermişdir?
A) Xidmәt sferasının sürәtli inkişafı
B) Maddi istehsal sferasının inkişafı
C) Kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәkisinin artımı
D) Yüngül vә yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәyә çev¬rilmәsi
E) Hasilat sahәlәrinin sürәtli inkişafı
380) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә әmәliyyatlar zamanı istifadә olunan aşağıdakı qiymәtli
kağızlardan hansı birbaşa borc öhdәliyi yaradır?
A) istiqraz;
B) veksel;
C) banknot;
D) sәhm;

E) xәzinә bonları.
381) Sual:Bazarın barometri nәyi adlandırırlar?
A) bankları;
B) bircanı;
C) pul kütlәsini;
D) vergilәri;
E) dövlәt büdcәsini.
382) Sual:Valyuta mәhdudiyyәtinin komponentlәrinә aid olmayanı göstәrin:
A) ölkәdaxili valyuta әmәliyyatları üzәrindә birbaşa dövlәt nәzarәti;
B) valyuta ixracının mәhdudlaşdırılması;
C) milli valyutanın dövriyyәyә buraxılması;
D) valyuta idxalının mәhdudlaşdırılması;
E) ölkәlәrarası valyuta transfertlәrinin kvotalaşdırılması.
383) Sual:Milli valyutanın mәzәnnәsi qalxanda nә baş verir?
A) milli mәhsulların dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi azalır;
B) ölkәdә ixrac yönümlü istehsal sahәlәrinin stimulları artır;
C) idxal mәhsullarının ölkәdә rәqabәt qabiliyyәtliliyi azalır;
D) milli mәhsullarının dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtliliyi artır;
E) әhalinin real gәlirlәri azalır.
384) Sual:Avropa Birliyinin yaradılmasının üçüncü mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edirdi?
A) 1960ci illәrin sonları – 1980ci illәrin әvvәllәri;
B) 1970ci illәrin sonları – 1990ci illәrin әvvәllәri;
C) 1980ci illәrin әvvәllәri – 1990ci illәrin sonları;
D) 1970ci illәrin әvvәllәrindәn 1980ci illәrin ortalarına qәdәr;
E) 1970ci illәrin sonlarından 1990ci illәrin ortalarına qәdәr.
385) Sual:Avropa Birliyinin yaradılmasının ikinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edirdi?
A) 1950ci illәrin әvvәllәri – 1960cı illәrin sonları;
B) 1960cı illәrin sonları – 1970ci illәrin sonları;
C) 1950ci illәrin sonları – 1970ci illәrin әvvәllәri;
D) 1965 – 1975;
E) 1967 – 1977.
386) Sual:Aşağıdakılardan hansı AİBnin ümumi mәqsәdlәrinә daxil deyildi?
A) vergi sistemlәrinin unifikasiyası;
B) ümumi bazar çәrşivәsindә rәqabәt qaydalarının müәyyәn edilmәsi;
C) üzvölkәlәrin iqtisadi qanunvericiliklәrinin yaxınlaşdırılması;
D) konfederativ dövlәtin yaradılması;
E) iqtisadi siyasәtin razılaşdırılması prinsiplәrinin işlәnmәsi.
387) Sual:AİBin ( ümumi bazar ın) müәyyәn edilmiş bilavasitә mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı

daxil deyildi:
A) üzvölkәlәr arasında ticarәtdә olan mәhdudiyyәtlәrin mәrhәlәmәrhәlә tam aradan qaldırılması;
B) üçüncü ölkәlәrlә ticarәtdә vahid gömrük tarifinin müәyyәn edilmәsi;
C) kapitalın, insanların, xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәti üçün mәhdudiyyәtlәrin lәğvi;
D) Üzvdövlәtlәrin siyasi suverenliyinin tam lәğvi;
E) kәnd tәsәrrüfatı vә nәqliyyat sahәsindә ümumi siyasәtin hәyata keçirilmәsi;
388) Sual:Xarici investisiyaların dәstәklәnmәsinin qeyrimaliyyә metodlarına hansı aid deyil?
A) İstehsalçıların informasiya xidmәtlәri ilә tәmin edilmәsi;
B) Nәqliyyat vә digәr kommunikasiyaların inkişaf etdirilmәsi;
C) Xarici kapitalın sәmәrәli funksiya göstәrmәsi üçün ümumi mühitin yaradılması;
D) Xarici investisiyalar üzrә qanunvericiliyin optimallaşdırılması;
E) Maliyyә güzәştlәrinin tәtbiqi.
389) Sual:Göstәrilәn meyarlardan hansı beynәlxalq tәşkilatların tәsnifinә aid deyil:
A) üzvlüyün xarakterinә vә iştirakçıların hüquqi tәbiәtinә görә;
B) iştirakçıların dairәsinә görә;
C) sәlahiyyәt dairәsinә görә;
D) üzvlәrin әrazisinә görә;
E) sәlahiyyәtin xarakterinә görә.
390) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas istiqamәtlә¬rinә aid deyil:
A) valyutamaliyyә sferasında әmәkdaşlıq;
B) dünya ticarәti sahәsindә әmәkdaşlıq;
C) intellektual mülkiyyәt sahәsindә әmәkdaşlıq;
D) mәhsulların standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması sahәsindә әmәkdaşlıq;
E) idxalın әvәzedilmәsi siyasәti.
391) Sual:Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların hәm qlobal, hәm dә regional sәviyyәlәrdә mәqsәd vә
funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әn vacib problemlәrinin öyrәnilmәsi vә onlar üzrә tәdbirlәrin
qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi;
B) valyutaların sabitliyinin tәmin edilmәsi;
C) dövlәtlәr arasında ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılmasına vә geniş әmtәә mübadilәsinin tәmin
edilmәsinә kömәklik göstәrmәk;
D) Beynәlxalq ticarәtdә müxtәlif mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi;
E) texnoloci vә iqtisadi tәrәqqiyә yardım göstәrilmәsi üçün özәl kapitala әlavә olaraq vәsaitin
ayrılması.
392) Sual:Borc kapitalı anlayışına aid deyil:
A) faktorinq
B) qısamüddәtli kreditlәr
C) uzunmüddәtli kreditlәr
D) satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
E) ortamüddәtli kreditlәr

393) Sual:İxrac potensialının artırılması mәqsәdilә aqrar islahatların müәyyәn edilmiş prinsiplәrinә
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә aqrar islahatın uzlaşdırılması;
B) islahatın aparılmasında sosial әdalәtin vә könüllülüyünün tәmin edilmәsi;
C) әmtәә istehsalçılarına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilindә vә öz mәhsullarına sәrәncam vermәkdә
tam sәrbәstliyin tәmin edilmәsi;
D) respublikanın kәnd tәsәrrüfatı xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması;
E) Aqrar sahәdә geniş mәhdudiyyәtlәrә yer verilmәsi.
394) Sual:İxrac potensialının artırılması mәqsәdilә aqrar sahәnin aparılması nәzәrdә tutulmuş
islahatın müәyyәn edilmiş әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) aqrar bölmәdә yeni mülkiyyәt münasibәtlәrinin formalaşdırılması;
B) torpaq meliorasiya vә su tәsәrrüfatının islahatı;
C) müxtәlif növlü tәsәrrüfatların yaradılması;
D) Aqrar sahәnin millilәşdirilmәsi;
E) aqrar bölmәnin dövlәt tәminatı.
395) Sual:Kәnd tәsәrrüfatına güclü dövlәt müdaxilәsini vә genişmiqyaslı tәnzimlәmәlәri zәruri edәn
amillәrin sırasına hansı aid deyil?
A) xarici ticarәtlә әlaqәdar olan amillәr;
B) kәnd tәsәrrüfatı subyektlәrinin gәlirlәrinin sabitlәşdirilmәsi vә müәyyәn sәviyyәdә saxlanılması
zәruriliyi;
C) Kәnd tәsәrrüfatı sahәsinin sәnayedәn üstün olması;
D) ekologiya vә tәbiәtin mühafizәsi ilә әlaqәdar olan amillәr;
E) kәnd әrazilәrinin inkişaf etdirilmәsi zәruriliyi;
396) Sual:Aşağıdakı amillәrdәn hansı rәqabәt üstünlüyünün artırılması üçün xidmәt etmir?
A) Sәnayenin sahә vә alt sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin müş¬tәrәk problemlәrinin eyni
yanaşma ilә müәyәn edilmәsi vә onların hәlli yollarının axtarılması;
B) Müәssisәlәrin sıx iş birliyi şәraitindә texnologiya, istehsalın idarә edilmәsi tәcrübәsi, emalın
müxtәlif hәlqәlәrindәn qarşılıqlı istifadә edilmәsi, ehtiy¬atların qarşılıqlı şәkildә ödәnilmәsi, yeni
mәhsulların emalı prosesindә tәcrübә mübadilәsi kimi vacib mәsәlәlәrin tәmin edilmәsi;
C) Tәbii inhisarların dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi;
D) Oxşar vә ya әlaqәdar sәnaye sahәlәrinin bir yerdә cәmlәnmәsi nәticәsindә istehsal zәncirindә bir
birini tamamlayaraq yeni mәhsul, üsul vә xidmәtlәrin birgә yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi;
E) Elmi vә texnoloci yeniliklәr haqqında informasiya mübadilәsi.
397) Sual:Qloballaşma proseslәrinin mühüm xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Amerika hәyat tәrzinin vә kütlәvi mәdәniyyәtinin dünya standartı kimi tәbliği;
B) Bәzi ölkәlәrdә geniş proteksionizm tәdbirlәrinin yer alması;
C) liberal dövlәt siyasi modelinin tәbliği vә yayılması;
D) “mәhdud suverenlik” vә “seçki legitimliyi” (yәni hakim elitanın demokratik seçki yolu ilә
legitimlәşdirilmәsi) konsepsiyasının tәtbiqi.
E) “açıq cәmiyyәt” ideologiyasının ixracı;
398) Sual:İnformasiya texnologiyası şәraitindә istehsal prosesindә dәyәr yaradılması üzrә qarşıda

duran tәmәl vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) dizaynerlәr tәrәfindәn innovasiyanın istehsal prose¬sinә uyğunlaşdırması, qablaşdırma vә s. ;
B) qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün qәrarlar ilә in¬novasiya, dizayn vә icra arasında
münasibәtlәrin idarә olunması;
C) operator tәrәfindәn şәxsi tәşәbbüslәrin icra olunması;
D) avtomatlaşdırılması mümküm olmayan vә әvvәlcәdәn proqramlaşdırılmış ikinci dәrәcәli
vәzifәlәrin işçilәr tәrәfindәn icra olunması.
E) Satış bazarlarının diversifikasiyası.
399) Sual:İnformasiya texnologiyası şәraitindә istehsal prosesindә dәyәr yaradılması üzrә qarşıda
duran tәmәl vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) rәhbәrlik tәrәfindәn strateci qәrarların qәbul edilmәsi;
B) tәdqiqatçıların yaratdıqları mәhsullarda innovasiya;
C) dizaynerlәr tәrәfindәn innovasiyanın istehsal prose¬sinә uyğunlaşdırması, qablaşdırma vә s. ;
D) qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün qәrarlar ilә in¬novasiya, dizayn vә icra arasında
münasibәtlәrin idarә olunması;
E) Innovasiyaların tәtbiqinin dövlәt tәnzimlәnmәsi.
400) Sual:Avrozona ölkәlәrindә hansı tarixdә milli valyutalarla bütün hesablaşmalar dayandırıldı vә
avro İqtisadi vә Valyuta Birliyi çәrçivәsindә yeganә qanuni ödәmә vasitәsi oldu?
A) 1999cu il yanvarın 15dәn;
B) 2000ci il mayın 10dan;
C) 2002ci il iyulun 1dәn;
D) 2003cü il dekabrın 25dәn;
E) 2004cü il yanvarın 1dәn.
401) Sual:Aşağıdakı¬lardan hansı Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinә tәhdidlәr
sırasına daxil deyildir?
A) separatçılıq, etnik, siyasi vә dini ekstremizm;
B) terrorçuluq vә kütlәvi qırğın silahlarının yayılması;
C) regional münaqişәlәr vә transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlıq;
D) Azәrbaycan Respublikasının enerci infrastrukturuna qarşı fәaliyyәt;
E) Xarici iqtisadi fәaliyyәt.
402) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olarkәn mümkün risk¬lәr sırasına adәtәn hansı daxil
edilmir?
A) siyasi risklәr;
B) kom¬mersiya risklәri;
C) vergi risklәri;
D) valyuta risklәri;
E) Mәşğulluq risklәri.
403) Sual:Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 13. 2. 16 maddәsi ilә müәyyәn edil¬miş
maddәyә görә Azәr¬baycan mәnbәyindәn alınan gәlirә aşağıdakı¬lardan hansı aid deyil:
A) Xarici ölkәlәrdә istifadә edilәn daşınan әmlakın icarәyә verilmәsindәn әldә edilәn gәlir;
B) Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi nümayәndәliyi vә ya әmla¬kı olan şәxsdәn alınan

faizlәr şәklindә gәlir  hәmin şәxsin bu faizlәr üzrә borcu bu cür daimi nümayәndәlik vә ya әmlakla
bağlıdırsa;
C) Azәrbaycan Respublikasında saxlanılan vә ya istifadә edilәn әmlak üçün alı¬nan ro¬yalti şәklindә
gәlir, yaxud Mәcәllәnin 13. 2. 23cü maddәsindә göstәrilәn vә Azәr¬bay¬can Respublikasında
saxalanılan vә ya istifadә edilәn әmlakın tәqdim edilmәsindәn gәlir;
D) rezident tәrәfindәn ödәnilәn pensiya;
E) Azәrbaycan Respublikasında istifadә edilәn daşınan әmlakın icarәyә verilmәsindәn әldә edilәn
gәlir;
404) Sual:Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 13. 2. 16 maddәsi ilә müәyyәn edil¬miş
maddәyә görә Azәr¬baycan mәnbәyindәn alınan gәlirә aşağıdakı¬lardan hansı aid deyil:
A) vergi ödәyicisinin borclarının onun kreditorları tәrәfindәn silinmәsindәn;
B) mәhsulların ixracı zamanı xarici ölkәlәrdә ödәnilәn vergilәr;
C) xәrclәrin Vergi Mәcәllәsinin 141ci maddәsinә uyğun olaraq kompensa¬siya edilmәsindәn vә ya
ehtiyatların azalmasından gәlir;
D) rezident hüquqi şәxsdәn dividend şәklindә әldә edilәn gәlir, hәmçinin bu hüqu¬qi şәxsdә iştirak
payının satılmasından vә ya başqasına verilmәsindәn әldә edilәn gәlir;
E) rezidentlәrdәn alınan faizlәr şәklindә gәlir;
405) Sual:Xarici kapital qoyuluşlarının risk dәrәcәlәrini vә onların ölkәdә sәmәrәli istifadә edilmәsi
imkanlarını müәyyәn edәn iqtisadi, siyasi, hüquqi, sosial vә s. amillәrin mәcmusu necә adlanır?
A) Maliyyә risklәri;
B) Vergi yükü;
C) İnvestisiya saldosu;
D) İnvestisiya iqlimi;
E) İnvestisiya siyasәti.
406) Sual:Ölkәyә xarici investisiyaların axınının stimullaşdırılması tәdbirlәrinә hansı aid deyil?
A) Liberal valyuta siyasәti;
B) Dövlәt zәmanәtinin tәqdim edilmәsi;
C) Xarici investisiyaların sığortalanması;
D) İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması;
E) Sosial siyasәtin tәkmillәşdirilmәsi.
407) Sual:Avropa Birliyinin yaradılmasının beşinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?
A) 1985 – 2005;
B) 1992ci ildәn – bu günә kimi;
C) 1989 – 1999;
D) 1997 – 2007;
E) 1996ci ildәn – bu günә kimi.
408) Sual:Avropa Birliyinin yaradılmasının dördüncü mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edirdi?
A) 1960ci illәrin sonları – 1990ci illәrin әvvәllәri;
B) 1970ci illәrin әvvәllәri – 1980ci illәrin sonları;
C) 1980ci illәrin әvvәllәri – 1990ci illәrin sonları;
D) 1980ci illәrin ortalarından 1990cı illәrin әvvәllәrinә qәdәr;

E) 1970ci illәrin sonlarından 1990ci illәrin ortalarına qәdәr.
409) Sual:Xarici ticarәtә dair bütün nәzәriyyәlәri birlәşdirәn әn ümumi mülahizәlәrdәn biri hansıdır:
A) İqtisadiyyatın inkişafı xarici ticarәtdәn asılı deyil;
B) Xarici ticarәt yalnız qonşu ölkәlәrlә aparılmalıdır;
C) Xarici ticarәt bütövlükdә ümumi rifahı yaxşılaşdırır;
D) Xarici ticarәtin saldosu mütlәq müsbәt olmalıdır;
E) Xarici ticarәt mütlәq dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir.
410) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti obyektiv olaraq aşağıdakılardan hansına gәtirib çxarmır?
A) Ölkәlәrin xarici iqtisadi vә siyasi әlaqәlәrinin güclәnmәsinә;
B) Ölkәlәrin iqtisadi izolyasiyasına;
C) Ölkәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin vә asılılıqlarının artmasına;
D) Ölkәlәrin iqtisadi vә texniki potensialının artmasına;
E) Ayrıayrı milli iqtisadiyyatların vә ümumilikdә dünya tәsәrrüfatının rifah sәviyyәsinin artımına.
411) Sual:Avropa Birliyinin formalaşmış hüquqi sistemi aşağıdakılardan hansını özünә birbaşa daxil
etmir?
A) Maastrixt müqavilәsi dә aid olmaqla tәsis müqavilәlәrinin mәzmunu, prinsiplәri vә siyasi
mәqsәdlәri;
B) tәsis müqavilәlәrinin reallaşdırılması üçün qәbul olunmuş qanunvericilik bazası;
C) Avropa Birliyinin qәrar vә bәyannamәlәri;
D) BMTnin qәrarları;
E) Avropa Birliyinin fәaliyyәti ilә әlaqәdar üzvlәr arasında bağlanan müqavilәlәr dә daxil olmaqla,
beynәlxalq müqavilәlәr.
412) Sual:әrzaq tәhlükәsizliyinin әsasını aşağıdakılardan hansı tәşkil etmir?
A) Bu vә ya digәr ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üçün ölkә¬nin ehtiyaclarını tam
ödәyәn әrzağın davamlı vә kifayәt qәdәr istehsalı qaran¬ti¬ya edil¬mәlidir;
B) Әrzaq tәhlükәsizliyi yalnız o zaman tәmin edilә bilәr ki, әrzağın әldә edilmәsi üçün fiziki vә
iqtisadi şәrtlәr olsun;
C) Әrzaq tәhlükәsizliyinә nail olmaq üçün kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları sabit şәkildә vә kifayәt qәdәr
dünya bazarlarına çıxarılsın;
D) Әrzaq tәhlükәsizliyinin mühüm elementlәrindәn biri dә әhalinin sәhhәtinә ziyan vermәyәn
keyfiyyәtli әrzaqla tәmin olunmasıdır;
E) Ölkәyә kütlәvi şәkildә genlәri dәyişdirilmiş mәhsulların idxal edilmәsi şәrzaq tәhlükәsizliyini
tәmin edir.
413) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1946cı ildә;
B) 1949cu ildә;
C) 1952ci ildә;
D) 1968ci ildә;
E) 1956cı ildә.
414) Sual:Dünya Bankının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) sağlamlıq vә tәhsil sahәlәrinә diqqәt vasitәsilә әhalinin inkişafını tәmin etmәk;
B) yoxsulluğu aradan qaldırmaq mәqsәdilә sosial inkişaf, idarәçilik vә institutlaşdırma sahәlәrinә
yardım etmәk;
C) hökumәtlәrin keyfiyyәtli, aydın vә şәffaf xidmәt göstәrmәsinә şәrait yaratmaq;
D) әtraf mühiti mühafizә etmәk, özәl biznesin inkişafını dәstәklәmәk;
E) Xarici iqtisadi fәaliyyәti tәnzimlәmәk.
415) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas istiqamәtlә¬rinә aid deyil:
A) iqtisadi vә sәnaye әmәkdaşlığı;
B) nәqliyyat sahәsindә әmәkdaşlıq;
C) valyutamaliyyә sferasında әmәkdaşlıq;
D) ölkәnin demoqrafik siyasәti;
E) dünya ticarәti sahәsindә әmәkdaşlıq.
416) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası öz vәzifәlәrini aşağıdakılardan hansının vasitәsilә
hәyata keçirmir?
A) inkişafda olan dövlәtlәrdә özәl sektorun layihәlәrinin dәstәklәnmәsi;
B) inkişafda olan dövlәtlәrdә fәaliyyәt göstәrәn özәl şirkәtlәrә beynәlxalq maliyyә bazarlarında
vәsait әldә etmәkdә yardım etmәk;
C) hökumәtә vә bizneslәrә mәslәhәt vermәk vә texniki yardımı tәmin etmәk;
D) sabit vә ya dәyişkәn mәzәnnә ilә әsas vә ya yerli valyutalarda uzunmüddәtli vә ya
sindikatlaşdırılmış borcların verilmәsi;
E) Ölkәlәrin qızılvalyuta ehtiyatlarını artırır.
417) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1945ci ildә
B) 1955ci ildә;
C) 1958ci ildә;
D) 1960cı ildә;
E) 1965ci ildә.
418) Sual:Dünya Bankı Qrupuna aşağıdakı institutlardan hansı daxil deyil?
A) Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı (BYİB).
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA).
C) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası (BMK).
D) Çoxtәrәfli İnvestisiyalar üzrә Zәmanәt Agentliyi (MİGA), İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә
Beynәlxalq Mәrkәz (İMHBM).
E) Asiya İnkişaf bankı.
419) Sual:BVF hansı sahә üzrә texniki yardım göstәrmir vә kadrların hazırlığını hәyata keçirmir:
A) bank sisteminin tәnzimlәnmәsi, ona nәzarәt vә yenidәnqurulması, valyuta vәsaitlәrinin vә valyuta
әmәliyyatlarının idarә edilmәsi, klirinq vә ödәmәlәr üzrә hesablaşma sistemlәri, mәrkәzi bankların
strukturu vә inkişafı üzrә tövsiyәlәrin tәqdim edilmәsi yolu ilә pulkredit vә maliyyә sektorlarının
güclәndirilmәsi;
B) vergi vә gömrük siyasәti vә inzibatçılığı, büdcәnin hazırlanması, xәrclәrin idarә edilmәsi, sosial
müdafiә sisteminin işlәnmәsi vә daxili vә xarici borcun idarә edilmәsi üzrә tövsiyәlәrin verilmәsi
yolu ilә vergibüdcә sferasında real siyasәt vә idarәetmәnin dәstәklәnmәsi;

C) statistik göstәricilәrin hazәrlanması, onların idarә edilmәsi vә yayılması, hәmçinin göstәricilәrin
keyfiyyәtinin artırılması;
D) iqtisadi vә maliyyә qanunvericiliyinin işlәnmәsi vә tәhlili;
E) ekoloci monitorinqin keçirilmәsi.
420) Sual:ABŞ iqtisadçısı R. Kuperin fikrinә görә aşağıdakılardan hansı ölkәlır arasında qarşılıqlı
asılılığa aid deyil?
A) Struktur asılılığı. Ölkәlәr birbiri ilә o qәdәr qarşılıqlı asılılıq vәziyyәtin¬dәdirlәr ki, hәr hansı bir
ölkәnin iqtisadiyyatında baş verәn әhәmiyyәtli dәyişiklik dәrhal digәr ölkәlәrdә әkssәda doğurur;
B) İqtisadi siyasәt sahәsindә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrin qarşılıqlı asılılığı;
C) İqtisadi inkişafın xarici amillәrinin qarşılıqlı asılığı;
D) Siyasi cәhәtdәn qarşılıqlı asılılıq hәmin nәzәriyyә öz reallığı ilә fәrqlәnir;
E) Mәdәniyyәt asılılığı.
421) Sual:Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 13. 2. 16 maddәsi ilә müәyyәn edil¬miş
maddәyә görә Azәr¬baycan mәnbәyindәn alınan gәlirә aşağıdakı¬lardan hansı aid deyil:
A) Azәrbaycan Respublikasında muzdlu işdәn gәlir;
B) Azәrbaycan Respublikasında istehsal edilmiş malların isteh¬salçı tәrәfin¬dәn tәqdim
edilmәsindәn gәlir;
C) Azәrbaycan Respublikasında malların tәqdim edilmәsindәn, iş görülmә¬sindәn vә xidmәt
göstәrilmәsindәn gәlir;
D) Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki daimi nüma¬yәn¬dәliyә aid edi¬lәn sahibkarlıq
fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir;
E) Azәrbaycan Respublikasından idxal olunan mallardan әldә edilәn gәlir.
422) Sual:Fiziki şәxsin olma müddәti 182 gündәn artıq olmadıqda, hәmin fiziki şәxs aşağıdakı
ardıcıllıqla göstәrilәn meyarlardan hansına görә Azәrbaycan Respublikasının rezidenti sayıla bilmәz:
A) daimi yaşayış yeri;
B) hәyati mәnafelәrinin mәrkәzi;
C) adәtәn yaşadığı yer;
D) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları;
E) mövsümi әmәk miqrantları.
423) Sual:İnnovasiya üçün lazımi şәraitin yaradılması tәdbirlәrinә hansı birbaşa aid deyil?
A) İnnovasiya sahәsindә rәqabәti tәşviq edәn siyasәt;
B) İnsan kapitalının formalaşmasını tәmin edәn tәhsil siyasәti;
C) Bürokratik maneәlәrin aradan qaldırılmasına istiqamәtlәnmiş idarәçilik sahәsindә vә müәyyәn
sistemindә islahatların aparılması;
D) Kiçik müәssisәlәrә kapital axınını tәşviq edәn maliyyә siyasәti;
E) Ölkәnin demoqrafik siyasәti.
424) Sual:Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankı neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1920ci ildә;
B) 1930cu ildә;
C) 1940cı ildә;
D) 1950ci ildә;

E) 1960cı ildә.
425) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?
A) MDB
B) AB
C) GUAM
D) GKO
E) QDİӘT
426) Sual:Reimmiqrasiya nә demәkdir?
A) emiqrant әhalinin ikili vәtәndaşlığı qәbul etmәsi
B) emiqrant әhalinin vәtәndaşlığı qәbul etmәsi
C) әvvәllәr emiqrasiya etmiş әhalinin vәtәnә qayıtması
D) emiqrantların oradan da üçüncü ölkәlәrә getmәsi
E) emiqrantların üçüncü ölkәlәrә getmәsi
427) Sual:Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixracını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?
A) kapitalın «nisbi» artıqlığı
B) xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
C) vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
D) kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
E) kapital ixrac edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran antiinhisar
qanunlarının fәaliyyәti
428) Sual:Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:
A) әmәk
B) idarәetmә tәcrübәsi
C) torpaq
D) sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici kapital
E) milli kapitalın xaricdә sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirakı
429) Sual:Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:
A) Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı
B) Pulların yuyulması
C) Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
D) Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
E) Qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
430) Sual:Avropa Birliyi strukturuna aşağıdakı qurumlardan hansı daxil deyil?
A) Avropa Şurası;
B) Avropa Birliyinin Şurası;
C) Avropa Parlamenti;
D) Avropa Komissiyası;
E) Avropa Qaçqınlar Komitәsi.

431) Sual:Avropa Birliyinin mәqsәdlәrinә ümumi şәkildә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Avropa xalqlarının sıx ittifaqını yaratmaq;
B) Daxili sәrhәdlәri olmayan mәkan, vahid valyuta yaratmaqla uzunmüddәtli iqtisadi tәrәqqiyә
yardım etmәk;
C) Beynәlxalq alәmdә birgә xarici siyasәt yeritmәk;
D) Әdliyyә vә daxili işlәr sahәsindә әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk;
E) Vahid hәrbi siyasәt yürütmәk.
432) Sual:Milli bazarlara mal vәxidmәtlәrin buraxılmasını tәnzimlәyәn iqtisadi, hüquqi, inzibati vә
siyasi vasitә, üsul vә formalar nәyi tәşkil edir?
A) Qeyritarif tәnzimlәnmәsini;
B) Vergi güzәştlәrini;
C) Gömrük tariflәrini;
D) Ticarәt siyasәtinin alәtlәrini;
E) İnzibati güzәştlәri.
433) Sual:Bütövlükdә beynәlxalq ticarәt dövriyyәsindә olan mal vә xidmәtlәri bu ökәlәrin vә
ölkәlәrarası birliklәrin daxili bazarlarına buraxılması vә cәlb olunması şәrtlәrini, birbaşa vә ya dolayı
formada müәyyәnlәşdirilmәsi vә hәmçinin ölkәdә istehsal olunan mal vә xidmәtlәrin xarici bazarlara
çıxarılmasının tәmin olunması tәdbirlәri necә adlanır?
A) Gömrük siyasәti;
B) Ticarәt embarqosu;
C) Ticarәt sazişi;
D) Ticarәt recimi;
E) Ticarәt siyasәti.
434) Sual:Tәlәbtәklif modeli necә ifadә olunur:
A) ABCD modeli;
B) İSLM modeli;
C) MMNN modeli;
D) KLBM modeli;
E) ADAS modeli.
435) Sual:Xüsusi iqtisadi zonalarda hansı güzәştlәr tәtbiq edilmir:
A) Vergi güzәştlәri;
B) Gömrük güzәştlәri;
C) Maliyyә güzәştlәri;
D) İnzibati güzәştlәr;
E) Siyasin güzәştlәr.
436) Sual:Robert Mandellin formalaşdırdığı milli valyutanın dünya pulu funksiyasını yerinә
yetirdiyini müәyyәn edәn әlamәtlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Valyuta ilә sazişlәrin bağlandığı beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sferaslarının mövcudluğu vә
xüsusiyyәtlәri;
B) Pul siyasәtinin sabitliyi, aşağı faiz dәrәcәlәri;
C) Mübadilә mәzәnnәsinә nәzarәtin olmaması;

D) Valyuta ehtiyatlarının mövcudluğu vә hәcmi;
E) Büdcә kәsirinin hәcmi.
437) Sual:Bazarın әsas növlәrinә aid deyildir
A) Әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
B) İstehsal faktorları bazarı
C) Maliyyә bazarları
D) Işçi qüvvәsi abzarı
E) Dünya bazarı
438) Sual:İqtisadi artımı şәrtlәndirәn cәhәtlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) ölkәdә istehsalın madditexniki bazasının, infrastrukturun inkişafı;
B) ixtisaslı işçi qüvvәsinin mövcud olması, kooperasiyanın vә ixtisaslaşmanın sәviyyәsi ;
C) elmitexniki tәrәqqi vә istehsal aparatının ardıcıl olaraq tәzәlәnmәsi;
D) ÜDMun adambaşına düşәn miqdarı;
E) Xarici ticarәt dövriyyәsinin artması.
439) Sual:Bazar mexanizminin fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyildir.
A) Marcinal tәhlil
B) Alternativ seçimin xәrclәri
C) İqtisadi rasionalllıq
D) Defisitlik problemi
E) Qazancın zәruriliyi.
440) Sual:Xarici iqtisadi siyasәt alәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) beynәlxalq qiymәtlәr;
B) beynәlxalq miqyasda borc faizi;
C) işçi qüvvәsinin hәrәkәti;
D) valyuta mәzәnnәsi;
E) ölkәdә sәnaye istehsalının hәcmi.
441) Sual:Müasir dövrdә AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә
tutulmuş әrazi başa düşülür:
A) Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün gü¬zәştli şәraitin yaradılması
B) “Gizli” kapitalın yuyulması
C) Milli sahibkarlar üçün xüsusi recimin yaradılması
D) Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
E) Ciddi gömrük nәzarәtinin aparılması
442) Sual:Sәnaye mәqsәdlәri üçün iri kreditlәrin verilmәsi:
A) Uzunmüddәtli borc demәkdir
B) Portfel investisiyası demәkdir
C) Layihә maliyyәlәşdirilmәsi demәkdir
D) Sәhmlәrin alınması demәkdir
E) Müәssisәnin idarә edilmәsindә iştirak etmәk demәkdir

443) Sual:Dünya maliyyә bazarında transmilli şirkәtlәrin hökmranlığının әsasını nә tәşkil edir:
A) Borc kapitalı
B) Kreditlәr
C) Birbaşa investisiyalar
D) Portfel investisiyaları
E) Kapital ixracı
444) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti anlayışına aid deyildir:
A) Xarici partnyorlarla әmәliyyatlar üzrә ödәnişlәr
B) 5 ildәn az olmayan müddәtә xarici partnyorlara borcların verilmәsi
C) Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin sәhmlәrinin әldә edilmәsi
D) Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin istiqrazlarının әldә edilmәsi
E) Yerli şirkәtlәrin sәhm vә istiqrazlarının әldә edilmәsi
445) Sual:Ticarәt vә tariflәr üzrә Baş Sazişin әn әsas prinsiplәrinә aid deyil:
A) gömrük tariflәrinin tәdricәn artırılması
B) әn әlverişli recim
C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә preferesiyaların tәtbiqi
D) gömrük tariflәrinin tәdricәn azaldılması
E) ticarәt sahәsindә ölkәlәrә diskriminasiyanın tәtbiq edilmәmәsi
446) Sual:Hәn hansı ölkәyә silah vә qabaqcıl texnologiyanın verilmәsinә qadağan qoyulması necә
adlanır:
A) lisenziyalaşdırma
B) kvotalaşdırma
C) embarqo
D) dempinq
E) antidempinq
447) Sual:Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruri elementlәrinә aid edilmir.
A) İstehsalçı vә ictehlakçılar
B) Iqtisadi xüsusilәşmә
C) Qiymәtlәr
D) Tәlәb vә tәklif
E) İnhisarlar
448) Sual:Bazarın mahiyyәtini ifadә edәn funksiyalar
A) Әmtәә istehsalının özünütәnzimlәmә funksiyası
B) Stimullaşdırıcı funksiya
C) Tәnzimlәyici funksiya
D) Özünüinkişaf funksiyası
E) Tәssәrrüfatçılığın demokratiklәşmәsi funksiaysı.
449) Sual:Rәqabәtli bazarın әsas әlamәtlәrinә aid deyildir

A) mәhsulların differensiyasiyalığı
B) “rәqib” mәhsulların çoxsaylı satıcıları
C) Alıcıların zövq müxtәlifliyi
D) Bazara girişin sәrbәstliyi
E) Rәqabәtin nizamlanması
450) Sual:Milli iqtisadiyyatın keyfiyyәt xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
B) istehsalın kapitalla tәchiz olunması;
C) ÜDMin hәcmi;
D) istehsalın әmәktutumu;
E) ÜDMin adambaşına düşәn hәcmi.
451) Sual:İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә pulkredit siyasәti alәtlәrinә üstünlük verәn Monetarizm
nәzәriyyәsinin banisi kimdir?
A) Adam Smit;
B) Milton Fridmen;
C) Karl Marks;
D) Vasiliy Leontyev;
E) Lüdviq Erxard.
452) Sual:Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:
A) sahәvi
B) artan
C) azalan
D) sәnaye
E) әmtәә bazarları
453) Sual:Paris Klubu vә London Klubunun hansı mәqsәdlә yarandığını ifadә edәn bәndi göstәrin:
A) beynәlxalq ticarәt;
B) Beynәlxalq auditorlar klubu;
C) Beynәlxalq kreditorlar klubu;
D) Kәnd Tәsәrrüfatının inkişafının tәşviqi;
E) Beynәlxalq hüquqşünaslar klubu.
454) Sual:ÜDMun hesablanmasında hansı üsul mövcud deyil?
A) gәlirlәrә görә;
B) xәrclәr üzrә;
C) maya dәyәri üzrә;
D) yeni yaradılan әlavә dәyәr üzrә;
E) әlavә dәyәr vergisi metodu.
455) Sual:Ölkәnin xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi ÜDMin tәqribәn neçә faizi hәddindә olduqda,
onun açıq iqtisadiyyata malik olduğunu demәk olar?
A) 1 – 3%;

B) 3 – 5%;
C) 5 – 10%;
D) 10 – 15%;
E) 20 – 25 %.
456) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı düzgündür?
A) Beynәlxalq әmәk bölgüsü beynәlxalq ticarәtin bir formasıdır vә onun daxili mәzmununu әks
etdirir;
B) Beynәlxalq kooperasiya beynәlxalq әmәk bölgüsünün bir formasıdır vә onun daxili mәzmununu
әks etdirir;
C) Beynәlxalq kooperasiya beynәlxalq ixtisaslaşmanın bir formasıdır vә onun daxili mәzmununu әks
etdirir;
D) Beynәlxalq kooperasiya beynәlxalq ticarәtin bir formasıdır vә onun daxili mәzmununu әks etdirir;
E) Beynәlxalq ixtisaslaşma beynәlxalq ticarәtin bir formasıdır vә onun daxili mәzmununu әks etdirir;
457) Sual:Müqayisәli istehsal xәrclәri nәzәriyyәsi ilk dәfә hansı iqtisadçı tәrәfindәn irәli
sürülmüşdür?
A) Milton Fridmen;
B) David Rikardo;
C) Vasiliy Leontyev;
D) Adam Smit;
E) Leon Valras.
458) Sual:C.M. Keynsә görә ölkәdә sәmәrәli tәlәbi stimullaşdırmaq üçün lazımdır:
A) dövlәt xәrclәrini artırmaq;
B) vergi dәrәcәlәrini yüksәltmәk;
C) dövlәt sifarişlәrini azaltmaq;
D) dövlәt büdcәsini ixtisar etmәk;
E) kredit faizini azaltmaq.
459) Sual:Dünyada mövcud olmuş valyuta sistemlәrini düzgün әks etdirәn sıranı göstәrin: 1)
Yamayka sistemi 2) Genuya (Qızıldeviz) sistemi ; 3) BrettonVuds sistemi; 4) Paris (Qızıl Standart)
sistemi.
A) 1,3,4,2
B) 2,4,3,1
C) 1,2,4,3
D) 4,2,3,1
E) 3,4,1,2
460) Sual:Puldan vergi vә rüsumların ödәnilmәsi, transfertlәrin hәyata keçirilmәsi vasitәsi kimi
istifadә edilmәsi onun hansı funksiyasına aiddir?
A) dünya pulları;
B) mübadilә vasitәsi;
C) yığım vasitәsi;
D) tәdiyә vasitәsi;
E) dәyәr ölçüsü.

461) Sual:Hansı ölkә xam neftin hasilatı üzrә ildә tәxminәn 550 mln. tondan artıq olmaqla dünyada
liderdir?
A) ABŞ;
B) Rusiya Federasiyası;
C) Sәudiyyә Әrәbistanı Krallığı;
D) Venesuela;
E) İran.
462) 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.
463) Sual:Sivil bazar münasibәtlәrinin formalaşmasının zәruri şәrti hesab edilmir
A) Mülkiyyәt vә tәsәrrüfatçılıq çoxnövlüyünün formalşdırılması vә tәmin edilmәsi.
B) Defisitin iqtisadiyyatın prioritet istiqamәtlәrinin struktur yenidәn qurulması vasitәsi ilә aradan
qaldırılması
C) İqtisadiyyatın açıq sistemә çevrilmәsi vә xarici investisiyanın stimullaşdırılması
D) İdxal kvotası vә lisenziyalaşdırmanın tәtbiq edilmәsi
E) Müvafiq hüquqi qanunvericiliyin vә normativ bazanın yaradılması.
464) Sual:Sivil bazar münasibәtlәrinin әsasını tәşkil etmir
A) mülkiyyәt hüquqlarının realizasiyası
B) istehsalın demokratiklәşmәsi
C) bazar infrastrukturunun yaradılması
D) qiymәtlәrin korporativ maraqlara müvafiq tәnzimlәnmәsi
E) Dövlәt tәnzimlәyicilәrinin mövcudluğu.
465) Sual:Avropa Birliyi strukturuna aşağıdakı qurumlardan hansı daxil deyil?
A) Avropa Mәhkәmәsi;
B) Hesablama Palatası;
C) Avropa İnvestisiya Bankı;
D) Avropa İnkişaf Assosiasiyası;
E) İqtisadi vә Sosial Komitә.
466) Sual:Satış üçün istehsal olunmuş әmtәәlәr istehsalçı tәrәfindәn ölkә hüdudlarında
reallaşdırılırsa, bu cür tәsәrrufat münasibәtlәrinin forması hansı sayılır:
A) Xarici bazar
B) Milli bazar
C) Daxili bazar
D) Milli ticarәt
E) Daxili әmtәә mübadilәsi

467) Sual:İnhisarcı rәqabәt bazarı aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir:
A) Konkret mәhsulun istehsalı üzrә iri inhisarcının olması ilә
B) Bazarda bir neçә iri inhisarçı vә xeyli xırda firma vardır
C) İnhisarçılar tәrәfindәn qiymәtlәr süni şәkidә şişirdilir
D) Konkret mәhsul istehsalı üzrә rәqabәt aparan çoxlu istehsalçılar mövcuddur
E) Bazarda eyni mәhsul üzrә iştirakçıların sayı çox mәhduddur
468) Sual:Dünya bazarının mövcudluğunun әsas әlamәti hansıdır?
A) Xarici alıcı vә satıcıların olması
B) Xarici tәlәb vә tәklifin olması
C) Ölkәlәrarası әmtәә vә xidmәt hәrәkәtinin mövcudluğu
D) Dünya iqtisadi mәkanının mövcudluğu
E) Ümumdünya ticarәt tәşkilatının olması
469) Sual:Tәmiz inhisar bazarına xas deyil:
A) Әmtәә göndәrәnlәrin sayı birdir
B) Әmtәә göndәrәnlәrin sayı çoxdur
C) İnhisarçıda mәhsulun göndәrilmәsi sahәsindә müstәsna hüquq vardır
D) İstehsal hәcminin seçilmәsindә optimal variant mövcüddur
E) «Qiymәt ayrıseçkiliyi» mövcuddur
470) Sual:Tәmiz rәqabәt bazarına xas deyil:
A) Xarici ticarәt subyektlәrinin çoxsaylı olması
B) Yeni xarakterli әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirindәn ciddi fәrqlәnir
C) Әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirinә yaxınlaşmağa meyl edir
D) İxracatçının uduşu mal göndәrilmәsi hәcminin artması hesabına başa gәlir
E) İxracatçıların maksimal mәnfәәt әldә etmәk istәyi әmtәәlәrin qiymәtinin aşagı düşmәsinә sәbәb
olur.
471) Sual:Rәqabәt azadlığı dәrәcәsinә vә xarakterinә görә bazarların әsas tiplәrinә hansılar aid
deyildir?
A) Tәmiz rәqabәt bazarı
B) Tәmiz inhisar bazarı
C) Mәhdud inhizar bazarı
D) İnhisarçı rәqabәt bazarı
E) Oliqopolik rәqabәt bazarı
472) 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 inkişaf üçün әlverişli imkanların әldә edilmәsi
D) Xammal vә enerci bazarlarının әldә edilmәsi
E) Dünyanın yenidәn bölüşdürülmәsi

473) Sual:XX әsrin 80ci illәrindә dünya bazarında mövcud olan әn әsas ticarәt axını hansı idi:
A) QәrbQәrb
B) QәrbCәnub
C) QәrbŞәrq
D) Şәrq Cәnub
E) ŞәrqŞәrq
474) Sual:İxrac vә idxal dәyәrinin fәrqi:
A) Ticarәt saldosudur
B) Ticarәt dövriyyәsidir
C) Xarici ticarәt balansıdır
D) Dünya tәlәbatının hәcmidir
E) Dünya tәklifinin hәcmidir
475) Sual:Lisenziya müqavilәlәrindә tәrәflәr necә adlanır:
A) Sifarişçi vә icraçı
B) Satıcı vә alıcı
C) Prinsipal vә agent
D) Lisenziat vә lisenziar
E) Komitent vә komissioner
476) Sual:II Dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdәn başlayaraq 1970ci illәrin әvvәllәrinә kimi
hansı beynәlxalq valyuta sistemi fәaliyyәt göstәrmişdir?
A) dollar sistemi
B) BrettonVuds valyuta sistemi
C) Üzәn valyuta sistemi
D) qızıldeviz sistemi
E) Avropa valyuta sistemi
477) Sual:Kapital ixracında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
C) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
D) bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
E) şirkәtin mәhsullarının xarici bazarlarda reklam etdirilmәsi
478) Sual:Royalti anlayışının mәğzi aşağıda göstәrilәn cavablardan hansına uyğun gәlir?
A) Lisenziya müqavilәsinin reallaşması zamanı alıcının satıcıya ödәdiyi
B) İcarә haqqının ödәnilmәsi
C) Françayzinq xidmәtinә görә ödәnişlәr
D) İncinirinq xidmәtinә görә ödәnişlәr
E) Nәqliyyat xidmәtinә görә ödәnişlәr
479) Sual:Reimmiqrasiya nә demәkdir?
A) emiqrant әhalinin ikili vәtәndaşlığı qәbul etmәsi

B) emiqrant әhalinin vәtәndaşlığı qәbul etmәsi
C) әvvәllәr emiqrasiya etmiş әhalinin vәtәnә qayıtması
D) emiqrantların oradan da üçüncü ölkәlәrә getmәsi
E) emiqrantların üçüncü ölkәlәrә getmәsi
480) Sual:Hansı ad M.Porterin yaratdığı nәzәriyyәnin adı ilә uyğundur?
A) әmtәәnin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsi
B) beynәlxalq rәqabәt nәzәriyyәsi
C) firmanın böyümәsi nәzәriyyәsi
D) nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
E) texnoloci fәrqlәr nәzәriyyәsi
481) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqasiya proseslәrinә hansı amillәr xarakterik deyil:
A) praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur
B) inteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
C) ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya prseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir
D) Gömrük sahәsindә müәyyәn әlaqәlәndirmә proseslәri baş verir
E) Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır.
482) Sual:BrettonVuds müqavilәsinә әsasәn hansı valyutaya qızıla dәyişilmәk sahәsindә güzәşt
edilmişdir:
A) ABŞ dollarına
B) alman markasına
C) ingilis funtsterlinqinә
D) fransız frankına
E) holland quldeninә
483) Sual: Qarşılıqlı Tәlәb Qanunu ilk dәfә kim tәrәfindәn ortaya atılıb?
A) Adam Smith
B) Cohn Stuart Mill
C) D.Rikardo
D) Samuelson
E) A. Marşall
484) 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 texnoloci qәrarların qәbulu vә axtarılması sahәsindә mübarizәnin yoxluğu
E) daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
485) Sual:M.Porterә görә rәqabәt üstünlüyünün әsas mәnbәlәrinә aid deyil:
A) fәaliyyәtin tәşkilinin yeni üsul vә metodları
B) әldә edilә bilәn tәbii resursların mövcudluğu

C) әsas rәqiblәrin seçdiklәri rәqabәt dairәsindәn fәrqli sahәnin seçilmәsi
D) qlobal rәqabәt strategiyasına keçilmәsi
E) istehsalın yeni texnologiya vә komponentlәrinin tәtbiqi
486) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici borcları XX әsrin sonuna:
A) artmışdır
B) sabit qalmışdır
C) azalmışdır
D) azalmağa doğru meylli idi
E) çox cüzi idi
487) Sual: әgәr hәr hansı bir yad ölkә biri özümüzdә hazırlayacağımız qiymәtdәn daha ucuz
qiymәtlә hәr hansı bir әmtәә ilә tәmin edә bilәrsә, onda hәmin әmtәәni bizim müәyyәn üstünlüyә
malik olduğumuz sәnaye әmәyi mәhsulunun bir hissәsinin әvәzinә almağımız daha yaxşı olardı
ifadәsi aiddir:
A) Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
B) İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
C) Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
D) H. Xaberler nәzәriyyәsinә
E) Lyeontyev «Paradoksu»na
488) Sual: İstehsal amillәrinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rәqabәt şә¬raitindә vә
mәhsullarin tam hәrәkәtli vәziyyәtdә olduğu halda beynәlxalq mübadilә ölkәlәr arasında istehsal
amillәrinin qiymәtlәrini tarazlaşdırır ifadәsi aiddir:
A) İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
B) E.Hekşer B.OlinSamuelson teoreminә
C) Lyeontyev «Paradoksu»na
D) D. Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
E) A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
489) Sual: Milli istehsal fәrqlәri müxtәlif istehsal amillәrlә, yәni, әmәk, torpaq, kapital vә hәmçinin
bu vә ya digәr әmtәәlәrә olan daxili tәlәbatla tәminatın müxtәlif sәviyyәsi ilә tәyin edilir ifadәsi:
A) İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә aiddir
B) Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir
C) Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir
D) H.Xaberler nәzәriyyәsinә aiddir
E) E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir
490) Sual: Tәlәb vә tәklif qanununa görә mübadilәnin qiymәti elә sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilir ki,
hәr bir ölkәnin ixracının mәcmusu onun idxalının mәcmusunu ödәmәyә imkan verir ifadәsi hansı
nәzәriyyәnin әsasını tәşkil edir:
A) A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinin
B) C.S.Millin beynәlxalq dәyәr nәzәriyyәsinin
C) D.Rikardonun nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsinin
D) Q.Xaberler nәzәriyyәsinin
E) B.Leontyev «tәzadının»

491) Sual:Turist ixracı nәdir:
A) Müәyyәn dövlәtin vәtәndaşlarının ölkә hüdudlarından kәnarda dincәl¬mәyi
B) Emiqrasiya
C) Deportasiya
D) Xarici vәtәndaşların turist qismindә gәlişi
E) Әmәk miqrasiyası
492) Sual:Hansı mәqsәdlә digәr ölkәyә sәfәr edәn şәxs xarici turist adlana bilәr:
A) Daimi yaşayış
B) Bir sutkadan qısa müddәtdә qalmaq şәrti ilә
C) Üçüncü ölkәyә tranzitlә
D) Hәmin ölkәdә muzdla ödәnilәn işgüzar fәaliyyәt
E) İstirahәt
493) Sual:Beynәlxalq likvidliyin strukturuna hansı komponent aid deyil?
A) Ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatları;
B) Ölkәnin xarici borcunun miqdarı;
C) Rәsmi qızıl ehtiyatları;
D) BVFdә ehtiyat mövqe;
E) XİHdә olan hesablar.
494) Sual:Hәr bir xarici valyuta üzrә tәlәb vә öhdәliklәrin nisbәti necә adlanır?
A) Valyuta mәzәnnәsi;
B) Valyuta mövqeyi;
C) Valyuta pariteti;
D) Valyuta dönәrliliyi;
E) Valyuta likvidliyi.
495) Sual:Konkret vәtәndaşlara turizm xidmәtlәri göstәrәn subyekt necә adlanır:
A) Lizinq müәssisәsi
B) Marketinq müәssisәsi
C) Müalicә müәssisәsi
D) Turizm agentliyi
E) Tikinti müәssisәsi
496) Sual:Bazar sistemi olaraq dünya iqtisadiyyatı hansı bazar qanunauyğunluqlarına 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
497) Sual:Kapital ixracının müasir meyllәri:
A) birbaşa investisiyaların azalması

B) birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
C) portfel investisiyalarının azalması
D) portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması
E) birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
498) Sual:Gömrük birliyinin yaradılmasından dәrhal sonra onun bilavasitә nәticәsi kimi meydana
gәlәn iqtisadi nәticәlәr necә adlanır?
A) Makroiqtisadi effektlәr;
B) Zaman laqı;
C) Dinamik effektlәr;
D) Statik effektlәr;
E) Azad iqtisadi zona.
499) Sual:Dünya tәcrübәsindә tәdiyә balansı kәsiri¬nin aradan qaldırılmasında hәyata keçirilәn
müalicәvi xarak¬terli üsullara hansı aid deyil:
A) milli gәlir vә qiymәt mexanizmindәn istifadә olunması;
B) mәcmu mәsrәf amili;
C) pulkredit xarakterli tәdbirlәrin vә xüsusi dövlәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;
D) Kәnd tәsәrrüfatının inkişaf etdirilmәsi;
E) valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi
500) Sual:Müasir dövrdә AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdә aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә
tutulmuş әrazi başa düşülür:
A) Tarifsiz ticarәt vә xarici sәrmayәçilәrin tәsәrüffat fәaliyyәti üçün gü¬zәştli şәraitin yaradılması
B) “Gizli” kapitalın yuyulması
C) Milli sahibkarlar üçün xüsusi recimin yaradılması
D) Milli inkişaf layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
E) Ciddi gömrük nәzarәtinin aparılması
501) Sual:Cәnubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR) neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1951;
B) 1961;
C) 1971;
D) 1981;
E) 1991.
502) Sual:AsiyaSakit Okean İqtisadi әmәkdaşlıq Forumuna (APEC) aşağıdakılardan hansı ölkә
daxil deyil?
A) Tayland;
B) Meksika;
C) Rusiya;
D) İran;
E) PapuaYeni Qvineya.
503) Sual:Hökumәtlәrarası iqtisadi tәşkilat AsiyaSakit Okean İqtisadi әmәkdaşlıq Forumu (APEC)
neçәnci ildә yaradılıb?

A) 1959;
B) 1969;
C) 1979;
D) 1989;
E) 1999.
504) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә tәtbiq edilәn proteksionizm siyasәtinә uyğun olan tәdbirlәrә
hansılar aid deyil?
A) ixrac olunan mәhsulların gömrük rüsumlarından tam vә ya qismәn azad olması;
B) idxalın gömrük rüsumlarından tam vә ya qismәn azad olması;
C) idxala yüksәk gömrük rüsumlarının tәtbiq edilmәsi;
D) daxili bazarın qorunması;
E) idxala müxtәlif mәhdudiyyәtlәrin tәtbiqi.
505) Sual:Azәrbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:
A) әmәk
B) idarәetmә tәcrübәsi
C) torpaq
D) sahibkarlıq fәaliyyәti obyektinә qoyulan xarici kapital
E) milli kapitalın xaricdә sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirakı
506) 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
507) Sual:Makroiqtisadi dayanıqlığın mahiyyәtini ifadә etmir
A) sürәtlәnәn inkişaf
B) sıçrayışlı inkişaf
C) stabil inkişaf
D) azalan inkişaf
E) bir cavab sәhvdir
508) Sual:Kapital ixracında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
C) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
D) bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
E) şirkәtin mәhsullarının xarici bazarlarda reklam etdirilmәsi
509) Sual:Regional iqtisadi inteqrasiya
A) Dayanıqlı iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı prosesidir
B) Inteqrasiyanın mәqsәdlәrindәn biri dövlәtlәrin bazar sәrhәdlәrı genişlәndirmәklә öz zәif

mövqelәrini möhkәmlәtmәkdәn ibarәtdir
C) Inteqrasiya xarici ticarәt dövriyyәsini genişlәndirmәyin әsas vasitәsidir.
D) İnteqrasiya dünya istehsal prosesinin inkişaf formasıdır
E) İnteqrasiya resurs çatışmazlığının hәlli vasitәsidir
510) Sual:Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?
A) Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
B) xarici ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
C) ixrac olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
D) kapitalın texnologiya formasında ixrac edilmәsi
E) kapitalın pul şәklindә ixrac edilmәsi
511) Sual:әmәk, kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn ümumi әlamәt
hansıdır?
A) infrastruktur potensialı;
B) dövriyyә vasitәsi;
C) tәbii resurs;
D) istehsal amili;
E) milli sәrvәt.
512) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılıb vә nә vaxt BMTnin ixtisaslaşmış
qurumu ststusunu almışdır?
A) 1899 – 1954;
B) 1919 – 1946;
C) 1939 – 1944;
D) 1922 – 1981;
E) 1944 – 1992.
513) Sual:Tәbii işsizlik nәdir?
A) kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә ixtisaslaşan işsizlәr;
B) tam mәşğulluq, yaxud iş qabiliyyәtli әhalinin 1 – 3 % nin işsiz olması;
C) ümumi әhalinin 5 – 10 % işsiz olması;
D) ölkәdә işsizlәrin olmaması;
E) әmәk qabiliyyәtli әhalinin 7%nin işsiz olması.
514) Sual:OPEK nәdir?
A) Tәbii qaz ixrac edәn ölkәlәrin beynәlxalq oliqopoliyası;
B) Neft ixrac edәn bir qrup ölkәnin beynәlxalq karteli;
C) Neft idxal edәn bir qrup ölkәnin beynәlxalq sindikatı;
D) Beynәlxalq neft bircası;
E) Beynәlxalq neft bircası.
515) Sual:Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan
münasibәtlәr sistemi necә adlanır?
A) vergi sistemi;

B) bank sistemi;
C) büdcә sistemi;
D) tәdiyә sistemi;
E) pulkredit sistemi.
516) Sual:Hansı iqtisadi nәzәriyyә bütün iqtisadi sarsıntıları bazar iqtisadiyyatının qeyrisabitliyi ilә
deyil, sәhv pulkredit siyasәtinin nәticәsi kimi izah edir?
A) Keynsçilik;
B) Monetarizm;
C) “Müqayisәli üstünlüklәr” nәzәriyyәsi;
D) Marksizm;
E) “Rasional gözlәntilәr” nәzәriyyәsi.
517) Sual:Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixracını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?
A) kapitalın “nisbi” artıqlığı
B) xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
C) vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
D) kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
E) kapital ixrac edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdud¬laşdıran antiinhisar
qanunlarının fәaliyyәti
518) Sual:әgәr xarici iqtisadi fәaliyyәtdә bir mәhsulun bazarına nәzәrәt edәn bir neçә firma
birlәşәrәk vahid qiymәt siyasәti yürüdәrlәrsә bu mәhsul bazarında hansı struktur yaranar?
A) inhisar;
B) oliqopoliya;
C) sindikat;
D) konsern;
E) konqlomerat.
519) Sual:T. Maltusun fikrincә cәmiyyәtdә yoxsulluğun әsas sәbәbi nәdir?
A) ölkә әhalisinin istehsalın hәcminә nisbәtәn daha sürәtlә artması;
B) iqtisadi artımın olmaması;
C) idxalın ixracı üstәlәmәsi;
D) inflyasiya proseslәri;
E) ölkә әhalisinin real gәlirlәrinin azalması.
520) Sual:Aşağıda tәqdim edilәn variantlardan hansı dövlәt büdcәsinin mәqsәdi kimi qәbul edilә
bilmәz?
A) dövlәt büdcәsinin mәqsәdi  ölkәnin iqtisadi, sosial vә digәr strateci proqramlarının vә
problemlәrinin hәlli, dövlәtin funksiyalarının hәyata keçirilmәsi üçün qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş qaydada maliyyә vәsaitinin toplanmasını vә istifadәsini tәmin etmәkdir;
B) dövlәt büdcәsinin mәqsәdi – iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinә yol vermәmәkdir;
C) dövlәt büdcәsinin mәqsәdi – ÜDMin yenidәn bölüşdürülmәsidir;
D) dövlәt büdcәsinin mәqsәdi – mәcmu tәlәbi formalaşdırmaqla iqtisadartımı stimullaşdırmaqdır;
E) dövlәt büdcәsinin mәqsәdi – inflyasiyanın qarşısını almaqdır.

521) Sual:Pulkredit siyasәtinin alәtlәrinә aid deyil:
A) Pul emissiyası;
B) vergi dәrәcәlәrinin dәyişdirilmәsi;
C) Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi;
D) Açıq bazarda әmәliyyatlar;
E) Mәcburi ehtiyat normasının dәyişdirilmәsi.
522) Sual:Stimullaşdırıcı pulkredit siyasәtinә hansı tәdbir aiddir?
A) pul kütlәsinin artımı;
B) mәrkәzlәşdirilmiş kreditlәrә görә faiz dәrәcәsinin azalması;
C) büdcә xәrclәrinin artması;
D) mәnfәәt vergisinin azalması;
E) qızılvalyuta ehtiyatlarının artması.
523) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inteqrasiyaya sәy göstәrmәsinin konkret
mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?
A) iqtisadi inkişafın sürәtlәndirilmәsi;
B) tәsәrrüfatın optimal strukturunun yaradılması;
C) keçmiş metropoliyalardan asılılığın zәiflәdilmәsi;
D) beynәlxalq әmәk bölgüsü sistemindә tabeçilik vәziyyәtinin dәyişdirilmәsi.
E) Fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi.
524) Sual:Azad ticarәt zonasının formasına aşağıdakılardan hansı aiddir:
A) Üzvölkәlәrin vahid iqtisadi siyasәti;
B) Üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә vahid tariflәr vә kvotalar;
C) Istehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәti;
D) Üzvölkәlәrin razılaşdırılmış iqtisadi siyasәti;
E) Birlik daxilindә azad ticarәt.
525) Sual:Kapital qoyuluşlarının stimullaşdırılmasının maliyyә metodlarına aşağıdakılardan hansı
aid deyil?
A) Subsidiyalar;
B) Borclar;
C) Kreditlәr
D) Kreditlәr üzrә zәmanәtlәr;
E) Lisenziyalaşdırma.
526) Sual:İnvestisiyaları dәstәklәyәn düşünülmüş vergi siyasәti hansı elementi daxil etmir?
A) Birbaşa vergi güzәştlәrinin tәqdim edilmәsi;
B) Diskriminasiyalı vergi reciminin tәtbiqi;
C) Kapitalın investisiya edilmәsinә görә vergi ödәmәlәrinin vaxtının uzadılması;
D) Komplektlәşdirici hissәlәrin idxalının gömrük ödәmәlәri vә vergilәrdәn azad edilmәsi;
E) İnvestorlar üçün müәyyәn müddәtә “vergi tәtillәrinin” müәyyәn edilmәsi.
527) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların ixracı sәbәblәrinә hansı aid deyil?

A) Kapitalı ixrac edәn sahibkarın öz ölkәsindә yüksәk vergi dәrәcәlәrinin olması;
B) Kapitalın maksimum gәlir gәtirәcәk ölkәdә yerlәşdirmәyә sәy göstәrilmәsi;
C) Risklәrin diversifikasiyalaşdırılmasına sәy göstәrilmәsi;
D) İnvestisiyanı qәbul edәn ölkәdә nisbәtәn ucuz istehsal amillәrinin mövcudluğu;
E) Birbaşa xarici investisiyalar üçün maneә vә qadağaların mövcudluğu.
528) Sual:Portfel investisiyaları ...
A) Dövlәtin sahibkarlara verdiyi güzәştli kreditlәrdir;
B) Portfeldә daşınan kapitaldır;
C) Kapitalın xarici müәssisәlәrin qiymәtli kağızlarına qoyulması yolu ilә ixracıdır ki, bu da
investorlara hәmin müәssisәlәrin fәaliyyәti üzәrindә birbaşa nәzarәti hәyata keçirmәyә imkan vermir;
D) Әsas fondlara uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşudur;
E) Dövlәt tәrәfindәn ixrac yönümlü sahәlәrin stimullaşdırılmasıdır.
529) Sual: İkinci iqtisadiyyat nәyi adlandırırlar?
A) Portfel formasında kapital idxalını;
B) Kapital ixracının sahibkar formasını;
C) Kölgә iqtisadiyyatını;
D) Xaricә verilәn dövlәt kreditlәrini;
E) Daxili mәnbәlәr hesabına iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarını.
530) Sual:Aşağıdakılardan hansı birbaşa xarici investisiyaların ölkә iqtisadiyyatına göstәrdiyi mәnfi
tәsirlәr sırasına aid deyil:
A) Birbaşa xarici investisiyalar texnologiyaların, idarәetmә vә marketinq bacarıqlarının ötürülmәsinә
şәrait yaradır;
B) Yerli şirkәtlәr tәrәfindәn milli istehsal vә milli inkişaf strategiyasının seçimi üzәrindә nәzarәtin
itirilmәsi;
C) Birbaşa xarici investisiyalar milli şirkәtlәri qeyriәdalәtli rәqabәt әsasında daxili bazardan çıxara
bilәr;
D) Birbaşa xarici investisiyalar, әgәr filialların istehsalı iri hәcmli idxal tәlәb edirsә, kapitalı idxal
edәn ölkәnin tәdiyә balansına mәnfi tәsir göstәrә bilәr;
E) Uzunmüddәtli perspektivdә birbaşa xarici investisiyaların dәyәri bahalaşa bilәr.
531) Sual:Kapitalı idxal edәn ölkә üçün birbaşa investisiyalar digәr beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
formalarına nibәtәn hansı üstünlüyü yaratmır?
A) Onlar әmtәә vә xidmәt istehsalına kapital qoyuluşunun sabit mәnbәyi kimi çıxış edirlәr;
B) Texniki yardım, nouhau, idarәetmәnin vә marketinqin qabaqcıl metodlarının transfertlәrini tәmin
edirlәr;
C) Xarici investisiyalar xarici borclardan vә kreditlәrdәn fәrqli olaraq ölkәnin xarici borcuna әlavә
yük olmur;
D) Birbaşa xarici investisiyalar milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına daha sәmәrәli
inteqrasiyasına şәrait yaradır;
E) Birbaşa xarici investisiyalar milli şirkәtlәri qeyriәdalәtli rәqabәt әsasında daxili bazardan
sıxışdırır.
532) Sual:Aşağıdakılardan hansı birbaşa xarici investisiyaların ölkә iqtisadiyyatına göstәrdiyi
müsbәt tәsir sırasına aid deyil:

A) TMŞlәrin filiallarının yaradılması iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının artımına sәbәb olur ki, bu
da әmәk mәhsuldarlığının artımı vә mәşğulluq sәviyyәsinin yüksәlmәsi ilә nәticәlәnir;
B) Birbaşa xarici investisiyalar texnologiyaların, idarәetmә vә marketinq bacarıqlarının ötürülmәsinә
şәrait yaradır;
C) Birbaşa investisiyalar ixrac bazarlarına çıxışı genişlәndirir;
D) Transmilli şirkәtlәr filiallarının potensial zәrәrlәrini tam örtmәk qabiliyyәtinә malikdirlәr;
E) Transmilli şirkәtlәr milli şirkәtlәrә qeyriәdalәtli rәqabәt şәraiti yaratmır.
533) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif vasitәlәrinә hansılar aid deyil?
A) müәyyәn fәaliyyәt növlәrinin lisenziyalaşdırılması;
B) xarici ticarәtdә kvotaların tәtbiq edilmәsi;
C) idxalın mәhdudlaşdırılması;
D) gömrük rüsumları, әlavә dәyәr vergisi;
E) müәyyәn növ mәhsulların ixracına qadağa qoyulması.
534) Sual:QATTın әsasında hansı tәşkilat yaradılmışdır?
A) Ümümdünya Gömrük Tәşkilatı;
B) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı;
C) Beynәlxalq Valyuta Fondu;
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı;
E) NyuYork Fond Bircası.
535) Sual:Aşağıdakı amillәrdәn işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasına hansı birbaşa tәsir
göstәrmir:
A) ayrıayrı ölkәlәrdә işçi qüvvәsinә olan tәlәbat;
B) müxtәlif ölkәlәrdә әhalinin hәyat sәviyyәsi;
C) işçi qüvvәsinin miqrasiyasına ayrıayrı ölkәlәrdә olan mәhdudiyyәtlәr vә limitlәr;
D) ayrıayrı ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәti;
E) ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti.
536) Sual:Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:
A) Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları
B) Sәhmdar cәmiyyәtlәr
C) Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
D) Milli müәssisәlәrin xarici filialları
E) Xarici offşor zonalarda qeydә alınmış milli müәssisәlәr
537) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas istiqamәtlә¬rinә aid deyil:
A) ixracın stimullaşdırılması tәdbirlәri;
B) mәhsulların standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması sahәsindә әmәkdaşlıq;
C) investisiyalar sahәsindә әmәkdaşlıq;
D) elmitexniki әmәkdaşlıq;
E) beynәlxalq kommersiya praktikası sahәsindә әmәkdaşlıq.
538) Sual:Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların hәm qlobal, hәm dә regional sәviyyәlәrdә mәqsәd vә
funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

A) dövlәtlәr arasında ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılmasına vә geniş әmtәә mübadilәsinin tәmin
edilmәsinә kömәklik göstәrmәk;
B) Hәrbi әmәkdaşlığın tәşviqi;
C) әmәk şәraitinin vә әmәk münasibәtlәrinin yaxşılaşdırılmasının stimullaşdırılması;
D) dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә qәtnamәlәrin vә tövsiyәlәrin qәbul
edilmәsi;
E) texnoloci vә iqtisadi tәrәqqiyә yardım göstәrilmәsi üçün özәl kapitala әlavә olaraq vәsaitin
ayrılması.
539) Sual:әvvәllәr ölkәyә gәtirilәn vә heç bir yenidәn emala mәruz qall¬ma¬yan әmtәәnin ölkәdәn
çıxarılmasına:
A) İxrac deyilir
B) İdxal deyilir
C) Tranzit deyilir
D) Tәkrәr ixrac deyilir
E) Tәkrar idxal deyilir
540) Sual:Müasir mәrhәlәdә beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı
daxil deyil:
A) ölkәlәr vә qruplaşmalar arasında ticarәtiqtisadi münasibәtlәrdә ayrıseçkiliyin aradan
qaldırılması;
B) Ölkәnin qızılvalyuta ehtiyatının tәnzimlәnmәsi;
C) özәl sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrilmәsi;
D) konkret ölkәdә vә ya dünya bazarında böhrandan çıxış üçün konkret tәdbirlәrin qәbul olunması vә
hәyata keçirilmәsi;
E) ayrıayrı regionlar çәrçivәsindә iqtisadi inteqrasiyaya obyektiv meyllә şәrtlәnәn dövlәtlәrin
makroiqtisadi siyasәtinin razılaşdırılması vә koordinasiyası.
541) Sual:Müasir mәrhәlәdә beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı
daxil deyil:
A) dünya iqtisadiyyatının inkişafında vә valyutamaliyyә sferasında sabitliyin tәmin edilmәsi;
B) ölkәlәr arasında müxtәlif formalarda iqtisadi әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi;
C) ölkәlәr vә qruplaşmalar arasında ticarәtiqtisadi münasibәtlәrdә ayrıseçkiliyin aradan
qaldırılması;
D) özәl sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrilmәsi;
E) Ölkәnin tәdiyә balansının kәsirinin aradan qaldırılması.
542) Sual:Azәrbaycan Respublikasında qiymәtli kağızlar bazarının tәrkibinә hansı sahә daxil deyil:
A) dövlәt qiymәtli kağızlar bazarıdövlәt qısamüddәtli istiqrazları;
B) borc öhdәliklәri vә veksellәr bazarı;
C) dövlәt özәllәşdirmә payları(çeklәr);
D) Xarici TMKların qiymәtli kağızlar bazarı;
E) opsionlar korporativ qiymәtli kağızlar bazarı.
543) Sual:Hesablaşmaların akkreditiv forması aşağıdakılardan hansı üçün daha әlverişlidir?
A) Barter әmәliyyatları aparanlar üçün;

B) Idxalatçılar üçün;
C) İxracatçılar üçün;
D) Gömrük orqanları üçün;
E) Vergi orqanları üçün.
544) Sual:Birbaşa xarici investisiya dedikdә başa düşülür:
A) yerli firmaya borc verilmәsi
B) xaricdә öz istehsalının yaradılması
C) xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
D) yerli firmanın sәhmlәrinin alınması
E) xarici firmanın sәhmlәrinin alınması
545) Sual:Kapital ixracının müasir meyllәri:
A) birbaşa investisiyaların azalması
B) birbaşa investisiyaların üstün surәtdә artması
C) portfel investisiyalarının azalması
D) portfel investisiyalarının üstün surәtdә artması
E) birbaşa vә portfel investisiyalarının eyni sәviyyәdә artması
546) Sual:Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:
A) sahәvi
B) artan
C) azalan
D) sәnaye
E) әmtәә bazarları
547) Sual:Aşağıdakılardan biri beyqәlxalq valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil:
A) Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri
B) valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri
C) beynәlxalq hesablaşmaların formaları
D) beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarları recimi
E) milli valyuta pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi
548) Sual:Aşağıdakılardan valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn konyuktur amillәrinә aid deyil:
A) valyuta bazarlarının fәaliyyәti
B) böhranlar, müharibәlәr, tәbii fәlakәtlәr
C) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) siyasi vә iqtisadi proqnozlar
E) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
549) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:
A) milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclәnmәsi
B) xarici ticarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy¬yәtlәrә mәruz qalması
C) qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması

D) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
E) mühüm ixrac mәhsulları üzәrindә dövlәt inhisarının mövcudluğu
550) Sual:Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:
A) texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
B) pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
C) ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
D) elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә
E) yeni müәssisәlәrin tikintisini hәyata keçirmәk yolu ilә
551) Sual:Xarici valyuta ilә ifadә olunan istәnilәn ödәniş vasitәsi:
A) deviz adlanır
B) dövriyyә vәsaiti adlanır
C) ehtiyat valyutası adlanır
D) EKYU adlanır
E) Avro adlanır
552) Sual:Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:
A) gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
B) müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
C) rüsümsuz anbar zonası
D) rüsumsuz ticarәt zonası
E) xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca
götürülmüş әrazi
553) Sual:Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır:
A) ikitәrәfli sazışlәr
B) çoxtәrәfli sazişlәr
C) milli vә beynәlxalq hüquq
D) qlobal hüquq
E) dövlәt
554) Sual:Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil:
A) Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
B) Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı
C) Pulların yuyulması
D) Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
E) Qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
555) Sual:Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür:
A) gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
B) müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
C) rüsümsuz anbar zonası
D) rüsumsuz ticarәt zonası
E) xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca

götürülmüş әrazi
556) Sual:Birbaşa xarici investisiya dedikdә başa düşülür:
A) yerli firmaya borc verilmәsi
B) xaricdә öz istehsalının yaradılması
C) xarici firmaya maliyyә vәsaitinin faizlә verilmәsi
D) yerli firmanın sәhmlәrinin alınması
E) xarici firmanın sәhmlәrinin alınması
557) Sual:Satış üçün istehsal olunmuş әmtәәlәr istehsalçı tәrәfindәn ölkә hüdudlarında
reallaşdırılırsa, bu cür tәsәrrufat münasibәtlәrinin forması hansı sayılır:
A) Xarici bazar
B) Milli bazar
C) Daxili bazar
D) Milli ticarәt
E) Daxili әmtәә mübadilәsi
558) Sual:Hazırda AsiyaSakit Okean İqtisadi әmәkdaşlıq Forumu (APEC) özündә neçә ölkәni
birlәşdirir?
A) 15;
B) 20;
C) 38;
D) 43;
E) 89.
559) Sual:Şimali Amerikada inteqrasiya proseslәrinin aktivlәşdirilmәsinә yönәlmiş ilk rәsmi tәdbir
necә adlanır vә neçәnci ildә qәbul edilib?
A) 1949cu ildә “Marşall planı”;
B) 1947ci ildә “Ebbot planı”;
C) 1936cü ildә “Yunq planı”;
D) 1938ci ildә “Daues planı”;
E) 1933cü ildә “Ruzvelt planı”.
560) Sual:Azad Ticarәt haqqında Şimali Amerika sazişi (NAFTA) nә zaman yaradılıb?
A) 1 yanvar 1994cü ildә;
B) 15 may 1990cı ildә;
C) 25 oktyabr 1996cı ildә;
D) 5 fevral 1981ci ildә;
E) 10 noyabr 1998ci ildә.
561) Sual:Ölkәlәrin Avrozonaya daxil edilmәsi üçün hazırda tәlәb olunan meyarlar sırasına
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Dövlәt borcu ÜDMin 60%dәn çox olmamalıdır;
B) Dövlәt büdcәsinin kәsiri ÜDMin 3%dәn çox olmamalıdır;
C) İnflyasiya sәviyyәsi Avropa Birliyinә daxil olan ölkәlәrdәn әn aşağı inflyasiya sәviyyәsinә malik
olan üç üzv ölkәnin orta inflyasiya sәviyyәsini 1,5%i keçmәmәlidir;

D) ÜDMin artım tempi 10%dәn az olmamalıdır;
E) Uzunmüddәtli faiz stavkaları әn aşağı inflyasiya sәviyyәsinә malik olan üç üzv ölkәnin orta
göstәricisini 2%dәn artıq keçmәmәlidir.
562) Sual:BVF kreditlәşdirmәsinin әn vacib elementlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) BVF yardım göstәrilmәsi üzrә agentlik vә ya inkişaf bankı deyildir. O üzvdövlәtlәrә kreditlәri
tәdiyә balansı problemlәrinin hәlli vә dayanıqlı iqtisadi artımın bәrpası mәqsәdilә verir;
B) BVF kreditlәrinin verilmәsi hәyata keçirilәn siyasәtlә şәrtlәnir: kredit götürmәk istәyәn ölkә onun
tәdiyә balansının problemlәrinin aradan qaldırmağa yönәlmiş siyasәti qәbul etmәlidir;
C) BVF kreditlәşdirmәsi müddәtinә görә mәhdudlaşdırılıb. Istifadә edilәn maliyyәlәşdirmә
mexanizmindәn asılı olaraq kreditlәr 6 aydan 4 il müddәtinә qәdәr verilә bilәr;
D) BVF hesab edir ki, borclu dövlәtlәr onun kreditlәrini ilk növbәdә ödәmәlidirlәr. Borclu dövlәt
BVFnin kreditini müәyyәn edilmiş qrafik üzrә vaxtında geri qaytarmalıdır ki, bu vәsaitlәrdәn
ehtiyacı olan digәr üzvdövlәtlәrin kreditlәşdirilmәsi üçün istifadә edilsin;
E) BVF әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә kreditlәr vermәklә onları asılı vәziyyәtә salır vә onların
daxili siyasәtinә müdaxilә edir.
563) Sual:İşçi qüvvәsini cәlb edәn әn әsas müasir mәrkәzlәr hansılardır?
A) Yaxın Şәrqin neft hasil edәn ölkәlәri
B) ABŞ vә qәrbi Avropa
C) Avstraliya vә Yeni Zelandiya
D) AsiyaSakit Okean regionu ölkәlәri
E) Şәrqi Avropa ölkәlәri vә Rusiya
564) Sual:Borc kapitalı anlayışına aid deyil:
A) faktorinq
B) qısamüddәtli kreditlәr
C) uzunmüddәtli kreditlәr
D) satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
E) ortamüddәtli kreditlәr
565) Sual:Xarici әmәk qüvvәsini cәlb edәn ölkә hansı üstünlük әldә edir.
A) Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti artır
B) әmәyә olan tәlәbat azalır
C) әmәyә olan tәlәbat artır
D) milli vә sosial problemlәr aradan çıxır.
E) dini görüşlәr sferasında heç bir problem yaranmır
566) Sual:Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:
A) texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
B) pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
C) ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
D) elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә
E) yeni müәssisәlәrin tikintisini hәyata keçirmәk yolu ilә
567) Sual:İdxal rüsumlarının tәtbiqindәn kim itirir:

A) idxal ölkәsinin istehlakçıları
B) idxal ölkәsinin istehsalçıları
C) gömrük tarifi tәtbiq edәn ölkә
D) ixrac ölkәsinin istehlakçıları
E) ixrac ölkәsinin istehsalçıları
568) Sual:Embarqo dedikdә idxal kvotasının faiz sәviyyәsi nәyә bәra¬bәr olur.
A) sıfıra
B) 50 faizә
C) 75 faizә
D) 90 faizә
E) 100 faizә
569) 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
570) Sual:Konkret ölkәnin ayrıayrı әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması asılıdır:
A) istehsalın tәşkilinin qabaqcıl metodlarından istifadә edilmәsindәn
B) beynәlxalq normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn
C) ölkәnin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrindәn
D) coğrafi mövqeyindәn
E) iqlim şәraitindәn
571) Sual:Formalaşan qlobal dünya tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakı milli iqtisadiyyatlar daxil
deyil:
A) sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrin
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
C) keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin
D) yeni sәnaye ölkәlәrinin
E) dördüncü dünya ölkәlәrinin
572) Sual:Proteksionizm vә liberallaşdırma arasında xarici iqtisadi siyasәt seçimi asılıdır:
A) ölkәnin coğrafi vәziyyәtindәn
B) elmitexniki potensialın vәziyyәtindәn
C) tәbii resursların mövcudluğundan
D) ölkәdәki konkret siyasiiqtisadi vәziyyәtdәn
E) kommunikasiya vasitәlәrinin inkişaf dәrәcәsindәn
573) Sual:Aşağıdakılardan biri beyqәlxalq valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil:
A) Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri

B) valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri
C) beynәlxalq hesablaşmaların formaları
D) beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarları recimi
E) milli valyuta pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi
574) Sual:Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:
A) birbaşa investisiyalar
B) dövlәt investisiyaları
C) ssudalar
D) fәrdi investisiyalar
E) fәrdi kreditlәr
575) Sual:İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının әsas sәbәbi nәdir?
A) siyasi baxışlar
B) dini görüşlәr
C) irqi fәrqlәr
D) iqtisadi amillәr
E) ekoloci sәbәblәr
576) Sual:Müәyyәn ölkәnin sәrşәdlәrindәn keçәrәk digәr ölkәyә insanları daimi yaşayış üçün
getmәsinә nә deyilir:
A) immiqrasiya
B) urbanizasiya
C) işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
D) emiqrasiya
E) deportasiya
577) Sual:Dünya iqtisadiyyatının vә dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin müasir vәziyyәti aşağıdakı kimi
xarakterizә edilir:
A) bazar münasibәtlәrinin total üstünlüyü ilә
B) bazar münasibәtlәrinin mәhdud yayılması ilә
C) total tәnzimlәnәn iqtisadiyyatın hәr yerdә yayılması ilә
D) ideoloci baxışlara әsaslanan münasibәtlәrin üstünlük tәşkil etmәsi ilә
E) siyasi razılaşmalara әsaslanan münasibәtlәrin üstünlük tәşkil etmәsi ilә
578) Sual:Aşağıdakılardan biri müasir valyuta bazarına xas xüsusiyyәt deyil:
A) valyuta әmәliyyatlarının unifikasiyası
B) valyuta әmәliyyatlarının qlobal miqyası
C) valyuta bazarlarının qloballaşması vә inteqrasiyası
D) spekulyativ sazişlәrin geniş miqyası
E) sabit valyuta mәzәnnәlәri
579) Sual:Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının istiqamәtlәrinә aid deyil:
A) İxtisaslı mütәxәssislәrin sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn
B) İEÖ çәrçivәsindә miqrasiya

C) İEOÖ arasında işçi qüvvәsinin miqrasiyası
D) İşçi qüvvәsinin keçmiş sosialist ölkәlәrinә miqrasiyası
E) İEOÖdәn İEÖә miqrasiya
580) Sual:Bu gün üçün әn yüksәk inkişaf nöqtәsinә çatmış inteqrasiya birliyi hansıdır:
A) MERKOSUR
B) CәnubŞәrqi Asiya Ölkәlәrinin Assosiasiyası
C) Aİ
D) MDB
E) NAFTA
581) Sual:Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrıayrı seqmentlәrindә funksiya göstәrәn
beynәlxalq tәşkilatlara nümunәdir:
A) OPEK
B) UNCTAD
C) Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
D) Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
E) FAO
582) Sual:Aşağıdakılardan valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn konyuktur amillәrinә aid deyil:
A) valyuta bazarlarının fәaliyyәti
B) böhranlar, müharibәlәr, tәbii fәlakәtlәr
C) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) siyasi vә iqtisadi proqnozlar
E) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
583) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir:
A) milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclәnmәsi
B) xarici ticarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy¬yәtlәrә mәruz qalması
C) qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
D) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
E) mühüm ixrac mәhsulları üzәrindә dövlәt inhisarının mövcudluğu
584) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri xarici ticarәt siyasәtinin tarif va¬sitәsidir:
A) vergi vә yığımlar
B) gömrük rüsumları
C) subsidiyalar
D) lisenziyalaşdırma
E) kreditlәşdirmә
585) Sual:Aşağıdakılardan biri BİMin formalarından deyil:
A) beynәlxalq inhisarçılıq fәaliyyәti
B) beynәlxalq ticarәt
C) beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq
D) işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası

E) kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
586) Sual:Bu gün üçün әn yüksәk inkişaf nöqtәsinә çatmış inteqrasiya birliyi hansıdır:
A) MERCOSUR
B) CәnubŞәrqi Asiya Ölkәlәrinin Assosiasiyası
C) Aİ
D) MDB
E) NAFTA
587) Sual:Aşağıdakılardan hansı ÜTTnin sәlәfidir:
A) UNCTAD
B) Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi
C) GATT
D) Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt Tәşkilatı
E) UNİDO
588) Sual:Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin miqrasiyasının iqtisadi tәn¬zimlәnmәsinә aiddir:
A) profesional ixtisaslaşma
B) yaş senzi
C) immiqrantların әmәyindәn istifadә edәn sahibkarlardan vergi tutulmaları
D) sağlıq vәziyyәti
E) sosial vә siyasi mәhdudiyyәtlәr
589) Sual:Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara
nümunәdir:
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
C) Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
D) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
E) İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
590) Sual:Biri BMTnin çoxtәrәfli ticarәtiqtisadi beynәlxalq tәşkilatları sırarına daxil deyil:
A) ÜTT
B) UNCTAD
C) Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
D) Beynәlxalq Ticarәt Palatası
E) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
591) Sual:Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir:
A) texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
B) pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
C) ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
D) elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә
E) yeni müәssisәlәrin tikintisini hәyata keçirmәk yolu ilә

592) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid de¬yil:
A) kommersiya bankları
B) korporasiyalar
C) hökümәt tәşkilatları
D) ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr.
E) birgә müәssisәlәr
593) Sual:әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı
harada yerlәşdirilir:
A) ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
B) әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
C) istәnilәn ölkәdә
D) әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
E) postsosialist ölkәlәrindә
594) Sual:Beynәlxalq statistikada ölkәnin iqtisadi gücünü xarakterizә edәn әn әsas göstәrici:
A) әrazidir.
B) dünya ticarәtindәki payıdır
C) ölkәyә cәlb olunan investisiyaların hәcmidir
D) mәcmu milli gәlirdir
E) әhalinin sayıdır
595) Sual:Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:
A) kapital
B) tәlәb
C) tәklif
D) elmitexniki tәrәqqi
E) rәqabәt qabiliyyәti
596) Sual:Mәcmu milli gәlir kәmiyyәtcә Milli mәcmu mәhsuldan nә ilә fәrqlәnir:
A) tәmiz vergilәrin hәcmi ilә
B) muzdlu işçilәrin әmәk haqqı fondunun hәcmi ilә
C) xaricdәn әldә olunan tәmiz gәlirin sәviyyәsi ilә
D) son istehlakın hәcmi ilә
E) satış üçün nәzәrdә tutulan mәhsulun hәcmi ilә
597) Sual:Aşağıdakılardan biri ölkәnin BәBdә iştirakına tәsir edәn amillәrdәn deyil:
A) Ölkәnin orta ölçülü müәssisәlәrinin zәif inkişafı
B) Ölkәnin daxili bazarının hәcmi
C) Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
D) Ölkәnin tәbii resurslarla tәminatı
E) Ölkә iqtisadiyyatının strukturunda sәnayenin baza sahәlәrinin xü¬su¬si çәkisi
598) Sual:Aşağıdakılardan biri BİMin formalarından deyil.
A) beynәlxalq ticarәt

B) beynәlxalq әmәk bölgüsü
C) beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq
D) işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
E) kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
599) Sual:Xarici әmәk qüvvәsini cәlb edәn ölkә hansı üstünlük әldә edir.
A) Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti artır
B) әmәyә olan tәlәbat azalır
C) әmәyә olan tәlәbat artır
D) milli vә sosial problemlәr aradan çıxır.
E) dini görüşlәr sferasında heç bir problem yaranmır
600) Sual:Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:
A) birbaşa investisiyalar
B) dövlәt investisiyaları
C) ssudalar
D) fәrdi investisiyalar
E) fәrdi kreditlәr
601) Sual:İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә xarici investisiyalar yatırmaq üçün imkanlar:
A) Hüdudsuzdur
B) getdikcә artır
C) faktiki olaraq yox dәrәcәsindәdir
D) nisbәtәn azalır
E) mәhdudlaşdırılır
602) Sual:Transmillilәşmә indeksi nәdir:
A) ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı
vә ümumi işçilәrin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
B) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi filialların hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
C) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi işçilәrin hәcmindә xa¬ricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
D) ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçi¬lәrin hәcmindә xaricdә
işlәyәnlәrin sayı vә ümumi filialların hәc¬mindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta
әdәdidir.
E) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi ticarәtin hәcmindә fir¬madaxili ticarәtin payı göstәricilәrinin orta әdәdidir.
603) Sual:Aşağıdakılardan biri işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasının istiqamәtlәrinә aid deyil:
A) ixtisaslı mütәxәssislәrin sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdәn İEOÖә miqrasiyası
B) İEÖ çәrçivәsindә miqrasiya
C) İEOÖ arasında işçi qüvvәsinin miqrasiyası
D) işçi qüvvәsinin keçmiş sosialist ölkәlәrinә miqrasiyası
E) İEOÖdәn İEÖә miqrasiya

604) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir:
A) birbaşa investisiyalar
B) incinirinq xidmәtlәri
C) borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
D) iqtisadi kömәk
E) portfel investisiyaları
605) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini sәbәblәndirәn amillәrdәn deyil:
A) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә
düşmәmәsi
B) yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
C) kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
D) kapital qәbul edәn ölkәdә daha aşağı ekoloci standartların olması
E) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
606) Sual:Aşağıdakılardan biri qeyritarif tәnzimlәnmәnin gizli metodlarından deyil:
A) dövlәt alışları
B) texniki maneәlәr
C) vergi vә yığımlar
D) subsidiyalar
E) yerli komponentlәrin olması tәlәbi
607) Sual:
608) Sual:Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyü 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 xarici ölkәlәrdә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr
E) Azәrbaycana investisiya axınları sürәtlә artar
609) Sual:Beynәlxalq valyuta mühasibәtlәrinin sürәtli inkişafını şәrtlәndirәn әsas amil hansıdır:
A) beynәlxalq münasibәtlәrin mürәkkәblәşmәsi
B) dünya bazarının vә dünya tәsәrrüfat әlaqәlәri sisteminin formalaşması
C) elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
D) coğrafi kәşflәr
E) inteqrasiya bloklarının yaranması
610) Sual:Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin miqdar mәhdudiyyәtlәri qrupuna aid
deyildir?
A) İdxal kvotaları
B) Taarif kvotaları
C) Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri
D) İstehsal subvensiyaları

E) Heç birisi
611) Sual:Ölkәlәrin BәBdә iştirakının әsas motivi:
A) yeni texnologiya vә biliklәrin әldә edilmәsi imkanı
B) ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi imkanı
C) iqtisadi fayda әldә etmәk imkanı
D) xammal vә enerci mәnbәlәrinә yiyәlәnmәk imkanı
E) müstәqilliyin qorunmasına tәminat imkanı
612) Sual:Proteksionizm vә liberallaşdırma arasında xarici iqtisadi siyasәt seçimi asılıdır:
A) ölkәnin coğrafi vәziyyәtindәn
B) elmitexniki potensialın vәziyyәtindәn
C) tәbii resursların mövcudluğundan
D) ölkәdәki konkret siyasiiqtisadi vәziyyәtdәn
E) kommunikasiya vasitәlәrinin inkişaf dәrәcәsindәn
613) Sual:Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:
A) Tәkrar ixracın hәcmi
B) Mәcmu milli mәhsul
C) Daxili mәcmu mәhsul
D) Xarici ticarәt kvotası
E) Tәkrar idxalın hәcmi
614) Sual:Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәra¬bәrliyi hansı
istiqamәtlәrә әsasәn qiymәtlәndirilmir?
A) Elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsinә әsasәn
B) Әmәk mәhsuldarlığına görә
C) Әhalinin savadına vә xarici dil bilmәk qabiliyyәtinә görә
D) Әhalinin hәyat sәviyyәsinә görә
E) Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinә görә
615) Sual:Açıq iqtisadiyyat vә azad ticarәt anlayışları eynidirmi?
A) Bәli
B) Xeyir
C) Bәlkә
D) Bilmirәm
E) yoxlamamışam
616) Sual:Aşağıdakılardan hansı, ölkәni idxalı әvәz edәn sәnayelәşmә strategiyasına yönәldәn
sәbәblәr arasında göstәrilә bilmәz?
A) Daxili bazar üçün istehsalın xarici bazar ilә müqayisәdә daha asan olması
B) Daxili bazarda xarici bazarlara nisbәtәn daha güclü rәqabәtin olması
C) İxracatı tәşviq etdiyinin dә nәzәrәdә tutulması
D) Valyuta xәrclәrinә qәnaәt edilәcәyinin nәzәrә alınması
E) İnkişaf etmiş sәnaye strukturunun formalaşdırılmasına bir vasitә kimi qәbul edilmәsi

617) Sual:Azәrbaycan xarici ticarәtindә әn yüksәk paya malik coğrafi region aşağıdakılardan
hansıdır?
A) Sakit Okean bölgәsi
B) Afrika Qitәsi
C) Asiya Qitәsi
D) Avropa Qitәsi
E) Amerika Qitәsi
618) Sual:Milli valyutanın dünya valyutası kimi geniş formada istifadә edilmәsinin hәmin ölkәyә
tәmin etdiyi qazancı ifadә edәn anlayış aşağıdakılardan hansıdır?
A) Senyorac
B) Dempinq
C) Rezerv
D) Dönәrlilik
E) Likvidlik
619) Sual:Aşağıdakılardan hansı xarici ticarәtdә qeyritarif vasitәlәrindәn biri deyildir?
A) İdxal kvotaları
B) İdxal qadağaları
C) İxrac mәhdudiyyәtlәri
D) Valyuta nәzarәti
E) Qarışıq rüsumlar
620) Sual:Ölkәlәrin iqtisadi baxımdan öz aralarında bir ittifaq formalaşdıraraq, digәr ölkәlәrә qarşı
ortaq gömrük tarifi tәtbiq etmәsinә nә deyilir?
A) Azad Ticarәt Zonası
B) Gömrük İttifaqı
C) Ümumi Bazar
D) Centilmenlik Sazişi
E) İqtisadi Әmәkdaşlıq
621) Sual:Aşağıdakılardan hansı idxal mәhsulu qiymәtlәrini artıraraq bu malların idxalına dolayı
yolla mәhdudlaşdırıcı tәsir göstәrir?
A) Kvotalar
B) İxracatı tәşviq tәbirlәri
C) Subvensiyalar
D) Dempinq
E) Gömrük tariflәri
622) Sual:Bizim ölkәdә kim xarici sәrmayәçi sayılır:
A) Daimi xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşları
B) Sәhmdar cәmiyyәtlәr
C) Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
D) Milli müәssisәlәrin xarici filialları

E) Xarici offşor zonalarda qeydә alınmış milli müәssisәlәr
623) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәyyәn bir ölkәdә proteksionist xarici ticarәt siyasәtini müdafiә
edәnlәrin әsas arqumentlәrindәn biri deyildir?
A) Daxili sektorları vә mәşğuluğu qorumaq (gәnc sektor tezisi)
B) Milli tәhlükәsizliyi qorumaq (müdafiәyә ilә bağlı sektorlarlar)
C) Proteksionist siyasәt yürüdәn ölkәlәrә cavab vermәk
D) Siyasi hәdәflәrә çatmaq üçün tәzyiq göstәrmәk
E) İqtisadiyyatda mәhsuldarlığı artırmaq
624) Sual:GUAM regional iqtisadi blokuna hansı ölkә daxil deyildir?
A) Gürcüstan;
B) Özbәkistan;
C) Azәrbaycan;
D) Moldova;
E) Ukrayna.
625) Sual:NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkәlәr daxildir?
A) Argentina, Meksika, Kanada;
B) Kanada, Argentina, Braziliya;
C) ABŞ, Kanada, Meksika;
D) Meksika, ABŞ, Argentina;
E) Braziliya, Kanada, ABŞ.
626) Sual:İqtisadi artımın intensiv tipinә aşağıdakı parametrlәrdәn hansı uyğun deyil:
A) istehsal amillәri, istehsal vasitәlәri vә әmәk cisimlәri keyfiyyәtcә tәkmillәşdirilir;
B) işçilәrin ixtisası artırılır, istehsalın tәşkili yaxşılaşdırılır;
C) ictimai әmәk mәhsuldarlığı yüksәlir, mәhsul artımı baş verir;
D) istehsal amillәrinin kәmiyyәt baxımından çoxalması baş verir;
E) eyni istehsal sahәlәri qalmaqla yeni texnologiyalar tәtbiq olunur.
627) Sual:İnhisarcı rәqabәt bazarı aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir:
A) Konkret mәhsulun istehsalı üzrә iri inhisarcının olması ilә
B) Bazarda bir neçә iri inhisarçı vә xeyli xırda firma vardır
C) İnhisarçılar tәrәfindәn qiymәtlәr süni şәkidә şişirdilir
D) Konkret mәhsul istehsalı üzrә rәqabәt aparan çoxlu istehsalçılar mövcuddur
E) Bazarda eyni mәhsul üzrә iştirakçıların sayı çox mәhduddur
628) Sual:Tәmiz inhisar bazarına xas deyil:
A) Әmtәә göndәrәnlәrin sayı birdir
B) Әmtәә göndәrәnlәrin sayı çoxdur
C) İnhisarçıda mәhsulun göndәrilmәsi sahәsindә müstәsna hüquq vardır
D) İstehsal hәcminin seçilmәsindә optimal variant mövcüddur
E) “Qiymәt ayrıseçkiliyi” mövcuddur

629) Sual:Tәmiz rәqabәt bazarına xas deyil:
A) Xarici ticarәt subyektlәrinin çoxsaylı olması
B) Yeni xarakterli әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirindәn ciddi fәrqlәnir
C) Әmtәәlәrin qiymәtlәri birbirinә yaxınlaşmağa meyl edir
D) İxracatçının uduşu mal göndәrilmәsi hәcminin artması hesabına başa gәlir
E) İxracatçıların maksimal mәnfәәt әldә etmәk istәyi әmtәәlәrin qiymәtinin aşagı düşmәsinә sәbәb
olur.
630) Sual:Ölkәlәrin xarici ticarәtә qoşulma sәbәblәrinә aid deyil:
A) yerli istehsalın yetәrsizliyi
B) ixtisaslaşma
C) nisbi üstünlüklәr
D) xәrclәri azaltmaq
E) ictimai vә mәdәni seçimlәr
631) Sual:Mәnfәәtli ticarәt sahәsindә Ticarәt hәdlәri 1 ölkәnin ölkәdaxili xәrclәrinә yaxınlaşarsa nә
baє verәr?
A) Digәr ölkәnin xarici ticarәt qazancları artar
B) Hәmin ölkәnin xarici ticarәt qazancları artar
C) Hec bir dәyiєiklik baş vermәz
D) Hәr iki ölkәnin qazancları artar
E) Hәr iki ölkәnin qazancları azalar
632) Sual:Gömrük tariflәrinin neçә növü var vә hansılardır?
A) 3, advalorem, spesfik, qarışıq
B) 2, qarışıq, xüsüsi
C) 1, qarışıq
D) 3, spesfik, qarışıq, üstәlik
E) 1, advalor
633) Sual:Proteksionist ticarәt siyasәti üçün xarakterik deyil:
A) rәqabәtә mane olur
B) monopoliya yaradır
C) optimal resurs bölgüsünü tәmin edir
D) resursların sәmәrәli bölgüsünә mane olur
E) sahibkarları durğunluğa yönәldir
634) Sual:Hansı postsovet respublikası bazar iqtisadiyyatlı ölkә kimi qәbul edilmişdir:
A) Azәrbaycan
B) Özbәkistan
C) Belarus
D) Estoniya
E) Moldova
635) Sual:Avropa İttifaqının yaranması hansı sәnәdlә rәsmilaşdirilmişdir:

A) Avropa Kömür vә Polad Birliyi haqqında müqavilә
B) Avropa Atom Birliyinin yaradılması haqqında müqavilә
C) Gömrük İttifaqının yaradılması haqqında müqavilә
D) Maastrixt müqavilәsi ilә
E) Vahid Avropa Aktı ilә
636) Sual:Beynәlxalq inteqrasiya qruplaşmalarına aid deyil:
A) Avropa İttifaqı
B) GUAM
C) MDB
D) BMT
E) NAFTA
637) Sual:Valyuta riski deyәndә nә başa düşülür?
A) tam müflislәşmә
B) müәssisәnin itirilmәsi
C) mәnfәәtin itirilmәsi vә yaxud tam әldә oluna bilinmәmәsi
D) mülkiyyәtin xarici şirkәtin әlinә keçmәsi
E) müәssisәnin filiallarının bağlanılması
638) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların ixrac amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) Miqyas iqtisadiyyatı;
B) Istehsalın tәmәrküzlәşmәsinin yüksәk dәrәcәsi;
C) Tәbii resurslara olan ehtiyac;
D) Kapital artıqlığı;
E) Kapital çatışmazlığı.
639) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların idxalı sәbәblәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:
A) Daxili bazarın böyük ölçüsü vә yüksәk müdafiә sәviyyәsi;
B) Kapitala olan ehtiyac;
C) Çoxsaylı milli filiallar;
D) Sәrt iqtisadi qanunlar vә yüksәk vergi yükü;
E) Daha aşağı istehsal xәrclәri.
640) Sual:Beynәlxalq rәsmi valyuta rezervlәri tәrkibindә әn yüksәk pay hansı valyutaya aiddir?
A) ABŞ dolları
B) Avro
C) Yapon Yeni
D) İngilis Sterlinqi
E) Çin Yuanı
641) Sual:Aşağıdakılardan hansı qeyritaarif vasitәlәrinin maliyyә alәtlәri yolu ilә
mәhdudlaşdırmalar qrupuna aid edilә bilmәz?
A) İstehsal subvensiyaları
B) İxrac subvensiyaları

C) Valyuta ilә әmәliyyatların mәhdudlaşdırılması
D) Çoxlu kurs sistemi
E) Taarif kvotaları
642) Sual:Spesfik gömrük vergilәri ilә bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) İdxal mәhsulunun dәyәrindәn alınan vergi növüdür
B) İdxal mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
C) İdxal mәhsulunun hәm dәyәri, hәm dә fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
D) Tranzit mәhsulun dәyәrindәn alınan vergi növüdür
E) İxrac mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
643) Sual:Başqa ölkәlәrdәki inflyasiya sәbәbindәn o ölkәdәn idxal edilәn әmtәәlәrin qiymәtlәrinin
yüksәlmәsi sәbәbilә ortaya çıxan inflyasiyaya nә deyilir?
A) Qiymәt inflyasiyası
B) Valyuta inflyasiyası
C) İdxal inflyasiyası
D) Xәrc inflyasiyası
E) Hiperinflyasiya
644) Sual:İxracat sektorlarında bir firmanın mәhsulunu xarici pazarda daxili bazardan daha aşağı
qiymәtlә satmasına nә deyilir?
A) Klirinq
B) Kvota
C) Dempinq
D) Dardanizm
E) Taarif
645) Sual:әmtәәlәr bir ölkәnin gömrüyündәn keçdiyi zaman alınan vergi dәrәcәlәrini göstәrәn
cәdvәlә nә deyilir?
A) Kvota taarifi
B) Gömrük taarifi
C) Vergi taarifi
D) Dempinq taarifi
E) Subvensiya taarifi
646) Sual:Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixracını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?
A) kapitalın «nisbi» artıqlığı
B) xarici ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ucuzluğu
C) vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
D) kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
E) kapital ixrac edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdud¬laşdıran antiinhisar
qanunlarının fәaliyyәti
647) Sual: Vaşinqton konsensusunun prinsiplәri hansı iqtisadi nәzәriyyәyә söykәnir?
A) marksizm
B) neoinstitutsionalizm

C) neokonservatizm
D) neoliberalizm
E) monetarism
648) Sual:Aşağıdakı tarixlәrdәn hansı BVFin yaranması tarixini düzgün әks etdirir?
A) 1944
B) 1945
C) 1947
D) 1946
E) 1943
649) Sual:Dünyada mövcud müstәqil dövlәtlәr ilә iqtisadi subyektlәrin öz aralarındakı hәr cür
ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsinә imkan verәn beynәlxalq instutsional struktur, mexanizm vә praktiki
vәrdişlәr kompleksinә nә deylir?
A) Yeni Dünya Nizamı
B) Valyuta recimi
C) Valyuta nizamı
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) Beynәlxalq Valyuta Sistemi
650) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya növlәrindәn deyildir?
A) Gömrük İttifaqı
B) Azad Ticarәt Zonası
C) Seçimli ticarәt sazişlәri
D) Ümumi Bazar
E) İqtisadi İttifaq
651) Sual:Xarici investisiya idxalının tempinә görә MDB mәkanında birinci ölkә hansıdır?
A) Rusiya
B) Türkmәnistan
C) Azәrbaycan
D) Qazaxıstan
E) Ukrayna
652) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?
A) MDB
B) AB
C) GUAM
D) GKO
E) QDİӘT
653) Sual:İxrac kvotasının düsturu aşağıdakılardan hansıdır:
A) İK=İXRAC/MG*100%
B) İK=İXRAC/XT*100%
C) İK=İXRAC/ÜMM*100%

D) İK=İXRAC/İDXAL*100%
E) İK=İXRAC/ÜDM*100%
654) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı tәşkilati hüquqi cәhәtdәn necә tәşkilatdır:
A) Avropa ölkәlәrinin birlәşdiyi fәrdi müәssisәsdir.
B) sәhmdar cәmiyyәtdir.
C) kooperativ tәşkilatdır
D) sahibkarlıq ittifaqıdır.
E) kommandit yoldaşlığıdır
655) Sual:Proteksionist xarici ticarәt siyasәti ilә bağlı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı yalnışdır?
A) Beynәlxalq ixtisaslaşmanı tәşviq edir
B) Resursların sәmәrәli bölgüsünә maneә olur
C) Sahibkarları duğunluğa vә tәmbәlliyә sövq edir
D) İnhisarlar yaradır
E) Rüşvәtә vә resurs israfına şәrait yaradır
656) Sual:Aşağıdakı terminlәrdәn hansı beynәlxalq inteqrasiyaya xas deyil:
A) ümumi bazar
B) gömrük ittifaqı
C) sindikat
D) azad ticarәt zonaları
E) iqtisadi vә valyuta ittifaqı
657) Sual:Ölkәlәrin Beynәlxalq Ticarәtә qoşulmasının әsas sәbәbinә aiddir:
A) Digәr ölkәlәr üzәrindә nüfuz dairәsini güclәndirmәk
B) Kasıb ölkәlәrdә әhalinin rifahını yüksәltmәk
C) Milli vә beynәlxalq qiymәtlәr arasındakı fәrqlәrdәn qazanmaq
D) İnvestisiya cәlb etmәk
E) Mәşğulluğu tәmin etmәk
658) Sual:Gömrük vergisinin iqtisadi tәsirlәrinә aid deyil:
A) istehlak effekti
B) xarici ticarәt effekti
C) gәlir effekti
D) miqyas effekti
E) bölgü effekti
659) Sual:Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin inzibati vә texniki maneәlәr yolu ilә
mәhdudiyyәtlәr qrupuna aid edilә bilmәz?
A) Sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә ekoloci standartlar
B) Ölkәdaxili istehsal payı mәcburiyyәti
C) Sәnaye, ticarәt vә intellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
D) İdxal qadağaları
E) Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri

660) Sual:İdxalı әvәz edәn sәnayelәşmә strategiyasının yol açdığı әsas problem hansıdır?
A) Resurs israfı
B) Xaricdәn asılılıq (aralıq mәhsulların idxalı artır)
C) İxracat sektorları әleyhinә doğan disbalans
D) Ölkәyә yad sәnaye strukturunun formalaşması (işsizliyin artması)
E) Hamısı
661) Sual:Azәrbaycanın ixracatında әn yüksәk paya malik ölkә hansıdır?
A) Türkiyә
B) Rusiya
C) İtaliya
D) İsrail
E) ABŞ
662) Sual:İqtisadi potensialı xarakterizә edәn aşağıdakı göstәricilәrdәn inkişaf etmiş sәnaye
ölkәlәrinin әksәriyyәti hansına malik deyildir?
A) yüksәk keyfiyyәtli insan kapitalına;
B) әlverişli kәnd tәsәrrüfatına;
C) zәngin tәbii sәrvәtlәrә;
D) böyük hәcmdә qızılvalyuta ehtiyatına;
E) elmtutumlu sәnaye sahәlәrinә.
663) Sual:Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır:
A) ikitәrәfli sazışlәr
B) çoxtәrәfli sazişlәr
C) milli vә beynәlxalq hüquq
D) qlobal hüquq
E) dövlәt
664) Sual:Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әvәzinә hazırda hansı beynәlxalq tәşkilat
fәaliyyәt göstәrir:
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Ümumdünya Bankı
C) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
E) Avropa İttifaqı
665) Sual:1919cu ildә Versal müqavilәsinә әsasәn hansı beynәlxalq tәşkilat yaradılıb?
A) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı;
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu;
C) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası;
D) Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı;
E) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası.

666) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı – BәT (İLO) nә zaman yaradılıb?
A) 1899;
B) 1905;
C) 1919;
D) 1929;
E) 1945.
667) Sual:Aşağıdakılardan hansı Dünya Bankı Qrupuna daxil deyil:
A) Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı – BYİB (İBRD);
B) Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası – BİA (İDAs);
C) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası – BMK (İFC);
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu – BMF (İMF);
E) Beynәlxalq İnkişaf Agentliyi – BİA (İDA).
668) Sual:Aşağıdakılardan hansı üstmilli tәşkilatların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?
A) bu mәsәlәlәrin tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә tәşkilatın üzvdövlәtlәr üçün mәcburi olan qaydalar
müәyyәn etmәk vә bu qaydaların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә mәcburetmә mexanizmi yaratmaq
sәlahiyyәti;
B) beynәlxalq tәşkilatın konstitusiyaya görә, dövlәtin daxili işinә aid olan mәsәlәlәrә qarışmaq
hüququ;
C) üzv olmayan dövlәtlәrә tәzyiq göstәrmә sәlahiyyәti;
D) qaydaların müyәәn edilmәsi vә onlara әmәl edilmәsi üzrә qeyrinümayәndәlik orqanlarına, yәni
beynәlxalq qulluqçulara geniş sәlahiyyәtlәrin verilmәsi;
E) tәşkilatın öz qәrarları ilә üzvdövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәrinin üzәrinә öhdәlik qoymaq vә
onları bu öhdәliklәri yerinә yetirmәyә mәcburetmә hüququ.
669) Sual:Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:
A) birbaşa investisiyalar
B) dövlәt investisiyaları
C) ssudalar
D) fәrdi investisiyalar
E) fәrdi kreditlәr
670) Sual:Müasir zamanәdә birbaşa xarici investisiyalar hansı sahәyә daha çox cәlb olunur?
A) sosial sahә
B) xidmәt sferası
C) kәnt tәsәrrüfatı
D) sәnaye
E) ekologiya
671) Sual:Keyns modelinә uyğun olaraq, investisiyanın әn vacib amili:
A) milli gәlirin sәviyyәsi;
B) investorların әhvalruhiyyәsi vә ümidlәri;
C) sәrvәtin miqdarı;
D) faiz qoyuluşunun sәviyyәsi;
E) düzgün cavab yoxdur.

672) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin regional iqtisadi siyasәt tәdbirlәri hansı dövrdә başladı
A) 2030cü illәrdә
B) 19ci әsirin birinci yarısında
C) 19ci әsirin ikinci yarısında
D) 20ci әsrin ikinci yarısında
E) 5060cı illәrdә
673) Sual:İxracatın stimullaşdırılmasının әsas alәti hansıdır?
A) İxracın lisenziyalaşdırılması
B) İxracın vә ixrac kreditlәrinin dövlәt sığortası
C) İxracın dövlәt tәrәfindәn kreditlәşdirilmәsi
D) İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
E) İxracatçılara informasiya vә mәslәhәtlәr verilmәsi
674) Sual:C.Keyns fәrz edirdi ki, investisiyaların miqdarı hәr şeydәn әvvәl növbәtidәn asılıdır:
A) qiymәtlәrin sәviyyәsi;
B) sәrәncamda olan gәlirin miqdarı;
C) gәlirin ölçüsü;
D) kapitalın mәhdud sәmәrәliliyi;
E) faiz qoyuluşu.
675) Sual:Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:
A) terror aktı
B) lokal müharibә
C) dövlәt çevrilişi
D) dünyada siyasi vәziyyәt
E) ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
676) 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.
677) Sual:Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının әsas funksiyası nәdәn iba¬rәtdir:
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 faizsiz kredit ayırmaqdan
E) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә kredit ayırmaqdan
678) Sual:Humanitar vә texniki yardım tәdiyyә balansının hansı his¬sәsindә әks etdirilir.

A) ticarәt kreditlәri vә avanslar
B) cari әmәliyyatlar
C) ticarәt
D) cari transferlәr
E) portfel investisiyaları
679) Sual:BrettonVuds müqavilәsinә әsasәn hansı valyutaya qızıla dәyişilmәk sahәsindә güzәşt
edilmişdir:
A) ABŞ dollarına
B) alman markasına
C) ingilis funtsterlinqinә
D) fransız frankına
E) holland quldeninә
680) Sual:SDRin dәyәri necә hesablanır:
A) qızılın bazar qiymәti ilә
B) BVFnun üzvü olan bütün ölkәlәrin valyutalarının mübadilә kursu ilә
C) orta valyuta kursu ilә
D) avro vә dolların nisbәti ilә
E) dörd aparıcı valyutanın gündәlik bazar mübadilә kursu ilә
681) Sual:Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvu deyil:
A) BMT
B) İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
C) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
D) Ümumdünya Bankı
E) Beynәlxalq Valyuta Fondu
682) Sual:Azәrbaycan Respublikasının ümumi ixrac hәcmindә maşın vә avadanlığın nisbәtәn az payı
olmasının әsas sәbәbini qeyd edin:
A) İstehsal bazasının texniki geriliyi
B) Ödәmә kәsirlәri problemi
C) Sığorta sisteminin geridә qalması
D) Bank zәmanәtinin olmamağı
E) Kreditlәşmә problemi
683) Sual:Hәn hansı ölkәyә silah vә qabaqcıl texnologiyanın verilmәsinә qadağan qoyulması necә
adlanır:
A) lisenziyalaşdırma
B) kvotalaşdırma
C) embarqo
D) dempinq
E) antidempinq
684) Sual:Gömrük tarifinin aşağıdakı forması vardır:

A) әmtәәnin ştrixkodu vә gömrük rüsumunun dәrәcәsi
B) әmtәәnin adı vә gömrük rüsumunun dәrәcәsi
C) mәnsub olduğu ölkә, әmtәәnin adı vә gömrük rüsumunun dәrәcәsi
D) әmtәәnin kodu, adı vә gömrük rüsumunun dәrәcәsi
E) әmtәәnin ştrixkodu, mәnsubiyyәti vә gömrük rüsumunun dәrәcәsi
685) Sual:Xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinә Aid deyil:
A) gömrük tariflәri
B) lisenziyalaşma
C) kvotalaşdırma
D) reimport
E) ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
686) Sual:Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:
A) terror aktı
B) lokal müharibә
C) dövlәt çevrilişi
D) dünyada siyasi vәziyyәt
E) ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
687) Sual:Nәticәlәri dünya bazarında reallaşdırılan müәyyәn istehsal fәaliyyәti növlәri üzrә ölkәlәrin
ixtisaslaşması:
A) BӘB demәkdir
B) beynәlxalq inteqrasiya demәkdir
C) beynәlxalq kooperasiya demәkdir
D) istehsalın beynәlxalq tәmәrküzlәşmәsi demәkdir
E) beynәlxalq ixtisaslaşma demәkdir
688) Sual:Ölkәlәrin BәBdә iştirakının әsas motivi:
A) yeni texnologiya vә biliklәrin әldә edilmәsi imkanı
B) ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi imkanı
C) iqtisadi fayda әldә etmәk imkanı
D) xammal vә enerci mәnbәlәrinә yiyәlәnmәk imkanı
E) müstәqilliyin qorunmasına tәminat imkanı
689) Sual:Aşağıdakılardan biri müasir valyuta bazarına xas xüsusiyyәt deyil:
A) valyuta әmәliyyatlarının unifikasiyası
B) valyuta әmәliyyatlarının qlobal miqyası
C) valyuta bazarlarının qloballaşması vә inteqrasiyası
D) spekulyativ sazişlәrin geniş miqyası
E) sabit valyuta mәzәnnәlәri
690) Sual:Aşağıdakılardan biri ölkәnin kapital axınını tәnzimlә¬mә¬sinin maliyyә metodlarından
asılı deyil:
A) sürәtli amortizasiya

B) kreditlәrin sığortası vә tәminatı
C) vergi güzәştlәri
D) subsidiyaların verilmәsi
E) texniki kömәkliyin göstәrilmәsi
691) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini müәyyәnlәşdirәn göstәricilәr
qrupuna aid deyil:
A) idxal kvotası
B) birbaşa investisiyaların hәcmi
C) ölkә ixracının 3 әsas partnyor üzәrindә cәmlәşmәsi
D) ümumi işçi qüvvәsinin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin payı
E) ölkә iqtisadiyyatının kapitallaşma sәviyyәsi
692) Sual:Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilәnin qeyrikommer¬siya for¬ma¬larına daxil deyil:
A) idarәetmә müqavilәlәri
B) elmitexniki nәşrlәr
C) sәrgilәrin vә yarmarkaların keçirilmәsi
D) mütәxәssislәrin miqrasiyası
E) elm vә texnika sahәsindә әmәkdaşlıq istiqamәtindә beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәti
693) Sual:QATS (Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş) әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?
A) Daha әlverişli şәrait recimi prinsipi;
B) Tәnzimlәnmәnin şәffaflığı;
C) Xidmәtlәr bazarının liberallaşdırılması üzrә öhdәliklәr;
D) Xidmәt istehsalçılarının tәsnifatının qarşılıqlı tanınması
E) Xidmәtlәr sahәsindә rәqabәtin qarşısının alınması.
694) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin dünya tәsәrrüfatının inkişafında oynadığı rol hansında öz
әksini tapmır?
A) Ölkәlәrarası xarici iqtisadi vә siyasi әlaqәlәrin güclәnmәsindә;
B) Ölkәlәrin xarici ticarәt dövriyyәsinin artmasında;
C) Iqtisadi inkişafın sürәtlәnmәsindә;
D) Ölkәlәrin demoqrafik artımında;
E) İstehsalın hәcminin artmasında.
695) Sual:Ölkәnin kapitalın beynәlxalq hәrәkәtindәki iştirakını xarakterizә edәn göstәricilәrә hansı
aid deyil?
A) Kapital ixracının hәcmi;
B) Kapital idxalının hәcmi;
C) Kapitalın idxal ixrac saldosu;
D) Ölkәdә xarici kapitallı müәssisәlәrin sayı;
E) İstehsal sahәsinin kapital tutumu.
696) Sual:Afrika İqtisadi Birliyi neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1954;

B) 1964;
C) 1974;
D) 1984;
E) 1994.
697) Sual:İqtisadi artımın nәticәsi aşağıdakılardan hansında birbaşa öz әksini tapmır?
A) әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindә;
B) Istehsal olunan ümumi mәhsulun hәcminin artmasında;
C) ölkәnin tәbii sәrvәtlәrindә;
D) әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә gәlirlәrinin artmasında;
E) ÜDMun adambaşına düşәn miqdarının artmasında.
698) Sual:İqtisadiyyatda iqtisadi artımı şәrtlәndirәn keyfiyyәt parametrlәrinә hansı aid deyil?
A) istehsal amillәrinin vә istehsal münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi;
B) yeni texnologiyanın tәtbiqi;
C) Infrastrukturun vә xidmәt sahәlәrinin inkişafı;
D) istehsalda әmәk mәhsuldarlığının artması;
E) әhalinin artımı.
699) Sual:Ekstensiv inkişafda artım әsasәn nәyin hesabına baş vermir:
A) istehsal amillәrinin kәmiyyәt baxımından çoxalması ilә;
B) texniki sәviyyә dәyişmәz qalır;
C) praktiki olaraq istehsalın sәmәrәliliyi dәyişmir;
D) istehsal sahәlәrinin genişlәnmәsi hesabına;
E) istehsalda yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә.
700) Sual:Xarici iqtisadi әlaqәlәrin vәziyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәricilәrә hansını aid etmәk
olmaz:
A) әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac kvotasını;
B) әmtәәlәrin xarici ticarәtinin quruluşunu;
C) ölkәnin kapitalın, texnologiyanın, işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәtindәki iştirakını;
D) ölkә әhalisinin artımını;
E) tәsәrrüfatın açıqlığı sәviyyәsini.

