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0719_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya

İnteqrasiya proses kimi nəyi əks etdiriir?

İnteqrasiyanın iqtisadi əsasını təşkil edir:

«Inkişaf səviyyəsinin yaxınlaşdırılması» hansına aiddir

Iqtisadi inteqrasiyanin məqsədi

Siyasi, milli və mədəni uygunluq

Davamlı iqtisadi inteqrasiya nəticə etibarilə gətirib cıxarir:

Beynəlxalq əmək bölgusu və kooperasiya

Bölunmə

Yaxınlaşma•
Kənarlaşma

Birləşmə

Məhsul istehsalı

Bunların hər biri•
Mallarla ticarət

Əmək bölgüsü

Inteqrasiyanın şərti

Inteqrasiyanın məqsədi•
Inteqrasiya metodu

Inteqrasiyanın mahiyyəti

Duzgün cavab yoxdur

Strateji və rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi•
İri miqyaslı istehsal

Müqayisəli üstunluklər prinsipinin reallaşdırılması

İntegrasiyanın nəticəsidir

İnteqrasiyanın sərtidir•
İnteqrasiyanın məqsədidir

İnteqrasiyanın mahiyyətidir

Kapitalın və istehsalın beynəlmiləlləşməsi (3)

1 və 3 dogrudur•
İstehsal münasibətləri inkisaf edir (1)

Səyeləşmə (2)

İntegrasiyanın sərtidir

İntegrasiyanın əsasıdır•
İntegrasiyanın mahiyyətidir
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Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir?

Dərin əmək bölgüsü və davamlı qarşılıqlı əlaqə əsasında istehsalın yuksək beynəlmıləlləsməsi səviyyəsi nəyi

ifadə edir?

Qonsu ölkələrin iqtisadiyyatlarının davamlı iqtisadi əlaqələr əsasında tamamlanması , makro və mikro
səviyyədə vahid təsərrüfat sistemidək yüksəlməsi sosial-iqtisadi hadisə kimi nə deməkdir?

Mal, xidmət, istehsal amilləri və informasiyaların hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması üzrə iki və
çox ölkənin iqtisadi siyasəti

Resurslar və təsir sferaları ugrunda mübarizənin güclənməsi dövlətlərin hansı formada yaxinlaşmasini zəruri
edir?

Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlələ təyin edilə bılər:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın səviyyələrinə aiddir:

Inteqrasiyanın məqsədidir

Regionlasma mexanizmi kimi

Bunların hər biri•
Qloballaşma prosesinin tərkib hissəsi kimi

BİM-in forması kimi

Bunların hec biri

Beynəlxalq iqtisadi integrasiya•
Beynəlxalq əmək bölgüsü

Beynəlxalq mübadilə

Cavablar dogru deyil

Beynəlxalq iqtisadi integrasiya•
İqtisadi durgunluq

İqtisadi asılılıq

Cavablar dogru deyil.

İqtisadi integrasiya•
Proteksionizm

İqtisadi yardım

İnvestisiya axınlarının istiqamətinə təsir etmək

Butun cavablar dogrudur•
Ticarət və siyasi birlikləri zəruri edir

Rəqib kompaniyaların strategiyasina təsir etmək

Istehsal amillərinin sərbəst döv etməsi

Bütün cavablar dogrudur•
Milli qanunvericiliyin unifikasiyası

Vahid iqtisadi, maliyyə və sosial siyasətin həyata kecirilməsi

Cavablar dogru deyil

•
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İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam əks etdirən dogru cavab hansıdır:

Dünya ölkələrinin milli təsərrüfatlarının yüksək səviyyəli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması prosesi

aşagıdakılardan hansının mahiyyətinə uygun deyil:

İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamətını təşkil edir:

İqtisadi inteqrasiyanın əsas xüsusiyyətini əks etdirir:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:

Azad ticarət və Gömruk İttifaqı hansı inteqrasiya situasiyasına aiddir:

Azad ticarət və Gömruk İttifaqı arasındakı fərqi göstərin:

Mikro və makro səviyyə•
Mikro səviyyə

Mikro səviyyə

Kontinental

Regional və beynəlxalq•
Regional

Beynəlxalq

Elmi –texniki kooperasiya

Beyin axını•
İnteqrasiya

İqtisadi İttifaq

Cavablar dogru deyil

İstehsal və tədavül inteqrasiyası•
TMK

Konsorsium

Dönməzlik

Bütün cavablar dogrudur•
Qarsılıqlı uygunluq

Yaxınlaşma

Azad Ticarət

Bunların hər biri•
İqtisadi İttifaq

Gömrük İttifaqı

Bunların hər birinə

Ticarət inteqrasiyası•
Umum bazar

Siyasi inteqrasiya

Bütün cavablar dogrudur

Regiona daxil olmayan ölkələrə münasibətdə vahid ticarət siyasəti amili•
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Gömruk İttifaqı səviyyəsinə hansı uygun gəlir:

Ümum Bazar səviyyəli integrasiya nə deməkdir:

İqtisadi və valyuta ittifaqı nə deməkdir:

Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:

Iqtisadi inteqrasiyanın siyasi-hüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:

Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nəzəriyyəsinə aid edilir:

Gömrük İttifaqı konsepsiyası iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:

Fərqli valyuta münasibətləri

Ticarət maneələrinin aradan qaldırılması

Vahid gömrük ərazisi

Hər biri uygundur•
Azad ticarət funksiyaları

Vahid ticarət siyasəti

Daha yüksək səviyyəli yaxınlaşma

Butun bunlar dogrudur•
Gömrük İttifaqı funksiyası və istehsal amillərinin blokdaxili sərbəst hərəkəti

Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası

Bunların hec biri

Sosial-iqtisadi və valyuta siyasətinin razılaşdırılması•
Azad ticarət zonasının yaradılması

Gömrük ittifaqinın yaradılması

İstehsal amillərinin sərbəst hərəkətı

İqtisadi ittifaqın yaradılması və ümumi təhlükəsizlik siyasətinin həyata kecirilməsi•
Vahid ticarət siyasəti

Gömrük maneələrinin aradan qaldırılması

Bunların hər biri

Plüralist konsepsiya•
Marksist konsepsiya

Ticarət konsepsiyası

Bunların hər biri

Funksional –sahəvi•
Ümumiləşdirici

Federalist

Struktur

Funksional•
Valyuta ittifaqı

Dirijist
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Neofuksionalist konsepsiya və plüralist konsepsiya aiddir:

Mal, xidmət və istehsal amillərinin hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması ilə iki və çox öıkənin

iqtisadi münasibəti

1951-ci ildə AVROPA POLAD VƏ KÖMÜR BİRLİYİ-nin yaradılması haqqinda müqavilənin

istirakçıları

Avropa Birliyi aşagıdakı inteqrasiya qruplaşmalarının bütünləşməsi ilə 1958 –cı il müqaviləsi nəticəsində
formalaşdı:

Maastrixt müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra regional qruplaşmanın rəsmı adı

Avropa İttifaqının büdcəsinin formalaşması mənbələri

Avronun nəgd dövriyyəsi vahid formada nə vaxt tətbiq edildi

Federalist konsepsiya

Siyasi-hüquqi konsepsiyalara•
Bazar-institutsional konsepsiya

Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına

Konsorsium

Iqtisadi tamamlanma•
Asılılıq

Kooperasiya

Fransa, Belçika, Niderland

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

AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya

Avropa Iqtisadi Birliyi və Benilüks

Avropa Polad və Kömür Birliyi, Avropa Iqtisadi Birliyi və AvroAtom•
Avropa Iqtisadi Birliyi və Avropa Polad və Kömür Birliyi

AvroAtom və Avropa Polad və Kömür Birliyi 3

Avropa Iqtisadi Birliyi

Avropa İttifaqı•
Merkosur

AND paktı

MDM –in 1,2-1,3% səviyyəsində üzvlük haqqları

Bunların hamısı•
Gömrük rüsumları

Əlavə dəyər vergisi

2011-ci il maliyyə böhranı zamanı

2002-ci il iyun•
1999.0

2002-ci ilin əvvəli
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Nazirlər Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir

Hökumət başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu organıdır

Vahid kənd təsərrüfatı siyasəti Avropada integrasiyanın hansı mərhələsinin əsasını təşkil etmişdir

Maastrixt müqavıləsi hansı sferalari əhatə etməklə inteqrasiyanı dərinləsdirmisdir

NAFTA müqaviləsi nəzərdə tuturdu

Asiya Sakit Okenı Iqtisadi Əməkdaşlıgı çərçisində inteqrasiya prinsipləri yönəıdilmişdir

Avropa birliyinin birinci genislənməsi hahsı ölkəni əhatə etdi

Yunanıstan hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislənməsində üzvlüyə daxil oldu

İcraedici

Siyasi•
Humanitar

Köməkci

Avroparlament

Ali siyasi•
Komissiya

İcraedici

Hər biri

İqtisadi ittifaq•
Preferresial sazişlər

Azad ticarət

Daxili işlər və ədliyyə sahəsində vahid siyasət

Hər biri•
Avropa daxili bazarı və vahid valyuta

Vahid xariçi və müdafiə siyasəti

Birgə arbitraj komissiyasının yaradılması

Hər biri•
2010-çu iədək gömruk rüsümlarının ləgvi

Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması

Dünyada iri miqyaslı azad ticarət zonasının yaradılması

Hər biri•
Reqionda inkisafın dəstəklənməsi

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

Böyük Britaniya

Hər biri•
Danimarka

İrlandiya

Bolqarıstan və Çexiya

•
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İspaniya Avropa birliyinin neçənci genişlənməsinə aid edilir

Portugaliya və İspaniya Avropa birliyinə daxil olduqdan sonra birlik üzvlərinin sayı necə oldu

Dördüncü genişlənmədə Avropa Birliyini üzvlərinin sayı

1995-ci il Avropa Birliyinin necənçi genişlənməsidir

1995-ci ildə Avropa Birliyinin genişlənməsi hansı ölkəni əhatə etmişdir

Beşinci genişlənmə Aİ üzvləri sayı

Beşincı genişlənmə neçə yeni Aİ üzvlərini əhatə etdi

Heç biri•
Portugaliya və İtaliya

Irlandiya və Polşa

Heç biri

Üçüncü•
Birinci

İkinci

11.0

12.0•
17.0

9.0

9.0

15.0•
12.0

11.0

Üçüncü

Dördüncü•
Birinci

İkinci

Avstriya

Hər biri•
İsveç

Finlandiya

17.0

25.0•
15.0

10.0

4.0

10.0•
5.0
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Sloveniya və Baltikyanı dövlətlər Avropa Birliyinə hansı geenişlənmə mərhələsində daxil olmuşlar

Altıncı genişlənmə mərhələsi hansı ölkələrin üzvlüyü ilə baş verdi

Hal-hazırda Avropa İttifaqina yeni genişlənmə ərəfəsində üzvlüyə namizəd olan ölkə hansıdır?

Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında inteqrasiya əməkdaşlıgı hansı səviyyədədir

«Şərq tərəfdaşlığı» təşəbbüsü hansı ölkələri əhatə edir

Azərbaycan və Aİ arasinda sıx əlaqələrin yaradılmasının hüquqi bazasını hansı sənəd təşkil edir

Azərbaycan qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uygunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı hansı

istigamaətləri nəzərdə tutur

2.0

3-cü

5-ci•
4-cü

7-ci

Çexiyanın

Bolgarıstan və Rumıniyanın•
Üç Baltikyanı dövlətin

Rumıniyanın

Slovakiya

Xorvatiya•
İsveç və İsveçrə

Sloveniya

Ümum bazar

Gömruk Birliyi•
Azad ticarət

Valyuta zonası

Ukrayna və Gürcüstan

Bütün göstərilənlər•
Azərbaycan və Ermənistan

Moldova və Belarus

Bunların heç biri

Asssosasiya Sazişi•
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi

Azad ticarət sazişi

Bunların hec biri

15 sahə və 126 normativ-hügugi akta uygunlaşdırmanı•
Ticarət əməkdaşlıgını

İnvestisiya və neft ixracını
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Azərbaycanin Aİ-yə integrasiyası üzrə Dövlət Komissiyası nə vaxt yaradılmışdır

Aİ və Azərbaycan arasında yardimlar sahəsində əməkdaşlıg programları hansılardır?

Azərbaycanda Avropa İttifaqının 2007-ci ildən yardımlar sahəsində yeni tətbig olunan Avropa qonşuluq və

Tərəfdaşlıq Alətinə (AQTA)-ya hansılar daxildir?

1999-cu ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə hansılar daxildir?

2009 və 2011-ci ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə aid deyil

Avrozonaya eyni vaxtda daxil olmayan ölkələri göstərin

Avstriya və Belçika hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olmuşlar:

Avrozonaya aid olmayan ölkəni göstərin

2011.0

2005.0•
1991.0

1994.0

Bunların hamısı

TASIS•
Əsrin müqaviləsi

Bakı-Tbilisi – Ceyhan

TAİEX və SİGMA

Hər biri•
Büdcəyə dəstək

Tvinniq

Almaniya və Yunanıstan

Finlandiya və Portugaliya•
Almaniya və Sloveniya

Yunanıstan və Portugaliya

Hər biri

Avstriya•
Estoniya

Slovakiya

Belçika, İspaniya və Almaniya.

Göstərilənlərə aid deyil•
Luxemburg və Niderland

Kipr və Malta

Finlandiya, Portugaliya və Malta

Ispaniya və İrlandiya•
Sloveniya və Almaniya

Finlandiya, İtaliya və Estoniya



02.02.2016

10/79

66

67

68

69

70

71

72

1999-çu il Aİ-nın neçə üzvü Avrozonaya daxil oldu

Danimarka Avrozonaya hahsı ölkələrlə eyni vaxtda daxil oldu:

Hal-hazırda Avrozonaya daxil olmaga hazırlaşan öıkə hansıdır

European Currency Unit-in Avrointegrasiyada hansı rolu vardır

Avrozona integrasiyası məkan kimi miqyasca necə xarakterizə olunur

Fransa Avroxonaya nə zaman daxil olmuşdur

Avrozonaya 2011-çi ildə daxil olan ölkəni göstərin

portugaliya və Luxemburg

İsveç və Latviya•
İrlandiya və Kipr

Slovakiya və Yunanıstan

9.0

11.0•
15.0

17.0

İtaliya

Göştərilənlər düzgün deyil•
İsveç

Norveç

İtaliya

Latviya•
Danimarka

Böyük Britaniya

Göstərilənlərə uygun deyil.

Hazirda praktiki rol və əhəmiyyət daşımır•
Avro zonada yeni sistem rolunu oynayır

Avro zonada valyuta sisteminin əsası kimi

27 ölkə və 430 mln əhali

17 ölkə və 330 mln əhali•
19 ölkə və 280 mln əhali

17 ölkə və 310 mln əhali

2002-ci ildə Avro pul nisanlarınin geniş nagd dövriyyəsi həyata kecirilərkən

1999-çu ildə•
Maastrixt mügaviləsini imzalamaqla

2008-ci ildə

Litva

Estoniya•
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Maastrixt kriteriyalarina uygun olanı göstərin

Avrozonada iqtisadi böhran nəticəsində Valtuta İttifaqinqan çıxma üzv ölkə hansı probleməri daha da

aktuallaşdira bilər

2008-ci ildə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olan ölkələri göstərin

Xirda pul nisanları (monet) formasinda Avro nə zaman dövriyyəyə daxil edildi:

C ölkəsi A və B –nin daxil oldugu Azad Ticarət zonasına üzv olarkən D ölkəsi ilə idxala 15 %-li advalor
rüsum tətbig edirdi. Azad Ticarət zonası ölkəıəri tərəfindən advalor rüsumların 2 dəfə azaldilması C-nin D-dən

idxalina necə təsir edər

Ticarət səraiti necə giymətləndirilir

ETT stimullaşdırılması, məhsul vahidinə xərclərin azaldilması integrasiyanın hansı effektinə aid olunur

Kipr

Latviya

Bunların hec biri

Budcə kəsiri, xarici borc və makro igtisadi siyasət•
Yenı genislənmə ölkələri

Aqrar proteksionizm

Xarici borcun səviyyəsi

1 və 3•
Valyuta kurslarinın saxlanması

Ticarət asılılıgı

Yunanıstan və Kipr.

Kipr və Malta•
İspaniya və Portuqaliya

Malta və Fransa

2010.0

2002.0•
2009.0

2001.0

Ticarət şəraiti yaxşilasar.

Azad Ticarət Zonasi C-D arasında ticarət siyasətinə təsir göstərmır•
İdxal 2 dəfə ucuzlasar

C-D arasinda ticarət əlagələri azalar

Hər biri

İdxal və ixrac giymətlərinin nisbəti əsasında•
ÜDM-də xarici ticarətin payı əsasında

Xarici borcun ticarət dövriyyəsinə nisbəti əsasında

Heç biri

•
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Ücüncü ölkələrlə ticarətin azalması və regiondaxılı ticarətin genişlənməsi integrasiyanın hansı effektinə aid
olunur

Qazaxıstan Rusiya ilə inteqrasiya əməkdaşlıgı forması:

ÜTT üzvlüyü şəraitində gömrük ittifaqına daxil olma

Rusiya və Belorusiya MDB-nin bütün ölkələri ilə ticarət əlaqələri necə həyata keçirilir?

Azərbaycan MDB çərçivəsində inteqrasiya əməkdaşlığının səviyyəsi

ÜTT-yə daxilolma regional inteqrasiya üçün nəyi zəruri edir:

İkitərəfli ticarət əlaqələri blokdaxili ticarətin prinsipləri ilə necə tənzimlənir?

Dinamik•
Ticarət

Domino

Hec biri

Statik•
Dinamik

Domino

Heç biri

Gömrük ittifaqı•
Azad ticarət

Prefrensial saziş

Ticarət maneələri azaldılır

Ticarət rejimi liberallaşır•
Ticarət rejimi əvvəlki tək qalır

Heç nə dəyişmir

Sərbəst valyuta prinsipi ilə

Vahid ticarət prinsipləri bütün MDB ölkələrinə aid deyil•
Vahid ticarət rejimi əsasında

Azad ticarət prinsipləri ilə

Heç biri

Azad ticarət•
Ümumbazar

Gömrük ittifaqı

Hər biri

Azad rəqabət prinsiplərinin təmini•
Investisiyaların liberallaşdırılması

Ticarət maneələrinin tətbiqi

Heç biri

Üçüncü ölkələrlə ticarət maneələri tətbiq olunur•
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89
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91

92

93

Avrozonadan çıxma makroiqtisadi situasiyaya necə təsir edə bilər?

Rusiya və Azərbaycan ticarət əlaqələri MDB prinsipləri ilə necə tənzimlənir:

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında inteqrasiya münasibətləri MDB çərçivəsində hansına uyğundur?

Rusiya ÜTT üzvlüyü şəraitində Azərbaycanla ticarət əlaqələri hansı istiqamətdə dəyişər?

Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin ümumiləşdirici nəzəriyyələrinə
aiddir? 1. Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazar-institusional konsepsiyası; 4. Funksionalist
konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralistkonsepsiya.

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı federalist konsepsiyanın tərəfdarıdır?

Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı neofunksionalist konsepsiyanın əsas istinad nöqtəsi hesab edilir?

Üçüncü ölkələrlə ticarət sərbəstləşdirilir

İntellektual mülkiyyət hüququ təmn olunur

Rəqabət üstünlüyü azalar

Xarici borc artar•
Iqtisadi artım təmin olunar

Rəqabət üstünlüyü artar

Hər biri

Ticarət maneələrinin qarşılıqlı ləğvi əsasında•
Gömrük ittifaqı şərtləri əsasında

Azad investisiya rejimi əsasında

Ümümbazar

Qarşılıqlı əsasda ticarət maneələrinin azaldılması•
Preferensial saziş

Gömrük ittifaqı

Hər biri

Xarici sərmayələr üçün məhdudiyyət qoyulan sahələr azaldılır•
Investisiyalar sərbəstləşir

Gömrük ittifaqı şərtləri tətəbiq olunur

2, 3, 4

1, 3, 5•
2, 4, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

K. Marks

A. Etsioni•
A. Smit

Ç. Pentland

C. Keyns
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95

96

97

98

99

Aşağıdakılardanmüəlliflərdən hansılarıvalyuta inteqrasiyası nəzəriyyəsinin əsas tərafdarları kimi çıxış edirlər?
1. R. Mandell 2. Ç. Pentland 3. T. Şitovski 4. Etsioni 5. E. Xaas

Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına aiddir?

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı plüralist konsepsiyanın tərəfdarıdır?

Marksist konsepsiyasına görə iqtisadi inteqrasiyanın neçə mərhələsi mövcuddur?

İqtisadi inteqrasiya proseslərinin nəzəri təhlilinin klassik mərhələsi hansı tarixi dövrü əhatə edir?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin əsas həlqələrinə aiddir?

«Məhsulun həyat dövrü» nəzəriyyəsi

«Maraqlı qruplar» nəzəriyyəsi•
«Mütləq üstünlüklər» nəzəriyyəsi

«Optimal valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

«Valyuta birliyi» nəzəriyyəsi

3.4

1.3•
1, 2

4.5

1.5

«Valyutadiversifikasiyası» nəzəriyyəsi

«Optimal valyuta zonaları» nəzəriyyəsi•
«Sabit valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

«Maraqlı qruplar» nəzəriyyəsi

«İkili valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

K. Marks

K. Doyq•
Q.Mürdal

Ç. Pentland

A. Tyonbi

2mərhələsi

3 mərhələsi•
4 mərhələsi

5 mərhələsi

6 mərhələsi

1850-cı illərdən sonra

1950-ci illərə qədər•
1970-ci illərə qədər

1960-cı illərdən sonra

1930-ci illərə qədər

Heç biri

İstehsal «dərin» inteqrasiya•
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101

102

103

104

105

Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri ardıcıllığı aşağıdakılardan hansında pozulmuşdur?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin sonuncu mərhələsi hesab edilir? 1. Ümumi bazar; 2.

Imtiyazlı ticarət sazişi; 3. Siyasi birlik 4. Azad ticarət zonası; 5. Gömrük birliyi; 6. Valyuta birliyi;

İqtisadi inteqrasiya proseslərində dezinteqrasiya amillərinə aid deyil?

Tam iqtisadi birlik mərhələsinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansıdır?

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı struktur konsepsiyasının tərəfdarıdır?

•
İstehlak «dərin» inteqrasiya

Mübadilə «yumşaq» inteqrasiya

Bazar «səthi» inteqrasiya

«Fişer» effekti

«Nümayiş» effekti•
«Kobra» effekti

«Edip» effekti

«Sosial ədalət» effekti

Valyuta və tam iqtisadi birlik

Ümumi bazar;•
Imtiyazlı ticarət sazişi;

Azad ticarət zonası;

Gömrük birliyi;

1, 3

3, 6•
3, 4

1, 2

1, 6

Subyektlərarası siyasi münasibətlər;

Birgə sərhədlər və inkişaf şəraiti;•
İnteqrasiya subyektləri arasında ideoloji uyğunsuzluq;

İqtisadi sistem müxtəlifliyi;

milli dövlət müstəqilliyi problemi

Heç biri

Ortaq valyuta siyasəti və valyuta zonasının yaradılması;•
Üçüncü ölkələrə münasibətdə vahid tarif və qeyri tarif strategiyalarının yürüdülməsi;

İstehsal amillərinin inteqrasiya birliyi çərçivəsində sərbəst hərəkəti;

İqtisadi siyasətin hormonlaşdırılması və prosesin üst milli səviyyə tənzimlənməsi;

A. Tyonbi

Y.Şişkov•
K. Doyq

Q.Mürdal
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107

108

109

110

111

Aşağıdakılardan hansıları neofunksionalistkonsepsiyanın əsas nümayəndələri hesab olunurlar

Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

Ümumi bazar mərhələsinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansıdır?

Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya siyasi-hüquqikonsepsiyalara aiddir? 1.
Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazar-institusional konsepsiyası; 4. Funksionalist

konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralist konsepsiya.

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin sivilizasiya amillərinə aid deyil?

Avropa Polad və Kömür Birliyinin hansı tarixdə yaranmışdır?

Ç. Pentland

K. Marks və Q.Mürdal

Ç. Pentland və E. Xaas•
A. Smitvə A. Etsioni

Ç. Pentland və A. Tyonbi

C. Keyns və Y.Şişkov

«Analogiya» effekti

«Domino» effekti•
«Kobra» effekti

«Sosial ədalət» effekti

«Fişer» effekti

Heç biri

İqtisadi siyasətin hormonlaşdırılması və prosesin üst milli səviyyə tənzimlənməsi;•
Üçüncü ölkələrə münasibətdə vahid tarif və qeyri tarif strategiyalarının yürüdülməsi;

İstehsal amillərinin inteqrasiya birliyi çərçivəsində sərbəst hərəkəti;

Ortaq valyuta siyasəti və valyuta zonasının yaradılması;

2, 3, 4

2, 4, 6•
1, 3, 5

2, 4, 5

4, 5,6

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər amili.

Xarici siyasətdə uzlaşma amili•
Coğrafi amil;

Dil və din amili;

Etnik yaxınlıq amili;

1971-ci il.

1951-ci il;•
1953-cü il;

1961-ci il;

1963-ci il;
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113

114

115

116

117

118

Roma müqaviləsinin hazırlanması və imzalanması hansı tarixə təsadüf edir?

AB-nin II genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

AB-nin III genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

AB-nin I genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

AB-nin IV genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

AB-nin sonuncu genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

AB üzvlüyinəYaxın Şərqdən namizəd ölkələr sırasına daxil deyil?

1961-ci il.

1957-ci il;•
1958-ci il;

1959-cu il;

1960-cı il;

Heç biri

1981-ci il - Yunanıstan•
1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;

1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya

1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç

Heç biri

1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;•
1981-ci il - Yunanıstan;

1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya

1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç

Heç biri

1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya•
1981-ci il - Yunanıstan;

1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;

1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç

Heç biri

1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç•
1981-ci il - Yunanıstan;

1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;

1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya

1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç

Heç biri•
1981-ci il - Yunanıstan;

1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;

1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya

Heç biri

•
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120

121

122

123

124

Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin genişlənmə siyasət və proqramlarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin genişlənmə siyasət və proqramlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin proqramlarına aid deyil?

Avropa Birliyinin İdarəçilik və İdarəetmənin Təkmilləşdirilməsinə Yardım proqramı aşağıdakılardan

hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir?

Şimali Amerikada inteqrasiya prosesləri ilə əlaqədar hansı proqram fəaliyyət göstərmişdir ?

Qətər•
Suriya

Livan

İsrail

Hamısı

TərəfdaşlıqvəƏməkdaşlıqSazişi (TƏS);•
İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi (İƏS);

Sosial Əməkdaşlıq Sazişi (SƏS);

Qərb Tərəfdaşlığı Proqramı;

Heçbiri

Qərb Tərəfdaşlığı Proqramı;•
TərəfdaşlıqvəƏməkdaşlıqSazişi (TƏS);

Avropa Qonşuluq Siyasəti(AQS);

Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı;

TEMPUS

INOTRE•
TACIS

TRASECA

INOGATE

TEMPUS

SIGMA•
TACIS

TRASECA

INOGATE

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər amili.

Bazar subyektlərinin (sahibkarların) maraqları;•
Coğrafi amil;

Etnik yaxınlıq amili;

Transmilli nəqliyyat, rabitə, informasiya-kommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vəziyyəti;

TEMPUS

TRASECA•
EBBOT
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125

126

127

128

129

130

Şimali Amerikada inteqrasiya prosesləri çərçivəsində ABŞ-Kanada arasında imzalanan saziş necə adlanır

?

Aşağıdakılardan hansı NAFTA çərçivəsində reallaşdırılan proqramlara aiddir?

Aşağıdakılardan hansı Orta Asiyadakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin iqtisadi amillərinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı Orta Asiyadakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı Afrika regionundakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinə aiddir?

SIGMA

ŞUMAN

TEMPUS

CUSFTA•
EBBOT

TRASECA

ŞUMAN

TEMPUS

NAAEC•
TACIS

TRASECA

INOGATE

Heç biri

Orta Asiya İşbirliyi Təşkilatı•
Orta Asiya Ticarət Təşkilatı

Orta Asiya İqtisadi Birliyi

Orta Asiya Enerji Təşkilatı

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər amili.

İqtisadi inkişaf problemləri;•
Coğrafi amil

Etnik yaxınlıq amili

Transmilli nəqliyyat, rabitə, informasiya-kommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vəziyyəti;

Heç biri

CAREC•
CRACS

KAZTURK

ASAVİ

Ərəb Ölkələri Sərbəst Ticarət Zonası

Hamısı•
Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyi

Cənubi Afrika Gömrük Birliyi

Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyi
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132

133

134

135

136

137

Aşağıdakılardan hansı Afrika regionundakı regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinə aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin infrastruktur amillərinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərininsiyasi amillərinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin əsas məqsədləriaiddir?

Avropa Birliyinin baza hüquqi-normativ sənədlərinə aid deyil?

İqtisadi inteqrasiya proseslərinin amillər sisteminə aid deyil?

Aşağıdakılardanhansı Latın Amerikasında müşahidə edilənregional iqtisadi inteqrasiya proseslərinə aid
deyil?

Ərəb Ölkələri Sərbəst Ticarət Zonası

Şimali Afrika Birliyi•
Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyi

Cənubi Afrika Gömrük Birliyi

Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyi

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər amili.

Transmilli nəqliyyat, rabitə, informasiya-kommunikasiya infrastrukturlarının mövcud vəziyyəti;•
Coğrafi amil;

Bazar subyektlərinin (sahibkarların) maraqları;

Etnik yaxınlıq amili;

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər amili.

Xarici siyasət məsələlərində uzlaşma dərəcəsi;•
Coğrafi amil;

Bazar subyektlərinin (sahibkarların) maraqları;

Etnik yaxınlıq amili;

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər sürətləndirilməsi.

Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması;•
Coğrafi yaxınlığın qurulması

Etnik yaxınlıq daha da dərinləşdirilməsi;

Qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin tarixilik xarakter kəsb etməsi;

Nitsa Sazişi;

Berlin Sazişi.•
Vahid Avropa Aktı;

Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi;

Amsterdam Sazişi;

Siyasi amil

Psixoloji amil•
Sivilizasiya amili

İnfrastruktur amil

İqtisadi amil
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140

141

142

143

Aşağıdakılardanhansı Asiya-Sakit Okean regionundamüşahidə edilən regional iqtisadi inteqrasiya
proseslərinə aid deyil?

Asiya-Sakit Okean İqtisadi Forumuilə əlaqədar hansı proqram fəaliyyət göstərmişdir ?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya proseslərinin əsas məqsədləri aiddir?

Aşağıdakılardan müəlliflərdən hansıları valyuta inteqrasiyası nəzəriyyəsinin əsas tərafdarları kimi çıxış
etmirlər? 1. R. Mandell 2. Ç. Pentland 3. T. Şitovski 4. A. Etsioni

Gömrük birliyinin yaradılmasından dərhal sonra onun bilavasitə nəticəsi kimi meydana gələn iqtisadi nəticə
necə adlanır?

Gömrük birliyinin funksiya göstərməsinin daha sonrakı mərhələlərində meydana gələn iqtisadi nəticələr?

Amerikalılar üçün Sərbəs Ticarət Zonası

Şimali Amerika Ortaq Bazarı•
Latın Amerikası və Karib Hövzəsi İqtisadi Komissiyası

Latın Amerikası İnteqrasiya Assosasiyası

Mərkəzi Amerika Ortaq Bazarı

Avstraliya-Yeni Zelandiya Azad Ticarət Zonası

Cənubi Asiya İqtisadi Birliyi•
Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası

Asiya-Sakit Okean İqtisadi Forumu

Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlıq Birliyi

TEMPUS

MANİLA•
EBBOT

SIGMA

ŞUMAN

Tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi münasibətlər sürətləndirilməsi.

Çoxtərəfli ticarət danışıqları və onların modifikasiyası;•
Coğrafi yaxınlığın qurulması

Etnik yaxınlıq daha da dərinləşdirilməsi;

Qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin tarixilik xarakter kəsb etməsi;

1, 3

2, 4•
1, 4

3, 4

1, 2

Multi effekt

Statik effekt•
Dinamik effekt

Neytral effekt

Biliterial effekt
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145

146

147

148

149

Gömrük birliyi çərçivəsində idxal rüsumlarının aradan qaldırılması nəticəsində yerli istehlakçıların daha
səmərəli inteqrasiyadan kənar mənbədən əmtəə alışından daha az səmərəli inteqrasiya daxili mənbəyə
yönəlməsi necə adlanır?

1955-ci ildə irəli sürülmüş “ikinci yaxşı” ideya fikri aşagıdakı tədqiqatçılardan kimə məxsusdur?

İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri ardıcıllığı aşağıdakılardan hansında pozulmuşdur?

Aşağıdakılardan hansıları inteqrasiya prosesində hakim mövqe tutan amil kimi qeyri-iqtisadi xarakterli
faktorları ön plana çəkən tədqiqatçılardır?

«İnteqrasiya bumu» hansı tarixi dövrə təsadüf edir?

Müasir dövrdə iqtisadi inteqrasiya proseslərində müşahidə edilən «makroregion»ların formalaşması
tendensiyası hansı coğrafi arealı özündə ehtiva etməkdədir?

Multi effekt

Dinamik effekt•
Statik effekt

Neytral effekt

Biliterial effekt

Heç biri

Ticarətdən yayınma•
Rüsumlardan yayınma

Gömrükdən yayınma

Miqrasiyadan yayınma

A. Tyonbi

C.Mid•
K. Doyq

Q.Mürdal

Ç. Pentland

Valyuta və tam iqtisadi birlik

Azad ticarət zonası•
Imtiyazlı ticarət sazişi

Gömrük birliyi

Ümumi bazar

K. Marks və Q.Mürdal

L.Keoxane və P.Robson•
Ç. Pentland və E. Xaas

A. Smit və A. Etsioni

Ç. Pentland və A. Tyonbi

1980-cı il

1990-ci il•
1950-ci il

1960-ci il

1970-cu il
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150

151

152

153

154

Cənubi Transatlantik azad ticarət zonasının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur layihənin tərəfləri olan
inteqrasiya birlikləri aşağıdakılardan hansılardır?

Aşağıdakılardan hansı gömrük birliyi mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı ümumi bazar mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı ümumi bazar mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aid deyil? 1. Avrasiya İqtisadi
Birliyi; 2. Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası; 3. Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR); 4.
Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA); 5. Ərəb Məğribi Birliyi

Aşağıdakılardan hansı ümumi bazar mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir? 1. Avrasiya İqtisadi
Birliyi; 2. Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası; 3. Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR); 4.

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA); 5. And Ümumi Bazarı (CAN)

Heç biri

Şimali Atlantika, Sakit Okean, Avrasiya•
Şimali Amerika, Qərbi Asiya, Şimali Avropa

Qərbi Afrika, Mərkəzi Asiya, Amerika

Mərkəzi Afrika, Türk Dünyası, Orta Asiya

Avropa Birliyi və NAFTA

Avropa Birliyi və MERCOSUR•
ASEAN və NAFTA

MERCOSUR və MDB

MDB və GUAM

Ərəb Məğribi Birliyi

Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı (CACM)•
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA)

And Ümumi Bazarı (CAN)

Avrasiya İqtisadi Birliyi•
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA)

Hamısı

1, 5•
1, 2

1, 3

1, 4

Hamısı

2, 3, 4•
1, 2, 3

3, 4, 5

1, 3, 5
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156

157

158

159

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi birlik mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aid deyil?

Müəyyən iqtisadi qruplaşmaların və onların siyasi-hüquqi institutlarının yaradılması necə adlanır?

Aşağıdakılardan hansı avrozonaya daxil edilmə meyarlarına aiddir? 1. İnflyasiya səviyyəsi Avropa
Birliyinə daxil olan ölkələrdən ən aşağı inflyasiya səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta inflyasiya
səviyyəsini 1,5%-i keçməməlidir; 2. Dövlət borcu ÜDM-nin 60%-dən çox olmamalıdır; 3. Dövlət büdcəsinin
kəsiri ÜDM-nin 13%-dən çox olmamalıdır; 4. Ən azı iki il ərzində mübadilə kursları mexanizmi ilə nəzərdə
tutulmuş valyuta kursunun tərəddüd sərhədlərinə əməl olunmalı, digər Avropa Birliyi ölkələrinin valyutasına

münasibətdə devalvasiya həyata keçirilməməlidir; 5. Uzunmüddətli faiz stavkaları ən aşağı inflyasiya
səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta göstəricisini 22%-dən artıq keçməməlidir.

Aşağıdakılardan hansı avrozonaya daxil edilmə meyarlarına aid deyil? 1. İnflyasiya səviyyəsi Avropa
Birliyinə daxil olan ölkələrdən ən aşağı inflyasiya səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta inflyasiya

səviyyəsini 1,5%-i keçməməlidir; 2. Dövlət borcu ÜDM-nin 60%-dən çox olmamalıdır; 3. Dövlət büdcəsinin
kəsiri ÜDM-nin 13%-dən çox olmamalıdır; 4. Ən azı iki il ərzində mübadilə kursları mexanizmi ilə nəzərdə
tutulmuş valyuta kursunun tərəddüd sərhədlərinə əməl olunmalı, digər Avropa Birliyi ölkələrinin valyutasına
münasibətdə devalvasiya həyata keçirilməməlidir; 5. Uzunmüddətli faiz stavkaları ən aşağı inflyasiya
səviyyəsinə malik olan üç üzv ölkənin orta göstəricisini 22%-dən artıq keçməməlidir.

Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin təşkilati edarəetmə strukturuna aid deyil? 1. Avropa Parlamenti;
2. Hesablama Palatası; 3. Sosial Şura; 4. Regionlar Komitəsi; 5. İqtisadi Şura.

And Ümumi Bazarı (CAN)

Ərəb Məğrib Birliyi•
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA)

Heç biri;

Formal inteqrasiya;•
Real inteqrasiya;

İnformal inteqrasiya;

Subreal inteqrasiya;

Hamısı

1, 2, 4•
2, 3, 4

3, 4, 5

1, 3, 5

Hamısı

1, 2, 4•
2, 3, 4

3, 4, 5

1, 3, 5

Hamısı

3, 5•
1, 2
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160

161

162

163

164

Aşağıdakılardan hansı Avropa Birliyinin təşkilati edarəetmə strukturuna aid deyil? 1. Avropa Parlamenti;
2. Hesablama Palatası; 3. Sosial Şura; 4. Regionlar Komitəsi; 5. İqtisadi Şura.

Aşağıdakılardan hansı Avropa Mərkəzi Bankına üzv ölkələrə aid deyil? 1. Almaniya; 2. İspaniya; 3.
B.Britaniya; 4. İrlandiya; 5. Portuqaliya; 6. Litva

Aşağıdakılardan hansı Avropa Mərkəzi Bankına üzv ölkələrə aiddir? 1. Almaniya; 2. İspaniya; 3.
B.Britaniya; 4. İrlandiya; 5. Portuqaliya; 6. Litva

İnteqrasiya birlikləri yaratmış ölkələrdə adətən müsbət iqtisadi meyllər baş verir ki, bu da baş verən

dəyişiklikləri izləyən digər ölkələrə müəyyən psixoloji təsir göstərir. Nəticədə də həmin ölkələr inteqrasiya
birliklərinə üzv olmağa çalışırlar bu proses necə adlanır?

Bu və ya digər regionun əksər ölkələri inteqrasiya birliyinin üzvləri olduqdan sonra həmin birlikdən
kənarda qalan digər region ölkələri mütləq bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Bu ölkələrdən bəziləri inteqrasiya

proseslərindən kənarda qalmaq qorxusundan hətta inteqrasiya üçün əhəmiyyətli ilkin marağa malik olmadan
belə, inteqrasiya proseslərinə qoşulmağa maraqlı olduqlarını bildirirlər. Bu proses necə adlanır?

2, 3

3, 4

Hamısı

1, 2, 4•
1, 2, 3

3, 4, 5

2, 4, 5

Hamısı

3, 6•
1, 2

2, 4

4, 5

Heç biri

1, 2, 4, 5•
1, 3, 4, 5

3, 2, 4, 5

3, 4, 5, 6

Damino effekti

Nümayiş effekti•
Statik effekti

Dinamik effekti

Biliterial effekti

Biliterial effekti

Damino effekti•
Statik effekti

Dinamik effekti

Nümayiş effekti
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166

167

168

169

170

171

Aşağıdakılardan hansı ümumi bazar mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı haqqında saziş mərhələsində olan inteqrasiya
birliyinə aiddir?

Azərbaycan Respublikası hansı tarixdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv qəbul edilmişdir?

Azərbaycan Respublikası hansı tarixdə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv qəbul edilmişdir?

Azərbaycan Respublikası hansı tarixdə GUAM-a üzv qəbul edilmişdir?

Aşağıdakılardan hansı azad ticarət zonası mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

And Ümumi Bazarı (CAN)

Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı (CACM)•
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA)

And Ümumi Bazarı (CAN)

İnkişaf etməkdə olan ölkələr arasında Ticarət Danışıqları Protokolu (PTN)•
Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı (CACM)

Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)

1996-cı il

1992-ci il•
1993-cü il

1994-cü il

1995-ci il

1996-cı il

1993-cü il•
1992-ci il

1994-cü il

1995-ci il

1996-cı il

1993-cü il•
1992-ci il

1994-cü il

1995-ci il

And Ümumi Bazarı (CAN)

Baltika Azad Ticarət Zonası (BAFTA)•
Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı (CACM)

Cənubi Konusun Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

Şərqi və Cənubi Afrika ölkələrinin Ümumi Bazarı (COMESA)



02.02.2016

27/79

172

173

174

175

176

177

Aşağıdakılardan hansı azad ticarət zonası mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi birlik mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir?

«Əgər müəyyən sayda iqtisadi vahidlər arasında əmtəə, kapital və insanların hərəkəti bu vahidlərin hər

birinin daxilindəki kimi sərbəstdirsə, onda bu müxtəlif vahidlər birləşmişdir» tezisi aşagıdakı tədqiqatçılardan
kimə məxsusdur?

Avrasiya İqtisadi Birliyinin (EAEC) üzvü deyil?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi birlik mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir?

İqtisadi inteqrasiya proseslərinin amillər sisteminə aid deyil?

«Analogiya» effekti

Heç biri•
«Kobra» effekti

«Sosial ədalət» effekti

«Fişer» effekti

Şərqi Afrika Kooperasiyası (EAC)

Cənubi Konusun Ümumi Bazar Zonası (MERCOSUR)•
Baltika Azad Ticarət Zonası (BAFTA)

Şərqi Afrika Kooperasiyası (EAC)

Avstraliya – Yeni Zelandiya ticarət sazişi (CER)

Avstraliya – Yeni Zelandiya ticarət sazişi (CER)

Mərkəzi Afrika İqtisadi və Valyuta Birliyi (CEMAC)•
Baltika Azad Ticarət Zonası (BAFTA)

Şərqi Afrika Kooperasiyası (EAC)

Cənubi Konusun Ümumi Bazar Zonası (MERCOSUR)

C.Mid

R.Aron•
K. Doyq

Q.Mürdal

A. Tyonbi

Tacikistan

Özbəkistan•
Belarus

Qazaxıstan

Rusiya

Avstraliya – Yeni Zelandiya ticarət sazişi (CER)

Heç biri•
Baltika Azad Ticarət Zonası (BAFTA)

Şərqi Afrika Kooperasiyası (EAC)

Cənubi Konusun Ümumi Bazar Zonası (MERCOSUR)

Siyasi amil

•



02.02.2016

28/79

178

179

180

181

182

183

Milli təsərrüfat mexanizmlərinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına və artımına gətirən,
dövlətlərarası sazişlər formasını qəbul edən və razılaşdırılmış şəkildə dövlətlərarası orqanlar tərəfindən

tənzimlənən obyektiv iqtisadi qarşılıqlı təsir prosesi necə adlanır?

Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonasının (CEFTA) üzvü deyil?

Ərəb Məğribi Birliyinin üzvü deyil?

AB üzvlüyinə Yaxın Şərqdən namizəd ölkələr sırasına daxil deyil?

İqtisadi inteqrasiya prosesinin mərhələləri ardıcıllığı aşağıdakılardan hansında pozulmuşdur?

Azərbaycan Respublikası hansı tarixdə IKT-na üzv qəbul edilmişdir?

Hamısı•
Sivilizasiya amili

İnfrastruktur amil

İqtisadi amil

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya•
Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq inhisarizm

Azad rəqabət mühiti

Sloveniya

Xorvatiya•
Bolqarıstan

Rumıniya

Slovakiya

Tunis

Suriya•
Əlcəzair

Liviya

Mavritaniya

Heç biri daxi deyil

Hamısı daxildir•
Suriya

Livan

İsrail

Valyuta və tam iqtisadi birlik

Azad ticarət zonası•
Imtiyazlı ticarət sazişi

Gömrük birliyi

Ümumi bazar

1996-cı il

1993-cü il•



02.02.2016

29/79

184

185

186

187

188

189

Aşağıdakılardan hansı İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür?

Aşağıdakılardan hansı Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının üzvü deyil?

Aşağıdakılardan hansı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü deyil?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi birlik mərhələsində olan inteqrasiya birliyinə aiddir?

Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin ümumiləşdirici nəzəriyyələrinə
aid deyil? 1. Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazar-institusional konsepsiyası; 4.
Funksionalist konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralist konsepsiya.

Avropa Birliyinin baza hüquqi-normativ sənədlərinə aiddir?

•
1992-ci il

1994-cü il

1995-ci il

Cibuti

Hamısı•
Əfqanıstan

Albaniya

Azərbaycan

Qırgızıstan

Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti•
Türkiyə

Qazaxıstan

Azərbaycan

Moldova

Gürcüstan•
Rusiya

Qazaxıstan

Azərbaycan

Avstraliya – Yeni Zelandiya ticarət sazişi (CER)

Heç biri•
Baltika Azad Ticarət Zonası (BAFTA)

Şərqi Afrika Kooperasiyası (EAC)

Cənubi Konusun Ümumi Bazar Zonası (MERCOSUR)

2, 3, 4

2, 4, 6•
1, 3, 5

1, 2, 3

4, 5, 6

Nitsa Sazişi

Hamısı•
Vahid Avropa Aktı
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190

191

192

193

194

195

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı federalist konsepsiyanın tərəfdarıdır?

İnteqrasiyanın əsası (nüvəsi, özəyi) anlayışı nə deməkdir:

İqtisadi inteqrasiya hansı konkret problemləri həll etməlidir. Səhv variantı seçin:

İnteqrasiya birlikləri yaratmış hansı ölkələrdə müsbət iqtisadi irəliləyişlər baş verir:

Demonstrasion (nümayiş) effekti nə ilə xarakterizə olunur:

«Domino effekti» nəyə gətirib çıxarır:

Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi

Amsterdam Sazişi

K. Marks

Heç biri•
A. Smit

Ç. Pentland

C. Keyns

eyni iqtisadi inkişaf səviyyəsi olan, BMT-nin üzvü olan və vahid iqtisadi siyasət aparan ölkələr

inteqrasiya birliyinin təşəbbüskarları olan ölkələr•
ən yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsi xas olan ölkələr

bir qitədə yerləşən və eyni dildə danışan ölkələr

dünyada ilk dəfə yaradılan inteqrasiya birliklərinə daxil olan ölkələr

əhalinin su və ərzaq ilə təminatı

əmtəə nomenklaturası sahəsində unifikasiya problemi•
bazar iqtisadiyyatının əsaslarının yaradılması

ümumi valyutanın daxil edilməsi

kapitalın dövlətlərarası hərəkətinin azadlığı problemi

əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması

NİS ölkələri sırasına keçid•
iqtisadi inkişaf templərinin artması

inflyasiyanın azalması

məşğulluğun artımı

ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin yeni istiqamətlərə yönləndirilməsi

digər ölkələrə müəyyən psixoloji təsirin göstərilməsi•
müsbət iqtisadi dəyişikliklər baş verir

ölkələrin AB üzvü olmaq istəyi

digər ölkələrdə artıq mövcud olan qərarlar əsasında konkret problemlər toplusunu həll etmək

inteqrasiya proseslərinə marağın olmaması

inteqrasiya sərhədlərindən kənarda qalan ölkələrin ticarətinin azalması•
inteqrasiya sərhədlərindən kənarda qalan ölkələrin ticarətinin artması

inteqrasiya sərhədlərində qalan ölkələrin ticarətinin azalması

inteqrasiya sərhədlərində qalan ölkələrin ticarətinin artması
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197

198

199

200

201

İnteqrasiya birlikləri qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyur. Səhv variantı seçin:

İnteqrasiya birlikləri öz qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyurlar. Səhv variantı seçin:

İnteqrasiya birlikləri öz qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyurlar. Səhv variantı seçin:

Miqyas iqtisadiyyatı üstünlüklərinə aiddir. Səhv variantı seçin:

Cənub-Şərqi Asiya və Yaxın Şərq ölkələri inteqrasiya birliklərini yaradarkən, qarşılarına hansı məqsədləri
qoymuşdular:

İnteqrasiya proseslərinin ticarətə təsiri aşağıdakılardan ibarətdir:

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

idxalı əvəz edən sahələrin dəstəklənməsi•
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə

ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

«domino effektinin» aradan qaldırılması•
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə

ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım

əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması

miqyas iqtisadiyyatının çatışmazlıqlarından istifadə•
ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

böyük həcmli bazarlarda müstəqil istehsalların yaradılması

portfel investisiyalarının cəlb edilməsi•
bazarın həcminin genişlənməsi

transaksion məsrəflərin azalması

birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi

dövlətlərarası müqavilələrlə təsdiqlənmiş bazar islahatlarının tezləşdirilməsi və tam həcmli bazarların
yaradılması

qonşuları ilə, qarşılıqlı iqtisadi öhdəliklərlə təsdiqlənmiş yaxşı münasibətlərin mövcud olması•
birbaşa xarici investisiyaların və böyük yeddiliyin cəlb edilməsi

AB oxşar, vahid valyuta ilə dəstəklənən tam və yüksək inkişaf etmiş siyasi ittifaqın yaradılması

iştirakçıların maraqları kəskin fərqlənən çoxtərəfli ticarət danışıqlarının aparılması

gömrük baryerlərinin möhkəmləndirilməsi və çoxtərəfli müqavilələrlə dəstəklənən, xarici ticərətin
tənzimlənməsinə dair qeyri-tarif tədbirlərin azaldılması

çoxtərəfli ticarət danışıqlarından fərqli olaraq, regional bloklar qarşılıqlı ticarət üçün daha stabil və öncədən
məlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlər

•
blok adından çıxış etməkdən fərqli olaraq, hər bir ölkə üçün, danışıqlar mövqeyinə ayrı-ayrılıqda ölkənin təsiri
daha səmərəlidir

müxtəlif iqtisadi maraqlarla xarakterizə edilən çoxlu sayda iştirakçıları olan regional bloklar, qarşılıqlı ticarət
üçün stabil mühit yaratmağa imkan vermirlər



02.02.2016

32/79

202

203

204

205

206

Müxtəlif formalarda AB qoşulan qərbi Avropa ölkələri hansı məqsədləri güdürdülər:

Daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üsulu - aşağıdakı regionların
inteqrasiya prosesləri üçün xarakterikdir:

İnteqrasiya proseslərinin mərhələlərini düzgün ardıcıllıqla göstərin:

İnteqrasiya üçün xarakterik deyil:

Dezinteqrasiya prosesi aşağıdakıdır:

regional bloklardan fərqli olaraq, çoxtərəfli ticarət danışıqları qarşılıqlı ticarət üçün daha stabil və öncədən
məlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlər

daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üsulu

bazar təcrübəsinin ötürülməsi vasitəsi ilə bazarın inkişaf etdirilməsi, bazara seçilmiş istiqamətin
dəyişməyəcəyinə təminatın yaradılması

•
milli iqtisadiyyatın yeni sahələrinin dəstəklənməsi

daha az inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə kredit verilməsi prosesinin sonradan sadələşdirilməsi üçün dayanıqlı
əlaqələrin yaradılması

üçüncü ölkələrə qarşı diskriminasiya tədbirlərinin istisna edilməsi

Saxaradan cənubda yerləşən Afrika ölkələri, Yaxın şərq ölkələri

Latın Amerikası ölkələri, Afrikanın Saxaradan cənuba tərəf yerləşən ölkələri•
Latın Amerikası ölkələri, NİS ölkələri

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri, Latın Amerikası ölkələri

Yaxın Şərq ölkələri, Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri

əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin hərəkətində məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, vahid iqtisadi, sonra isə
vahid hüquqi məkanın yaradılması, son mərhələdə isə, vahid valyuta məkanının və informasiya məkanının
yaradılması

qarşılıqlı ticarətin liberallaşması, əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin
hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması, vahid informasiya məkanın yaradılması

•
əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin hərəkətində məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, vahid iqtisadi və hüquqi
məkanın yaradılması

qarşılıqlı ticarətin liberallaşması, əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin
hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması, vahid iqtisadi məkanın yaradılması

vahid iqtisadi, sonra isə vahid hüquqi məkanın yaradılması, son mərhələdə isə, vahid valyuta məkanının və
informasiya məkanının yaradılması

qarşılıqlı təsərrüfatın müvafiq hüquqi bazası yaradılır

ölkələrin regional yaxınlığına əsaslana təbii prosesdir•
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yeni keyfiyyəti formalaşır

ölkələrin müvafiq siyasətini nəzərdə tutur

ölkələr arasında, regional inteqrasiya qrupunun yaradılması haqqında müqavilələrin bağlanmasını nəzərdə
tutur

əvvəlcə dağınıq olan elementlərin bütövlükdə birləşməsi ilə əlaqədar olan inkişaf prosesinin bir tərəfi

onların müstəqilliyini artıran və ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin sayının
və intensivliyinin azalması

•
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Beynəlxalq iqtisadiyyatda beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın elementləri kimi çıxış edirlər:

Avrasiyanın regional inteqrasiya təşkilatları. Səhv variantı seçin:

Bunlardan hansı inteqrasiya əlamətlərinə aid deyil:

Bunlardan hansı inteqrasiya əlamətlərinə aid deyil:

İnteqrasiyanın ilkin şərtlərinə aid deyil:

İnteqrasiyanın ilkin şərtlərinə aid deyil:

onların müstəqilliyini artıran və ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin sayının
və intensivliyinin artırılması

inteqrasiya qruplaşmasına daxil olan ölkələrin xarakteristikalarının daha yaxşı fərqləndirilməsi üçün təsərrüfat
fəaliyyətinin müvafiq hüquqi bazasının yaradılması

ölkələrin regional yaxınlığı əsasında yaranan təbii prosesdir

TMK, TMB, hüquqi və fiziki şəxslər

milli təsərrüfatlar•
TMK

TMK, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları

hüquqi və fiziki şəxslər

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)

Mərkəzi Avropa Cəmiyyəti (MAC)•
Mərkəzi Asiya əməkdaşlığı (MAƏ)

Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlığı (EvrAzES)

Belarus, Rusiya, Qazaxstan və Ukraynanın vahid iqtisadi məkanı (VİM)

ölkənin iqtisadi inkişafı tsikllərinin sinxronlaşması

inteqrasiya subyektlərinin qarşılıqlı asılılığının aşağı dərəcəsi•
ikililik: beynəlxalq və daxili milli iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərinin mövcud olması

münasibətlərin bir-biri ilə yüksək dərəcədə birləşməsi, münasibətlərin pozulmasının çətinliyi və ziyanlılığı

münasibətlərin dayanıqlılığı , stabilliyi

münasibətlərin dayanıqlılığı , stabilliyi

ölkənin iqtisadi inkişafı tsikllərinin qeyri-sinxronluğu•
ikililik: beynəlxalq və daxili milli iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərinin mövcud olması

regionun, xarici mühitə nisbətdə, birliyi

münasibətlərin bir-biri ilə yüksək dərəcədə birləşməsi, münasibətlərin pozulmasının çətinliyi və ziyanlılığı

adambaşına düşən yüksək ÜDM malikdirlər

diversifikasiya olunmuş sənaye və importu əvəz edən istehsala malikdirlər•
coğrafi, institusional, mədəni, tarixi cəhətdən yaxındılar, iqtisadi inkişaf səviyyələrinə görə yaxındılar

üçüncü ölkələrdən olan ümum partnyorları və ya rəqibləri var

üçüncü ölkələrdən olan ümum partnyorları və ya rəqibləri var

adambaşına düşən yüksək ÜDM malikdirlər ]

inkişaf etmiş hasilat sənayesinə malikdirlər•
bir-birini tamamlayan iqtisadiyyatlara malikdirlər

kifayət qədər inkişaf etmiş bazar institutlarına malikdirlər
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Aşağıda adları çəkilən qruplaşmalardan hansı inteqrasiyanın bütün mərhələlərindən keçmişdir:

AB neçə inteqrasiya birliyindən təşkil edilmişdir:

AB aşağıdakı inteqrasiya birliklərindən təşkil olunmuşdur: 1) Avropa kömür və polad birliyi 2) Atom
enerjisi üzrə Avropa cəmiyyəti 3) Avropa Ərzaq məhsullarının istehsalçıları cəmiyyəti 4)Avropa iqtisadi
cəmiyyəti 5) Avropa istehsalçılar ittifaqı

AB-nin azad ticarət zonası mərhələsini keçmə illəri

AB-nin gömrük ittifaqının mərhələlərini keçmə illəri

AB-nin ümumi bazar mərhələsini keçmə illəri

kifayət qədər açıq iqtisadiyyata malikdirlər

MDB

AB•
ASEAN

NAFTP

MERKOSUR

10.0

3.0•
2.0

1.0

5.0

3.5

13234.0•
1,2,5

1.2

3,4,5

1945-1958

1958-1969•
1968-1976

1987-1992

1993- indiki dövr

1945-1958

1968-1976•
1958-1969

1987-1992

1993- indiki dövr

1945-1958

1987-1992•
1968-1976

1958-1969

1993- indiki dövr
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AB-nin iqtisadi ittifaqın mərhələlərini keçmə illəri

Hansı müqaviləyə əsasən, AB-də, qarşılıqlı ticarətə qoyulan gömrüe rüsumları və say məhdudiyyətləri
tədricən aradan qaldırılmışdır:

Hansı razılaşmaya əsasən, bir sıra inkişaf etmiş ölkələr AB ilə assosiativ münasibətlərə daxil olmuşdular:

Neçənci ildə, üç Avropa cəmiyyəti, özlərinin icra orqanlarının birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul

etmişdilər:

AB-də 1962-ci ildə nə tətbiq edilmişdir:

AB-nin Roma razılaşmasına aid deyil:

AB-ni təsis edən ölkələrin sayını göstərin:

1945-1958

1993- indiki dövr•
1968-1976

1958-1969

1987-1992

Paris razılaşması

Roma razılaşması•
Varşava razılaşması

Bretton-Vuds razılaşması

Bern razılaşması

Paris razılaşması

Yaund razılaşması•
Varşava razılaşması

Roma razılaşması

Bern razılaşması

1993.0

1965.0•
1963.0

1945.0

1976.0

qarşılıqlı ticarətə qoyulan say məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi

vahid kənd təsərrüfatı siyasəti•
gömrük rüsumlarına məhdudiyyət

ümumi gömrük tarifi

üçüncü ölkələrə qarşı ümumi gömrük siyasəti

qarşılıqlı ticarətə qoyulan say məhdudiyyətləri ləğv edilmişdir

üçüncü ölkələrə qarşı ümumi gömrük siyasəti•
gömrük rüsumları ləğv edilib

ümumi gömrük tarifi təyin edilib
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Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin inkişafı bunlarla şərtlənmişdir:

Beynəlxalq itisadi inteqrasiya roseslərinin uğurlu inkişafına yardım etmir:

Gömrük ittifaqı nəzərdə tutur:

Müasir dövrdə Avropa Birliyi:

Avropa birliyi ölkələrində 1 yanvar 1999-cu ildən tətbiq edilən ümumi valyuta:

Əgər ölkələr, qarşılıqlı ticarətdə gömrük rüsumlarının ləğvini təmin edib, üçüncü ölkələrə qarşı milli
tənzimləmə normalarını, eləcə də kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkətinə qarşılıqlı məhdudiyyətləri qoruyub
saxlayırlarsa, bu:

15.0

6.0•
3.0

10.0

5.0

ölkə ÜTT-yə daxil olandan sonra, bütün gömrük rüsumlarının ləğvi

beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi və beynəlxalq kooperasiyanın əhəmiyyətinin artması•
inteqrasiya prosesinin iştirakçısı olan ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrində olan fərqlə

əmək resurslarının təminatı səviyyəsində olan fərqlə

sıx arşılıqlı inteqrasiya əlaqələrinin qurulmasına can atan dövlətlərin liderlərinin siyasi qərarları ilə

tarixən mövcud olan iqtisadi əlaqələr

ölkələrdə olan həyat səviyyəsində böyük fərqlər•
ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin eyniliyi

ümumi sərhədlər

sosial və iqtisadi problemlərin ümumiliyi

üçüncü ölkələrə qarşı vahid xarici-ticarət siyasəti

iştirakçı ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, həmçinin, üçüncü ölkələr üçün vahid gömrük
tarifi və vahid xarici-ticarət siyasəti

•
bütün iştirakçı ölkələr üçün yalnız vahid gömrük tarifinin mövcudluğu

iştirakçı ölkələr üçün kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkəti üçün vahid şəraitin mövcud olması

iştirakçı ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin, eləcə də kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkəti üçün gömrük
baryerlərinin aradan götürülməsi

azad iqtisadi zonadır

iqtisadi və valyuta ittifaqıdır•
gömrük İttifaqıdır

ümumi bazardır

azad ticarət zonasıdır

SDR

avro•
ekyu

marka

krona
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Əgər ölkələr, qarşılıqlı ticarətdə gömrük rüsumlarının ləğvini təmin edib, üçüncü ölkələrə qarşı vahid xarici
tarif tətbiq edib, kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkətinə qarşılıqlı məhdudiyyətləri qoruyub saxlayırlarsa, bu:

Əgər ölkələr əmtəələrin, kapitalların və işçi qüvvəsinin qarşılıqlı sərbəst hərəkətini, üçüncü ölkələr üçün
ticarətin tənzimlənməsinin vahid normalarını təyin edirlərsə, bu:

Hal-hazırda iqtisadi və valyuta ittifaqı mərhələsindədir:

1 yanvar 2002-ci ildən Avrovlyuta istifadə edilir:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın düzgün tərifini əks etdirən cavabı göstərin:

Azad ticarət zonasının düzgün tərifini qeyd edin:

valyuta ittifaqıdır

azad ticarət zonasıdır•
ümumi bazardır

tam iqtisadi ittifaqdır

gömrük ittifaqıdır

valyuta ittifaqıdır

gömrük ittifaqıdır•
ümumi bazardır

tam iqtisadi ittifaqdır

valyuta ittifaqıdır

ümumi bazardır•
azad ticarət zonasıdır

gömrük ittifaqıdır

iqtisadi ittifaqdır

ATES

AB•
NAFTA

MDB

ASEAN

yalnız nəğd hesablaşmalarda

həm nəğd, həm də nəğdsiz hesablaşmalarda•
yalnız, avro zonasına daxil olan ölkələrin dövlət təşkilatları arasında nağdsiz hesablaşmalarda

yalnız, kommersiya firmaları arasında nağdsiz hesablaşmalarda

yalnız fiziki şəxslər arasında nağd hesablaşmalarda

gömrük rüsumları və qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin tənzimlənməsi məqsədi ilə yaranan iqtisadi münasibətlər

dərin dayanıqlı qarşılıqlı əlaqələr və əmək bölgüsünün inkişafı əsasında ölkələrin təsərrüfat-siyasi birləşməsi
prosesi

•
dünyanın bütün ölkələrinin inkişaf prosesində, ünsiyyət, qarşılıqlı əlaqələrin üsul və xarakterini xarakterizə
edən münasibətlər

dünya ticarəti prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər

əmtəələrin ayrı-ayrı tərkib hissələri əsasında üfüqi kooperasiya və ixtisaslaşma ilə əlaqəli münasibətlər
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Asiya- Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı (ASİƏ - ATES):

Şimali Amerikada olan sosial-iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasını göstərin:

İqtisadi və valyuta ittifaqının əlamətlərini göstərin:

Gömrük ittifaqının xüsusiyyətləri bunlardır:

NAFTA üzvü olan ölkələri seçin:

ASEAN regional qruplaşmasına hansı ölkələr daxildir:

inteqrasiyanın, əlavə vaxid siyasət və milli idarəetmə orqanlarının yaradılmasını nəzərdə tutan beşinci
mərhələsi

inteqrasiyanın, gömrük baryerlərinin ləğvini nəzrdə tutan birinci mərhələsi•
inteqrasiyanın, vahid gömrük tarifi və üçüncü ölkələrə qarşı vahid xarici ticarət siyasətini nəzərdə tutan ikinci
mərhələsi

inteqrasiyanın, yalnız ticarət baryerlərinin ləğvini deyil, işçi qüvvəsi və kapitalın sərbəst hərəkətini nəzərdə
tutan üçüncü mərhələsi

inteqrasiyanın, əlavə vahid iqtisadi və valyuta-maliyyə siyasətini nəzərdə tutan dördüncü mərhələsi

əmtəə, xidmət, kapital, işçi qüvvəsi və digər amillərə məhdudiyyətlərin olmadığı offşor zona

gömrük baryerlərinin ləğvini nəzərdə tutan vahid iqtisadi məkan•
Asiya-Sakit okean ölkələrinin iqtisadi siyasətinin işlənib hazırlanmasına dair hökumətlər arası təşkilat

azad sahibkarlıq zonası

ən yüksək inteqrasiya mərhələsinə çatmış üst-milli təşkilat

YUDEAK

NAFTA•
NATO

SAARK

MERKOSUR

inteqrasiya qruplaşması ölkələrinin vahid siyasəti və üst-milli idarəetmə orqanlarının yaradılması

vahid iqtisadi və valyuta-maliyyə siyasəti•
gömrük baryerlərinin ləğv

üçüncü ölkələrə qarşı vahid gömrük tarifi və xarici ticarət siyasəti

yalnız ticarət baryerlərinin ləğvi deyil, işçi qüvvəsinin və kapitalın sərbəst hərəkəti

vahid valyutanın tətbiqi

işçi qüvvəsinin idxalının kvotalaşdırılması•
itifaqdaxilində gömrük məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi

kaital idxalına nəzarətin ləğvi

üçüncü ölkələrə nisbətdə ümumi siyasətin aparılması

Kanada, ABŞ, Meksika, Mərkəzi Amerikanın ada dövlətləri

Kanada, ABŞ, Meksika•
ABŞ, Çili, Arqentina

Kanada, ABŞ, Meksika Braziliya

ABŞ, Kanada, Meksika, Arqentina, Braziliya

Sakit okean sahili ölkələri

•
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Kanada neçənci ildə «ABŞ ilə azad ticarət haqqında Razılaşma»nı imzalayıblar:

Qərbi Avropada inteqrasiya birliyi:

Latın Amerikası ölkələrində regional inteqrasiya qruplaşması

1989-cu ildə yaradılan inteqrasiya qrupunu seçin:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya nəzəriyyələrinin istiqamətlərinə aid deyil:

Erkən neoliberalizm nümayəndələri:

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri•
Afrika qitəsi

Fars körfəzi ölkələri

Latın Amerikası ölkələri

1995.0

1988.0•
1984.0

1986.0

1994.0

EEİ

AB•
NAFTA

AİA

LAİ

YUDEAK

LAİ•
NAFTA

ASEAN

ATES

YUDEAK

ATES•
ASEAN

LAİ

AB

neokeynsiançılıq

neostrukturalizm•
neoliberalizm

korporasionalizm

dirijizm

Qurnar Myurdal

Vilhelm Repke və Moris Alle•
Vilhelm Repke və Bela Balassa

Bela Balassa və Moris Alle
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Korporasionalizm məktəbinin nümayəndələri:

Strukturalizmin nümayəndələri:

Neokeynsializm nümayəndələri:

Dirijizm nümayəndələri:

Erkən neoliberalistlər tam inteqrasiya deyəndə, nəyi başa düşürlər:

Neoliberalistlərin fikrincə, dövlətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasına müdaxilə etməsi nəyə gətirib
çıxarır:

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

Qurnar Myurdal

Sidney Rolf və Yudcin Rostou•
Vilhelm Repke və Moris Alle

Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

Qurnar Myurdal•
Yan Timberqen

Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Qurnar Myurdal

Riçard Kuper•
Yan Timberqen

Vilhelm Repke

Sidney Rolf

Qurnar Myurdal

Yan Timberqen•
Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

iqtisadi inteqrasiyadövlətin iqtisadi işlərdə daha az iştirak etməsinə gətirib çıxarır

fəaliyyət təbii bazar qüvvələri və azad rəqabətin təsiri əsasında baş verir•
fəaliyyət dövlətlərin iqtisadi siyasəti və mövcud milli və beynəlxalq hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilir

fəaliyyət mövcud milli və beynəlxalq hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilir

dövlətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasına müdaxilə etməsi inflyasiyanın azalmasına gətirib çıxarır

bütün cavablar düzdür

ödəmələrin pozulmasına•
inflyasiyanın azalmasına

beynəlxalq ticarətin tarazlanmasına

təsir göstərmir
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Bunlar erkən neoliberalların baxışlarının boşa çıxdığını göstərmişdir:

Daha sonrakı dövr neoliberalizminə nəyi aid etmək olar:

Korporalizmə xas olan cəhət hansıdır:

Strukturalizmə xas olan cəhət hansıdır:

Bazar mexanizminin sərbəst fəaliyyəti istehsalın inkişafı və yerləşməsində müəyyən disproporsiyalara,
gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin dərinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu sözlər inteqrasiya nəzəriyyəsinin aşağıdakı

istiqaməti nümayəndələrinə aiddir:

İnteqrasiyanın əsası (nüvəsi, özəyi) anlayışı nə deməkdir:

düzgün cavab yoxdur

dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması•
məhz TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin
etmək iqtidarındadır

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

iqtisadi inteqrasiya dövlətin iqtisadi işlərdə daha intensiv iştirakına gətirib çıxarır•
məhz TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin
etmək iqtidarındadır

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin etmək
iqtidarındadır

•
dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

iqtisadi inteqrasiya - inteqrasiya olunan ölkələrin iqtisadiyyatlarında gedən dərin struktur dəyişiklikləri
prosesinin nəticəsində yaranan keyfiyyətcə yeni inteqrasiya olunmuş məkan

•
dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

neokeynsiançılıq

strukturalizm•
korporasionalizm

erkən neoliberalizm

daha sonrakı dövr neoliberalizm

eyni iqtisadi inkişaf səviyyəsi olan, BMT-nin üzvü olan və vahid iqtisadi siyasət aparan ölkələr

inteqrasiya birliyinin təşəbbüskarları olan ölkələr•
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İqtisadi inteqrasiya hansı konkret problemləri həll etməlidir. Səhv variantı seçin:

İnteqrasiya birlikləri yaratmış hansı ölkələrdə müsbət iqtisadi irəliləyişlər baş verir:

Demonstrasion (nümayiş) effekti nə ilə xarakterizə olunur:

«Domino effekti» nəyə gətirib çıxarır:

İnteqrasiya birlikləri qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyur. Səhv variantı seçin:

İnteqrasiya birlikləri öz qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyurlar. Səhv variantı seçin:

•
ən yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsi xas olan ölkələr

bir qitədə yerləşən və eyni dildə danışan ölkələr

dünyada ilk dəfə yaradılan inteqrasiya birliklərinə daxil olan ölkələr

əhalinin su və ərzaq ilə təminatı

əmtəə nomenklaturası sahəsində unifikasiya problemi•
bazar iqtisadiyyatının əsaslarının yaradılması

ümumi valyutanın daxil edilməsi

kapitalın dövlətlərarası hərəkətinin azadlığı problemi

əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması

NİS ölkələri sırasına keçid•
iqtisadi inkişaf templərinin artması

inflyasiyanın azalması

məşğulluğun artımı

ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin yeni istiqamətlərə yönləndirilməsi

digər ölkələrə müəyyən psixoloji təsirin göstərilməsi•
müsbət iqtisadi dəyişikliklər baş verir

ölkələrin AB üzvü olmaq istəyi

digər ölkələrdə artıq mövcud olan qərarlar əsasında konkret problemlər toplusunu həll etmək

inteqrasiya proseslərinə marağın olmaması

inteqrasiya sərhədlərindən kənarda qalan ölkələrin ticarətinin azalması•
inteqrasiya sərhədlərindən kənarda qalan ölkələrin ticarətinin artması

inteqrasiya sərhədlərində qalan ölkələrin ticarətinin azalması

inteqrasiya sərhədlərində qalan ölkələrin ticarətinin artması

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

idxalı əvəz edən sahələrin dəstəklənməsi•
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə

ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

«domino effektinin» aradan qaldırılması•
miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə

ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım



02.02.2016

43/79

268

269

270

271

272

273

İnteqrasiya birlikləri öz qarşılarına aşağıdakı vəzifələri qoyurlar. Səhv variantı seçin:

Miqyas iqtisadiyyatı üstünlüklərinə aiddir. Səhv variantı seçin:

Cənub-Şərqi Asiya və Yaxın Şərq ölkələri inteqrasiya birliklərini yaradarkən, qarşılarına hansı məqsədləri
qoymuşdular:

İnteqrasiya proseslərinin ticarətə təsiri aşağıdakılardan ibarətdir:

Müxtəlif formalarda AB qoşulan qərbi Avropa ölkələri hansı məqsədləri güdürdülər:

Daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üsulu - aşağıdakı regionların

inteqrasiya prosesləri üçün xarakterikdir:

əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması

miqyas iqtisadiyyatının çatışmazlıqlarından istifadə•
ticarət siyasətinin vəzifələrinin həlli

iqtisadiyyatın struktur yenidənqurmasına yardım

milli sənayenin yeni sahələrinin dəstəklənməsi

böyük həcmli bazarlarda müstəqil istehsalların yaradılması

portfel investisiyalarının cəlb edilməsi•
bazarın həcminin genişlənməsi

transaksion məsrəflərin azalması

birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi

dövlətlərarası müqavilələrlə təsdiqlənmiş bazar islahatlarının tezləşdirilməsi və tam həcmli bazarların
yaradılması

qonşuları ilə, qarşılıqlı iqtisadi öhdəliklərlə təsdiqlənmiş yaxşı münasibətlərin mövcud olması•
birbaşa xarici investisiyaların və böyük yeddiliyin cəlb edilməsi

AB oxşar, vahid valyuta ilə dəstəklənən tam və yüksək inkişaf etmiş siyasi ittifaqın yaradılması

iştirakçıların maraqları kəskin fərqlənən çoxtərəfli ticarət danışıqlarının aparılması

gömrük baryerlərinin möhkəmləndirilməsi və çoxtərəfli müqavilələrlə dəstəklənən, xarici ticərətin
tənzimlənməsinə dair qeyri-tarif tədbirlərin azaldılması

çoxtərəfli ticarət danışıqlarından fərqli olaraq, regional bloklar qarşılıqlı ticarət üçün daha stabil və öncədən
məlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlər

•
blok adından çıxış etməkdən fərqli olaraq, hər bir ölkə üçün, danışıqlar mövqeyinə ayrı-ayrılıqda ölkənin təsiri
daha səmərəlidir

müxtəlif iqtisadi maraqlarla xarakterizə edilən çoxlu sayda iştirakçıları olan regional bloklar, qarşılıqlı ticarət
üçün stabil mühit yaratmağa imkan vermirlər

regional bloklardan fərqli olaraq, çoxtərəfli ticarət danışıqları qarşılıqlı ticarət üçün daha stabil və öncədən
məlum olan mühitin yaradılmasına imkan verirlər

daha geniş regional bazarları yaradılan yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üsulu

bazar təcrübəsinin ötürülməsi vasitəsi ilə bazarın inkişaf etdirilməsi, bazara seçilmiş istiqamətin
dəyişməyəcəyinə təminatın yaradılması

•
milli iqtisadiyyatın yeni sahələrinin dəstəklənməsi

daha az inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə kredit verilməsi prosesinin sonradan sadələşdirilməsi üçün dayanıqlı
əlaqələrin yaradılması

üçüncü ölkələrə qarşı diskriminasiya tədbirlərinin istisna edilməsi

Saxaradan cənubda yerləşən Afrika ölkələri, Yaxın şərq ölkələri

Latın Amerikası ölkələri, Afrikanın Saxaradan cənuba tərəf yerləşən ölkələri•
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İnteqrasiya proseslərinin mərhələlərini düzgün ardıcıllıqla göstərin:

İnteqrasiya üçün xarakterik deyil:

Dezinteqrasiya prosesi aşağıdakıdır:

Beynəlxalq iqtisadiyyatda beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın elementləri kimi çıxış edirlər:

Avrasiyanın regional inteqrasiya təşkilatları. Səhv variantı seçin:

•
Latın Amerikası ölkələri, NİS ölkələri

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri, Latın Amerikası ölkələri

Yaxın Şərq ölkələri, Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri

əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin hərəkətində məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, vahid iqtisadi, sonra isə
vahid hüquqi məkanın yaradılması, son mərhələdə isə, vahid valyuta məkanının və informasiya məkanının
yaradılması

qarşılıqlı ticarətin liberallaşması, əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin
hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması, vahid informasiya məkanın yaradılması

•
əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin hərəkətində məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, vahid iqtisadi və hüquqi
məkanın yaradılması

qarşılıqlı ticarətin liberallaşması, əmtəələrin hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, xidmətlərin
hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, kapitalların hərəkətində məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması, vahid iqtisadi məkanın yaradılması

vahid iqtisadi, sonra isə vahid hüquqi məkanın yaradılması, son mərhələdə isə, vahid valyuta məkanının və
informasiya məkanının yaradılması

qarşılıqlı təsərrüfatın müvafiq hüquqi bazası yaradılır

ölkələrin regional yaxınlığına əsaslana təbii prosesdir•
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yeni keyfiyyəti formalaşır

ölkələrin müvafiq siyasətini nəzərdə tutur

ölkələr arasında, regional inteqrasiya qrupunun yaradılması haqqında müqavilələrin bağlanmasını nəzərdə
tutur

əvvəlcə dağınıq olan elementlərin bütövlükdə birləşməsi ilə əlaqədar olan inkişaf prosesinin bir tərəfi

onların müstəqilliyini artıran və ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin sayının
və intensivliyinin azalması

•
onların müstəqilliyini artıran və ya qoruyub saxlayan, sistemin elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin sayının
və intensivliyinin artırılması

inteqrasiya qruplaşmasına daxil olan ölkələrin xarakteristikalarının daha yaxşı fərqləndirilməsi üçün təsərrüfat
fəaliyyətinin müvafiq hüquqi bazasının yaradılması

ölkələrin regional yaxınlığı əsasında yaranan təbii prosesdir

TMK, TMB, hüquqi və fiziki şəxslər

milli təsərrüfatlar•
TMK

TMK, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları

hüquqi və fiziki şəxslər

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)

Mərkəzi Avropa Cəmiyyəti (MAC)•
Mərkəzi Asiya əməkdaşlığı (MAƏ)
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Bunlardan hansı inteqrasiya əlamətlərinə aid deyil:

Bunlardan hansı inteqrasiya əlamətlərinə aid deyil:

İnteqrasiyanın ilkin şərtlərinə aid deyil:

İnteqrasiyanın ilkin şərtlərinə aid deyil:

Aşağıda adları çəkilən qruplaşmalardan hansı inteqrasiyanın bütün mərhələlərindən keçmişdir:

AB neçə inteqrasiya birliyindən təşkil edilmişdir:

Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlığı (EvrAzES)

Belarus, Rusiya, Qazaxstan və Ukraynanın vahid iqtisadi məkanı (VİM)

ölkənin iqtisadi inkişafı tsikllərinin sinxronlaşması

inteqrasiya subyektlərinin qarşılıqlı asılılığının aşağı dərəcəsi•
ikililik: beynəlxalq və daxili milli iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərinin mövcud olması

münasibətlərin bir-biri ilə yüksək dərəcədə birləşməsi, münasibətlərin pozulmasının çətinliyi və ziyanlılığı

münasibətlərin dayanıqlılığı , stabilliyi

münasibətlərin dayanıqlılığı , stabilliyi

ölkənin iqtisadi inkişafı tsikllərinin qeyri-sinxronluğu•
ikililik: beynəlxalq və daxili milli iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərinin mövcud olması

regionun, xarici mühitə nisbətdə, birliyi

münasibətlərin bir-biri ilə yüksək dərəcədə birləşməsi, münasibətlərin pozulmasının çətinliyi və ziyanlılığı

adambaşına düşən yüksək ÜDM malikdirlər

diversifikasiya olunmuş sənaye və importu əvəz edən istehsala malikdirlər•
coğrafi, institusional, mədəni, tarixi cəhətdən yaxındılar, iqtisadi inkişaf səviyyələrinə görə yaxındılar

üçüncü ölkələrdən olan ümum partnyorları və ya rəqibləri var

ümumi, oxşar iqtisadi və siyasi problemlər var

adambaşına düşən yüksək ÜDM malikdirlər

inkişaf etmiş hasilat sənayesinə malikdirlər•
bir-birini tamamlayan iqtisadiyyatlara malikdirlər

kifayət qədər inkişaf etmiş bazar institutlarına malikdirlər

kifayət qədər açıq iqtisadiyyata malikdirlər

MDB

AB•
ASEAN

NAFTP

MERKOSUR

10.0

3.0•
2.0

1.0

5.0
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AB-nin azad ticarət zonası mərhələsini keçmə illəri

AB-nin gömrük ittifaqının mərhələlərini keçmə illəri

AB-nin ümumi bazar mərhələsini keçmə illəri

AB-nin iqtisadi ittifaqın mərhələlərini keçmə illəri

Hansı müqaviləyə əsasən, AB-də, qarşılıqlı ticarətə qoyulan gömrüe rüsumları və say məhdudiyyətləri

tədricən aradan qaldırılmışdır:

Hansı razılaşmaya əsasən, bir sıra inkişaf etmiş ölkələr AB ilə assosiativ münasibətlərə daxil olmuşdular:

Neçənci ildə, üç Avropa cəmiyyəti, özlərinin icra orqanlarının birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul

etmişdilər:

1945-1958

1958-1969•
1968-1976

1987-1992

1993- indiki dövr

1945-1958

1968-1976•
1958-1969

1987-1992

1993- indiki dövr

1945-1958

1987-1992•
1968-1976

1958-1969

1993- indiki dövr

1945-1958

1993- indiki dövr•
1968-1976

1958-1969

1987-1992

Paris razılaşması

Roma razılaşması•
Varşava razılaşması

Bretton-Vuds razılaşması

Bern razılaşması

Paris razılaşması

Yaund razılaşması•
Varşava razılaşması

Roma razılaşması

Bern razılaşması



02.02.2016

47/79

292

293

294

295

296

297

AB-də 1962-ci ildə nə tətbiq edilmişdir:

AB-nin Roma razılaşmasına aid deyil:

AB-ni təsis edən ölkələrin sayını göstərin:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin inkişafı bunlarla şərtlənmişdir:

Beynəlxalq itisadi inteqrasiya roseslərinin uğurlu inkişafına yardım etmir:

Gömrük ittifaqı nəzərdə tutur:

1993.0

1965.0•
1963.0

1945.0

1976.0

qarşılıqlı ticarətə qoyulan say məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi

vahid kənd təsərrüfatı siyasəti•
gömrük rüsumlarına məhdudiyyət

ümumi gömrük tarifi

üçüncü ölkələrə qarşı ümumi gömrük siyasəti

qarşılıqlı ticarətə qoyulan say məhdudiyyətləri ləğv edilmişdir

vahid kənd təsərrüfatı siyasəti•
gömrük rüsumları ləğv edilib

ümumi gömrük tarifi təyin edilib

üçüncü ölkələrə qarşı ümumi gömrük siyasəti

15.0

6.0•
3.0

10.0

5.0

ölkə ÜTT-yə daxil olandan sonra, bütün gömrük rüsumlarının ləğvi

beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi və beynəlxalq kooperasiyanın əhəmiyyətinin artması•
inteqrasiya prosesinin iştirakçısı olan ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrində olan fərqlə

əmək resurslarının təminatı səviyyəsində olan fərqlə

sıx arşılıqlı inteqrasiya əlaqələrinin qurulmasına can atan dövlətlərin liderlərinin siyasi qərarları ilə

tarixən mövcud olan iqtisadi əlaqələr

ölkələrdə olan həyat səviyyəsində böyük fərqlər•
ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin eyniliyi

ümumi sərhədlər

sosial və iqtisadi problemlərin ümumiliyi

üçüncü ölkələrə qarşı vahid xarici-ticarət siyasəti

iştirakçı ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, həmçinin, üçüncü ölkələr üçün vahid gömrük
tarifi və vahid xarici-ticarət siyasəti

•
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Müasir dövrdə Avropa Birliyi:

Avropa birliyi ölkələrində 1 yanvar 1999-cu ildən tətbiq edilən ümumi valyuta:

Əgər ölkələr, qarşılıqlı ticarətdə gömrük rüsumlarının ləğvini təmin edib, üçüncü ölkələrə qarşı milli

tənzimləmə normalarını, eləcə də kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkətinə qarşılıqlı məhdudiyyətləri qoruyub

saxlayırlarsa, bu:

Əgər ölkələr əmtəələrin, kapitalların və işçi qüvvəsinin qarşılıqlı sərbəst hərəkətini, üçüncü ölkələr üçün

ticarətin tənzimlənməsinin vahid normalarını təyin edirlərsə, bu:

Hal-hazırda iqtisadi və valyuta ittifaqı mərhələsindədir:

1 yanvar 2002-ci ildən Avrovlyuta istifadə edilir:

bütün iştirakçı ölkələr üçün yalnız vahid gömrük tarifinin mövcudluğu

iştirakçı ölkələr üçün kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkəti üçün vahid şəraitin mövcud olması

iştirakçı ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin, eləcə də kapitalların və işçi qüvvəsinin hərəkəti üçün gömrük
baryerlərinin aradan götürülməsi

azad iqtisadi zonadır

iqtisadi və valyuta ittifaqıdır•
gömrük İttifaqıdır

ümumi bazardır

azad ticarət zonasıdır

SDR

avro•
ekyu

marka

krona

valyuta ittifaqıdır

azad ticarət zonasıdır•
ümumi bazardır

tam iqtisadi ittifaqdır

gömrük ittifaqıdır

valyuta ittifaqıdır

ümumi bazardır•
azad ticarət zonasıdır

gömrük ittifaqıdır

iqtisadi ittifaqdır

ATES

AB•
NAFTA

MDB

ASEAN

yalnız nəğd hesablaşmalarda

•
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Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın düzgün tərifini əks etdirən cavabı göstərin:

Azad ticarət zonasının düzgün tərifini qeyd edin:

Asiya- Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı (ASİƏ - ATES):

İqtisadi və valyuta ittifaqının əlamətlərini göstərin:

Gömrük ittifaqının xüsusiyyətləri bunlardır:

ASEAN regional qruplaşmasına hansı ölkələr daxildir:

həm nəğd, həm də nəğdsiz hesablaşmalarda•
yalnız, avro zonasına daxil olan ölkələrin dövlət təşkilatları arasında nağdsiz hesablaşmalarda

yalnız, kommersiya firmaları arasında nağdsiz hesablaşmalarda

yalnız fiziki şəxslər arasında nağd hesablaşmalarda

gömrük rüsumları və qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin tənzimlənməsi məqsədi ilə yaranan iqtisadi münasibətlər

dərin dayanıqlı qarşılıqlı əlaqələr və əmək bölgüsünün inkişafı əsasında ölkələrin təsərrüfat-siyasi birləşməsi
prosesi

•
dünyanın bütün ölkələrinin inkişaf prosesində, ünsiyyət, qarşılıqlı əlaqələrin üsul və xarakterini xarakterizə
edən münasibətlər

dünya ticarəti prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər

əmtəələrin ayrı-ayrı tərkib hissələri əsasında üfüqi kooperasiya və ixtisaslaşma ilə əlaqəli münasibətlər

inteqrasiyanın, əlavə vaxid siyasət və milli idarəetmə orqanlarının yaradılmasını nəzərdə tutan beşinci
mərhələsi

inteqrasiyanın, gömrük baryerlərinin ləğvini nəzrdə tutan birinci mərhələsi•
inteqrasiyanın, vahid gömrük tarifi və üçüncü ölkələrə qarşı vahid xarici ticarət siyasətini nəzərdə tutan ikinci
mərhələsi

inteqrasiyanın, yalnız ticarət baryerlərinin ləğvini deyil, işçi qüvvəsi və kapitalın sərbəst hərəkətini nəzərdə
tutan üçüncü mərhələsi

inteqrasiyanın, əlavə vahid iqtisadi və valyuta-maliyyə siyasətini nəzərdə tutan dördüncü mərhələsi

əmtəə, xidmət, kapital, işçi qüvvəsi və digər amillərə məhdudiyyətlərin olmadığı offşor zona

gömrük baryerlərinin ləğvini nəzərdə tutan vahid iqtisadi məkan•
Asiya-Sakit okean ölkələrinin iqtisadi siyasətinin işlənib hazırlanmasına dair hökumətlər arası təşkilat

azad sahibkarlıq zonası

ən yüksək inteqrasiya mərhələsinə çatmış üst-milli təşkilat

inteqrasiya qruplaşması ölkələrinin vahid siyasəti və üst-milli idarəetmə orqanlarının yaradılması

vahid iqtisadi və valyuta-maliyyə siyasəti•
gömrük baryerlərinin ləğv

üçüncü ölkələrə qarşı vahid gömrük tarifi və xarici ticarət siyasəti

yalnız ticarət baryerlərinin ləğvi deyil, işçi qüvvəsinin və kapitalın sərbəst hərəkəti

vahid valyutanın tətbiqi

işçi qüvvəsinin idxalının kvotalaşdırılması•
itifaqdaxilində gömrük məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsi

kaital idxalına nəzarətin ləğvi

üçüncü ölkələrə nisbətdə ümumi siyasətin aparılması

Sakit okean sahili ölkələri

•
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Kanada neçənci ildə «ABŞ ilə azad ticarət haqqında Razılaşma»nı imzalayıblar:

Qərbi Avropada inteqrasiya birliyi:

Latın Amerikası ölkələrində regional inteqrasiya qruplaşması

1989-cu ildə yaradılan inteqrasiya qrupunu seçin:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya nəzəriyyələrinin istiqamətlərinə aid deyil:

Erkən neoliberalizm nümayəndələri:

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri•
Afrika qitəsi

Fars körfəzi ölkələri

Latın Amerikası ölkələri

1995.0

1988.0•
1984.0

1986.0

1994.0

EEİ

AB•
NAFTA

AİA

LAİ

YUDEAK

LAİ•
NAFTA

ASEAN

ATES

YUDEAK

ATES•
ASEAN

LAİ

AB

neokeynsiançılıq

neostrukturalizm•
neoliberalizm

korporasionalizm

dirijizm

Qurnar Myurdal

Vilhelm Repke və Moris Alle•
Vilhelm Repke və Bela Balassa

Bela Balassa və Moris Alle
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Korporasionalizm məktəbinin nümayəndələri:

Strukturalizmin nümayəndələri:

Neokeynsializm nümayəndələri:

Dirijizm nümayəndələri:

Erkən neoliberalistlər tam inteqrasiya deyəndə, nəyi başa düşürlər:

Neoliberalistlərin fikrincə, dövlətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasına müdaxilə etməsi nəyə gətirib

çıxarır:

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

Qurnar Myurdal

Sidney Rolf və Yudcin Rostou•
Vilhelm Repke və Moris Alle

Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

Qurnar Myurdal•
Yan Timberqen

Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Qurnar Myurdal

Riçard Kuper•
Yan Timberqen

Vilhelm Repke

Sidney Rolf

Qurnar Myurdal

Yan Timberqen•
Vilhelm Repke və Bela Balassa

Riçard Kuper

Sidney Rolf və Yudcin Rostou

iqtisadi inteqrasiyadövlətin iqtisadi işlərdə daha az iştirak etməsinə gətirib çıxarır

fəaliyyət təbii bazar qüvvələri və azad rəqabətin təsiri əsasında baş verir•
fəaliyyət dövlətlərin iqtisadi siyasəti və mövcud milli və beynəlxalq hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilir

fəaliyyət mövcud milli və beynəlxalq hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilir

dövlətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasına müdaxilə etməsi inflyasiyanın azalmasına gətirib çıxarır

bütün cavablar düzdür

ödəmələrin pozulmasına•
inflyasiyanın azalmasına

beynəlxalq ticarətin tarazlanmasına

təsir göstərmir
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Bunlar erkən neoliberalların baxışlarının boşa çıxdığını göstərmişdir:

Daha sonrakı dövr neoliberalizminə nəyi aid etmək olar:

Korporalizmə xas olan cəhət hansıdır:

Strukturalizmə xas olan cəhət hansıdır:

Bazar mexanizminin sərbəst fəaliyyəti istehsalın inkişafı və yerləşməsində müəyyən disproporsiyalara,

gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin dərinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu sözlər inteqrasiya nəzəriyyəsinin aşağıdakı
istiqaməti nümayəndələrinə aiddir:

Hansı istiqamətin nümayəndələri beynəlxalq inteqrasiyanın iki mümkün inkişaf variantını irəli sürüblər:

düzgün cavab yoxdur

dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması•
məhz TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin
etmək iqtidarındadır

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

iqtisadi inteqrasiya dövlətin iqtisadi işlərdə daha intensiv iştirakına gətirib çıxarır•
məhz TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin
etmək iqtidarındadır

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

TMK beynəlxalq iqtisadiyyatın inteqrasiyasını, onun rasional və balanslaşdırılmış inkişafını təmin etmək
iqtidarındadır

•
dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

düzgün cavab yoxdur

iqtisadi inteqrasiya - inteqrasiya olunan ölkələrin iqtisadiyyatlarında gedən dərin struktur dəyişiklikləri
prosesinin nəticəsində yaranan keyfiyyətcə yeni inteqrasiya olunmuş məkan

•
dövlətin fəal iştirakı ilə regional dövlətlərarası ittifaqların formalaşması

sonradan milli azadlığın itirilməsi, lakin mütləq olaraq, iqtisadi məqsədlərin və siyasətin razılaşdırılması ilə
müşayət edilən inteqrasiya

mümkün qədər daha çox milli avtonomiya saxlanılmaq şərti ilə inteqrasiya

neokeynsiançılıq

strukturalizm•
korporasionalizm

erkən neoliberalizm

daha sonrakı dövr neoliberalizm

daha sonrakı dövr neoliberalizm

neokeynsiançılıq•
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Neokeynsian istiqamətinin bir növü bunlardır:

Hansı istiqamətin nümayəndələri hesab edirdilər ki, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın ən vacib problemi,

geniş beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqdan əldə edilən çoxsaylı mənfəəti məhdudiyyətlərdən qoruyub, hər bir

ölkə üçün maksimal sərbəstlik dərəcəsinin necə qorunub saxlanılmasından ibarətdir.

İqtisadi inteqrasiya nəzəriyyəsindədirijizm istiqamətinə nə aiddir?

«Pilləli inteqrasiya» və «Differensial inteqrasiya» modellərinin fərqləri:

«Pilləli inteqrasiya» və «Differensial inteqrasiya» modellərinin yaradılması səbəbləri:

İştirakçı ölkələrin iqtisadi inkişafı üçün beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın üstünlüklərinə aid deyil:

•
korporasionalizm

erkən neoliberalizm

strukturalizm

korporasionalizm

strukturalizm•
dirijizm

erkən neoliberalizm

daha sonrakı dövr neoliberalizm

daha sonrakı dövr neoliberalizm

neokeynsiançılıq•
korporasionalizm

erkən neoliberalizm

strukturalizm

düzgün cavab yoxdur

bütün cavablar düzgündür•
bazar mexanizminin inteqrasiya proseslərində həlledici rolunu inkar edirlər

beynəlxalq iqtisadi strukturların yaradılması və fəaliyyəti, inteqrasiya edilən tərəflərin ümumi iqtisadi siyasət
işləyib hazırlaması əsasında mümkündür

beynəlxalq iqtisadi strukturların yaradılması və fəaliyyəti, sosial qanunvericiliyin razılaşdırılması, kredit
siyasətinin koordinasiyası (əlaqələndirilməsi) əsasında mümkündür

düzgün cavab yoxdur

«differensial inteqrasiya» müqavilələrin bağlanması və vaxtın məhdudlaşdırılması ehtiyacını aradan qaldırır•
«pilləli inteqrasiya» müqavilələrin bağlanması və vaxtın məhdudlaşdırılması ehtiyacını aradan qaldırır

«differensial inteqrasiya» iştirakçıların vahid tərkibinin «özəyinin» yaradılmasını nəzərdə tutur

«differensial inteqrasiya»dan fərqli olaraq, «pilləli inteqrasiya»nın məqsədi - inteqrasiya proseslərinin
dərinləşməsidir

çoxlu sayda inteqrasiya qruplarının yaradılması və onların arasında rəqabətin güclənməsi səbəbindən

AB yeni ölkələrin daxil olması və onun genişlənməsi səbəbindən•
yeni ölkələrin, məsələn, Mərkəzi Amerika ölkələrinin NAFTA-nın tərkibinə daxil olması və onun genişlənməsi
səbəbindən

inteqrasiya qruplarının daxilində diffensiallaşmanın gücləndirilməsi ilə əlaqədar

«domino effekti» ilə əlaqədar
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İştirakçı ölkələrin iqtisadi inkişafı üçün beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın çatışmazlıqlarına aid deyil:

İştirakçı ölkələrin iqtisadi inkişafı üçün beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın üstünlüklərinə aiddir:

İnkişafda olan ölkələrin inteqrasiya yolunda rastlaşdığı maneələr bunlardır:

Valyuta ittifaqına xas olan cəhətlər bunlardır:

Preferensial ticarət razılaşması:

Neoliberalizm nümayəndəsi olan B.Balassunun fikrincə, inteqrasiyaların neçə mərhələsi mövcuddur:

qabaqcıl texnologiyanın yayılması

TMK-ın iştirakçı ölkələri arasında oliqopol sövdələşmə•
ölkələr arasında rəqabət artır

daha yaxşı ticarət şərtlərinin təmin edilməsi

infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə parallel olaraq, ticarətin də genişlənməsi

düzgün cavab yoxdur

ölkələr arasında rəqabət artır•
daha çox geridə qalmış ölkələr üçün bu hal ehtiyatların (istehsal amillərinin) ölkədən axınına gətirib çıxarır,
daha güclü partnyorların xeyrinə yenidən bölgü baş verir

TMK-ın iştirakçı ölkələri arasında oliqopol sövdələşmə baş verir ki, bu da qiymətlərin qalxmasına səbəb olur

çox güclü rəqabət şəraitində, istehsal həcminin (miqyasının) artırılması zamanı itki effekti baş verir

qabaqcıl texnologiyanın yayılması

bütün cavablar düzdür•
ölkələr arasında rəqabət artır

daha yaxşı ticarət şərtlərinin təmin edilməsi

infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə parallel olaraq, ticarətin də genişlənməsi

siyasi qeyri-stabillik

bütün cavablar düzdür•
inteqrasiya olunan ölkələr bir-birlərinin iqtisadiyyatlarını zəif tamamlayırlar ki, bu da inteqrasiya prosesini
məhdudlaşdırır

infrastruktur inkişaf etməyib

inkişafın səviyyə və potensialları fərqlidir

həmin beynəlxalq valyuta vahidinin emissiya mərkəzi olan vahid regional bankının formalaşması

bütün cavablar düzdür•
milli valyutaların razılaşdırılmış sərbəst dəyişməsi

iştirakçı ölkələrin Mərkəzi Bankları tərəfindən məqsədyönlü şəkildə dəstəklənən sabit valyuta məzənnələrinin
razılaşmaya əsasən təyin edilməsi

vahid regional valyutanın yaradılması

vahid makroiqtisadi siyasətin aparılması

ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətdə gömrük maneələrinin azaldılması, lakin tam olaraq aradan qaldırılmaması•
ölkələr arasında qarşılıqlı əmtəə ticarətində gömrük-tarif və bəzi qeyri-tarif maneələrinin tam olaraq aradan
qaldırılması

üçüncü ölkələrə qarşı ümumi ticarət baryerlərinin tətbiqi

dövlət başçılarının, hökumət başçılarının, nazirlərin dövrü yığıncaqlarında həyata keçirilir



02.02.2016

55/79

340

341

342

343

344

345

Neoliberalizm nümayəndəsi olan B.Balassunun fikrincə, inteqrasiyaların birinci mərhələsi hansıdır:

BİM səviyyəsi meyarına görə, inteqrasiyanın formalarını seçin:

Milli təsərrüfatların inteqrasiya səviyyəsinə görə BİM formalarını seçin

Ərazi əhatəsinə görə BİM formalarını seçin:

BİM təşəbbüskarı olan subyektlər üzrə BİM formalarını seçin:

Yuxarıdan inteqrasiya nə deməkdir:

düzgün cavab yoxdur

6.0•
4.0

2.0

5.0

ümumi bazar

preferensial ticarət razılaşması•
azad ticarət zonası

gömrük ittifaqı

siyasi ittifaq

yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya

institusional, makroiqtisadi, mezoiqtisadi, makroiqtisadi•
institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi

formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya

regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal

yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya

formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya•
azad ticarət zonası, preferensial ticarət razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar

institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi

regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal

yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya

regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal•
azad ticarət zonası, preferensial ticarət razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar

institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi

formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya

regional, subregional, regionlar arası, biregional, mulğtiregional, qlobal

yuxarıdan inteqrasiya, aşağıdan inteqrasiya•
azad ticarət zonası, preferensial ticarət razılaşması, gömrük ittifaqı, siyasi ittifaq, ümumi bazar

institusional, makroiqtisadi, mikroiqtisadi

formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya), real inteqrasiya

iki və daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

dövlət hakimiyyəti orqanları, BMT regional komissiyaları və digər beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə
başlanan inteqrasiya

•
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Aşağıdan inteqrasiya nə deməkdir:

Formal inteqrasiya (kvaziinteqrasiya) nə deməkdir:

Real inteqrasiya nə deməkdir:

İnstitusional inteqrasiya nə deməkdir:

Makroiqtisadi inteqrasiya nə deməkdir:

mikroiqtisadi subyektlər tərəfindən təşəbbüs edilən inteqrasiya

inteqrasiya prosesində ölkələr inteqrasiya müqaviləsini bağlayır, lakin təcrübədə, onu yerinə yetirmirlər

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

iki və daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

mikroiqtisadi subyektlər tərəfindən təşəbbüs edilən inteqrasiya•
dövlət hakimiyyəti orqanları, BMT regional komissiyaları və digər beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə
başlanan inteqrasiya

inteqrasiya prosesində ölkələr inteqrasiya müqaviləsini bağlayır, lakin təcrübədə, onu yerinə yetirmirlər

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

iki və daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

inteqrasiya prosesində ölkələr inteqrasiya müqaviləsini bağlayır, lakin təcrübədə, onu yerinə yetirmirlər•
dövlət hakimiyyəti orqanları, BMT regional komissiyaları və digər beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə
başlanan inteqrasiya

mikroiqtisadi subyektlər tərəfindən təşəbbüs edilən inteqrasiya

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

iki və daha çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

•
dövlət hakimiyyəti orqanları, BMT regional komissiyaları və digər beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə
başlanan inteqrasiya

mikroiqtisadi subyektlər tərəfindən təşəbbüs edilən inteqrasiya

inteqrasiya prosesində ölkələr inteqrasiya müqaviləsini bağlayır, lakin təcrübədə, onu yerinə yetirmirlər

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

milli institutların, inteqrasiya institutlarının və yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birləşmə, milli
institutların ləğvi, BİM institutlarının yaradılması və dəstəklənməsi üzrə mikro-, mezo- və makroiqtisadi
subyektlər

•
məcmu subyektlərin, o cümlədən milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqələri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası və
üstmilli makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ilkin şərtlərini yaradır

əmtəə, xidmət, istehsal amillərinin ayrı-ayrı bazarlarının inteqrasiyası və parametrlərinin bərabərləşdirilməsi

iştirakçı ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında münasibətlərin inkişafı

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

məcmu subyektlərin, o cümlədən milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqələri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası və
üstmilli makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ilkin şərtlərini yaradır

•
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Mezoiqtisadi inteqrasiya nə deməkdir:

Mikroiqtisadi inteqrasiya nə deməkdir:

Regional inteqrasiya nə deməkdir:

Subregional inteqrasiya nə deməkdir:

“Marşall planı” əlaqədar idi: (Sürət 11.03.2015 17:50:32)

milli institutların, inteqrasiya institutlarının və yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birləşmə, milli
institutların ləğvi, BİM institutlarının yaradılması və dəstəklənməsi üzrə mikro-, mezo- və makroiqtisadi
subyektlər

əmtəə, xidmət, istehsal amillərinin ayrı-ayrı bazarlarının inteqrasiyası və parametrlərinin bərabərləşdirilməsi

iştirakçı ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında münasibətlərin inkişafı

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

əmtəə, xidmət, istehsal amillərinin ayrı-ayrı bazarlarının inteqrasiyası və parametrlərinin bərabərləşdirilməsi•
milli institutların, inteqrasiya institutlarının və yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birləşmə, milli
institutların ləğvi, BİM institutlarının yaradılması və dəstəklənməsi üzrə mikro-, mezo- və makroiqtisadi
subyektlər

məcmu subyektlərin, o cümlədən milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqələri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası və
üstmilli makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ilkin şərtlərini yaradır

iştirakçı ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında münasibətlərin inkişafı

inteqrasiya prosesində BİM üzrə müqavilələr bağlanır, eyni zamanda, inteqrasiya real sektorda da inkişaf
etdirilir

iştirakçı ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında münasibətlərin inkişafı•
milli institutların, inteqrasiya institutlarının və yaxınlaşma, harmonizasiya, unifikasiya, birləşmə, milli
institutların ləğvi, BİM institutlarının yaradılması və dəstəklənməsi üzrə mikro-, mezo- və makroiqtisadi
subyektlər

məcmu subyektlərin, o cümlədən milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqələri, onların makroiqtisadi
xarakteristikalarının dinamikasının sinxronlaşdırılması. Bu, milli makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası və
üstmilli makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ilkin şərtlərini yaradır

əmtəə, xidmət, istehsal amillərinin ayrı-ayrı bazarlarının inteqrasiyası və parametrlərinin bərabərləşdirilməsi

inteqrasiya prosesi bütün dünya iqtisadiyyatını əhatə edir

bir neçə milli təsərrüfat inteqrasiya olunur•
inteqrasiya birliyinin tərkibində daha kiçik inteqrasiya birlikləri formalaşır

iki inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur (blok-blok) və ya inteqrasiya birliyi və digər bir regiondan ölkə
inteqrasiya olunur (blok-ölkə)

ikidən çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

inteqrasiya prosesi bütün dünya iqtisadiyyatını əhatə edir

inteqrasiya birliyinin tərkibində daha kiçik inteqrasiya birlikləri formalaşır•
bir neçə milli təsərrüfat inteqrasiya olunur

iki inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur (blok-blok) və ya inteqrasiya birliyi və digər bir regiondan ölkə
inteqrasiya olunur (blok-ölkə)

ikidən çox inteqrasiya birliyi inteqrasiya olunur

Müttəfiq ölkələrə hərbi yardım ilə

Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə•
Avroatomun yaranması ilə
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“Marşall planı” həyata keçirilmişdir: (Sürət 11.03.2015 17:50:35)

“Şuman planına” daxil deyildir: (Sürət 11.03.2015 17:50:38)

“Vaşinqton konsensusunun” prinsipləri hansı iqtisadi nəzəriyyəyə söykənir? (Sürət 11.03.2015 17:50:41)

90-cı illərin əvvəllərində bir sıra ekspertlər Yaponiyanı “batan günəş” ölkəsi kimi xarakterizə etməyə
başladılar. Bu nə ilə əlaqədar idi? (Sürət 11.03.2015 17:50:44)

Aİ haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır (Sürət 11.03.2015 17:50:47)

Asiya və Amerika dövlətlərinin daxil olduğu inteqrasiya əməkdaşlığı sahəsində mövcud olan ən böyük
iqtisadi təşkilat hansıdır? (Sürət 11.03.2015 17:50:59)

Aşağıda adı çəkilən hansı Avropa ölkəsi tranzitiv ölkə sayılır? (Sürət 11.03.2015 17:51:02)

Ümumi bazarın yaradılması ilə

1946-1955-ci illərdə

1945-1950-cı illərdə•
1950-1960-cı illərdə

1951-1970-cı illərdə

Ümumi bazarın yaradılması ideyası

BENİLYUKS gömrük ittifaqının yaradılması təklifi•
Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaradılması ideyası

Almaniya və Fransanın kömür və metallurgiya sənayesinin idarə edilməsinin fövqəl milli orqana verilməsi
təklifi

Neokonservatizm

Neoliberalizm•
Marksizm

Neoinstitsionalizm

Yapon iqtisadiyyatına xarici apitalın təsiri ilə

Məcmu daxili məhsulun dinamiasının aşağı düşməsi ilə•
İşsizliyin artması ilə

Cinayətkarlığın çoxalması ilə

Qırmızı Kitaba müvafiq olaraq

Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq•
Ağ Kitaba müvafiq olaraq

Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq

Aİ

ATES•
NAFTA

İƏİT

Danimarka

Macarıstan•
Hollandiya
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Aşağıda adı çəkilən Mərkəzi Asiya ölkələrindən hansı türkdilli ölkə deyil? (Sürət 11.03.2015 17:51:05)

Aşağıda adı çəkilən ölkələrdən hansı Cənub-Şərqi Asiya regionuna daxil deyildir? (Sürət 11.03.2015

17:51:08)

Avrovalyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır? (Sürət 11.03.2015 17:51:19)

Azərbaycan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil? (Sürət 11.03.2015 17:51:31)

BMT sistemində təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişafı məsələləri ilə məşğul olur: (Sürət 11.03.2015
17:51:34)

BMT tərkibində xüsusi proqramlara aid deyil: (Sürət 11.03.2015 17:51:37)

Qərbi Avropa ölklələrində sabit valyuta zonası yaradılmışdır: (Sürət 11.03.2015 17:51:54)

Belçika

Türkmənistan

Tacikistan•
Qazaxıstan

Özbəkistan

Vyetnam

Şri-Lanka•
Tailand

Laos

1960-cı illərin sonlarında

1950-ci illərin sonlarında•
1930-ci illərdə

Dərhal II Dünya müharibəsindən sonra

GKO

AB•
MDB

GUAM

EKOSOS

YUNESKO•
BƏT

BVF

YUNEP

ESKATO•
BMTİP

YUNİDO

80-cı illərin ortasında

90-cı illərin əvvəllərində•
90-cı illərin sonlarında
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Qərbi Avropada vahid iqtisadi məkanın yaradılması məqsədi hansı sənəddə qeydə alınmışdır? (Sürət

11.03.2015 17:51:58)

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil: (Sürət 11.03.2015
17:52:01)

MERKOSUR-iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyildir: (Sürət 11.03.2015 17:52:04)

Vahid Avropa Aktının qəbul edilməsindən sonra Avropa İttifaqının üzv ölkələrində inteqrasiya prosesləri

aşağıdakı sahələr üzrə güclənmişdir (Sürət 11.03.2015 17:52:16)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsində inteqrasiyanın inkişafı neçə mərhələyə bölünür? (Sürət 11.03.2015 17:52:54)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsndə hansı mərhələ inteqrasiyanın inkişafının 1-ci mərhələsi sayılır? (Sürət
11.03.2015 17:52:58)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsndə hansı mərhələ inteqrasiyanın inkişafının 2-ci mərhələsi sayılır? (Sürət

70-ci illərin sonunda

Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaranması müqaviləsində

Vahid Avropa Aktında•
Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqaviləsində

AVRATOM-un yaranması müqaviləsində

Rumıniya

Macarıstan•
Gürcüstan

Ukrayna

Paraqvay

Venesuela•
Argentina

Braziliya

Ailə təhlükəsizliyi

Makroiqtisadiyyat•
Mədəniyyət

İdman

3.0

5.0•
2.0

7.0

4.0

Siyasi birlik

Azad ticarət zonası•
Gömrük İttifaqı

Ümumi bazar

İqtisadi Birlik
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11.03.2015 17:53:01)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsndə hansı mərhələ inteqrasiyanın inkişafının 3-cü mərhələsi sayılır? (Sürət

11.03.2015 17:53:04)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsndə hansı mərhələ inteqrasiyanın inkişafının 4-cü mərhələsi sayılır? (Sürət
11.03.2015 17:53:07)

Müasir Bİİ nəzəriyyəsndə hansı mərhələ inteqrasiyanın inkişafının 5-ci mərhələsi sayılır? (Sürət
11.03.2015 17:53:09)

“Ərəb Məğribi” İttifaqına daxil olan ölkələr hansılardır? (Sürət 11.03.2015 17:53:28)

1988-ci ildə azad ticarət zonasının yaradılması barədə NAFTA razılığı imzalandı: (Sürət 11.03.2015
17:53:38)

Ümumi bazar

Gömrük İttifaqı•
Azad ticarət zonası

İqtisadi birlik

Siyasi birlik

Siyasi birlik

Ümumi Bazar•
Azad ticarət zonası

Gömrük İttifaqı

İqtisadi birlik

Siyasi birlik

İqtisadi birlik•
Azad ticarət zonası

Gömrük İttifaqı

Ümumi Bazar

Ümumi bazar

Siyasi Birlik•
Azad ticarət zonası

Gömrük İttifaqı

İqtisadi Birlik

Küveyt, Konqo, MAR, Tunis

Əlcəzair, Liviya, Mavritaniyta, Mərakeş, Tunis•
Küveyt, Qatar, Konqo

Çad, MAR, Ekvatorial Qvineya

Qabon, Kamerun, Konqo

ABŞ və Braziliya arasında.

ABŞ və Kanada arasında;•
Meksika və ABŞ arasında;

Kanada və Meksika arasında;

Meksika, Kanada və ABŞ arasında;
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1988-ci ildən, Meksikaya qoyulan xarici investisiyarın 80%-i hansı ölkə tərəfindən qoyulmuşdur? (Sürət

11.03.2015 17:53:42)

1991-ci il Seul deklarasiyasında göstərilmiş,” ATES” Forumunun fəaliyyat hədəfləri; (Sürət 11.03.2015
17:53:47)

Afrikada inteqrasiya prosesləri nə vaxt başlayıb? (Sürət 11.03.2015 17:53:55)

ASEAN investisiya zonasının formalaşdırılması haqqında müqavilə imzalanib: (Sürət 11.03.2015
17:54:04)

ASEAN- nın 1967-ci il Bankok deklarasiyasında müəyyən olunmuş əsas məqsədləri: (Sürət 11.03.2015
17:54:08)

ASEAN-a daxil olan ölkələr qrupunu seçin: (Sürət 11.03.2015 17:54:11)

Latın Amerikası ölkələri

ABŞ•
Kanada

Yaponiya

Almaniya

investisiya liberizasiyasının keçirilməsi

bütün cavablar düzdür•
ölkələrin yüksək iqtisadi qarşılıqlı asılılığını nəzərə alaraq ticarətin çoxtərəfli sisteminin bərkidilməsi

ticarət liberizasiyasının keçirilməsi

ölkələrin iqtisadi artımına kömək

XIX əsrin 70 ci illərinin əvvəllərində

XX əsrin 60- cı illərinin əvvəllərində•
XIX əsrin 60- cı illərinin əvvələrində

XX əsrin 90- cı illərinin sonlarında

XIX əsrin 90- cı illərinin sonlarında

1992.0

1998.0•
2005.0

1993.0

1991.0

əhalinin sosial rifahının artırılması, milli iqtisadiyyatların yaxınlaşdırılması

Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində hərbi- siyasi stabillik; gömrük birliyinin yaradılması, ölkələrin iqtisadi artimina
köməklik

•
ümumi məhsul, xidmət, kapital bazarının yaradılması

iqtisidadi, valyuta və siyasi birliyin formalaşdırılması

10 il ərzində ticarət vasitəsilə tariflərin ləğv olunaraq azad iqtisadi zonanın yaradılması

Çin, Kamboca, Sinqapur

Kamboca, İndoneziya, Tayland, Malayziya•
Sinqapur, İndoneziya, Hindistan, Tayland

Tayland, Laos, Çin, Malayziya
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ASEAN-a hansı ölkələr daxildir? (Sürət 11.03.2015 17:54:15)

ASEAN-ın ali orqanıdır: (Sürət 11.03.2015 17:54:19)

ASEAN-ın Baş qərargahı hansı şəhərdə yerləşir? (Sürət 11.03.2015 17:54:22)

Dirijit konsepsiyasının mahiyyəti : (Sürət 11.03.2015 17:55:35)

Federativ konsepsiyanın əsasları : (Sürət 11.03.2015 17:55:38)

Gömrük birliyi konsepsiyası nəyi irəli sürür? (Sürət 11.03.2015 17:55:45)

Bruney, Avstraliya, Tayland, Malayziya

Sinqapur, Bruney, Cənubi Koreya

Bruney, Vyetnam, Filippin•
İndoneziya, Vyetnam, Yeni Zenlandiya

Tayland, Vyetnam, Çin

Sinqapur, Yaponiya, Yeni Zenlandiya

Üzv ölkələrin rəhbərlərinin Şurası

Üzv ölkələrin liderlərinin sammiti•
Üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri

Üzv ölkələrin maliyyə nazirləri

Üzv ölkələrin səfirləri

Seulda

Cakartada•
Sinqapurda

Kanberrada

Tokioda

digər hökümətlərin milli iqtisadiyyata qarışması

inteqrasiyanın, hökumətin qarşılıqli əlaqəsinin nəticəsi və prosesi kimi əsaslandırılması•
hökumətin iqtisadiyyata qarışmaması

vahid iqtisadi məkanın və vahid gömrük sahəsinin yaradılmasının vacibliyinin qeyd olunması

yeni artım mənbələrinin yaradılması məqsədilə 2 və daha çox ölkənin təsərrüfatlarının birləşdirilməsi

iki – üç lokomotiv ölkə varlığı və onlarda inteqrasiya məkanının forlamaşması

interasiyanı iqtisadi və siyasi yox, federativ kimi qiymətləndirir•
vahid regional istehsalat komplekslərinin formalaşmasına kömək edir

vahid iqtisadi zonanın və gömrük birliyinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edir

inteqrasiyanı, hökumətin əməkdaşlığının nəticəsi və prosesi kimi əsaslandırır

digər hökümətlərin milli iqtisadiyyata qarışması

vahid iqtisadi məkanın və vahid gömrük sahəsinin yaradılmasının vacibliyi•
inkişaf etməkdə olan ölkələrin səviyyəsinə çatmaq üçün , kasıb, inkişaf etməmiş ölkələrin öz bazarlarının
birləşdirməsi

yeni artım mənbələrinin yaradılması məqsədilə 2 və daha çox ölkənin təsərrüfatlarının birləşdirilməsi

vahid regional istehsal kompleklərinin yaradılmasının vacibliyi
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Göstərilən ölkələrdən hansı Asiya-Sakit Okean regionuna aid deyil? (Sürət 11.03.2015 17:55:58)

Hansı nəzəriyyə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə aiddir? (Sürət 11.03.2015 17:56:07)

Kanada və ABŞ arasında ticarətin əsasını təşkil edir: (Sürət 11.03.2015 17:56:26)

Latın dilindən tərcümədə - integratio- terminin mənası: (Sürət 11.03.2015 17:56:33)

MERKOSUR-un yaranma sazişində nəzərə alınmışdır: (Sürət 11.03.2015 17:56:41)

NAFTA – nın yaradılmasından sonra gəlirlərin zəmanətli artması Amerika iqtisadiyyatının bu sektorunda

gözlənilir: (Sürət 11.03.2015 17:56:59)

NAFTA-nın fərqli xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Sürət 11.03.2015 17:57:48)

Çin , Rusiya

Danimarka, Hollandiya•
Avstraliya, Rusiya

İndoneziya, Filippin

Çin, İtaliya

Dirijizm nəzəriyyəsi

“bərabərsürətli inteqrasiya”nəzəriyyəsi•
təqibetmə inkişafı nəzəriyyəsi

“öz gücünə kollektiv dayaq” nəzəriyyəsi

gömrük birliyi nəzəriyyəsi

gübrə

avtomobil və nəqliyyat avadanlıqları•
elektronika

inşaat materialları

kənd təsərrüfatı malları

elementlərin ayrı – ayrı hissələrə bölünməsi

ayrı ayrı hissələrin bir bütöv halında birləşdirilməsi•
təkmilləşditilmə

idarəetmə

beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi

Gömrük rüsumlarının tətbiqi

Bütün rüsum və tariflərin ləğvi•
Üzv ölkələrin ticari-siyasi münasibətlərinin tənzimlənməsi

İqtisadi inkişaf

Latın Amerikasının bütün ölkələrində azad ticarət

avtomobil ehtiyyat hissələri

yuxarıda sadalanmışların hamısı•
elektronika istehsalı

kompyuter təchizatı

inşaat materialları
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İnteqrasiya proses kimi nəyi əks etdiriir?

İnteqrasiyanın iqtisadi əsasını təşkil edir:

«Inkişaf səviyyəsinin yaxınlaşdırılması» hansına aiddir

Iqtisadi inteqrasiyanin məqsədi

Siyasi, milli və mədəni uygunluq

Davamlı iqtisadi inteqrasiya nəticə etibarilə gətirib cıxarir:

Beynəlxalq əmək bölgusu və kooperasiya

ABŞ-ın UDM-nin təqribən 85% və digər 3 ölkənin istehsalının assimetrik xarakteri;

Kanada və Meksika arasında yükaək iqtisadi münasibətlərin olmaması.•
Üzv ölkələrin qarşılıqlı əməkdaşlığı əsasında iqtisadi, sosial, mədəni inkişafın sürətlənməsi;

Yüksək inkişaf etmiş (ABŞ və Kanada) və inkişaf etməkdə olan Meksika arasında inkişaın surətinin
assimetriyası;

İkitərəfli iqtisadi əlaqələrin intensivlik assimetriyası (ABŞ-Kanada, ABŞ-Meksika)

Bölunmə

Yaxınlaşma•
Kənarlaşma

Birləşmə

Məhsul istehsalı

Bunların hər biri•
Mallarla ticarət

Əmək bölgüsü

Inteqrasiyanın şərti

Inteqrasiyanın məqsədi•
Inteqrasiya metodu

Inteqrasiyanın mahiyyəti

Duzgün cavab yoxdur

Strateji və rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi•
İri miqyaslı istehsal

Müqayisəli üstunluklər prinsipinin reallaşdırılması

İntegrasiyanın nəticəsidir

İnteqrasiyanın sərtidir•
İnteqrasiyanın məqsədidir

İnteqrasiyanın mahiyyətidir

Kapitalın və istehsalın beynəlmiləlləşməsi (3)

1 və 3 dogrudur•
İstehsal münasibətləri inkisaf edir (1)

Səyeləşmə (2)

İntegrasiyanın sərtidir

•
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Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir?

Dərin əmək bölgüsü və davamlı qarşılıqlı əlaqə əsasında istehsalın yuksək beynəlmıləlləsməsi səviyyəsi

nəyi ifadə edir?

Qonsu ölkələrin iqtisadiyyatlarının davamlı iqtisadi əlaqələr əsasında tamamlanması , makro və mikro
səviyyədə vahid təsərrüfat sistemidək yüksəlməsi sosial-iqtisadi hadisə kimi nə deməkdir?

Mal, xidmət, istehsal amilləri və informasiyaların hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması üzrə iki

və çox ölkənin iqtisadi siyasəti

Resurslar və təsir sferaları ugrunda mübarizənin güclənməsi dövlətlərin hansı formada yaxinlaşmasini
zəruri edir?

Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlələ təyin edilə bılər:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın səviyyələrinə aiddir:

İntegrasiyanın əsasıdır•
İntegrasiyanın mahiyyətidir

Inteqrasiyanın məqsədidir

Regionlasma mexanizmi kimi

Bunların hər biri•
Qloballaşma prosesinin tərkib hissəsi kimi

BİM-in forması kimi

Bunların hec biri

Beynəlxalq iqtisadi integrasiya•
Beynəlxalq əmək bölgüsü

Beynəlxalq mübadilə

Cavablar dogru deyil

Beynəlxalq iqtisadi integrasiya•
İqtisadi durgunluq

İqtisadi asılılıq

Cavablar dogru deyil.

İqtisadi integrasiya•
Proteksionizm

İqtisadi yardım

İnvestisiya axınlarının istiqamətinə təsir etmək

Butun cavablar dogrudur•
Ticarət və siyasi birlikləri zəruri edir

Rəqib kompaniyaların strategiyasina təsir etmək

Istehsal amillərinin sərbəst döv etməsi

Bütün cavablar dogrudur•
Milli qanunvericiliyin unifikasiyası

Vahid iqtisadi, maliyyə və sosial siyasətin həyata kecirilməsi
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İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam əks etdirən dogru cavab hansıdır:

Dünya ölkələrinin milli təsərrüfatlarının yüksək səviyyəli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması prosesi

aşagıdakılardan hansının mahiyyətinə uygun deyil:

İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamətını təşkil edir:

İqtisadi inteqrasiyanın əsas xüsusiyyətini əks etdirir:

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:

Azad ticarət və Gömruk İttifaqı hansı inteqrasiya situasiyasına aiddir:

Azad ticarət və Gömruk İttifaqı arasındakı fərqi göstərin:

Cavablar dogru deyil

Mikro və makro səviyyə•
Mikro səviyyə

Makro səviyyə

Kontinental

Regional və beynəlxalq•
Regional

Beynəlxalq

Elmi –texniki kooperasiya

Beyin axını•
İnteqrasiya

İqtisadi İttifaq

Cavablar dogru deyil

İstehsal və tədavül inteqrasiyası•
TMK

Konsorsium

Dönməzlik

Bütün cavablar dogrudur•
Qarsılıqlı uygunluq

Yaxınlaşma

Azad Ticarət

Bunların hər biri•
İqtisadi İttifaq

Gömrük İttifaqı

Bunların hər birinə

Ticarət inteqrasiyası•
Umum bazar

Siyasi inteqrasiya

Bütün cavablar dogrudur

•
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Gömruk İttifaqı səviyyəsinə hansı uygun gəlir:

Ümum Bazar səviyyəli integrasiya nə deməkdir:

İqtisadi və valyuta ittifaqı nə deməkdir:

Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:

Iqtisadi inteqrasiyanın siyasi-hüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:

Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nəzəriyyəsinə aid edilir:

Gömrük İttifaqı konsepsiyası iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:

Regiona daxil olmayan ölkələrə münasibətdə vahid ticarət siyasəti amili•
Fərqli valyuta münasibətləri

Ticarət maneələrinin aradan qaldırılması

Vahid gömrük ərazisi

Hər biri uygundur•
Azad ticarət funksiyaları

Vahid ticarət siyasəti

Daha yüksək səviyyəli yaxınlaşma

Butun bunlar dogrudur•
Gömrük İttifaqı funksiyası və istehsal amillərinin blokdaxili sərbəst hərəkəti

Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası

Bunların hec biri

Sosial-iqtisadi və valyuta siyasətinin razılaşdırılması•
Azad ticarət zonasının yaradılması

Gömrük ittifaqinın yaradılması

İstehsal amillərinin sərbəst hərəkətı

İqtisadi ittifaqın yaradılması və ümumi təhlükəsizlik siyasətinin həyata kecirilməsi•
Vahid ticarət siyasəti

Gömrük maneələrinin aradan qaldırılması

Bunların hər biri

Plüralist konsepsiya•
Marksist konsepsiya

Ticarət konsepsiyası

Bunların hər biri

Funksional –sahəvi•
Ümumiləşdirici

Federalist

Struktur

Funksional•
Valyuta ittifaqı
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Neofuksionalist konsepsiya və plüralist konsepsiya aiddir:

Mal, xidmət və istehsal amillərinin hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması ilə iki və çox öıkənin

iqtisadi münasibəti

1951-ci ildə AVROPA POLAD VƏ KÖMÜR BİRLİYİ-nin yaradılması haqqinda müqavilənin
istirakçıları

Avropa Birliyi aşagıdakı inteqrasiya qruplaşmalarının bütünləşməsi ilə 1958 –cı il müqaviləsi nəticəsində

formalaşdı:

Maastrixt müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra regional qruplaşmanın rəsmı adı

Avropa İttifaqının büdcəsinin formalaşması mənbələri

Avronun nəgd dövriyyəsi vahid formada nə vaxt tətbiq edildi

Dirijist

Federalist konsepsiya

Siyasi-hüquqi konsepsiyalara•
Bazar-institutsional konsepsiya

Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına

Konsorsium

Iqtisadi tamamlanma•
Asılılıq

Kooperasiya

Fransa, Belçika, Niderland

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

AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya

Avropa Iqtisadi Birliyi və Benilüks

Avropa Polad və Kömür Birliyi, Avropa Iqtisadi Birliyi və AvroAtom•
Avropa Iqtisadi Birliyi və Avropa Polad və Kömür Birliyi

AvroAtom və Avropa Polad və Kömür Birliyi 3

Avropa Iqtisadi Birliyi

Avropa İttifaqı•
Merkosur

AND paktı

MDM –in 1,2-1,3% səviyyəsində üzvlük haqqları

Bunların hamısı•
Gömrük rüsumları

Əlavə dəyər vergisi

2011-ci il maliyyə böhranı zamanı

2002ci il iyun•
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Nazirlər Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir

Hökumət başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu organıdır

Vahid kənd təsərrüfatı siyasəti Avropada integrasiyanın hansı mərhələsinin əsasını təşkil etmişdir

Maastrixt müqavıləsi hansı sferalari əhatə etməklə inteqrasiyanı dərinləsdirmisdir

NAFTA müqaviləsi nəzərdə tuturdu

Asiya Sakit Okenı Iqtisadi Əməkdaşlıgı çərçisində inteqrasiya prinsipləri yönəıdilmişdir

Avropa birliyinin birinci genislənməsi hahsı ölkəni əhatə etdi

1999.0

2002-ci ilin əvvəli

İcraedici

Siyasi•
Humanitar

Köməkci

Avroparlament

Ali siyasi•
Komissiya

İcraedici

Hər biri

İqtisadi ittifaq•
Preferresial sazişlər

Azad ticarət

Daxili işlər və ədliyyə sahəsində vahid siyasət

Hər biri•
Avropa daxili bazarı və vahid valyuta

Vahid xariçi və müdafiə siyasəti

Birgə arbitraj komissiyasının yaradılması

Hər biri•
2010-çu iədək gömruk rüsümlarının ləgvi

Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması

Dünyada iri miqyaslı azad ticarət zonasının yaradılması

Hər biri•
Reqionda inkisafın dəstəklənməsi

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

Böyük Britaniya

Hər biri•
Danimarka

İrlandiya
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Yunanıstan hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislənməsində üzvlüyə daxil oldu

İspaniya Avropa birliyinin neçənci genişlənməsinə aid edilir

Portugaliya və İspaniya Avropa birliyinə daxil olduqdan sonra birlik üzvlərinin sayı necə oldu

Dördüncü genişlənmədə Avropa Birliyini üzvlərinin sayı

1995-ci il Avropa Birliyinin necənçi genişlənməsidir

1995-ci ildə Avropa Birliyinin genişlənməsi hansı ölkəni əhatə etmişdir

Beşinci genişlənmə Aİ üzvləri sayı

Beşincı genişlənmə neçə yeni Aİ üzvlərini əhatə etdi

Bolqarıstan və Çexiya

Heç biri•
Portugaliya və İtaliya

Irlandiya və Polşa

Heç biri

Üçüncü•
Birinci

İkinci

11.0

12.0•
17.0

9.0

9.0

15.0•
12.0

11.0

Üçüncü

Dördüncü•
Birinci

İkinci

Avstriya

Hər biri•
İsveç

Finlandiya

17.0

25.0•
15.0

10.0

4.0

•
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Sloveniya və Baltikyanı dövlətlər Avropa Birliyinə hansı geenişlənmə mərhələsində daxil olmuşlar

Altıncı genişlənmə mərhələsi hansı ölkələrin üzvlüyü ilə baş verdi

Hal-hazırda Avropa İttifaqina yeni genişlənmə ərəfəsində üzvlüyə namizəd olan ölkə hansıdır?

Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında inteqrasiya əməkdaşlıgı hansı səviyyədədir

«Şərq tərəfdaşlığı» təşəbbüsü hansı ölkələri əhatə edir

Azərbaycan və Aİ arasinda sıx əlaqələrin yaradılmasının hüquqi bazasını hansı sənəd təşkil edir

Azərbaycan qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uygunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı hansı
istigamaətləri nəzərdə tutur

10.0•
5.0

2.0

3-cü

5-ci•
4-cü

7-ci

Çexiyanın

Bolgarıstan və Rumıniyanın•
Üç Baltikyanı dövlətin

Rumıniyanın

Slovakiya

Xorvatiya•
İsveç və İsveçrə

Sloveniya

Ümum bazar

Gömruk Birliyi•
Azad ticarət

Valyuta zonası

Ukrayna və Gürcüstan

Bütün göstərilənlər•
Azərbaycan və Ermənistan

Moldova və Belarus

Bunların heç biri

Asssosasiya Sazişi•
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi

Azad ticarət sazişi

Bunların hec biri

15 sahə və 126 normativ-hügugi akta uygunlaşdırmanı•
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Azərbaycanin Aİ-yə integrasiyası üzrə Dövlət Komissiyası nə vaxt yaradılmışdır

Aİ və Azərbaycan arasında yardimlar sahəsində əməkdaşlıg programları hansılardır?

Azərbaycanda Avropa İttifaqının 2007-ci ildən yardımlar sahəsində yeni tətbig olunan Avropa qonşuluq
və Tərəfdaşlıq Alətinə (AQTA)-ya hansılar daxildir?

1999-cu ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə hansılar daxildir?

2009 və 2011-ci ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə aid deyil

Avrozonaya eyni vaxtda daxil olmayan ölkələri göstərin

Avstriya və Belçika hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olmuşlar:

Ticarət əməkdaşlıgını

İnvestisiya və neft ixracını

2011.0

2005.0•
1991.0

1994.0

Bunların hamısı

TASIS•
Əsrin müqaviləsi

Bakı-Tbilisi – Ceyhan

TAİEX və SİGMA

Hər biri•
Büdcəyə dəstək

Tvinniq

Almaniya və Yunanıstan

Finlandiya və Portugaliya•
Almaniya və Sloveniya

Yunanıstan və Portugaliya

Hər biri

Avstriya•
Estoniya

Slovakiya

Belçika, İspaniya və Almaniya.

Göstərilənlərə aid deyil•
Luxemburg və Niderland

Kipr və Malta

Finlandiya, Portugaliya və Malta

Ispaniya və İrlandiya•
Sloveniya və Almaniya
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Avrozonaya aid olmayan ölkəni göstərin

1999-çu il Aİ-nın neçə üzvü Avrozonaya daxil oldu

Danimarka Avrozonaya hahsı ölkələrlə eyni vaxtda daxil oldu:

Hal-hazırda Avrozonaya daxil olmaga hazırlaşan öıkə hansıdır

European Currency Unit-in Avrointegrasiyada hansı rolu vardır

Avrozona integrasiyası məkan kimi miqyasca necə xarakterizə olunur

Fransa Avroxonaya nə zaman daxil olmuşdur

Avrozonaya 2011-çi ildə daxil olan ölkəni göstərin

Finlandiya, İtaliya və Estoniya

portugaliya və Luxemburg

İsveç və Latviya•
İrlandiya və Kipr

Slovakiya və Yunanıstan

9.0

11.0•
15.0

17.0

İtaliya

Göştərilənlər düzgün deyil•
İsveç

Norveç

İtaliya

Latviya•
Danimarka

Böyük Britaniya

Göstərilənlərə uygun deyil.

Hazirda praktiki rol və əhəmiyyət daşımır•
Avro zonada yeni sistem rolunu oynayır

Avro zonada valyuta sisteminin əsası kimi

27 ölkə və 430 mln əhali

17 ölkə və 330 mln əhali•
19 ölkə və 280 mln əhali

17 ölkə və 310 mln əhali

2002-ci ildə Avro pul nisanlarınin geniş nagd dövriyyəsi həyata kecirilərkən

1999-çu ildə•
Maastrixt mügaviləsini imzalamaqla

2008-ci ildə
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Maastrixt kriteriyalarina uygun olanı göstərin

Avrozonada iqtisadi böhran nəticəsində Valtuta İttifaqinqan çıxma üzv ölkə hansı probleməri daha da

aktuallaşdira bilər

2008-ci ildə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olan ölkələri göstərin

Xirda pul nisanları (monet) formasinda Avro nə zaman dövriyyəyə daxil edildi:

C ölkəsi A və B –nin daxil oldugu Azad Ticarət zonasına üzv olarkən D ölkəsi ilə idxala 15 %-li advalor
rüsum tətbig edirdi. Azad Ticarət zonası ölkəıəri tərəfindən advalor rüsumların 2 dəfə azaldilması C-nin D-dən

idxalina necə təsir edər

Ticarət səraiti necə giymətləndirilir

Litva

Estoniya•
Kipr

Latviya

Bunların hec biri

Budcə kəsiri, xarici borc və makro igtisadi siyasət•
Yenı genislənmə ölkələri

Aqrar proteksionizm

Xarici borcun səviyyəsi

1 və 3•
Valyuta kurslarinın saxlanması

Ticarət asılılıgı

İspaniya və Portuqaliya

Malta və Fransa

Yunanıstan və Kipr.

Kipr və Malta•

2010.0

2002.0•
2009.0

2001.0

Ticarət şəraiti yaxşilasar.

Azad Ticarət Zonasi C-D arasında ticarət siyasətinə təsir göstərmır•
İdxal 2 dəfə ucuzlasar

C-D arasinda ticarət əlagələri azalar

Hər biri

İdxal və ixrac giymətlərinin nisbəti əsasında•
ÜDM-də xarici ticarətin payı əsasında

Xarici borcun ticarət dövriyyəsinə nisbəti əsasında
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ETT stimullaşdırılması, məhsul vahidinə xərclərin azaldilması integrasiyanın hansı effektinə aid olunur

Ücüncü ölkələrlə ticarətin azalması və regiondaxılı ticarətin genişlənməsi integrasiyanın hansı effektinə aid
olunur

Qazaxıstan Rusiya ilə inteqrasiya əməkdaşlıgı forması:

ÜTT üzvlüyü şəraitində gömrük ittifaqına daxil olma

Rusiya və Belorusiya MDB-nin bütün ölkələri ilə ticarət əlaqələri necə həyata keçirilir?

Azərbaycan MDB çərçivəsində inteqrasiya əməkdaşlığının səviyyəsi

ÜTT-yə daxilolma regional inteqrasiya üçün nəyi zəruri edir:

İkitərəfli ticarət əlaqələri blokdaxili ticarətin prinsipləri ilə necə tənzimlənir?

Heç biri

Dinamik•
Ticarət

Domino

Hec biri

Statik•
Dinamik

Domino

Heç biri

Gömrük ittifaqı•
Azad ticarət

Prefrensial saziş

Ticarət maneələri azaldılır

Ticarət rejimi liberallaşır•
Ticarət rejimi əvvəlki tək qalır

Heç nə dəyişmir

Sərbəst valyuta prinsipi ilə

Vahid ticarət prinsipləri bütün MDB ölkələrinə aid deyil•
Vahid ticarət rejimi əsasında

Azad ticarət prinsipləri ilə

Heç biri

Azad ticarət•
Ümumbazar

Gömrük ittifaqı

Hər biri

Azad rəqabət prinsiplərinin təmini•
Investisiyaların liberallaşdırılması

Ticarət maneələrinin tətbiqi
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Avrozonadan çıxma makroiqtisadi situasiyaya necə təsir edə bilər?

Rusiya və Azərbaycan ticarət əlaqələri MDB prinsipləri ilə necə tənzimlənir:

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında inteqrasiya münasibətləri MDB çərçivəsində hansına uyğundur?

Rusiya ÜTT üzvlüyü şəraitində Azərbaycanla ticarət əlaqələri hansı istiqamətdə dəyişər?

Aşağıdakılardan hansıları birbaşa olaraq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin ümumiləşdirici nəzəriyyələrinə

aiddir? 1. Struktur konsepsiyası; 2. Federalist konsepsiya 3. Bazar-institusional konsepsiyası; 4. Funksionalist
konsepsiya. 5. Dirjinist konsepsiya; 6. Plüralistkonsepsiya.

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı federalist konsepsiyanın tərəfdarıdır?

Heç biri

Üçüncü ölkələrlə ticarət maneələri tətbiq olunur•
Üçüncü ölkələrlə ticarət sərbəstləşdirilir

İntellektual mülkiyyət hüququ təmn olunur

Rəqabət üstünlüyü azalar

Xarici borc artar•
Iqtisadi artım təmin olunar

Rəqabət üstünlüyü artar

Hər biri

Ticarət maneələrinin qarşılıqlı ləğvi əsasında•
Gömrük ittifaqı şərtləri əsasında

Azad investisiya rejimi əsasında

Ümümbazar

Qarşılıqlı əsasda ticarət maneələrinin azaldılması•
Preferensial saziş

Gömrük ittifaqı

Hər biri

Xarici sərmayələr üçün məhdudiyyət qoyulan sahələr azaldılır•
Investisiyalar sərbəstləşir

Gömrük ittifaqı şərtləri tətəbiq olunur

2, 3, 4

1, 3, 5•
2, 4, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

K. Marks

A. Etsioni•
A. Smit

Ç. Pentland

C. Keyns
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Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı neofunksionalist konsepsiyanın əsas istinad nöqtəsi hesab edilir?

Aşağıdakılardanmüəlliflərdən hansılarıvalyuta inteqrasiyası nəzəriyyəsinin əsas tərafdarları kimi çıxış
edirlər? 1. R. Mandell 2. Ç. Pentland 3. T. Şitovski 4. Etsioni 5. E. Xaas

Aşağıdakı nəzəriyyələrdən hansı valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına aiddir?

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı plüralist konsepsiyanın tərəfdarıdır?

Marksist konsepsiyasına görə iqtisadi inteqrasiyanın neçə mərhələsi mövcuddur?

İqtisadi inteqrasiya proseslərinin nəzəri təhlilinin klassik mərhələsi hansı tarixi dövrü əhatə edir?

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi inteqrasiya prosesinin əsas həlqələrinə aiddir?

«Məhsulun həyat dövrü» nəzəriyyəsi

«Mütləq üstünlüklər» nəzəriyyəsi•
«Optimal valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

«Maraqlı qruplar» nəzəriyyəsi

«Valyuta birliyi» nəzəriyyəsi

3.4

1.3•
1, 2

4.5

1.5

«Valyutadiversifikasiyası» nəzəriyyəsi

«Optimal valyuta zonaları» nəzəriyyəsi•
«Sabit valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

«Maraqlı qruplar» nəzəriyyəsi

«İkili valyuta zonaları» nəzəriyyəsi

K. Marks

K. Doyq•
Q.Mürdal

Ç. Pentland

A. Tyonbi

2mərhələsi

3 mərhələsi•
4 mərhələsi

5 mərhələsi

6 mərhələsi

1850-cı illərdən sonra

1950-ci illərə qədər•
1970-ci illərə qədər

1960-cı illərdən sonra

1930-ci illərə qədər



02.02.2016

79/79

500 Aşağıdakılardan hansı effekt iqtisadi inteqrasiyaya aiddir?

Heç biri

İstehsal «dərin» inteqrasiya•
İstehlak «dərin» inteqrasiya

Mübadilə «yumşaq» inteqrasiya

Bazar «səthi» inteqrasiya

«Fişer» effekti

«Sosial ədalət» effekti

«Edip» effekti

«Kobra» effekti

«Nümayiş» effekti•


