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0731_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri

Ölkələrarası ticarət əlaqələrinin meydana çıxmasının ilkin şərtləri və səbəblərinə aid deyil:

Azərbaycanın dünya meridianın ilkin çıxmasının köklərinə aid deyil:

1294-cü ildə ilk dəfə Azərbaycanda buraxılan kağız pul:

Rusiyada vahid pul sistemi neçənci ildə yaranmışdır:

Azərbaycanı dünya sivilizasiyasının ən qədim mərkəzlərindən biri edən amil deyil:

Qədim Azərbaycan ərazisindən keçən əsas beynəlxalq karvan yolu hansı olmuşdur?

əhali tələbinin atması

sığorta xidmətinin yaranması•
əmtəə istehsalının artması və nəqliyyat vasitələrinin yaranması

əhalinin artması və əhali miqrasiyası

əl əməyindən maşın əməyinə keçilməsi

Ərazisinin böyüklüyü

Xəzər dənizinin qərb sahəsində yerləşməsi•
Şimal-cənub əlaqələrindəki coğrafi mövqeyi

Qədim ipək yolu üzərində yerləşməsi

Doqquz iqlim şəraitinə malik olması

Dirhəm

Çav•
Tümən

Dinar

Dollar

1790-cı ildə

1535-ci ildə•
1355-ci ildə

1480-ci ildə

1640-cı ildə

Qədim qalalar

Bəzək əşyaları•
Karvansaray və qəbristanlıqlar

Memarlıq abidələri

Qədim yaşayış məskənləri və metal pulların kəsilməsi

Ərdəbil-İsfahan-Ərzurum-İrəvan

Təbriz-Naxçıvan-Bərdə-Gəncə-Şamaxı-Qəbələ•
Təbriz-Bağdad-Mosul-Əmman

Şamaxı-Qəbələ-Tiflis-Batumi
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Orta əsr şərq bazarları hansılardır?

Böyük İpək Yolunun başlanğıc, orta və son ölkələri hansılardır:

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

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

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

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

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

Naxçıvan-İrəvan-Tiflis-Poti

Mərənd, Maku, Bakı, Şamaxı

Qədim Şamaxı, Bərdə, Naxçıvan, Dərbənd, Gəncə, Təbriz•
Beyləqan, Ordubad, Qəbələ, Bakı

Qəbələ, Lənkəran, Ərdəbil, Əhər

Ərdəbil, Təbriz, Dərbənd, İrəvan

Hindistan-Suriya-Portuqaliya

Çin-Azərbaycan-İspaniya•
Yaponiya-Əfqanıstan-Rusiya

Koreya-İran-İngiltərə

Monqolustan-Rusiya-Fransa

Zərgərlik və ipəkçilik

Sənətkarlıq və əkinçilik•
Balıqçılıq və ticarət

Ticarət və ipəkçilik

Heyvandarlıq və əkinçilik

Heyvandarlıq və əkinçilik

Sənətkarlıq və heyvandarlıq•
Ticarət və ipəkçilik

Balıqçılıq və ticarət

Zərgərlik və ipəkçilik

Zərgərlik və ipəkçilik

Balıqçılıq və sənətkarlıq•
İpəkçilik və ticarət

Balıqçılıq və əkinçilik

Heyvandarlıq və sənətkarlıq

İpəkçilik və ticarət

Sənətkarlıq və ticarət•
Heyvandarlıq və sənətkarlıq

Balıqçılıq və ticarət

Heyvandarlıq və əkinçilik
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XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın Maku xanlığının əsas təsərrüfat sahələri hansılar idi:

XV və XVII əsrlərdə Azərbaycanın Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri hansı ölkələrlə diplomatik və ticarət
əlaqələrində olmuşdur?

Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin əsas əmtəə bazarları hansılardır?

Orta əsrlərdə Azərbaycanda şahlıqların və xanlıqların xəzinələrinin doldurulmasının əsas mənbəyi kimlərdən

alınan vergilər idi:

Orta əsrlərdə hansı ölkədə hansı malın öz ərazisində satılması qadağan edilmişdi:

Rusiyada ilk birja neçənci ildə açılmışdır?

Heyvandarlıq və zərgərlik

Sənətkarlıq və memarlıq•
Heyvandarlıq və əkinçilik

Zərgərlik və ipəkçilik

Balıqçılıq və ticarət

Maldarlıq və zərgərlik

Ticarət və əkinçilik•
Zərgərlik və ipəkçilik

Heyvandarlıq və balıqçılıq

Sənətkarlıq və heyvandarlıq

İtaliya, Çili, Misir, Nigeriya

Rusiya, Venesiya Respublikası, Neapol Krallığı, Avropa və Skandinaviya ölkələri•
Fransa, Yaponiya, Hindistan, Argentina

Çin, Rusiya, Koreya, Braziliya

Almaniya, Monqolustan, Peru, Vyetnam

Taxıl və çay bazarları

Xam ipək və zərgərlik məmulatları bazarları•
Neft və pambıq bazarları

Neft və qaz bazarları

Çay və qızıl bazarları

Maldarlar və balıqçılar

Sənətkarlar və tacirlər•
Maldarlar və əkinçilər

Ruhanilər və zərgərlər

Əkinçilər və balıqçılar

İranda qızıl məmulatı

Yaponiyada qılınc•
Misirdə parça

Azərbaycanda xalça

Çində ipək

1600-cü ildə

•
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Azərbaycanda ilk birja – Bakı birjası neçənci ildə açılmışdır?

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

SSRİ-nin tərkibində olan dövrdə Azərbaycan SSR-də ticarətin hansı formaları mövcud olmuşdur?

Sovet dövründə Azərbaycan SSR-in dövlət ticarəti hansı sistemləri əhatə edirdi:

Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kooperativ ticarəti hansı təşkilat tərəfindən idarə edilirdi:

Sovet dövründə Təsərrüfat fəaliyyətinin hansı sahələri ilə Azərittifaq məşğul deyildi:

1705-ci ildə•
1650-ci ildə

1640-cı ildə

1720-ci ildə

1910-cu ildə

1887-ci ildə•
1790-cı ildə

1800-ci ildə

1850-ci ildə

Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti

Xüsusi ticarət, dövlət ticarəti və kooperativ ticarəti•
Çar Rusiyasının tərkibində olan dövrdə Azərbaycanda ticarətin hansı formaları mövcud olmuşdur:

Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti

Hərbi ticarət və kolxoz ticarəti

Kolxoz ticarəti və kooperativ ticarəti

Dövlət ticarəti, kooperativ ticarəti və kolxoz ticarəti•
Kooperativ ticarəti və dövlət ticarəti

Dövlət ticarəti və kolxoz ticarəti

Xüsusi ticarət və kolxoz ticarəti

Ticarət Nazirliyi və Azərittifaq

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

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

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

Maddi Texniki Təchizat Komitəsi

Azərittifaq•
Ticarət Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Tədarük

Turizm•
İstehsal

Ticarət
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Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də Kolxoz ticarəti hansı dövlət orqanı tərəfindən idarə edilirdi:

Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görə əsas ticarət forması hansı idi:

Sovet dövründə Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisinə görə əsas dövlət ticarəti sistemi hansı idi?

Sovet dövründə ticarətin maddi-texniki bazasına bunlardan hansı daxil edilmirdi?

Sovet dövründə ticarətin alqı-satqı predmeti olmayan mallar hansılar olmuşdur?

Sovet dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılan malların qiyməti kim tərəfindən müəyyən edilirdi:

Sovet dövründə Azərbaycan SSR Ticarət Nazirliyi sistemində hansı formada ticarət təşkilatı (torq)

İctimai iaşə

Dövlət Qiymət Komitəsi

Ticarət Nazirliyi•
Dövlət Plan Komitəsi

Dövlət Maddi Texniki Təchizat Komitəsi

Dövlət Statistika Komitəsi

Kooperativ ticarəti

Dövlət ticarəti•
Komission ticarəti

Kolxoz ticarəti

Poçtla ticarət

Maddi-texniki təchizat sistemi

Ticarət Nazirliyi sistemi•
Hərbi ticarət sistemi

Firma ticarəti sistemi

FTŞ və FTİ sistemi

Qurğular

Pul vəsaitləri•
Maşınlar

Binalar

Avadanlıqlar

paltar, əqli məhsullar və toxuculuq malları

Evlər, əqli məhsullar və torpaq•
Zərgərlik malları, evlər və musiqi alətləri

ərzaq malları, evlər və ayaqqabı

musiqi alətləri, qida məhsulları və evlər

Standartlaşdırma Komitəsi

Dövlət Qiymət Komitəsi•
Ticarət nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

Statistika Komitəsi
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olmamışdır:

Sovet dövründə Azərittifaq sistemində istehlak cəmiyyətlərinin hansı forması olmamaışdır?

Sovet dövründə kolxoz ticarəti yolu ilə satılan malların qiyməti kim tərəfindən müəyyən edilirdi?

Dünyada 3-cü Parisin Luvr muzeyində nümayiş etdirilən qədim Azərbaycan malları hansılardır?

Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinin dayaq nöqtəsi hansıdır?

2012-ci ildə Davos iqtisadi Forumunun hazırladığı cədvələ görə Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə

MDB-də və dünyada neçənci yerdədir?

2012-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi nə qədər artıb və nə qədər olub?

Topdansatış ticarət təşkilatı

Rayonlararası ticarət təşkilatı•
Yeyinti malları ticarət təşkilatı

Qarışıq mallar ticarət təşkilatı

İxtisaslaşdırılmış ticarət təşkilatı

Şəhər istehlak cəmiyyəti

Regional istehlak cəmiyyəti•
Rayon istehlak cəmiyyəti

Kənd istehlak cəmiyyəti

Sovxoz-fəhlə kooperativi

Kolxoz bazarlarının direktorluğu tərəfindən

Kolxoz bazarlarındakı tələb və təklif əsasında malsatanlar tərəfindən•
Dövlət qiymət komitəsi

Dövlət plan komitəsi

Ticarət Nazirliyi

rəssamlıq əsərləri və metal pullar

xalçalar və keramika əşyaları•
çini qablar və xəncərlər

zərgərlik malları və sandıqlar

paltarlar və küplər

Dayanıqlı bank sistemi

Əsrin müqaviləsi•
Özəlləşdirmə proqramları

Sahibkarlığın inkişafı

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı

MDB-də 10-cu, dünyada 10-cu

MDB-də 1-ci, dünyada 18-ci•
MDB-də 3-cü, dünyada 25-ci

MDB-də 5-ci, dünyada 30-cu

MDB-də 4-cü, dünyada 20-ci
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2012-ci ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcundan nə qədər çoxdur?

2010-cu ildə dünyada neft ehtiyatlarına görə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən yüksək neft hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən aşağı neft hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən yüksək qaz hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda ən aşağı qaz hasilatı neçənci ildə və nə qədər olmuşdur?

15 dəfə artıb və 22 milyard dollar olub

17 dəfə artıb və 25 milyard dollar olub•
20 dəfə artıb və 28 milyard dollar olub

10 dəfə artıb və 20 milyard dollar olub

5 dəfə artıb və 15 milyard dollar olub

3 dəfə çoxdur

10 dəfə çoxdur•
2 dəfə çoxdur

5 dəfə çoxdur

15 dəfə çoxdur

İraq, Rusiya, Liviya

Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, BƏƏ•
Küveyt, ABŞ , Liviya

İran, Meksika, Rusiya

Venesuela, BƏƏ, Meksika

1992-ci ildə 59,4 mln.ton

2010-cu ildə 50,7 mln.ton•
2000-ci ildə 44,1 mln.ton

1997-ci ildə 49,6 mln.ton

2005-ci ildə 22,2 mln.ton

1995-ci ildə 8,1 mln.ton

1996-cı ildə 9,1 mln.ton•
1991-ci ildə 11,1 mln.ton

1992-ci ildə 10,2 mln.ton

1993-cü ildə 12,3 mln.ton

2005-ci ildə 30 mlrd.m3

2012-ci ildə 28 mlrd.m3•
1995-ci ildə 18 mlrd.m3

2003-cü ildə 22 mlrd.m3

1998-ci ildə 23 mlrd.m3

1993-cü ildə 4 mlrd.m3

2004-cü ildə 5 mlrd.m3•
1991-ci ildə 8 mlrd.m3
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“Əgər neft kraliçadrısa Bakı onun taxt-tacıdır” fikrinin müəllifi kimdir?

XX əsrin əvvəllərində Bakı neftini daşımaq üçün dünyada ilk neftdaşıyan “Zoroastr” tankeri kimin sifarişi

ilə harada tikilmiş və Xəzər dənizinə gətirilmişdir:

Əsrin neft müqaviləsi neçənci ildə və hansı ölkədə imzalanmışdır?

2012-ci ildə BTC boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir:

Bakı-Tbilisi-Qars magistral dəmir yolu neçənci ildə istifadəyə verilmişdir?

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri neçənci ildə istifadəyə verilmişdir?

1995-ci ildə 6 mlrd.m3

1992-ci ildə 7 mlrd.m3

Corc Soros

Uinston Çörçil•
Alfred Nobel

İosif Stalin

Franklin Ruzvelt

Karl Marksın sifarişi ilə Marseldə

“Nobel qardaşları” şirkətinin sifarişi ilə İsveçdə•
I Nikolayın sifarişi ilə Peterburqda

I Pyotrun sifarişi ilə Murmanskda

Vladimir Leninin sifarişi ilə Odessada

1995-ci ildə Qazaxstanda

1994-cü ildə Azərbaycanda•
1997-ci ildə Türkiyədə

1993-cü ildə ABŞ-da

1996-cı ildə Gürcüstanda

30,2 mln.ton

27,9 mln.ton•
23,4 mln.ton

32,8 mln.ton

25,7 mln.ton

2014.0

2013.0•
2011.0

2010.0

2012.0

18 yanvar 2007-ci il

28 may 2006-cı il•
5 fevral 2003-cü il

26 dekabr 2004-cü il

11 oktyabr 2005-ci il
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TANAP layihəsinin əsası neçənci ildə və hansı ölkə tərəfindən qoyulmuşdur?

Hansı regional beynəlxalq təşkilat beynəlxalq ticarət məsələləri ilə məşğul deyildir?

Azərbaycan neçənci ildə ÜTT-yə üzv qəbul edilmişdir?

Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlara daxil deyildir.

2010-cu ildə dünyada neft istehsalı üzrə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

QATT-ın hazırki varisi hansı beynəlxalq təşkilatdır?

2012-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə nə qədər investisiya qoyulmuşdur?

2010-cu ildə Türkmənistan

2012-ci ildə Azərbaycan•
2013-cü ildə Rusiya

2011-ci ildə Qazaxstan

2010-cu ildə Türkmənistan

NAFTA

ATƏT•
MDB

EKO

GUAM

2000-ci ildə

Qəbul edilməmişdir•
1997-ci ildə

2005-ci ildə

2010-cu ildə

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

YUNESKO•
YUNKTAD

ÜTT

BVF

Rusiya, Böyük Britaniya, Norveç

Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, Rusiya•
İran, Meksika, ABŞ

ABŞ, Venesuela, Kanada

Rusiya, Çin, İraq

YUNSİTRAL

ÜTT•
YUNKTAD

OPEK

YUNESKO

2 mlrd. ABŞ dolları

•
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Azərbaycanın investisiya qoymadığı ölkəni göstərin:

Sovet dövründə Azərbaycan SSR-dən SSRİ markası ilə ixrac olunan əsas məhsullar hansılar olmuşdur?

Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər ilin yanvar ayının sonunda keçirilən hansı beynəlxalq tədbirdə
iştirak edir?

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə digər ölkələrin Hökumətləri arasında hansı sazişlər bağlanmır?

Beynəlxlalq ticarətin əsas prinsiplərinə daxil deyildir:

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri hansılardır?

1,2 mlrd. ABŞ dolları•
0,5 mlrd. ABŞ dolları

1 mlrd. ABŞ dolları

1,5 mlrd. ABŞ dolları

Gürcüstan

Türkmənistan•
Türkiyə

Rusiya

İtaliya

Taxıl, qənnadı malları, daş kömür, süd məhsulları, yağ

Neft məhsulları, kondisioner, xalçalar, dərman bitkiləri, zəfəran, neft avadanlıqları•
Xalçalar, avtomobil, taxıl, gəmi, qənnadı malları

Kompüter, ət, süd, uşaq geyimləri, taxıl

Neft avadanlığı, yağ, taxıl, taxta-şalban, kağız

ATƏT-in sammiti

Davos Dünya İqtisadi Forumu•
Leypsik Yarmarkası

BMT-nin baş məclisi

Avropa Şurası

Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri haqqında saziş

İkili vətəndaşlıq haqqında saziş•
İqtisadi əməkdaşlıq və ticarət haqqında saziş

Gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş

İnvestisiyaların təşviqi və qorunması haqqında saziş

Tranzit daşımaların sərbəstliyi prinsipi

ƏDV-nin azaldılması prinsipi•
Azad ticarət prinsipi

Beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması prinsipi

Milli iqtisadiyyatın qorunması prinsipi

Nəqliyyat, ağac emalı və neft-qaz

Neft-qaz, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və turizm•
Neft-qaz, aqrar sənaye və bankçılıq
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Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin əsas prioritetlərinə aid edilmir:

Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının xarici amillərinə daxil edilmir:

Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasının daxili amillərinə aid edilmir:

Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması beynəlxalq təşkilatların hansı sənədlərinə əsaslanmalıdır?

Dövlətlərarası ikitərəfli biznes forumları Azərbaycanda hansı hökumət orqanı təşkil edir və keçirir:

Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq sərgi və konfransları hansı oran təşkil edir və keçirir?

Neft-qaz, nəqliyyat və meşə sənayesi

Turizm, ağac emalı və rabitə

Rəqabətə tablı əmtəə istehsalı

Auditor xidməti•
İxrac potensialı

Neft və qaz kəmərlərindən istifadə

TRASEKA nəqliyyat dəhlizindən istifadə

TMK-lar

Sığorta xidməti•
İnvestisiya qoyuluşu

Təbii resurslar

Əmək resurları

Bazar infrastrukturu

Uçot sistemi•
Peşəkar kadrlar

Elmi-texniki potensial

Coğrafi mövqe

Statut

Beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər•
Reqlament

Status

Protokol

Vergilər Nazirliyi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi•
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

Dövlət Gömrük Komitəsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ticarət-Sənaye Palatası•
Bakı biznes mərkəzi

Nəqlliyyat Nazirliyi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
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"Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Əsasnaməsi” Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir:

Xarici ticarət əlaqələrinin uzunmüddətliliyinin artırılmasının əsas amili hansıdır?

Ölkədə istehsal müəssisələrinin sayının artmasına müsbət təsir göstərən amillərə daxil deyil:

Xarici ticarət əlaqələrində zərərin qarşısının alınmasının əsas amili hansıdır?

Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılmasında firmanın əsas məqsədi nədir?

Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti digər neftlərin qiyməti ilə müqayisədə necədir?

18 may 2007-ci il

14 aprel 2009-cu il•
18 fevral 2008-ci il

26 iyul 2007-ci il

16 oktyabr 2010-cu il

19.11.2006-cı il; 211 nömrəli qərar

31.01.2002-ci il; 17 nömrəli qərar•
18.05.2000-ci il; 102 nömrəli qərar

28.08.2001-ci il; 160 nömrəli qərar

27.09.2003-cü il; 174 nömrəli qərar

Vergilərin vaxtında ödənilməsi

Tərəfdaşların dəqiq və düzgün seçilməsi•
Alınan malların sığortalanması

Mal itkilərinin qarşısının alınması

Arbitrajların düzgün seçilməsi

İnvestorların hüquqlarının qorunması

Təqaüd yaşının aşağı salınması•
Əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması

Güzəştli kreditlərin həcminin artması

Vergi dərəcələrinin aşağı salınması

Gözəl ofis binası

Müqavilə şərtlərinin ən əlverişli variantının dəqiq müəyyən edilməsi•
Reklamın genişləndirilməsi

Arbitrajların düzgün seçilməsi

Nəqliyyat növünün düzgün seçilməsi

Sığortalanmaq

Mənfəət əldə etmək•
Reklam etmək

Humanitar yardım

İnformasiya vermək
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Azərbaycan Respublikasında ixracın stimullaşdırılması vasitələrinə daxil edilmir:

Xarici ticarətdə texniki maneələrə aid edilmir:

“Rüsumsuz ticarət mağazasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir?

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

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası
prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

Xarici ticarət sahəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin vəzifələrinə daxil deyildir:

Çox ucuzdur

Yüksəkdir•
Ucuzdur

Bərabərdir

Dəfələrlə yüksəkdir

Milli istehsalçıların rəqabətqabiliyyətliliyinin dəstəklənməsi

İxrac rüsumlarının tətbiq edilməsi•
Subsidiyaların verilməsi

Kreditləşdirmə

Risklərin sığorta edilməsi

Xaricdən gətirilən malların sertifikatlaşdırılması və texniki xarakteristikası

Xaricdən gətirilən malların qiyməti•
Xaricdən gətirilən malların standartları və keyfiyyəti

Xaricdən gətirilən malların təhlükəsizliyi

Xaricdən gətirilən malların qablaşdırılması və markalanması

23.11.1996-cı il, 026 saylı əmr

24.07.1998-ci il, 033 saylı əmr•
14.04.1997-ci il, 074 saylı əmr

30.09.2000-ci il, 184 saylı əmr

07.05.2002-ci il, 141 saylı əmr

18 dekabr 2007-ci il, 804 nömrəli

24 iyun 1997-ci il, 609 nömrəli•
20 avqust 1995-ci il, 302 nömrəli

14 may 1999-cu il, 102 nömrəli

30 oktyabr 2004-cü il, 715 nömrəli

7 may 2008-ci il

28 dekabr 2006-cı il•
17 oktyabr 2005-ci il

12 iyun 2004-cü il

15 sentyabr 2007-ci il
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“Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası

prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

Xarici ticarət sahəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin əsas funksiyalarına daxil deyildir:

“Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

“Vayuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

“İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

İxrac potensialını inkişaf etdirmək

Malların standartlaşdırılması və sertifikasiyası•
Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi

Xarici ticarət siyasətini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək

Dünya ticarət sisteminə inteqrasiya

35230.0

20.06.1995]•
34466.0

35541.0

36002.0

21 noyabr 2001-ci il

27 oktyabr 1998-ci il•
19 fevral 1997-ci il

06 aprel 1999-cu il

12 iyul 2000-ci il

Xarici ticarətin hömrük statistikasını aparmaq

Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış aparmaq•
Gömrük sərhəddindən keçirilən mallardan vergi və rüsumların alınması

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi

Valyuta nəzarətini təmin etmək

35935.0

35709.0•
35040.0

35387.0

36398.0

29 noyabr 1998-ci il

21 yanvar 1994-ci il•
17 fevral 1995-ci il

26 iyun 1996-cı il

03 aprel 1997-ci il

39721.0

38286.0•
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“İxrac nəzarətinin aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə

təsdiq edilmişdir?

“Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydası” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı

qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri” Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası
prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

Xarici ticarət sahəsində Maliyyə Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir:

“Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası

prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

•
40588.0

40004.0

38586.0

08.04.2008, 136 nömrəli qərar

15.12.2005, 230 nömrəli qərar•
25.11.2004, 215 nömrəli qərar

18.08.2006, 182 nömrəli qərar

11.06.2007, 168 nömrəli qərar

19.12.2009, 215 nömrəli qərar

29.11.2007, 190 nömrəli qərar•
14.04.2005, 102 nömrəli qərar

23.05.2006, 146 nömrəli qərar

09.10.2008, 172 nömrəli qərar

04.12.2008, 264 nömrəli qərar

15.11.2005, 209 nömrəli qərar•
19.02.2006, 56 nömrəli qərar

24.04.2004, 88 nömrəli qərar

30.10.2007, 186 nömrəli qərar

17 may 2003-cü il, 142 nömrəli qərar

04 fevral 2000-ci il, 271 nömrəli qərar•
19 dekabr 2004-cü il, 342 nömrəli qərar

14 fevral 1998-ci il, 68 nömrəli qərar

25 avqust 1999-cu il, 186 nömrəli qərar

Maliyyə-valyuta problemlərinin təhlili

Əmtəə və xidmətlərin qiymətinin müəyyən edilməsi•
Aksiz markalarının hazırlanması və verilməsi

Tədiyyə balansının tərtibində iştirak edir

Əyar nəzarətinin həyata keçirilməsi
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Xarici ticarət sahəsində Vergilər Nazirliyinin əsas funksiyalarına daxil deyildir:

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

Xarici ticarət sahəsində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əsas vəzifələrinə
daxil deyildir:

“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası

prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

Xarici ticarət sahəsində Nəqliyyat Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

“Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan
Respublikası prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

22 dekabr 2003-cü il, 467 nömrəli fərman

29 mart 2001-ci il, 454 nömrəli fərman•
11 iyun 1999-cu il, 248 nömrəli fərman

03 sentyabr 2000-ci il, 272 nömrəli fərman

18 noyabr 2002-ci il, 308 nömrəli fərman

Ödənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi

Vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi•
Vergilərin düzgün hesablanması və dövlət büdcəsinə köçürülməsi

Vergi daxilolmalarının proqnozunu hazırlamaq

Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq

18 aprel 2011-ci il

31 avqust 2009-cu il•
15 noyabr 2008-ci il

13 may 2007-ci il

05 fevral 2010-cu il

Standartlaşdırmanı təşkil etmək

İxrac mallarına lisenziyalar vermək•
Dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması

Dövlət kəmiyyət vahidləri etalonlarını təsdiq etmək

16 fevral 2001-ci il

10 iyun 2003-cü il•
15 aprel 2002-ci il

21 mart 2004-cü il

30 noyabr 2005-ci il

Beynəlxalq nəqliyyat konvensiyalarına qoşulmaq barədə təkliflər verir

Nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarətini həyata keçirir•
Yükdaşımaların baza tariflərini müəyyən edir

Ölkə ərazisindən keçən bütün nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafını təmin edir

Xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə əməkdaşlıq edir
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Xarici ticarət sahəsində Sənaye və Energetika Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

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

Xarici ticarət sahəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin hansı tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir:

Xarici ticarət sahəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas vəzifələrinə daxil deyildir:

“İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icarənin verilməsi
qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir:

15 iyun 2007-ci il

15 may 2006-cı il•
17 avqust 2008-ci il

26 dekabr 2004-cü il

05 oktyabr 2005-ci il

Sənaye sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün tədbirlər üçün tədbirlər görmək

Yanacaq-enerji daşıyıcılarının qiymətini müəyyən etmək•
Enerji daşıyıcılarının istehsalı vəistehlakının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq

Yanacaq-enerji balansını tərtib etmək

Sənaye mallarının xarici bazarlara çıxarılması üçün tədbirlər görmək

08 may 2003-cü il

18 sentyabr 2001-ci il•
12 iyul 2000-ci il

23 aprel 1999-cu il

28 fevral 2002-ci il

Xarici şirkətlərdə birlikdə geoloji kəşfiyyat işçiləri aparır

Təbii sərvətlərin hasilatı və emalını aparır•
Mineral xammal bazasından və yer təkindən səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət

Müvafiq spesifik malların ixracına rəy vermək

Təbiəti mühafizə və ekoloji təhlükəsizlik üzrə layihələr hazırlayır

03 fevral 2008-ci il; 102 nömrəli fərman

20 aprel 2005-ci il; 226 nömrəli fərman•
14 may 2004-cü il; 244 nömrəli fərman

18 oktyabr 2003-cü il; 460 nömrəli fərman

27 avqust 2007-ci il; 302 nömrəli fərman

Rəqabətə davamlı aqrar sənaye məhsullarının dünya bazarına çıxarılması

Kənd təsərrüfatı məhsullarına idxal lisenziyalarının verilməsi•
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının artırılması

Kənd təsərrüfatına lizinq xidmətinin artırılması

Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi
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“Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə

nəzarət barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hansı əmri ilə təsdiq edilmişdir:

Xarici ticarət əməliyyatlarının əsas hüquqi aləti hansı sənədlərdir?

Azərbaycanda barter əməliyyatları zamanı ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi və alınması müddəti
neçə günə qədər müəyyən olunmuşdur?

Bu ixrac-idxal əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmir?

Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr tərəfindən

malların, xidmət və əqli mülkiyyətin kreditə ixracı bağlanmış müqavilələr harada qeydiyyatdan keçirilməklə
aparılır?

Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə nə deyilir?

18.11.2006-cı il; 348 nömrəli qərar

15.12.2005-ci il; 230 nömrəli qərar•
29.02.2007-ci il; 58 nömrəli qərar

21.06.2004-cü il; 192 nömrəli qərar

09.05.2008-ci il; 142 nömrəli qərar

29 oktyabr 2004-cü il; 216 nömrəli əmr

9 sentyabr 1998-ci il; 49 nömrəli əmr•
18 noyabr 2006-cı il; 189 nömrəli əmr

26 yanvar 2001-ci il; 23 nömrəli əmr

18 aprel 1999-cu il; 126 nömrəli əmr

Məktub, invoys

Müqavilə, kontrakt•
Konvensiya, konosament

Saziş, memorandum

Protokol, bəyannamə

100 günə qədər

90 günə qədər•
60 günə qədər

80 günə qədər

120 günə qədər

Kooperasiya əməliyyatları

Rezidentlərin borcu hesabına aparılan ixrac-idxal əməliyyatları•
Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə aparılan ixrac-idxal əməliyyatları

Müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan ixrac-idxal əməliyyatları

Barter əməliyyatları

Ədliyyə Nazirliyində

İqtisadi İnkişaf Nazirliyində•
Dövlət Gömrük Komitəsində

Maliyyə Nazirliyində

Vergilər Nazirliyində
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Bunlardan hansı xarici ticarətin subyektlərinə daxildir?

Konsiqnasiya yolu ilə ixrac edilmiş mallar müəyyən edilmiş müddətdə satılmadıqda neçə gün ərzində

Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır?

Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddət malların gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən
neçə günə qədər müəyyən olunmuşdur?

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

Xarici ticarət kontraktlarının “fors-major” bölməsi hansı halları nəzərdə tutur?

Xarici ticarət kontraktlarında belə bölmə olmur:

Konvensiya

Kontrakt•
Saziş

Bəyannamə

Protokol

Xəstəxanalar

TMK-lar•
Məktəblər

Qeyri-hökumət təşkilatları

Teatrlar

60 gün

30 gün•
20 gün

40 gün

50 gün

90 günə qədər

180 günə qədər•
190 günə qədər

160 günə qədər

100 günə qədər

66.6

92.1•
95.7

86.8

73.5

Xəyali hallar

Fövqəladə hallar•
Çıxılmaz vəziyyət

Dözülməz vəziyyət

Unudulmaz hallar
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120

121

122

123

124

Bu xidmətlərdən hansıların idxalı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik xidmətlərə
daxil deyildir:

Bu mallardan hansıları ixracı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik mal, xidmət və
əqli mülkiyyətə daxil deyildir?

Bu mallardan hansı qrup ixracı və idxalı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
əsasında aparılan mallara daxil deyildir?

Bu ixrac əməliyyatlarından hansı forma Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmir?

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

“Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq edilmişdir?

Arbitraj

İanələr•
Fors-major

Predmeti

Hesablaşma

Rabitə xidmətləri

Kütləvi iaşə xidməti•
İnşaat fəaliyyəti

Yük və sərnişin daşınması

Rabitə xidmətləri

İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları

Zəfəran•
Çöl heyvanları, yabanı bitkilər

İlan, böyə və əqrəb zəhərləri

İxtiralar, “Nou-Hau”

Emal edilməmiş almazın ixracı

Metal və metal məmulatı•
Silah və hərbi texnika

Barıt və partlayıcı maddələr

Nüvə materialları və texnologiyaları

Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları

Daimi ixrac əməliyyatları•
Kreditə ixrac əməliyyatları

Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları

Respublikada istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracı

18.03.1996. əmr №36

29.09.2000. əmr №64•
14.05.1998. əmr № 86

21.02.2002. əmr №102

04.12.2003. əmr №306
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126

127

128

129

130

İdxal-ixrac əməliyyatlarında ticarət sənədlərinə aid deyil:

İdxal-ixrac əməliyyatlarında hansı qrup sənədlərdən istifadə edilmir?

Azərbaycanda qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə hansı təşkilat məşğuldur?

SSRİ-nin tərkibində olan 15 müttəfiq respublikadan hansı üçü aldığından çox məhsul vermişdir?

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası neçə xarici ölkə ilə ticarət əlaqələrində olmuşdur?

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının sayı nə qədər olmuşdur?

18.10.2010-cu ildə

14.04.2009-cu ildə•
04.02.2008-ci ildə

22.11.2011-ci ildə

26.06.2007-ci ildə

Spesifikasiya

Order•
Proforma-faktura

Çəki və tara siyahısı

Mənşə sertifikatı

Sığorta sənədləri

Arbitraj sənədləri•
Ticarət sənədləri

Yük-nəqliyyat sənədləri

Maliyyə sənədləri

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

Bakı Fond Birjası•
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Mərkəzi Bank

Dövlət Neft Fondu

Türkmənistan, Qırızıstan, Estoniya

Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya•
Rusiya, Belarusiya, Tacikistan

Ukrayna,Moldova, Gürcüstan

Özbəkistan, Litva, Qazaxstan

175.0

155.0•
135.0

145.0

165.0

9765.0

8622.0•
11340.0
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133

134

135

136

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi şəxslərin neçə

faizini dövlət sektoru təşkil etmişdir?

2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında ƏDV-nin payı neçə faiz olmuşdur?

Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyən Transmilli Şirkətləri göstərin:

2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilən malların neçə faizi aşağı texnologiyalı və neçə faizi yüksək

texnologiyalı malların payına düşmüşdür?

2030-cu ildə Azərbaycandan ixrac ediləcək malların neçə faizinin aşağı texnologiyalı malların payına
düşəcəyi proqnozlaşdırılır?

2000-ci ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

8480.0

10500.0

10.7

7.9•
16.3

5.8

19.9

73.1•
65.8

53.8

76.9

78.3

TPAO

General Motors•
Britiş Petrolium

AMOKO

Lukoyl

50 %-i və 50 %-i

80 %-i və 20 %-i•
90 %-i və 10 %-i

70 %-i və 30 %-i

60 %-i və 40 %-i

30 %-i və 70 %-i

20 %-i və 80 %-i•
10 %-i və 90 %-i

50 %-i və 50 %-i

40 %-i və 60 %-i

İsrail

İtaliya•
Rusiya
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139

140

141

142

2000-ci ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında birinci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

2000-ci ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

2000-ci ildə Azərbaycana əmtəə idxalında birinci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

2012-ci ildə Bakı-Supsa boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir?

2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər təbii qaz ixrac edilmişdir?

2010-cu ildə dünya bazarında qızıla olan tələb nə qədər olmuşdur?

ABŞ

İran

Rusiya, Ukrayna,İran

İtaliya, Fransa, İsrail•
Rusiya, İran, Türkmənistan

İran,İsrail, Gürcüstan

Ukrayna, ABŞ, Rusiya

İtaliya

Rusiya•
İran

Türkiyə

İsrail

İtaliya, Türkiyə, Rusiya

Rusiya, Türkiyə, ABŞ•
İran,İsrail, ABŞ

Türkiyə, İtaliya, Gürcüstan

Rusiya, Gürcüstan, İran

6,9 mln.ton

3,9 mln.ton•
4,9 mln.ton

2,9 mln.ton

5,9 mln.ton

4,9 mlrd m3

6,9 mlrd m3•
7,9 mlrd m3

7,9 mlrd m3

5,9 mlrd m3

6000 ton

4000 ton•
2000 ton

3000 ton

5000 ton
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144

145

146

147

148

149

2010-cu ildə dünya bazarında qızıl istehlakı nə qədər olmuşdur?

2010-cu ildə dünyada qızıl istehlakı üzrə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

2010-cu ildə dünyada avtomobil istehsalı üzrə 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

2010-cu ildə dünyada avtomobil istehsalına görə 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

Dünyanın 3 əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçısı olan ölkələr hansılardır?

2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilən qeyri-neft məhsullarının həcmi nə qədər artmışdır?

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının neçə faizini hüquqi şəxslər
təşkil etmişdir?

5000 ton

3000 ton•
1000 ton

2000 ton

4000 ton

İtaliya, ABŞ, Çin

Hindistan, İtaliya, Türkiyə•
Çin,Yaponiya, İtaliya

ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya

Hindistan, Türkiyə, İndoneziya

Almaniya

ABŞ•
Fransa

Yaponiya

Cənubi Koreya

Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa

ABŞ, Yaponiya, Almaniya•
Yaponiya, İngiltərə, İtaliya

Almaniya, İspaniya, Kanada

Yaponiya, Braziliya, İtaliya

Türkiyə, Kanada, Misir

Avstraliya, Kanada, Braziliya•
Çin, Qazaxstan, Argentina

Braziliya, Hindistan, ABŞ

Kanada, Pakistan, Türkiyə

0.15

0.084•
0.03

0.12

0.05
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151

152

153

154

155

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının neçə faizini fiziki şəxslər
təşkil etmişdir?

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

“Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir?

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

2012-ci ildə Azərbaycandan neçə çeşiddə mal ixrac edilmişdir?

2012-ci ildə Azərbaycana neçə çeşiddə mal idxal edilmişdir?

70.1

44.8•
39.8

53.1

67.7

72.8

55.2•
61.4

43.8

37.3

18 may 2006-cı il

14 fevral 2005-ci il•
27 iyun 2005-ci il

08 fevral 2003-cü il

24 noyabr 2004-cü il

16 may 2011-ci il

6 aprel 2010-cu il•
22 avqust 2009-cu il

18 iyun 2010-cu il

26 dekabr 2009-cu il

30 yanvar 2006-cı il

25 avqust 2008-ci il•
17 may 2004-cü il

12 sentyabr 2009-cu il

20 dekabr 2007-ci il

5273.0

2273.0•
1273.0

3273.0

4273.0
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157

158

159

160

161

2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

2010-cu ildə Azərbaycandan əmtəə ixracında 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci yeri hansı ölkə tutmuşdur?

2010-cu ildə Azərbaycana əmtəə idxalında 1-ci üçlük ölkələri hansılar olmuşdur?

2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqının payı nə qədər olmuşdur?

2010-cu ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində MDB ölkələrinin payı nə qədər olmuşdur?

8421.0

6421.0•
3421.0

5421.0

7421.0

Sinqapur

İtaliya•
ABŞ

Rusiya

İsrail

Ukrayna, Rusiya, Fransa

İtaliya, Fransa, İsrail•
Rusiya, Malayziya, ABŞ

Fransa, Xorvatiya, Sinqapur

İtaliya, ABŞ, Ukrayna

Türkiyə

Rusiya•
Ukrayna

ABŞ

Almaniya

Çin, Almaniya, Braziliya

Rusiya, Türkiyə, Almaniya•
Türkiyə, Çin,Ukrayna

Almaniya, Ukrayna, Qazaxstan

Rusiya, Sinqapur, Böyük Britaniya

0.528

0.424•
0.355

0.267

0.497

0.253

0.144•
0.125
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163

164

165

166

167

2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər elektrik enerjisi ixrac edilmişdir?

QATS – Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Sazişə görə bütün xidmətlər neçə bölmədə və növdə
qruplaşdırılır?

Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları zamanı bu sövdələşmə xarakterli hesablaşmadan istifadə
olunmur?

2012-ci ildə Azərbaycandan nə qədər neft məhsulları ixrac edilmişdir:

2012-ci ildə Azərbaycandan dəmiryol nəqliyyatı ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir?

2012-ci ildə Azərbaycandan Şimal boru kəməri ilə nə qədər xam neft ixrac edilmişdir?

0.187

0.208

241 mln. KVt/s

341 mln. KVt/s•
441 mln. KVt/s

641 mln. KVt/s

541 mln. KVt/s

14 bölmə 180 növ

12 bölmə 160 növ•
6 bölmə 100 növ

8 bölmə 120 növ

10 bölmə 140 növ

Qapalı valyuta ilə hesablaşmalar

Ölkələrin öhdəlikləri üzrə hesablaşma•
Milli valyuta ilə hesablaşma

SDV ilə hesablaşmalar

Klirinq üzrəhesablaşmalar

2,8 mln.ton

1,6 mln.ton•
4,3 mln.ton

5,3 mln.ton

3,2 mln.ton

5 mln.ton

1 mln.ton•
4 mln.ton

3 mln.ton

2 mln.ton

5,9 mln.ton

1,9 mln.ton•
3,9 mln.ton

2,9 mln.ton
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169

170

171

172

173

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

Tədiyyə balansının vəziyyətinə dövlət təsirinin belə metodu yoxdur:

Ölkənin tədiyyə balansı neçə əsas hesabdan (bölmədən) ibarət olur?

Xarici ticarət balansı neçə alt bölmədən (hesabdan) ibarətdir?

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

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

4,9 mln.ton

Xidmətlər balansı

Tədiyyə balansı•
Dövlət büdcəsi

Mühasibat balansı

Ticarət balansı

İxracın stimullaşdırılması

Barter əməliyyatlarının artırılması•
Birbaşa nəzarət

Deflyasiya

Mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi

6 bölmə

3 bölmə•
5 bölmə

4 bölmə

2 bölmə

3 bölmə

2 bölmə•
6 bölmə

5 bölmə

4 bölmə

Qeyri-monetar qızıl

Müsadirə edilmiş mallar•
Malların ixracı

Malların idxalı

Təkrar emal malları

Gedən kapital axını

Ehtiyatda olan külçə qızıl•
İnvestisiyalardan xalis gəlirlər

Xalis pul köçürmələri

Gələn kapital axını
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175

176

177

178

179

180

Tədiyyə balansının xidmətlər balansı alt hesabında belə maddə yoxdur:

Xarici ticarət balansında malların ixracı və idxalı hansı qiymətlərlə hesablanır?

Xarici ticarətlə əlaqədar Azərbaycan BVF-yə hər il hansı informasiyanı vermir?

Azərbaycanda xarici ticarətin maliyyələşdirilməsinin əsas mənbələrinə daxil deyildir:

Xarici ticarət əməliyyatları zamanı belə hesablaşma formasından istifadə edilmir?

2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında gömrük rüsumlarının payı nüçə faiz
olmuşdir?

2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında aksizlərin payı neçə faiz olmuşdur:

Tikinti xidmətləri

Kütləvi iaşə xidmətləri•
Nəqliyyat xidmətləri

Turizm xidmətləri

Rabitə xidmətləri

DAF

FOB•
FAS

CİF

CPT

Ölkəyə gələn və ölkədən çıxan investisiyaların həcmi

İdxalın əmtəə strukturu•
Qızılın ixracı və idxalı

Ticarətin həcmi və istiqaməltəri

Tədiyyə balansı

Dövlət təminatlı qiymətli kağızlar

Borc ödəmələri•
Bank kreditləri

Hökümət tərəfindən ayırmalar

Hüquqi və fiziki şəxslərin öz vəsaitləri

Konsiqnasiya hesablaşmalar

Nisyə hesablaşmalar•
Akkreditivlə hesablaşmalar

İnkasso hesablaşmalar

Nəğd hesablaşmalar

22.9

19.2•
15.7

12.8

20.7
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182

183

184

185

186

2012-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarətindən büdcə daxilolmalarında yol vergisinin payı neçə faiz
olmuşdur?

İdxal-ixrac əməliyyatlarında maliyyə sənədlərinə aid deyil:

İdxal-ixrac əməliyyatlarında sığorta sənədlərinə aid deyil:

BMT-nin qəbul etdiyi “Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında konvensiya” (BYDM) nə vaxt
və harada imzalanmışdır?

BMT-nin qəbul etdiyi “Yol-nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının
gömrük konvensiyası” nə vaxt və harada imzalanmışdır?

Hazırda qüvvədə olan İNKOTERMS neçənci ildə qəbul edilmişdir?

18.8

6.3•
14.8

5.1

17.7

5.3

1.4•
9.2

2.8

8.5

Girov sənədi

Əmtəə etalonu•
Veksel

Barat

Antrepo

Sığortalama qəbzi

Keyfiyyət sertifikatı•
Sığorta müqaviləsi

TİR klozu

Dəmir yolu klozu

28 noyabr 1962-ci il, Sürixdə

19 may 1956-cı il, Cenevrədə•
5 yanvar 1952-ci il, Vyanada

3 mart 1954-cü il, Parisdə

12 sentyabr 1957-ci il, Berndə

7 dekabr 1959-cu il, Vyanada

18 may 1956-cı il, Cenevrədə•
11 fevral 1955-ci il, Romada

16 avqust 1964-cü il, Londonda

24 oktyabr 1958-ci il, Madriddə
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188

189

190

191

192

“Beynəlxalq Arbitraj haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən nə vaxt təsdiq edilmişdir?

“Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir?

“Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı
tarixli, neçə nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

“Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən nə vaxt təsdiq edilmişdir?

2012-ci ildə Azərbaycandan ixrac məqsədi ilə nə qədər yük daşınmışdır?

2012-ci ildə Azərbaycanda idxal məqsədi ilə nə qədər yük daşınmışdır?

1980.0

2010.0•
1990.0

2005.0

1995.0

22 dekabr 2000-ci il

18 noyabr 1999-cu il•
19 iyun 1997-ci il

05 mart 1998-ci il

17 sentyabr 2001-ci il

28 noyabr 2003-cü il; № 196 – III Q

22 iyun 2001-ci il; № 146 – II Q•
14 may 2000-ci il; № 164 – III Q

6 sentyabr 2002-ci il; № 184 – II Q

28 noyabr 2003-cü il; № 196 – III Q

14 noyabr 2009-cu il, 32 nömrəli qərarı

18 yanvar 2013-cü il, 7 nömrəli qərarı•
25 yanvar 2012-ci il, 8 nömrəli qərarı

15 may 2011-ci il, 17 nömrəli qərarı

12 avqust 2010-cu il, 23 nömrəli qərarı

12 dekabr 2007-ci il

10 may 2005-ci il•
15 fevral 2004-cü il

23 iyun 2003-cü il

27 oktyabr 2006-cı il

40,2 mln.ton

30,3 mln.ton•
20,7 mln.ton

25,8 mln.ton

35,3 mln.ton
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2012-ci ildə Azərbaycanda tranzit istiqaməti üzrə nə qədər yük daşınmışdır?

İdxal-ixrac əməliyyatlarında yük-nəqliyyat sənədlərinə aid deyil:

Azərbaycan Respublikasında idxal əməliyyatları nəyin əsasında həyata keçirilir?

2012-ci ildə Azərbaycanda gömrük bəyannamələrinin sayı nə qədər olmuşdur?

2012-ci ildə Azərbaycanda ixrac bəyannamələrinin sayı və xüsusi çəkisi nə qədər olmuşdur?

2012-ci ildə Azərbaycanda idxal bəyannamələrinin sayı və xüsusi çəkisi nə qədər olmuşdur?

10,3 mln.ton

9,5 mln.ton•
5,5 mln.ton

6,6 mln.ton

12,6 mln.ton

18,2 mln.ton

16,7 mln.ton•
12,6 mln.ton

14,4 mln.ton

20,4 mln.ton

SMR

Sürücülük vəsiqəsi•
Konosament

Havayolu nəqliyyat sənədi

Yük-vaqon sənədi

Qablaşdırma və markalanmaqla

Qaydalarda göstərilən istisnalar olmaqla gömrük orqanlarında bəyan edilməklə•
Ekspertizadan keçirilməklə

Seçmə yolu ilə

Dəyəri ödənilməklə

548118.0

276078.0•
490867.0

180984.0

342610.0

74386 və 23,7 %

42202 və 15,2 %•
36807 və 12,9 %

51804 və 18,9 %

67480 və 21,3 %

384761 və 83,9 %

233876 və 84,8 %•
189678 və 65,7 %
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“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərmanı nə vaxt olmuşdur?

“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı nə vaxt olmuşdur?

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən qarşıya qoyulan əsas strateji iqtisadi-ticarət
vəzifələrinə aid deyildir:

Xarici ticarətin iqtisadi səmərəliliyinin əsas göstəricilərinə aid edilmir

Xarici ticarət əlaqələrinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas amili hansıdır?

Xarici ticarətin səmərəlilik göstəricilərinə aid edilmir:

178973 və 70,7 %

467146 və 97,8 %

17 oktyabr 1996-cı ildə

10 yanvar 1994-cü ildə•
30 aprel 1993-cü ildə

24 dekabr 1997-ci ildə

20 iyun 1995-ci ildə

23 iyun 1996-cı il

5 aprel 1994-cü il•
22 noyabr 1993-cü il

11 sentyabr 1997-ci il

13 may 1992-ci il

İdxaldan asılılığın azaldılması

Beynəlxalq yarmarkaların keçirilməsi•
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi

Sənaye potensialının gücləndirilməsi

İxrac potensialının artırılması

Mal itkilərinin qarşısının alınması

Vergilərin azaldılması•
Maksimum gəlir

Maksimum mənfəət

Xərclərin azaldılması

Malların xarab olmasının qarşısının alınması

Tərəfdaşların hər birinin mənfəətinin artması•
Alınmış malların dəyərinin daha tez ödənilməsi

Gömrük sənədləşmələrinin sürətlə aparılması

Nəqliyyat vasitələrinin daha tez boşaldılması

Valyuta səmərəliliyi

Humanitar səmərəlilik•
Mütləq səmərəlilik
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Azərbaycanın ÜTT-yə maksimum səmərəli şərtlərlə daxil olmasına aid deyildir:

Neçənci il Azərbaycan Respublikasında “İnformasiya – Kommunikasiya texnologiyaları ili” elan
edilmişdir:

Azərbaycanda ixrac potensialının və xarici investisiya qoyuluşunun artırılması məqsədi ilə neçənci ildə,
hansı fond yaradılmışdır?

Azərbaycanda neftdən sonra 2-ci gəlir gətirən prioritet sahə hansı hesab edilir?

Hər 1 avro investisiya qoymaqla 43 avro gəlir gətirəcək, dünyada 11-ci kosmos ölkəsi olan
Azərbaycanın 1-ci telekommunikasiya peyki neçənci ildə kosmosa buraxılmışdır?

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə büdcə gəlirləri nə qədər olmuşdur?

Nisbi səmərəlilik

Kompleks səmərəlilik

Antidempinq

İxrac rüsumlarının artırılması•
Yerli sahibkarların mənafeyinin qorunması

Kənd təsərrüfat məhsulları istehsalçılarına yüksək subsidiyaların verilməsi

İnkişaf etməkdə olna ölkə statusu ilə daxil olmaq

2005.0

2013.0•
2012.0

2000.0

2011.0

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, 2005

İxracın və investisiyaların təşviqi fondu, 2003•
Elmin inkişafı fondu, 2001

Dövlət Neft Fondu, 2004

Sosial Müdafiə Fondu, 2006

Turizm

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları•
Taxıl istehsalı

Emal sənayesi

Reklam xidməti

41170.0

41313.0•
40628.0

40408.0

41971.0

15 mlrd.manat

13,7 mlrd.manat•
5 mlrd.manat
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Azərbaycanda təbii resursların nəhəng yığım fondu hansıdır?

Dünya ölkələrində təbii resursların belə bir nəhəng yığım fondu yoxdur:

Azərbaycanda sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi ilə hansı təşkilat məşğuldur?

İEÖ-lərdə fiziki şəxslər – alıcılar haradan mal almağa daha çox üstünlük verirlər:

İEÖ-lərdə internet-elektron ticarətlə malın alıcıya çatdırılmasını hansı şirkətlər yerinə yetirirlər?

İnternet-elektron ticarətlə malın alınması üçün fiziki şəxs-alıcının mütləq nəyi olmalıdır?

10 mlrd.manat

8 mlrd.manat

Daimi fondu

Dövlət Neft fondu•
Milli fondu

Stabilləşdirmə fondu

Sosial-iqtisadi inkişaf fondu

Valyuta Agentliyi

Gələcəyə İnam Fondu•
İnvestisiya Fondu

Dövlət Neft Fondu

Milli Rifah Fondu

Maliyyə Nazirliyi

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu•
Mərkəzi Bank

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Özəl banklar

Yarmarkadan

İnternet-elektron ticarətlə•
Poçtla ticarətdən

Mağaza – marketdən

Kolxoz bazarından

Hava nəqliyyatı şirkətləri

Beynəlxalq çatdırma şirkətləri•
Rabitə müəssisələri

Nəqliyyat-ekspedisiya şirkətləri

Avtonəqliyyat şirkətləri

Sürücülük vəsiqəsi

Plastik (kredit) kartı•
Şəxsiyyət vəsiqəsi

Qızılı

Pulu
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Qədim Azərbaycan dövlətlərinin ərazilərindən tapılmış, qədim dövrlərdə istehsal edilmiş mallar əsasən
Azərbaycanın hansı muzeyində saxlanılır:

Qərblə Şərqi birləşdirən, qədim böyük ticarət marşrutu olan tarixi Böyük İpək yolu neçə il əvvəl yaranıb?

Dünya İqtisadi Forumunun 2014-cü il Qlobal rəqabətqabiliyyətlik hesabatında Azərbaycan neçənci
yerdə olmuşdur:

Dünyanın ən gözəl xalısı hesab edilən Azərbaycanın “Şeyx Səfi” xalısı dünyanın hansı muzeyində saxlanılır:

“Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə

əlaqədar mədəni sərvətlərin müvəqqəti ixracı Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı
təarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir:

“Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi
Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hansı tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir:

Azərbaycan xalçaları muzeyi

Azərbaycan əntiq əşyalar muzeyi•
Qala tarix-etnoqrafiya muzeyi

Milli Azərbaycan tarixi muzeyi

Azərbaycan incəsənət muzeyi

4000.0

2500.0•
500 il

1000.0

3000.0

164 ölkə sırasında 68-ci yerdə

144 ölkə sırasında 38-ci yerdə•
134 ölkə sırasında 28-ci yerdə

124 ölkə sırasında 48-ci yerdə

154 ölkə sırasında 58-ci yerdə

Bakıda Milli Azərbaycan tarixi muzeyində

Londonun Viktoriya və Albert muzeyində•
Moskvanın Şərq Xalqları incəsənəti muzeyində

Parisin Luvr muzeyində

İstanbulun Topqapı muzeyində

27 sentyabr 2010-cu il, №193

29 avqust 2014-cü il, №293•
20 may 2011-ci il, №123

25 iyun 2012-ci il, №184

30 iyul 2013-cü il, №67

12 aprel 2010-cu il, №291

29 avqust 2014-cü il, №294•
19 iyul 2013-cü il, №295

17 iyun 2012-ci il, №296
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Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin ən son və yeni prioritet istiqaməti hansıdır:

Xarici ticarət əlaqələrində baş verə biləcək münaqişələrin həlli yolları kontraktların hansı bölməsində
nəzərdə tutulur:

1966-cı ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən beynəlxalq ticarət sahəsində hansı komissiya
yaradılmışdır:

Hər hansı bir ölkənin digər ölkələrlə ticarətinə nə deyilir:

Müxtəlif ölkələrin xarici ticarətinin məcmusuna nə deyilir:

Cənub qaz dəhlizinin təməli nə vaxt qoyulmuşdur:

15 may 2011-ci il, №297

Xarici ticarət reklamının genişləndirilməsi

Hərbi təyinatlı məhsul istehsalının və ixracının artırılması•
Transit daşımalarının artırılması

Xam neft ixracının artırılması

Xidmət sferasının genişləndirilməsi

Predmeti

Arbitraj•
Iddialar

Verilmə şərtləri

Hesablaşma

Avropa iqtisadi komissiyası

Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası (YUNSİTRAL)•
Hökumətlərarası Komissiya

TMK üzrə Komissiya

Narkotik vasitələr üzrə Komissiya

Kolxoz ticarəti

Xarici ticarət•
Beynəlxalq ticarət

Dövlət ticarəti

Kooperativ ticarət

Dövlət ticarəti

Beynəlxalq ticarət•
Xarici ticarət

Kolxoz ticarəti

Kooperativ ticarəti

27 noyabr 2010-cu ildə

20 sentyabr 2014-cü ildə•
10 yanvar 2012-ci ildə

10 iyun 2013-cü ildə

18 dekabr 2011-ci ildə
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Cənub qaz kəməri hansı ölkələrin ərazisindən keçəcəkdir:

Xəzər ətrafı ölkələrdə ən böyük dəniz ticarət limanı hansıdır:

Bakı beynəlxalq dəniz ticarət limanı nə vaxt istifadəyə verilmişdir:

Bizim eradan əvvəl İV-İİİ əsrlərdə qədim Azərbaycan dövləti olan Atropatenada hansı pullar
buraxılmışdır:

Qədim dövrlərdə zərb edilmiş metal pulların öyrənilməsi ilə hansı elm sahəsi məşğul olur:

Xəzər dənzinin ərazisi neçə və hansı müstəqil dövlət arasında bölünmüşdür:

Xəzər dənizi dünya dənizləri (gölləri) arasında hansı əsas 3 məhsulu ilə tanınır:

Azərbaycan-Gürcüstan-Ukrayna-Polşa-İspaniya

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan-Yunanıstan-Monteneqro-Albaniya-İtaliya•
Azərbaycan-İran-İraq-İordaniya-İsrail

Azərbaycan-İran-Əfqanıstan-Pakistan-Çin

Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Yunanıstan-Almaniya

Maxaçqala dəniz ticarət limanı

Bakı beynəlxalq dəniz ticarət limanı•
Həştərxan dəniz ticarət limanı

Ənzəli dəniz ticarət limanı

Aktau dəniz ticarət limanı

2013.0

2014.0•
2008.0

2009.0

2012.0

Veksel

Mis, gümüş və qızıl sikkələr•
Dəmir sikkə

Kağız pul

Çek

Tarixşünaslıq

Numizmatika•
Arxeologiya

Etnoqrafiya

Sənətşünaslıq

2 dövlət: Azərbaycan, Rusiya

5 dövlət: Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran•
4 dövlət: Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, İran

6 dövlət: Azərbaycan, Rusiya, İran, İraq, Suriya, Türkmənistan

3 dövlət: Azərbaycan, Türkmənistan, Rusiya
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Bizim eradan əvvəl III əsrdə dünyada ilk daş duz mədəni harada olmuşdur:

Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin ümumi uzunluğu nə qədərdir:

Azərbaycanın Şərqdən Xəzər dənizi ilə sahil sərhəddinin (xəttinin) uzunluğu nə qədərdir:

Planetimizdə olan 12 iqlim qurşağından neçəsi Azərbaycanda mövcuddur:

Dünyada ən yüksək keyfiyyətli zəfəran harada becərilir:

İslam dünyasında birinci demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik Respublikası nə vaxt
yaranmışdır:

Qaz, qızıl, pomidor

Neft, osetrina, qara kürü•
Neft, mineral su, qoz

Osetrina, fındıq, qaz

Qaz, banan, dəmir

Elbrus qar dağı

Naxçıvanda Duzdağ•
Uralda qızıldağ

Saxara duz dağı

Kazbek Gümüş dağı

4816 km

3472 km•
5347 km

6782 km

2960 km

680 km

825 km•
970 km

1060 km

740 km

12-si

9-u•
11-i

7-si

5-i

Hindistanda Kəşmir

Azərbaycanda – Abşeron•
Özbəkistanda Fərqanə

İranda Kirman

Türkiyədə Antalya

18 fevral 1919-cu ildə

28 may 1918-ci ildə•
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1875-ci ildə Azərbaycanda-Bakıda fəaliyyətə başlayan ilk xarici kompaniya hansı şirkət olmuşdur:

Tarixi sənədlər sübut edir ki, dünyada ilk dəfə neft nə vaxt, harada çıxarılmış və qonşu ölkələrə
aparılmışdır:

1901-ci ildə dünyada hasil edilən neftin (11 milyon ton) yarıdan çoxu, Rusiyadan hasil edilən neftin 95
faizi harada çıxarılmışdır:

Bütün dünyada neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasına nə vaxt və harada başlanılmışdır:

Dünya praktikasında ilk dəfə olaraq açıq dənizdə estakada üzərində neft buruqları tikməklə neft

çıxarılmasına nə vaxt, harada başlanılmış və dəniz üzərində hansı şəhərsalınmışdır:

Ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən cədvəl necə adlanır:

•
7 noyabr 1917-ci ildə

17 oktyabr 1917-ci ildə

28 aprel 1920-ci ildə

Sabançı Holdinq

Nobel qardaşları şirkəti (neft zavodu)•
Koç Holdinq

Simens şirkəti

Britiş Petrolium

VI əsrdə Misirdə

VIII əsrdə Azərbaycanın Bakı şəhərində•
VII əsrdə Ərəbistanda

IX əsrdə Amerikada

X əsrdə Rusiyada

Ufada

Bakıda•
Tümendə

Pensilvaniyada

Manqışlaqda

15 oktyabr 1878-Rusiya, Tümen

14 iyul 1848-Azərbaycan, Bakı, Bibiheybət•
14 iyun 1838- ABŞ, Pensilvaniya

24 may 1828- Norveç, dənizdə

18 aprel 1858-İran, Fars körfəzi

1978-Səudiyyə Ərəbistanı, Qırmızı dəniz

1948-Azərbaycan, Bakı, Xəzər dənizi, Neft daşları•
1958-Rusiya, Oxot

1938-Ukrayna, Qara dəniz

1968-Liviya, Aralıq dənizi

Ticarət balansı

Tədiyyə balansı•
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Ölkənin milli iqtisadi subyektlərinin xarici ölkələrin milli iqtisadi subyektləri arasında formalaşdırdığı
qarşılıqlı əlaqələr sisteminə nə deyilir:

Xarici ticarət balansında ixracla idxalın fərqini əks etdirən iqtisadi anlayış necə adlanır:

Ölkənin ixracı və idxalının əmtəə quruluşu (strukturu) hansı sənədə əsasən qruplaşdırılır:

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının hazırladığı “Brüssel Gömrük Nomenklaturası” və BMT-nin hazırladığı

“Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı Nomenklaturu” (BSTTN) nə vaxt qəbul edilmişdir:

“Brüssel Gömrük Nomenklaturası” və “Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı Nomenklaturası” bazaları
əsasında yaradılmış “Malların təsviri və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş system nomenklaturası” (HSN)
harada imzalanmış və nə vaxt qüvvəyə minmişdir:

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində daha çox istinad edilən və Harmonikləşdirilmiş Sistem
Nomenklaturası (HSN) əsasında hansı milli mal nomenklaturası hazırlanmış və hazırda qüvvədədir:

•
Tarif cədvəli

Hesablaşma hesabı

Vurma cədvəli

Rabitə əlaqələri

Xarici iqtisadi əlaqələr•
Diplomatik əlaqələr

Nəqliyyat əlaqələri

Hərbi əlaqələr

Tarif

Saldo•
Kvota

Balans

Rüsum

Alqı-satqı müqavilələri üzrə Vyana Konvensiyası

Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı (BSTT)•
Beynəlxalq yük bəyannaməsi

Xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu

Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş

1961-ci il

1950-ci il•
1945-ci il

1947-ci il

1951-ci il

Bern, 1991

Brüssel, 1988•
Roma, 1985

Cenevrə, 1990

Vyana, 1983
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Malların (əmtəələrin) mənşə əlaməti və emal dərəcəsi üzrə bölmə, qrup və yarımqruplardan ibarət olan
sistemləşdirilmiş siyahı toplusu necə adlanır:

MDB ölkələri üzrə Azərbaycanda hansı əmtəə nomenklaturu neçənci ildən tətbiq edilir:

XTƏ-də təhlükəli yüklərin təhlükəsiz daşınmasına nəzarət məqsədilə hansı tələblər toplusu tərtib
edilmişdir:

BMT-nin tərtib etdiyi “Narıncı kitab”ın tələblər toplusunda xarici ticarət əlaqələrində təhlükəli yüklər
(mallar) neçə sinifə bölünür:

Təhlükəli yüklərin beynəlxalq daşınmaları şərtlərini reqlamentləşdirən əsas sənəd hansıdır, harada, nə vaxt
qəbul edilmişdir:

Xarici ticarət dövriyyəsinə daxil edilməyən mallar qrupu hansıdır:

AİB-in Xarici Ticarət üzrə Mal Nomenklaturası

Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Əmtəə Nomenklaturası (AzXİFƏN)•
Dövlət Standartları

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Ştrixli EAN kodu

Dövlət Standartları

Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə Nomenklaturası (XİFƏN)•
Preysturant

Tarif dərəcələri

Ticarət balansı

İƏT XİF-in Əmtəə Nomenklaturu, 1994

MDB XİF-in Əmtəə (mal) Nomenklaturu, 1999•
Aİ XİF-in Əmtəə Nomenklaturu, 1995

QDİƏT XİF-in Əmtəə Nomenklaturu, 1997

MDB Gömrük İttifaqının Əmtəə Nomenklaturu, 2000

Zəhərli maddələr toplusu

BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının tərtib etdiyi “Narıncı Kitab”•
Partlayıcı maddələr toplusu

Qara siyahı

Qırmızı kitab

IV sinifə

IX sinifə•
V sinifə

VIII sinifə

II sinifə

Beynəlxalq Nəqliyyat Konvensiyası, Roma, 1977

“Təhlükəli yüklərin beynəlxalq daşınmaları haqqında Avropa Sazişi”, Cenevrə, 1957•
Beynəlxalq yük konvensiyası, Vyana, 1947

Təhlükəli Yüklərin Sığortalanması Sazişi, Vaşinqton, 1937

Təhlükəli Yüklərin Saxlanılması Konvensiyası, Bern, 1967
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Gömrük sərhəddindən keçirilən qeyri-kommersiya mallarına daxil deyildir:

Hazırda Avropa iqtisadiyyatının mühərriki hansı ölkə hesab edilir:

Dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinin əsas səbəblərinə daxil edilmir:

Azərbaycan Respublikası xarici iqtisadi fəaliyyətinin gömrük statistikası hansı əsas qanunvericilik aktına

uyğun aparılır:

Xarici ticarətin gömrük statistikasının əsas məlumat mənbəyi hansı sənəddir:

Xarici ticarət əməliyyatlarında və onun gömrük statistikasında malların miqdarı hesabı hansı çəki üzrə
aparılır:

neft və neft məhsulları

qeyri-kommersiya malları•
ərzaq malları

qeyri-ərzaq malları

texniki təyinatlı mallar

Nizamnamə öhdəliyinə görə ticarətlə əlaqədar olmayan mallar

Tikinti-texnikası malları•
Vətəndaşların şəxsi istifadəsi üçün mallar

Diplomatik korpusun istifadəsi üçün mallar

Beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilən mallar

Fransa

Almaniya•
Böyük Britaniya

İtaliya

İspaniya

Atom enerjisindən istifadənin artması

Hasilatın azaldılması•
Hasilatın artırılması

Neftə tələbatın aşağı düşməsi

Siyasi sabitliyin pozulması

Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi•
Gömrük tarifi haqqında qanun

Valyuta tənzimi haqqında qanun

Alqı-satqı müqavilələri haqqında Vyana Konvensiyası

Invoys

Yük Gömrük Bəyannaməsi•
Kontrakt

Mənşə sertifikatı

Konosament

Brutto çəkisi ilə

•
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Hərəkət istiqamətindən asılı olaraq mallar neçə və hansı qruplara bölünürlər:

İdxalı və ixracı qanunla qadağan edilmiş malların dövlət sərhədindən gizli keçirilməsinə deyilir:

Müasir dövrdə ən çox yayılmış kontrabanda mallarına aid deyil:

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan xarici mənşəli malların yenidən işlənmədən digər

xarici ölkələrə ixrac əməliyyatlarına nə deyilir:

Azərbaycan Respublikasında ixrac əməliyyatlarına aid edilmir:

DTT-nin (WTO) işçi dilləri hansılardır:

Netto çəkisi ilə•
Gözəyarı çəki ilə

Nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə çəkisi ilə

Çəkisizlik şəraitində

4 qrup, kombinələşdirilmiş mallar

3 qrup, ixrac, idxal və tranzit mallar•
2 qrup, ixrac və idxal malları

1 qrup, hava nəqliyyatı malları

2 qrup, hava və dəniz nəqliyyatı malları

reeksport

kontrabanda•
Kəşfiyyat

Antidempinq

əks kəşfiyyat

Incəsənət əsərləri və antikvariat

Ətriyyat malları•
Xarici valyuta

Zərgərlik məmulatları

Narkotik maddələr

İdxal əməliyyatları

Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları•
İxrac əməliyyatları

Tranzit əməliyyatları

Yükləmə-boşaltma əməliyyatları

Müvəqqəti ixrac əməliyyatları

Sərhədyanı ticarət•
Kreditə ixrac əməliyyatları

Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları

Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları

Ingilis, alman, çin

Ingilis, fransız, ispan•
Ingilis, alman, ərəb
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DTT-nin (WTO) illik büdcəsi nə qədərdir

Dünya ölkələri arasında ticarət münasibətlərini mümkün qədər asanlaşdırmaq, liberallaşdırmaq və

beynəlxalq ticarət məkanında şəffaflığı təmin etmək missiyası hansı beynəlxalq təşkilat qarşısında qoyulmuşdur:

Azərbaycan Respublikası DTT-yə (WTO) üzv olmaq üçün nə vaxt müraciət etmişdir:

Müəyyən dövr ərzində idxalın və ixracın daha səmərəli təmin edilməsi üçün ölkədə tətbiq edilən tədbirlər

kompleksinə nə deyilir:

A.Smit, D.Rikardo və P.Samuelsonun ideya və fikirlərinin üst-üstə düşdüyü xarici ticarət nəzəriyyəsi
hansıdır:

İNKOTERMS-ə görə alıcının göndərilməyə hazır olan malı satıcının anbarında (franko-zavod) qəbul
etməsini bildirən şərt qrupu (kateqoriyası) hansıdır

Ingilis, italyan, türk

Ingilis, fransız, alman

158 milyon isveçrə frankı (120 milyon ABŞ dolları)

169 milyon isveçrə frankı (130 milyon ABŞ dolları)•
149 milyon isveçrə frankı (110 milyon ABŞ dolları)

188 milyon isveçrə frankı (150 milyon ABŞ dolları)

178 milyon isveçrə frankı (140 milyon ABŞ dolları)

YUNSİTRAL

DTT (WTO)•
YUNKTAD

YUNİDO

BVF

23 iyun 1996-cı ildə

23 iyun 1997-ci ildə•
23 iyun 1995-ci ildə

23 iyun 1998-ci ildə

23 iyun 1999-cu ildə

Xarici ticarət dövriyyəsi

Xarici ticarət rejimi•
Ixrac kvotası

Xarici ticarət əməliyyatları

Idxal kvotası

Maslounun “tələbatlar piramidası”

Azad və ya daha azad ticarət nəzəriyyəsi•
Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi

Açıq qapı nəzəriyyəsi

“F” qrupu

“E” qrupu (EXW)•
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İNKOTERMS-ə görə satıcının malı alıcının təyin etdiyi daşıyıcının sərəncamına verməsini bildirən şərtlər

qrupu (kateqoriyası) hansıdır:

İNKOTERMS-ə görə satıcının malı yükləyib yola salması və daşınma müddətində baş verə bilən hadisə

və proseslərin alıcının üzərinə düşməsini bildirən şərtlər qrupu (kateqotiyası) hansıdır:

İNKOTERMS-ə görə malın təyinat məntəqəsinə çatdırılmasına qədər bütün risk və xərclərin satıcının
üzərinə düşdüyünü bildirən şərtlər qrupu (kateqoriyası) hansıdır:

Azərbaycanda ilk gömrük-Bakı gömrüyü Rusiya imperiyası Senatının qərarı ilə Həştərxan Gömrük
dairəsinin tərkibində nə vaxt yaradılmışdır:

SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Gömrük Nəzarəti Baş İdarəsinin əmri ilə Bakı Gömrükxanası

əsasında Azərbaycan Respublikası Gömrükxanası nə vaxt yaradılmışdır:

Hazırda dünyada xarici kapitalın və xarici ticarətin mühərriki rolunu hansı ərazilər oynayır:

•
“C” qrupu

“D” qrupu

“A” qrupu

“C” qrupu

“F” qrupu•
“A” qrupu

“D” qrupu

“E” qrupu

“A” qrupu

“C” qrupu•
“D” qrupu

“F” qrupu

“E” qrupu

“A” qrupu

“D” qrupu•
“E” qrupu

“C” qrupu

“F” qrupu

1927-ci ildə

1807-ci ildə•
1907-ci ildə

1917-ci ildə

1817-ci ildə

20 yanvar 1992-ci ildə

27 yanvar 1989-cu ildə•
27 yanvar 1979-cu ildə

20 yanvar 1990-cı ildə

20 yanvar 1991-ci ildə
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Beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələrində müəyyən iqtisadi azadlığı ilə fərqlənən ilk ərazilər – “porto

franko”lar nə vaxt və harada yaranmışdır:

“Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənilməsinə

nəzarət barədə təlimat” nə vaxt qəbul edilmişdir:

İdxal əməliyyatlarında malların qiyməti hansı qiymətlərlə hesablanır:

İxrac əməliyyatlarında malların qiyməti hansı qiymətlərlə hesablanır:

Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan manatı neçənci ildə tədavülə buraxılmışdır:

Xarici ticarət siyasətinin əsas formaları hansılardır:

AGZ-lər

AİZ-lər•
BİT-lər

ATZ-lər

TMK-lar

1895, Odessa, Azad Vergi Zonası

1595, Genuya (İtaliya), Azad Liman•
1695, Marsel, Azad Gəmi

1795, Afina, Azad Ticarət Zonası

1495, Amsterdam, Azad Sənaye Zonası

17 sentyabr 1996-cı il

17 sentyabr 1998-ci il•
17 sentyabr 1988-ci il

17 sentyabr 1997-ci il

17 sentyabr 1999-cu il

DES qiyməti

SİF qiyməti•
FOB qiyməti

DAF qiyməti

FAS qiyməti

EXW qiyməti

FOB və ya DAF qiyməti•
SİP qiyməti

DES qiyməti

FSA qiyməti

1993.0

1992.0•
1995.0

1990.0

1991.0

Proteksionizm və lisenziyalaşdırma

•
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Xarici ticarətdə proteksionizmin əsas növlərinə aid deyildir:

İdxal-ixrac əməliyyatlarının miqdar məhdudiyyətinə nə deyilir:

Kvotalaşdırmanın istiqamətinə görə əsas növləri hansılardır:

Kvotalaşdırmanın əhatə dairəsinə görə əsas növləri hansılarıdır:

Xarici iqtisadi fəaliyyətə dövlət orqanları tərəfindən verilən icazə necə adlanır:

Xarici iqtisadi fəaliyyət lisenziyasının əsas növlərinə aid deyil:

Azad ticarət (liberalizm) və proteksionizm•
Azad ticarət və kvotalaşdırma

Azad ticarət və subsidiyalaşdırma

Proteksionizm və embarqo

Gizli proteksionizm

Güzəştli proteksionizm•
Selektiv proteksionizm

Sahə proteksionizmi

Kollektiv proteksionizm

Ticarət rejimi

Kvotalaşdırma•
Lisenziyalaşdırma

Dempinq

Kreditləşdirmə

Ixrac kvotası və fərdi kvota

Idxal kvotası və ixrac kvotası•
Idxal kvotası və tranzit kvotası

Idxal kvotası və qlobal kvota

Ixrac kvotası və tranzit kvotası

Fərdi və idxal kvotası

Qlobal və fərdi kvota•
Qlobal və ixrac kvotası

Qlobal və idxal kvotası

Fərdi və ixrac kvotası

Françayzinq

Lisenziya•
Patent

Lizinq

Subsidiya

Avtomatik lisenziya

Daimi lisenziya•
Birdəfəlik lisenziya

Baş lisenziya
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İxrac mallarının normal qiymətdən aşağı qiymətə satılmasına nə deyilir:

Dempinqin əsas növlərinə aid edilmir:

Dünyanın neçə ölkəsinin valyutası dönərli valyuta hesab edilir:

Ölkənin pul vahidinin dəyərinin digər ölkənin valyuta vahidində ifadə edilmiş qiymətinə nə deyilir:

Bazar mexanizmi əsasında valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi necə adlanır:

Beynəlxalq ticarətin ÜTT tərəfindən müəyyən edilmiş əsas prinsiplərinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015

12:14:55)

Qlobal lisenziya

Sertifikatlaşdırma

Dempinq•
Ticarət müharibələri

Antidempinq

Balanslaşdırma

Qarşılıqlı dempinq

Mənfəət dempinqi•
Epizodik dempinq

Planlaşdırılan dempinq

Mövsümi dempinq

92.0

132.0•
32.0

62.0

82.0

Valyuta siyasəti

Valyuta məzənnəsi•
Valyuta mübadiləsi

Valyuta axını

Valyuta böhranı

Fişer effekti

Valyuta kotirovkası•
Qapalı valyuta

Dönərli valyuta

Faiz stavkası

ticarət siyasətinin şəffaflığının təmin edilməsi

ticarətdə inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştlərin tətbiq olunması•
ticarətdə ayrı seçkiliyə yol verilməməsi

xarici ticarətin tənzimlənməsində tarif metodlarına üstünlük verilməsi

qeyri tarif tənzimləmə tədbirlərindən imtina edilməsi
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Beynəlxalq ticarətin ÜTT tərəfindən müəyyən edilmiş əsas prinsiplərinə aiddir: (Sürət 13.03.2015

12:14:59)

Bu əməliyyat gömrük rəsmiləşdirilməsinin ikinci mərhələsində həyata keçirilmir: (Sürət 13.03.2015

12:15:26)

Dəmir yol nəqliyyatında gömrük nəzarətinin həyata keçirildiyi yerlərə aid deyil: (Sürət 13.03.2015
12:15:30)

Gəmilərdə gömrük nəzarətinə təqdim olunan sənədlərə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:33)

Gəmilərdə gömrük nəzarətinə təqdim olunan sənədlərə aiddir: (Sürət 13.03.2015 12:15:36)

Gətirmə zamanı gömrük nəzarəti: (Sürət 13.03.2015 12:15:40)

ticarət müqavilələrinin təfsirinin qarşılıqlı razılıq əsasında həyata keçirilməsi

ticarət mübahisələrinin yalnız danışıqlar yolu ilə həll edilməsi•
xarici ticarətdə qarşılıqlı güzəştlərin tətbiqi

inkişaf etməkdə olan ölkələrin mallarına preferensial rejimin tətbiqi

ixrac subsidiyalarının səviyyəsinin tədricən aşağı salınması

qeyri tarif tədbirlərinə əməl olunmasını təsdiq edən sənəd və məlumatların yoxlanması

bəyannamənin doldurulmasının qaydalara uyğunluğunun yoxlanması•
malın XİF ƏN –na uyğun olaraq təsnifatının düzgünlüyünün yoxlanması

malın miqdarı haqda məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması

malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sənədlərin düzgünlüyünün yoxlanması

gömrük anbarı və ya müvəqqəti saxlama anbarı statusuna malik dəmir yol hissələrində

dəmir yol depolarında•
sərhəd dəmir yol stansiyalarında

bilavasitə sərhəd yaxınlığında yerləşən nəzarət məntəqələrində

dövlət sərhəddi ilə sərhəd dəmir yol stansiyaları arasındakı keçiddə

valyuta və valyuta sərvətləri haqda arayış

yük gömrük bəyannaməsi•
ümumi ( baş) bəyannamə

gəmi ehtiyatları haqda bəyannamə

tərkibində narkotik olan preparatların siyahısı

hesab – faktura

yük bəyannaməsi•
yol cədvəlləri

ötürmə cədvəlləri

baqaj qəbzləri

gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə eyni zamanda başlayır

mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük sərhəddini keçdiyi andan başlayır•
mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük orqanına təqdim olunduğu andan başlayır

mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarəti zonasına daxil olduğu andan başlayır

mallar və nəqliyyat vasitələri müvəqqəti saxlanc anbarına yerləşdirildiyi andan başlayır
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Gömrük baxışının həyata keçirilməsi üsullarına aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:43)

Gömrük baxışının məzmununa aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:46)

Gömrük baxışının növlərinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:49)

Gömrük işində risklərin idarə olunmasının məqsədlərinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:52)

Gömrük nəzarəti : (Sürət 13.03.2015 12:15:55)

Gömrük nəzarəti üçün zəruri sənədlərə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:15:59)

Gömrük nəzarətinin əhatə etdiyi malların hərəkəti mərhələlərinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:16:02)

malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

malın XİF ƏN görə kodunun müəyyən edilməsi•
malın adının müəyyən edilməsi

qablaşdırmaların açılması ilə yoxlama

malların sayılması

malların xarakterinin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət

daxili bazarın xarici malların zərərli təsirindən qorunması üzrə fəaliyyət•
malların gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanması üzrə
fəaliyyət

malların sənədlərdəki məlumatlara uyğunluğunun yoxlanması üzrə fəaliyyət

malların gizli keçirilməsinin qarşısının alınması üzrə fəaliyyət

malın xarakterinin nümunələr götürülməsi ilə müəyyən edilməsi vasitəsi ilə müayinə

şəxsin üstündə gizlətdiyi əşyaları aşkar etmək məqsədi ilə müayinə•
yük yerlərində malların miqdarının müəyyən olunması ilə müayinə

gizli saxlanc yerlərinin, qaçaqmalların aşkar edilməsi məqsədi ilə müayinə

yük yerlərində malların miqdarının müəyyən olunması ilə müayinə

gömrük qanunvericiliyinə riayət edən şəxslərə məxsus mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən
keçirilməsinə əlverişli yaradılması

gömrük əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı risklərin səviyyəsinin aşağı salınması•
gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı diqqətin yüksək riskli sahələrə yönəldilməsi

gömrük orqanlarının sərəncamındakı vasitələrin səmərəli istifadə olunması

gömrük işi sahəsində hüquqpozmaların aşkar olunması imkanlarının artırılması

ölkənin daxili bazarının xarici rəqabətin zərərli təsirindən qorumaq üçün həyata keçirilən tədbirlərdir

gömrük işi haqda qanunvericiliyə riayət olunmasını təmin etmək üçün həyata keçirilən tədbirlərdir•
malların gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilən tədbirlərdir

gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərdir

gömrük orqanları əməkdaşlarının malların və sənədlərin yoxlanması üzrə fəaliyyətidir

idxal lisenziyası

ödəniş sənədləri•
ötürmə cədvəli

hesab faktura

gömrük dəyəri bəyannaməsi
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Gömrük nəzarətinin formalarına aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:16:06)

Gömrük nəzarətinin vəzifələrinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:16:24)

Gömrük nəzarətinin vəzifələrinə aiddir: (Sürət 13.03.2015 12:16:28)

Gömrük orqanlarının təşkilati idarəedici tədbirlərinə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:16:31)

Gömrük orqanlarının təşkilati idarəedici tədbirlərinə aiddir: (Sürət 13.03.2015 12:16:35)

Gömrük sənədlərinə aid deyil : (Sürət 13.03.2015 12:16:58)

malların yüklənib, boşaldılması

malların markalanması•
malların istehsalı

malların daşınması

malların qablaşdırılması

keşik çəkmə və gömrük müşahidəsinin aparılması

malların ekspertizasının həyata keçirilməsi•
mallar və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması

şəxsi yoxlama

şəxslərin sorğu sual edilməsi

gömrük orqanlarının kompetensiyası daxilində valyuta nəzarətinin həyata

daxili bazarın xarici rəqabətin zərərli təsirindən müdafiə olunmasının təmin edilməsi•
xarici ticarət dövriyyəsinin sürətlənməsi üçün şərait yaradılması

gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərinin vaxtında və tam

gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılması üçün şərait

daxili bazarda xarici ixracçılarının haqsız rəqabətinin qarşısının alınması

qaçaqmalçılıq , gömrük qaydalarının və valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına qarşə mübarizə aparılması•
xarici malların ölkənin gömrük ərazisinə daxil olmasının qarşısının alınması

xarici dövlətlərin ölkəyə qarşı ayrıseçkilik həyata keçirməsinə yol verilməməsi

ölkə ixracçılarına ixracın həcminin artırılmasında yardım göstərilməsi

valyuta nəzarəti subyektlərinə alınmış nəticələr haqda məlumat verilməsi

gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılması•
malların çatdırılma marşrutu və müddətlərinin müəyyən olunması

gömrük nəzarəti altında çatdırılmalı olan mallar üzərinə eyniləşdirmə vasitələrinin qoyulması

gömrük nəzarətinin texnoloji sxeminin işlənməsi

bəyannaməçi tərəfindən malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi metodunun düzgün seçilməsinin
yoxlanması

mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarətinin yeri və vaxtının müəyyən olunması•
gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərinin vaxtında və tam həcmdə yığılmasının təmin edilməsi

mallar və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması

gömrük məqsədləri üçün lazım olan məlumatların və sənədlərin yoxlanması

müvəqqəti saxlanc anbarının təsis lisenziyası

malın mənşə sertifikatı•
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Hansı bazis şərtinə görə satıcı malı təyinat məntəqəsinə çatdıraraq idxal rüsumlarını ödəmədən alıcıya
təhvil verir? (Sürət 13.03.2015 12:17:05)

Hansı bazis şərtinə görə satıcı malı təyinat məntəqəsində idxal rüsumlarını ödəməklə alıcıya təhvil verir?

(Sürət 13.03.2015 12:17:10)

Hansı bazis şərtinə görə satıcı malın təyinat limanına gətirilməsi və fraxt xərclərini ödəyir? (Sürət

13.03.2015 12:17:14)

Hansı bazis şərtinə görə malın gəminin yanında körpüyə yığılması ilə satıcının öhdəlikləri bitir? (Sürət

13.03.2015 12:17:17)

Hansı bazis şərtinə görə satıcı malı seçdiyi daşıyıcıya təhvil verir , daşıma və sığorta xərclərini ödəyir?
(Sürət 13.03.2015 12:17:19)

Xarici gəmilərdə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üsullarına aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:17:25)

Gömrük yük bəyannaməsi

gömrük dəyər bəyannaməsi

gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisin ixtisas sertifikatı

CPT

DAP•
FOB

DDP

CİF

DAP

DDP•
CPT

DAT

CFR

DAT

CFR•
CİF

CPT

FAS

CİP

FAS•
FCA

FOB

CPT

CPT

CİF•
FOB

FCA

CFR
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ÜTT-nin tərkibindəki sazişlərə aid deyil: (Sürət 13.03.2015 12:17:34)

Vyana Konvensiyasına görə alıcı hansı halda lazımi keyfiyyətə malik malın göndərilmədiyi hal üçün

itkilərin ödənilməsini tələb edə bilər? (Sürət 13.03.2015 12:17:37)

Antidempinq rüsumlarının tətbiqində məqsəd : (Sürət 13.03.2015 12:18:03)

Hesablama üsuluna görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Sürət 13.03.2015 12:18:30)

Xarakterinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Sürət 13.03.2015 12:18:33)

Kvotaların tətbiqində məqsəd: (Sürət 13.03.2015 12:18:36)

gəmi əmlakına , ehtiyatlara baxış

gəmi ekipajının şəxsi müayinəsi•
gəmi sənədlərinin yoxlanması

gəmidə daşınan malların sənədlərinin yoxlanması

gəminin yaşayış və qeyri –yaşayış yerlərinin, yüklərin müayinəsi

QATT

QAPTS•
TRİPS

QATS

TRİMS

malın qəbulu zamanı satıcının nümayəndəsi iştirak edərsə

vaxtında satıcıya bu uyğunsuzluğun xarakteri haqda məlumat verərsə•
müqavilədə göstərilən müddət bitənə qədər uyğunsuzluğu aşkar edərsə

bu hal müqavilədə nəzərdə tutulubsa

müvafiq orqanların iştirakı ilə uyğunsuzluq haqda akt tərtib edərsə

ölkə istehlakçılarının zərərli məhsullardan qorunmasıdır

istahsalçıların xarici rəqabətin zərərli təsirindən müdafiə olunmasıdır•
ölkədən ixracın qarşısının alınmasıdır

ölkəyə ucuz malların idxalının stimullaşdırılmasıdır

ölkənin ixrac potensialından effektiv istifadə olunmasının təmin edilməsidir

nominal, effektiv

advalor, spesifik, qarışıq•
ixrac, idxal, tranzit

mövsümi, antidempinq, kompensasiya

avtonom, konvension, preferensial

nominal, effektiv

mövsümi, antidempinq, kompensasiya•
ixrac, idxal, tranzit

avtonom, konvension, preferensial

advalor, spesifik, qarışıq

ölkəyə malların gətirilməsini qadağan etməkdir

daxili bazarı müdafiə etməkdir•
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Mənşəyinə görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür: (Sürət 13.03.2015 12:18:38)

Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış zamanı: (Sürət 13.03.2015 12:18:41)

Aşağıdakılardan hansı QTT-nə aid deyil ? (Sürət 13.03.2015 12:19:07)

Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının tənzimlənməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən

həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı tədbirlərə aid deyil? (Sürət 13.03.2015 12:20:20)

Aşağıdakılardan hansı xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasının tənzimlənməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən

həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı tədbirlərə aiddir? (Sürət 13.03.2015 12:20:24)

“Kontyev effekti” hansı nəzəriyyə əsasında formalaşmışdır?

•
idxalı stimullaşdırmaqdır

ixracı stimullaşdırmaqdır

istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsidir

advalor, spesifik, qarışıq

avtonom, konvension, preferensial•
ixrac, idxal, tranzit

mövsümi, antidempinq, kompensasiya

nominal, effektiv

mallar müəyyən vaxtdan sonra ölkədən çıxarılır

bütün rüsum və vergilər ödənilir,QTT-nə əməl olunur•
rüsumlar ödənilmir

ödənilmiş rüsumlar geri qaytarılır

mallara ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmir

sürüşkən yığımların tətbiqi

konvension rüsumların tətbiqi•
xüsusi rüsumların tətbiqi

keyfiyyətə nəzarətin tətbiqi

qiymətlərin inzibati fiksə olunması

gəlir və kapitalın ölkədən çıxarılmasına müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiqi

xarici şirkətlərin gəlir səviyyəsinə qoyulan məhdudiyyətlər•
malların idxalının əvəz olunması tələbləri

birgə müəssisələrin yaradılmasına məhdudiyyətlər

xarici kapitalın daxil ola biləcəyi fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi

xarici kapitalın ölkənin strateji əhəmiyyətli sektorlarına daxxil olmasının qarşısının alınması

Yerin təki və təbii sərvətlərin işlənməsinə xarici kapitalın buraxılmasına dövlət nəzarətinin tətbiqi•
TMK-ların yerləşdiyi ölkə ərazisinə xarici filiallardan ixracın məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər

BXİ-dan gəlirlərin və mənfəətin baza ölkəsinə köçürülməsinə qoyulan məhdudiyyətlər

İEO və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin iqtisadiyyatına investisiya qoyan kiçik və orta şirkətlərin
kreditləşdirilməsinə məhdudiyyətlər

“Merkantilizm”

“Henşer-Olin”•
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“İxrac nəzəriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

“İxracat vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

Kompensasiya rüsunları hansı hallarda tətbiq edilir?

“İxracat vergisi” haqqında AR-nın Qanununda ixracat vergisinin dərəcəsi neçə faiz qeyd edilmişdir?

İxrac gömrük rüsumlarının dərəcəli və onalrın tətbiq olunduğu malların siyahısı hansı orqan tərəfindən

müəyyən olunur?

İxrac potensialının tənzimlənməsində hansı amil xüsusi əhəmiyyətə malikdir?

“mütləq üstünlüklər”

“Müqayisəli üstünlüklər”

“Gözəgörünməz əl”

27 mart 2007

26 oktyabr 2004•
10 iyun 1997

20 iyun 1995

1 fevral 2007

27 mart 2007

28 mart 1995•
10 iyun 1997

26 oktyabr 2004

20 iyun 1995

Idxal olunan malların qiyməti ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca

AR gömrük ərazisinə gətirilən malların istehsalı və ya zamanı birbaşa və dolayı susidiyalardan istifadə
olunduqda

•
Belə bir idxal yerli istehlakçılara ziyan vurduqda

Bu mal istisma edilmədikdə

Idxal olunan malların qiyməti ixrac olduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqca və AR-da onların
istehsalının təşkilinə maneçilik törədildikdə

0.2

0.7•
0.5

0.45

0.75

Milli Məclis

Nazirlər Kabineti•
İcra Hakimiyyəti

Bələdiyyə

İİN

Vergi qanunverciliyi

Gömrük qanunvericiliyi•
Torpaq məcəlləsi
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“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

Respublikamızın dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən kiçirilən malların yoxlanmasında “bir
pəncərə” prinsipi neçənci ildən tətbiq edilir?

Azərbaycan nefti ən çox hansı nəqliyyat vasitəsilə nəql edilir?

Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmənin inkişafı prioritetlərinə aid deyil

İxrac potensialının tənzimlənməsində başlıca məqsədi:

Hökümətin iqtisadi siyasətində aqrar bölmədə inkişaf prioritetləri necə müəyyənləşir?

Mülki məcəllə

Gömrük məcəlləsi

29 iyun 1996

20 iyun 1995•
13 avqust 1992

10 iyun 2007

13 avqust 1997

2005.0

2009.0•
2007.0

2006.0

2008.0

Çay nəqliyyatı

Dəniz və boru•
Hava nəqliyyatı

Avtomabil nəqliyyatı

Dəniz nəqliyyatı

Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin

Ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması•
Torpaq və su ehtiyatı

Kənd təsərrüfatı

Aqrar bölmənin

İxrac olunan əmtəələrdə əmək tutumunun artırılması

Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmini•
Azərbaycan Respublikasında idxalın əmtəə strukturunun səmərələşdirmək

Dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiya şəraiti yaratma

AR-da malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq

Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi

Kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası•
Istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması

Vergi və gömrük siyahısının təkmilləşdirilməsi

Ixracyönümlü istehsalların yaradılmasının təviqi
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Dövlətin iqtisadi siyasətində sənayenin inkişaf prioritetlərinə aid deyil:

Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin spesefik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

Xarici ticarət dövriyyasində ixracın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsində hansı amilin rolu böyükdür?

MDB ölkələrindən Azərbaycana daha çox hansı məhsullar idxal edilmişdir?

Azərbaycanın qeyri-tarif sektoru üzrə ixracında xüsusi çəkisinin görə birinci yerdə duran ölkə hansıdır?

Ölkənin ümumi ixracında neft və neft məhsulları neçə faiz paya malikdir? (2007-ci il üzrə)

Respublikadan MDB ölkələrinəəsaəsn hansı məhsullar ixrac edilir?

Güzəştli büdcə vəsaiti hesabına sənayenin inkişafının dəstəklənməsi

Aqrar böhranın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi•
Sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Investisiya mənbələrinin və resursların müəyyənləşdirilməsi

Dünyada mövcud olan elmi-texniki innovasiya proseslərinə qoşulması

Yerli istehsalın çox keçmiş sovet standartlarında olması

Neft idxalçısı olması•
Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması

Coğrafi mövqe

Zəngin təbii sərvətlərə malik olması

İKT

Neft amili•
Yüngül sənaye

Aqrar sənaye

Metallurgiya

Gəmi, qayıqlar və digər vasitələr

Elektrik maşımları, avadanlıqlar, dənli bitkilər•
Neft və onların emalı məhsulları

Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar

Butun minerallar

İran

Rusiya Federasiyası•
Türkiyə

Ukrayna

Almaniya

0.45

0.81•
0.92

0.76

0.28

Quru nəqliyyat vasitələri

•
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Rusiya Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracında neçə faiz paya malikdir?

“Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəməri neçənci ildən istifadə verilib?

Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərindən istifadənin prioritetlərinə aid deyil?

Ölkədə inflyasiya səviyyəsinin gözlənilən həddən yüksək olmasının əsas səbəbi hansıdır?

Hazırki şəraitdə Azərbaycanın neft ixracının yüksəməsində aşağıdaki əsas məsələlər prioritet təşkil edir?

MDB ölkələri arasında Azərbaycanla ən çox ticarət dövriyyəsinə malik olan ölkə hansıdır?

Neft və onalrın emal məhsilulları•
Elektrik maşınları və avadanlıqlar

Dənli bitkilər

Avadanlıqlar və mexaniki qurğular

0.92

0.45•
0.81

0.087

0.28

2009.0

2006.0•
2004.0

2007.0

2003.0

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin güclənməsi

Gəlilərin qızıla dəyişdirilməsi•
Infrastruktur sahələrinin genişmiqyaslı inkişafı

Yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

“Insan kapitalının” inkişafı

Iqtisadiyyata yönəldilən investisiya strukturunun təkmili

Dünya bazarlarında xam neftin qiymətinin artması•
Idxal mallarının ucuzlaşması

Dövrüyyədə olan pul kütləsi həcminin azalması

Idxal-ixrac əməliyytlarında inhisarçılığa qarşı mübarizə

Kimya kompleksinə xidmət edən infrastruktur modernləşdirilməsi.

Irihəcmli neft gəlirlərinin yarada biləcəyi mənfi tendensiyaların qarşısının alınması•
Aqrotexservis xidmətləri şəbəkəsinin yaradılmasının təkmilləşdirilməsi

Dövlətin investisiya resurslarından metallurgiyada səmərəli istifadə edilməsi

Vergi dərəcələrinin optimal həddədən azaldılması

Almaniya

Rusiya Federasiyası•
Türkiyə

İtaliya
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Aqralizinq ASC əsasən hansı məqsədlə yaradılmışdır?

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrinə aid deyil?

Ölkənin əlvan metallurgiya sahəsində ixrac üzrə əsas tərəfdaş ölkələr hansılardır?

Qara metallurgiya sahəsində ixrac üzrə əsasm tərəfdaş ölkələr hansılardır?

Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda xüsusi çəkisinə görə I yerdə hansı sənaye sahəsi durur?

Statistik məlumatlara görə Azərbaycana hansı məqsədlə gəlmələr üstünlük təşkil edir?

Mövsümünə görə Azərbaycana səyahətlərin ən fəal dövrü?

Moldova

Yoxsulluğun azaldılması məqsədilə

Aqrar bölmənin müasir texnika ilə təchizatının ümumilləşdirilməsi məqsədilə•
Irihəcmli neft gəlirinin yarada biləcəyi-tendensiyaların qarşısını almaq məqsədilə

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə

Infrastruktur sahələrin geniş miqyaslı inkişafı üçün

Informasiya texnologiyası

Neft-qaz hasilatı•
Sənaye

Kənd təsərrüfatı

Nəqliyyat

B.Britaniya , Rusiya

İran, Çin, Türkiyə•
Qazaxıstan, Türkmənistan

Azərbaycan,B.Britaniya,B.Ə.Ə

Rusiya, Qazaxıstan

Özbəkistan, İtaliya

Rusiya, Qazaxıstan , Türkmənistan, B.Britaniya•
İran, Çin

Türkiyə, B.Ə.Ə

Polşa,Ukrayna, İran

Qara metallurgiya

Kimya sənayesi•
İKT

Metallurgiya

Aqrar sənaye

Turizm

Işgüzar•
Istirahət, əyləncə

Müalicə

Şəxsi
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Mövsümünə görə Aəzrbaycana səyahətlərin ən zəif gəlmə dövrü?

Abşeron rayonu üzrə turizmin əsas mənbəyi:

Lənkəran rayonu üzrə turizmin əsas mənbəyi?

Gəncə-Qazax rayonun əsas turizm mənbəyi?

Şəki-Zaqatala rayonunun əsas turizm mənbəyi ?

Aran rayonunun əsas turizm mənbəyi?

Qış

Yay•
Yaz

Payız

Yanvar mart

Aprel-iyun

Yanvar-mart•
Yaz

May-iyun

Payız

Meşə su müalicə müəssisəsi

Zəngin baludologiya resursları, dəniz sahili çimərlik resursları•
Rəngarəng landşaft və mülayim iqlim

Aqrar turizm üçün imkanlar

Əl işləri yaradıcılığı – misgərlik,xalça,ağac məmulatları

Nabran istirahət zonası

11 iqlim qurşağında 7-sinə malik olması, Lənkəran ovalığı, Talış dağlar•
Dənizkənarı Nabran istirahət zonası

Quru subtropik iqlim

Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizmin marşurutu

Meşə su müalicə müəssisə

Naftalan istirahət-müalicə kompleksi•
Zəngin baludologiya resursları

Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu

Nabran istirahət zonası

Naftalan istirahət-müalicə kompleksi

Rəngarəng landşaft və mülayim iqlim, Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu•
11 iqlim qurşağıında 7-nə malik olması

Quru subtropik iqlim

Meşə su müalicə müəssisəsi

Rusiya ilə birləşdirən avtomobil və dəmir yolu dəlilizi

Quru subtropik iqlim, Gürcüstan , Türkiyə, İranla birləşən nəqliyyat yolu•
Gürcüstanla birləşən beynəlxalq turizm marşrutu
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Quba-Xaçmaz rayonunun əsas turizm mənbəyi?

Turizm haqqıında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

Azərbaycan Turizm Şürasının əsas məqsədi:

Aşağdakılardan hansı milli turizm sənayesinin inkişafı sahəsində meydana çıxan ekzogen xarakterli
problemlərə aiddir?

Aşağdakılardan hansı turizmin inkişafının daxili problemlərinə aiddir?

Makroiqtisadi problemlərə hansılar aiddir?

Nabran istirahət zonası

Müalicəvi duz mədənləri

Aqrar turizm üçün imkanlar

Müxtəlif iqlim şəraiti, dənizkənarı Nabran istirahət zonası•
Meşəsu müalicə müəssisəsi

Naftalan istirahət-müalicə kompleksi

Müalicə əhəmiyyətli mineral sular

1996-cı il 27 iyul

1999-cu il 27 iyul•
2001-ci il 11 aprel

2003-cü il 14 iyul

1998-ci il 12 mart

Yeni iş yerlərinin açıması, dövlətin gəlirlərinin artırılması

Dövlət və özəl təşkilatlar, xüsusilə turagentliklər və mehmanxanalar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi
vasitəsilə turizmin inkişafı

•
Müxtəlif sahələrin məhsullarının istehlakçısı olan xarici turistlərin Azərbaycana marağının artırılması ilə turizmi
inkişafı etdirmək

Turistlərin istirahət, yerdəyişmə azadlığı təmin etmək

Ətrafı mühitin qorunması

Milli turizmin spesefik problemləri

Qlobal problemlər•
Qeyri-iqtisadi xarakterli problemlər

Ixtisaslı kadrların çatışmazlığı

Ümumiqtisadi problemlər

Epidemiyalar

Qeyri-iqtisadi xarakterli problemlər•
Qlobal problemlər

Birja böhranları

Ölkələrarası hərəkət sərbəstliyi problemi

Turizm resurlarının mühafizəsi

Dövlət idarəetmə orqanalrında maliyyə çatışmazlığı•
Yerli turizm məhsulunun aşağı keyfiyyəti

Xarici tərəfdaşların ədalətsizliyi
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Ölkə turizminin spesefik problemləronə aid deyil :

Türizmin ölkədə tədqiqi və proqnozlaşdırılması neçə səviyyəsini əhatə edri?

Ölkədə turizmin tədqiqi və proqnozlaşdırılmasında makrosəviyyə hansı amilləri özündə birləşdirir?

Metasəviyyə nəyi öyrədir7

Aşağdakılardan hansı “kənd turizmi və ekoturizm” sahəsində olan problemlərə aiddir?

Azərbaycanda turizm sənayesinin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən əsas orqan hansıdır?

Ixtisaslı kadrların çatışmamazlığı

Turizm firmalarının istiqamətinin dəyişkənliyi

Dövlət idarəetmə orqanlarında maliyyə çatışmazlığı•
Yerli turizm məhsullunun aşağı keyfiyyəti

Turizm resurlarının mühafizəsi ilə əlaqəli problemlər

Kütləvi informasiya vasitələrinin qeyri-obyektivliyi

6.0

3.0•
2.0

4.0

5.0

Dövlətin turizm sahəsində regional siyasətinin təhlili

Ölkə üzrə turizm sahəsində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, dövlət siyasətinin və xarici amillərin turizmin
inkişafına təsiri

•
Regionda turizm sənayesinin cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Sürətin cari vəziyyəti

Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsi

Ölkə özrə ümumi iqtisadi vəziyyətin təhlilini

Ölklərin regionlarında turizm sənayesinin vəziyyəti və potensial imkanlarınə•
Xarici amillərin şirkətin fəaliyyətinə təsirlərini

Daxili imkanlardan istifadə səviyyəsini

Dövlət siyasətinin turizmin inkişafına təsirini

Turizm obyektlərinə aparan yolların yararsız vəziyyətdə olması

Bu sahədə qanunvericilik bazasının olmaması•
Reklam işinin aşağı səviyyəsi

Turizm marşurutun inkişaf etdirlməsi

Diyarşünaslıq hərəkatının aşağı səviyyəsi

Nazirlər Kabineti

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi•
Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi

İdman və Gənclər Nazirliyi

Milli Məclis
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Milli turzm hansı amilləri əhatə edir?

Kommersiya turizmi nədir?

Turizm infrastrukturunun nəqliyyat sektoru üzrə hansı tədbirlər həyata keçirilir?

Yeni turistlərin cəlb olunması üçün turizm bazarında hansı tədbirlər həyata keçirilir?

Beynəlxalq turizmin asılı olduğu faktorlardan biri

Turizmin inkişafına təsir faktorlarından biri:

Hansı halda ölkə daha çox gəlir əldə edir?

Fərdi və qrup turizmi

Daxili və çıxış turizmini•
Daxili və gəlmə turizmi

Beynəlxalq turist mübadiləsini

Kurort və mədəni turizmi

Turist səyahəti haqqında qərar turist tərəfindən deyil , müəssisə rəhbərliyi tərəfindən verilir

Turist tərəfindən ödənişli əsaslarla keçirilən turizmdir•
Etnik məsələlərlə əlaqəli olan turizmdir

Vasitəçisiz turizm növüdür

Kurort və mədəni turizmin sintezidir

Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi

Turizm əhəmiyyətli yerlərə aparan yolların müəyyənləşməsi•
Tarixi-mədəni abidələrin reyestrinin hazırlanması

Turizm marşurutları üzrə məlumat bankının yaradılması

Turistlər üçün məlumat lövhələrin yerləşdirilməsi

Turizm resurslarının qiymətləndirilməsi

Gələn turistlərə sorğu , habelə reklam və marketinq xidməti göstərmək•
Ölkə ərazisində turizm zonalarının inkişafı üçün şəraitin təmin edilməsi

Muzeylərin, parkların, piyada gəzinti marşurutlarının yaradılması

Turizm sahəsində sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılması

Nəqliyyat

Siyasi•
Sosial vəziyyət

Elmi-texniki

Mədəni

Mədəni inkişaf

Ailənin gəliri•
Iqtisadi inkişaf

Milli gəlirin artması

Sosial inkişafı

Malların baha satdıqda

•
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Ölkə hansı halda daha çox xərclər edir?

Beynəlxalq turizmin mahiyyəti:

dünya iqtisadiyyatında turiznin rolu

Beynəlxlaq turizm təşkilatının yaranma tarixi?

turizmin genişlənməsinə mənfi təsir göstərən faktorlardan biri

Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri:

Ixracı genişləndirdikdə•
İstehsalı genişləndirdikdə

Texnika tədbiqini genişləndirdikdə

Yeni mal istehsal etdikdə

Mal bolluğu aşağı olduqda

Idxal genişləndikdə•
Yeni mal istehsal etdikdə

Istehsal aşağı düşdükdə

Rəqabət genişləndikdə

Yeniliklərin yayılması

Insanların müəyyən məqsəd üçün yerdəyişməsi•
Insanların hərəkət etməsi

Tarixi ənənələrlə və tarixi keçmişlə tanışlıq

Insanların istirahəti

Işgüzarlığı artırma

Yenilikləri yaymaq•
Istehsalı inkişaf etdirmək

Sağlamlığı qorumaq

Münasibətləri genişləndirmək

1970.0

1975.0•
1950.0

1955.0

1960.0

Ölkənin coğrafi quruluşu

Dövlətlərarası soyuq müharibələrin dərinləşməsi•
Nəqliyyat xidmətinin tələbdən geri qalması

Turizm məhsullarının çatımamazlığı

Sosial vəziyyətin aşağı olması

Yeni kadrların hazırlanması

Turizmi infrastrukturunun inkişafı•
Turizm istehsalının genişləndirilməsi

Turizmdə idarəçilik sisteminin yenidən qurulamsı
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Qloballaşan turizmin əsas mexanizmindən biri

Hər bir ölkədə turizmin inkişafı nədən istifadə edilməsinin genişləndirir?

Səmərəli işləməyən turizm şirkəti öz strategiyasını həyata keçirmək üçün hansı varintdan istifadə etməyə

çalışır?

Turist sərfinə gedən hər hansı bir şəxs həmin ölkənin nəyi hesab olunur?

Turizmin təsnifləşdirilməsi neçə istiqamətdə mövcuddur?

Azərbaycanda neft və qaz sənayesinin yüksək dinamik inkişaf mərhələsi neçənci ildə başlamışdır?

Turizm müəssisələrinin avadanlıqlaşdırlaması

Turizm istehsalı

TMŞ-lər•
Iqtisadi təşkilatlar

BVF

Ekoloji tarazlıq

Idarəçilik sistemindən

Yerli işçi qüvvəsindən•
Istehsaldan

Kənd təsərrüfatından

Avadanlıqdan

Kapital sərfini artırmaq

Digər şirkətlərlə əlaqəyə girmə-inteqrasiya etmək•
Maddi texniki bazarı inkişaf etdirmək

Turizm istehsalını genişləndirmək

Idarəetməni təkmilləşdirmək

Sahibkarı

Həmin ölkənin istehlakçısı•
Vətəndaşı

Miqrasiya olunan

Müvəqqəti yaşayan

7 istiqamətdə

12 istiqamətdə•
5 istiqamət

11 istiqamətdə

3 istiqamətdə

1965.0

1969.0•
1975.0

1986.0

1976.0
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1980-cı ildə neft qurğusunun inşası başlanıb?

Azərbaycanda ilk neft quyusu harada qazılmışdır?

Bakıda ilk neft kəməri nə vaxt inşa edilib

Bakıda inşa edilən ilk neft boru kəmərinin uzunluğu nə qədər olub?

Xəzər dənizində birinci istismara verilən neft yatağı hamsıdır?

“Əsrin müqaviləsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nə vaxt imzalanıb?

” Əsrin müqaviləsi” adlandırılan saziş hansı yataqların istismarını nəzərdə turu?

Dədə Qorqud

Katalitik riforminq•
Katalitik krevinq

Neftin kokslaşdırılması

ELOU-AVT-6

Sabunçu

Bibiheybət•
Şubran

Pirallahı

Binəqədi

1970-ci il

1878-ci il•
1912-ci il

1960-ci il

1980-ci il

14km

12km•
10km

22km

20km

Atəşgah

Neft daşları•
“Günəşli”

Azər

Çıraq

1990-cı il 15 sentyabr

1994-cü il 20 sentyabr•
1991-ci il 5 sentyabr

1999-cu il 29 sentyabr

1993-cü il 12 oktyabr

Atəşgah və “Neft Daşları”

•
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Hazırda Azərbaycanda hasil edilən neftin hansı hissəsi dənizdən çıxarılır?

Hazırda “Azəri-Çıraq-Günəşli” üzrə HPB sazişindən ən çox paya malik şirkət hansıdır?

Hazırda “Əsrin Müqaviləsi” sazişində operator şirkət hansıdır?

“Əsrin Müqaviləsi” sazişi üzrə çıxarılan ilkin neft hansı kəmərlə xarici bazarlara çıxarılıb?

”Əsrin Müqaviləsi”də bu günki günə gədər neft şirkətləri ilə neçə neft sazişi imzalanıb?

Texniki baxımdan dünya miqyasında ən iri terminal hansıdır?

Azəri,Çıraq,Günəşli•
Azəri və Atəşgah

“Neft Daşları” və Günəşli

Azəri və Çıraq

0.55

0.67•
0.33

0.52

0.45

Statoil

BP•
LUKoyl

ENİ

NİKO

Statoil

BP•
LUKoyl

Tota

Niko

Bakı-Tbilisi

Bakı-Novorossiysk•
Bakı-Supsa

Bakı-Tbilisi ceyhan

Bakı-Ceyhan

22.0

15.0•
16.0

18.0

21.0

Kulevi

Səngəcal•
Supsa

Azərtrans
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Aşağdakı ölkələrdən hansını təmsil edən neft şirkəti “Əsrin Müqaviləsi” sazişində iştirak etməyib?

Hazırda “Əsrin Müqaviləsi” sazişi üzrə fəaliyyət göstərən konsorsiumdə şirkətlərin birlikdə payı daha çox
olan ölkələr hansılardır?

Bakı-Supsa neft kəməri hansı ölkələrin ərazisindən keçir?

bakı-Supsa neft boru kəməri hansı terminaldan başlayır?

bakı-Tbilisi Ceyhanəsas ixrac neft boru kəmərinin təməli nə vaxt qoyulub?

Azərbaycan ərazisində hansı ölkələrin neft tranzit olaraq nəql edilir?

Dübəndi

Azərbaycan

Italiya•
ABŞ

Rusiya

Turkiyə

Azərbaycan

ABŞ•
Norveç

Rusiya

Türkiyə

Azərbaycan və Qazaxıstan

Azərbaycan və Gürcüstan•
Azərbaycan və Rusiya

Azərbaycan və Türkiyə

Azərbaycan və ABŞ

Kulevi

Səngəcal•
Supsa

Azərtrans

Dübəndi

1994-cü il 15 sentyabr

2002-ci il 18 sentyabr•
1999-ci il 18 oktyabr

2000-ci il 22 senyabr

1998-ci il 5 noyabr

Türkiyə

Qazaxıstan və Türkmənistan•
Türkmənistan

Gürcüstan

Rusiya
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427

428

429

430

431

432

433

Azərbaycanda neft sənayesinin ən böyük müəssisəsi hansıdır?

Bakı-Tbilisi Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsi neçə kilometirdir?

Bakı-Tbilisi Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsi nin ən böyük səhmdarı hansı olub?

2009-2011-ci illərdə “Əsrin Müqaviləsi” sazişi çərçivəsində əldə edilən mənfəət nefti dövlətlə şirkətlər
arasında hansı proporsiyada bölünür?

Dövlət Neft Fondunun büdcəsi nə qədər müddət üçün təsdiq edilir?

“Əsrin Müqaviləsi” HPB sazişi imzalanarkən neçə ölkə konsorsiumun iştirakıçısı olub?

Aşağıdakı şirkətlərdən hansı “Əsrin Müqaviləsi” adlandırılan hasılatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkən

konsorsiuma daxil olub, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur?

“Azərneftkombinat”

SOCAR•
Azərneftkimya

Azərneft

Azərneft

513km

443km•
248 km

1076km

652km

Statoil

BP•
LUKoyl

ARDNŞ

NİKO

3.361111111111111

3.347222222222222•
2.513888888888889

1.6805555555555556

2.5208333333333335

1 həftə

1 il•
1 ay

10 il

1 gün

4.0

8.0•
12.0

6.0

10.0
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434

435

436

437

438

439

Aşağıdakı şirkətlərdən hansı “Əsrin Müqaviləsi” adlandırılan hasılatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkən

konsorsiuma daxil olmayıb, lakin hazırda konsorsiumun üzvüdür?

Azərbaycanda nef thasilatı və emalı həcminə görə nə vaxt dünyada birinci yerdə olub?

Neft emalı nədir?

Hazırda Azərbaycanda quru ərazilərdə olan yataqlardan nə qədər neft hasil edilir?

1950-ci ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanda neft hasilatının ən aşağı səviyyəsi hansı illərdə qeydə alınır?

Bakı neft sənayesində əsas hərakata təkan verən şəxs kim olmuşdur?

Statoil

LUKoyl•
BP

ENİ

ARDNŞ

Statoil

ENİ•
BP

LUKoyl

ARDNŞ

1891-ci ildə

1899-cu ildə•
1991-ci ildə

1868-ci ildə

1994-cü ildə

Neftin istehsalı

Neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib distillə vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması•
Neftin çıxarılması

Neftin təmizlənməsi

Neftin fraksiyalara ayrılması

0.71

0.33•
0.45

0.67

0.52

2000-ci il

1990-cı il•
1960-ci il

1970-ci il

1980-cı il

H.Əliyev

Hacı Zeynalabdin Tağıyev•



02.02.2016

72/81

440

441

442

443

444

445

Azərbaycanda neft neçənci əsrdən sənaye xarakter almışdır?

“Əsrin Müqaviləsi” HPB sazişi imzalanarkın neçə xarici şirkət konsorsiomun iştirakçısıolub?

“Yeni neft strategiyasının” müəllifi kim olmuşdur?

“İstanbul bəyannaməsi” hansı dövlətlər arasında imzalanmışdır?

Azərbaycan neft sənayesinin inkişaf tarixi neçə mərhələyə bölünür.

Neft yataqlarının axtarışı və kəyfiyyatı işlərində daha geniş tətbiq edilən üsul hansıdır?

•
Musa Nağıyev

Əbülfəz Elçibəy

Ş.Əsədullayev

XX əsrin əvvəllərində

XIX əsrin ortalarında•
XIX əsrin əvvəllərində

XIX əsrdə

XX əsrdə

16.0

13.0•
18.0

8.0

21.0

Musa nağıyev

Heydər Əliyev•
Əbülfəz Elçibəy

Məmmədəmin Rəsulzadə

Ilham Əliyev

Azərbaycan və Türkmənistan

Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistan•
Azərbaycan və Türkiyə

Azərbaycan, Türkiyə və gürcüstan

Azərbaycan və Qazaxıstan

6.0

5.0•
2.0

3.0

4.0

Geofiziki və geoloji

Geofiziki•
Geoloji

Geokimyavi

Hidrogeloji
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446

447

448

449

450

451

452

Aşağıdakı ölkələrdən hansılarını təmsil edən neft şirkətləri “Əsrin Müqaviləsi” sazişini imzalayıblar , lakin

hazırda konsosiumda yoxdur?

Dövlət Neft Fondu hansı dövlət təsilatının qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır?

Aşağdakılardan hansı Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun səlahiyyətinə daxil deyil?

Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə imzalandığı pay bölgüsü sazişi hansıdır?

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin ən uzun hissəsi hansı ölkənin ərazisinə düşür?

Azərbaycan ərazisindən hansı ölkələrə neft tranzit olaraq nəql edilir?

Hazırda dünyanın ən çox neft istehlak edən ölkələri hansılardır?

Azərbaycan

Rusiya•
ABŞ

Norveç

Türkiyə

Dövlət Neft Fondunun cari işçiləri

Azərbaycan Respublikası Prezidenti•
Müşahidə Şurası

Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru

Dövlət Neft Fondunun üzvləri

Fondun üzvlərini seçmək

Dövlət neft Fondunun vəsaitinin formalaşması və xərclənmə üzərində ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi•
Fondu təmsil etmək

Fondun vəsaitinin idarə edilməsi

Fondun çari işini təşkil etmək

Azəri-Çıraq-Günəşli

“Əsrin müqaviləsi”•
“Şahdəniz”

“İstanbul bəyannaməsi”

Bakı-Tbilisi-Ceyhan

Qazaxıstan

Türkiyə•
Türkmənistan

Azərbaycan

Gürcüstan

Rusiya və Gürcüstan

Qazaxıstan və Türkənistan•
Türkiyə və Rusiya

Gürcüstan , Türkmənistan

Türkiyə və Qazaxıstan
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453

454

455

456

457

458

Azərbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır?

“Əsrin Müqaviləsi” sazişi özrə çıraqlı platformasından ilk neft və neft çıxarılır?

1940-ci ildə SSRİ-də daxil edilən neftin nə qədər hissəsi Azərbaycanın payına düşür?

Ölkələrin arasında iqtisadi münasibətlər neçə qrupa bölünür?

AİZ uzun tarixi dövrü ərzində hansı mrəhələdn keçmişdir?

Neçənci illərdə AİZ-da əmtəələrin emalına icarə verilirdi?

Rusiya və Gürcüstan

ABŞ və Yaponiya•
ABŞ və Rusiya

Azərbaycan və Türkiyə

Qazaxıstan və Rusiya

SOCAR

“Azərilayt”•
“Azərineft”

ARDNŞ

Azərneft

2002-ci il 22 oktyabr

1997-ci il 12 noyabr•
1994-cu il 24 sentyabr

1991-ci il 5 sentyabr

2001-ci il 12 noyabr

1/ 2 hissəsi

3/4 hissəsi•
1/4 hissəsi

1/3 hissəsi

2/3 hissəsi

1.0

5.0•
4.0

2.0

3.0

Proqamlaşdırma

Fomalaşma•
Qloballaşma

Liberallaşma

Diferensiallaşma

1999-cı ildə

XX əsrin 60-cı illərində•
XX əsrda
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459

460

461

462

463

464

Azad iqtisadi zonalardan əmtəənin ixrac edilməsi üçün hansı şərtlər tədbiq edildi?

Alıcı tapanadək zonalar məhsulları necə anbarlaşdırırdı?

AİZ əvvəllər necə adlandırılmışdır?

AİZ-də üstünlük təşkil edən nədir?

“Azad liman” hansı siyasət nəticəsində ləğv edilmişdir?

AİZ-nın əsasını aşağıdakı amiilərdən hansıları qoymuşdur? 1.P.Hall 2.Q.Şmoller 3.S.Hash 4.A.Oyken
5.M.Veder 6.S.Butler

1996-cı il

XX əsrin 50-ci illərində

ümumi

güzəştli•
əlverişli

əlverişsiz

nisbi

Pul vasitəsi ilə

Vergisiz•
Vergi ilə

Xüsusi əməliyyatla

Ödəmələr vasitəsilə

“Qanuni zonalar”

“Azad limanlar”•
“Sərbəst limanlar”

“Sərbəst zonalar”

“İqtisadi zonalar”

Əmtəənin bölüşməsi

Əmtəənin emalı•
Əmtəənin texnologiyası

Əmtəənin saxlanması

Əmtəənin qablaşdırılması

Əlverişli siyasət

Protexsionizm siyasəti•
Iqtisadi siyasət

Sosial siyasət

Sərbəst siyasət

3,5,6

1.2•
1,3,6

2,4,5

4.6
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465

466

467

468

469

470

471

Böyük Britaniyanın neçə rayonu böhran vəziyyətindən çıxarılmışdır?

AİZ inkişafının yeni mərhələsi neçənci ilə təsadüf edir?

2000-ci ilin əvvəlində dünyada neçə mindən çox AİZ qeydə alınmışdır?

Ekspertlərin hesablanmalarına görə AİZ vasitəsilə dünya mal dövriyyəsinin neçə %-i reallaşmışdır?

Azad iqtisadi zonalarda çıxarılan məhsulların dəyəri hazırda neçə dollar təşkil edir?

Ən qədim və ən iri AİZ haradadır?

AİZ-də Kioto konvensiyası nə vaxt qəbul olunmuşdur?

15.0

25.0•
30.0

35.0

40.0

1960.0

1980.0•
1963.0

1952.0

1977.0

500000-dən

5000-dən•
10000-dən

90000-dən

4000-dən

0.98

0.3•
1.0

0.15

0.37

1000 $

13-15 milyard $•
500 $

50 min $

20-25 $

Brüssüldə

Nyu-York•
Vaşinqtonda

Ottavada

Kolndə

Heç biri

•
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472

473

474

475

476

477

Müxtəlif ölkələrarası AİZ-ın yaradılmasına neçə məqsədlə nail omaq olar?

Hansı əraziyə AİZ deyilir?

Azad iqtisadi zonaların yaradılmasına neçə aid edilir?

Hansı ölkələrin AİZ-da müvəffəqiyyət ilə iş aparılır? 1.Meksika 2.Yamayka 3.Mavrikiya 4.Qana

5.Argentina

İEOÖ üçün AİZ yaratmağda əsas məqsəd nədir?

AİZ-nin neçə tipi var?

1973-cü ilin mayında•
1980-cı il martda

1969-cu il oktyabr

1998-ci il iyulda

7.0

3.0•
2.0

5.0

9.0

geniş güzəştləri olana

Spesefik güzəşt tətbiq olana•
Güzəştlər tətbiq olunmayana

Əlverişli gözəştlər tətbiq olunana

əlverişsiz güzəştlər tətbiq olunana

14.0

7.0•
5.0

4.0

10.0

1.4

1,2,3•
3.4

2.3

2,4,5

Heç biri

Ölkənin daha perspektivli təsərrüfat sahələrinə iri xarici transmilli korporasiyaların investisiyalarını cəlb
etməkdir

•
Yerli xammal ehtiyatlarını çoxaltmaq

Emaledici sənaye sahələri yaratmaq

Hamısı

9.0

2.0•
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478

479

480

481

482

483

AİZ-nın hansı tipləri var?

AİZ-in neçə növü var

AİZ-ın növləri aşağdakı variantlardan hansında düzgün verilmişdir?

AİZ-ın neçə forması var ?

Ticarət zonası eçen aşağdacverilən variantlardan hansı uyğundur?

Sənaye istehsal zonası neçə zona hesab edilir?

8.0

10.0

5.0

Konkret və xüsusi

Ərazi və funksional•
Xətti və ölçülü

Konkret və xüsusi

Diaqanal və qeyri-xətti

8.0

6.0•
4.0

5.0

1.0

Dioqanal, servis, beynəlxalq, xüsusi, konkret , ərazi

Ticarət, sənaye, beynəlxalq, ETT, servis kompleks•
Sənaye, ərazi, kompleks, xüsusi, ticarət, konkret

Funksional, texniki, ticarət , cətti

Düzgün variant yoxdur

17.0

20.0•
10.0

15.0

14.0

Azad ticrət mikrozonaları

Hamısı•
Azad gömrük zonaları

Azad limanlar

Bond anbarları

Heç biri

“İkinci nəsil”•
“Birinci nəsil”

“Beşinci nəsil”

“Üçüncü nəsil”
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484

485

486

487

488

489

490

Sənaye istehsalı hansı bazar yönümünə istiqamətllənən istehsala üstünlük verilir?

Hazırda beynəlxalq zona yaradılmasında hansı ölkələr fəal rol oynayır?

Elmi-texniki inkişaf zonasının hansı nümünələri vardır?

AİZ-in servis növündə “servis” ingiliscə hansı mənanı verir?

Servis zonasına aşağdakılardan hansı aiddir?

Dünyada ən məşhur və böyük texnika parkı olan “silikon velli” harada yerləşir?

ABŞ-da texnika parkından neçə zona mövcuddur?

Əlavə

Daxili və xarici•
Daxili

Xarici

Əsas və xüsusi

Heç biri

Hamısı•
Polşa və Slovakiya

Çexiya və Macarıstan

Ukrayna və Belarus

Düzgün variant yoxdur

Texnopolis və texnopark•
Texniki və iqtisadi

Spesefik və xüsusi

Ümumi və xüsusi

“daşınma”

“xidmət”•
“danışmaq”

“güzəşt”

“göstəriş”

Düzgün variant yoxdur

Hamısı doğrudur•
Offoşorlar

Vergi qanunları

Ekoporklar

Italiyada

ABŞ-da•
Almaniyada

Koreyada

Fransada

64.0

•
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491

492

493

494

495

496

Yaponiyada nə qədər texnopolis yaradılmışdır?

Ən çox məşhur olan bank üzrə frank zonasının yaradılması hansı ölkədə olmuşdur?

İEOÖ-də yerləşən fank zonaları başqa cür necə adlanır?

“Offşor bağlaşma” vasitəsilə xarici ölkə bank başqa bir ölkəyə , yaxud da ölkə subyektinə nə verir?

AİZ-da neçə əsas stimullara və güzəştlərə diqqət yetirilir?

AİZ-ın hansı stimulları var?

80.0•
15.0

32.0

70.0

40.0

20.0•
26.0

30.0

38.0

Karib dənizi adalarında

Hamısında•
Honkoqda

Singapurda

Bəhreyn və manilada

“frank-bağlaşma”

“offşor-mərkəzi”•
“frank-mərkəz”

“offşor-rejim”

“frank-rejim”

Pul ödəməsi

Kredit•
Vergi

Birbaşa susidiyalar

Valyuta məzənnəsi

5.0

4.0•
10.0

8.0

14.0

Iqtisadi

Maliyyə•
Kredit

Vergi
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497

498

499

500

AİZ-ın güzəştlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

“Offşor” termini ingiliscə hansı sözdən götürülmüşdür?

“Offshore” ingiliscə mənası nə deməkdir?

Bütün offşorlar neçə böyük tipə böyünür?

Siyasi

Inzibati

Hamısı•
Xarici ticarət

Vergi

Heç biri

Heç biri

“offshore”•
“offshor”

“ofsory”

“offhare”

Hamısı

Sahillərdən kənar•
Sahillərin artması

Sahillərə yaxın

Heç biri

5.0

7.0

4.0

3.0

2.0•


