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0527y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0527Y Müasir inteqrasiya proseslәri
1 B.Balaşi inteqrasiyanın neçә formasını fәrqlәndirmişdir?

•

4.0
5.0
7.0
2.0

2 İnteqrasiya prosesinin klassik tәsnifatını kim vermişdir?

•

C.Vayner
C.Mid
Balaşi
R.Lips

3 İnteqrasiya tarazlıq baxımdan bölünür:

•

4hissәyә
2hissәyә
5hissәyә
6hissәyә

4 Pozulmuş ardıcıllığı bәrpa edin; Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı →................... → istehsalın vә kapitalın
beynәlmilәllәşmәsi → iqtisadi inteqrasiya.

•

gömrük ittifaqı
beynәlxalq әmәk bölgüsü
siyasi inteqrasiya
ticarәtin liberallaşması

5 İqtisadi vә valyuta ittifaqı»nın әsas sәciyyәvi cәhәti ;

•

Ümumi iqtisadi vә valyutamaliyyә siyasәtә keçirilmәsi
Vahid federativ (konfedrativ) dövlәt yaradılması
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilib, onların vәzifәsinin vahid gömrük әrazisinә verilmәs
Kapitalın vә işçi qüvvәsinin azad hәrәkәti

6 Ümumi bazar»ın Azad ticarәt zonası vә «Gömrük İttifaqı»ndan fәrqi

•

Üçüncü ölkәyә münasibәtdә vahid gömrük siyasәti aparılır.
Gömrük tariflәrini lәğv edirlәr.
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir
Kapitalın vә işçi qüvvәsinin azad hәrәkәtinә yol açılır.

7 Gömrük İttifaqı» mәrhәlәsinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.

•

Gömrük tariflәrini lәğv edirlәr
Üçüncü ölkәyә münasibәtdә vahid gömrük siyasәti aparılır.
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir
Kapitalın azad hәrәkәtinә yol açılır
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8 İqtisadi inteqrasiyanın ikinci әsas forması hesab olunur.

•

Siyasi ittifaq
Gömrük ittifaqı
Ümumi bazar
Azad ticarәt zonası

9 İnteqrasiyanın «azad ticarәt zonası » mәrhәlәsinә aid deyil.

•

Ticarәt mәhdudiyyәtlәrini lәğv edirlәr.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlәt üçün özlәri müstәqil siyasәt yeridirlәr.
Birliyin üzvü olan ölkәlәr gömrük tariflәrini lәğv edirlәr.
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir

10 İqtisadi inteqrasiyanın әn sadә forması hesab edilir.

•

Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqı
Siyasi ittifaq

11 İnteqrasiyanın mәrhәlәlәrinә aid deyil.

•

Ümumi bazar
Maliyyә ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Gömrük ittifaqı

12 İnteqrasiya prosesinә daxil olan ölkә üçün әlverişli şәrtlәrә aid deyil.

•

Bütün istiqamәtlәrdә әmәkdaşlığı genişlәndirir.
İnteqrasiya prosesini artırması mәhsuldar qüvvәlәrin milli tәsәrrüfat sistemindәn kәnara çıxmasına tәsir etmir.
İnteqrasiya әmәkdaşlığı bu qruplaşma daxilindә maliyyә, material, digәr ehtiyatların hәrәkәtinә zәmin yaradır.
İqtisadi rәqabәtdә müәyyәn üstünlüyә nail olmaq imkanı verir.

13 İnteqrasiya proseslәrinin yüksәk hәddә çatması hesab olunur

•

1990cı illәr
2000ci illәr
1980ci illәr
1960cı illәr

14 İqtisadi fәaliyyәt birliyinin yaranması üçün vacib olan şәrtlәrә aid deyil.

•

Hәr bir qrup ölkәlәrdә yaranan iqtisadi problemә tәrәflәr razı olarsa kәnar ölkә müdaxilә edә bilәr.
Tarixәn onların arasında sağlam iqtisadi münasibәtlәr mövcud olmalıdır
Bu ölkәlәr ümumi sәrhәddә malik olmalıdırlar.
İqtisadi birliyә qoşulan dövlәtlәr iqtisadi inkişaf baxımından yaxın olmalıdırlar

15 İnteqrasiya qurumlarının xüsusiyyәtlәrinә aiddir.

•

Bu sistemin üzvlәri vә siyasiideoloji rәhbәrlәri daxilәqapanma vә özünü tәcrid hisslәrinә mübtәla olurlar;
Bu üzvlәr beynәlmilәl mәnafelәri, milli mәnafelәrdәn üstün tuturlar
Qurumun üzvlәri vә onların rәhbәrlәri özlәrini beynәlxalq müqavilәlәr vә qanunlar qarşısında o qәdәr dә cavabdeh
saymırlar;
Bu üzvlәr adәtәn totalitar siyasi quruluşa vә hökumәtlәrә malik olurlar;
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16 Daxilindә dezinteqrasiya proseslәri baş verәn qurumların xüsusiyyәtlәrinә aiddir.

•

İnteqrasiya qurumunun üzvlәri habelә, onların başçıları ölkәdaxili vә beynәlxalq hәmkarlığa daha çox üstünlük
verirlәr;
Qurumun üzvlәri vә dövlәtlәr bәşәr cәmiyyәti qarşısında başqalarından daha artıq mәsuliyyәt hiss edirlәr.
Bu qurumlar adәtәn totalitar siyasi quruluşa vә hökumәtlәrә malik olurlar;
Bu üzvlәr beynәlmilәl mәnafelәri, milli mәnafelәrdәn üstün tuturlar;

17 Daxilindә dezinteqrasiya proseslәri baş verәn qurumların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.

•

Daxilindә dezinteqrasiya proseslәri baş verәn qurumların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.
Qurumun üzvlәri vә onların rәhbәrlәri özlәrini beynәlxalq müqavilәlәr vә qanunlar qarşısında o qәdәr dә cavabdeh
saymırlar;
Daxilindә dezinteqrasiya proseslәri baş verәn qurumların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
Bu üzvlәr adәtәn totalitar siyasi quruluşa vә hökumәtlәrә malik olurlar;

18 İnteqrasiya qurumlarının xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.

•

Bu qurumlar demokratik üsulla idarә olunurlar vә belә qurumların üzvlәri ümumi qәrarların qәbul edilmәsindә bәrabәr
rol oynayırlar;
İnteqrasiya qurumunun üzvlәri habelә, onların başçıları ölkәdaxili vә beynәlxalq hәmkarlığa daha çox üstünlük
verirlәr;
Bu qurumlar adәtәn totalitar siyasi quruluşa vә hökumәtlәrә malik olurlar;
Bu üzvlәr beynәlmilәl mәnafelәri, milli mәnafelәrdәn üstün tuturlar

19 Dezinteqrasiyaya sәbәb ola bilәcәk amillәrә aiddir.

•

Mәdәnimaarif, iqtisadisiyasi vә tәhlükәsizlik sahәlәri üzrә ümumi tәhlükә qarşısında qalan ölkәlәrin inteqrasiyası
Müştәrәk hәdәfin yaxud, tәhlükәnin mәhv olması
Mәdәniyyәt, tarix, dil, din, mәzhәb, ideoloji, irqi, milli vә adәtәnәnә müştәrәkliyi.
Coğrafi vә tәbii faktorlar baxımından yaxınlıq

20 İnteqrasiyanın formalaşmasına tәsir edәn şәrtlәrә aiddir.

•

Müştәrәk hәdәfin yaxud, tәhlükәnin mәhv olması;
Ölkә başçılarının siyasi dostluq rabitәlәri әsasında yaranması
Mәdәniyyәt baxımından tәzadların, qarşılıqlı ziddiyyәtlәrin vә müttәfiqliyin mövcudluğu;
Rәqib qüvvә vә qurumların mövcudluğu

21 Dezinteqrasiyaya sәbәb ola bilәcәk amillәrә aid deyil

•

Rәqib qüvvә vә qurumların mövcudluğu;
Müştәrәk hәdәfin yaxud, tәhlükәnin mәhv olması;
İnteqrasiya qurumunun rәhbәrliyini öz öhdәsinә almış daha üstün siyasigeopolitik gücә malik olan dövlәtlәrin olması
Hәr hansı bir regional qurumun üzvlәrinin geopolitik baxımından nisbi bәrabәrliklәri, onlar arasında rәqabәtin
formalaşması

22 İnteqrasiyanın formalaşmasına tәsir edәn şәrtlәrә aid deyil.

•

Müştәrәk hәdәfin yaxud, tәhlükәnin mәhv olması
Mәdәnimaarif, iqtisadisiyasi vә tәhlükәsizlik sahәlәri üzrә ümumi tәhlükә qarşısında qalan ölkәlәrin inteqrasiyası
Coğrafi vә tәbii faktorlar baxımından yaxınlıq.
Mәdәniyyәt, tarix, dil, din, mәzhәb, ideoloji, irqi, milli vә adәtәnәnә müştәrәkliyi.

23 ASEAN coğrafi baxımdan inteqrasiyanın bu növünә aiddir.

•

Subregional sәviyyәdә
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•

Kontinental sәviyyәsindә
Lokal sәviyyәdә
Regional sәviyyәdә

24 Avropa İttifaqı coğrafi baxımdan inteqrasiyanın bu növünә aiddir.

•

Regional sәviyyәdә
Kontinental sәviyyәdә
Lokal sәviyyәdә
Subregional sәviyyәsindә

25 Regional sәviyyәdә inteqrasiya birliyinә aiddir.

•

Türkiyә vә İsrail arasındakı tәhlükәsizlik birliyi.
Avropa İttifaqı
ASEAN
BMT

26 Biri coğrafi әhatә dairәsi baxımından inteqrasiyanın növlәrinә aid deyil

•

Lokal sәviyyәdә
Kontinental sәviyyәdә
Subregional sәviyyәsindә
Regional sәviyyәdә

27 İnteqrasiya coğrafi әhatә dairәsi baxımından neçә yerә bölünür?

•

4
5
2
3

28 Belә inteqrasiyada güclü vә qüdrәtli bir dövlәt, öz imkanlarından istifadә edәrәk rәhbәrliyi әlinә alır,
qurumun hәdәflәrini habelә, fәaliyyәt proqramını müәyyәnlәşdirir. Digәr havadarlıq edәn dövlәtlәr isә, onun
әtrafında birlәşirlәr.

•

qtisadi inteqrasiya
Qarşılıqlı tarazlığa malik olmayan inteqrasiya
Qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyası
Siyasi inteqrasiya

29 İnteqrasiya ilә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır

•

Qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyasına regional vә beynәlxalq qurumlar çәrçivәsindә azad şәkildә әmәkdaşlıq edәn ölkәlәr
daxildir.
NATO qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyası әsasında qurulmuşdur.
İnteqrasiya tarazlıq baxımından iki yerә bölünür
İnteqrasiya proseslәri hәtta bir siyasi vahidin daxilindә dә gedә bilәr

30 Milli dövlәtlәrin birbirlәrindın uzaqlaşması adlanır.

•

interpretasiya
dezinteqrasiya
sesessiya
reinteqrasiya
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31 İnteqrasiya sözünün latıncadan mәnası ; İnteqrasiya sözünün latıncadan mәnası ;

•

bütöv, tam"
әmәkdaşlıq
ayrılma"
daxil olma"

32 Hansı alimin fikrincә çoxsәviyyәli idarәetmә modelinin predmeti "postmodern beynәlxalq siyasi reallıq
formaları"nın öyrәnilmәsi tәşkil edir?

•

R.Hansen
Ruqqi
A.Milvord
E.Moravçik

33 "Yeni institutsionalizm" konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

A.Milvord
R.Hansen
K.Telen vә S.Steynmoy
E.Moravçik

34 "Dövlәtlәrarası yanaşma" konsepsiyasını dәrinlәşdirәn alimlıәr hansılardır?

•

E.Moravçik
Hansen
A.Milvord
hәr biri

35 Dövlәtlәrarası yanaşma konsepsiyasının müәllifi kimdir?

•

K.Düyz
E.Haas
A.Spinelli
Hoffman

36 "Dirijizm" nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

K.Düyz
Yan Tinbergen
E.Haas
A.Spinelli

37 İnteqrasiyanın "neqativ" vә "pozitiv" mәzmunlu proseslәr kimi tәhlil edәn nәzәriyyә hansıdır?

•

kommunikasiya
hәr biri
konstruktiv
dirijizm

38 "Millәtçilik vә sosial kommunikasiya" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Düyz
P.Şmitter
E.Haas
A.Spinelli
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39 Neofunksionalizm nә vaxt tәşәkkül tapdı?

•

XX әsrin әvvәlindә
XX әsrin 6070ci illәrindә
XX әsrin ortalarında
XX әsrin sonlarında

40 İnteqrasiyanın federalist modelinin müәllifi kimdir?

•

Spinelli
E.Haas
P.Şmitter
K.Düyz

41 Hansı alim beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanı milli imic mәsәlәsi kimi qiymәtlәndirir?

•

Robson
Y.Monne
B.Benua
P.Şuman

42 İlk gömrük birliyi harada tәtbiq edilmişdir?

•

Prussiyada
Lyuksemburqda
Belçikada
Hollandiyada

43 Belçika,Hollandiya vә Lyuksemburq neçәnci ildә gömrük birliyi yaratmaq haqqında saziş imzaladılar?

•

1944.0
1885.0
1890.0
1884.0

44 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişafında mәntiqi vә xronoloji mәrhәlә hansıdır?

•

azad ticarәt zonası
vahid bazar
gömrük ittifaqları
iqtisadi birlik

45 R.Hansen, E.Moravçik, A.Milvord bu konsepsiyanın müәllifidirlәr.

•

"dirijizm"
" dövlәtlәrarası yanaşma "
"federalizm "
"konstruktivist yanaşma"

46 Dövlәtlәrarası yanaşma konsepsiyasının müәllifindәn biri deyildir.

•

R.Hansen,
S.Hoffman
A.Milvord
L.Lindberq
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•

47 Dövlәtlәrarası yanaşma konsepsiyasının müәllifi ;

•

A.Etsioni
S.Hoffman
E.Haas
P.Şmitter,

48 Bu konsepsiya Avropa İttifaqının modelinin nәzәri ümumilәşdirilmәsidir.

•

"konstruktivist"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm"

49 Bu neofunksionalizmin tәnqidi tәhlilini verәn konsepsiyadır.

•

"federalizm "
"dirijizm"
"konstruktivist yanaşma"
" dövlәtlәrarası yanaşma "

50 Bu inteqrasiya nәzәriyyәsi dövlәtlәrarası әmәkdaşlığın sosial aspektini әn vacib amil kimi önә çәkir.
Dövlәtlәrin sosial maraqları elә sahәdir ki, burada fikir ayrılığı, demәk olar ki, minimum sәviyyәdәdir. Avropa
Birliyi mәhz sosial dövlәt quruluşu nümunәsidir.

•

"federalizm "
" konstruktivist konsepsiya"
"dirijizm"
"funksionalizm"

51 Konstruktivist inteqrasiya nәzәriyyәsi ideya baxımından bu nәzәriyyә ilә yaxınlıq tәşkil edir

•

"kommunikativ konsepsiya"
"funksionalizm"
"dirijizm"
"federalizm "

52 Dirijizm konsepsiyasına aiddir.

•

Bu nәzәriyyәnin digәrlәri ilә müqayisәdә üstünlüyü onun inteqrasiya proseslәrini heç bir mövcud formal bloklarla
(modellәrlә) mәhdudlaşdırmamağa, әn ümumi, universal xüsusiyyәtlәri müәyyәn etmәyә cәhd etmәsidir.
İnteqrasiyanı "neqativ" vә "pozitiv" mәzmunlu proseslәr kimi tәhlil etmişdir
Bu nәzәriyyәnin qüsurlu cәhәti tәhlükәsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlәrinin tәsvirini, inteqrasiyanın
sәviyyәsini göstәrәn aydın meyarlarını tәklif edә bilmәmәsidir.
Bu konsepsiya "plüralist" vә ya "transaksio nalist" yanaşma kimi dә mövcuddur.

53 Yan Tinbergen bu konsepsiyanın müәllifidir.

•

" dirijizm"
"funksionalizm"
"federalizm "
"konstruktivist"

54 Dirijizm konsepsiyasının müәllifi ;

•

L.Lindberq
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•

Yan Tinbergen
E.Haas,
P.Şmitter,

55 Bu nәzәriyyә inteqrasiyanı neqativ vә pozitiv mәzmunlu proseslәr kimi tәhlil etmişdir.

•

"Konstruktivist"
" dirijizm"
"funksionalizm"
"federalizm "

56 Kommunikasiya konsepsiyası na aid cәhәtlәrdәn biri yanlış verilmişdir.

•

Bu nәzәriyyәnin qüsurlu cәhәti tәhlükәsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlәrinin tәsvirini, inteqrasiyanın
sәviyyәsini göstәrәn aydın meyarlarını tәklif edә bilmәmәsidir.
İnteqrasiyanı "neqativ" vә "pozitiv" mәzmunlu proseslәr kimi tәhlil etmişdir
"Kommunikativ konsepsiya"nın müәllifi K.Düyz olmuşdur.
Bu nәzәriyyәnin digәrlәri ilә müqayisәdә üstünlüyü onun inteqrasiya proseslәrini heç bir mövcud formal bloklarla
(modellәrlә) mәhdudlaşdırmamağa, әn ümumi, universal xüsusiyyәtlәri müәyyәn etmәyә cәhd etmәsidir.

57 Bu nәzәriyyәnin qüsurlu cәhәti tәhlükәsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlәrinin tәsvirini, inteqrasiyanın
sәviyyәsini göstәrәn aydın meyarlarını tәklif edә bilmәmәsidir

•

"dirijizm"
"funksionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"

58 Bu nәzәriyyәnin qüsurlu cәhәti tәhlükәsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlәrinin tәsvirini, inteqrasiyanın
sәviyyәsini göstәrәn aydın meyarlarını tәklif edә bilmәmәsidir.

•

"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"funksionalizm"

59 Bu nәzәriyyәnin digәrlәri ilә müqayisәdә üstünlüyü onun inteqrasiya proseslәrini heç bir mövcud formal
bloklarla (modellәrlә) mәhdudlaşdırmamağa, әn ümumi, universal xüsusiyyәtlәri müәyyәn etmәyә cәhd
etmәsidir.

•

"funksionalizm"
"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "

60 Bu konsepsiya plüralist vә ya transaksio nalist yanaşma kimi dә mövcuddur

•

"dirijizm"
"funksionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "

61 Kommunikativ konsepsiya nın müәllifi

•

L.Lindberq
K.Düyz
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•

R.Hansen
E.Moravçik

62 Neofunksionalistlәrә görә hansı inteqrasiya bloku siyasi inteqrasiya potensialına malikdir?

•

GUAM
ASEAN
Avropa İttifaqı
MDB

63 Neofunksionalizmә görә inteqrasiya prosesinin praktiki mexanizmlәrinә aid deyil

•

Sürәtli inteqrasiya yaxın sahәlәrә dә öz "tәzyiqini" göstәrir, inteqrasiyanın genişlәnmәsinә sәbәb olur.
İnteqrasiya siyasәtin ali hesab olunan mәsәlәlәrindәn başlamalı, eyni zamanda iqtisadiyyatın hәlledici sahәlәrini dә
әhatә etmәlidir.
Milli dövlәtdәn maksimum müstәqil olan vә sonrakı inteqrasiyanın fәal iştirakçısına çevrilә bilәn müvafiq idarәetmә
orqanı yaradılmalıdır.
Milli dövlәtin öz suverenliyinә aid olan heç bir mәsәlәdә sәlahiyyәtlәrinin heç bir quruma verilmәmәlidir

64 Bu nәzәriyyәyә görә konkret insanların tәlәbatları vә ictimai rifah, dövlәtin müqәddәsliyi vә hәr hansı әsas
ideologiya ilә müqayisәdә prioritet hesab olunmalıdır. Bu nәzәriyyәdә dövlәtin tәnqidi iki müddәaya әsaslanır

•

"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"neofunksionalizm"
"federalizm "

65 Yeni institutsionalizm konsepsiyasının müәlliflәri

•

E.Moravçik, E.Haas
K.Telen vә S.Steynmo
L.Lindberq, S.Hoffman
P.Şmitter, Y.Tinbergen

66 Bu yanaşmada institutların (birliklәr, fondlar, qurumlar, mәrkәzlәr vә s.) dövlәtin ümumi maraqları vә
strategiya seçiminә dәstәk olması, proseslәrin daha intensiv getmәsinә, xalqların birbirini tanımasına yardım
etmәsi ideyasını göstәrmәk olar.

•

"dirijizm"
"federalizm "
"yeni institutsionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"

67 K.Telen vә S.Steynmo bu konsepsiyanın müәllifidir

•

"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm"
"yeni institutsionalizm"
"federalizm "

68 Dövlәtlәrarası yanaşma konsepsiyasının müәllifindәn biridir

•

L.Lindberq
P.Şmitter
E.Moravçik
E.Haas
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69 Bu yanaşmaya görә milli dövlәtin öz suverenliyinә aid olan heç bir mәsәlәdә sәlahiyyәtlәrinin heç bir
quruma verilmәdiyini mütlәq prinsip kimi vurğulayır. Dövlәtin inteqrasiya proseslәrindә rolu alternativsizdi

•

"federalizm "
" dövlәtlәrarası yanaşma "
"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"

70 E.Haas, L.Lindberq vә A.Etsioni bu nәzәriyyәnin tәrәfdarlarıdır

•

"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"neofunksionalizm"
"federalizm "

71 Neofunksionalistlәrә aiddir.

•

R.Hansen
K.Düyz
E.Moravçik,
L.Lindberq

72 Neofunksionalistlәrә aid deyil.

•

L.Lindberq
P.Şmitter,
Yan Tinbergen
E.Haas,

73 Neofunksionalizm nә vaxt tәşәkkül tapdı.

•

XX әsrin 4050ci illәri
XX әsrin 6070ci illәri
XX әsrin 8090cı illәri
XX әsrin 5060cı illәri

74 Funksionalizm nәzәriyyәsinin müәllifi

•

Yan Tinbergen
K.Düyz
E.Moravçik,
D.Mitrani

75 Bu nәzәriyyәyә görә inteqrasiya milli dövlәtә vә dövlәtlәr birliyinә qovuşmağa sәy göstәrmәdәn dә ittifaq
yaratmağa imkan verir. Bütövlükdә avtonom olaraq qalan milli dövlәt sәlahiyyәtlәrinin bir qismini ümumi
qurumlara hәvalә edir.

•

"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"neofunksionalizm"

76 A.Spinelli hansı konsepsiyanın müәllifidir.

•

"neofunksionalizm"
"federalizm "
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•

"dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"

77 Qәrbi Avropada inteqrasiyanın erkәn mәrhәlәlәrindә bu konsepsiyalar tәşәkkül tapdı.

•

"dirijizm"
"neofunksionalizm"
"federalizm vә funksionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"

78 İnteqrasiyanın federalist modelinin müәllifi olmuşdur

•

B. Benua
P. Şuman
J. Monne
A.Spinelli

79 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mövcud olduğu şәrtlәrә aid deyil.

•

iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin nisbi uyğunluğu
milli (adәtәnәnәnin, hüquqisiyasi mәdәniyyәtin vә s.) faktorların yaxınlığı
sosial stabillik, mәşğulluğun yüksәldilmәsi
coğrafi amillәrin yaxınlığı

80 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanı iqtisadi aspektdәn qiymәtlәndirәn alimlәrdәn deyil

•

P. Şuman
P. Robson
J. Monne
B. Benua

81 İnteqrasiyanın inkişafında vahid bazar mәrhәlәsi hansı inteqrasiya qrupunda reallaşmışdır?

•

GUAM
Avropa İttifaqı
MDB
ASEAN

82 Azad ticarәt zonasına aiddir.

•

Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir
Birliyin üzvü olan ölkәlәr gömrük tariflәrini vә ticarәt mәhdudiyyәtlәrini lәğv edirlәr.
Tәnzimlәyici institutların mövcudluğu zәrurәtә çevrilir
Kapitalın vә işçi qüvvәsinin azad hәrәkәtinә yol açılır.

83 Gömrük ittifaqına aiddir

•

Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir
Tәnzimlәyici institutların mövcudluğu zәruri deyil.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlәt üçün özlәri müstәqil siyasәt yeridirlәr.
Bütün istehsal vә istehlak olunan әmtәәlәrin hamısı üçün gömrük tariflәrinin eynilәşdirilmәsini nәzәrdә tutulur.

84 İnteqrasiya nәzәriyyәlәri ilә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır.
Heç bir nәzәriyyә bitkin inteqrasiya nәzәriyyәsi hesab edilә bilmәz
Hәr bir yanaşma ayrıca bir aspekt üzәrindә diqqәt cәmlәşdirir.
11/68

12/22/2016

•

Bütün qeyd olunan nәzәriyyәlәr inteqrasiyanı müsbәt proses kimi qәbul edir
Nәzәriyyәlәrin yalnız bir neçәsi inteqrasiyanın bütöv mәnzәrәsini yarada bilir.

85 D. Ruqqiyә görә bu nәzәriyyәnin predmetini postmodern beynәlxalq siyasi reallıq formaları nın öyrәnilmәsi
tәşkil edir.

•

"çoxsәviyyәli idarәetmә konsepsiyası"
"federalizm "
"yeni institutsionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"

86 K.Blank, Q.Marks, L.Houq bu nәәzriyyәnin müәllifidirlәr

•

"çoxsәviyyәli idarәetmә konsepsiyası"
"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"yeni institutsionalizm

87 Gömrük ittifaqının verilәn xüsusiyyәtlәrindәn biri yanlışdır.

•

Üçüncü ölkәyә münasibәtdә vahid gömrük siyasәti aparılır
Bütün istehsal vә istehlak olunan әmtәәlәrin hamısı üçün gömrük tariflәrinin eynilәşdirilmәsini nәzәrdә tutulur.
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir
Tәnzimlәyici institutların mövcudluğu zәrurәtә çevrilir

88 Azad ticarәt zonası ilә Gömrük ittifaqının oxşar cәhәti ;

•

Bura daxil olmayan üçüncü dövlәt üçün özlәri müstәqil siyasәt yeridirlәr
Birliyin üzvü olan ölkәlәr gömrük tariflәrini vә ticarәt mәhdudiyyәtlәrini lәğv edirlәr
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir.
Üçüncü ölkәyә münasibәtdә vahid gömrük siyasәti aparılır.

89 Gömrük ittifaqlarına aid deyil.

•

Üçüncü ölkәyә münasibәtdә vahid gömrük siyasәti aparılır.
Daxildәn gömrük xidmәti lәğv edilir, onların vәzifәsi vahid gömrük әrazisinә verilir.
Tәnzimlәyici institutların mövcudluğu zәruri deyil.
Gömrük tariflәrini lәğv edirlәr

90 Azad ticarәt zonasının xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

Azad ticarәt zonasının yaradılması daimi fәaliyyәt göstәrәn idarәetmә orqanının mövcudluğunu nәzәrdә tutur.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlәt üçün özlәri müstәqil siyasәt yeridirlәr.
Ticarәt mәhdudiyyәtlәrini lәğv edirlәr
Birliyin üzvü olan ölkәlәr gömrük tariflәrini lәğv edirlәr.

91 Azad iqtisadi zonaların mәnfi tәsirlәrinә aid deyil.

•

Xarici şirkәtlәrin daxil olduqları ölkәnin sәnaye strukturlarında möhkәmlәnib qalmaq tәhlükәsi
Dövlәt tәrәfindәn xarici istehsalçılar üçün müvafiq dәstәyin olması
Hәmişә milli sәnaye mәhsulunun texniki sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәlmәsinә yaxşı tәsir göstәrmәmәsi.
Milli istehsalçılar üçün tәhlükә yaradır,onların müflis olması.

92 Azad iqtisadi zonaların yaratdığı tәsirlәrә aid deyil

•

Milli sәnaye mәhsulunun texniki sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәlmәsinә hәmişә yaxşı tәsir göstәrir
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•

Bir sıra milli istehsalçılar üçün tәhlükә yaranır,
İdxalın liberallaşır.
Daxili bazarda rәqabәti güclәndirir.

93 İnteqrasiyanın mәqsәdlәrinә aid deyil.

•

Qeyri xidmәt sahәlәrinin artırılması
Milli sәnayenin gәnc sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
İqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә dәstәk
Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması

94 İnteqrasiyanın digәr qarşılıqlı iqtisadi fәaliyyәt formalarından fәrqlәndirәn әlamәtlәrinә aid deyil.

•

üzvölkәlәrin iqtisadi siyasәtinin razılaşdırılması
istehsalda, elm vә texnikada beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyanın geniş inkişafı;
milli qanunvericiliklәrin, norma vә standartların yaxınlaşması;
üzvölkәlәrin iqtisadiyyatlarında struktur dәyişikliklәrinin olmaması

95 İqtisadi regionalizm hansı halda beynәlxalq iqtisadiyyatın inkişafının müsbәt amili hesab edilir.

•

üçüncü ölkәlәrlә ticarәt şәraitini pislәşdirmәyәnә qәdәr
inteqrasiya edәn ölkәlәr qrupu ilә qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәri liberallaşdırarsa
üçüncü ölkәlәrlә әlaqәlәri mürәkkәblәşdirdiyi halda
proteksionizmdәn istifadә etmәdiyi halda

96 İqtisadi regionalizmlә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır.

•

Regionalizm üçüncü ölkәlәrlә ticarәt şәraitini pislәşdirmәyәnә qәdәr o beynәlxalq iqtisadiyyatın inkişafının müsbәt
amili hesab edilir.
İnteqrasiya proseslәri iqtisadi regionalizmin inkişafına gәtirib çıxarır
İqtisadi regionalizmin proteksionist cәhәtlәrinә rast gәlinmir
İqtisadi regionalizm nәticәsindә ayrıayrı ölkәlәr qrupu öz aralarında ticarәt vә istehsal amillәrinin regionlararası
hәrәkәti üçün daha әlverişli şәrait yaradırlar.

97 İnteqrasiya proseslәri nәyin inkişafına gәtirib çıxarır ?

•

federativ dövlәtin yaranması
dezinteqrasiya
iqtisadi regionalizmin
lokalizmin

98 Bu prosesin әsasında müstәqil fәaliyyәt göstәrәn subyektlәrin iqtisadi maraqları vә beynәlxalq әmәk bölgüsü
durur.

•

beynәlxalq әmәk bölgüsü
iqtisadi inteqrasiya
siyasi inteqarsiya
federativ dövlәtin yaranması

99 OPEC yaradılmışdır.

•

1977
1978
1967
1989
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100 1993cü ildә MDByә qoşulmuşdur:

•

Monqolustan
Türkmәnistan
Moldova
Gürcüstan

101 MDBnin bәzi strukturlarında müşahidәçi qismindә iştirak edir:

•

Gürcüstan
Moldova
doğru cavab yoxdur
Monqolustan

102 2005ci ilin avqust ayında MDBnin hәqiqi üzvülüyündәn çıxmışdır vә müşahidәçi statusunu almışdır:

•

Azәrbaycan
Gürcüstan
Moldova
Türkmәnistan

103 MDB yaranmışdır:

•

1990,2fevral
1995,20dekabr
1994,17noyabr
1991,8dekabr

104 Hansı ölkә ASEANda müşahidәçi qismindә iştirak edir?

•

Gürcüstan
Moldova
doğru cavab yoxdur
Monqolustan

105 ASEANnın katibliyi harada yerlәşir?

•

Vyetnamda
Kambocada
Bruneydә
İndoneziyada

106 ASEANnı neçә ölkә tәsis etmişdir?

•

15.0
doğru cavab yoxdur
11.0
5.0

107 MERKOSURun qәrargahı harada yerlәşir?

•

Peruda
Çilidә
Paraqvayda
Uruqvayda
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108 Hansı tәşkilatın adı ispan dilindәn tәrcümәdә "Cәnub konusunun ümumi bazarı" adlanır?

•

NAFTA
doğru cavab yoxdur
LAİA
MERKOSUR

109 MERKOSURa assosiasiya olunmuş üzvlәr:

•

cavab variantlarının hәr biri doğrudur
Peru
Çili
Boliviya

110 MERKOSURa daxildir:

•

cavab variantlarının hәr biri doğrudur
Paraqvay
Argentina
Braziliya

111 LAİAnın rәsmi dili:

•

doğru cavab yoxdur
fransız vә ispan
ingilis
ispan vә portuqal

112 LAİAnın qәrargahı harada yerlәşir?

•

Argentinada
Paraqvayda
Braziliyada
Uruqvayda

113 LAİAnın üzvlәri neçә qrupa bölünür?

•

15.0
12.0
11.0
3.0

114 LAİAnın neçә üzvü var?

•

9.0
5.0
3.0
11.0

115 Latın Amerika İnteqrasiya Assosiyası neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

1888.0
1880.0
doğru cavab yoxdur
1980.0
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116 Halhazırda NAFTA әrazisindә nә qәdәr әhali yaşayır?

•

doğru cavab yoxdur
600milyon
150milyon
406 milyon

117 1994cü ildә NAFTAnın tәrkibinә neçә dövlәt daxil idi?

•

15.0
18.0
7.0
3.0

118 NAFTA neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

1992.0
1890.0
1990.0
1994.0

119 Avropa İttifaqı neçә genişlәnmә müddәtindәn keçmişdir?

•

doğru cavab yoxdur
11.0
10.0
4.0

120 Roma anlaşması ibarәtdir:

•

178maddә vә protokollardan
248 maddә vә protokollardan
100maddә vә protokollardan
doğru cavab yoxdur

121 Avropa İqtisadi Birliyi hansı müqavilә ilә qurulmuşdur?

•

doğru cavab yoxdur
Roma anlaşması
Avropa İttifaqı müqavilәsi
Paris müqavilәsi

122 Avropa İqtisadi Birliyi neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1957.0
doğru cavab yoxdur
1830.0
1857.0

123 Kömür vә Polad İttifaqı hansı müqavilә әsasında qurulub?

•

Maastrix müqavilәsi
Roma müqavilәsi
Paris müqavilәsi
doğru cavab yoxdur
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124 Hansı siyasiiqtisadi inteqrasiya modelidir?

•

Latın Amerikası And qrupu
Avropa Birliyi
cavab variantlarının hәr biri doğrudur
ASEAN

125 Hansı beynәlxalq qeyrihökümәt iqtisadi inteqrasiya tyәşkilatıdır?

•

Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş saziş
OPEK
Afrika birliyi tәşkilatı
Avropa Şurası

126 MDB neçәnci ildә qurulmuşdur.

•

1991
1993
1992
1994

127 MDBnin qәrargahı harda yerlәşir ?

•

Ufa
Odessa
Minsk
Kiyev

128 ASEANnın әsas mәqsәdi ;

•

Valyuta birliyinin yaradılması
regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Qarşılıqlı intensiv ticarәt, investisiyanın effektiv istifadәsi әsasında üzvlәrinin iqtisadi artımına zәmanәt verәn birliyin
yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq

129 Kamboca probleminin hәll edilmәsinә yardımı olmuşdur.

•

ASEAN
Şanxay әmәkdaşlıq tәşkilatı
GUAM
APEC

130 Rusiya ilә Çin arasında danışıqlar prosesinin tәşәbbüskarı kimi çıxış etmişdir.

•

Şanxay әmәkdaşlıq tәşkilatı
MDB
APEC
ASEAN

131 APEC hansı dövlәtin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır.

•

Filippin
Avstraliya
İndoneziya
Sinqapur
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132 APEC neçә dövlәti özündә birlәşdirir.

•

14
17
58
21

133 AsiyaSakit okean әrazisindә әn böyük inteqrasiya qurumu ;

•

MERCOSUR
ASEAN
NAFTA
APEC

134 ASEANnı tәsis edәn ölkәlәrdәn biri deyil.

•

Malaziya
Tailand
Myanma
Sinqapur

135 ASEANın tәsis olunması haqqında sәnәd adlanır.

•

Filippin sazişi
Banqkok bәyannamәsi
Montevideo bәyәnnamәsi
Maastrixt sazişi

136 ASEAN tәsis olunmuşdur.

•

1967
1978
1960
1977

137 İspan dilindәn tәrcümәdә bu birlik Cәnub konusunun ümumi bazarı adlanır.

•

And paktı
CARİCOM
MERKOSUR
ASEAN

138 MERKOSURun mәqsәdidir

•

Valyuta birliyinin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Qarşılıqlı intensiv ticarәt, investisiyanın effektiv istifadәsi әsasında üzvlәrinin iqtisadi artımına zәmanәt verәn birliyin
yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq

139 LAİAni yaradan vә idarә edәn qlobal hüquqi çәrçivә sәnәdidir.

•

Maastrixt müqavilәsi
Montevideo Müqavilәsi
Uruqvay müqavilәsi
Lissabon sazişi
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140 LAİAnın orta sәviyyәli üzvündәn biri deyil.

•

Venesuela
Uruqvay
Argentina
Kolumbiya

141 LAİAnın az inkişaf etmiş üzvündәn biridir.

•

Peru
Uruqvay
Boliviya
Argentina

142 LAİAnın orta sәviyyәli üzvündәn biridir.

•

Ekvador
Çili
Boliviya
Braziliya

143 LAİAnın daha çox inkişaf etmiş üzvündәn biridir

•

Kolumbiya
Meksika
Uruqvay
Venesuela

144 LAİAnın yaradılmasının әsas mәqsәdi ;

•

Latın Amerikası regionunda iqtisadi vә sosial inkişafı tәmin etmәk üçün vahid bazar yaratmaq
Valyuta birliyinin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Qarşılıqlı intensiv ticarәt, investisiyanın effektiv istifadәsi әsasında üzvlәrinin iqtisadi artımına zәmanәt verәn birliyin
yaradılması

145 LAİAnın neçә üzvü var ?

•

3
11
10
9

146 Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası yardılmışdır.

•

1985
1980
1990
1994

147 Latın Amerikası ölkәlәri arasında әn iri ticarәtiqtisadi inteqrasiya qruplaşması hesab olunur.

•

MERKOSUR
CARİCOM
NAFTA
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiyasiyası
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•

148 Bu xüsusiyyәtlәrdәn biri NAFTAya aid deyil.

•

1994cü ildә yaranmışdır
Әvvәlcә müqavilәlәr bağlanmış vә sonra iqtisadi әlaqәlәr inkişaf etmişdir
NAFTAnın özәyi Amerika  Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır.
Tәrkibinә ABŞ, Meksika, Kanada daxildir.

149 NAFTAnın üzvüdür.

•

Argentina
Kolumbiya
Braziliya
Meksika

150 NAFTAnın tәrkibinә neçә dövlәt daxildir?

•

4
5
6
3

151 Dünyada әn böyük regional azad ticarәt zonasıdır.

•

NAFTA
ASEAN
MERKOSUR
ALADİ

152 NAFTA tәsis edilmişdir.

•

1993
1995
1994
1991

153 Aİnın neçә üzvü var.

•

28
27
25
23

154 Aİ tarixinin әn әhatәli genişlәnmәsindә neçә dövlәt ittiifaq daxil olmuşdur

•

5
10
9
8

155 Aİ tarixinin әn әhatәli genişlәnmәsi olmuşdur.

•

1995
2004
2007
1985
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156 2007ci ildә Aina daxil olmuşdur.

•

Rumuniya
Slovakiya,
Sloveniya,
Malta

157 Bolqarıstan Aİna daxil olmuşdur.

•

1986
2007
2004
1995

158 Macarıstan Aina daxil olmuşdur.

•

1995
1975
1986
2004

159 2004cü ildә Aİna daxil olmayan dövlәt;

•

Malta
Sloveniya
Rumuniya
Kipr

160 2004cü ildә Aİna daxil olmayan dövlәt;

•

Latviya,
Bolqarıstan
Litva
Çex Respublikası

161 2004cü ildә Aİna daxil olmuşdur.

•

İngiltәrә
Estoniya
İrlandiya
Danimarka

162 İsveç Aina daxil olmuşdur.

•

1957
1995
1986
1985

163 1995ci ildә Aİna daxil olmuşdur.

•

Avstriya
İngiltәrә
Portuqaliya
İrlandiya
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164 İrlandiya Aİna daxil olmuşdur

•

1985
1975
1973
1986

165 İspaniya Aina daxil olmuşdur

•

1957
1986
1975
1973

166 1986cı ildә Aİna daxil olmuşdur.

•

Portuqaliya
Finlandiya
Avstriya
İngiltәrә

167 1981ci ildә Aİna daxil olmuşdur.

•

İsveç
Yunanıstan
İspaniya
Finlandiya

168 İngiltәrә Aİna daxil olmuşdur.

•

1957
1973
1986
1975

169 1973cü ildә Aİna daxil olmuşdur.

•

Finlandiya
Danimarka
Avstriya
İsveç

170 Avropa İttifaqının genişlәnmәsi әhatә edir.

•

19562008ci illәri
19522007ci illәri
19602010cu illәri
19632010cu illәri

171 Avropa İqtisadi Birliyi hansı müqavilә ilә qurulmuşdur?

•

Paris müqavilәsi
Roma müqavilәsi
London müqavilәsi
Lissabon sazişi
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172 Avropa İqtisadi Birliyi qurulmuşdur.

•

1956
1957
1951
1958

173 Aİnın qurucu dövlәtlәrindәn deyil.

•

Hollandiya,
Danimarka
Lüksemburq
İtaliya,

174 İnın qurucu dövlәtlәrindәn deyil.

•

Almaniya
İngiltәrә
Belçika,
Fransa,

175 Aİnin hüquqi tәmәllәrini meydana gәtirәn müqavilәlәrdәn biri deyil.

•

Vahid Avropa Sәnәdi
London müqavilәsi
Paris müqavilәsi
Roma müqavilәlәri

176 Maastrixt Müqavilәsi imzalanmışdır.

•

1998
1992
1994
1996

177 Vahid Avropa Sәnәdi imzalanmışdır

•

1986
1994
1996
1957

178 Roma müqavilәsi imzalanmışdır.

•

1956
1957
1958
1951

179 Avropa İqtisadi Birliyini vә Avropa Atom Enerjisi Birliyini (Euratom ) quran müqavilә

•

Paris müqavilәsi
Roma müqavilәsi
London müqavilәsi
Lissabon sazişi
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180 Avropada Kömür vә Polad İttifaqını qurmuşdur.

•

Lissabon sazişi
London müqavilәsi
Roma müqavilәsi
Paris müqavilәsi

181 Paris müqavilәsi imzalnmışdır.

•

1954
1951
1958
1956

182 Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş, İqtisadi Әmәkdaşlıq vә Ticarәt Tәşkilatı, BMTnin Ticarәt üzrә konfransı
bu tip inteqrasiya modelidir.

•

Beynәlxalq qeyrihökumәt iqtisadi inteqrasiya modeli
İqtisadi ticarәt әmәkdaşlığına yönümlü model
Siyasi ittifaq vә hәrbi inteqrasiya modeli
Siyasiiqtisadi (sosial aspektlәr dә nәzәrә alınmaqla) inteqrasiya modeli

183 Avropa Şurası, Afrika Birliyi Tәşkilatı, NATO hansı tip inteqrasiya modelidir.

•

Reinteqrasiya yönümlü model
Siyasi ittifaq vә hәrbi inteqrasiya modeli
Beynәlxalq qeyrihökumәt iqtisadi inteqrasiya modeli
İqtisadi ticarәt әmәkdaşlığına yönümlü model

184 Siyasi ittifaq vә hәrbi inteqrasiya blokmodelinә aiddir

•

NATO
ASEAN
Karib "ümumi bazarı",
Avropa Birliyi

185 Beynәlxalq qeyrihökumәt iqtisadi inteqrasiya tәşkilatıdır.

•

Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası,
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә Ticarәt Tәşkilatı
Neft ixrac edәn ölkәlәr (OPEK);
NAFTA

186 İqtisadi ticarәt әmәkdaşlığına yönümlü modellәrә aiddir.

•

OPEK
Karib "ümumi bazarı",
ASEAN
Avropa Birliyi,

187 Siyasiiqtisadi (sosial aspektlәr dә nәzәrә alınmaqla) inteqrasiya modellәrinә aiddir.

•

ASEAN
Әrәb ölkәlәri neft ixracı tәşkilatı (OAPEK)
NAFTA
Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası,
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188 İqtisadi ticarәt әmәkdaşlığına yönümlü modellәrә aid deyil.

•

Әrәb ölkәlәri neft ixracı tәşkilatı (OAPEK)
Avropa Şurası
Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası,
Neft ixrac edәn ölkәlәr (OPEK);

189 Siyasiiqtisadi (sosial aspektlәr dә nәzәrә alınmaqla) inteqrasiya modellәrinә aid deyil.

•

Karib "ümumi bazarı"
Avropa Birliyi
ASEAN
OPEK

190 İnteqrasiya proseslәri ilә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır.

•

Bu proseslәr müasir dünyanın bütün siyasiiqtisadi, mәdәnisosial arxitekturasına tәsir etmir..
İnteqrasiya proseslәri  yeni dünya nizamının formalaşmasında әn mühüm istiqamәtlәrdәn biridir.
XXI yüzillikdә bu proseslәr superinteqrasiya modelinә keçid almaqdadır.
Birlәşmә proseslәri ilә paralel olaraq hәmişә dezinteqrasiya meyllәri dә gedir

191 Ali Maliyyә Mәhkәmәsinin mәrkәzi harada yerlәşir?

•

Danimarkada
Lyüksemburqda
Norveçdә
İsveçrәdә

192 Ali Maliyyә Mәhkәmәsi neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1975.0
doğru cavab yoxdur
1889.0
1890.0

193 Әdalәt divanı neçә hakimdәn ibarәt olur?

•

5.0
15.0
9.0
7.0

194 AB siyasәtlәrinin planlaşdırıcısı vә koordinatorudur. Qanun tәkliflәri hazırlayır:

•

Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Avropa Parlamenti
Avropa Zirvәsi

195 Lissabon sazişi nә zaman imzalandı?

•

2000.0
2007.0
1998.0
1994.0
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196 Avropa Polis İdarәsi nә zaman yaradılmışdı?

•

1898.0
1890.0
1885.0
1995.0

197 Hansı öılkә Şengen müqavilәsini mәhdud üzvlük şәrti ilә bağlayıb?

•

Norveç
Danimarka
Britaniya vә İrlandiya
İsveç

198 Hansı ölkә referendum nәticәsindә milli valyutasını saxladı?

•

İrlandiya
Danimarka vә İsveç
B.Britaniya
Çernoqoriya

199 Hansı ölkә nә Aİna, nә dә Şengen zonasına daxil deyil, ancaq avro rәsmi pul vahididir?

•

B.Britaniya
Çernoqoriya
İsveç
Danimarka

200 “Şuman planı”nın tәşәbbüskarı kim olmuşdur?

•

K.Adenauer
L.Blyum
Jan Monne
R.Şuman

201 Avropanın birlәşmәsi ideyası ilk olaraq kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

L.Blyum
K.Adenauer
V.Çerçill
R.Şuman

202 Avropa hәrәkatının fәxri sәdri kimi seçilmәdi:

•

A.de Qasperi
R.Şuman
L.Blyum
K.Adenauer

203 AVROPA HӘRӘKATI nә zaman forrmalaşdı?

•

doğru cavab yoxdur
1848.0
1948.0
1838.0
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204 Avropa Parlamentinә aid deyil.

•

Komissiya tәrәfindәn edilәn qanun tәkliflәrini Şuraya bildirәrәk qanunilәşdirir.
Üzv dövlәtlәrin milli parlamentlәriylә oxşar haqlara sahibdir.
Büdcәni tәsdiqlәyir.
Avropa Birliyi büdcәsinin qayda vә mәqsәdlәrә görә istifadә edilmәsini tәmin edir.

205 Aİnı idarә edәn qurumlara aid deyil.

•

Avropa Şurası
Ombudsman
Qiymәtlәndirmә vә Hәmrәylik Konfransı
Avropa Parlamenti

206 Bu müqavilә Aİnın qüvvәyә minmәmiş konstitutsiyasını әvәz etmәli idi.

•

Roma
Lissabon
Nitsa
Amsterdam

207 Lissabon sazişi imzalaanmışdı.

•

2010
2007
1990
1995

208 Amsterdam müqavilәsi imzalanmışdı.

•

1995
1997
1990
2010

209 Avropa İttifaqı vәtәndaşlığının prinsiplәrini bu müqavilә müәyyәnlәşdirdi.

•

Nitsa
Paris
Roma
Maastrixt

210 Avropa İttifaqı tәrkibindә bu qurum dünya tәcrübәsindә analoqu olmayan institut kimi dәyәrlәndirilir.

•

Nazirlәr şurası
Avropa İttifaqı Vәtәndaşlığı institutu
Avropa Polis İdarәsi
Avropa mәhkәmәsi

211 Maasrtix müqavilәsinә aid deyil.

•

Müqavilәyә görә, İttifaq o sahәdә qәrarlar qәbul edir ki, dövlәtlәr özlәri o sahәdә müstәqil vә effektiv şәkildә qәrarlar
qәbul edә bilmirlәr.
Üzv dövlәtlәrdә iqtisadi sahәdә inteqrasiya birliyin orqanlarının sәlahiyyәtlәrinә aid edilirdi.
Müqavilә subsidiarliq prinsipinә әsaslanırdı.
Xarici siyasәt, müdafiә vә tәhlükәsizlik sahәlәrindә üzv dövlәtlәr razılaşdırılmış formada hәrәkәt etmәli idilәr.
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•

212 Avropa Polis İdarәsi yaradılmışdı.

•

1996
1995
1975
1980

213 2ci Şenqen müqavilәsinә aid deyil.

•

Narkotik vasitәlәrinin yayılmasına qarşı mübarizә
İştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn vizanın verilmәsi
Vahid daxili bazarda sәrbәst hәrәkәti vә sәrhәd nәzarәti
Cinayәt törәtmiş şәxslәrin verilmәsi

214 1ci Şenqen razılaşmasının şәrtlәrinә aid deyil.

•

İştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn vizanın verilmәsi
Polis әmәkdaşlığı
Sığınacaq verilmәsi barәdә mәsәlәyә baxılması vә qәrar qәbul edilmәsinin yalnız bir dövlәt tәrәfindәn hәyata
keçirilmәsi
Vahid daxili bazarda sәrbәst hәrәkәti vә sәrhәd nәzarәti

215 2ci Şenqen muqavilәsi imzalandi.

•

1996
1990
1975
1995

216 Almaniya vә Fransa arasında bağlanmış Şenqen razılaşması neçәnci ildә olmuşdur.

•

1985
1996
1980
1975

217 Аİ üzvlüyünә dаir cоğrаfi mеyаrlаr bu müqavilәdә öz әksini tаpmışdır.

•

Paris
Maastrix
Roma
Nitsa

218 Kоpеnhаgеn mеyаrlаrınа görә ittifаqа üzv оlmаq istәyәn dövlәtin әmәl etmәli olduğu tәlәblәrә aid deyil.

•

Аvrоpа hüququnun qәbul еdilmәsini vә tәtbiqini hәyаtа kеçirә bilәn hüquqi vә inzibаti strukturlаrın mövcudluğu.
İnkişaf etmiş iqtisadiyyata malik olması
Dеmоkrаtiyа, qаnunun аliliyi, insаn hüquq vә аzаdlıqlаrınа, milli аzlıqlаrın hüquqlаrınа hörmәt prinsipinә әmәl
еdilmәsi.
İttifаq dахilindә hәmin dövrә qәdәr qәbul оlunаn sәnәdlәrin üzvlüyә nаmizәd ölkә tәrәfindәn qәbul еdilmәsi.

219 Аvrоpа İttifаqı üzvlüyünә dаir tәlәblәr adlanır.

•

Haaqa meyarları
London meyarları
Madrid meyarları
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Roma meyarları

220 Bu dövlәt nә Aİna, nә dә Şengen zonasına daxil deyil, ancaq avro rәsmi pul vahididir

•

Çernoqoriya
Hollandiya,
İtaliya,
Fransa,

221 Bu dövlәt Aİ üzvü deyil, ancaq Şengen zonasına daxildir.

•

Kipr
Norveç
Slovakiya,
Sloveniya,

222 Aİda Qızıl dövr adlanır.

•

1950ci illәrin sonu 70ci illәrin ortaları
19781990cı illәr
19681986ci illәr
19871992ci illәr

223 Vahid Qәrbi Avropa valyutası avro ya keçilmişdir.

•

2001
2002
1990
1995

224 Aİda iqtisadi ittifaqın inkişafı ilә xarakterizә olunur.

•

1992bugünkü dövr
196585ci illәr
19681986ci illәr
19871992ci illәr

225 Aİda 19871992ci illәr xarakterizә olunur.

•

valyuta ittifaqı kimi
siyasi ittifaq dövrü kimi
gömrük ittifaqı dövrü kimi
vahid bazarın yaradılması ilә

226 Avropa Valyuta sistemi işlәmәyә başladı.

•

1979
1957
1960
1965

227 Aİda 19681986ci illәr nә kimi xarakterizә edilir.

•

siyasi ittifaq dövrü kimi
valyuta ittifaqı kimi
vahid bazar dövrü kimi
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•

gömrük ittifaqı dövrü kimi

228 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının tәşәbbüskarı olmuşdur.

•

İtaliya
ABŞ
İngiltәrә
Fransa

229 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası yaradıldı.

•

1960
1959
1965
1951

230 Şuman planı nın tәşәbbüskarı ;

•

P.Spaak
A.de Qasperi
Ş.de Qoll
Jan Monne

231 Avropa günü kimi qeyd olunur.

•

1 yanvar
16 oktyabr
14 iyun
9 may

232 Avropanın birlәşmәsi ideyasını ilk dәfә irәli sürmüşdür.

•

Ş.de Qoll
U.Çerçil
L.Blyum
A.de Qasperi

233 Şuman bәyannamәsinin prinsiplәrinә aid deyil.

•

Avropa quruculuğunun tәşәbbüsçüsü Qәrbi Avropa dövlәtlәri ilә yanşı bütün Avropa dövlәtlәri olmalıdır.
Vahid Avropaya doğru müvәffәqiyyәtlә irәlilәmәyin başlıca şәrti inteqrasiyanın hüquqi bazasının vә hәm fövqәlmilli,
hәmdә dövlәtlәrarası xarakterә malik ümumi institutlar sisteminin olmasıdır.
Vahid Avropaya doğru hәrәkat mәrhәlәli şәkildә regional inteqrasiyanın ilkin vә mәhdud formalarından daha
mürәkkәb vә geniş miqyaslı formalarına doğru hәyata keçirilmәlidir
Әn başlıca iqtisadi inteqrasiyadır, o dövlәt suverenliyinin milli tәhlükәsizlik xarici siyasәt kimi sahәlәrinә az toxunur.

234 Avropa hәrәkatının fәxri sәdrlәrindәn deyil.

•

P.Spaak,
Çerçill,
A.de Qasperi,
J.J. Russo,

235 AVROPA HӘRӘKATI formalaşdı.

•

1948
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1957
1951
1950

236 Avropanın birlәşdirilmәsi uğrunda hәrәkat ı tәsis etmişdir.

•

P.Spaak
A.de Qasperi
U.Çerçil
Ş.de Qoll

237 J.J.Russonun fikirlәrindәn biri yanlış verilmişdir.

•

Qurulacaq ittifaqın vә onun qәbul etdiyi qәrarların legitimliyini tәmin etmәk üçün ilk növbәdә üzv dövlәtlәrin
daxilindә qanunun aliliyi tәmin olunmalıdır.
Papanın xalqların suverenliyinin qarşısını almaq cәhdlәrinә qarşı çıxırdı.
“Әbәdi sülh haqqında mühakimәlәr” әsәrinin müәllifidir.
Russonun Avropa birliyini güc vasitәsilә reallaşdırmaq ideyası XIXXX әsrlәrdә bir neçә dәfә sınaqdan keçirildi.

238 Avropa vәhdәtini hәr hansısa dövlәtin konkret olaraq Fransanın Avropada hegemonluğunun vasitәsi kimi
nәzәrdәn keçirәn ilk müәllifdir.

•

Pyer dyu Bua
İzamber
Napaleon Bonapart
J.J.Russo

239 Aİ tarixinin әn әhatәli genişlәnmәsindә neçә dövlәt ittiifaq daxil olmuşdur

•

5
10
3
4

240 Aİ tarixinin әn әhatәli genişlәnmәsi olmuşdur.

•

2007
2004
1985
2009

241 Avropa Parlamentinә aid deyil.

•

Komissiya tәrәfindәn edilәn qanun tәkliflәrini Şuraya bildirәrәk qanunilәşdirir.
Büdcәni tәsdiqlәyir.
Ümumi seçimlә 5 illik iş başına gәlir.
Avropa Birliyi büdcәsinin qayda vә mәqsәdlәrә görә istifadә edilmәsini tәmin edir

242 Aİnı idarә edәn qurumlara aid deyil.

•

Ombudsman
Avropa Şurası
Avropa Zirvәsi
Qiymәtlәndirmә vә Hәmrәylik Konfransı

243 Bu müqavilә Aİnın qüvvәyә minmәmiş konstitutsiyasını әvәz etmәli idi.
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•

Roma
Nitsa
Paris
Lissabon

244 Lissabon sazişi imzalaanmışdı.

•

2007
2005
2010
1995

245 Amsterdam müqavilәsi imzalanmışdı.

•

2010
1995
2005
1997

246 Avropa İttifaqı vәtәndaşlığının prinsiplәrini bu müqavilә müәyyәnlәşdirdi.

•

Nitsa
Maastrixt
Lissabon
Paris

247 Avropa İttifaqı tәrkibindә bu qurum dünya tәcrübәsindә analoqu olmayan institut kimi dәyәrlәndirilir.

•

Avropa İttifaqı Vәtәndaşlığı institutu
Avropa Polis İdarәsi
Avropa Parlamenti
Avropa mәhkәmәsi

248 Maasrtix müqavilәsinә aid deyil.

•

Xarici siyasәt, müdafiә vә tәhlükәsizlik sahәlәrindә üzv dövlәtlәr razılaşdırılmış formada hәrәkәt etmәli idilәr.
Müqavilәyә görә, İttifaq o sahәdә qәrarlar qәbul edir ki, dövlәtlәr özlәri o sahәdә müstәqil vә effektiv şәkildә qәrarlar
qәbul edә bilmirlәr.
Üzv dövlәtlәrdә iqtisadi sahәdә inteqrasiya birliyin orqanlarının sәlahiyyәtlәrinә aid edilirdi.
Müqavilә subsidiarliq prinsipinә әsaslanırdı.

249 Avropa Polis İdarәsi yaradılmışdı.

•

1996
1975
1990
1995

250 2ci Şenqen müqavilәsinә aid deyil.

•

Üçüncü dövlәtdәn gәlmiş şәxslәrin status mәsәlәsi
Cinayәt törәtmiş şәxslәrin verilmәsi
ştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn vizanın verilmәsi
Narkotik vasitәlәrinin yayılmasına qarşı mübarizә

251 1ci Şenqen razılaşmasının şәrtlәrinә aid deyil.
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•

İştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn vizanın verilmәsi
Vahid daxili bazarda sәrbәst hәrәkәti vә sәrhәd nәzarәti
Polis әmәkdaşlığı
İştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn verilmiş vahid vizanın tanınması

252 15 hakim vә onlara kömәk edәn doqquz qanun keçikçisindәn ibarәtdir:

•

Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Zirvәsi
Avropa Bankı
Avropa Şurası

253 Qanun tәkliflәri hazırlayır, Parlament vә Şuraya tәqdim edir:

•

Avropa Zirvәsi
Avropa Komissiyası
Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Bankı

254 Avropa Birliyi büdcәsinin qayda vә mәqsәdlәrә görә istifadә edilmәsini tәmin edir:

•

Avropa Maliyyә Mәhkәmәsi
Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Komissiyası
Avropa Bankı

255 AByә üzv ölkәlәrin dövlәt vә hökumәt başçılarıyla Avropa Komissiyası Başçısını qurulmuş olduğu 1974
cü ildәn bәri ildә әn azı iki dәfә bir araya gәtirir:

•

Avropa Şurası
Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Bankı
Avropa Zirvәsi

256 Avropa Şurasının tәrkibi neçә şuradan ibarәtdir?

•

9
6
5
3

257 Avropa Birliyi ölkәlәrindә yaşayan şәxslәrin, qurumların vә şirkәtlәrin haqlarını hәr hansı bir pis idarәetmә
tәtbiq olunması qarşısında qorumaqla vәzifәlәndirilmiş yoxlama qurumu vә şikayәt müraciәti olunan yer, yәni
mәqamdır:

•

Ombudsman
Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Şurası
Avropa Zirvәsi

258 AB siyasәtçilәrinin planlaşdırıcısı vә koordinatorudur:

•

Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Avropa Zirvәsi
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Avropa Bankı

259 Aİnin qurumlarına daxil deyil:

•

Avropa Zirvәsi
Bütün cavablar doğrudur
Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa Komissiyası

260 AsiyaSakit okean regionunda inteqrasiya birliyi:

•

NAFTA
ASEAN
Aİ
BMT

261 Şimali Amerikada inteqrasiya birliyi:

•

NAFTA
ASEAN
Aİ
BMT

262 Qәrbi Avropada inteqrasiya birliyi:

•

Aİ
NAFTA
BMT
ASEAN

263 Avropa İttifaqının vahid valyutası:

•

Manat
Evro
Dollar
Ekü

264 İnteqrasiya bütün mәrhәlәlәri keçib:

•

Şimali Amerikada
Qәrbi Avropada
Şәrqi Avropada
Cәnubi Amerikada

265 Aİnin tәmәlinin qoyan dövlәtlәr sırasına daxildir:

•

Yaponiya
İtaliya
Çin
Rusiya

266 Aİnin tәmәlinin qoyan dövlәtlәr sırasına daxil deyil:

•

Belçika
ABŞ
Fransa
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Almaniya

267 NAFTAnın mәnfi tәsirlәrinә aid deyil.

•

Xarici birbaşa sәrmayәlәr, yerli iqtisadiyyatdakı mәşğulluq imkanları baxımından da bәzi mәhdudlaşdırmaları özü ilә
gәtirmişdir.
NAFTA yalnız ticarәtin liberallaşdırılmasına yönәldildiyi üçün digәr sahәlәri әhatә etmir.
NAFTAnın Meksikanın әkinçilik sektoruna bәzi mәnfi tәsirlәri olmuşdur.
Kanadada işә götürәnlәr, ABŞ vә Meksikayla rәqabәt etmәk bәhanәsiylә ictimai kömәklәri kәsmәyә başlamışlar

268 Kanadanın NAFTA ilә bağlı gözlәntilәrinә aid deyil.

•

NAFTA sayәsindә Kanadada az qala hәr sәnaye sektoru baxımından ABŞ bazarında әhәmiyyәt qazanmışdır
NAFTA haqqında müzakirәlәr davam edәrkәn Kanada ictimaiyyәtindә ilk mәrhәlәdә mәnfi tәsir yaranmışdır
NAFTAnın әn könüllü üzvü olaraq xarakterizә edilir
NAFTA Kanadanın Avropa vә Asiyayla ticarәtindә enişә sәbәb olmuşdur

269 Meksikanın NAFTAdan gözlәntilәrinә aid deyil.

•

NAFTA Meksika hökumәti tәrәfindәn beynәlxalq şirkәtlәrin ölkәyә girişi vә sәrmayә qoymaları üçün әhәmiyyәtli bir
vasitә olaraq görülmüşdür.
Kanada vә ABŞ, güclü tariflәrlә qorunan әkinçilik vә tekstil sektorunu Meksikayla rәqabәtә açmışdır.
NAFTA Kanadanın Avropa vә Asiyayla ticarәtindә enişә sәbәb olmuşdur
NAFTAnın qurulmasında qabaqcıl rol oynamışdır.

270 NAFTAya aiddir.

•

NAFTA siyasi vә iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edәn razılaşmadır.
NAFTAnın ABŞ iqtisadiyyatından çox Kanada vә Meksika iqtisadiyyatlarına daha böyük tәsir edәcәyi әvvәldәn
hesablanmışdır.
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmәk niyyәtindәdirlәr.
Dövlәtlәrarası inzibati orqanların yaradılması

271 ABŞın NAFTAdan gözlәntilәrinә aid deyil.

•

ABŞ rәhbәrliyi, NAFTA ilә Meksikada siyasi islahatların davamı vә demokratiyanın inkişafı hәdәfinә yönәlmişdir.
NAFTAnın әn könülsüz üzvü olaraq xarakterizә edilir.
ABŞın NAFTAdan gözlәntisi әslindә iqtisadi deyil, siyasi sahәdә olmuşdur
ABŞ daxili bazarının böyüklüyü, NAFTAdan ABŞın iqtisadi mәnada böyük miqdarda qazanc tәmin etmәsinә imkan
tanımamışdır.

272 NAFTA ilә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır.

•

NAFTA ticarәtin liberallaşdırılmasına yönәldilmişdir.
Bu qurum hәm dә digәr sahәlәri әhatә edir.
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmәk niyyәtindәdirlәr.
NAFTA, pul siyasәtini әlә almır, üçüncü ölkәlәrә qarşı ortaq gömrük tarifi tәtbiq olunmasını ehtiva etmir.

273 NAFTAda bәzi strateji sahәlәr üzrә istisnalara aid deyil.

•

Meksikanın neft sәnayesindә xaricilәrin fәaliyyәtinә mәhdudiyyәt qoyulması hüququ
Tariflәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә dair sistemin hәr dövlәtin özünün hazırlaması
ABŞın kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının rәqabәtdәn kәnar inkişaf sisteminin saxlanılması hüququ
ABŞın daxili qiymәtlәrinin saxlanması hüququ

274 NAFTAnın iqtisadi strategiyasına aid deyil.

•
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•

Dövlәtlәrarası inzibati orqanların yaradılması
AmerikaKanadanın arbitraj komissiyasının yaradılması
Meksikanın maliyyә bazarında ABŞ vә Kanadanın banklarının fәaliyyәtinin liberallaşdırılmasını;
mәrhәlәli olaraq üzvdövlәtlәr arasında әmtәәlәrә vә xidmәtlәrә qoyulan qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin aradan
qaldırılması;

275 NAFTAnın mәrkәzi tәşkilati institutudur.

•

İnvestisiya Bankı
Azad Ticarәt Komissiyası
Ali Maliyyә Mәhkәmәsi
Katiblik

276 NAFTAya aid deyil.

•

Meksika vә Kanadanın tәsәrrüfat stukturlarının qarşılıqlı әlaqәsi KanadaABŞ vә MeksikaABŞ inteqrasiyasının
miqyasına nisbәtәn azdır.
ABŞ, Kanada vә Meksika iqtisadiyyatının birbirindәn asılılığı assimmetrikdir.
NAFTA daxilindә dә yalnız bir iqtisadi güc var ABŞ.
NAFTA daxilindә xüsusi güclü mexanizmә malik olan qurumlar mövcudur

277 NAFTAnın mәqsәdlәrinә aid deyil.

•

Dövlәtlәrarası inzibati orqanların yaradılması vә ya yeni qanunvericiliyin işlәnib hazırlanması
İştirakçıları arasında ticarәt sahәsindә baryerlәrin aradan qaldırılması vә әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin hәrәkәtinin
stimullaşdırılması
İştirakçıları әrazisinә investisiyaların cәlb edilmәsi
Müqavilәnin tәkmillәşdirilmәsi vә genişlәndirilmәsi mәqsәdilә gәlәcәk üç tәrәfli, regional vә beynәlxalq әmәkdaşlıq
üçün bazanın yaradılması;

278 Bәndlәrdәn biri NAFTA ilә Aİnin oxşar cәhәti deyil.

•

Dövlәtlәrarası inzibati orqanların yaradılması vә ya yeni qanunvericiliyin işlәnib hazırlanması
Azad ticarәt zonasında әdalәtli rәqabәt üçün şәraitin yaradılması vә dәstәklәnmәsi;
Regionun tarixi köklәrinin eyniliyi
İştirakçıları arasında ticarәt sahәsindә baryerlәrin aradan qaldırılması vә әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin hәrәkәtinin
stimullaşdırılması

279 Nә üçün NAFTAnın tәsisi beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya üçün yenilik sayılır.

•

İş adamlarının sәrbәst dövranının tәmin edilmәsi
İlk dәfә olaraq inkişafda olan ölkәlәrdәn biri iki yüksәk sәviyyәdә inkişaf etmiş ölkә ilә öz razılığı әsasında iqtisadi
inteqrasiyanı qәbul etmәsi.
Siyasi vә iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edәn razılaşma olmağı
Müәyyәn inkişaf müddәtinin keçmәsinә baxmayaraq üzvlәr arasında hәlә dә müәyyәn problemlәrin qalması.

280 NAFTA ilә bağlı bәndlәrdәn biri yanlışdır.

•

NAFTAnın özәyi Amerika  Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır
NAFTA, Avropa Birliyindәn fәrqli olaraq, işçilәrin sәrbәst axını haqqını әhatә etmәyәn bir razılaşmadır.
Әmtәәlәrin, kapitalın, işçi qüvvәsinin ümumi bazarın yaradılması prioritet mәsәlә kimi müәyyәn edilirdi.
NAFTA siyasi vә iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edәn razılaşmadır

281 NAFTAnın yaradılması haqqında müqavilәdә bu mәsәlә tәsbit edilmiyib.

•

bazara sәrbәst çıxış
valyuta ittifaqının yaradılması
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•

xidmәtlәrlә ticarәt
investisiya qoyuluşu

282 1992ci ildә AmerikaKanada ticarәt müqavilәsinә qoşuldu.

•

Venesuela
Braziliya
Argentina
Meksika

283 Ebbot planı qәbul edilmişdir.

•

1950ci ildә
1930cu ildә
1947ci ildә
1955ci ildә

284 Şimali Amerikada inteqrasiya üçün birinci addım hesab olununr.

•

Paris sülhü
Ebbot planı
Bostin sazişi
Marşal planı

285 ASEANa daxil deyil:

•

Kamboca
Çin
Bruney Darussalam
Vyetnam

286 Bu xüsusiyyәtlәrdәn biri NAFTAya aid deyil.

•

Әvvәlcә müqavilәlәr bağlanmış vә sonra iqtisadi әlaqәlәr inkişaf etmişdir
Dünyada әn böyük regional azad ticarәt zonasıdır
NAFTAnın özәyi Amerika  Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır
1994cü ildә yaranmışdır

287 NAFTAnın mәnfi tәsirlәrinә aid deyil

•

Kanadada işә götürәnlәr, ABŞ vә Meksikayla rәqabәt etmәk bәhanәsiylә ictimai kömәklәri kәsmәyә başlamışlar
NAFTA yalnız ticarәtin liberallaşdırılmasına yönәldildiyi üçün digәr sahәlәri әhatә etmir.
NAFTA, işçi haqqlarının qorunmasına imkan vermәmişdir.
Xarici birbaşa sәrmayәlәr, yerli iqtisadiyyatdakı mәşğulluq imkanları baxımından da bәzi mәhdudlaşdırmaları özü ilә
gәtirmişdir.

288 Kanadanın NAFTA ilә bağlı gözlәntilәrinә aid deyil.

•

NAFTA sayәsindә Kanadada az qala hәr sәnaye sektoru baxımından ABŞ bazarında әhәmiyyәt qazanmışdır.
NAFTAnın әn könüllü üzvü olaraq xarakterizә edilir
NAFTA haqqında müzakirәlәr davam edәrkәn Kanada ictimaiyyәtindә ilk mәrhәlәdә mәnfi tәsir yaranmışdır.
NAFTA Kanadanın Avropa vә Asiyayla ticarәtindә enişә sәbәb olmuşdur

289 Meksikanın NAFTAdan gözlәntilәrinә aid deyil.

•

Meksika görә isә NAFTAnın iqtisadi böyümә baxımından әhәmiyyәti vardır.
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•

NAFTAnın qurulmasında qabaqcıl rol oynamışdır.
NAFTA Meksika hökumәti tәrәfindәn beynәlxalq şirkәtlәrin ölkәyә girişi vә sәrmayә qoymaları üçün әhәmiyyәtli bir
vasitә olaraq görülmüşdür.
NAFTA Meksikanın Asiyayla olan ticarәtinin artması nәticәsini doğurmuşdur.

290 NAFTAya aiddir.

•

Dövlәtlәrarası inzibati orqanların yaradılması
NAFTA siyasi vә iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edәn razılaşmadır.
NAFTAnın ABŞ iqtisadiyyatından çox Kanada vә Meksika iqtisadiyyatlarına daha böyük tәsir edәcәyi әvvәldәn
hesablanmışdır.
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmәk niyyәtindәdirlәr.

291 ABŞın NAFTAdan gözlәntilәrinә aid deyil.

•

ABŞın NAFTAdan gözlәntisi әslindә iqtisadi deyil, siyasi sahәdә olmuşdur
ABŞ daxili bazarının böyüklüyü, NAFTAdan ABŞın iqtisadi mәnada böyük miqdarda qazanc tәmin etmәsinә imkan
tanımamışdır.
NAFTAnın әn könülsüz üzvü olaraq xarakterizә edilir.
NAFTA, ABŞın Latın Amerikayla ticarәtinә bir model tәşkil etmişdir.

292 NAFTA ilә bağlı fikirlәrdәn biri yanlışdır.

•

NAFTA ticarәtin liberallaşdırılmasına yönәldilmişdir
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmәk niyyәtindәdirlәr.
Bu qurum hәm dә digәr sahәlәri әhatә edir.
NAFTA çәrçivәsindә әmәk vә ekoloji әmәkdaşlıq sahәsindә müqavilәlәr imzalanmışdır.

293 NAFTAda bәzi strateji sahәlәr üzrә istisnalara aid deyil.

•

Meksikanın neft sәnayesindә xaricilәrin fәaliyyәtinә mәhdudiyyәt qoyulması hüququ
Tariflәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә dair sistemin hәr dövlәtin özünün hazırlaması
ABŞın daxili qiymәtlәrinin saxlanması hüququ
Kanadanın bәzi sektorları xüsusәn dә, informasiya vә bәzi mәdәni sahәlәri mühafizә etmәsi

294 NAFTA:

•

TMKdır
dövlәtüstü qurumdur
azad iqtisadi zonadır
QHTdir

295 CUSFTA:

•

Amerika – Argentina iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika  Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır:
Amerika Britaniya iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika  Uels iqtisadi inteqrasiyasıdır;

296 Ebbot planı nәyi nәzәrdә tuturdu?

•

Kanada iqtisadiyyatının aparıcı sahәlәrinә ABŞ investisiyalarını cәlb edilmәsi
Kanada iqtisadiyyatının aparıcı sahәlәrinә Britaniya investisiyalarının cәlb edilmәsi
Meksika iqtisadiyyatının aparıcı sahәlәrinә ABŞ investisiyalarının cәlb edilmәsi
Meksika iqtisadiyyatının aparıcı sahәlәrinә Kanada investisiyalarının cәlb edilmәsi
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297 ABŞ, Kanada vә Meksika arasında әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin azad ticarәti prosesindә ..... yeni bir
mәrhәlәdir

•

BMT
APEC
NATO
NAFTA

298 NAFTAnın yaradılması hansı amillәrlә şәrtlәnir?

•

Amerikada TMKların Kanada vә Meksikada genişlәnәn şәbәkәsi
hamisi
iştirakçı ölkәlәrin coğrafi yaxınlığı vә milli iqtisadiyyatların struktur oxşarlığı
Kanada TMKların ABŞda genişlәnәn şәbәkәsi

299 NAFTAnın tәrkibinә hansı dövlәtlәr daxildir?

•

ABŞ, Kanada vә Meksika
ABŞ, Kanada vә Kolumbiya
ABŞ, Kanada vә Argentina
ABŞ, Kanada vә Brazilya

300 İspan dilindәn tәrcümәdә bu birlik ”Cәnub konusunun ümumi bazarı” adlanır.

•

CARİCOM
MERKOSUR
NAFTA
ASEAN

301 ASEANnı tәsis edәn ölkәlәrdәn biri deyil.

•

Sinqapur
İndoneziya
Myanma
Tailand

302 ASEANın tәsis olunması haqqında sәnәd adlanır.

•

Montevideo bәyәnnamәsi
Banqkok bәyannamәsi
KualaLumpur bәyәnnamәsi
Filippin sazişi

303 APEC yaradılmışdır.

•

1978
1989
1960
1977

304 APEC hansı dövlәtin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır.

•

İndoneziya
Filippin
Malaziya
Avstraliya
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•

305 Rusiya ilә Çin arasında danışıqlar prosesinin tәşәbbüskarı kimi çıxış etmişdir.

•

GUAM
Şanxay әmәkdaşlıq tәşkilatı
ASEAN
APEC

306 Kamboca probleminin hәll edilmәsinә yardımı olmuşdur.

•

APEC
ASEAN
MDB
GUAM

307 NAFTAnın özәyi:

•

Amerika  Uels iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika – Argentina iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika Britaniya iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika  Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır

308 1959cu il müqavilәsi nәyә şәrait yaratdı?

•

Amerika standartlarının ABŞ istehsalına daxil olmasına
Amerika standartlarının Kanada istehsalına daxil olmasına
Amerika standartlarının Uels istehsalına daxil olmasına
Amerika standartlarının Braziliya istehsalına daxil olmasına

309 1959cu ildә:

•

ABŞ vә Brazilya birgә hәrbi istehsal haqqında müqavilә bağlanıb
ABŞ vә Argentina birgә hәrbi istehsal haqqında müqavilә bağlanıb
ABŞ vә Kanada birgә hәrbi istehsal haqqında müqavilә bağlanıb
Meksika vә Kanada birgә hәrbi istehsal haqqında müqavilә bağlanıb

310 1947ci ildә qәbul edilmiş plan?

•

Barbarossa plan
Ebbot planı
Lendliz planı
Şuman planı

311 Qәrbi Avropadan fәrqli olaraq, harada Tәsәrrüfat kompleksinin yaradılması üçün impulslar “aşağıdan
yuxarı” istiqamәtdә, yәni, amerikan vә kanadalı şirkәtlәrin әmәkdaşlığa meyl etmәsi istiqamәtindә getmişdir?

•

Mәrkәzi Amerikada
Şimali Amerikada
Cәnubi Amerikada
Uelsdә

312 ASEANın strukturuna hansı orqan daxil deyil?

•

ASEAN Nazirlәri sәviyyәsindә keçirilәn müşavirәlәr;
Düzgün cavab variantı yoxdur
ASEAN sammiti;
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ASEAN Katibliyi

313 ASEAN ölkәlәri hansı fundamental prinsiplәri öndә tuturlar:

•

Birbirinin xarici әlaqәlәrinә qarışmamaq;
Bütün cavablar doğrudur
Müstәqillik, suverәnlik, bәrabәrlik, әrazi bütövlüyü vә xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququna qarşılıqlı
hörmәt
Mübahisә vә münaqişәlәrin sülh yolu ilә nizama salınması;

314 BruneyDarussalam, Vyetnam, İndoneziya, Kamboca, Laos, Malaziya, Myanma, Sinqapur, Tailand vә
Filippinbu hansı tәşkilatın tәrkibidir?

•

APEC
ASEAN
BMT
Aİ

315 ASEANı tәsis edәn dövlәtlәr sırasına daxildir:

•

Vyetnam
Kamboca
Hamısı
İndoneziya

316 Evro tәdavülә buraxılmışdı.

•

2005
2000
2002
2006

317 1958ci ildә Roma Anlaşması ilә Birliyin hәdәflәrini hәyata keçirmәsinә kömәk edәrәk investisiyanı
maliyyәlәşdirmәk mәqsәdilә qurulmuşdur.

•

Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
Avropa İnvestisiya Bankı
Avropa Zirvәsi
Avropa Şurası

318 "Banqkok Bәyannamәsi” hansı tәşkilatın әsasını qoydu?

•

ASEAN
BMT
NAFTA
APEC

319 Hansı dövlәtin Şәrqi Asiyaya üzvlüyü lәğv edilmişdir?

•

Çin
ABŞ
Meksika
Kanada

320 Şәrqi Asiya Birliyinin mәqsәdi ;

•
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•

Maliyyә sabitlik mühiti yaratma, enerji tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
Valyuta birliyinin yaradılması
Regionunda iqtisadi vә sosial inkişafı tәmin etmәk üçün vahid bazar yaratmaq.
Qarşılıqlı intensiv ticarәt, investisiyanın effektiv istifadәsi әsasında üzvlәrinin iqtisadi artımına zәmanәt verәn birliyin
yaradılması

321 Şәrqi Asiya Birliyi yaranmışdı.

•

2005
2006
1995
2010

322 Bogor Hәdәflәri bu inteqrasiya qurumu açar bir yer tutur

•

MDB
Aİ
NAFTA
APEC

323 APECin hәdәflәrinә aid deyil.

•

AsiyaSakit okean bölgәsindә davam etdirilә bilәn iqtisadi inkişaf vә rifahı tәmin etmәk.
Siyasi ittifaqın yaradılması.
Ödәnişsiz vә açıq ticarәt vә sәrmayә surәtiylә dinamik AsiyaSakit Okean cәmiyyәti yaratmaq
Üzvlәr arasında gömrük tariflәrinin salınması

324 APECin әsas cәhәtlәrinә aid deyil.

•

Bu inteqrasiya yarım regional ittifaqlardan ibarәt cәnubşәrqi Asiya vә Şimali Amerika Azad Ticarәt zonasını, Cәnub
Sakit okean formunu da әhatә edir.
APEC, üzvlәrinә andlaşmalara söykәnәn hüquqi öhdәliklәr gәtirir.
Bu birlikdә inteqrasiya proseslәri әsasәn TMKın aparıcı rolu ilә hәyata keçirilir.
İnteqrasiya proseslәri iqtisadi, mәdәni, sosialsiyasi cәhәtdәn fәrqlәnәn ölkәlәr arasında aparılır.

325 APECin üzvlәrinә aid deyi

•

Meksika
Vyetnam
ABŞ
Tayvan

326 APECin üzvlәrinә aid deyil.

•

Türkiyә
Bruney
Kanada
Çin

327 APECin mәqsәdinә daxildir

•

Qarşılıqlı intensiv ticarәt, investisiyanın effektiv istifadәsi әsasında üzvlәrinin iqtisadi artımına zәmanәt verәn birliyin
yaradılması
Valyuta birliyinin yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Sakit okean hövzәsindә iqtisadi әmәkdaşlığın inkişafın
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328 Sebu Bәyannamәsi nә haqqındadır.

•

Әtraf mühitin qorunması haqqında
Şәrqi Asiya Enerji Tәhlükәsizliyi haqqında
Regionda azad ticarәt zonası yaranması haqqında
Valyuta ittifaqı yaranması haqqında

329 ASEANa aid deyil.

•

Halhazırda dünyada әn böyük regional azad ticarәt zonasıdır
Regiondakı әn böyük inteqrasiya qurumudur
Enerji daşıyıcılarının çatışmazlığı problemini hәll etmәyә sәy göstәrir
ASEAN geniş әmәkdaşlıq әlaqәlәri ilә yanaşı, tәşkilat bir sıra daxili vә xarici problemlәrlә üzlәşir

330 Bu inteqrasiya qurumunun dialoq tәrәfdaşları ilә müzakirәlәr 10+3; 10+6; 10+10 vә 10+1 formatında
keçirilir

•

Aİ
MDB
ASEAN
APEC

331 «ASEAN yolu»nun әsas cәhәtlәrindәn biri deyil.

•

inteqarsiyanın siyasi mәrhәlәsinә qәdәr gedilmәsi
tәrәflәrin birbirinin işinә qarışmaması
gücdәn istifadә etmәmәk, münaqişәyә girmәmә
davranışın qeyrimәcburiliyi, minimum formal prosedurlar

332 Bu inteqrasiya qrupunun formalaşması vә onun beynәlxalq hüququn leqal subyektinә çevrilmәsi 2008ci
ildә başa çatmışdır.

•

MERCOSUR
MDB
NAFTA
ASEAN

333 AsiyaSakit okean regionunda cәrәyan edәn inteqrasiya proseslәri vә qüvvәlәr nisbәtinin mәrkәzindә durur.

•

Şanxay әmәkdaşlıq tәşkilatı
ASEAN
MDB
APEC

334 Bu inteqrasiya qurumu 2008ci ildә BMT Baş Assambleyasında müşahidәçi statusu almışdır.

•

NAFTA
ASEAN
Aİ
MDB

335 ASEAN+6 әmәkdaşlığına bu dövlәt daxil deyil.

•

Rusiya
Avstraliya
Hindistan
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Cәnubi Koreya

336 ASEAN+3 әmәkdaşlığına daxildir

•

Çin
Rusiya
Avstraliya
Hindistan

337 Bu tәşkilat regional tәrәfdaşlar ilә 10+1 sxemi әsasında görüşlәr keçirir

•

NAFTA
ASEAN
Aİ
MDB

338 ASEANın stukturuna aşağıdakı orqanlardan hansı daxil deyil?

•

ASEAN parlamenti ;
ASEAN Katibliyi;
ASEAN daimi Komitәsi;
ASEAN sammiti;

339 ASEANın mәqsәdlәrinә aid deyil.

•

Cәnubşәrqi Asiya ölkәlәrinin iqtisadi inkişafının, sosial vә mәdәni inkişafının sürәtlәndirilmәsi;
Regionda vahid bazarın yaradılması
Qarşılıqlı ticarәtin genişlәndirilmәsi vә üzv ölkәlәrin vәtәndaşlarının hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
İqtisadiyyat, mәdәniyyәt, elm, texnika vә kadrların hazırlığı sahәsindә aktiv әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı yardımın
genişlәndirilmәsi;

340 KualaLumpur bәyannamәsi nә haqqında idi?

•

CәnubŞәrqi Asiyada gömrük birliyi haqqında
CәnubŞәrqi Asiyada sülh, azadlıq vә neytrallıq zonası haqqında
CәnubŞәrqi Asiyada azad ticarәt zonası haqqında
CәnubŞәrqi Asiyada vahid bazar haqqında

341 Bu dövlәt ASEANnın üzvü deyil.

•

Kolumbiya
Malaziya
Sinqapur
İndoneziya

342 ASEANnın katibliyi hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Sinqapur
Bali
Bankok
Cakarta

343 AsiyaSakit okean bölgәsindә inteqarsiyanın xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.
APEC, ASEAN, EAC bölgәdәki inteqarsiya qruplarına daxildir.
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•

AsiyaSakit okean bölgәsindәki vәziyyәtin bir digәr özәlliyi, bölgәdә Aİ tipli dövlәtlәrarası bir qurumun mövcud
olmamağıdır.
APEC AsiyaSakit okean әrazisindә yaradılmış birinci böyük inteqrasiya qurumudur.
Qlobal maliyyә böhranı AsiyaSakit Okean bölgәsindә davam edәn inteqrasiya müddәtinә tәsir edir.

344 AsiyaSakit Okean bölgәsindә davam edәn inteqrasiya müddәtinә tәsir edir.

•

G8, G20 vә başqa qurumların teztez zirvә görüşlәrinin keçirilmәsi.
Qlobal maliyyә böhranı
Aİnın dünyanın güc mәrrkәzlәrindәn biri halına gәlmәsi
Soyuq müharibәnin başa çatması

345 Hansı ölkә fәal şәkildә İrlandiyanı Lissabon müqavilәsini ratifikasiya etmәkdәn imtina etmәyә tәhrik edirdi:

•

İngiltәrә
İtaliya
İspaniya
Vatikan

346 Şanxay әmәkdaşlıq Tәşkilatının hәll etdiyi mәsәlәlәrә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
İqtisadi әmәkdaşlıq
Mәdәni әmәkdaşlıq
Hәrbi tәlimlәr

347 Bu tәşkilatlardan hansı MDB mәkanından kәnarda formalaşmışdır:

•

Avrasiya İttifaqı
KTM
GUAM
ATӘT

348 Lissabon müqavilәsini son ratifikasiya edәn dövlәt:

•

Slovakiya
Bolqarıstan
Polşa
Çexiya

349 Hansı akt Avropa İttifaqını hüquqi subyektә çevirdi:

•

Cenevrә sazişi
İstanbul sazişi
London müqavilәsi
Lissabon müqavilәsi

350 MDBnin yaradılması haqqında saziş imzalandı:

•

SanktPeterburq
Moskva
Kiyev
Minsk

351 Avropa İttifaqının prezidenti neçә il müddәtinә seçilir:
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•

10.0
7.0
6.0
5.0

352 Yeni dünya nizamının xarakteri necә sәciyyәlәndirilir

•

Heç biri
İkiqütblü
Üçqütblü
Birqütblü

353 ABŞ politoloqu S. Hantinqtonun әn mәşhur әsәri:

•

Böyük şahmat lövhәsi
Tarixin sonu
Diplomatiya
Sivilizasiyaların toqquşması

354 Avropadakı inteqrasiya birliklәrinә aid deyil:

•

ATӘT
NATO
Avropa Şurası
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı

355 MDB üzvü deyil:

•

Ukrayna
Tacikistan
Türkmәnistan
Latviya

356 BMTnin ixtisaslaşmış qurumu deyil:

•

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
MAQATE
Qırmızı Xaç vә Aypara Tәşkilatı

357 BMTnin әsas orqanlarından biridir:

•

YUNESKO
YUNİSEF
MAQATE
İqtisadi vә sosial Şura

358 Dünya bazarının hansı sahәlәri üçün daha yüksәk proteksionizm sәciyyәvidir:

•

Qiymәtli kağızlar bazarı
Bank xidmәtlәri
Konsaltinq
Turizm

359 Dünya iqtisadiyyatı nәyi öyrәnir:
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•

Dünya tәsәrrüfatı
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
Dünya ticarәti
Beynәlxalq ticarәt miqrasiyası

360 Belә inteqrasiya tәşkilatı var:

•

Moskva klubu
Madrid klubu
Brüssel klubu
Paris klubu

361 Dempinq mәhsulun hansı qiymәtlә satışını tәklif edir:

•

Mәsrәflәrin orta sәviyyәsinә uyğun
Bazar qiymәti
Әdalәtli qiymәt
Әdalәtli qiymәtdәn aşağı

362 Konkret bir mәhsula embarqo tәtbiqi nәdir:

•

İdxalın qismәn mәhdudlaşdırılması
Gәtirilәn mәhsul üzrә әmәliyyatlarda valyuta mәhdudlaşdırmaları
Mәhsula yüksәk gömrük tariflәrinin tәtbiqi
Mәhsulun kәmiyyәtcә idxalının tamamilә mәhdudlaşdırılması

363 Dünya qiymәtlәrini hardan öyrәnmәk olmaz:

•

Әhali
İxtisaslaşlaşmış nәşrlәr
Xarici ticarәt statistikası
Şәhәr mağazaları

364 әhalinin uzunömürlülük göstәricisinә görә öndәdir:

•

Çin
ABŞ
İspaniya
Yaponiya

365 Dünya әhalisinin әksәriyyәti hansı ölkәlәrdә yaşayır:

•

Keçid iqtisadiyyatına malik olan
İnkişaf etmiş
Müsәlman ölkәlәrindә
İnkişaf etmәkdә olan

366 Neft necә tәbii sәrvәtdir

•

Heç biri
Artan
Tükәnmәz
Bәrpa olunmayan

367 Yeni sәnaye ölkәlәri nә aiddir
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•

Portuqaliya
Çexiya
Somali
Sinqapur

368 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin subyektidir

•

Heç biri deyil
Elmitexniki inqilab
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Transmilli Korporasiyalar

369 Dünya bazarının fәaliyyәtinin әsas forması:

•

Tәklif
İstehlak
İstehsal
Rәqabәt

370 Açıq iqtisadiyyatın mühüm amillәrindәn biri:

•

Yüksәk import tariflәri
Proteksionist siyasәt
Dempinq
Әlverişli investisiya mühiti

371 Böyük yedilәr ә aiddir:

•

İspaniya
İsveç
Norveç
Kanada

372 Böyük yeddilәr ә aid deyil:

•

İtaliya
Fransa
Kanada
İspaniya

373 Müasir beynәlxalq münasibәtlәrin xarakteri necәdir

•

Qitәlәrarası
Keçid
Regional
Transmilli

374 Torpaq resurslarının keyfiyyәtcә tәnәzzülünün sәbәblәrinә aiddir:

•

Meliorasiyadan geniş istifadә olunması
Әkin sahәlәrinin artması
Qlobal istilәşmә
Sәnaye vә nәqliyyatın inkişafı

375 Dünyada ekoloji problemlәrin hәllinә kömәk edә bilәr:
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•

Ölkәlәrin inkişafındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması
Ölkәlәrdә sәnaye istehsalının hәcminin artması
İşsizliyin azalması
Tәbii mühiti qorumaq üçün tәdbirlәrә ölkәlәrin daha çox vәsait ayırması

376 әn böyük taxıl әkin sahәlәrinә malikdir:

•

Rusiya
Kanada
Çin
ABŞ

377 Dünyada әsas su ehtiyatı hansıdır

•

Böyük şirinsulu göllәr
Çaylar şәbәkәsi
Şimal dәnizlәri
Dünya okeanı

378 Dünya tәsәrrüfatının tәbii ehtiyat potensialına aid deyil:

•

Torpaq ehtiyatları
Sәnaye potensialı
Su ehtiyatları
Meşә tәsәrrüfatı

379 Tәbii ehtiyatlara aid olan cәhәt:

•

Bu gün tükәnmәzdir,gәlәcәkdә tükәnәndir
Tükәnәndir
Bәzilәri tükәnmәz,bәzilәri tükәnәndir
Tükәnmәzdir

380 Dünya regionları arasında әn böyük neft ehtiyatlarına malikdir:

•

Asiya
Avropa
Afrika
Avstraliya vәOkeaniya

381 Cәmiyyәtin Elmi –texniki tәrәqqi dövründә inkişaf mәsәlәlәrini öyrәnәn beynәlxalq ictimai tәşkilat:

•

Paris klubu
YUNESKO
Roma klubu
Avropa Şurası

382 Hәllindәn bәşәriyyәtin taleyinin asılı olduğu problemlәr kompleksi adlanır:

•

İnteqrasiya
Qlobal
Elmitexniki
Ekoloji

383 Transmilli korporasiyaların fәaliyyәti hansı sahәdә qloballaşmaya aiddir:
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•

Sosial
Maliyyә
İqtisadi
Siyasi

384 Hansı beynәlxalq tәşkilatın fәaliyyәti siyasi qloballaşma prosesi ilә bağlıdır:

•

MAQATE
ÜTT
BVF
YUNESKO

385 Sözün geniş mәnasında cәmiyyәt:

•

Müәyyәn tarixi dövrdә mövcud olan insan birliyi
İnsanların milli birliyi
Bu vә ya digәr ölkәnin vәtәndaşları
İnsanların maraqlar üzrә birliyi

386 ABŞın xarici siyasәtinә aid deyil:

•

Daues planı
reyqonomika
Monro doktrinası
"4D" prinsipi

387 2005ci ilin may ayında GUAMın üzvülüyündәn çıxmışdır?

•

Moldova
Özbәkistan
Ukrayna
Azәrbaycan

388 LAİAnın daha çox inkişaf etmiş üzvündәn biridir.

•

Venesuela
Meksika
Uruqvay
Peru

389 LAİAnın orta sәviyyәli üzvündәn biridir.

•

Boliviya
Çili
Braziliya
Paraqvay

390 LAİAnın az inkişaf etmiş üzvündәn biridir.

•

Kolumbiya
Boliviya
Argentina
Uruqvay

391 LAİAni yaradan vә idarә edәn qlobal hüquqi çәrçivә sәnәdidir.
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•

Uruqvay müqavilәsi
Montevideo Müqavilәsi
London müqavilәsi
Lissabon sazişi

392 LAİAnın orta sәviyyәli üzvündәn biri deyil.

•

Venesuela
Argentina
Uruqvay
Kolumbiya

393 Bahama, Barbados, Bilize, Quatemala, Yamayka, Trinidad vә Tabaco, Antiquana vә Barbuda, Dominikan,
Qrenada, Menserrat, Sent Kids vә Nevis, Saint Lukiya, SentVinsent vә Qrenadines bu inteqrasiya qrupunun
üzvlәridir.

•

NAFTA
CARİCOM
MERCOSUR
APEC

394 Bu inteqrasiya qrupu kiçik bir blokdur vә әhalisi 5 milyona yaxındır. Üzvölkәlәr inkişaf sәviyyәlәri
baxımından çox geridәdir vә başlıca ixrac mәhsulları neft, boksit, alminium vә şәkәrdir. Yamayka, Trinidad vә
Tabaco, Barbados öz aralarında әn inkişaf etmiş ölkәlәrdir.

•

NAFTA
CARİCOM
MERCOSUR
CACM

395 Latın Amerikasında daha böyük ticari–siyasi әsaslı bir bazar birliyidir. Latın Amerikası әhalisinin 45%ni,
әrazisinin 33%ni, ÜDMnin 50%dәn çoxunu vә investisiyaları 40%ni әhatә edir.

•

NAFTA
MERCOSUR
CARİCOM
And paktı

396 1991ci ildә 4 ölkәnin iştirakı ilә yaranmışdır.

•

NAFTA
MERCOSUR
APEC
CARİCOM

397 MERCOSURun baş qәrargahı bu şәhәrdә yerlәşir.

•

Mexiko
Montevideo
Karakas
NyuYork

398 Tәşkilatın emblemindә dә cәnub xaçının bürcü tәsvir olunub.
And paktı
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•

CARİCOM
MERCOSUR
NAFTA

399 1986cı ildә bu iki dövlәt iqtisadi әmәkdaşlıq vә davamlı inteqrasiyanın inkişafı haqqındakı birgә
layihәlәrini irәli sürdülәr vә başqa ölkәlәrin bura qatılmasının açıq olduğunu elan etdilәr.

•

ABŞ vә Meksika
Kanada vә Meksika
Argentina vә Braziliya
Uruqvay vә Paraqvay

400 C.Amerikada inteqrasiya proseslәrinә maraq 1980ci illәrdәn başlayaraq yenidәn artmağa başladı.

•

1985ci illәrin sonunda baş vermiş iqtisadi vә siyasi böhrandan sonra
1960cı illәrin sonunda baş vermiş iqtisadi vә siyasi böhrandan sonra
1950ci illәrin sonunda baş vermiş iqtisadi vә siyasi böhrandan sonra
1990cı illәrin sonunda baş vermiş iqtisadi vә siyasi böhrandan sonra

401 MERCOSURun yaranması haqqında müqavilәni neçә dövlәt imzaladı?

•

5
3
4
2

402 MERKOSURun yaradılması haqqında müqavilә bu şәhәrdә imzalandı.

•

NyuYork
Moskva
Montevideo
Asunsone

403 MERCOSUR ölkәlәri arasında real ticarәt bloku qanuni qeydiyyata alındı.

•

1996
2000
1995
1998

404 Asunsone müqavilәsinә әlavә olaraq sәrbәst ticarәt zonasının yaradılmasını vә sonradan onun gömrük
birliyi ilә әvәz olunmasını tәsdiq edәn yeni müqavilә imzalandı.

•

1990
1994
1998
2000

405 1996cı ildә Boliviya, 2000ci ildә isә Çili assosiasiya olunmuş üzvlәr kimi tәşkilata qoşuldular.

•

And paktı
NAFTA
MERCOSUR
APEC

406 MERKOSURun әsas idarәedici orqanı
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•

Nazirlәr kabineti
Ümumi şura
Ümumi bazar şurası
Baş katiblik

407 MERCOSURda birliyin sәrhәdlәri daxilinә üçüncü ölkәdәn mәhsul idxalına dair ümumi gömrük tariflәri
tәtbiq olunmağa başlandı.

•

1992
1996
1995
1990

408 MERCOSURun әsas icraedici orqanı

•

Baş katiblik
Ümumi bazar qrupu
Ümumi şura
Nazirlәr kabineti

409 Montevideoda(Uruqvay) inzibati katibliyә vә elәcә dә birbaşa özünә tabe olan 10 texniki komissiyaya
malikdir.

•

Ümumi bazar şurası
Nazirlәr kabineti
Ümumi bazar qrupu
Baş katiblik

410 MERCOSURda ticarәt, gömrük tәnzimlәnmәsi, texniki normalarla, valyutamaliyyә siyasәti, makroiqtisadi
siyasәt, quru vә dәniz nәqliyyatı, sәnaye texnologiyaları , kәnd tәsәrrüfatı vә energetika ilә bağlı mәsәlәlәrlә
mәşğul olur

•

Nazirlәr kabineti
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi bazar qrupunun 10 texniki komissiyas

411 MERKOSUR parlamentinin sәlahiyyәtli orqanı

•

Texniki komissiyalar
İnzibati katiblik
Birlәşmiş Parlament komisiyyası
Sosial iqtisadi mәslәhәt formu

412 İştirakçı dövlәtlәrin iqtisadiyyatlarının sosial iqtisadi sektoru ilә bağlı sәlahiyyәtli orqan

•

Sosial iqtisadi mәslәhәt formu
Ümumi Bazar şurası
Ümumi bazar qrupu
Texniki komissiyalar

413 MERCOSURun tәşkilati strukturuna daxil deyil

•

İnzibati katiblik
Hamısı daxildir
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•

Ümumi bazar qrup
Ümumi Bazar şurası

414 İqtisadçıların fikrinә görә, bu tәşkilatın yaradılması ona daxil olan ölkәlәrә öz iqtisadiyyatlarını
stabillәşdirmәyә kömәk etdi.

•

ASEAN
APEC
NAFTA
MERCOSUR

415 Bu tәşkilatın tәcrübәsi göstәrdi ki, uğurlu inteqrasiya tәşkilatı qurub, inkişaf etdirmәk üçün heç olmasa bu
tәşkilata daxil olan ölkәlәr içindә ikisinin güclü iqtisadi әlaqәlәri olmalıdır ki, böhran zamanı pis vәziyyәtdә
olan tәrәfdaşlarına yardım edә bilsinlәr.

•

ASEAN
APEC
NAFTA
MERCOSUR

416 Argentinaya da 19941995ci illәrdәki iqtisadi düşüş zamanı xilasedici qüvvә kimi dinamik inkişaf edәn
hansı dövlәt kömәk etdi.

•

Meksika
Çili
ABŞ
Braziliya

417 NAFTA vә MERKOSUR arasında bağlayıcı bәnd rolunu oynamağa cәhd göstәrirlәr.

•

ABŞ vә Braziliya
Braziliya vә Argentina
Peru vә Kolumbiya
Meksika vә Çili

418 1998ci ildә bu tәşkilat öz sәrbәst ticarәt zonasını MERKOSURun sәrbәst ticarәt zonası ilә birlәşdirmәk
haqqında müqavilә imzaladı.

•

And Paktı
CARİCOM
Aİ
SİCA

419 MERKOSUR vә bu tәşkilat arasında imzalanan “Regionlar arası müqavilә“dә 2001ci ilә qәdәr bu
tәşkilatlar arasında sәrbәst ticarәt zonasının yaradılması qarşıya mәqsәd qoyulmuşdu.

•

ASEAN
APEC
NAFTA
Aİ

420 Bu avropa ölkәsi MERCOSURla sәrbәst ticarәt zonasının yaradılması haqqında müqavilәnin
imzalanmasına daha çox tәşәbbüs göstәrirdi.
Almaniya
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•

Fransa
İngiltәrә
İspaniya

421 ABŞ 1994cü ildә hansı şәhәrdә Amerika qitәsinin 34 ölkәsinin dövlәt başçıları iclasa çağırdı.

•

Vaşinqton
Texas
NyuYork
Mayami

422 Latın Amerikasının әhalisinin 200 milyondan çoxu,ÜDMnun 50%i,birbaşa xarici investisiyanın 40%
i,mәhsul dövriyyәsinin 60%dәn çoxu vә daxili ticarәtinin 33%dәn çoxu bu tәşkilatın payına düşür.

•

And paktı
LAİA
NAFTA
MERCOSUR

423 “Amerika qitәsinin sәrbәst ticarәt zonası (Free Trade Area of AmericasFTAA)“nın yaradılması haqda
danışıqlarda hansı layihәlәr müzakirә olundu.

•

amerika vә kanada layihәlәri
meksika vә amerika layihәlәri
argentina vә brazilyia layihәlәri
braziliya vә amerika layihәlәri

424 CARİCOM adlanır.

•

Mәrkәzi Amerika azad ticarәt zonası
Latın Amerika İnteqrasiya Assosiasiyası
Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarı
Karib Ölkәlәri Birliyi

425 Karib Ölkәlәri Birliyi yaradılmışdır.

•

1975
1970
1980
1973

426 Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarına bu ölkә qoşulmamışdır

•

Nikaraqua
Honduras
Qvatemala
Filippin

427 Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarı tәsis edildi.

•

1985
1970
1950
1960
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428 Bu inteqrasiya qrupu “bәrabәr bölgü” faktoruna böyük әhәmiyyәt vermәkdәdir. Bunu da “üzvlükdә
bәrabәrlik” yolu ilә reallşadırmağı şәrt kimi qәbul etmişdir.

•

MERCOSUR
ASEAN
LAİA
And Paktı

429 LAİAna 1999cu ildә üzv oldu.

•

Meksika
Venesuela
ABŞ
Kuba

430 İspan vә portuqal dili bu tәşkilatın rәsmi dilidir.

•

NAFTA
ASEAN
APEC
LAİA

431 LAİAnın neçә rәsmi dili var.

•

5
3
1
2

432 LAİA çәrçivәsindә neçә müqavilә qüvvәdәdir?

•

15
22
45
32

433 LAİAnın strukturuna aid deyil

•

Baş Katiblik;
Hamısı aiddir.
Nümayәndәlәr Komitәsi;
Xarici İşlәr Nazirlәri Şurası;

434 LAİAnın qәrargahı bu şәhәrdә yerlәşir.

•

Cakarta
Montevideo
London
Brüsse

435 Latın Amerikası Azad Ticarәt Zonasını tәsis etdilәr.

•

Şimali Amerika ölkәlәri
And ölkәlәri
Afrika ölkәlәri
Avropa ölkәlәri
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436 Montevideo Müqavilәsinin prinsiplәrinә aid deyil.

•

fәrqli yanaşma vә müxtәliflik.
plüralizm,
hamısı aiddir.
elastiklik,

437 LAİA dövlәtlәri neçә qrupa bölünür?

•

5
7
3
4

438 Nisbәtәn daha çox inkişaf etmiş dövlәtlәr, daha az inkişaf etmişlәrә ticarәt sahәsindә güzәştlәr edirhansı
tәşkilata aiddir?

•

APEC
LAİA
Aİ
NAFTA

439 LAİAnın üzv dövlәtlәri hansı regiondandır

•

Avropa dövlәtlәri
Asiya dövlәtlәri
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika dövlәtlәri
Şimali vә Cәnubi Amerika dövlәtlәri

440 And paktına aid deyil.

•

And Paktı, “bәrabәr bölgü” faktoruna böyük әhәmiyyәt verir.
Regional olaraq kiçik әhatәli bir blokdur.
1969cu ildә Kartogena müqavilәsi ilә yarandı.
Üzvlәri Qvatemala, El Salvador, Honduras, Nikaraqua vә KostaRikadır.

441 And Paktının üzvlәrinә aid deyil.

•

Peru
Ekvador
Argentina
Boliviya

442 1969cu ildә Kartogena müqavilәsi ilә yarandı.

•

CARİCOM
And Paktı
NAFTA
MERCOSUR

443 LAİA, Latın Amerikası regionunda vahid bazar yaratmaq üçün hansı mexanizmdәn istifadә edir?

•

Azad ticarәt zonası
Regional Tarif İmtiyazları
Gömrük ittifaqı
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Vahid valyuta

444 LAİAnın strukturuna daxil deyil.

•

Nümayәndәlәr Komitәsi
Baş Katiblik
Xarici İşlәr Nazirlәri Şurası
parlament

445 LAİAyә üzv olmuş vә hәm dә NAFTAya qoşulmuşdur.

•

Braziliya
ABŞ
Meksika
Kanada

446 Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiyasiyasının rәsmi dili ;

•

ingilis vә ispan
ispan vә portuqal
ingilis vә fransız
ispan vә fransız

447 1960cı ildә 7 üzvün imzaladığı Montevideo müqavilәsi ilә tәsis edilmişdir

•

NAFTA
LAFTA
ASEAN
Aİ

448 Bu inteqrasiya tәşkilatı Latın Amerikası Azad Ticarәt Assosiasiyasının (LAFTA) davamı kimi yaranmışdır

•

NAFTA
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası (LAİA)
CARİCOM
And Paktı

449 Bunlardan biri Latın Amerikası regionundakı inteqrasiya bloklarından deyil.

•

NAFTA
CARİCOM
MERCOSUR
Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarı(CACM)

450 ŞӘTin Xarici İşlәr Nazirlәri Şurası:

•

hәr il bir dәfә toplanan vә büdcәnin tәsdiqi vә iqtisadi müqavilәlәr edilmәsi kimi әsas öhdәliklәri olan ikinci әn
әhәmiyyәtli alt mexanizmdir
ildә әn az üç dәfә toplanan vә ŞӘT üzvü olan ölkәlәrin milli koordinatorlarının qatıldığı bütün digәr orqanları
istiqamәtlәndirәn orqandır
Üzv ölkәlәrin әmәkdaşlıq etdiklәri sahәlәrdә xadimlәrin (müdafiә nazirlәri, polis tәşkilatları, әdalәt nazirlәri vs.)
iştirakı ilә әhatәli görüş vә müqavilәlәrin infrastrukturunun yaradıldığı әhәmiyyәtli bir orqandır
dövlәt başçıları Şurasından bir ay әvvәl toplanan vә bu şuranın gündәmini tәyin edәn, beynәlxalq mәsәlәlәrin sıxlıqda
müzakirә edildiyi tәşkilatın әn funksional orqanlarından biridir

451 ŞӘTin şuralarına daxil deyil:
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•

Tәqdimat Şurası  üzv ölkәlәrin әmәkdaşlıq etdiklәri sahәlәrdә xadimlәrin (müdafiә nazirlәri, polis tәşkilatları, әdalәt
nazirlәri vs.) iştirakı ilә әhatәli görüş vә müqavilәlәrin infrastrukturunun yaradıldığı әhәmiyyәtli bir orqandır
Milli Koordinator Şurası  ildә әn az üç dәfә toplanan vә ŞӘT üzvü olan ölkәlәrin milli koordinatorlarının qatıldığı
bütün digәr orqanları istiqamәtlәndirәn orqandır
Hökumәt Başçıları Şurası  hәr il bir dәfә toplanan vә büdcәnin tәsdiqi vә iqtisadi müqavilәlәr edilmәsi kimi әsas
öhdәliklәri olan ikinci әn әhәmiyyәtli alt mexanizmdir.
Düzgün cavab variantı yoxdur

452 2002ci ildә ŞӘTin sammiti harada keçirildi?

•

Almata
Bişkek
Pekin
SanktPeterburq

453 Özbәkistan nә vaxt ”Şanxay beşliyi” müşahidәçi qismindә qoşuldu?

•

1993
1998
2001
2000

454 Avrasiya materikinin beşdә üç hissәsini tәşkil edir:

•

Özbәkistanın әrazisi
Çinin әrazisi
Rusiyanın әrazisi
«Şanxay beşliyi»nә daxil olan ölkәlәrin ümumi әrazisi

455 1997ci ildә Moskvada imzalanan sazişin mәzmunu:

•

ümumi sәrhәd bölgәsindә olan dәniz qüvvәlәrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barәdә
ümumi sәrhәd bölgәsindә olan sәrhәd qüvvәlәrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barәdә
ümumi sәrhәd bölgәsindә olan hәrbi qüvvәlәrin qarşılıqlı olaraq artırılması barәdә
ümumi sәrhәd bölgәsindә olan hәrbi qüvvәlәrin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barәdә

456 ”Şanxay beşliyi”nә daxil olan dövlәti göstәrin:

•

Israil
Pakistan
ABŞ
Rusiya

457 ”Şanxay beşliyi” yaradıldı:

•

1990
1994
1998
1996

458 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatında müşahidәçi qismindә çıxış etmir:

•

Monqolustan
Pakistan
Hindistan
Özbәkistan
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459 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatında müşahidәçi qismindә çıxış edir:

•

Monqolustan
Iran
Hindistan
Hamısı

460 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatına daxil olan dövlәti göstәrin

•

Fransa
ABŞ
Isveçrә
Özbәkistan

461 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatına daxil olmayan dövlәti göstәrin:

•

Qırğızıstan
Qazaxıstan
Rusiya
Ingiltәrә

462 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatına daxil olmayan dövlәti göstәrin:

•

Çin Xalq Respublikası
Qazaxıstan
Tacikistan
Fransa

463 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatının üzvlәri sırasına daxildir:

•

Qırğızıstan
Qazaxıstan
Çin Xalq Respublikası
Bütün variantlar doğrudur

464 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatının mәrkәzi haradır?

•

London
Paris
Brüssel
Pekin

465 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatının rәsmi dillәri:

•

Çin,fransız
Çin,ingilis
Ingilis,rus
Çin,rus

466 Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı nә vaxt qurulub?

•

2009
2002
2000
2001
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467 GUAMa daxil olmayan dövlәt:

•

Azәrbaycan
Moldova
Ukrayna
Rusiya

468 ABŞGUAM çәrçivә proqramına daxildir

•

Gömrük vә sәrhәdyanı sahәlәrdә әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı fәaliyyәtin güclәndirilmәsi istiqamәtindә layihәlәrin hәyata
keçirilmәsi.
Antiterror istiqamәtdә informasiya mübadilәsi üzrә vahid informasiya mәkanını yaradılması;
GUAM virtual mәrkәzinin yaradılması;
Hamısı

469 GUAMa daxil olmayan dövlәt:

•

Azәrbaycan
Moldova
Ukrayna
Ermәnistan

470 Terorizm, mütәşәkkil cinayәtkarlıq, narkotika alveri vә digәr tәhlükәli cinayәtlәrlә mübarizәyә dair,
GUAMda nә yaradılmışdır?

•

katiblik
şura
komissiya
virtual mәrkәz

471 Terorizm, mütәşәkkil cinayәtkarlıq vә narkotik alveri ilә mübarizәyә dair GUAMABŞ çәrçivәsindә
proqramına uyğun olaraq bir sıra dövlәtlәrin ekspertlәrinin yardımı ilә GUAM bir sıra layihәlәr hәyata
keçirmişdirbu dövlәtlәr sırasına daxil deyil:

•

Rumıniya
Macarıstan
ABŞ
Fәlәstin

472 GUAMın fәaliyyәti sırasına daxil deyil:

•

gömrük nәzarәti
nәqliyyat
ticarәt
yeni әrazilәr әlә keçirmәk

473 GUAMın üzv ölkәlәri müxtәlif beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә, xüsusilә dә BMT vә ATӘT birbirilә
sıx әlaqәlәr qurur:

•

1998
2004
2001
2009

474 GUAM, BMT Baş assambleyasında müşahidәçi statusu әldә etmişdir
61/68

12/22/2016

•

2004
2003
2005
1997

475 GUAMda bu orqan Baş katib tәrәfindәn idarә olunur:

•

assambleya
katiblik
şura
Parlament

476 Kiyev şәhәrindә GUAMın .... yerlәşir

•

katibliyi
Parlamenti
assambleyası
şurası

477 GUAMın әsas orqanıdır vә öz işini dövlәt başçıları (sammit), xarici işlәr nazirlәri, milli kordinatorlar vә
daimi nümayәndәlәr sәviyyәsindә tәşkil edir:

•

Assambleya
İdarә
Katiblik
Şura

478 GUAMın stukturuna daxildir:

•

Şura vә katiblik
Assambleya vә katiblik
Parlament vә katiblik
İdarә vә katiblik

479 GUAMın mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:

•

Demokratiya, dәyәrlәrin möhkәmlәndirilmәsi, qanunun aliliyinin tәmin edilmәsi vә insan hüquqlarına hörmәt;
Ümumi tәhlükәsizlik mәkanın yaradılması üçün Avropaya inteqrasiyanın güclәndirilmәsi vә hәmçinin, iqtisadi vә
humanitar әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi;
Dayanıqlı inkişafın tәmin edilmәsi;
Düzgün cavab variantı yoxdur

480 GUAMın Yalta Xartiyası qәbul edilib?

•

2004
2001
1999
1996

481 GUAMın mәşvәrәt formu nә vaxt tәşkil edilib?

•

1996
1997
1994
1999
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482 2005ci ildә hansı dövlәt GUAMın tәrkibindәn çıxdı?

•

Tacikistan
Özbәkistan
Tatarıstan
Türkmәnistan

483 GUAMın tәrkibinә әvvәllәr hansı dövlәt daxil idi?

•

Pakistan
Tacikistan
Tatarıstan
Özbәkistan

484 GUAMnın rәsmi dili:

•

gürcü vә azәrbaycan
türk vә rus
rus vә azәrbaycan
ingilis vә rus

485 GUAMın tәrkibinә neçә dövlәt daxildir?

•

5
3
2
4

486 Beynәlxalq regional tәşkilatdır:

•

BP
ABӘŞ
General Motors
GUAM

487 Demokratiya vә İqtisadi İnkişaf uğrunda tәşkilat:

•

NATO
VMT
BMT
GUAM

488 PostSovet mәkanında iqtisadi, siyasi, mәdәni әlaqәlәrin qurulması üçün bir alternativdir:

•

Aİ
NATO
BMT
MDB

489 DBnin sahәlәrarası әmәkdaşlıq orqanları:

•

Dövlәtlәrarası statistika komitәsi;
Dövlәtlәrarası Bank;
Antiterror Mәrkәzi;
Bütün cavab variantları doğrudur
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490 MDBnin İcraçı orqanları sırasına daxil deyil:

•

İcraçı komitә.
Birliyin üzv dövlәtlәrinin daimi sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin Şurası
İqtisadi şura;
Antiterror Mәrkәzi;

491 MDBnin nizamnamә orqanları sırasına daxil deyil:

•

Müdafiә Nazirlәri Şurası;
Hökumәt başçıları şurası;
Dövlәt başçıları şurası;
Düzgün cavab variantı yoxdur

492 MDBnin mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:

•

Siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, mәdәni vә digәr sahәlәrdә әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsi;
Beynәlxalq hüququn qәbul edilmiş ümumi prinsiplәri vә ATӘTin sәnәdlәrinә uyğun olaraq, әsas insan azadlıq vә
hüquqlarının tәmin olunması;
Birgә iqtisadi mәkan çәrçivәsindә, üzv dövlәtlәrin hәrtәrәfli vә balanslaşdırılmış şәkildә iqtisadi vә sosial inkişafı,
dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq vә inteqrasiya;
Yeni әrazilәr әlә keçirmәk vә öz fәaliyyәt sferasını daha da genöşlәndirmәk;

493 MDBnini Nizamnamәsinә görә, tәşkilata yeni üzvlәrin qәbul edilmәsi:

•

Avropa mәkanında yerlәşәn dövlәtlәr daxil ola bilmәz
Rusiyanın razı olması kifayәtdir
qeyrimümkündür
üzvlәrin birgә razılığı ilә әldә edilir

494 MDBnin nizamnamәsindә hansı fәaliyyәt sahәlәri göstәrilib?

•

Әhalinin sağlamlığının vә әtraf mühitin qorunması;
Xarici siyasәt fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi;
İnsan hüquq vә azadlıqlarının tәmin olunması;
Hamısı

495 1993cü ildә:

•

Çexiya MDBnin tәrkibindәn çıxıb
Rusiya MDByә üzv qәbul olunub
MDB yaradılıb
MDBnin nizamnamәsi qәbul edilib

496 Belorus, Qazaxıstan, Rusiya vә Ukrayna tәrәfindәn Vahid İqtisadi Mәkanın yaradılması haqqında razılaşma
imzalanmışdır:

•

2005ci ilin sentyabr ayında
2006cı ilin sentyabr ayında
2004cü ilin sentyabr ayında
2003cü ilin sentyabr ayında

497 Belorus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya vә Tacikistan dövlәt başçıları hansı birliyin tәsis edilmәsi haqqında
saziş imzalayıblar?
Avroatlantika İqtisadi Birliyi
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•

Amerika İqtisadi Birliyi
Asiya İqtisadi Birliyi
Avrasiya İqtisadi Birliyi

498 2000ci ilin oktyabr ayında:

•

Amerika İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
Avroatlantika İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
Asiya İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
Avrasiya İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır

499 Halhazırda demәk olar ki hansı dövlәt MDBnin sıralarından çıxmışdır?

•

Belarusiya
Rusiya
Moldova
Gürcüstan

500 MDBnin bәzi strukturlarında hansı dövlәt müşahidәçi kimi göstәrilir?

•

Belarusiya
Ukrayna
Özbәkistan
Monqolustan

501 Formal olaraq MDBnin üzvlәri deyillәr?

•

Moldova vә Gürcüstan
Moldova vә Belarusiya
Moldova vә Rusiya
Moldova vә Ukrayna

502 MDB Nizamnamәsini hәlәlik ratifikasiya etmәyiblәr:

•

Moldova vә Gürcüstan parlamentlәri
Moldova vә Belarusiya parlamentlәri
Moldova vә Rusiya parlamentlәri
Moldova vә Ukrayna parlamentlәri

503 2005ci ildә MDBnin hәqiqi üzvlüyündәn çıxmışdır:

•

Moldova
Ukrayna
Özbәkistan
Türkmәnistan

504 1993cü ildә MDByә hansı dövlәt üzv oldu?

•

Ukrayna
Belarusiya
Rusiya
Gürcüstan

505 AlmaAta bәyannamәsinin mәğzi:
VMT yaradıldı
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•

ATӘT yaradıldı
BMT yaradıldi
MDB yaradıldı

506 MDBnin tәsisçilәri olan dövlәtlәr sırasına daxildir:

•

Ermәnistan
Gürcüstan
Azәrbaycan
Belarusiya

507 MDB neçәnci ildә tәsis edilib?

•

1994
1993
1992
1991

508 MDBnin qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Brüssel
Kiyev
Moskva
Minsk

509 MDBnin işçi dili hansı dildir?

•

ingilis
tatar
özbәk
rus

510 MDBdә müşahidәçi statusuna malik olan dövlәt:

•

Qazaxıstan
Gürcüstan
Azәrbaycan
Türkmәnistan

511 Keçmiş SSRİ ölkәlәrinin әksәriyyәtinin birlәşdiyi dövlәtlәrarası birlikdir:

•

NATO
ATӘT
BMT
MDB

512 Proqramın mәqsәdi qeyd edilәn dövlәtlәrin siyasi vә iqtisadi müstәqilliyini dәstәklәmәklә onların alternativ
nәqliyyat yolları vasitәsilә Avropa vә dünya bazarlarına çıxış qabiliyyәtini yüksәltmәk vә Avropadan Qara
Dәniz vә Qafqaz vasitәsilә Mәrkәzi Asiyaya vә әks istiqamәtdә әn tez vә әn ucuz nәqliyyat dәhlizinin
yaradılmasından ibarәtdir:

•

ECHO
TRASECA
TACİS
İNOGATE
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513 Mәrkәzi Asiya, Qafqaz vә Avropa arasında nәqliyyat әlaqәlәrini inkişaf etdirәn bir proqramdır:

•

İNOGATE
TRASECA
TACİS
ECHO

514 ”Yeni ipәk yolu”:

•

TACİS
TRASECA
ECHO
İNOGATE

515 ECHO

•

“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“hәrbi yardım”
“texniki yardım”
“humanitar yardım”

516 INOGATE

•

“Amerikaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”
“Asiyaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”
“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“Avropaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”

517 TRASECA

•

“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“AmerikaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi"
“AvropaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi”
“AfrikaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi”

518 TACIS

•

“MDB ölkәlәrinә texniki yardım”
“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“VMT ölkәlәrinә texniki yardım”
“BMT ölkәlәrinә texniki yardım”

519 1991ci ildә Azәrbaycana yardım göstәrәn әsas donorlardan biri?

•

VMT
Aİ
Yaponiya
MC

520 Azәrbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Fәaliyyәt Planı qәbul edilib:

•

2000
2006
2003
2001
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521 AQS ölkәmiz üçün imkanlar yaratmışdırbu sıraya daxil deyil:

•

vәtәndaşların, әmtәәlәrin, xidmәtlәrin vә kapitalın sәrbәst dövriyyәsini tәmin etmәk mәqsәdilә gәlәcәk inteqrasiya vә
liberalizasiya proseslәrindә iştirak
siyasi, iqtisadi vә inzibati islahatların hәyata keçirilmәsi vә birgә dәyәrlәrә hörmәt edilmәsindә konkret irәlilәyişә nail
olunması müqabilindә Aİnin daxili bazarında müәyyәn paya sahib olma imkanı
Düzgün cavab variantı yoxdur
ölkәmizin Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olmasının dәstәklәnmәsi

522 Azәrbaycan Respublikasını Avropa Qonşuluq Siyasәtinә (AQS) daxil etmәk haqqında qәrar:

•

2004
2011
2007
2003

523 AR ilә Aİ arasında münasibәtlәrә yeni tәkan vermişdir. Bu Saziş siyasi dialoq, insan hüquqları, ticarәt,
investisiya, iqtisadi, qanunverici, mәdәni vә digәr әmәkdaşlıq sahәlәrindә genişmiqyaslı әmәkdaşlığı nәzәrdә
tutur:

•

iqtisadi ittifaq
Cәnub axını
Birgә layihәlәr
Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi

524 Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi harada imzalanıb?

•

Cenevrә
Lüksemburq
Tokio
Brüssel

525 Azәrbaycan Respublikası (AR) ilә Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibәtlәrin hüquqi әsasını nә qoyub?

•

Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi
iqtisadi ittifaq
Cәnub axını
Birgә layihәlәr

526 Aİ ilә Tәrәfdaşlıq vә Әmәkdaşlıq Sazişinin mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

iqtisadi inkişaf vә bazar iqtisadiyyatına keçid cәhdlәrinin dәstәklәnmәsi;
Düzgün cavab variantı yoxdur
Müvafiq siyasi dialoq çәrçivәsindә tәrәflәr arasında siyasi münasibәtlәrin inkişafının tәmin edilmәsi;
Azәrbaycanda demokratiyanın möhkәmlәnmәsi

527 Azәrbaycan Aİda öz Daimi Nümayәndәliyini nә vaxt açmışdır?

•

2000
1993
1999
2007
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