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0618_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0618 Beynәlxalq ticarәtin tәşkili texnologiyaları
1 Mәhsulun hәyat dövrünün mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Giriş, yüksәliş, yetkinlik vә eniş
Yüksәliş, yetkinlik , eniş vә qapanış
Giriş, yüksәliş, yetkinlik
Giriş, yüksәliş vә eniş
Giriş, yüksәliş, yetkinlik vә uçuş

2 Mәhsulun hәyat dövrü neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
7
6
4
5

3 Mәhsulun hәyat dövrü nәdir?

•

Bәzi mәhsulların bazarda mövcud olma müddәti
Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması
İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi

4 Beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn mәrkәzi banklarının
Bütün cavablar doğrudur
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn milli sahibkarlıq fәaliyyәtlәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn iqtisadi inkişaf nazirliklәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn hökumәtlәrinin

5 Milli sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Ölkәnin әn böyük sahibkarlıq subyektlәrinin
Bütün cavablar yanlışdır
Ölkәnin dövlәt vә iqtisadi qurumlarının
Ölkәnin kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin
Ölkәnin tәsәrrüfat subyektlәrinin

6 Empirik mәlumatlara görә, müasir beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin ümumi hәcmindә beynәlxalq ticarәtin
payı neçә faizdir?

•

25
90
80
51
49

7 Dünya itәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının başlanğıcı kimi, hansı tarix gәbul olunur?

•

XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XVIII әsrin әvvәllәri
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•

XV  XVI әsrlәr
XX әsrin ortaları
XX әsrin sonu

8 Beynәlxalq ticarәtdә hansı ölkәlәr böyük ölkә kimi tәsnifatlandırılırlar?

•

İxrac tәklifinin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkәlәr
İdxala olan tәlәbin daxili tәlәbdәn çox olduğu ölkәlәr
Beynәlxalq ticarәtin ticarәt şәrtlәrinә tәsir etdiyi ölkәlәr
Tәdiyyә balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindәn çox olan ölkәlәr
İqtisadiyyatı tamamilә beynәlxalq ticarәtdәn asılı olan ölkәlәr

9 Müasir dünyada aşağı vә orta gәlirli ölkәlәrin ixracatnın әsasını aşağıdakıhansı mal qrupu tәşkil edir?

•

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
Xidmәtlәr
Süd mәhsulları
Sәnaye malları
Minerallar

10 Müasir zamanda beynәlxalq ticarәt әn çox hansı istehsal sahәsindә rellaşır?

•

Minerallar
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
Sәnaye malları
Süd mәhsulları
Xidmәtlәr

11 Qravitasiya modeliniә görә:

•

Birbirindәn uzaq ölkәlәr, daha az ticarәt edirlәr
Ölkә daxilindә regionlararası ticarәtin beynәlxalq ticarәt ilә müqayisәsindә sәrhәd tәsiri әhәmiyyәtli deyil
Ölkәnin ticarәt hәcmi onun coğrafiyası ilә bağlı deyil
Ölkәnin ticarәt hәcmi bu ölkәdә çoxmillәtli şirkәtlәrin sayı ilә bağlı deyil
Ölkәlәr arasında ticarәt hәcmi, onların arasında mәdәni oxşarlıq ilә bağlı deyil

12 Qravitasiya modeliniә görә, ölkәlәr arasında ticarәtin hәcminin әn vacib amillәri:

•

İstehsal hәcmi vә ölkәlәr arasındakı mәsafә
Әmәk haqqı vә texnologiyalar
Ölkә vә nәqliyyat xәrclәri arasında tarif maneәlәri
İşçilәrin sayı vә kapital fziki hәcmindәki fәrqlәr
Ümumi dil vә ölkәlәr arasında mәdәni oxşarlıqlar

13 Beynәlxalq ticarәtdә hansı ölkәlәr kiçik ölkә kimi tәsnifatlandırılırlar?

•

Tәdiyyә balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindәn az olan ölkәlәr
İdxala olan tәlәbin daxili tәlәbdәn çox olduğu ölkәlәr
İqtisadiyyatı tamamilә beynәlxalq ticarәtdәn asılı olan ölkәlәr
İxrac tәklifinin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkәlәr
Beynәlxalq ticarәtin ticarәt şәrtlәrinә tәsir etmәdiyi ölkәlәr

14 әgәr iki mal qarşılıqlı әvәzolunandırlarsa, onlardan birinin qiymәtinin artması:

•

Digәr mala tәlәbi azaldar
Digәr malın tәlәbinә tәsir etmәz
Digәr mala tәlәbin kәmiyyәtini artırar
Digәr mala tәlәbi artırar
Digәr mala tәlәbin kәmiyyәtini azaldar
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15 İnkişaf etmiş ölkәlәrin öz arasındakı ticarәtin onlara inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında ticarәtә
nisbәtәn daha sürәtlә inkişaf etmәsini hansı nәzәriyyә izah edir?

•

Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsi
Doğru cavab yoxdur
HekşerOlin nәzәriyyәsi
Leontyev paradoksu
Miqyas effekti nәzәriyyәsi

16 Holland xәstәliyi nәdir?

•

Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması

17 Leontyev paradoksu nәdir?

•

Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması
İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi
Bәzi mәhsulların bazarda dörd mәrhәlәdәn ibarәt yaşayış dövrü

18 Rıbçinski teoremi sübut edir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Doğru cavab yoxdur
Kapitalın tәklifinin artması, kapital tutumlu sahәlәrdә mәhsuldarlığın artmasına vә әmәk tutumlu sahәlәrdә
mәhsuldarlığın azalmasına sәbәb olacaq
Әmәyin tәklifinin artması, әmәk tutumlu sahәlәrdә gәlirin artmasına vә kapital tutumlu sahәlәrdә gәlirin
azalmasına sәbәb olacaq
Kapitalın tәklifinin artması, kapital tutumlu sahәlәrdә gәlirin artmasına vә әmәk tutumlu sahәlәrdә gәlirin
azalmasına sәbәb olacaq

19 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Rıbçiski teoremidir?

•

Ölkә, ticari tәrәfdaşlarına nisbәtәn malik olduğu daha bol amillәrindәn intensiv istifadә etmәklә istehsal etdiyi
sahәlәrdә mal ixrac etmәyә meyillidir
İstehsal amillәrindәn birinin artması, bu amilin daha intensiv tәlәb olunduğu sahәlәrdә istehsalın artlmasına vә bu
amilin daha az tәlәb olunduğu sahәlәrdә istehsalın azalmasına gәtirib çıxarır
Amillәrin tәminindә eyni olan ölkәlәr, miqyas effektinә sahib olduqları sahәlәrdә ixtisaslaşmaqla ticarәtdәn
qazanc götürürlәr
Beynәlxalq ticarәtin inkişafı, ixracatda intensiv istifadә olunan amildәn әldә olunan gәlirin artmasına, idxalı әvәz
edәn istehsalatda istifadә olunan amildәn әldә olunan gәlirin azalmasına gәtirib çıxarır
Hәyat dövrünün mәrhәlәsindәn asılı olaraq, bәzi malların istehsalı bir ölkәdәn başqa bir ölkәyә keçir

20 Cavan sәnaye sahәlәrinin inkişafında proteksionizm siyasәti özünü doğruldur:

•

Ölkә ixracyönümlü strategiya yürüdürsә
Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
Hәmişә. Çünki, himayә altında olan sәnaye sahәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsi daha yüksәkdir
Әgәr ölkә bu sahәdә miqyasdan qәnaәt imkanına vә müqayisәli üstünlüyә malikdirsә
Әgәr ölkә müәyyәn bir malın istehsalında ixtisaslaşır vә bu zaman kifayәt qәdәr sәrmayә yoxdursa

21 Aşağıda sadalananlardan hansı idxalıәvәzedәn sәnayelәşmәnin nәticәsi deyil?
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•

Yüksәk sәviyyәli himayәdarlıq mexanizmi
Gәlir bәrabәrsizliyini vә işsizliyi artırmışdır
Bu siyasәti tәtbiq edәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr adambaşına gәlirin, inkişaf etmiş ölkәlәrlә sәviyyә fәrqini
ciddi şәkildә azalda bilmәdilәr
Bu siyasәt, cavan sәnaye sahәlәrinin müdafiәsindә, universal arqument kimi özünü tәsdiq etdi
Sәmәrәsiz miqyaslı istehsal

22 İdxalıәvәzedәn sәnayelәşmә ilә bağlı aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?

•

Әn az inkişaf etmiş ölkәlәr arasında çox geniş yayılmışdı
İxracın azalmasına gәtirib çıxarır
“Şәrqi Asiya möcüzәsini” izah edir
Tarixi sәmәrәsiz, yüksәk mәsrәfli istehsala gәtirib çıxarır
Sәnaye mallarının idxalını mәhdudlaşdırmaqla, daxili sәnayenin inkişafına yardım edir

23 Böyük ölkәdә ixrac subsidiyası idxal kvotasından nә ilә fәrlәnir?

•

Mahiyyәtcә onların heç bir fәrqi yoxdur
Kvotalardan fәrqli olaraq, subsidiya әhalinin rifah halına tәsir göstәrmir
İxrac subsidiyası ticarәt şәrtlәrini yaxşılaşdırır,
İxrac subsidiyası ticarәt şәrtlәrini pislәşdirir, idxal kvotası isә yaxşılaşdırır
Hәr ikisi ticarәt şәrtlәrini pislәşdirir

24 Böyük ölkәnin tәtbiq etdiyi idxal tarifi gәlir bölgüsünә aşağıdakı kimi tәsir edir:

•

İdxal ölkәsindә istehlakçılar vә istehsalçılar zәrәr görürlәr, ixrac ölkәsindә qazanırlar
İdxal edәn ölkә, bütövlükdә, әlbәttә ki, tarif tәtbiq olunmasından zәrәr görür
İdxal ölkәsinin istehlakçıları vә istehsalçıları itirir, idxal ölkәsinin istehlakçıları vә istehsalçıları qazanır
İstehsalçılar  idxal ölkәsindә itirir, ixrac ölkәsindә qazanır. İstehlakçılar  idxal ölkәdә qazanır, ixrac ölkәsindә
itirir
İstehlakçılar  idxal ölkәsindә itirir, ixrac ölkәsindә qazanır. İstehsalçılar  idxal ölkәdә qazanır, ixrac ölkәsindә
itirir

25 Böyük ölkә hәrhansı bir әmtәәyә yeni $ 10 idxal tarifi tәtbiq edәrsә:

•

Bu malın ixracının hәcmi artar
Bu malın qiymәti $ 10dan çox artar vә ixrac qiymәti artar
Bu malın ixracının hәcmi azalar
Bu malın qiymәti $ 10dan az miqdarda artar vә ixrac qiymәti azalar
Bu malın qiymәti $ 10 miqdarında artar

26 İdxal ilә rәqabәt edәn iqtisadi sahәlәr nә üçün azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Bütün bu sәbәblәrә görә
Onlar, yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә rәqabәtәdavamlı mal istehsal etmәyә mәcbur olacaqlar
Onlar, rәqabәtәdavamlılığı saxlamaq üçün istehsalın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar
Onlar, idxal mallarina üstünlük verәn alıcıları itirәcәklәr
Rәqabәtin güclәnmәsi sәbәbindәn, onlar, öz mәhsullarının qiymәtlәrlini aşağı salmağa mәcbur olacaqlar
Bütün bu sәbәblәrә görә

27 Ixracatda qiymәtәmәlәgәlmә metodologiyasını anlamaq üçün, aşağıdakı sahәlәrdә müvafiq biliklәrә
ehtiyac var: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Beynәlxalq ticarәt müqavilәlәri vә beynәlxalq ticarәtin gömrük prinsiplәri
Gömrük qanunvericiliyi, vergilәr vә rüsumlar haqqında qanunvericilik
Malların çatdırılmasına görә mәsuliyyәt üzrә qanunvericilik bazası
İdxal vә ixrac olunan malların lisenziyalaşdrılması qaydaları
Ölkә әrazisindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin maliyyә hesabatlarının tәhlili üsulları

28 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hansı formaları var?
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•

Beynәlxalq elmitexniki mübadilә vә iqtisadi inteqrasiya
Bütün cavablar doğrudur
Beynәlxalq pulkredit münasibәtlәri
Әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq ticarәti
Kapitalın vә işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası

29 Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әsasını nә tәşkil edir?

•

Autsorsinq
Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Beynәlxalq miqrasiya
Qloballaşma

30 Beynәlxalq әmәk bölgüsü:

•

Beynәlxalq әmәk miqrasiyasının bir formasıdır
Qlobal problemlәrinin hәllindә әmәkdaşlıq formasıdır
Әmәyin ictimai bölgüsünün formasıdır
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin bir formasıdır
Kapitalın hәrәkәt formasıdır

31 Dünya itәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının başlanğıcı kimi, hansı tarix gәbul olunur?

•

XX әsrin sonu
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XVIII әsrin әvvәllәri
XV  XVI әsrlәr
XX әsrin ortaları

32 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakından iqtisadi sәmәrәyә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İdxal mallarının vә xidmәtlәrinin ucuzluğundan faydalanmaq
Rәqiblәr haqqında son mәlumat almaq
İqtisadi sәmәrә әldә etmәk
İxrac mallarını vә xidmәtlәrini beynәlxalq bazarda daha sәrfәli şәrtlәlә satmaq
Torpaq rentasından qazanc әldә etmәk

33 Ölkәlәr arasında әmәk bölgüsünün әsas sәbәbi nәdir?

•

İstehsal amillәrin müxtәlifliyi
İnformasiya üstünlüyü
Coğrafi yaxınlıq
Ölkәnin coğrafisiyasi xüsusiyyәtlәri
İqlim şәraitindә oxşarlıq[yeni cavab]

34 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәti sahәlәrindә ixisaslaşmasının mahiyyәti nәdir?

•

Beynәlxalq kooperasiya
Beynәlxalq inteqrasiya
Beynәlxalq ticarәt
İstehsalatın beynәlxalq konsentrasiyası
Beynәlxalq әmәk bölgüsü

35 Ölkәnin beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan әsas subyektlәrindәn biri:

•

Kiçik müәssisә
Maliyyә Nazirliyi
Transmilli şirkәt
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Mәrkәzi bank
Poçt

36 Beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Bütün cavablar doğrudur
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn mәrkәzi banklarının
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn hökumәtlәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn iqtisadi inkişaf nazirliklәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn milli sahibkarlıq fәaliyyәtlәrinin

37 Milli sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Ölkәnin tәsәrrüfat subyektlәrinin
Ölkәnin әn böyük sahibkarlıq subyektlәrinin
Bütün cavablar yanlışdır
ölkәnin dövlәt vә iqtisadi qurumlarının
Ölkәnin kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin

38 Spesifik tarif nәdir?

•

Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait

39 Advalor tarif nәdir?

•

Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait

40 Gömrük rüsumu nәdir?

•

Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi

41 Embarqo nәdir?

•

Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum

42 Fritrederizm nәdir?

•

Digәr ölkәlәri ilә müqayisәdә daha az istehsal amillәri sәrf etmәklә mal istehsalı
Iqtisadiyyata hökumәt müdaxilәsini minimizә etmәyә yönәlmiş iqtisadi doktrina
Әmәyin ictimai bölgüsü nәzәriyyәsi
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•

Azad ticarәti vә sahibkarlıq fәaliyyәtinә dövlәtin müdaxilә etmәmәsini tәlәb edәn iqtisadi nәzәriyyә istiqamәti vә
sәnaye burjuaziyasının siyasәti
Müәyyәn әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalında müqayisәli üstünlük

43 Azad ticarәtdәn әn çox kim faydalanır?

•

Gәnc istehsal sahәlәri
İstehlakçılar
İstehsalçılar
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
İxrac yönümlü sәnaye sahәlәri

44 Aşağıda sayılanlardan azad ticarәt siyasәti mәfumunu әn düzgün müәyyәn edәnini seçin:

•

Dövlәtin beynәlxalq ticarәtә qeyrimüdaxilә siyasәti
Ölkәnin digәr ölkәlәr ilә ticarәt әlaqәlәri qurmaq imkanı
Açıq milli iqtisadiyyatların fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunauyğunluqların tәtbiq olunması
Dövlәtin bazar mexanizmlәrinә әngәlsiz müdaxilә edә bilmәsi
Malların beynәlxalq hәrәkәtini asanlaşdırmağa yönәlmiş dövlәt dәstәyi siyasәti

45 Fritedizmin mahiyyәti nәdir?

•

Milli bazarın qorunması
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Azad ticarәt vә dövlәtin biznesә müdaxilә etmәmәsi
Iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi

46 Proteksionizm siyasәtini ilk dәfә kimlәr tövsiyә etmişlәr?

•

Fiziokratlar
Gec merkantilistlәr
Neoklassiklәr
Marjinalistlәr
Erkәn merkantilistlәr

47 xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi istiqamәti (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

Turizm fәaliyyәti
İdхal
Konflikt
Ticarәtin libеrallaşdırılması
İхrac

48 Fritredizm nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dövlәtin özәl sahibkarlıq vә azad ticarәt sahәlәrinә qeyrimüdaxilәsi
Malların idxal vә ixracı әsasında ticarәt
Mal vә xidmәtlәrin mübadilәsi vasitәsilә ölkәlәrin әmәyin ictimai bölgüsü әsasında öz ehtiyaclarını ödәmәsi
İqtisadi fәaliyyәtә fәal dövlәt müdaxilәsi

49 Proteksionizm tәrәfdarları iddia edirlәr ki, rüsumlar, kvotalar vә digәr ticarәt baryerlәri bunun üçün
lazımdır:

•

Daxili mәşğulluğun artırılması
İqtisadiyyatın gәnc sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn qorunması
Yuxarıda sadalanmış bütün cavablar doğrudur
Ölkәnin müdafiәsinin tәmin olunması
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Dempinqin qarşısının alınması

50 İxrac subsidiyası nәdir?

•

Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum

51 Beynәlxalq kartel nәdir?

•

İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş

52 Azad ticarәt zonası nәdir?

•

Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş

53 Gömrük ittifaqı nәdir?

•

Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş

54 Müflislәşdirici inkişaf nәdir?

•

İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş

55 Ticarәtdәn gәlir nәdir?
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
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•

İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt

56 Optimal tarif nәdir?

•

Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
İqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti

57 Kvota nәdir?

•

Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә

58 İxraca könüllü mәhdudiyyәt nәdir?

•

Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә

59 İstehsal imkanları hәdlәri nәdir?

•

Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn asılılıq
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması

60 Proteksionizmin gizli formaları:

•

Yuxarıdakıların hamısı
İdxalın subsidiyalaşdırılması
İxrac kreditlәrinin verilmәsi
Yuxarıdakılardan heç biri
Ixracatçılara vergi güzәştlәrinin verilmәsi

61 Fritredizm ingilis dilindәn necә tәrcümә olunur?

•

İnhisar
Mütlәq ticarәt
Görünmәz әl
Mükәmmәl rәqabәt
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•

Sәrbәst ticarәt

62 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakını optimallaşdırmaq istiqamәtindә dövlәt fәaliyyәti necә
adlanır?

•

Gömrük tәnzimlәnmәsi
Daxili bazarın xarici rәqabәt üçün açılması
Xarici siyasәt
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
Yerli sahibkarlıq fәaliyyәtinin beynәlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması

63 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Karl Marks
Adam Smit vә David Rikardo
Maykl Porter
Pol Kruqman
Con Meynard Keyns

64 Dövlәt tәnzimlәmәsinin iqtisadi metodlarından geniş istifadә:

•

Bazar mexanizmlәrinin tәsir effektini artıra bilәr
Bazar mexanizminin tәsirini neytrallaşdırır
Bazar mexanizmlәrinin tәsir effektini zәiflәdә bilәr
Bazar mexanizminә tәsir etmir
Bütün cavablar yanlışdır

65 Ölkәyә idxal olunan mallar vә xidmәtlәr üzrә ödәnilәn vergi necә adlanır?

•

Kvota
Gömrük rüsumları
Mәnfәәt vergisi
Әlavә dәyәr vergisi
Aksiz

66 Qeyri rezidentlәr üçün güzәştli vergi rejiminin tәtbiq olunduğu ölkә әrazisi vә ya әrazi hissәsi necә
adlanır?

•

Gömrük birliyi
Sәrbәst gömrük zonası
Azad ticarәt zonası
Offşor zonası
Texnopolis

67 Azad ticarәt zonası nәdir?

•

Ölkәdә güzәştli gömrük, valyuta, vergi, әmәk vә viza rejimlәri tәtbiq olunan xüsusi әrazi
Gömrük tariflәri, kvotalar vә mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
Tarif preferensiyalarının vә ticarәt tarif dәrәcәlәrinin razılaşdırılmış qaydada tәtbiq olunduğu zona
Dövlәtlәrin xarici ticarәt rejimini yüngüllәşdirmәk mәqsәdi ilә qurduqları iqtisadi birlik
İkili vergiqoymanı aradan qaldıran qarşılıqlı ticarәt rejimi

68 Dövlәt borcu nәdir?

•

Dövlәtin digәr ölkәlәrә vә ölkә daxilindәki şәxslәrә borcların mәcmusu
Dövlәtin banklara vә digәr maliyyә institutlarına olan borcu
Yuxarıda sadalanların hamısı
Dövlәt büdcә kәsirlәrinin mәcmusu
İllik dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin gәlirlәrindәn çox olan hissәsi
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69 Malların hәr hansı bir ölkәdәn idxalına vә ya hәr hansı bir ölkәyә ixracına qoyulmuş qadağan necә
adlanır?

•

İxraca könüllü mәhdudiyyәt
Kvotalaşdırma
Lisenziyalaşdırma
Dempinq
Embarqo

70 Aşağıda sadalananlardan hansı faktor yeni istehsalçıların bazara girişi üçün baryer ola bilәr?

•

Yuxarıdakıların hamısı
Rәqabәtin olmaması
Böyük firmaların mallarının daha aşağı mәsrәflәrlә istehsalı
Patent vә lisenziyalar
Müstәsna hüquqların qanuni rәsmilәşdirilmәsi

71 Aşağıda sadalananlardan hansı bеynәlxalq әmәkdaşlıq fоrmasıdır?

•

Beynәlxalq bank
Sәhmdar cәmiyyәti
Yеrli müәssisә
Xarici firma
Müştәrәk müәssisә

72 Spesifik gömrük rüsumu:

•

Bütün cavablar yanlışdır
Dövlәt xüsusi xidmәt orqanları tәrәfindәn tutulan rüsum
Mәhsul vahidi başına müәyyәn mәblәğdә ödәnilәn rüsum
Dövlәt istehlakı tәyinatlı müәyyәn mallardan tutulan rüsum
Bütün cavablar doğrudur

73 Ticari şәrtlәr anlayışı nәdir?

•

Alıcı ilә satıcı arasında bağlanmış müqavilә
Ixrac vә idxal qiymәtlәrinin qarşılıqlı müqayisәsi
İxracın idxala nisbәti
Ixrac vә idxal arasındakı fәrq
Xarici ticarәtә mәhdudiyyәtlәr rejimi

74 İctimai nemәtlәr konkret nemәtlәrdәn fәrqli olaraq:

•

Bölünәndirlәr vә fәrdi istifadә üçün nәzәrdә tutulmamışlar
Bölünәn deyillәr vә fәrdi istifadә üçün nәzәrdә tutulmamışlar
Fәrdi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuşlar
Bölünәndirlәr
Bölünәndirlәr vә fәrdi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuşlar

75 İctimai nemәtlәr nәdir?

•

Hәr kәsin faydalana bilәcәyi özәl sektor tәrәfindәn istehsal olunmuş mallar vә xidmәtlәr
Vәtәndaşların könüllü ödәmә vasitәsi ilә aldıqları mal vә xidmәtlәr
İstifadәsindәn heç kimin mәhrum olunmadığı mal vә xidmәtlәr
Fiziki şәxslәrin fәrdi mülkiyyәtindә olan mallar
İstehsal amillәri sәrf etmәk hesabına istehsal olunmuş mallar vә xidmәtlәr

76 Ölkәnin xarici ticarәt dövriyyәsi nәdir?
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•

İxrac mallarının idxal mallarına nisbәti
Bütün ixracat
Ümumi ixrac vә ümumi idxal mәblәğlәrinin cәmi
Humanitar yardım istisna olmaqla, ölkәnin ümumi ixracı
Vergidәn azad olunmuş mallar istisna olmaqla, bütün ixracat

77 Bеynәlxalq intеqrasiya razılaşmalarının әsas tiplәri: (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

Tam iqtisadi vә siyasi intеqrasiya
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zоnası
Rеgiоnlararası ittifaq
İqtisadi ittifaq

78 Müasir bеynәlxalq ticarәtdә payı әn çоx оlan ölkә hansıdır?

•

İngiltәrә
ABŞ
Çin
Braziliya
Yapоniya

79 İdxal kvotası:

•

İdxal tarifindәn fәrqli olaraq, idxal kvotası әhalinin rifah halına tәsir göstәrmir
İdxal tarifi kimi, idxal kvotası da әhalinin rifah halına tәsir göstәrir
Ölkә üçün idxal tarifindәn ucuz başa gәlir
Xarici rezidentlәrin sahib ola bilәcәyi renta yaradır
Ölkә üçün idxal tarifindәn baha başa gәlir

80 Dempinq nәdir?

•

Ticarәt qanunları hәr hansı pozulması
Qiymәtin aşağı salmaqla hәyata keçirilәn diskriminasiyası növü
İdxal tarifi
İxracat subsidiyası
Müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn iki inhisarçı arasında müsabiqәsi

81 Ticarәtdәn uduş termini nә demәkdir?

•

Sövdәlәşmәdә vasitәçinin әldә etdiyi gәlir
Ticarәt edәn hәr iki ölkәnin ticarәtdәn faydalanması
İstehlakçı sayının artması
Sahibkarların beynәlxalq ticarәtdәn әldә etdiyi mәnfәәt
İstehsalçı sayının artması

82 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Yuxarıda sayılanların hamısı doğrudur
İqtisadçılar tәsdiq edirlәr ki, әksәr hallarda beynәlxalq ticarәt bütün iştirakçı ölkәlәr üçün faydalıdır
Hazırda ABŞın idxalı ixracından çoxdur
Kiçik ölkәlәr böyük ölkәlәrә nisbәtәn xarici ticarәtdәn daha çox asılıdırlar
Uzun vәdәdә idxal ixracdan çox ola bilmәz

83 Malların hәr hansı bir ölkәdәn idxalına vә ya hәr hansı bir ölkәyә ixracına qoyulmuş qadağan necә
adlanır?
Lisenziyalaşdırma
Dempinq
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•

İxraca könüllü mәhdudiyyәt
Embarqo
Kvotalaşdırma

84 Antiinhisar qanunvericilik ilk növbәdә nәyi tәmin edir?

•

Rәqabәt mühitini
İctimai nemәtlәri
Siyasi azadlığı
İqtisadi azadlığı
Tam mәşğulluğu

85 әgәr ölkәnin ticarәt kәsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Doğru cavab yoxdur
Ölkә büdcә xәrclәri gәlirlәrdәn daha çoxdur
Ölkәnin ixracatı idxalatından çoxdur
Ölkәnin idxalatı ixracatından çoxdur
Ölkәnin idxalatı ixracatına bәrabәrdir

86 Ilk gömrük әmәkdaşlığı tәşkilatı

•

Bеnilyuks
ATӘT
NAFTA
İӘİT
MDB

87 İdxal rüsumu kvotadan fәrqli olaraq:

•

Doğru cavab yoxdur
Beynәlxalq ticarәtin hәcminin azalmasına gәtirib çıxarır
Qiymәtlәrin arımını stimullaşdırır
Ölkәdә hәyat sәviyyәsini aşağı salır
Dövlәt büdcәsinә gәlir gәtirir

88 Sәnaye mülkiyyәtinә aid olan patentlәr vә sәnaye nümunәlәri, ticarәt vә xidmәt markalarının qeydiyyata
alınmasını tәsdiq edәn sertifikatlar hansı beynәlxalq sazişlә qorunur?

•

Nayrobi Konvensiyası (1977)
Bern Konvensiyası (1986)
Paris Konvensiyası (1983)
Vyana Konvensiyası (1963)
Roma Konvensiyası (1961)

89 Hansı ticarәt baryeri forması azad ticarәt üçün әhәmiyyәtli maneә deyil?

•

İxraca könüllü mәhdudiyyәt
İdxal rüsumu
Bütün cavablar yanlışdır
İxrac vә idxalın lisenziyalaşdırılması
İdxal kvotası

90 Bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi:

•

Dәyişәn mühitә uyğunlaşa bilmәk üçün bazar mexanizminin hәll edә bilmәdiyi problemlәrin hәllinә xidmәt edir
Yalnız bürokratik dövlәt aparatının maraqları nәticәsindә ortaya çıxmışdır
Hәrbisәnaye kompleksinin maraqlarına xidmәt edir
Milli maliyyә sisteminin iqtisadi maraqlarına xidmәt edir
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Bazar mexanizminә tәsir etmir

91 İxraca könüllü mәhdudiyyәt nәyi nәzәrdә tutur?

•

İxracatçı ölkә tәrәfindәn ixrac kvotasının tәtbiqi
İxracatçı ölkә tәrәfindәn ixrac rüsumunun tәtbiqi
İxraca qoyulmuş qadağan
İdxalatçı ölkә tәrәfindәn idxal kvotasının tәtbiqi
İdxalatçı ölkә tәrәfindәn idxal rüsumunun tәtbiqi

92 19922010cu illәrdә MDB ölkәlәri arasında qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrin hәcmi:

•

Dalğalanır
Artmışdır
Kәskin azalmışdır
Eyni qalmışdır
Artmaqda davam edir

93 İnkişaf etmiş ölkәlәrin müasir dünya ixracında payı nә qәdәrdir?

•

40%
20%
50%
70%
90%

94 Yeni sәrbәst zonaların yerini müәyyәnlәşdirәrkәn aşağıdakı faktorlar önәmlidir: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Nәqliyyat infrastrukturunun olması
Beynәlxalq sahibkarlıq fәliyyәtinin mühüm mәrkәzlәrinә vә satış bazarlarına coğrafi yaxınlıq
Etibarlı madditexniki tәchizat
Faydalı qazıntı yataqlarının mövcudluğu
Güclü inşaat bazasının mövcudluğu

95 Keçid ölkәlәrindә bеynәlxalq ticarәtin inkişafına әsas kоnsеptual tәlәblәr: (doğru оlmayanı göstәrin)

•

İqtisadi sabitlik
Bеynәlхalq ticarәtin libеrallaşdırılması
Özәllәşdirmәnin sürәtlәndirilmәsi
Dünya bazarına münasibәtdә açıq iqtisadiyyata kеçid
Vergilәrin azaldılması

96 Bеynәlxalq ticarәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

İnnоvasiya prоsеslәrinin gеnişlәndirilmәsi
Bеynәlхalq ticarәtin libеrallaşdırılması
İnzibati tәnzimlәmә mеtоdlarından geniş istifadә
Uzunmüddәtli kоntraktların bağlanmasına nail оlmaq
Sәmәrәli tәnzimlәmә mеtоdlarının hәyata kеçirilmәsi

97 İxracın stimullaşdırılması fоrmaları (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

İnfоrmasiya dәstәyi
Dövlәt tәrәfindәn krеditlәşdirilmә
Güzәştli krеditlәrin veririlmәsi
Bank әmәliyyatlarının sәmәrәli tәşkili
Dövlәt tәrәfindәn sığоrtalama

98 Bеynәlxalq ticarәt hansı prоblеmlәrin hәllindә rоl oynayır? (Doğru оlmayanı göstәrin)

•
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•

Sahibkarlıq
Susuzluq
Sәhiyyә
Әrzaq
Ekоlоji tarazlıq

99 xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas istiqamәtlәri (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

İdхalat
İхracat
Turizm
Xarici ticarәtin libеrallaşdırılması
Sәnaye

100 Ölkә idxal olunan mәhsullara embarqo qoyarsa:

•

[yeni cavab]
İstehlakçılar bundan zәrәr görәr, istehsalçılar isә tәsir etmәz
İstehlakçılar bundan yararlanar, istehsalçılar zәrәr görәr
İstehlakçılar bundan zәrәr görәr, istehsalçılar yararlanar
Hәr ikisi zәrәr görәr

101 әgәr mәhdudlaşdırıcı fiskal siyasәt real faiz dәrәcәlәrini azaldarsa:

•

Dövlәt istiqrazların qiymәti düşәr
İnflyasiya artar
İşsizlik artar
Ölkәdәn xaricә kapital axını baş verәr
Büdcә kәsiri artar

102 Ticarәt şәrtlәrinin mahiyyәti nәdir?

•

Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması
İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
Bәzi mәhsulların bazarda dörd mәrhәlәdәn ibarәt yaşayış dövrü
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi

103 Texniki maneәlәr nәdir?

•

Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
Bәzi mәhsulların bazarda dörd mәrhәlәdәn ibarәt yaşayış dövrü
Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması
İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi

104 Ticarәt şәrtlәri nәdir?

•

İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi
Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
Bәzi mәhsulların bazarda dörd mәrhәlәdәn ibarәt yaşayış dövrü
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105 İdxal olunan mala gömrük rüsumunun lәğv edilmәsi nә ilә nәticәlәnәr?

•

Ölkә daxilindә hәmin malın istehsalının artmasına
Hәmin malın daxili qiymәtinin artmasına
Bütün cavablar doğrudur
Büdcә gәlirlәrinin artmasına
Hәmin malın daxili qiymәtinin azalmasına

106 İqtisadiyyatın açıqlıq sәviyyәsi hansı göstәrici ilә qiymәtlәndirilә bilәr?

•

İstehsalın konsentrasiyası indeksi
Әmәk miqrasiyası vә kapitalın yerdәyişmәsi
İnvestisiya vә xarici texnologiyaların tәtbiqi
İxrac kvotalarının sәviyyәsi vә adambaşına ixrac hәcmi
İstehsal amillәrinin hәrәkәtliliyi

107 Ölkәnin ixracatının artması nәticәsindә, dünya bazarında bu әmtәәnin qiymәtinin düşmәsi vә ölkәnin
xarici ticarәtdәn әldә etdiyi ümumi gәlirlәrinin azalması necә adlanır?

•

Müflislәşdirici inkişaf problemi
Rıbçinski teoremi
Holland xәstәliyi
StolperSamuelson effekti
HekşerOlin nәzәriyyәsi

108 Keçәn әsrin 7080ci illәrindә Qәrbi Sibir enerjidaşıyıcıları istehsalının sürәtli inkişafı:

•

Uzun müddәtdә, SSRİdә iflasedici inkişaf problemi yaratdı
Sovet İttifaqının beynәlxalq bazarda xammal istehsalçısı kimi\ ixtisaslaşmasını sürәtlәndirdi
Bütün cavablar yanlışdr
Bütün cavablar doğrudur
SSRİ 90cı illәrin әvvәllәrindә sәrbәst qiymәtәmәlәgәlmә sisteminә keçdikdәn sonra, StolperSamuelson
teoreminin doğruluğunu tәsdiq etdi

109 Proteksionizm tәrәfdarları iddia edirlәr ki, rüsumlar, kvotalar vә digәr ticarәt baryerlәri bunun üçün
lazımdır:

•

Ölkәnin müdafiәsinin tәmin olunması
Daxili mәşğulluğun artırılması
İqtisadiyyatın gәnc sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn qorunması
Dempinqin qarşısının alınması
Yuxarıda sadalanmış bütün cavablar doğrudur

110 Ölkәnin vәtәndaşlarının gәlirinin artması aşağıdakılardan hansına sәbәb olar?

•

İdxalın hәcmini azaldar
İdxalın hәcmini artırar
İdxalın vә ixracın hәcmini artırar
İxracın hәcmini azaldar
İxracın hәcmini artırar

111 Aşağıdakılardan hansı gömrük dәyәri 300 ABŞ dolları olan kameranın idxalı üçün әn aşağı gömrük
maneәsidir?

•

$ 15 spesifik rüsum
$ 20 spesifik rüsum
5% advalor rüsum
Malın hәr vahidinә $ 10dan az olmayaraq, 3% advalor rüsum
3% advalor rüsum
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112 Tutaq ki, Azәrbaycan idxala mәhdudiyyәt tәtbiq edir. Bu siyasәtin nәticәsi olaraq:

•

Yuxarıda sadalananlardan heç biri
Azәrbaycan manatı ucuzlaşacaq
Azәrbaycanın cari әmәliyyatlar balansı yaxşılaşacaq
Azәrbaycan ixracatı azalacaq
Yuxarıda sadalananların hamısı

113 Aşağıdakılardan hansı, azad ticarәtin lehinә arqument deyil?

•

Azad ticarәt, rәqabәtin inkişafına şәrait yaradır
Azad ticarәt, hәmişә әhalinin rifahının yüksәlmәsinә xidmәt edir
Azad ticarәt, firmalara miqyasdan qәnaәtlәnmәk imkanı verir
Azad ticarәt, beynәlxalq әmәk bölgüsünü inkişaf etdirir
Azad ticarәt, resursların sәmәrәli paylaşdırılmasına gәtirib çıxarır

114 Şimali Amerika Azad Ticarәt Sazişi (NAFTA):

•

Ölkәlәr arasında ticarәt hәcmi üçün mәdәni әlaqәlәrin tariflәrdәn daha vacib olduğunu göstәrdi
Meksika, Kanada vә ABŞ arasında tarif vә digәr ticarәt mәhdudiyyәtlәrini aşağı saldı
Beynәlxalq sәrhәdlәrin artıq ölkәlәr arasında ticarәt hәcminә tәsir etmәdiyini göstәrdi
Qravitasiya modelinin әhәmiyyәtini azaltdı
Britaniya Kolumbiyası, Manitoba vә Ontario arasında tarif maneәlәrini vә digәr ticarәt mәhdudiyyәtlәrini azaltdı

115 Bazar mexanizminin fәaliyyәtinә dövlәt müdaxilәsi nә ilә şәrtlәnmişdir?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
İctimai nemәtlәrin istehsalı
Antiinhisar siyasәtin reallaşdırılması
Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi
Vergilәrin yığılması vә gәlirlәrin yenidәn bölgüsü

116 Ölkәdә idxal rüsumlarının tәtbiq olunması hansı nәticә verir?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Yerli istehsalçıların gәlirlәrinin vә yerli istehlakçıların rifahının azalması
Yerli istehsalçıların gәlirlәrinin artması vә yerli istehlakçıların rifahının azalması
Yerli istehsalçıların gәlirlәrinin azalması vә yerli istehlakçıların rifahının artması
Yerli istehsalçıların gәlirlәrinin vә yerli istehlakçıların rifahının artması

117 İdxal olunan istehlak mallarına gömrük rüsumlarının artırılması kimә faydalıdır?

•

İxracat fәaliyyәti göstәrәn yerli müәssisәlәrә
Analoji mallar istehsal edәn yerli müәssisәlәrә
İdxalatçılara
Dövlәtә
İstehlakçılara

118 Azәrbaycana idxal olunan әrzaq mallarının gömrük rüsumlarının artırılması nә ilә nәticәlәnәr?

•

Daxildә istehsal olunan әrzaq mallarının qiymәtlәri artar
Xarici ölkәlәrdәn gәtirilәn әrzaq mallarına tәlәb artar
Daxildә istehsal olunan әrzaq mallarının qiymәtlәri azalar
Azәrbaycana әrzaq malları idxalı artar
Hәr hansı bir dәyişikliyә sәbәb olmaz

119 Müәyyәn bir dövr üçün, beynәlxalq әmәliyyatlardan ölkәnin mәdaxilini vә mәxaricini hansı göstәrici
әks etdirir?
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•

Bank hesabı
Tәdiyyә balansı
Dövlәt büdcәsi
Müәssisәnin balansı
Ticarәt balansı

120 әgәr, XTS – xarici ticarәt saldosu, İx – iracatın hәcmi, İd – idxalatın hәcmi olarsa, ölkәnin xarici ticarәt
saldosu nәyә bәrabәrdir?

•

XTS = İd – İx
XTS = İd / İx X 100%
XTS = İx – İd
XTS = İx + İd
XTS = İx / İd X 100%

121 әgәr, XTD – xarici ticarәt dövriyyәsi, İx – iracatın hәcmi, İd – idxalatın hәcmi olarsa, ölkәnin xarici
ticarәt dövriyyәsi nәyә bәrabәrdir?

•

XTD = İx + İd
XTD = İx  İd
XTD = İd / İx X 100%
XTD = İd – İx
XTD = İx / İd X 100%

122 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1946
1945
1988
1995
1990

123 GATT ölkәlәrinin Uruqvay danışıqları raundunda hansı tәşkilatın yaradılmasına qәrar verilib?

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı;
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Millәtlәr Tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

124 Sәnaye mülkiyyәtinә aid olan patentlәr vә sәnaye nümunәlәri, ticarәt vә xidmәt markalarının qeydiyyata
alınmasını tәsdiq edәn sertifikatlar hansı beynәlxalq sazişlә qorunur?

•

Paris Konvensiyası (1983)
Nayrobi Konvensiyası (1977)
Roma Konvensiyası (1961)
Vyana Konvensiyası (1963)
Bern Konvensiyası (1986)

125 Inkoterms qaydalarında, malların tәyinat yerinә gәtirilmәsi ilә bağlı xәrclәrin vә risklәrin satıcı vә alıcı
arasında nisbәtәn bәrabәr paylaşdığı qruplar hansılardır?

•

F vә D
C vә D
E vә D
D vә F
F vә C
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126 Inkoterms qaydalarında, alıcının malların tәyinat yerinә gәtirilmәsi ilә bağlı xәrclәrin vә risklәrin
hamısını vә ya böyük bir hissәsini öz üzәrinә götürdüyü qrup hansıdır?

•

C
E
F
A
D

127 Inkoterms qaydalarında, satıcının malların alıcı ölkәdә tәyinat yerinә gәtirilmәsi ilә bağlı xәrclәrin vә
risklәrin hamısını vә ya böyük bir hissәsini öz üzәrinә götürdüyü qrup hansıdır?

•

A
D
C
E
F

128 Inkoterms qaydaları 4 qrupa ayrılmışdır. Satıcının öhdәlik vә risklәrinin artması baxımından bu qrupları
azdan çoxa döğru sıralayın:

•

A, B, C, D
E, F, C, D
F, E, C, D
A, E, C, F
A, F, C, D

129 XX әsrin 80ci illәrindә amerikan iqtisadçısı Maykl Porterin işlәdiyi nәzәriyyә necә adlanır?

•

Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
Ölkәlәrin müqayisәli üstünlüklәri nәzәriyyәsi
Ölkәlәrin rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsi
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
Rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsi

130 Merkantilizm nәzәriyyәsini yaradan alimlәr harada yaşamışlar?

•

Çin
Rusiya
Asiya
Avropa
ABŞ

131 Ölkәnin rәqabәt üstünlüklәrini tәmin etmәk üçün istehsal amillәri:

•

Dar ixtisaslaşmış vә әlaqәdar sahәnin konkret ehtiyaclarını ödәmәmk qabiliyyәtindә olmalıdırlar
Bol olmalıdırlar
Rәngarәng olmalıdırlar
Bol vә rәngarәng olmalıdırlar
İxtisaslaşmış olmalıdırlar

132 Maykl Porterә görә, dünya bazarında ölkәnin rәqabәt üstünlüyünü şәrtlәndirәn neçә әsas parametr
mövcuddur?

•

3
2
6
5
4
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133 Maykl Porter ölkәlәrin rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsini nә zaman işlәyib hazırlamışdır?

•

XXI әsrin әvvәlindә
XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin ortalarında
XX әsrin 80ci illәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә

134 Ölkәlәrin rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsini kim işlәyib hazırlamışdır?

•

P. Kruqman
A. Smit
D. Rikardo
V. Leontyev
M. Porter

135 UNCTAD qәrarları :

•

Heç biri
Qәtnamә formasındadır
Tövsiyә xarakterlidir
Qәtnamә formasında olmaqla tövsiyә xarakteri daşıyır
İcraya mәcburidir

136 İәİTin mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?

•

NyuYork
Pekin
Tokio
Cenevrә
Paris

137 İqtisadi inteqrasiyanın altıncı forması hansıdır?

•

İqtisadi ittifaqlar
Valyuta ittifaqları
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqları
Azad ticarәt zonaları

138 İqtisadi inteqrasiyanın beşinci forması hansıdır?

•

Azad ticarәt zonaları
Valyuta ittifaqları
İqtisadi ittifaqlar
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqları

139 İqtisadi inteqrasiyanın ikinci forması hansıdır?

•

Preferensial zonalar
Valyuta ittifaqları
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqları
Azad ticarәt zonaları

140 Gömrük әmәkdaşlığı Şurası hansı ölkәlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır?

•

Qәrbi Avropanın 13 ölkәsi
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Azәrbaycan, Türkiyә, Gürcüstan
ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkәlәri
Polşa, Rusiya, Ukrayna
ABŞ, Yaponiya, Braziliya

141 İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı, İәİT (Organization for economic cooperation and development,
OECD) nә zaman yaradılmışır?

•

2009cu il
1961ci il
1964cü il
1976cı il
1998ci il

142 Gömrük әmәkdaşlığı Şurası nәdir?

•

Gömrük vә tarif sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilat
Gömrük vә tarif praktikasının çoxtәrәfli tәnzimlәmәsi sahәsindә әsas fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilat
Beynәlxalq nәqliyyat tәşkilatı
Tarif praktikasının çoxtәrәfli tәnzimlәmәsi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilat
Gömrük sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilat

143 UNCTAD icra orqanı:

•

GATT
BMTnin Baş Assambleyasının
Ticarәt vә İnkişaf üzrә Şura
NATO
İBB

144 Gömrük әmәkdaşlığı Şurası hansı ölkәlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır?

•

Polşa, Rusiya, Ukrayna
ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkәlәri
Qәrbi Avropanın 13 ölkәsi
ABŞ, Yaponiya, Braziliya
Azәrbaycan, Türkiyә, Gürcüstan

145 Gömrük әmәkdaşlığı Şurası nә zaman yaradılmışdır?

•

1961ci il
2009cu il
1948ci il
1964cü il
1976cı il

146 UNCTAD hansı tәşkilatın orqanıdır?

•

Dünya Bankı
İBB
BMTnin Baş Assambleyasının
ÜTT
NATO

147 BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (United Nations Conference on Trade and Development,
UNCTAD) nә zaman tәsis olunub?

•

1964cü il
2009cu il
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1998ci il
1976cı il
2008ci il

148 İqtisadi inteqrasiyanın dördüncü forması hansıdır?

•

Valyuta ittifaqları
İqtisadi ittifaqlar
Azad ticarәt zonaları
Gömrük ittifaqları
Ümumi bazar

149 İqtisadi inteqrasiyanın üçüncü forması hansıdır?

•

Ümumi bazar
Azad ticarәt zonaları
İqtisadi ittifaqlar
Gömrük ittifaqları
Valyuta ittifaqları

150 İqtisadi inteqrasiyanın birinci forması hansıdır?

•

Gömrük ittifaqları
Azad ticarәt zonaları
Valyuta ittifaqları
Preferensial zonalar
Ümumi bazar

151 İqtisadi inteqrasiyanın neçә forması var?

•

6
2
3
4
5

152 İqtisadi inteqrasiya nәdir?

•

İnkişaf etmiş ölkәlәr tәrәfindәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin ixrac etdiyi mallara tәtbiq edilәn güzәştli gömrük
tariflәri sistemi
İki vә ya daha çox regionun vә ya ölkәnin iqtisadi qarşılıqlı әlaqәsinin dәrinlәşmәsi
İmtiyazları alan ölkәnin iqtisadi inikşaf sәviyyәsi yüksәldikcә, imtiyazların hәcminin azalması
ÜTT çәrçivәsindә әlverişli rejim prinsipindәn istisna kimi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә qarşılıqlı imtiyazlı
rüsumlar sistemindәn istifadәyә imkan verәn “icazәverici düzәliş (qeydşәrt)”
Kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri vә tәdricilik (qradasiya) prinsipi

153 İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatının yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

İnkişaf etmiş ölkәlәr tәrәfindәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin ixrac etdiyi mallara tәtbiq edilәn güzәştli gömrük
tariflәri sistemi
İmtiyazları alan ölkәnin iqtisadi inikşaf sәviyyәsi yüksәldikcә, imtiyazların hәcminin azalması
ÜTT çәrçivәsindә әlverişli rejim prinsipindәn istisna kimi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә qarşılıqlı imtiyazlı
rüsumlar sistemindәn istifadәyә imkan verәn “icazәverici düzәliş (qeydşәrt)”
Kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri vә tәdricilik (qradasiya) prinsipi
İqtisadi tәrәqqinin vә dünya ticarәtinin stimullaşdırılması

154 İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatının tәsisçi ölkәlәri hansılardır?
Azәrbaycan, Türkiyә, Gürcüstan
ABŞ, Yaponiya, Braziliya
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•

Polşa, Rusiya, Ukrayna
ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkәlәri
BӘӘ, İran, Sәudi Әrәbistan

155 Ölkәlәr arasında әmәk bölgüsünün әsas sәbәbi nәdir?

•

İstehsal amillәrin müxtәlifliyi
Coğrafi yaxınlıq
Ölkәnin coğrafisiyasi xüsusiyyәtlәri
İqlim şәraitindә oxşarlıq
İnformasiya üstünlüyü

156 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәnin iştirakının әsas motivi nәdir?

•

İşsizliyin sәviyyәsini azaltmaq
Xammal vә enerji bazarına çıxışı tәmin etmәk
Yeni texnologiyaları vә biliklәri әldә etmәk
Ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi
İqtisadi sәmәrә әldә etmәk

157 Ölkәnin üstün oldğu sahәlәrdә әmtәәlәri istehsal etmәk, zәif olduğu sahәlәrdә isә başqa ölkәlәrdәn
almaq imkanı necә adlanır?

•

Azad ticarәt
Tarif
Kvota
Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr[yeni cavab]

158 Dünya iqtisadiyyatı aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Dünya ölkәlәrinin әrazilәrinin vә әhalisinin
Dünya ölkәlәrinin dövlәt büdcәlәrinin
Bütün cavablar yanlışdır
Dünyanın kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, kommersiya vә maliyyә strukturlarının
Ölkәlәrinin milli iqtisadiyyatları, beynәlxalq strukturları vә onların iqtisadi әlaqәlәrinin

159 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәti sahәlәrindә ixisaslaşmasının mahiyyәti nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq inteqrasiya
Beynәlxalq kooperasiya
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
İstehsalatın beynәlxalq konsentrasiyası

160 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakından iqtisadi sәmәrәyә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İqtisadi sәmәrә әldә etmәk
Rәqiblәr haqqında son mәlumat almaq
İdxal mallarının vә xidmәtlәrinin ucuzluğundan faydalanmaq
Torpaq rentasından qazanc әldә etmәk
İxrac mallarını vә xidmәtlәrini beynәlxalq bazarda daha sәrfәli şәrtlәlә satmaq

161 әmәyin vә digәr istehsal amillәrinin beynәlxalq bölgüsü әsasında fәaliyyәt göstәrәn, ölkәlәrarası
nizamlanmış pulәmtәә münasibәtlәri necә adlanır?
Milli bazar
Maliyyә bazarı
Beynәlxalq bazar

•
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•

Dünya bazarı
Xarici bazar

162 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakını optimallaşdırmaq istiqamәtindә dövlәt fәaliyyәti necә
adlanır?

•

Gömrük tәnzimlәnmәsi[yeni cavab]
Xarici siyasәt
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
Yerli sahibkarlıq fәaliyyәtinin beynәlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması
Daxili bazarın xarici rәqabәt üçün açılması[yeni cavab]

163 Aşağıda sadalananlardan hansı faktor ölkәnin istehsalının beynәlxalq әmәk bölgüsü vә beynәlxalq
ixtisaslaşmasını sәciyyәlәndirmir?

•

Sәnaye sahәlәrinin struktur ixtisaslaşması dәrәcәsi
Demoqrafik asılılıq әmsalı
İxracın ümumi istehsalda payı
Sәnaye ixracatının ümumi ixracatda payı
İxrac, idxal vә xarici ticarәt kvotaları

164 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әsas formalarına aid olmayanı göstәrin:

•

Beynәlxalq lizinq әmәliyyatları
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Beynәlxalq valyuta maliyyә әlaqәlәri
Beynәlxalq әmәk miqrasiyası
Malların, xidmәtlәrin vә texnologiyaların beynәlxalq ticarәti

165 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin mahiyyәtini vә mәzmunu ifadә edәn әn mühüm iqtisadi kateqoriya
nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Azad ticarәt
Beynәlxalq infrastruktur
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya

166 Dünya iqtisadiyyatının әsas subyektlәri aşağıdakılardır: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Transmilli korporasiyalar vә transmilli banklar
Ölkәlәr
Konsorsiumlar
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
İnteqrasiyalaşmış qruplar (assosiasiyalar)

167 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyasına tәlәb nә zaman artar?

•

Dәversifikasiya sәviyyәsi yüksәk olarsa
Beynәlxalq ixtisaslaşma daha dәrin vә dar olarsa
Dağmәdәn sәnayesi vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ixracatda üstünlük tәşkil edirsә
Iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif növlәrinin tәcrid olunması müşahidә edildikdә
İstehsalat zәif inkişaf etmişsә

168 Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında yaranan, müxtәlif ölkәlәrdәki istehsalçılar arasında mövcud olan vә
qarşılıqlı mübadilәni ifadә edәn әlaqә forması nәdir?
düzgün seçim yoxdur
Merkantilizm
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•

Sәrbәst ticarәt
Beynәlxalq ticarәt
Tәbii azadlıq

169 Dәyәr effekti nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Qiymәtlәrin dәyişmәsinin daxili valyutanın real dәyәrinә (real mәzәnnә) tәsiri
Qiymәtlәrin dәyişmәsinin daxili valyutanın dәyәrinә (nominal mәzәnnә) tәsiri
Real mәzәnnәnin dәyişmәsinin idxalın dәyәrinin dәyişmәsinә tәsiri
Nominal mәzәnnәnin dәyişmәsinin idxalın dәyәrinin dәyişmәsinә tәsiri

170 Hәcm effekti nәdir?

•

Gözlәnәlәn gәlir dәyişikliklәrinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri
Real mәzәnnә dәyişikliklәrinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri
Bütün cavablar doğrudur
Nominal mәzәnnә dәyişmәsinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri
Tarif dәyişikliklәrinin xarici ticarәtin hәcminә tәsiri

171 Avtarkiya nәdir?

•

Cәmiyyәtin xarici mühitdәn asılılığını minimal sәviyyәdә tәmin edәn qapalı istehsal sistemi
Monarxiya idarә üsulu
İdxalıәvәzedәn istehsalat
İxracyönümlü istehsalat
Doğru cavab yoxdur

172 İdxala tәlәb nәdir?

•

Ölkә daxilindә resursları qıt olan mala olan tәlәb
Daxili tәlәbin daxili tәklifdәn artıq olması
Xarici tәlәbin xarici tәklifi üstәlәmәsi
Ölkә daxilindә istehsal olunmayan mala olan tәlәb
Xarici tәklifin xarici tәlәbi üstәlәmәsi

173 Miqyas effekti nәzәriyyәsi:

•

Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
İnkişaf sәviyyәdә bәrabәr olan iki ölkә arasındakı ticarәti izah edir
Oxşar sәnaye mallarının qarşılıqlı ticarәtini izah edir
Neoklasik mәktәbә aid deyil

174 Leontyev paradoksu:

•

Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsisini şübhә altına alır
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında ticarәtin sәrfәli olmadığını iddia edir
Yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil
Yuxarıdakıların hamısı doğrudur
Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsini inkar edir

175 Leontyev paradoksu hansı nәzәriyyәni tәkzib edir?

•

Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsini
Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsini
HekşerOlin nәzәriyyәsini
Rıbçinski teoremini
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini
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176 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Maykl Porter
Karl Marks
Con Meynard Keyns
Pol Kruqman
Adam Smit vә David Rikardo

177 Istehsal amillәrini aktiv (әmәk vә sahibkarlıq qabiliyyәti) vә passiv (kapital vә torpaq) kimi iki qrupa
kim ayırmışdır?

•

V. Leontyev
C. M. Keyns
E. Hekşer
P. Samuelson
A. Smit

178 Klassik beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrinin zәif cәhәtlәri aşağıdakılardır:

•

Ticarәtin dinamik deyil, statik tәhlil olunması
Modellәrin ilkin fәrziyyәlәrinin qeyrreallığı
Bütün cavablar doğrudur
Doğru cavab yoxdur
İnkişaf etmәkdә olan bәzi iölkәlәrdә baş verәn sürәtli iqtisadi inkişafın izahının mümkünsüzlüyü

179 Merkantilist siyasәt vә merkantilist tәlim neçә tarixi mәrhәlә keçmişdir?

•

3
4
6
5
2

180 Mәhsulun hәyat dövrü neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

7
5
3
4
6

181 Inkişaf etmiş ölkәlәrin tәtbiq etdiyi müasir ticarәt siyasәtinin әn geniş yayılmış metodu hansıdır?

•

Ticarәt müharibәlәri
Dempinq
Gömrük rüsumlarının tәtbiqi
Proteksionizmin gizli formaları
Idxalı asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә valyuta mәzәnnәsinin aşağı hәddә tutulması

182 Kvotaların tәtbiqi tarif lәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Doğru cavab yoxdur
Kvotalar idxalı hәmişә azaldır, tarif isә müәyyәn hallarda
Kvotalar dövlәt gәlirlәrini hәmişә artırır, tariflәr isә müәyyәn hallarda
Kvotalar hәmişә istehlak icarә haqlarının azalması gәtirib çıxarır, tarif isә müәyyәn hallarda
Bütün cavablar doğrudur

183 Ölkәdә idxal gömrük tariflәrinin tәtbiqi:
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•

İdxalı әvәz edәn mәhsullarının istehsalçılarına әlavә fayda qazandırır
Ölkәnin istehlakçıların maddi rifah halını pislәşdirir
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur
Dövlәtә hәr bir halda әlavә gәlir gәtirir

184 Proteksionizm tәrәfdarlarının fikrinә görә, idxal gömrük rüsumları bunun üçün lazımdır:

•

İqtisadiyyatın cavan sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn mühafizәsi
Yerli mәşğulluğun artırılması
Bütün cavablar yanlışdır
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәt gәlirlәrinin tәmin olunması

185 İdxal ilә rәqabәt edәn iqtisadi sahәlәr nә üçün azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Bütün bu sәbәblәrә görә
Onlar, idxal mallarina üstünlük verәn alıcıları itirәcәklәr
Rәqabәtin güclәnmәsi sәbәbindәn, onlar, öz mәhsullarının qiymәtlәrlini aşağı salmağa mәcbur olacaqlar
Onlar, yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә rәqabәtәdavamlı mal istehsal etmәyә mәcbur olacaqlar
Onlar, rәqabәtәdavamlılığı saxlamaq üçün istehsalın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar

186 әgәr ABŞ  kompüter, Meksika  meyvә, Kanada – traktor ixrac edirsә, sәrbәst ticarәt zonasının
yaradılması:

•

Doğru cavab yoxdur
Meksika meyvә istehsalçılarına faydalıdır
ABŞ traktör istehsalçılarına faydalıdır
Kanadada traktor istehsalçılarına faydasızdır
ABŞ kompüter istehsalçılarına faydasızdır

187 Nә üçün idxal malları ilә rәqabәt aparan sahәlәr azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Onlar idxal mәhsullarına üstünlük verәn müştәrilәrini itirәcәklәr
Rәqabәtә davam gәtirmәk üçün onlar әstehsalatın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar
Bütün bu sәbәblәrә görә
Bu sәbәblәrdәn heç biri
Rәqabәtin kәskinlәşmәsi nәticәsindә, onlar öz mәhsullarını aşağı qiymәtә satmalı olacaqlar

188 Tutaq ki,Azәrbaycanla Türkiyә arasında azad ticarәt rejiminin yaradılması Türkiyәnin daha çox
ixracatçı, Azәrbaycanın isә idxalatçı olacağına gәtirib çıxarar. Bu halda aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı
doğrudur?

•

Hәr iki ölkәnin istehsalçıları azad ticarәt lehinә, Türkәyә istehlakçıları lehәnә, Azәrbaycan istehlakçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Türkәyә istehsalçıları lehәnә, Azәrbaycan istehsalçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehsalçıları lehәnә, Türkәyә istehsalçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Azәrbaycan istehsalçıları vә Türkәyә istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehlakçıları vә Türkiyә
istehsalçıları әleyhinә çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehsalçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehlakçıları lehәnә, Türkәyә istehlakçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr

189 Müasir dünya iqtisadiyyatının inkişafının әsas tendensiyaları: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Transmillilәşmә
Postsәnayelәşmә
İnflyasiya
beynәlmılәllәşmә vә qloballaşma
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Regionallaşma

190 әgәr bir neçә firma bazarın müәyyәn seqmentinә böyük ölçüdә nәzarәt edirsә, bu hal necә adlanır?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Oliqopoliya
İnhisar
Mükәmmәl rәqabәt
İnzibati amirlik sistemi

191 Mükәmmәl rәqabәt anlayışına görә:

•

Bütün cavablar doğrudur
Ayrıayrı istehsalçıların bazar payı әhәmiyyәtsiz dәrәcәdә kiçikdir
Çox sayda firma standart mallar istehsal edir
Standart malları cari qiymәtlәlә satın alan çoxsaylı alıcılar var
Bütün satıcılar vә alıcılar bazar haqqında tam mәlumata sahibdirlәr

192 Mükәmmәl rәqabәt bazarı:

•

Bütün cavablar doğrudur
Alıcı vә satıcıların çoxluğu ilә xarakterizә olunur
Bazarda öz mәhsullarının qiymәtini tәyin edәn bir satıcı vardır
Bazarda kiçik bir qrup iri firmalar fәaliyyәt göstәrir
Bazarda mәnfәәt maksimize edilir

193 Oliqopoliya bazarının xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

Bazara digәr oyunçuların girişinin çәtinliyi
Bazarda bir neçә böyük şirkәtin ağalığı
Yuxarıda sadalananların hamısı
Qiymәtlәrә gizli nәzarәt, ciddi vә ya әhәmiyyәtsiz dәrәcәdә ola bilәr
Eynicinsli vә fәrqli malların istehsalı

194 Transmillilәşmә nәdir?

•

İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası vә elmitexniki mübadilә
Özәl firmalar tәrәfindәn hәyata keçirilәn dövlәtlәrarası inteqrasiya
Bütün cavablar yanlışdır
Birgә müәssisәnin yaradılması
Beynәlxalq istehsal, elmitexniki vә maliyyә xidmәtlәrinin hәcminin artması

195 Dünya bazarının formalaşmasının son mәrhәlәsi nә zaman baş tutmuşdur?

•

XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin birinci yarısında
XX әsrin sonunda
XX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәlindә

196 Aşağıda sadalananlardan hansı, qloballaşma prosesini şәrtlәndirәn faktor deyil?

•

Siyasi
İstehsaltexniki
İqtisadi
Sosial
Ekoloji
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197 Müxtәlif ölkәlәrin inkişaf sәviyyәlәrinin yaxınlaşmasına әsaslanan, vahid, qarşılıqlı asılı, daha inkişaf
etmiş dünyanın formalaşması tendentsiyası necә adlanır?

•

Diversifikasiya
Beynәlmilәllәşmә
İnteqrasiya
Konvergensiya
Qloballaşma

198 Dünya qiymәti nәdir?

•

İctimai zәruri istehsal keyfiyyәtinә malik malın ictimai zәruri istehlak qiymәti
İctimai istehlak dәyәrinә sahib olan malın ictimai zәruri istehsal qiymәti
Barter әmәliyyatlarında müqavilәnin valyuta ilә göstәrilmiş qiymәti
Beynәlzalq sazişdә göstәrilәn konkret qiymәt
Malın trast dәyәri

199 Yeni mәhsul strategiyası:

•

Köhnә bazar  köhnә mәhsul
Yeni bazar  köhnә mәhsul
Köhnә bazar  yeni mәhsul
Köhnә bazar  yeni mәhsul
Bütün cavablar doğrudur

200 Birbaşa investisiyalara aid deyil:

•

Mövcud müәssisәnin alınması
istehsal fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinә investisiya
Birgә müәssisәlәrin yaradılması
Montajın xaricdә tәşkili
Yeni müәssisәlәrin yaradılmasına investisiya

201 Bеynәlxalq birjalarda tәtbiq еdilmәyәn saziş növü hansıdır?

•

Füçеrs
Bartеr
Spоt
Rеal
Müddәtli

202 Bеynәlxalq ticarәtdә еlan еdilәn qiymәt necә adlanır?

•

Razılaşdırılış qiymәt
Dоğru qiymәti
Hәrrac qiymәti
Müqavilә qiymәti
Birja qiymәti

203 Bеynәlxalq ticarәtin müasir tendensiyaları: (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

Bеynәlхalq ticarәtin qlоbal tәnzimlәnmәsi
Uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin gеnişlәndirilmәsi
Dünya iqtisadiyyatı ilә siyasәti arasında asılılığın artması
Dünya ticarәtinin BMT tәrәfindәn idarә еdilmәsi
Bеynәlхalq ticarәtdә güc mәrkәzlәri olan ABŞ, Qәrbi Avrоpa vә Yapоniya üçlüyünә Çinin qatılması

204 Qloballaşma, neoliberal modelin aşağıdakı müddәaları әsasında hәyata keçirilir: (Yanlış cavabı göstәrin)

•
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•

Milli valyutaların mәzәnnәlәrinin sәrbәst tutulması
Ticarәt vә qiymәtlәrin liberallaşdırılması
Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
Dövlәt xәrclәrinin azaldılması
İqtisadi problemlәrin hәllindә dövlәt müdaxilәsisının rolunun artması

205 Antiinhisar qanunvericilik ilk növbәdә nәyi tәmin edir?

•

Siyasi azadlığı
İctimai nemәtlәri
Rәqabәt mühitini
Tam mәşğulluğu
İqtisadi azadlığı

206 Aşağıda sadalananlardan hansı, GATT / ÜTTnin әsas funksiyalarına aid deyil?

•

Ticarәt mübahisәlәrinin hәllinә yardım
Çoxtәrәfli ticarәt danışıqlar ı
Çoxtәrәfli ticarәt müqavilәlәrin icrasına nәzarәt
Әmәk şәraitinin , sәhiyyәnin vә hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Beynәlxalq ticarәtin vә ticarәt siyasәtinin inkişafına nәzarәt

207 Beynәlxalq alqısatqı vә malların çatdırılması müqavilәlәrindә istifadә olunan İnkoterms qaydaları ilә nә
müәyyәn edilir? (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi öhdәliklәrinin paylaşması
Nәqliyyat xәrclәrinin bölüşdürülmәsi
Malların mәhv olması riskinin satıcıdan alıcıya keçmәsi anı
Müqavilәnin icrasına vә qablaşdırmaya nәzarәt
Sığorta öhdәliklәrinin paylaşması

208 Beynәlxalq alqısatqı vә malların çatdırılması müqavilәlәrindә istifadә olunan İnkoterms qaydaları ilә nә
müәyyәn edilir? (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Nәqliyyat xәrclәrinin bölüşdürülmәsi
Sığorta öhdәliklәrinin paylaşması
Müqavilәnin icrasına vә qablaşdırmaya nәzarәt
Gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә gömrük rüsumlarının ödәnilmәsi öhdәliklәrinin paylaşması
Malların mәhv olması riskinin satıcıdan alıcıya keçmәsi anı

209 Nәyә görә bәzi adamlar ÜTTnin ölkәnin milli suverenliyinә xәlәl gәtirdiyini tәsdiqlәyirlәr?

•

ÜTT, ölkәlәrә nә istehsal etmәk lazım olduğunu diktә edi
ÜTT, ticarәti inkişaf etdirmәklә yanaşı mәdәniyyәtlәr arasında fәrqi silir
ÜTT, daxili siyasәtin xarici ticarәtә tәsir edәn hissәsinә nәzarәt edir
ÜTTnin tәtbiq etdiyi ticarәt siyasәti ölkәlәri hәddәn artıq mәhdudlaşdırır
Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur

210 Kapitaldan istifadәnin ödәniş haqqı necә adlanır?

•

Royalti
Mәnfәәt
Renta
Faiz
Gәlir

211 Tәbii resurslardan istifadәnin ödәniş haqqı necә adlanır?
Mәnfәәt
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•

Faiz
Gәlir
Renta
Royalti

212 Real mәzәnnәnin artması (yerli valyutanın ucuzlaşması) nәticәsindә:

•

İdxalat vә ixracat eyni zamanda artacaq
İdxalat artacaq
İxracat artacaq
İdxalat azalacaq
İxracat azalacaq

213 İqtisadiyyatın hansı subyekti Azәrbaycanda pul tәklfinin miqdarını müәyyәn edir?

•

İstehlakçılar
Hökumәt
Kommersiya bankları
Mәrkәzi bank
Milli Mәclis

214 Beynәlxalq valyuta bazarında ölkәnin valyutasının dәyәrinin artması aşağıdakılardan hansına sәbәb
olar?

•

İxracatın artmasına vә idxalatın azalmasına
İdxalatın vә ixracatın hәcmi dәyişmәz
İdxalatın artmasına vә ixracatın azalmasına
İdxalatın vә ixracatın azalmasına
İdxalatın vә ixracatın artmasına

215 Puldan istifadә etmәdәn malların birbaşa mübadilәsi necә adlanır?

•

Qeyrinәqd hesablaşma
Barter
Françayzinq
Bazarın iflası
Azad ticarәt

216 Aşağıda sadalananlardan hansı, bazar iqtisadiyyatı şәraitindә pulun funksiyası deyil?

•

Dәyәr ölçüsü
Tәdavül vasitәsi
Dünya pulu
Tәdiyyә vasitәlәri
İstehsal vasitәsi

217 Kredit hansı ümumi şәrtlәrdә verilir?

•

Mәqsәdlilik, müddәtlilik, ödәnişlilik, geri dönüşlülük, tәminatlılıq
Mәqsәdsizlik, müddәtsizlik, , tәminatsızlıq
Mәqsәdlilik, müddәtsizlik, tәminatlılıq
Tәmәnnasızlıq, ödәnişlilik, geri dönüşlülük, tәminatlılıq
Faydalılıq, müddәtlilik, ödәnişlilik, geri dönüşlülük, tәminatlılıq

218 İnflyasiya nәyin yüksәlişidir?
Әrzaq malların qiymәtinin
Kommunal xidmәtlәrin qiymәtlәrinin
Rәqiblәrin mallarının qiymәtlәrinin
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•

Qiymәtlәrin maksimum sәviyyәsinin
Ümumi qiymәt sәviyyәsinin

219 İnflyasiyanın zahiri әlamәtlәri hansılardır?

•

Malların qiymәtlәri azalır
Real әmәk haqqı artır, malların tәklifi azaldılır
Nominal әmәk haqqı vә әmtәә qiymәtlәri azalır
Әhalinin real gәlirlәri artır
Real әmәk haqqı azalır, әmtәә qiymәtlәri artır

220 Deflyasiya nәdir?

•

Pulun alıcılıq qabiliyyәtinin azaldılması;
İnflyasiya dәrәcәsi azaldılması;
İqtisadiyyatda qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin azalması
Milli valyuta amortizasiyası;
Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması

221 Pulun alıcılıq qabiliyyәti:

•

İnflyasiya zamanı azalır
Deflyasiya zamanı azalır
İnflyasiya ilә bağlı deyil
Deflyasiya ilә bağlı deyil
İnflyasiya zamanı artırır

222 Aşağıdakılardan hansı, ölkәnin valyutasının mәzәnnәsinin qalxmasına sәbәb ola bilәr?

•

Ölkәnin daxili real faiz dәrәcәsinin azalması
Doğru gavab yoxdur
Ölkәnin ticarәt etdiyi ölkәlәrdә inflyasiyanın artması
Xarici ölkәlәrin real faiz dәrәcәsinin artması
Ölkәdә inflyasiyanın artması

223 Aşağıdakılardan hansı, ölkәnin valyutasının mәzәnnәsinin düşmәsinә sәbәb olar bilәr?

•

Ölkәnin daxili real faiz dәrәcәsinin azalması
A vә D
Ölkәdә inflyasiyanın artması
Ölkәdә inflyasiyanın azalması
Ölkәnin daxili real faiz dәrәcәsinin artması

224 Ölkә idxal olunan mәhsullara embarqo qoyarsa:

•

Hәr ikisi yararlanar
Hәr ikisi zәrәr görәr
İstehlakçılar bundan yararlanar, istehsalçılar zәrәr görәr
İstehlakçılar bundan zәrәr görәr, istehsalçılar isә tәsir etmәz
İstehlakçılar bundan zәrәr görәr, istehsalçılar yararlanar

225 Ölkә valyutasının mәzәnnәsi azalar, әgәr, daxili inflyasiya ticarәt etdiyi ölkәnin inflyasiyasından:

•

Çox olarsa
Doğru cavab yoxdur
B vә C
Bәrabәr olarsa
Az olarsa
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226 Ölkәnin vәtәndaşlarının gәlirinin artması aşağıdakılardan hansına sәbәb olar?

•

İdxalın hәcmini artırar
İdxalın vә ixracın hәcmini artırar
İxracın hәcmini azaldar
İdxalın hәcmini azaldar
İxracın hәcmini artırar

227 Beynәlxalq valyuta bazarında ölkәnin valyutasının dәyәrinin artması aşağıdakılardan hansına sәbәb
olar?

•

İdxalatın vә ixracatın hәcmi dәyişmәz
İdxalatın vә ixracatın artmasına
İdxalatın artmasına vә ixracatın azalmasına
İxracatın artmasına vә idxalatın azalmasına
İdxalatın vә ixracatın azalmasına

228 әsas monetar qayda aşağıdakı düsturla ifadә olunur:

•

MV = PQ
XTD = İx  İd
TC = FC + VC
XTD = İx + İd
ÜDM = C + G  İ + X

229 Pulkredit siyasәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Dövlәt
Mәrkәzi Bank
Fiziki şәxslәr
Özәl sektor
İqtisadi subyektlәr

230 Manata qarşı dolların mәzәnnәsinin düşmәsi hansı nәticә verәr?

•

Azәrbaycanın xammal idxal vә ixracı nisbәti stabillәşәr
Bütün cavablar yanlışdır
Azәrbaycanın әrzaq malları idxal vә ixracı nisbәti stabillәşәr
Azәrbaycana idxalın hәcmi artar
Azәrbaycandan ixracın hәcmi artar

231 әgәr, Azәrbaycan manatının real bahalaşması baş veribsә, bu o demәkdir ki:

•

Bütün cavablar doğrudur
Dünya bazarlarına Azәrbaycan mallarının rәqabәtәdavamlılığı artmışdır
Azәrbaycanın cari hesab balansı yaxşılaşmışdır
Dünya bazarında Azәrbaycan malları bahalaşmışdır
Azәrbaycanın xalis ixracı artmışdır

232 Alıcılıq Qabiliyyәti Pariteti (AQP) nәzәrә alınmaqla aparılan ticarәt üçün hansı qayda doğrudur?

•

İstәnilәn iki ölkә arasında inflyasiya dәrәcәsi eynidir
Ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi valyuta mәzәnnәsi ilә tәrs mütәnasibdir
Vahid qiymәt qanunu bütün mallar üçün qüvvәdә qalır
Real valyuta mәzәnnәsi vahidә bәrabәrdir
Real valyuta mәzәnnәsi sıfıra bәrabәrdir

233 Türk lirәsinin (TL) Avro ilә mәzәnnәsi 50 avrosentdәn 40 avrosentә düşәrsә, Türkiyәdә 150 TLyә
satılan mobil telefonun Avro ilә qiymәti:
33/99

21.12.2016

•

2,50 Avro qalxar
7.50 Avro düşәr
10 Avro düşәr
7,50 Avro qalxar
15 Avro düşәr

234 Bir çox ölkәlәr öz valyutalarının dәyәrini qızılın qiymәtinә görә sabit tuturdular:

•

İkinci Dünya müharibәsi zamanı
İkinci Dünya müharibәsindәn sonra
Birinci Dünya müharibәsi zamanı
Birinci Dünya müharibәsinә qәdәr
İkinci Dünya müharibәsinә qәdәr

235 Ölkә valyutasının mәzәnnәsi azalar, әgәr, daxili inflyasiya ticarәt etdiyi ölkәnin inflyasiyasından:

•

Doğru cavab yoxdur
Az olarsa
Çox olarsa
Bәrabәr olarsa
B vә C

236 1930cu illәrdә qızıl standartı dövrünün başa çatmasına aşağıda sadalananlardan hansı fakt tәsir etdi?

•

“Dәmir pәrdә” siyasәti
“Qonşunu müflislәşdir” siyasәti
Artan beynәlxalq ticarәt
Qlobal inflyasiya sәbәb olan yeni qızıl yataqlarının kәşfi
Dünyada qızıl tәklifinin yetәrli olmaması

237 Aşağıdakılardan hansı pulun funksiyası deyil?

•

Dünya pulu
Kapital
Dәyәr ölçüsü
Tәdavül vasitәsi
Tәdiyyә vasitәsi

238 Qızıl paritet, valyuta mübadilә münasibәtlәrinin aşağıdakı sistemi zamanı mövcud idi:

•

Paris valyuta sistemi
Yamayka valyuta sistemi
Heç zaman mövcud olmayıb
Genuya valyuta sistemi
Bretton Vuds sistemi

239 Qızıl standartın üstünlüyü:

•

Valyuta mәzәnnәlәrinin sәrbәst dәyişmәsi
Tәdiyyә balansına avtomatik düzәliş etmәk imkanı
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Ölkәlәrin müstәqil monetar siyasәt apara bilmәsi

240 Qızıl valyuta standartı sistemindә:

•

Valyuta rolunda rezerv valyutalar çıxış edirdilәr
Bütün cavablar doğrudur
Yalnız dollar qızıla dәyişdirilirdi
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Bütün cavablar yanlışdır
Milli valyutaların qızıl tәminatı yox idi

241 әgәr, ABŞ dolları Avroya görә ucuzlaşarsa:

•

Doğru cavab yoxdur
ABŞın ixrac qiymәti artar
Amerikalılar bir avro üçün daha az pul ödәyәrlәr
Amerika malları avropalılar üçün daha ucuz olar
Avropa malları amerikalılar üçün daha ucuz olar

242 Dolların mәzәnnәsinin qalxması

•

A vә B variantları
Dolların daha az xarici mal alması demәkdir
ABŞda qiymәtlәrin qalxmasına bәrabәrdir
Dolların daha çox xarici mal ala bilmәsidir
İstehlakçı qiymәtinin düşmәsinә bәrabәrdir

243 Aşağıdakılardan hansı, ölkәnin valyutasının mәzәnnәsinin qalxmasına sәbәb ola bilәr?

•

Ölkәnin ticarәt etdiyi ölkәlәrdә inflyasiyanın artması
Xarici ölkәlәrin real faiz dәrәcәsinin artması
Doğru gavab yoxdur
Ölkәnin daxili real faiz dәrәcәsinin azalması
Ölkәdә inflyasiyanın artması

244 әgәr ölkәnin ticarәt kәsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Doğru cavab yoxdur
Ölkә büdcә xәrclәri gәlirlәrdәn daha çoxdur
Ölkәnin ixracatı idxalatından çoxdur
Ölkәnin idxalatı ixracatından çoxdur
Ölkәnin idxalatı ixracatına bәrabәrdir

245 Dolların mәzәnnәsinin qalxması:

•

Dolların daha çox xarici mal alması demәkdir
ABŞda qiymәtlәrin qalxmasına bәrabәrdir
A vә B variantları
İstehlakçı qiymәtinin düşmәsinә bәrabәrdir
Dolların daha az xarici mal alması demәkdir

246 әgәr mәhdudlaşdırıcı fiskal siyasәt real faiz dәrәcәlәrini azaldarsa:

•

Dövlәt istiqrazların qiymәti düşәr
İnflyasiya artar
İşsizlik artar
Ölkәdәn xaricә kapital axını baş verәr
Büdcә kәsiri artar

247 Aşağıda sadalananlardan hansı faktor Bretton Vuds sisteminin iflas etmәsinә sәbәb oldu?

•

ABŞda yüksәk faiz dәrәcәlәri
ABŞın sәrt monetar siyasәti
Yuxarıda sadalananların hamısı
Beynәlxalq iqtisadi dezinteqrasiya
Etibar problemi
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248 Qızıldollar standartının yaradılması

•

Üzәn mübadilә mәzәnnәlәri sistemi mövcud idi
Bütün ölkәlәr qızılı rәsmi xarici ehtiyatlar kimi saxlayırdılar
Heç biri ölkәnin müstәqil monetar siyasәti yox idi
Bütün ölkәlәr dolları rәsmi xarici ehtiyatlar kimi saxlayırdılar
ABŞ, dolları dәyişmәk üçün kifayәt qәdәr qızıl saxlamalı idi

249 Aşağıda sadalananlardan hansı Bretton Vuds müqavilәsinin birbaşa nәticәsi deyil?

•

Qızıldollar standartının yaradılması
Sabit mübadilә mәzәnnәlәri sisteminin yaradılması
Marşall planının yaradılması
Beynәlxalq Valyuta Fondunun yaradılması
Cari hesab kәsirlәri olan ölkәlәrә kreditlәr verilmәsi

250 Avropa Mәrkәzi bankları sistemi avro tәklifini artırarsa, qısa zaman periodunda avro/dollar
münasibәtindә nә baş verәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Avropa faiz dәrәcәsi artacaq vә dolların avro ilә müqayisәdә qiymәti artacaq
Avropa faiz dәrәcәsi artacaq vә dollarn avro ilә müqayisәdә qiymәti düşәcәk
Avropa faiz dәrәcәlәri düşәcәk vә dolların avro ilә müqayisәdә qiymәti artacaq
Avropa faiz dәrәcәlәri düşәcәk vә dolların avro ilә müyisәdә qiymәti düşәcәk

251 AQP (PPP) nәzәriyyәsinin empirik tәsdiqini tapmamasını aşağıda sadalananlardan hansı izah etmir?

•

Azad rәqabәt prinsiplәrinә әmәl etmәmә
Ticarәt maneәlәri
Nәqliyyat xәrclәri
Müxtәlif ölkәlәrdә qiymәt sәviyyәsinin ölçülmәsindә fәrqlәrin mövcud olması
Monetar siyasәtin ayrıayrı ölkәlәrdә fәrqli olması

252 AQP (PPP) әsasında mübadilә mәzәnnәsi modelinә görә, aşağıda sadalananlardan doğru olanı hansıdır?

•

Pul tәklifinin artması ABŞ dollarının ucuzlaşmasına sәbәb olar
ABŞ dollarının tәklifinin artması inflyasiya dәrәcәsinin mütәnasib olaraq artmasına gәtirib çıxarar
ABŞ dollarının tәklifinin artması dolların ucuzlaşmasına gәtirib çıxarır
Pul tәklifinin artması, uzun müddәtdә, ABŞ dollarının bahalaşmasına sәbәb olar
Doğru cavab yoxdur

253 . Tutaq ki, kompüter Avropada 500 Avro, Türkiyәdә isә 2 000 TLdir. әgәr Türk lirәsinin nominal
mәzәnnәsi 1 Avro = 2 TL isә, Türkiyәdә Avronun real mәzәnnәsi nә qәdәrdir?

•

4
2
1
8
0.5

254 әgәr, kompüter Avropada 500 Avro, Türk lirәsinin nominal mәzәnnәsi 1 Avro = 2 TL isә, malın
Türkiyәdәki qiymәti nә qәdәrdir?

•

200 TL
500 TL
250 TL
1 000 TL
750 TL
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255 әgәr televizor ABŞda 500 dollar, Çindә  2.000 yuan isә, alıcılıq qabiliyyәti pariteti әsasında yuanın
mәzәnnәsi nә qәdәr olacaq?

•

1
0,25
2,5
10
4

256 әgәr Azәrbaycan manatının real mәzәnnәsi artarsa:

•

Yuxarıda sadalananların heç biri
Idxal malları Azәrbaycan vәtәndaşları üçün ucuzlaşar
) Azәrbacanın xalis ixracı azalar
Azәrbaycana uzunmüddәtli investisiyalar azalar
Yuxarıda sadalananların hamısı

257 Nә üçün, üzәn valyuta mәzәnnәlәrinin qeyrimüәyyәnliyi artırmasına baxmayaraq, 1973cü ildәn sonra
beynәlxalq ticarәt tәnәzzülә uğramadı?

•

Mәzәnnәlәr ciddi dalğalanmalara mәruz qalmırlar
Qeyrimüәyyәnlik beynәlxalq ticarәtә tәsir etmir
Valyuta mәzәnnәsi proqnozlaşdırılan istiqamәtdә hәrәkәt edir
Beynәlxalq ticarәtә tәsir göstәrәn digәr amillәr var
Mәzәnnә ilә ixracatın hәcmi arasında tәrs mütәnasib asılılıq var

258 Üzәn mәzәnnә rejimindә pula tәlәbin artması nә ilә nәticәlәnәr?

•

Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha az artması
Doğru cavab yoxdur
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha çox artması
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha az azalması
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha çox azalması

259 Üzәn mәzәnnә rejimindә ölkәnin ixracatına tәlәb artımı nә ilә nәticәlәnәr?

•

Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha çox artması
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha çox azalması
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha az artması
Sabit mәzәnnә rejiminә nisbәtәn istehsalın daha az azalması
Doğru cavab yoxdur

260 Aşağıda sadalananlardan hansı fakt 1973cü ildәn sonra dünyada müşahidә olunmur?

•

Beynәlxalq iqtisadi siyasәtin daha yaxşı koordinasiyası
Valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişkәnliyinin artması
Beynәlxalq ticarәtin keyfiyyәtcә yeni artım mәrhәlәsi
Daha yüksәk inflyasiya
Daha yüksәk inteqrasiya

261 Bretton Vuds sisteminin süqutundan sonra ABŞ mәzәnnә rejiminin dominant modeli belә adlanır:

•

İlan
İdarәolunan üzmә
Saf üzmә
Yelkәn
Sürünәn asılılıq

262 Aşağıda sadalananlardan hansı, üzәn valyuta mәzәnnәlәrinin әleyhinә düzgün arqument deyil?
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•

Üzәn valyuta mәzәnnәlәri ölkәlәri maliyyә bazarının dalğalanmalarına hәssas edir
Üzәn valyuta mәzәnnәlәri qeyrimüәyyәnlәklәri artırır
Üzәn valyuta mәzәnnәlәri valyuta möhtәkirliyinә imkan yaradır
Üzәn valyuta mәzәnnәlәri iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafının maliyyә sektorundan geri galmasına şәrait
yaradır
Üzәn valyuta mәzәnnәlәri bәzi ölkәlәrә güzәştli mövqe verir

263 Aşağıda sadalananlardan hansı, üzәn valyuta mәzәnnәlәri üçün doğru deyil?

•

Bu rejim, beynәlxalq ticarәtin sәmәrәliliyini artırır
Hәr ölkә öz valyutasının mәzәnnәsini özü müәyyәnlәşdirir
Üzәn valyuta mәzәnnәlәri monetar siyasәtin müstәqilliyinә icazә verir
Bu mәzәnnә rejimi simmetrikdir
Valyuta mәzәnnәlәri avtomatik stabilizatorlar kimi işlәyir

264 Nisbi AQP (PPP) tәsdiq edir ki, xarici ticarәtin tarazlığının qorunması üçün:

•

İki ölkә arasında nisbi qiymәt sәviyyәsi bir valyuta ilә ifadә olunarkәn eyni olmalıdır
Iki ölkә arasında alıcılıq qabiliyyәti eyni olmalıdır
Iki ölkә arasında inflyasiya dәrәcәlәri eyni olmalıdır
Inflyasiya dәrәcәlәrinin dәyişmәsi mәzәnnәnin faizlә dәyişmәsi ilә eyni olmalıdır
Inflyasiya dәrәcәlәrinin dәyişmәsi bank faizlәrinin nisbәti ilә eyni olmalıdır

265 Real faiz dәrәcәsi:

•

Nominal faiz dәrәcәsinin qiymәt indeksinә bölünmәsindәn alınan qismәt
Nominal faiz dәrәcәsi ilә nominal mәzәnnә arasındakı fәrq
Nominal faiz dәrәcәsi ilә inflyasiya indeksi arasındakı fәrq
Nominal faiz dәrәcәsinin inflyasiya indeksinә bölünmәsindәn alınan qismәt
Nominal faiz dәrәcәsinin nominal mәzәnnәyә bölünmәsindәn alınan qismәt

266 Etibar problemi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Rәqabәt devalvasiyasının olmayacağına inamsızlıq
ABŞın qızılın dollarla qiymәtinin dәyişmәz saxlaya bilәcәyinә inamın olmaması
BVFnin cari hesab kәsirlәri olan ölkәlәrә yardım edәcәyinә etimadın olmaması
Bütün ölkәlәrin sabit mәzәnnәni tәmin edәcәklәrinә etimadın olmaması

267 Bretton Vuds sistemi zamanı ABŞda inflyasiyanın sәviyyәsinin artması nәyә sәbәb olurdu?

•

Qızılın ABŞ dollarına qarşı ucuzlaşmasına
Digәr valyutalara qarşı ABŞ dollarının ucuzlaşmasına
ABŞ dollarına qarşı digәr valyutaların dәyәrinin azalmasına
Öz valyutalarını dollara görә meyarlandıran ölkәlәrdә inflyasiyaya
Öz valyutalarını qızıla görә meyarlandıran ölkәlәrdә inflyasiyaya

268 ОPЕKin yaranma tarixi:

•

1955ci il
1948ci il
1998ci il
1960cı il
1980ci il

269 Bеynәlxalq ticarәtdә sığortalanan әsas risklәr: (Doğru оlmayanı göstәrin)
Kоmmеrsiya
Tехniki

•
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•

Siyasi
Valyuta
İnvеstisiya

270 Birja mallarının özәlliklәri (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

Malların hımcinsliliyi
Tәlәb vә tәklifin kütlәviliyi
Tәlәb vә tәklifin prоqnоzlaşdırılabilәn olması
Qiymәt sabitliyi
Malların tеz хarab оlmaması

271 Hansı müqavilәlәr bеynәlxalq birjalarda tәtbiq olunmur?

•

Füçеrs
Rеal
Spоt
Tәcili
Bartеr

272 Dividend nәdir?

•

Dilerlәrin gәliri
Şirkәt mülkiyyәtindә payın olduğunu tәsdiq edәn sәnәd
Qiymәtli kağızların alış vә satışı üçün müştәrinin brokerә ödәdiyi vәsait
Qiymәtli kağızların sahibinә ödәnilәcәk olan mәblәği tәsdiq edәn sәnәd
Sәhmdarların qәrarı ilә sәhm sahiblәrinә ödәnilәn mәnfәәt payı

273 Aşağıda sadalananlardan hansı, beynәlxalq ticarәtin әsas metodlarından biri deyil?

•

Beynәlxalq birjalar vә hәrraclar
Klirinq
Qarşılıqlı ticarәt
İdxal
İxrac

274 әsasәn idxal әmәliyyatları ilә mәşğul olan vә satıcı hüququnun verilmәsi müqavilәsi әsasında fәaliyyәt
göstәrәn hüquqi şәxslәr necә adlanırlar?

•

Agent
Broker
Makler
Topdancı
Distribütor

275 Aşağıda sadalananlardan hansı beynәlxalq bazar infrastrukturuna aid deyil?

•

Kommunikasiya
Nәqliyyat
İnternet
Qloballaşma
Kommunal xidmәtlәr

276 Dünya iqtisadi әlaqәlәrinin beynәlmilәllәşmәsi prosesinin әn yüksәk forması nәdir?

•

Qloballaşma
İnhisarlaşma
Diversifikasiya
Liberallaşma
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İnteqrasiya

277 Aşağıda sadalananlardan hansı, qloballaşma prosesini şәrtlәndirәn faktor deyil?

•

İqtisadi
İstehsaltexniki
Sosial
Siyasi
Ekoloji

278 Transmilli maliyyәsәnaye qrupu nәdir?

•

Bir neçә şirkәtin maliyyә vә istehsal resurslarının birlәşmәsi
Bütün cavablar yanlışdır
Transmilli şirkәtlәrin vә transmilli bankların inteqrasiyalanmış birliyi
Bir sıra sәnaye şirkәtlәri vә maliyyә tәşkilatlarının birliyi
Beynәlxalq iqtisadi vә maliyyә tәşkilatlarının birliyi

279 Aşağıda sadalananlardan hansı, dünya iqtisadiyyatında әn vacib müasir tendensiyadır?

•

Qloballaşma
Regionlaşma
Transmillilәşmә
İnteqrasiya
Beynәlmilәllәşmә

280 İnkişaf etmiş ölkәlәrin müasir dünya ixractında payı nә qәdәrdir?

•

40%
20%
90%
50%
70%

281 Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

İstehsalın beynәlmilәllәşmәsinin dәrinlәşmәsi
Sahibkarlıq fәaliyyәtinә dövlәt tәsirinin artması
Qlobal ekoloji problemlәrin artması
Kapitalın beynәlmilәllәşmәsinin artırılması
Beynәlxalq әmәk miqrasiyasının artırılması;

282 19922010cu illәrdә MDB ölkәlәri arasında qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrin hәcmi:

•

Artmışdır
Dalğalanır
Artmaqda davam edir
Eyni qalmışdır
Kәskin azalmışdır

283 Azәrbaycan Respublikası:

•

ÜTTyә üzvlük tәklifini rәdd edib
ÜTTnin üzvüdür
ÜTTnin xüsusi imtiyazlarından istifadә edir
ÜTTnin üzvü deyil
ÜTTnin müvәqqәti üzvüdür

284 GATT nәdir?
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•

Mal vә xidmәtlәrin ticarәti üzrә әsas saziş
Malların ticarәti üzrә qlobal assosiasiya
Tariflәr vә ticarәt üzrә baş assosiasiya
Tariflәr vә ticarәt üzrә baş saziş
Malların ticarәti vә nәqliyyatı üzrә baş saziş

285 GATT vә ÜTT arasında fәrq nәdir?

•

GATT – ÜTTnin yeni adıdır
ÜTT geniş әhatә dairәsinә sahib, daha formal tәşkilatdır
GATT geniş әhatә dairәsinә sahib, daha formal tәşkilatdır
ÜTT – GATTn yeni adıdır
GATT çoxtәrәfli beynәlxalq sazişdir, ÜTT isә onun әsasında qurulmuş beynәlxalq tәşkilat

286 GATTÜTTnin danışıqlarınınhansı raundunda sәrhәd tariflәrin azaldılmasına nail olmundu?

•

Kemp Devid müqavilәsi
Kioto sazişi
Uruqvay raundu
Tokio raundu
Kennedi raundu

287 GATTÜTTnin tәlәbi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Tariflәrә icazә verilmir
Tariflәr 1%dәn çox ola bilmәz
İdxal kvotaları azaldıla bilmәz
Ixrac subsidiyalarına icazә verilmir
Ixrac subsidiyaları 2%dәn çox ola bilmәz

288 Monopoliya, aşağıdakı kimi fәaliyyәt göstәrәn bazar strukturudur:

•

Eyni malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyәti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyәti
Azsaylı firmaların bazarda rәqabәti
Oxşar malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti

289 Oligopoliya, aşağıdakı kimi fәaliyyәt göstәrәn bazar strukturudur:

•

Eyni malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyәti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyәti
Azsaylı firmaların bazarda rәqabәti
Oxşar malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti

290 Tәklif vә tәlәb әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsi necә adlanır?

•

Müvazinәt qiymәti
Tәklifin tәminatı
Tәklifin elastikliyi
Tәlәbin elastiklikliyi
Müvazinәt nöqtәsi

291 Mal vә xidmәtlәr bazarında tarazlıq varsa, demәli:

•

Texnologiya sәviyyәsi tәdricәn dәyişir
Tәklif tәlәbdәn çoxdur
Tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәrdir
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Tәlәb tәklifdәn çoxdur
Qiymәt, dәyәrin mәnfәәtlә cәmindәn alınır

292 Qiymәtinin artması ilә alınan malların miqdarının azalmasını göstәrәn iqtisadi qanun necә adlanır?

•

Tәlәb
Marjinal fayda
Elastiklik
Rәqabәt
Tәklif

293 Qazanılmış üstünlük nәdir?

•

Daxili bazarın xarici rәqabәtdәn qorunması mәqsәdi ilә tarif vә qeyritarif alәtlәrin tәtbiqi ilә aparılan dövlәt
siyasәti
Ölkә daxilindә bir malın digәr mallarla müqayisәdә daha az әvәzolunan mәsrәflәrlә istehsal etmәk qabiliyyәti
Ölkәnin digәr ölkәlәrlә müqayisәdә eyni malı daha effektiv istehsal etmә qabiliyyәti
İnkişaf etmiş texnologiya, istehsalın daha sәmәrәli tәşkili vә işçilәrin kvalifikasiyalarının artırılması hesabına,
ölkәnin malları daha effektiv istehsal etmә qabiliyyәti
Daha sәmәrәli iqlim şәraiti vә ya xüsusi tәbii ehtiyatların sayәsindә ölkәnin müәyyәn malı daha effektiv istehsal
etmәk qabiliyyәti

294 Tәbii üstünlük nәdir?

•

Daxili bazarın xarici rәqabәtdәn qorunması mәqsәdi ilә tarif vә qeyritarif alәtlәrin tәtbiqi ilә aparılan dövlәt
siyasәti
Ölkә daxilindә bir malın digәr mallarla müqayisәdә daha az әvәzolunan mәsrәflәrlә istehsal etmәk qabiliyyәti
Ölkәnin digәr ölkәlәrlә müqayisәdә eyni malı daha effektiv istehsal etmә qabiliyyәti
İnkişaf etmiş texnologiya, istehsalın daha sәmәrәli tәşkili vә işçilәrin kvalifikasiyalarının artırılması hesabına,
ölkәnin malları daha effektiv istehsal etmә qabiliyyәti
Daha sәmәrәli iqlim şәraiti vә ya xüsusi tәbii ehtiyatların sayәsindә ölkәnin müәyyәn malı daha effektiv istehsal
etmәk qabiliyyәti

295 Aşağıdakılardan hansı, beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarına aid deyil?

•

Mal alınması
Saziş
Kompensasiya әmәliyyatı
Malların xarici alıcıya mәrkәzlәşdirilmiş çatdırılması
Mal mübadilәsi

296 Aşağıda sadalananlardan hansı, beynәlxalq bazar tәdqiqatlarının mәrhәlәsi deyil?

•

Problem müәyyәnlәşdilmәsi
Tәşkilati strukturunun formalaşdırılması
Hesabatın hazırlanması vә tәqdimat
Tәdqiqat planının hazırlanması
Zәruri mәlumatın toplanması

297 Aşağıda sadalananlardan hansı, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün tipik xüsusiyyәt deyil?

•

Kapital bazarrının zәif inkişaf etmәsi
İdarәolunan dövlәt iqtisadiyyatı tәcrübәsi
Korrupsiyanın yüksәk sәviyyәdә olması
Ticari mәhdudiyyәtlәr
Yüksәk inflyasiya tәcrübәsi

298 Aşağıda sadalananlardan hansı faktor 1980ci illәrin borc böhranınin yaranma sәbәblәrindәndir?
Yuxarıda sadalananların hamısı
Dünya faiz dәrәcәlәrinin azalması
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•

Dünyada mәcmu tәlәbin artması
Dolların kәskin dәyәr itirmәsi
Xammal qiymәtlәrinin düşmәsi

299 Coğrafi autsorsinq nәdir?

•

İxracatın subsidiyalar vasitәsi ilә reallaşdırılması
Firmanın öz mallarını ölkә daxilindә deyil, xaricdә satması
Malların mәnşә ölkәsinin bәlli olmaması
Firmaların ölkә daxilindә istehsal olunmuş mallara nisbәtәn idxal mallarına üstünlük vermәsi
Şirkәtlәrin öz istehsalatlarının bir hissәsinin ölkә xaricindә reallaşdırması

300 Autsorsinq nәdir?

•

Firmaların ölkә daxilindә istehsal olunmuş mallara nisbәtәn idxal mallarına üstünlük vermәsi
Malların mәnşә ölkәsinin bәlli olmaması
İxracatın subsidiyalar vasitәsi ilә reallaşdırılması
Firmanın öz mallarını ölkә daxilindә deyil, xaricdә satması
Şirkәtlәrin öz istehsalatlarının bir hissәsinin digәr şәxslәrә hәvalә etmәsi

301 Dünyanın müasir tәsәrrüfat sisteminin әsas xüsusiyyәtlәri:

•

İerarxiyalılıq
Çoxelementlilik
Bütövlük
Strukturluluq
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı

302 2ci Dünya müharibәsindәn sonrakı ABŞın xarici ticarәti nә ilә sәciyyәlәnir?

•

Bütün cavablar doğrudur
İxrac vә idxal ABŞ ÜDMin böyük hissәsini tәşkil etdi
İxracat idxalatdan cox idi
İdxalat ixracatdan çox idi
İxrac vә idxalın ÜDMdә payı әhәmiyyәtli dәrәcәdә artdı

303 әgәr bazar öz strukturuna görә inhisar bazarıdırsa, bu o demәkdir ki:

•

Bütün cavablar doğrudur
İnhisarçı, unikal mәhsul istehsalçısı olaraq, lisenziyalaşdırılmış fәaliyyәtlә mәşğuldur
Әvәzedicisi olmayan malın yalnız bir satıcısı var
Sektora giriş qapalıdır
İnhisarçı rәqabәt ancaq differensiyasiyalaşmış mәhsul bazarında mövcuddur

304 Mükәmmәl rәqabәt şәraitindә: (Doğru olmayan cavabı qeyd edin)

•

Bazarda sәrbәst qiymәtәmәlәgәlmә mexanizmi işlәyir
Firmaların heç biri bazar qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir göstәrә bilmir
Bir neçә firma bazarın әhәmiyyәtli hissәsinә nәzarәt edir
Çox sayda firma standart mәhsullar istehsal edir
Bazarda çoxsaylı firma identik mallar satır

305 Porter rombu nun komponentlәri birbirlәrini qarşılıqlı olaraq:

•

Heç bir qarşılıqlı tәsir yoxdur
Cәzb edirlәr
İtәlәyirlәr
Zәiflәdirlәr
Güclәndirirlәr
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306 Daxili tәlәbin hansı keyfiyyәti ölkәnin mәssisәlәrinin rәqabәt üstünlüklәrini tәmin edir?

•

Alıcılar arasında rәqabәt mühitinin olması
Monopsoniya mühiti
Alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәk olması
Alıcılıq gabiliyyәtinin aşağı olması
Alıcıların hәssas vә tәlәbkar olması

307 Qohum vә yaxın sahәlәrin coğrafi yaxınlığı hansı mübadilә üçün şәrait yaradır?

•

Әmәk
Barter
Pulәmtәә
İnformasiya
Xammal

308 Dünya bazarında ölkәnin rәqabәt üstünlüyünü şәrtlәndirәn parametrlәrin qarşılıqlı әlaqәsini göstәrәn
sxem necә adlanır?

•

“Körpü düzlәndirmә”
“Maleviç kvadratı”
“Bermud üçbucağı”
Porter rombu
“Kruqman çevrәsi”

309 Amillәrin bolluğu, özlüyündә ölkәyә rәqabәt üstünlüyü qazandırmır fikri kimә mәxsusdur?

•

P. Kruqman
M. Porter
T. Rıbçinski
K. Marks
S. Bryu

310 Maykl Porterә görә, dünya bazarında ölkәnin rәqabәt üstünlüyünü şәrtlәndirәn neçә әlavә parametr
mövcuddur?

•

6
3
4
5
2

311 Ölkәnin rәqabәt üstünlüklәrini şәrtlәndirәn әlavә parametrlәr hansılardır?

•

Doğru cavab yoxdur
Tәsadüfi hadisәlәr, hökumәtin siyasәti
Torpaq, kapital, әmәk, sahibkarlıq qabiliyyәti
Amillәrin şәraiti, tәlәb şәraiti, firmaların strategiyası, strukturu vә rәqabәti,
Dövlәt, biznes, ailә tәsәrrüfatları

312 Ölkәnin rәqabәt üstünlüklәrini şәrtlәndirәn әsas parametrlәr hansılardır?

•

Amillәrin şәraiti, tәlәb şәraiti, firmaların strategiyası, strukturu vә rәqabәti,
Torpaq, kapital, әmәk, sahibkarlıq qabiliyyәti
Doğru cavab yoxdur
Tәsadüfi hadisәlәr, hökumәtin siyasәti
Dövlәt, biznes, ailә tәsәrrüfatları

313 M. Porterin rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsini hansı tanınmış iqtisadçı tәnqid edir?
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•

J. Stiqlis
P. Kruqman
F. Fukuyama
T. Levitt
İ. Ansoff

314 Ölkә firmalarının strategiyası, strukturu vә rәqabәti hansı sahәdә daha effektivdir?

•

Maliyyә sektoru
Vәtәdaşların yüksәk dәyәr verdiyi sahәlәrdә
Xidmәt
Yeni texnologiyalar
Sәnaye

315 Qohum vә yaxın sahәlәrin xarakteri nә demәkdir?

•

Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Ölkәdә dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәti olan qohum vә ya yaxın sahәlәrin mövcudluğu
Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
Sahә tәrәfindәn tәklif edilәn mәhsul vә xidmәtlәrә daxili bazarda olan tәlәb
Ölkәdә mövcud firmaların fәaliyyәtini müәyyәn edәn şәrait vә daxili bazarda rәqabәtin xarakteri

316 Firmalarının strategiyası, strukturu vә rәqabәti nә demәkdir?

•

Ölkәdә dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәti olan qohum vә ya yaxın sahәlәrin mövcudluğu
Sahә tәrәfindәn tәklif edilәn mәhsul vә xidmәtlәrә daxili bazarda olan tәlәb
Ölkәdә mövcud firmaların fәaliyyәtini müәyyәn edәn şәrait vә daxili bazarda rәqabәtin xarakteri
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu

317 M. Porterin rәqabәt üstünlüklәri nәzәriyyәsinә P. Kruqmanın әsas iradı nәdir?

•

Verilәnlәr dinamik deyillәr
Tәdqiqatlar mәhdud sayda әmtәәlәr üzәrindә aparılmışdır
Bütün cavablar döğrudur
Ölkәlәrin tәdqiq olunması üçün firmalara xas metodikalar tәtbiq olunmuşdur
Tәdqiqatlar mәhdud sayda ölkәlәr üzәrindә aparılmışdır

318 Tәlәb şәraiti nәdir?

•

Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
Sahә tәrәfindәn tәklif edilәn mәhsul vә xidmәtlәrә daxili bazarda olan tәlәbin sәviyyәsi
Ölkәdә mövcud firmaların fәaliyyәtini müәyyәn edәn şәrait vә daxili bazarda rәqabәtin xarakteri
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Ölkәdә dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәti olan qohum vә ya yaxın sahәlәrin mövcudluğu

319 Amillәrin şәraiti nәdir?

•

Ölkәdә mövcud firmaların fәaliyyәtini müәyyәn edәn şәrait vә daxili bazarda rәqabәtin xarakteri
Sahә tәrәfindәn tәklif edilәn mәhsul vә xidmәtlәrә daxili bazarda olan tәlәb
Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Ölkәdә dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәti olan qohum vә ya yaxın sahәlәrin mövcudluğu

320 ÜTTnin mübahisәlәrin hәllini tәnzimlәyәn qayda vә proseduralar haqqında razılaşması (URPGSD)
sistemi nәdir?

•

ÜTTyә daxil olan bütün çoxtәrәfli sazişlәr üzrә mübahisәlәrin hәllinin vahid sistemi
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Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur
Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

321 Ümumi qәbul olunmuş mühasibat uçotu sistemi (GAAP) nәdir?

•

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya vә terminologiyasından istifadә edәn beynәlxalq
mühasibat uçotu sistemi
Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur
Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

322 Tranzit azadlığı nәdir?

•

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya vә terminologiyasından istifadә edәn beynәlxalq
mühasibat uçotu sistemi
Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur
Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

323 Azәrbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturası ÜTT harmonlaşdırılmış
sisteminә necә uyğunlaşdırılıb?

•

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya vә terminologiyasından istifadә edәn beynәlxalq
mühasibat uçotu sistemi
Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur
Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

324 Harmonlaşdırılmış sistem (HS) nәdir?

•

Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya vә terminologiyasından istifadә edәn beynәlxalq
mühasibat uçotu sistemi
Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur
Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

325 ÜTTnin kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәrinin ümumi lәğvi prinsipinin әsas tәlәbi:
Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya vә terminologiyasından istifadә edәn beynәlxalq
mühasibat uçotu sistemi
Azәrbaycanın Xarici İqtisadi Fәaliyyәtinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarәsi
harmonlaşdırılmış sistemin koduna uyğundur

•
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•

Әgәr dövlәt idxal vә ya ixracı mәhdudlaşdırmaq istәyirsә, dövlәtin bunu heç bir digәr vasitәlәrlә deyil, yalnız
gömrük rüsumları vә yığımlarının kömәyilә etmәk hüququ vardır
Malların tәsviri vә kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi
Malların son tәyin olunmuş mәntәqәyә çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digәr üzvünün әrazisindәn maneәsiz
keçirilmәsi üzrә verilmiş hüquq

326 Beşinci qrup Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri hansılardır?

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün daha uzun keçid dövrünә imkan verәn şәrtlәr
Bazara çıxış vasitәsilә artan ticarәt imkanlarına çalışan şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlәrinә ehtiyac duyan şәrtlәr
Ticarәt tәdbirlәrinin idarә edilmәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qayda vә intizamda çevikliyә imkan
verәn şәrtlәr
Texniki yardım üçün olan şәrtlәr

327 Dördüncü qrup Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri hansılardır?

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün daha uzun keçid dövrünә imkan verәn şәrtlәr
Bazara çıxış vasitәsilә artan ticarәt imkanlarına çalışan şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlәrinә ehtiyac duyan şәrtlәr
Ticarәt tәdbirlәrinin idarә edilmәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qayda vә intizamda çevikliyә imkan
verәn şәrtlәr
Texniki yardım üçün olan şәrtlәr

328 İkinci qrup Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri hansılardır?

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün daha uzun keçid dövrünә imkan verәn şәrtlәr
Bazara çıxış vasitәsilә artan ticarәt imkanlarına çalışan şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlәrinә ehtiyac duyan şәrtlәr
Ticarәt tәdbirlәrinin idarә edilmәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qayda vә intizamda çevikliyә imkan
verәn şәrtlәr
Texniki yardım üçün olan şәrtlәr

329 Birinci qrup Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri hansılardır?

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün daha uzun keçid dövrünә imkan verәn şәrtlәr
Bazara çıxış vasitәsilә artan ticarәt imkanlarına çalışan şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlәrinә ehtiyac duyan şәrtlәr
Ticarәt tәdbirlәrinin idarә edilmәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qayda vә intizamda çevikliyә imkan
verәn şәrtlәr
Texniki yardım üçün olan şәrtlәr

330 Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri (S and D) neçә qrup üzrә tәsniflәşdirilir?

•

11
7
5
3
9

331 Günәşin batması haqqında maddә nәdir?

•

Sazişin müvafiq norması vә ya onun müәyyәn etdiyi tәdbirlәr müәyyәn olunmuş zaman müddәtinin keçmәsi ilә
avtomatik olaraq öz fәaliyyәtini dayandırmasını göstәrәn saziş müddәası
Heç bir tәrәf öz әrazisinә qanuni qaydada idxal edilәn hәr hansı mәhsula qarşı diskriminasiya vә ya düşmәnçilik
münasibәti göstәrә bilmәz
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi
ÜTT üzvü olan bir dövlәt tәrәfindәn digәr dövlәtin malı, xidmәti vә ya xidmәt tәdarükçüsünә verdiyi istәnilәn
güzәşt vә ya imtiyaz dәrhal vә şәrtsiz olaraq digәr ÜTT üzvlәrinә dә aid edilir
Әtraf mühitin qorunması ilә bağlı olan ticarәt tәdbirlәrinә münasibәtdә ÜTTnin әsas
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332 әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәri üzrә ÜTT qaydalarına nәzaәti tәmin edәn orqan:

•

Baş Katiblik
Ticarәt vә Ekologiya üzrә Daimi Komitә
GATT1994
GATT1947
Nazirlәr Konfransı

333 әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәri üzrә ÜTT qaydaları:

•

Sazişin müvafiq norması vә ya onun müәyyәn etdiyi tәdbirlәr müәyyәn olunmuş zaman müddәtinin keçmәsi ilә
avtomatik olaraq öz fәaliyyәtini dayandırmasını göstәrәn saziş müddәası
Heç bir tәrәf öz әrazisinә qanuni qaydada idxal edilәn hәr hansı mәhsula qarşı diskriminasiya vә ya düşmәnçilik
münasibәti göstәrә bilmәz
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi
ÜTT üzvü olan bir dövlәt tәrәfindәn digәr dövlәtin malı, xidmәti vә ya xidmәt tәdarükçüsünә verdiyi istәnilәn
güzәşt vә ya imtiyaz dәrhal vә şәrtsiz olaraq digәr ÜTT üzvlәrinә dә aid edilir
Әtraf mühitin qorunması ilә bağlı olan ticarәt tәdbirlәrinә münasibәtdә ÜTTnin әsas prinsipidir

334 әn әlverişli rejimin (әәR) tәtbiqi mexanizmi:

•

Sazişin müvafiq norması vә ya onun müәyyәn etdiyi tәdbirlәr müәyyәn olunmuş zaman müddәtinin keçmәsi ilә
avtomatik olaraq öz fәaliyyәtini dayandırmasını göstәrәn saziş müddәası
Heç bir tәrәf öz әrazisinә qanuni qaydada idxal edilәn hәr hansı mәhsula qarşı diskriminasiya vә ya düşmәnçilik
münasibәti göstәrә bilmәz
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi
ÜTT üzvü olan bir dövlәt tәrәfindәn digәr dövlәtin malı, xidmәti vә ya xidmәt tәdarükçüsünә verdiyi istәnilәn
güzәşt vә ya imtiyaz dәrhal vә şәrtsiz olaraq digәr ÜTT üzvlәrinә dә aid edilir
Әtraf mühitin qorunması ilә bağlı olan ticarәt tәdbirlәrinә münasibәtdә ÜTTnin әsas

335 Diskriminasiyasız rejim nәdir?

•

Sazişin müvafiq norması vә ya onun müәyyәn etdiyi tәdbirlәr müәyyәn olunmuş zaman müddәtinin keçmәsi ilә
avtomatik olaraq öz fәaliyyәtini dayandırmasını göstәrәn saziş müddәası
Heç bir tәrәf öz әrazisinә qanuni qaydada idxal edilәn hәr hansı mәhsula qarşı diskriminasiya vә ya düşmәnçilik
münasibәti göstәrә bilmәz
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi
ÜTT üzvü olan bir dövlәt tәrәfindәn digәr dövlәtin malı, xidmәti vә ya xidmәt tәdarükçüsünә verdiyi istәnilәn
güzәşt vә ya imtiyaz dәrhal vә şәrtsiz olaraq digәr ÜTT üzvlәrinә dә aid edilir
Әtraf mühitin qorunması ilә bağlı olan ticarәt tәdbirlәrinә münasibәtdә ÜTTnin әsas

336 Antidempinq Mәcәllәsi hansı tәdbiri nәzәrdә tutur?

•

Dempinqә qarşı hüquqi vә prosedur qaydalar toplusu
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi

337 Antidempinq Mәcәllәsi nәdir?

•

Dempinqә qarşı hüquqi vә prosedur qaydalar toplusu
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Malların dempinq qiymәti üzrә satışını neytrallaşdırmaq mәqsәdilә antidempinq rüsumunun tәtbiqi

338 ÜTT qaydalarına әsasәn, әdalәtsiz (vicdansız) ticarәt praktikasına nә aiddir?

•

Subsidiyaların uyğunsuz vә ya qeyriqanuni istifadәsi vә ya dempinq qiymәtlәrlә mәhsul ixracı
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•

Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Standartlaşdırma üzrә milli orqanlara milli standartlar üçün әsas kimi beynәlxalq standartlardan istifadә etmәyi vә
ÜTT üzvü ölkәlәrdәn beynәlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etmәyi

339 Vicdanlı praktika mәcәllәsi nәyi tәlәb edir?

•

Subsidiyaların uyğunsuz vә ya qeyriqanuni istifadәsi vә ya dempinq qiymәtlәrlә mәhsul ixracı
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Standartlaşdırma üzrә milli orqanlara milli standartlar üçün әsas kimi beynәlxalq standartlardan istifadә etmәyi vә
ÜTT üzvü ölkәlәrdәn beynәlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etmәyi

340 Şәffaflıq nәdir?

•

Subsidiyaların uyğunsuz vә ya qeyriqanuni istifadәsi vә ya dempinq qiymәtlәrlә mәhsul ixracı
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Standartlaşdırma üzrә milli orqanlara milli standartlar üçün әsas kimi beynәlxalq standartlardan istifadә etmәyi vә
ÜTT üzvü ölkәlәrdәn beynәlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etmәyi

341 ÜTT standartlarına nә aiddir?

•

Subsidiyaların uyğunsuz vә ya qeyriqanuni istifadәsi vә ya dempinq qiymәtlәrlә mәhsul ixracı
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Standartlaşdırma üzrә milli orqanlara milli standartlar üçün әsas kimi beynәlxalq standartlardan istifadә etmәyi vә
ÜTT üzvü ölkәlәrdәn beynәlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etmәyi

342 Standart nәdir?

•

Subsidiyaların uyğunsuz vә ya qeyriqanuni istifadәsi vә ya dempinq qiymәtlәrlә mәhsul ixracı
Hüquqi aktlara, inzibati qayda vә әnәnәlәrә, ümumi tәyinatlı mәhkәmә qәrarlarına, elәcә dә beynәlxalq hüquqi
aktlara münasibәtә aid olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün әlçatan olması vә aşkarlığı
Başqa obyektlәrlә müqayisә etmәk üçün әsas kimi qәbul edilәn norma, nümunә, etalon
Әn әlverişli rejim vә milli rejim dә daxil olmaqla, ÜTTnin әsas hüquqi normaları
Standartlaşdırma üzrә milli orqanlara milli standartlar üçün әsas kimi beynәlxalq standartlardan istifadә etmәyi vә
ÜTT üzvü ölkәlәrdәn beynәlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etmәyi

343 Üçüncü qrup Xüsusi vә Diferensial Rejim Şәrtlәri hansılardır?

•

Texniki yardım üçün olan şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün daha uzun keçid dövrünә imkan verәn şәrtlәr
Ticarәt tәdbirlәrinin idarә edilmәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qayda vә intizamda çevikliyә imkan
verәn şәrtlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlәrinә ehtiyac duyan şәrtlәr
Bazara çıxış vasitәsilә artan ticarәt imkanlarına çalışan şәrtlәr

344 E qrupu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Çatdırılma yükgöndәrәn tәrәfindәn tәmin edilir
Mal yükgöndәrәnin anbarında tәhvil edilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilmir
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Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilir
Mal yükü qәbul edәnin anbarında tәhvil edilir

345 F qrupu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Çatdırılma yükgöndәrәn tәrәfindәn tәmin edilir
Mal yükgöndәrәnin anbarında tәhvil edilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükalan tәrәfindәn ödәnilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilir
Mal yükü qәbul edәnin anbarında tәhvil edilir

346 C qrupu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Çatdırılma yükgöndәrәn tәrәfindәn tәmin edilir
Mal yükgöndәrәnin anbarında tәhvil edilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükalan tәrәfindәn ödәnilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilir
Mal yükü qәbul edәnin anbarında tәhvil edilir

347 D qrupu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Çatdırılma yükgöndәrәn tәrәfindәn tәmin edilir
Mal yükgöndәrәnin anbarında tәhvil edilir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilmir
Әsas yükdaşıma xәrclәri yükgöndәrәn tәrәfindәn ödәnilir
Mal yükü qәbul edәnin anbarında tәhvil edilir

348 TIR konvensiyası nә zaman imzalanmışdır?

•

2002
1975
1953
1948
1982

349 TIR konvensiyası harada imzalanmışdır?

•

Vaşington
Cenevrә
Doha
NyuYork
Moskva

350 TIR konvensiyası hansı beynәlxalq tәşkilatın tәşәbbüsü ilә imzalanmışdır?

•

Avropa Birliyi
Dünya Bankı
Beynәlxalq Ticarәt Palatası
ÜTT
BMT

351 TIR konvensiyasına hazırda neçә ölkә qoşulmuşdur?

•

9
14
32
57
68
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352 TIR konvensiyası hansı mәqsәdlә imzalanmışdır?

•

Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә qarşılıqlı olaraq müәyyәn hüquqları vermәk
Aralıq sәrhәd gömrük mәntәqәlәrindәn rüsumsuz keçmәk vә gömrük nәzarәtindәn azad olmaq
Avtomobillәrlә beynәlxalq yükdaşımalar zamanı inzibati formallıqları sadәlәşdirmәk vә asanlaşdırmaq
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrini qorunmaq

353 Carnet TIR kitabçası ilә hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәsi hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

Aralıq sәrhәd gömrük mәntәqәlәrindә gömrük nәzarәtindәn azad olmaq
Gömrük nәzarәtindәn azad olmaq
Aralıq sәrhәd gömrük mәntәqәlәrindәn rüsumsuz keçmәk
Gömrük mәntәqәlәrindәn rüsumsuz keçmәk vә gömrük nәzarәtindәn azad olmaq
Aralıq sәrhәd gömrük mәntәqәlәrindәn rüsumsuz keçmәk vә gömrük nәzarәtindәn azad olmaq

354 Azәrbaycan TIR konvnsiyasına:

•

Bütün cavablar doğrudur
Üzvlüyә namizәddir
Qoşulmuşdur
Qoşulmamışdur
Doğru cavab yoxdur

355 Hava nәqliyyatının azadlığı hansı hüquqi bazada tәnzimlәnir?

•

ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәrlә
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә qarşılıqlı olaraq müәyyәn hüquqların verilmәsi
GATS normalarına uyğundur
TRİPS üzrә Saziş

356 Hava nәqliyyatının azadlığını tәnzimlәyәn sazişlәrin predmeti nәdir?

•

ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәrlә
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә qarşılıqlı olaraq müәyyәn hüquqların verilmәsi
GATS normalarına uyğundur
TRİPS üzrә Saziş

357 Hava nәqliyyatının azadlığını tәnzimlәyәn sazişlәrin әsas müddәaları:

•

GATT normalarına uyğun deyil
Hava sәrnişin vә yük daşımaları normalarına uyğun deyil
Hava sәrnişin vә yük daşımaları normalarına uyğundur
GATS normalarına uyğundur
GATT normalarına uyğundur

358 TIR konvensiyası qaydaları ilә beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbiq olunan sәnәd necә adlanır?

•

Carnet TIR
İnvoys
Konosament
Qaimә
CMR

359 İnkoterms 2010 müәyyәnlәşdirilmiş terminlәr neçә qrupa ayrılır?
9
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•

2
4
3
6

360 İnkoterms 2010 neçә termini müәyyәnlәşdirir?

•

11
2
5
8
10

361 İnkoterms 2010 nә zaman qüvvәyә münmüşdir?

•

11 sentyabr 2001
30 avqust 2002
18 fevral 1979
1 yanvar 2011
25 dekabr 2006

362 Beynәlxalq yükdaşımalarda tәtbiq olunan müasir ticari terminlәr toplusu hansıdır?

•

“İnkoterms 2009”
“İnkoterms 2010”
“İnkoterms 2011”
“İnkoterms 1963”
“İnkoterms 1977”

363 Beynәlxalq yükdaşımalarda ticari terminlәrin dәqiq ifadә olunması mәqsәdi ilә Beynәlxalq Ticarәt
Palatası 1936cı ildә hansı qaydaları tәsdiq etmişdir?

•

“İnkoterms 1977”
“İnkoterms 1936”
“İnkoterms 2010”
“İnkoterms 1963”
“İnkoterms 2009”

364 İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Şura saxta mallarla beynәlxalq ticarәtlә bağlı
olan münaqişәlәrin yaranmasının aradan qaldırılması mәsәlәlәri ilә:

•

Döğru cavab yoxdur
Mәşğul olur
Ancaq münaqişәlәrin statistik uçotunu aparır
Münaqişәlәrin statistik uçotunu aparmır
Mәşğul olmur

365 TRİPS üzrә Sazişin әn mühüm yeniliyi nәdir?

•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması üzrә razılaşdırıcı proseduralar
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması üzrә milli mexanizmlәrin yaradılması öhdәliyi
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma prosedurlaının yaradılması
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәr
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması

366 TRİPS üzrә Sazişin yeddinci hissәsi nәyә hәsr olunub?
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
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•

Müvvәqqәti sazişә
Tәşkilati vә qәrarverici (son) müddәalara
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına

367 TRİPS üzrә Sazişә görә intellektual mülkiyyәt anlayışına nә aiddir?

•

İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
TRİPS şurası vә ziddiyyәtlәrin hәlli qrupları üçün xidmәti tәmin edir, intellektual mülkiyyәt mәsәlәlәrinә aid olan
hәr hansı danışıqlara yardım edir
Müәlliflik hüquqları vә oxşar hüquqlar, ticarәt nişanları, coğrafi әlamәtlәr, sәnaye dizaynı, patentlәr vә inteqral
mikrosxemlәrin topologiyası
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması standartlarını vә onların hüquqi tәtbiqi qaydasını
ÜTTnin intellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Sazişin fәaliyyәtinә nәzarәt

368 İntellektual mülkiyyәt predmetlәrinin ticarәt mübadilәsi vә qorunmasına aid olan ÜTT qaydaları hansı
sәnәdlә nizamlanır?

•

ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә
GATS normalarına uyğundur
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә qarşılıqlı olaraq müәyyәn hüquqların verilmәsi
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәrlә
TRİPS üzrә Saziş

369 TRİPS üzrә Sazişin altıncı hissәsi nәyә hәsr olunub?

•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
Müvvәqqәti sazişә
Tәşkilati vә qәrarverici (son) müddәalara
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına

370 TRİPS üzrә Sazişin beşinci hissәsi nәyә hәsr olunub?

•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
Razılaşdırıcı proseduralara
Ümumi prinsiplәrә
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına

371 TRİPS üzrә Sazişin dördüncü hissәsi nәyә hәsr olunub?

•

İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
Razılaşdırıcı proseduralara
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
Ümumi prinsiplәrә

372 TRİPS üzrә Sazişin üçüncü hissәsi nәyә hәsr olunub?

•

Razılaşdırıcı proseduralara
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
Ümumi prinsiplәrә

373 TRİPS üzrә Sazişin ikinci hissәsi nәyә hәsr olunub?
Razılaşdırıcı proseduralara
Ümumi prinsiplәrә
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
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•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına

374 TRİPS üzrә Sazişin birinci hissәsi nәyә hәsr olunub?

•

Razılaşdırıcı proseduralara
İntellektual hüquqların әldә edilmә vә sübut olunma proseduralarına
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarına riayәt olunmasına mәcbur edәn tәdbirlәrә
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
Ümumi prinsiplәrә

375 TRİPS üzrә Saziş neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

11
3
5
7
9

376 İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Sazişin başlıca vәzifәsi:

•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması standartlarını vә onların hüquqi tәtbiqi qaydasını
ÜTTnin intellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Sazişin fәaliyyәtinә nәzarәt
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
TRİPS şurası vә ziddiyyәtlәrin hәlli qrupları üçün xidmәti tәmin edir, intellektual mülkiyyәt mәsәlәlәrinә aid olan
hәr hansı danışıqlara yardım edir
Müәlliflik hüquqları vә oxşar hüquqlar, ticarәt nişanları, coğrafi әlamәtlәr, sәnaye dizaynı, patentlәr vә inteqral
mikrosxemlәrin topologiyası

377 İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Saziş nәyi müәyyәn edir?

•

İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması standartlarını vә onların hüquqi tәtbiqi qaydasını
TRİPS şurası vә ziddiyyәtlәrin hәlli qrupları üçün xidmәti tәmin edir, intellektual mülkiyyәt mәsәlәlәrinә aid olan
hәr hansı danışıqlara yardım edir
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
ÜTTnin intellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Sazişin fәaliyyәtinә nәzarәt
Müәlliflik hüquqları vә oxşar hüquqlar, ticarәt nişanları, coğrafi әlamәtlәr, sәnaye dizaynı, patentlәr vә inteqral
mikrosxemlәrin topologiyası

378 İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Saziş (TRİPS) hansı sәnәd әsasında
yaradılmışdır?

•

TRİPS üzrә Saziş
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә danışıqlar
GATS normalarına uyğun
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәr
ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә

379 ÜTT Katibliyinin intellektual mülkiyyәt şöbәsi:

•

Müәlliflik hüquqları vә oxşar hüquqlar, ticarәt nişanları, coğrafi әlamәtlәr, sәnaye dizaynı, patentlәr vә inteqral
mikrosxemlәrin topologiyası
TRİPS şurası vә ziddiyyәtlәrin hәlli qrupları üçün xidmәti tәmin edir, intellektual mülkiyyәt mәsәlәlәrinә aid olan
hәr hansı danışıqlara yardım edir
ÜTTnin intellektual mülkiyyәt hüquqlarının ticarәt aspektlәri üzrә Sazişin fәaliyyәtinә nәzarәt
İntellektual mülkiyyәtin müxtәlif növlәrinin qorunması standartlarına
İntellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması standartlarını vә onların hüquqi tәtbiqi qaydasını

380 Xidmәtin tәchizatçısının müvәqqәti olaraq digәr ölkәyә getmәsi nәdir?
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•

Bir ölkәnin istehlakçısının digәr ölkәnin әrazisindә yerlәşmәklә xidmәt әldә etdiyi vә onu istehlak etdiyi haldır.
Bu halda sәrhәddi xidmәt istehlakçısı keçir
Kommersiya sәnәdlәrinin vә digәr mәlumatların elektron (kağızsız) dövriyyә sistemi
İnformasiyanın әldә olunması, qorunması vә mübadilәsi üçün tәtbiq olunan texnologiyalar vә bu texnologiyaların
fәaliyyәtini tәmin edәn mәhsullar
Xaricdәn xidmәt istehlakçısının yerlәşdiyi ölkәyә gәlәn insanların fәaliyyәti yolu ilә xidmәt göstәrilir
ÜTTnin bir üzvünün digәr ÜTT üzvünün әrazisindә kommersiya iştirakı yolu ilә xidmәt tәdarüküdür. Bu halda
xidmәti tәqdim edәn firma sәrhәddi keçir vә digәr ölkәnin әrazisindә nümayәndәlik vә ya qız firması açmaqla
xidmәt göstәrilir

381 Kommersiya iştirakı nәdir?

•

İnformasiyanın әldә olunması, qorunması vә mübadilәsi üçün tәtbiq olunan texnologiyalar vә bu texnologiyaların
fәaliyyәtini tәmin edәn mәhsullar
Kommersiya sәnәdlәrinin vә digәr mәlumatların elektron (kağızsız) dövriyyә sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digәr ÜTT üzvünün әrazisindә kommersiya iştirakı yolu ilә xidmәt tәdarüküdür. Bu halda
xidmәti tәqdim edәn firma sәrhәddi keçir vә digәr ölkәnin әrazisindә nümayәndәlik vә ya qız firması açmaqla
xidmәt göstәrilir
Bir ölkәnin istehlakçısının digәr ölkәnin әrazisindә yerlәşmәklә xidmәt әldә etdiyi vә onu istehlak etdiyi haldır.
Bu halda sәrhәddi xidmәt istehlakçısı keçir
Xaricdәn xidmәt istehlakçısının yerlәşdiyi ölkәyә gәlәn insanların fәaliyyәti yolu ilә xidmәt göstәrilir

382 Xaricdә xidmәt istehlakı nәdir?

•

İnformasiyanın әldә olunması, qorunması vә mübadilәsi üçün tәtbiq olunan texnologiyalar vә bu texnologiyaların
fәaliyyәtini tәmin edәn mәhsullar
Kommersiya sәnәdlәrinin vә digәr mәlumatların elektron (kağızsız) dövriyyә sistemi
ÜTTnin bir üzvünün digәr ÜTT üzvünün әrazisindә kommersiya iştirakı yolu ilә xidmәt tәdarüküdür. Bu halda
xidmәti tәqdim edәn firma sәrhәddi keçir vә digәr ölkәnin әrazisindә nümayәndәlik vә ya qız firması açmaqla
xidmәt göstәrilir
Bir ölkәnin istehlakçısının digәr ölkәnin әrazisindә yerlәşmәklә xidmәt әldә etdiyi vә onu istehlak etdiyi haldır.
Bu halda sәrhәddi xidmәt istehlakçısı keçir
Xaricdәn xidmәt istehlakçısının yerlәşdiyi ölkәyә gәlәn insanların fәaliyyәti yolu ilә xidmәt göstәrilir

383 Sәrhәdyanı xidmәt tәdarükü nәdir?

•

Satıcı vә alıcının sәrhәddi keçdiyi hal
Satıcı vә alıcının sәrhәddi keçmәdiyi hal. Sәrhәddi ancaq xidmәt özü keçir
Heç biri
Ancaq alıcını sәrhәddi keçdiyi hal
Ancaq satıcının sәrhәddi keçdiyi hal

384 GATS çәrçivәsindә beynәlxalq xidmәt tәdarükünün neçә üsulu var?

•

Dörd
İki
Bir
Üç
Beş

385 GATS onikinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Nәqliyyat xidmәtlәri
Digәr xidmәtlәr
Asudә vaxtın, mәdәni vә idman tәdbirlәrinin tәşkili ilә bağlı xidmәtlәr
Maliyyә xidmәtlәri

386 GATS onbirinci xidmәt sektoru hansıdır?
Digәr xidmәtlәr

•
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•

Nәqliyyat xidmәtlәri
Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri
Asudә vaxtın, mәdәni vә idman tәdbirlәrinin tәşkili ilә bağlı xidmәtlәr

387 GATS onuncu xidmәt sektoru hansıdır?

•

Digәr xidmәtlәr
Nәqliyyat xidmәtlәri
Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri
Asudә vaxtın, mәdәni vә idman tәdbirlәrinin tәşkili ilә bağlı xidmәtlәr

388 GATS doqquzuncu xidmәt sektoru hansıdır?

•

Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәtlә bağlı xidmәtlәr
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri

389 GATS sәkkizinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәtlә bağlı xidmәtlәr
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri

390 GATS yeddinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәtlә bağlı xidmәtlәr
Maliyyә xidmәtlәri
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri

391 GATS altıncı xidmәt sektoru hansıdır?

•

Tәhsil xidmәtlәri
Turizm vә sәyahәtlә bağlı xidmәtlәr
Sәhiyyә vә sosial tәminat xidmәtlәri
Әtraf mühitin mühafizәsi xidmәtlәri
Maliyyә xidmәtlәri

392 GATS beşinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Tәhsil xidmәtlәri
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
İşgüzar xidmәtlәr
İnşaat vә onunla bağlı mühәndis xidmәtlәri

393 GATS dördüncü xidmәt sektoru hansıdır?

•

Rabitә vә audiovizual xidmәtlәr
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
Tәhsil xidmәtlәri
İnşaat vә onunla bağlı mühәndis xidmәtlәri
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İşgüzar xidmәtlәr

394 GATS üçüncü xidmәt sektoru hansıdır?

•

Tәhsil xidmәtlәri
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
Rabitә vә audiovizual xidmәtlәr
İşgüzar xidmәtlәr
İnşaat vә onunla bağlı mühәndis xidmәtlәri

395 GATS ikinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Tәhsil xidmәtlәri
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
Rabitә vә audiovizual xidmәtlәr
İşgüzar xidmәtlәr
İnşaat vә onunla bağlı mühәndis xidmәtlәri

396 GATS birinci xidmәt sektoru hansıdır?

•

Tәhsil xidmәtlәri
Paylaşdırıcı xidmәtlәr
Rabitә vә audiovizual xidmәtlәr
İşgüzar xidmәtlәr
İnşaat vә onunla bağlı mühәndis xidmәtlәri

397 GATS çәrçivәsindә ölkәlәrin öhdәliklәri neçә xidmәt sektoruna bölünmüşdür?

•

7
3
22
17
12

398 GATS altıncı bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Yekun qaydalar
Xüsusi öhdәliklәr
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması

399 GATS beşinci bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdәliklәr
Prosedur qaydaları

400 GATS dördüncü bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

Xüsusi öhdәliklәr
Prosedur qaydaları
Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması

401 GATS üçüncü bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?
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•

Prosedur qaydaları
Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdәliklәr

402 GATS ikinci bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

Prosedur qaydaları
Xüsusi öhdәliklәr
Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması

403 GATS birinci bölmәsi nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

Prosedur qaydaları
Ümumi öhdәliklәr vә intizam
Hәyata keçirilmә dairәsi vә terminlәr
Xidmәtlәrlә mübadilәnin proqressiv liberallaşdırılması
Xüsusi öhdәliklәr

404 GATS maddәlәri neçә bölmәdә birlәşdirilib?

•

9
6
39
29
19

405 GATS neçә maddәdәn ibarәtdir?

•

9
6
39
29
19

406 Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş (GATS) ÜTTnin hansı raundu zamanı imzalanmışdır?

•

Kennedi raundu
Tokio raundu
Havana xartiyası
Doha raundu
Uruqvay raundu

407 ÜTT çәrçivәsindә xidmәtlәr vә xidmәtlәrlә beynәlxalq mübadilә hansı sazişlә tәnzimlәnir?

•

ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә
Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş (GATS)
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә danışıqlar
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәr
TRİPS üzrә Saziş

408 Xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәt nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
İstәnilәn ölkәnin rezidentlәri vә qeyrirezidentlәri arasında xidmәtlәrlә ticarәt
Dövlәtin xarıci ölkәdә xidmәtlәrlә ticarәti
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İstәnilәn ölkәnin rezidentlәri arasında xidmәtlәrlә ticarәt
İstәnilәn ölkәnin qeyrirezidentlәri arasında xidmәtlәrlә ticarәt

409 Xidmәt nәdir?

•

Tәdavül vasitәsi
Nәticәsi istehlakçının tәlabatının sohradan ödәnilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәt növü
Alıcılıq qabiliyyәti ilә mәdudlaşdırılmış tәlәbat
Nәticәsi istehlakçının tәlabatının bilavasitә istehsal olunduğu zaman ödәnilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәt növü
İnsan ehtiyaclarının ödәnilmәsinә yönәlmiş fәliyyәt növü

410 Hаnsı ildә TRАSЕKА (АvrоpаQаfqаzАsiyа nәqliyyаt dәhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?

•

2001ci il
1995ci il
1993cü il
1990cı il
1997ci il

411 Аntiinhisаr qanunvericilik nәyә yönәlib

•

Lоbbizmi nеytrаllаşdırmаq, inhisаrçı dаyаqlаrının аrаdаn qаldırılmаsı
İхrаcın аrtırılmаsı hesabınа ölkәyә valyuta ахını yüksәldilmәsi
İnflyаsiyаnın sахlаnmаsı, qiymәtlәrin аşаğı sаlınmаsı
İri kоmpаniyаlаrın оnlаrın fәаliyyәtini mәhdudlаşdırmаq mәqsәdilә müntәzәm bölünmәsi
Sаhibkаrlıq fәаliyyәtinә cәhdi mәhdudlаşdırmаq

412 Kredit verәn ölkәlәrin Paris Klubu neçәnci ildә fәaliyyәti baslayıb?

•

1961
1990
1956
1966
1950

413 Avropa Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankının baş ofisi harada yerlәsir?

•

Roma
Paris
Cenevrә
Berlin
London

414 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

Dünyada fәaliyyәt göstәrәn bankların hamısı
Amerika әnkisaf Bankı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkisaf Bankı vә onun 3 filialı

415 Beynәlxalq Valyuta Fondu hansı müddәtә kredit verir?

•

6 aya qәdәr
1 ilә qәdәr
15 ildәn 20 ilә qәdәr
3 ildәn 5 ilә qәdәr
20 ildәn 25 ilә qәdәr
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416 Hеycеrlәmә nә demәkdir?

•

Tехniki risklәri sığоrtаlаmаq metodu
Sığоrtаlаmа metodu
Mаliyyәlәşmә üsulu
Krеdit firmаsı
Kоmmеrsiyа risklәrini müхtәlif sığоrtаlаmаq metodu

417 Tәdiyyә balansında ixrac vә idxal arasındakı fәrq necә adlanır?

•

Svоpinq
Svinq
Sаnksiyа
Sаldо
Svоp

418 Kredit nәdir?

•

Düzgün variant yoxdur
Güzәştli dövlәt investisiyaları
Büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
Qaytarılmaq vә faiz ödәmәk şәrti ilә pul vә ya mal formasında borclanmalar
Kapitalın uzunmüddәtli qoyuluşu

419 Bunlardаn hаnsı Milli Bаnkın funksiyаlаrınа dаxil dеyil?

•

Klirinq
Kоmmеrsiyа Bаnklаrının krеditlәşmәsi
Xәzinә еhtiyаtlаrının tоplаnmаsı vә sахlаnmаsı
Pulnn еmissiyаsı
Vеnçur kаpitаlı vеrmәk

420 Milli pul vаhidinin Bеynәlxаlq vаlyutаyа münаsibәtdә аşаğı düşmәsi

•

Dеkоrt
Dеbitоr
Dеvizа
Dеvаlivаsiyа
Dеklаrаsiyа

421 Krоsskurs nә dеmәkdir?

•

Tәcili işlәrin kursu
Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnkı хаrici valyutanı mаliyyә sаtır
Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnk milli ilә хаrici valyutanı аlır
İki хаrici valyutanın qiymәtlәndirilmәsi
Nаğd işlәrin kursu

422 İstehsalın tiplәri:

•

Sintetik, әsas vә kütlәvi
Fәrdi, seriyalı, kütlәvi
Әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
Sintetik, analitik vә birbaşa
Düzgün variant yoxdur

423 İstehsalın ixtisaslaşması nә demәkdir?

•

Yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxışının mәrkәzlәşdirilmәsi
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Düzgün variant yoxdur
Yerli tәlәbata uyğun olaraq qeyrikonstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olan mәhsulun buraxılışı
Xarici tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv cәhәtdәn oxşar mәhsulun buraxılışı
Yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olmayan mәhsul buraxılışı

424 Bunlardаn hаnsı tәcili Birjа müqаvilәsini özündә әks еtdirәn tәrәflәrin fikrinә müәyyәn hüquqlаrdаn
istifаdә еtmәyә imkаn vеrir vә müәyyәn mәblәğdә әvvәlki qiymәtlәrlә valyuta аlmаğın аlәtidir?

•

Valyuta prоеkti
Valyuta tеmpinqi
Valyuta krеditi
Valyuta оpsiоnu
Valyuta klirinq

425 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZın iqtisadi mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Yerli istehsalatın rәqabәtә davamlılığın vә iqtisadi effektivliyinin artımı
Ixracın artımı vә idxalın tәkmillәşdirmәsi
Xarici ticarәt vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin genişlәnilmәsi
Xarici vә yerli texnikanın vә texnologiyanın axını
Büdcәyә daxil olmaların valyutaların artması

426 Bir ölәkәnin pul vаhidinin digәr ölkәnin pul vаhidlәrindә ifаdә оlunmuş qiymәtinә nә dеyilir?

•

Qiymәtqоymа
Dеvаlvаsiyа
Vаlyutа mәzәnnәsi
Mаrj
Vаlyutа klirinqi

427 Aşağıdakılardan hansı, Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialıdır?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası
Amerika İnkişaf Bankı
Avropa İnkişaf Fondu
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

428 Avropa İqtisadi Birliyi neçәnci ildә yaradılıb?

•

1944
1948
1959
1945
1952

429 Xarici valyutanın satış mәzәnnәsi nәdir?

•

Kommersiya banklarının xarici valyutanı Mәrkәzi Banka satdığı mәzәnnә
Müştәrilәrin xarici valyutanı banklardan aldığı mәzәnnә
Bankların xarici valyutanı müştәriyә satdığı mәzәnnә
Bankların xarici valyutanı müştәrilәrdәn aldığı mәzәnnә
Müştәrilәrin xarici valyutanı banklara satdığı mәzәnnә

430 Xarici valyutanın alış mәzәnnәsi nәdir?
Kommersiya banklarının xarici valyutanı Mәrkәzi Banka satdığı mәzәnnә
Müştәrilәrin xarici valyutanı banklardan aldığı mәzәnnә
Bankların xarici valyutanı müştәriyә satdığı mәzәnnә

•
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•

Bankların xarici valyutanı müştәrilәrdәn aldığı mәzәnnә
Müştәrilәrin xarici valyutanı banklara satdığı mәzәnnә

431 Azәrbaycanda banklararası valyuta birjası nә zaman yaradılmısdır?

•

1995ci il
1993cü il
1992ci il
1991ci il
1994cü il

432 Beynәlxalq Valyuta Fondunun baş ofisi harada yerlәsir?

•

Tokio
London
Vasinqton
Berlin
İstanbul

433 Hansı bankın BMTnin ixtisaslasmıs müәssisәsi statusu var?

•

Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Dünya inkisaf bankı
Avropa investisiya bankı
Beynәlxalq valyuta fondu
Avropa inkisaf fondu

434 Dünya Bankı qrupuna daxildir:

•

Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Amerika İnkisaf Bankı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

435 Hаnsı ildә BаkıTbilisiCеyhаn nеft kәmәrinin tikintisi bаşа çаtıb?

•

1998ci il
2005ci il
2001ci il
1995ci il
2004cü il

436 Hаnsı mәrhәlә kоmmеrsiyа sövdәlәşmәsinin (Bеynәlxаlq) hәyаtа kеçirilmәsinә аid dеyil?

•

Göndәrmә şәrtlәri vә оnun yеrinә yеtirilmәsi hesabı
Alıcı sifаrişi qаnunilәşdirir
Pаrtnyоr ilә işgüzаr әlаqәlәrin qurulmаsı
Müqаvilәnin bаğlаnmаsı
Sifаrişin sаtıcı tәrәfindәn yеrinә yеtirilmәsi

437 Milli tәsәrrüfatın maraqlarının müdafiәsi mәqsәdi ilә beynәlxalq әmtәә dövriyyәsinә dövlәt
müdaxilәsinin siyasәti necә adlanır?

•

Düzgün variant yoxdur
Liberalizm
Fritriderçilik
Proteksionizm
Merkantilizm
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438 Sәrbәst ticarәt siyasәti necә adlanır?

•

Düzgün variant yoxdur
Merkantilizm
Proteksionizm
Fritredizm
Dempinq

439 Hаnsı ildә Bеynәlxаlq vаlyutа fondu (BVF) vә Dünyа Bаnkı yаrаdılıb?

•

1940cı il
1950ci il
1945ci il
1944cü il
1955ci il

440 Bu birlәşmәlәrdәn hansı Cәnubi Amerika inteqrasiyasına aiddir?

•

Doğru cavab yoxdur
And Paktı
NAFTA
ASİӘ
ASEAN

441 İstehsal amillәri nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Beynәlmilәllәşdirilmiş tәkrar istehsal dövrlәrin әlaqәlәrini öz әrazisindә yerlәşdirmәk imkanı üçün ölkәlәrin yarışı
Malın bazara çıxarılmasından, onun bazardan çıxarılmasına qәdәr bir dövr
İstehsal şәrtlәrini vә onun hәyata keçirilmәsi ilә bağlı xәrclәri müәyyәn edәn әsas elementlәrdir
Xarici ticarәt fәaliyyәtinә dövlәt müdaxilәsini tәlәb edәn xarici ticarәt siyasәtinin prinsipi

442 Bunlardan hаnsı ОPЕK üzvü dеyil?

•

Еkvаdоr
Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
İrаq
İrаn
Vеnеsuеlа

443 Hansı ölkә Merkosura daxil deyil?

•

Paraqvay
Braziliya
Argentina
Kanada
Uruqvay

444 İnkoterms terminlәri hansı bazis kateqoriyalarına gorә qrupıaşdırılır?

•

E,F,C,D
F,B,A,D
A,B,C,D
A,F,C,E
E,A,B,C

445 İnkotermsin C qrupuna daxil olan terminlәr:
CİP; CİF; CPT
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•

CPT; CFP; CİF
FAS; CİF; CİP
DES; DEQ; DDU;DDP
CFP; CİP; CİF; CPT

446 Operativ lizinq nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır
Müddәti amortizasiya dövründәn uzun olan razılaşmadır
Müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır
Öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrinin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır

447 İnkoterms terminlәri hansı baza şәrtlәrinә gorә qruplaşdırılır?

•

qruplar AFCE
qruplar FBAD
qruplar ABCD
qruplar EFCD
qruplar EABF

448 E qrupuna aid terminlәr:

•

DDP; DAT
DAF; DES; DEQ
EXW
CFR; CİP; CİF; CPT
DAP; DDU

449 Hansı inteqrasiya birlәşmәsi 1989cu ildә afrika qitәsinin şimal hissәsindә yaradılmışdı?

•

SEFTA
NAFTA
OESEKO
Әrәb Mәğrib İttifaqı
Merkosur

450 Cәnubi Amerika ümumi bazarı necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
SEFTA
NAFTA
Merkosur
Avropa Birliyi

451 Sәrbәst ticarәtin Şimali Amerika assosiasiyası (NAFTA) haqqında razılaşma hansı ölkәlәrin arasında
imzalanmışdı?

•

ABŞ vә Meksika
Meksika, Braziliya, Venesuela
ABŞ, Kanada, Braziliya
ABŞ, Kanada, Meksika
Düzgün variant yoxdur

452 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına nә aiddir?
Fond bazarında firma sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi
Layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması
Layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyaların cәlb edilmәsi

•
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•

Firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәs
Düzgün variant yoxdur

453 әsаs iştirаkçılаrın yеrlәşdirilmәsindәn аsılı оlаrаq lizinq sаzişlәri аşаğıdаkı kimi bölünür

•

Qаytаrılmа vә dоlаyı
Әsаslı vә kоmplеksi
Dахili vә bеynәlхаlq
Kiçik vә iri
Mаliyyә vә оpеrаtiv

454 Şimali Amerikanın sәrbәst ticarәt zonası (NAFTA) haqqında razılaşma neçәnci ildә qüvvәyә mindi?

•

Doğru cavab yoxdur
1996
1995
1994
2000

455 Ixracatda qiymәtәmәlәgәlmә metodologiyasını anlamaq üçün, aşağıdakı sahәlәrdә müvafiq biliklәrә
ehtiyac var: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Malların çatdırılmasına görә mәsuliyyәt üzrә qanunvericilik bazası
Ölkә әrazisindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin maliyyә hesabatlarının tәhlili üsulları
Beynәlxalq ticarәt müqavilәlәri vә beynәlxalq ticarәtin gömrük prinsiplәri
Gömrük qanunvericiliyi, vergilәr vә rüsumlar haqqında qanunvericilik
İdxal vә ixrac olunan malların lisenziyalaşdrılması qaydaları

456 İdxal ilә rәqabәt edәn iqtisadi sahәlәr nә üçün azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Bütün bu sәbәblәrә görә
Onlar, yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә rәqabәtәdavamlı mal istehsal etmәyә mәcbur olacaqlar
Onlar, idxal mallarina üstünlük verәn alıcıları itirәcәklәr
Rәqabәtin güclәnmәsi sәbәbindәn, onlar, öz mәhsullarının qiymәtlәrlini aşağı salmağa mәcbur olacaqlar
Onlar, rәqabәtәdavamlılığı saxlamaq üçün istehsalın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar
Bütün bu sәbәblәrә görә

457 Böyük ölkә hәrhansı bir әmtәәyә yeni $ 10 idxal tarifi tәtbiq edәrsә:

•

Bu malın qiymәti $ 10 miqdarında artar
Bu malın qiymәti $ 10dan çox artar vә ixrac qiymәti artar
Bu malın ixracının hәcmi artar
Bu malın qiymәti $ 10dan az miqdarda artar vә ixrac qiymәti azalar
Bu malın ixracının hәcmi azalar

458 Böyük ölkәnin tәtbiq etdiyi idxal tarifi gәlir bölgüsünә aşağıdakı kimi tәsir edir:

•

İdxal ölkәsinin istehlakçıları vә istehsalçıları itirir, idxal ölkәsinin istehlakçıları vә istehsalçıları qazanır
İstehlakçılar  idxal ölkәsindә itirir, ixrac ölkәsindә qazanır. İstehsalçılar  idxal ölkәdә qazanır, ixrac ölkәsindә
itirir
İdxal ölkәsindә istehlakçılar vә istehsalçılar zәrәr görürlәr, ixrac ölkәsindә qazanırlar
İdxal edәn ölkә, bütövlükdә, әlbәttә ki, tarif tәtbiq olunmasından zәrәr görür
İstehsalçılar  idxal ölkәsindә itirir, ixrac ölkәsindә qazanır. İstehlakçılar  idxal ölkәdә qazanır, ixrac ölkәsindә
itirir

459 Böyük ölkәdә ixrac subsidiyası idxal kvotasından nә ilә fәrlәnir?
Hәr ikisi ticarәt şәrtlәrini pislәşdirir
İxrac subsidiyası ticarәt şәrtlәrini yaxşılaşdırır,
Mahiyyәtcә onların heç bir fәrqi yoxdur
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•

Kvotalardan fәrqli olaraq, subsidiya әhalinin rifah halına tәsir göstәrmir
İxrac subsidiyası ticarәt şәrtlәrini pislәşdirir, idxal kvotası isә yaxşılaşdırır

460 İdxalıәvәzedәn sәnayelәşmә ilә bağlı aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?

•

Әn az inkişaf etmiş ölkәlәr arasında çox geniş yayılmışdı
Tarixi sәmәrәsiz, yüksәk mәsrәfli istehsala gәtirib çıxarır
“Şәrqi Asiya möcüzәsini” izah edir
İxracın azalmasına gәtirib çıxarır
Sәnaye mallarının idxalını mәhdudlaşdırmaqla, daxili sәnayenin inkişafına yardım edir

461 Aşağıda sadalananlardan hansı idxalıәvәzedәn sәnayelәşmәnin nәticәsi deyil?

•

Yüksәk sәviyyәli himayәdarlıq mexanizmi
Bu siyasәt, cavan sәnaye sahәlәrinin müdafiәsindә, universal arqument kimi özünü tәsdiq etdi
Bu siyasәti tәtbiq edәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr adambaşına gәlirin, inkişaf etmiş ölkәlәrlә sәviyyә fәrqini
ciddi şәkildә azalda bilmәdilәr
Gәlir bәrabәrsizliyini vә işsizliyi artırmışdır
Sәmәrәsiz miqyaslı istehsal

462 Cavan sәnaye sahәlәrinin inkişafında proteksionizm siyasәti özünü doğruldur:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
Әgәr ölkә müәyyәn bir malın istehsalında ixtisaslaşır vә bu zaman kifayәt qәdәr sәrmayә yoxdursa
Әgәr ölkә bu sahәdә miqyasdan qәnaәt imkanına vә müqayisәli üstünlüyә malikdirsә
Hәmişә. Çünki, himayә altında olan sәnaye sahәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsi daha yüksәkdir
Ölkә ixracyönümlü strategiya yürüdürsә

463 Latın Amerikasından gәtirilmiş hәddәn çox qızılın İspaniya vә Portuqaliyada yaratdığı dәrin iqtisadi
durğunluq necә adlandırılırdı?

•

“Böyük böhran”
“Qızıl sәtәlcәm”
“Qızıl suyuna salınmış yoxsulluq”
“Qızıl yoxsulluq”
“Pul durğunluğu”

464 әmtәәlәri ölkәnin üstün oldğu sahәlәrdә istehsal etmәk, zәif olduğu sahәlәrdә isә başqa ölkәlәrdәn almaq
imkanı necә adlanır?

•

Azad ticarәt
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
Tarif
Kvota
Beynәlxalq ticarәt

465 İstehsalın alternativ xәrclәrinin ölkәlәrdә fәrqli olmasının sәbәbi nәdir?

•

Valyuta mәzәnnәlәrindәki fәrqlәr
Siyasi vә iqtisadi idarәetmә sistemlәrindәki fәrqlәr
Enerji qiymәtlәrinin müxtәlifliyi
İstehsal amillәrinin fәrqliliyi
İnflyasiya sәviyyәlәrinin müxtәlifliyi

466 әmәyin vә digәr istehsal amillәrinin beynәlxalq bölgüsü әsasında fәaliyyәt göstәrәn, ölkәlәrarası
nizamlanmış pulәmtәә münasibәtlәri necә adlanır?
Milli bazar
Beynәlxalq bazar

•
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•

Dünya bazarı
Xarici bazar
Maliyyә bazarı

467 Dünya bazarının inkişaf mәrhәlәlәsi nә ilә bağlıdır?

•

İşsizliyin artması
XVIII vә XIX әsrlәrin sәnaye inqilabları
Dünyada baş verәn geosiyasi dәyişikliklәr
Fiziki şәxslәrin fәaliyyәti
Dünya müharibәlәri

468 Rәqabәt mühiti, aşağıdakı kimi fәaliyyәt göstәrәn bazar strukturudur:

•

Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyәti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyәti
Eyni malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Oxşar malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Azsaylı firmaların bazarda rәqabәti

469 Monopsoniya, aşağıdakı kimi fәaliyyәt göstәrәn bazar strukturudur:

•

Oxşar malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Eyni malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyәti
Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyәti
Azsaylı firmaların bazarda rәqabәti

470 Beynәlxalq ticarәtdә hansı ölkәlәr böyük ölkә kimi tәsnifatlandırılırlar?

•

Beynәlxalq ticarәtin ticarәt şәrtlәrinә tәsir etdiyi ölkәlәr
İxrac tәklifinin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkәlәr
İdxala olan tәlәbin daxili tәlәbdәn çox olduğu ölkәlәr
Tәdiyyә balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindәn çox olan ölkәlәr
İqtisadiyyatı tamamilә beynәlxalq ticarәtdәn asılı olan ölkәlәr

471 Müasir dünyada aşağı vә orta gәlirli ölkәlәrin ixracatnın әsasını aşağıdakıhansı mal qrupu tәşkil edir?

•

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
Sәnaye malları
Xidmәtlәr
Süd mәhsulları
Minerallar

472 Müasir zamanda beynәlxalq ticarәt әn çox hansı istehsal sahәsindә rellaşır?

•

Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
Süd mәhsulları
Xidmәtlәr
Minerallar
Sәnaye malları

473 Qravitasiya modeliniә görә:

•

Ölkәnin ticarәt hәcmi bu ölkәdә çoxmillәtli şirkәtlәrin sayı ilә bağlı deyil
Birbirindәn uzaq ölkәlәr, daha az ticarәt edirlәr
Ölkәlәr arasında ticarәt hәcmi, onların arasında mәdәni oxşarlıq ilә bağlı deyil
Ölkә daxilindә regionlararası ticarәtin beynәlxalq ticarәt ilә müqayisәsindә sәrhәd tәsiri әhәmiyyәtli deyil
Ölkәnin ticarәt hәcmi onun coğrafiyası ilә bağlı deyil
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474 Qravitasiya modeliniә görә, ölkәlәr arasında ticarәtin hәcminin әn vacib amillәri:

•

Ümumi dil vә ölkәlәr arasında mәdәni oxşarlıqlar
Әmәk haqqı vә texnologiyalar
Ölkә vә nәqliyyat xәrclәri arasında tarif maneәlәri
İstehsal hәcmi vә ölkәlәr arasındakı mәsafә
İşçilәrin sayı vә kapital fziki hәcmindәki fәrqlәr

475 Beynәlxalq ticarәtdә hansı ölkәlәr kiçik ölkә kimi tәsnifatlandırılırlar?

•

İxrac tәklifinin daxili tәklifdәn çox olduğu ölkәlәr
İdxala olan tәlәbin daxili tәlәbdәn çox olduğu ölkәlәr
Beynәlxalq ticarәtin ticarәt şәrtlәrinә tәsir etmәdiyi ölkәlәr
Tәdiyyә balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindәn az olan ölkәlәr
İqtisadiyyatı tamamilә beynәlxalq ticarәtdәn asılı olan ölkәlәr

476 әgәr iki mal qarşılıqlı әvәzolunandırlarsa, onlardan birinin qiymәtinin artması:

•

Digәr mala tәlәbi azaldar
Digәr malın tәlәbinә tәsir etmәz
Digәr mala tәlәbin kәmiyyәtini artırar
Digәr mala tәlәbin kәmiyyәtini azaldar
Digәr mala tәlәbi artırar

477 İnkişaf etmiş ölkәlәrin öz arasındakı ticarәtin onlara inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında ticarәtә
nisbәtәn daha sürәtlә inkişaf etmәsini hansı nәzәriyyә izah edir?

•

Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsi
Doğru cavab yoxdur
HekşerOlin nәzәriyyәsi
Leontyev paradoksu
Miqyas effekti nәzәriyyәsi

478 Holland xәstәliyi nәdir?

•

Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq

479 Leontyev paradoksu nәdir?

•

Bәzi mәhsulların bazarda dörd mәrhәlәdәn ibarәt yaşayış dövrü
Ölkәnin öz ixracının hәr mal vahidinә düşәn, digәr ölkәlәrdәn alınan malların miqdarı
ABŞın ixracında әmәktutumlu, idxalında isә kapitaltutumlu malların üstünlük tәşkil etdiyini göstәrәn empirik
tәdqiqatların nәticәsi
İxrac qiymәtlәri indeksinin idxal qiymәtlәri indeksinә nisbәti
Milli texniki, inzibati sanitar vә digәr norma vә qaydalarının xarici malların idxalını mәhdudlaşdırmaq üçün
hesablanmış dövlәtin gizli ticarәt siyasәti forması

480 Rıbçinski teoremi sübut edir:

•

Kapitalın tәklifinin artması, kapital tutumlu sahәlәrdә gәlirin artmasına vә әmәk tutumlu sahәlәrdә gәlirin
azalmasına sәbәb olacaq
Doğru cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
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Kapitalın tәklifinin artması, kapital tutumlu sahәlәrdә mәhsuldarlığın artmasına vә әmәk tutumlu sahәlәrdә
mәhsuldarlığın azalmasına sәbәb olacaq
Әmәyin tәklifinin artması, әmәk tutumlu sahәlәrdә gәlirin artmasına vә kapital tutumlu sahәlәrdә gәlirin
azalmasına sәbәb olacaq

481 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Rıbçiski teoremidir?

•

İstehsal amillәrindәn birinin artması, bu amilin daha intensiv tәlәb olunduğu sahәlәrdә istehsalın artlmasına vә bu
amilin daha az tәlәb olunduğu sahәlәrdә istehsalın azalmasına gәtirib çıxarır
Amillәrin tәminindә eyni olan ölkәlәr, miqyas effektinә sahib olduqları sahәlәrdә ixtisaslaşmaqla ticarәtdәn
qazanc götürürlәr
Ölkә, ticari tәrәfdaşlarına nisbәtәn malik olduğu daha bol amillәrindәn intensiv istifadә etmәklә istehsal etdiyi
sahәlәrdә mal ixrac etmәyә meyillidir
Hәyat dövrünün mәrhәlәsindәn asılı olaraq, bәzi malların istehsalı bir ölkәdәn başqa bir ölkәyә keçir
Beynәlxalq ticarәtin inkişafı, ixracatda intensiv istifadә olunan amildәn әldә olunan gәlirin artmasına, idxalı әvәz
edәn istehsalatda istifadә olunan amildәn әldә olunan gәlirin azalmasına gәtirib çıxarır

482 Dәyәr effekti nәdir?

•

Nominal mәzәnnәnin dәyişmәsinin idxalın dәyәrinin dәyişmәsinә tәsiri
Doğru cavab yoxdur
Qiymәtlәrin dәyişmәsinin daxili valyutanın dәyәrinә (nominal mәzәnnә) tәsiri
Qiymәtlәrin dәyişmәsinin daxili valyutanın real dәyәrinә (real mәzәnnә) tәsiri
Real mәzәnnәnin dәyişmәsinin idxalın dәyәrinin dәyişmәsinә tәsiri

483 Hәcm effekti nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Real mәzәnnә dәyişikliklәrinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri
Gözlәnәlәn gәlir dәyişikliklәrinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri
Tarif dәyişikliklәrinin xarici ticarәtin hәcminә tәsiri
Nominal mәzәnnә dәyişmәsinin idxal vә ixracın hәcminә tәsiri

484 Avtarkiya nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
İxracyönümlü istehsalat
Cәmiyyәtin xarici mühitdәn asılılığını minimal sәviyyәdә tәmin edәn qapalı istehsal sistemi
Monarxiya idarә üsulu
İdxalıәvәzedәn istehsalat

485 İdxala tәlәb nәdir?

•

Ölkә daxilindә resursları qıt olan mala olan tәlәb
Xarici tәklifin xarici tәlәbi üstәlәmәsi
Xarici tәlәbin xarici tәklifi üstәlәmәsi
Daxili tәlәbin daxili tәklifdәn artıq olması
Ölkә daxilindә istehsal olunmayan mala olan tәlәb

486 Miqyas effekti nәzәriyyәsi:

•

Oxşar sәnaye mallarının qarşılıqlı ticarәtini izah edir
İnkişaf sәviyyәdә bәrabәr olan iki ölkә arasındakı ticarәti izah edir
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Neoklasik mәktәbә aid deyil

487 Leontyev paradoksu:

•

Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsisini şübhә altına alır
Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında ticarәtin sәrfәli olmadığını iddia edir
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Yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil
Yuxarıdakıların hamısı doğrudur
Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsini inkar edir

488 Leontyev paradoksu hansı nәzәriyyәni tәkzib edir?

•

Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsini
HekşerOlin nәzәriyyәsini
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini
Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsini
Rıbçinski teoremini

489 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Maykl Porter
Adam Smit vә David Rikardo
Karl Marks
Con Meynard Keyns
Pol Kruqman

490 Istehsal amillәrini aktiv (әmәk vә sahibkarlıq qabiliyyәti) vә passiv (kapital vә torpaq) kimi iki qrupa
kim ayırmışdır?

•

V. Leontyev
E. Hekşer
P. Samuelson
A. Smit
C. M. Keyns

491 Klassik beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrinin zәif cәhәtlәri aşağıdakılardır:

•

Ticarәtin dinamik deyil, statik tәhlil olunması
Modellәrin ilkin fәrziyyәlәrinin qeyrreallığı
Doğru cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
İnkişaf etmәkdә olan bәzi iölkәlәrdә baş verәn sürәtli iqtisadi inkişafın izahının mümkünsüzlüyü

492 Mәhsulun hәyat dövrü neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
7
6
5
4

493 Inkişaf etmiş ölkәlәrin tәtbiq etdiyi müasir ticarәt siyasәtinin әn geniş yayılmış metodu hansıdır?

•

Dempinq
Ticarәt müharibәlәri
Idxalı asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә valyuta mәzәnnәsinin aşağı hәddә tutulması
Proteksionizmin gizli formaları
Gömrük rüsumlarının tәtbiqi

494 Kvotaların tәtbiqi tarif lәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Kvotalar dövlәt gәlirlәrini hәmişә artırır, tariflәr isә müәyyәn hallarda
Doğru cavab yoxdur
Kvotalar idxalı hәmişә azaldır, tarif isә müәyyәn hallarda
Bütün cavablar doğrudur
70/99

21.12.2016

Kvotalar hәmişә istehlak icarә haqlarının azalması gәtirib çıxarır, tarif isә müәyyәn hallarda

495 Ölkәdә idxal gömrük tariflәrinin tәtbiqi:

•

Ölkәnin istehlakçıların maddi rifah halını pislәşdirir
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtә hәr bir halda әlavә gәlir gәtirir
İdxalı әvәz edәn mәhsullarının istehsalçılarına әlavә fayda qazandırır

496 Proteksionizm tәrәfdarlarının fikrinә görә, idxal gömrük rüsumları bunun üçün lazımdır:

•

İqtisadiyyatın cavan sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn mühafizәsi
Bütün cavablar doğrudur
Bütün cavablar yanlışdır
Yerli mәşğulluğun artırılması
Dövlәt gәlirlәrinin tәmin olunması

497 İdxal ilә rәqabәt edәn iqtisadi sahәlәr nә üçün azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Rәqabәtin güclәnmәsi sәbәbindәn, onlar, öz mәhsullarının qiymәtlәrlini aşağı salmağa mәcbur olacaqlar
Bütün bu sәbәblәrә görә
Onlar, yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә rәqabәtәdavamlı mal istehsal etmәyә mәcbur olacaqlar
Onlar, rәqabәtәdavamlılığı saxlamaq üçün istehsalın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar
Onlar, idxal mallarina üstünlük verәn alıcıları itirәcәklәr

498 әgәr ABŞ  kompüter, Meksika  meyvә, Kanada – traktor ixrac edirsә, sәrbәst ticarәt zonasının
yaradılması:

•

ABŞ traktör istehsalçılarına faydalıdır
Doğru cavab yoxdur
ABŞ kompüter istehsalçılarına faydasızdır
Meksika meyvә istehsalçılarına faydalıdır
Kanadada traktor istehsalçılarına faydasızdır

499 Nә üçün idxal malları ilә rәqabәt aparan sahәlәr azad ticarәtin әleyhinә çıxış edirlәr?

•

Rәqabәtin kәskinlәşmәsi nәticәsindә, onlar öz mәhsullarını aşağı qiymәtә satmalı olacaqlar
Bütün bu sәbәblәrә görә
Bu sәbәblәrdәn heç biri
Onlar idxal mәhsullarına üstünlük verәn müştәrilәrini itirәcәklәr
Rәqabәtә davam gәtirmәk üçün onlar әstehsalatın sәmәrәliliyini artırmalı olacaqlar

500 Tutaq ki,Azәrbaycanla Türkiyә arasında azad ticarәt rejiminin yaradılması Türkiyәnin daha çox
ixracatçı, Azәrbaycanın isә idxalatçı olacağına gәtirib çıxarar. Bu halda aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı
doğrudur?

•

Hәr iki ölkәnin istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Türkәyә istehsalçıları lehәnә, Azәrbaycan istehsalçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehsalçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehlakçıları lehәnә, Türkәyә istehlakçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehsalçıları azad ticarәt lehinә, Türkәyә istehlakçıları lehәnә, Azәrbaycan istehlakçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr
Azәrbaycan istehsalçıları vә Türkәyә istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehlakçıları vә Türkiyә
istehsalçıları әleyhinә çıxış edәcәklәr
Hәr iki ölkәnin istehlakçıları azad ticarәt lehinә, Azәrbaycan istehsalçıları lehәnә, Türkәyә istehsalçıları әleyhinә
çıxış edәcәklәr

501 Merkantilist siyasәt vә merkantilist tәlim neçә tarixi mәrhәlә keçmişdir?
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•

6
4
5
3
2

502 Açıq iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

dünya kapital bazarı
әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq ticarәti
beynәlxalq şirkәtlәr
beynәlxalq valyuta sistemi
dünya iqtisadi әalqәlәrinin beynәlmillәşmәsi

503 Xİәnin öyrәnilmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

ümumi dialektik
ictimai әmәk bölgüsü
xarici iqtisadi әalqәlәrin güclәndirilmәsi
xarici iqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә
ictimai әmәk bölgüsü

504 xarici iqtisadi әlaqәlәr dünya iqtisadiyyatının vә onun ayrıayrı ünsürlәrinin fәaliyyәti prosesindә baş
verәn nәyi öyrәnir?

•

metodları
qanunauyğunluqları
formaları
qarşılıqlı vә asılılıqları
әalqәlәri

505 İxrac subsidiyası nәdir?

•

Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum

506 Beynәlxalq kartel nәdir?

•

Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş

507 Azad ticarәt zonası nәdir?

•

İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
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508 Gömrük ittifaqı nәdir?

•

İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş

509 Müflislәşdirici inkişaf nәdir?

•

İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş

510 Ticarәtdәn gәlir nәdir?

•

Hәr hansı bir malın istehsal sәviyyәsinә nәzarәti vә әlverişli qiymәtlәr rejimini.tәmin edәn, müxtәlif ölkәlәrin
ixracatçıları arasında saziş
Müqayisәli üstünlüyә malik olan malların ticarәtindәn yaranan vә iştirakçı ölkәlәrin hәr biri üçün faydalı olan
iqtisadi effekt
İstehsal vә ixracatın artımı nәticәsindә ölkәnin iqtisadi rifahının pislәşmәsi
Üzvlәr arasında rüsumsuz ticarәt rejimi vә ümumi xarici gömrük tarifi tәtbiq olunması barәdә ölkәlәrarası saziş
İki ölkә arasında ticarәtdә gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә. milli
tariflәrin saxlanmasını nәzәrdә tutan saziş

511 Optimal tarif nәdir?

•

İqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә

512 Kvota nәdir?

•

Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti

513 İxraca könüllü mәhdudiyyәt nәdir?

•

Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn qrafik asılılıq
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•

Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti

514 İstehsal imkanları hәdlәri nәdir?

•

Ölkәlәrarası sazışlә götürülmüş öhdәlik әsasında müәyyәn malın digәr ökәyә ixracatının kәmiyyәt
mәhdudlaşdırılması
Sәrәncamda olan istehsal amillәri vә biliklәr әsasında, iqtisadi sistemin istehsal edә bilәcәyi nemәtlәrin maksimum
hәdlәrini göstәrәn asılılıq
Milli iqtisadi rifahın maksimum sәviyyәsini tәmin edәn tarif dәrәcәlәri
Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilә yaranan vә milli iqtisadiyyatın әnәnәvi sәnaye sahәlәrinin tәnәzzülü
ilә özünü göstәrәn tәhlükәli nәticә
Ölkәyә gәtirilәn vә ya ölkәdәn aparılan mallara tәtbiq olunan kәmiyyәt vә ya dәyәr mәhdudiyyәti

515 Proteksionizmin gizli formaları:

•

İxrac kreditlәrinin verilmәsi
İdxalın subsidiyalaşdırılması
Yuxarıdakılardan heç biri
Yuxarıdakıların hamısı
Ixracatçılara vergi güzәştlәrinin verilmәsi

516 Spesifik tarif nәdir?

•

Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum

517 Advalor tarif nәdir?

•

İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan

518 Gömrük rüsumu nәdir?

•

Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum
İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum

519 Embarqo nәdir?

•

İxracı genişlәndirmәk mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn ixracatçıya göstәrilәn maliyyә dәstәyi
Ölkә sәrhәddindәn keçirilәn mallara, mülkiyyәtә vә dәyәrli әşyalara görә, dövlәtin müәyyәn etdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn toplanan vәsait
Sәrhәddәn keçirilәn malların gömrük dәyәrinin müәyyәn olunmuş faizi kimi hesablanan rüsum
Malların vә ya valyuta dәyәlәrinin ölkәyә idxalına vә ya ölkәdәn ixracına dövlәt tәrәfindәn qoyulmuş qadağan
Sәrhәddәn keçirilәn malların fiziki miqdarından müәyyәn stavka ilә hesablanan rüsum

520 Azad ticarәtdәn әn çox kim faydalanır?
74/99

21.12.2016

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
İxrac yönümlü sәnaye sahәlәri
Gәnc istehsal sahәlәri
İstehlakçılar
İstehsalçılar

521 Aşağıda sayılanlardan azad ticarәt siyasәti mәfumunu әn düzgün müәyyәn edәnini seçin:

•

Ölkәnin digәr ölkәlәr ilә ticarәt әlaqәlәri qurmaq imkanı
Malların beynәlxalq hәrәkәtini asanlaşdırmağa yönәlmiş dövlәt dәstәyi siyasәti
Açıq milli iqtisadiyyatların fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunauyğunluqların tәtbiq olunması
Dövlәtin beynәlxalq ticarәtә qeyrimüdaxilә siyasәti
Dövlәtin bazar mexanizmlәrinә әngәlsiz müdaxilә edә bilmәsi

522 Fritedizmin mahiyyәti nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Milli bazarın qorunması
Iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
Azad ticarәt vә dövlәtin biznesә müdaxilә etmәmәsi

523 Proteksionizm siyasәtini ilk dәfә kimlәr tövsiyә etmişlәr?

•

Erkәn merkantilistlәr
Fiziokratlar
Gec merkantilistlәr
Neoklassiklәr
Marjinalistlәr

524 xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi istiqamәti (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

İхrac
Konflikt
Turizm fәaliyyәti
Ticarәtin libеrallaşdırılması
İdхal

525 Fritredizm nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Malların idxal vә ixracı әsasında ticarәt
Mal vә xidmәtlәrin mübadilәsi vasitәsilә ölkәlәrin әmәyin ictimai bölgüsü әsasında öz ehtiyaclarını ödәmәsi
İqtisadi fәaliyyәtә fәal dövlәt müdaxilәsi
Dövlәtin özәl sahibkarlıq vә azad ticarәt sahәlәrinә qeyrimüdaxilәsi

526 Proteksionizm tәrәfdarları iddia edirlәr ki, rüsumlar, kvotalar vә digәr ticarәt baryerlәri bunun üçün
lazımdır:

•

Ölkәnin müdafiәsinin tәmin olunması
İqtisadiyyatın gәnc sahәlәrinin xarici rәqabәtdәn qorunması
Daxili mәşğulluğun artırılması
Dempinqin qarşısının alınması
Yuxarıda sadalanmış bütün cavablar doğrudur

527 Fritrederizm nәdir?
Әmәyin ictimai bölgüsü nәzәriyyәsi
Digәr ölkәlәri ilә müqayisәdә daha az istehsal amillәri sәrf etmәklә mal istehsalı
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•

Müәyyәn әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalında müqayisәli üstünlük
Iqtisadiyyata hökumәt müdaxilәsini minimizә etmәyә yönәlmiş iqtisadi doktrina
Azad ticarәti vә sahibkarlıq fәaliyyәtinә dövlәtin müdaxilә etmәmәsini tәlәb edәn iqtisadi nәzәriyyә istiqamәti vә
sәnaye burjuaziyasının siyasәti

528 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәnin iştirakının әsas motivi nәdir?

•

Ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi
İşsizliyin sәviyyәsini azaltmaq
Xammal vә enerji bazarına çıxışı tәmin etmәk
İqtisadi sәmәrә әldә etmәk
Yeni texnologiyaları vә biliklәri әldә etmәk

529 Ölkәlәr arasında әmәk bölgüsünün әsas sәbәbi nәdir?

•

Coğrafi yaxınlıq
Ölkәnin coğrafisiyasi xüsusiyyәtlәri
İnformasiya üstünlüyü
İstehsal amillәrin müxtәlifliyi
İqlim şәraitindә oxşarlıq

530 Ölkәnin üstün oldğu sahәlәrdә әmtәәlәri istehsal etmәk, zәif olduğu sahәlәrdә isә başqa ölkәlәrdәn
almaq imkanı necә adlanır?

•

Azad ticarәt
Tarif
Kvota
Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr[yeni cavab]

531 Dünya iqtisadiyyatı aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Dünya ölkәlәrinin әrazilәrinin vә әhalisinin
Dünya ölkәlәrinin dövlәt büdcәlәrinin
Bütün cavablar yanlışdır
Dünyanın kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, kommersiya vә maliyyә strukturlarının
Ölkәlәrinin milli iqtisadiyyatları, beynәlxalq strukturları vә onların iqtisadi әlaqәlәrinin

532 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәti sahәlәrindә ixisaslaşmasının mahiyyәti nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq inteqrasiya
Beynәlxalq kooperasiya
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
İstehsalatın beynәlxalq konsentrasiyası

533 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakından iqtisadi sәmәrәyә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İqtisadi sәmәrә әldә etmәk
Rәqiblәr haqqında son mәlumat almaq
İdxal mallarının vә xidmәtlәrinin ucuzluğundan faydalanmaq
Torpaq rentasından qazanc әldә etmәk
İxrac mallarını vә xidmәtlәrini beynәlxalq bazarda daha sәrfәli şәrtlәlә satmaq

534 әmәyin vә digәr istehsal amillәrinin beynәlxalq bölgüsü әsasında fәaliyyәt göstәrәn, ölkәlәrarası
nizamlanmış pulәmtәә münasibәtlәri necә adlanır?

•

Beynәlxalq bazar
Dünya bazarı
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Xarici bazar
Maliyyә bazarı
Milli bazar

535 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakını optimallaşdırmaq istiqamәtindә dövlәt fәaliyyәti necә
adlanır?

•

Xarici siyasәt
Gömrük tәnzimlәnmәsi[yeni cavab]
Daxili bazarın xarici rәqabәt üçün açılması[yeni cavab]
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
Yerli sahibkarlıq fәaliyyәtinin beynәlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması

536 Aşağıda sadalananlardan hansı faktor ölkәnin istehsalının beynәlxalq әmәk bölgüsü vә beynәlxalq
ixtisaslaşmasını sәciyyәlәndirmir?

•

Sәnaye ixracatının ümumi ixracatda payı
Sәnaye sahәlәrinin struktur ixtisaslaşması dәrәcәsi
Demoqrafik asılılıq әmsalı
İxrac, idxal vә xarici ticarәt kvotaları
İxracın ümumi istehsalda payı

537 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әsas formalarına aid olmayanı göstәrin:

•

Beynәlxalq lizinq әmәliyyatları
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Malların, xidmәtlәrin vә texnologiyaların beynәlxalq ticarәti
Beynәlxalq valyuta maliyyә әlaqәlәri
Beynәlxalq әmәk miqrasiyası

538 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin mahiyyәtini vә mәzmunu ifadә edәn әn mühüm iqtisadi kateqoriya
nәdir?

•

Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Azad ticarәt
Beynәlxalq infrastruktur
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Beynәlxalq ticarәt

539 Dünya iqtisadiyyatının әsas subyektlәri aşağıdakılardır: (Yanlış cavabı göstәrin)

•

Ölkәlәr
Transmilli korporasiyalar vә transmilli banklar
Konsorsiumlar
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
İnteqrasiyalaşmış qruplar (assosiasiyalar)

540 İstehsalın beynәlxalq kooperasiyasına tәlәb nә zaman artar?

•

Iqtisadi fәaliyyәtin müxtәlif növlәrinin tәcrid olunması müşahidә edildikdә
Dağmәdәn sәnayesi vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ixracatda üstünlük tәşkil edirsә
İstehsalat zәif inkişaf etmişsә
Dәversifikasiya sәviyyәsi yüksәk olarsa
Beynәlxalq ixtisaslaşma daha dәrin vә dar olarsa

541 Beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında yaranan, müxtәlif ölkәlәrdәki istehsalçılar arasında mövcud olan vә
qarşılıqlı mübadilәni ifadә edәn әlaqә forması nәdir?
Tәbii azadlıq
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•

Merkantilizm
düzgün seçim yoxdur
Sәrbәst ticarәt
Beynәlxalq ticarәt

542 Dünya itәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının başlanğıcı kimi, hansı tarix gәbul olunur?

•

XV  XVI әsrlәr
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XX әsrin sonu
XX әsrin ortaları
XVIII әsrin әvvәllәri

543 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakından iqtisadi sәmәrәyә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İxrac mallarını vә xidmәtlәrini beynәlxalq bazarda daha sәrfәli şәrtlәlә satmaq
İdxal mallarının vә xidmәtlәrinin ucuzluğundan faydalanmaq
Rәqiblәr haqqında son mәlumat almaq
Torpaq rentasından qazanc әldә etmәk
İqtisadi sәmәrә әldә etmәk

544 Ölkәlәr arasında әmәk bölgüsünün әsas sәbәbi nәdir?

•

İstehsal amillәrin müxtәlifliyi
İnformasiya üstünlüyü
Ölkәnin coğrafisiyasi xüsusiyyәtlәri
Coğrafi yaxınlıq
İqlim şәraitindә oxşarlıq[yeni cavab]

545 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәti sahәlәrindә ixisaslaşmasının mahiyyәti nәdir?

•

Beynәlxalq kooperasiya
Beynәlxalq ticarәt
İstehsalatın beynәlxalq konsentrasiyası
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Beynәlxalq inteqrasiya

546 Ölkәnin beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan әsas subyektlәrindәn biri:

•

Transmilli şirkәt
Maliyyә Nazirliyi
Kiçik müәssisә
Poçt
Mәrkәzi bank

547 Beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:

•

Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn mәrkәzi banklarının
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn milli sahibkarlıq fәaliyyәtlәrinin
Bütün cavablar doğrudur
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn iqtisadi inkişaf nazirliklәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn hökumәtlәrinin

548 Milli sahibkarlıq fәaliyyәti aşağıdakıların mәcmusudur:
Ölkәnin әn böyük sahibkarlıq subyektlәrinin
Bütün cavablar yanlışdır
ölkәnin dövlәt vә iqtisadi qurumlarının
Ölkәnin kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin

•
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•

Ölkәnin tәsәrrüfat subyektlәrinin

549 Valyuta pariteti nәdir?

•

Alıcıq qabiliyyәti ilә müәyyәn olunmuş mәzәnnә
İki valyuta arasında qanunla tәyin olunmus nisbәt
Valyuta mәzәnnәsi
İstehlak sәbәti ilә müәyyәn olunmuş mәzәnnә
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi

550 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

Sәrbәst vә qapalı
Tam vә natamam
Açıq vә qapalı
Sәrbәst vә qeyrisәrbәst
Sәrbәst, qeyrisәrbәst, tam vә natamam

551 әks kotirovka nәdir:

•

Milli valyutanın kursunun valyuta sәbәti ilә ifadәsi
Xarici valyutanın kursunun dollarla ifadәsi
Milli valyutanın kursunun xarici valyutada ifadәsi
Xarici valyutanın kursunun milli valyutada ifadәsi
Milli valyutanın kursunun dollarla ifadәsi

552 Birbaşa valyuta kotirovkası nәdir?

•

Milli valyutanın kursunun valyuta sәbәti ilә ifadәsi
Xarici valyutanın kursunun dollarla ifadәsi
Milli valyutanın kursunun xarici valyutada ifadәsi
Xarici valyutanın kursunun milli valyutada ifadәsi
Milli valyutanın kursunun dollarla ifadәsi

553 Birbasa kotirovka:

•

EKYU milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi xarici valyutanın müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi ABS dollarının müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi EKYUnun müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur

554 Krosskurs:

•

İki valyutanın valyuta sәbәti әsasında hesablanmıs әlaqәsidir
İki valyutanın qızıl pariteti әsasında hesablanmıs әlaqәsidir
İki valyutanın onların hәr ikisinin mәzәnnәsinin dollara bölünmәsi yolu ilә әlaqәsidir
İki valyutanın avroya әsaslanan nisbәtidir
İki valyutanın dollara әsaslanan nisbәtidir

555 Vahid avropa valyutası – avro:

•

Nağd vә banklararası nagdsız dövriyyәyә 2001ci ildә buraxılmısdır
Banklararası nagdsız dövriyyәyә 1999cu ildә, nagd dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır
Nağd vә banklararası nagdsız dövriyyәyә 1999cu ildә buraxılmısdır
Nagd dövriyyәyә 1999cu ildә, banklararası nagdsız dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır
Banklararası nagdsız dövriyyәyә 2000ci ildә, nagd dövriyyәyә 2001ci ildә buraxılmısdır

556 Üzәn valyuta mәzәnnәlәri rәsmi olaraq nә vaxt yaranmısdır?
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•

1944cü il BrettonVuds konfransında
1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında
1967ci il Vyana konfransında

557 BrettonVuds valyuta sistemi rәsmәn nә vaxt formalasmısdır?

•

1967ci il
1922ci il
1944cü il
1976cı il
1867ci il

558 Beynәlxalq valyuta sistemi nәdir?

•

Beynәlxalq ödәnis vә ehtiyat vasitәsi funksiyasını hәyata keçirәn sәrbәst mübadilә oluna bilәn valyuta
Beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәskilati forması
Beynәlxalq hesablasmaödәnis münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәşkilati forması
Beynәlxalq valyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәskilati forması
Sәrbәst mübadilә oluna bilәn “möhkәm” valyuta

559 Valyuta dәhlizi nәdir?

•

Valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrin bazar konyunkturu ilә müәyyәn olunmus mәhdudiyyәtlәri
Marjanın satış kursuna faiz nisbәti
Satış mәzәnnәsinin valyuta marjasına faiz nisbәti
Satış vә alıs mәzәnnәsi arasında olan fәrq
Valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrin qanunla müәyyәn olunmus mәhdudiyyәtlәri

560 Qızılkülçә standartı rәsmәn nә vaxt formalasmısdır?

•

1944cü il BrettonVuds konfransında
1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında
1967ci il Vyana konfransında

561 Üzәn valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Müәyyәn valyutanın ABŞ dollarına olan nisbәti
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi
Müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәti
Valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyişәn valyuta mәzәnnәsi
Mәhdud çәrçivәdә, 1%dәn çox olmamaqla, dәyişәn valyuta mәzәnnәsi

562 Fiks olunmuş valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Mәhdud çәrçivәdә, 1%dәn çox olmamaqla, dәyisәn valyuta mәzәnnәsi
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi
Müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәti
Valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyisәn valyuta mәzәnnәsi
Müәyyәn valyutanın ABS dollarına olan nisbәti

563 Hava nәqliyyat novunun ustunluklәrinә aiddir:

•

Yerüstü xidmәtlәrdәn asılılığı
Hava şәraitindәn asılı olması
Sürәtli çatdırma
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Yüksәk tariflәr
Ölçü vә cәki mәhdudiyyәti

564 Avropa valyuta sistemi hansı standart әsasında qurulmusdur?

•

Avro
Qızılmetal
EKYÜ
SDR
Qızılsikkә

565 İkinci dünya valyuta sistemi hansı standart әsasında qurulmusdur?

•

Dollar
Qızılsikkә
Qızıldevizli
Qızılkülçә
Gümüs

566 Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir?

•

Deflyasiya
Qeyri konvertasiya
Hissәli konvertasiya
Azad konvertasiya
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә istifadә

567 Valyuta münasibәtlәri nәyә әsasәn tәnzimlәnir?

•

Milli qanunvericilik vә dövlәtlәrarası razılaşmalar
Dövlәtlәrarası razılaımalar
Milli qanunvericilik
Bank adәt vә әnәnәlәri
Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәlimatları

568 Qapıdanqapıya çatdırılma hansı nәqliyyat novunә aiddir?

•

Dәniz gәmilәrinә
Cay gәmilәrinә
Dәmiryol qatarlarına
Hava gәmilәrinә
Avtomobil vasitәlәrinә

569 Beynәlxalq hava daşımaları, hava nәqliyyatı ilә yuklәrin aşağıdaki mәntәqәlәr arasında tәşkil
olunmasıdır:

•

Doğru cavab yoxdur
İki fәrqli şәhәrdә yerlәşәn
Bir olkәdә yerlәşәn
İki fәrqi olkәdә yerlәşәn
Bir necә şәhәrdә yerlәşәn

570 Xidmәt sәviyyәsinә gorә sәrnişin tariflәrinin novlәri:

•

Beynәlxalq sәrnişin aviatariflәri
Sәrnişinlәrin marağı әsasında
Sәrnişin vә baqaj tariflәri
İqtisadi sәviyyә vә 1 sinif sәviyyәsi
Ölkәlәr uzrә tariflәr
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571 Daimi olmayan aviadaşımaların novlәri:

•

Әlavә, xususi vә carter ucuşları
Standart vә xususi daşımalar
Normal, guzәştli vә carter daşımaları
Bağlı carter, efiniti vә blokcarter daşımaları
Sәrnişin, yuk, baqaj daımaları

572 Hansı mәzәnnә sistemindә valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrinә yol verilmir?

•

Tәrәddüdlәnәn
Rezerv
Bazar
Fiks
Üzәn

573 Birinci valyuta sistemi hansı standartlar әsasında qurulmusdu?

•

Qızılsikkә
Qızılmetal
Qızıldeviz
Qızıl
Gümüs

574 Ölkәnin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn vә basqa valyutalara dәyismәyәn valyuta necә adlanır?

•

Fiks
Hissәli konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
Rezerv

575 Hansı valyuta kursunda valyuta kurslarının tәrәddüdlәri tәyin olunur?

•

Qapalı
Fiks
Monetar
Klirinq
Üzәn

576 Yüklәrin sığortalanmasının mәqsәdi nәdir?

•

Duzgun cavab yoxdur
Yukalana mulkiyyәt huququ vermәk
Yukgondәrәnin maraqlarının qorunması
Tәsadufi hadisәlәrә gorә maliyyә itkisinin qabağının alınması
Yukun zәdәlәnmәsinin vә ya itkisinin qarşısının alınması

577 Hansı termin alıcıya maksimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DAT
FOB
CİF
DDP
EXW

578 Hansı termin alıcıya minimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DDP
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EXW
DAT
FOB
CİF

579 Hanıs termin satıcıya maksimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

CİF
DDP
DAT
EXW
Fob

580 İnkoterms şәrtlәri daşınmanın istәnilәn tipinin istifadәsini nәzәrdә tutur:

•

FSA; EXW; FOB; FAS
DAT; DAP; DDP; CPT; CİP
DAT; DAP; FOB; CİF
CİF; DAP; FOB; FAS
EXW; DDP; DAT; DAP; CİR; CFR

581 Carterlә rәsmilәşdirilәn beynәlxalq daşımalar hәyata kecirilir:

•

Hava, xәtti gәmicilikdә vә tranzit daşımalarda
Tranzit daşımalarda
Qonşu dovlәtlәrarası daşımalarda
Hava vә dәniz nәqliyyatında
Dәmir yolu vә avtomobil yolu

582 Beynәlxalq sәrnişin daşımalarında nәqliyyatın hansı novundәn daha cox istifadә olunur?

•

Avtomobil nәqliyyatı
Cay nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәmir yol nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı

583 Satıcının muәssisәsindәn tәyinat yerinә daşımanın butun xәrclәri vә risklәrini alıcı odәyir:

•

FSA
CFR
FOB
CİF
EXW

584 Hansı terminlәr praktikada daha cox işlәnir?

•

CİP;CİF
DAT; DAP
FAS; FOB
EXW; DDP
FOB; CİF

585 Hansı termin satıcıya minimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?
DAT
DDP
FOB
CİF

•
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•

EXW

586 İnkoterms şәrtlәri daşınmanın dәniz nәqliyyatı ilә istifadәsini nәzәrdә tutur:

•

duzgun cavab yoxdur
DAT; DAP; DDP; CPT; CİF
FAS; FOB; CFR; CİF
DAT; DAP; FOB; FAS
CİF; CFR; CİP; DAT

587 Mübadilә olunma sәviyyәsinә görә valyutalar fәrqlәndirilir:

•

“Möhkәm” vә “yumsaq” valyutalar
Tam mübadilә olunan, qismәn mübadilә olunan vә mübadilә olunmayan (qapalı) valyutalar
Sәrbәst mübadilә oluna bilәn vә “möhkәm” valyuta
Beynәlxalq ödәnis vә ehtiyat vasitәsi funksiyasını hәyata keçirәn valyuta
Sәrbәst vә qeyrisәrbәst mübadilә oluna bilәn valyutalar

588 Dünyanın birinci valyuta sistemi hansı standart üzәrindә yaradılmısdır?

•

Qızıl sikkә
Gümüs
Bazar
Qızılkülçә
Qızıl deviz

589 Hansı konvertasiya zamanı qeyrirezident sәxslәr üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulur?

•

Nağd
Azad
Banklararası
Daxili
Xarici

590 Heç bir mәhdudiyyәt olmadan basqa valyutaya dәyişilәn valyuta necә adlanır?

•

Monetar
Qapalı
Hissәli konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı

591 Boru kәmәri nәqliyyatının novlәri:

•

neft vә qaz kәmәri
qaz kәmәri, elektrik kәmәri
neft, qaz, sistem daşımaları
maye halında mal ixracı kәmәri
neft, qaz vә su kәmәri

592 Boru kәmәri nәqliyyatının ustunluklәri:

•

texniki xidmәtin tәlәblәrinә riayәt olunmaması
yuklәri tez vә boyuk hәcmdә oturmәk imkanı
yollarda tıxaclar
korroziya uğraması
muvafiq infrastrukturunun yaradılmasının qiymәtcә baha olması

593 İxtisaslaşmış nәqliyyat novunә aiddir:
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•

Su nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Cay nәqliyyatı

594 D qrupuna daxildir:

•

FCA, FAS, FOB
CFR, CİP, CİF, CPT
duzgun cavab yoxdur
DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
DAT, DAP, DDP

595 Hansı termin alıcıya minimal ohdәliklәr muәyyәn edir?

•

CİF
FOB
DAT
EXW
DDP

596 C qrupu terminlәri:

•

FSA; FAS; FOB
COS; CCP; CER; CAP
DAT; DDU
CFR; CİP; CİF; CPT
DES; DEQ

597 D qrupu terminlәri:

•

duzgun cavab yoxdur
CFR; CİP; Cİf; CPT
FSA; FOB; FAS
DAT; DAP; DDU
DAP; DES; DEQ; DDU; DDP

598 Dolayı kotirovka:

•

EKYU milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi EKYUnun müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur;
Milli pul vahidi xarici pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә, onların üçüncü ölkәnin pul vahidinә nisbәtlәrinә görә
bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi xarici pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur

599 DAP bazis şәrtindә satıcı malı alıcının sәrәncamına vermәyә mәsuldur:

•

Alıcının ölkәsindә tәyinat mәntәqәsinә catmış nәqliyyat vasitәsindә
Tәyinat limanında gәminin goyәrtәsindә
Göndәriş limanında gәminin goyәrtәsindә
Göndәrmә mәntәqәsindә ekspeditora
Razılaşdırılmış terminalda

600 Praktikada hansı terminlәrdәn daha cox istifadә edirlәr?
Fas vә Fob
DAT vә DAP
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•

CİP vә CİF
FOB vә CİF
Exw vә DDP

601 Xidmәt sәviyyәsinә gorә sәrnişin tariflәrinin novlәri:

•

Beynәlxalq sәrnişin aviatariflәri
Sәrnişinlәrin marağı әsasında
Sәrnişin vә baqaj tariflәri
İqtisadi sәviyyә vә 1 sinif sәviyyәsi
Ölkәlәr uzrә tariflәr

602 Dünyanın birinci valyuta sistemi hansı standart üzәrindә yaradılmısdır?

•

Qızılkülçә
Gümüs
Qızıl sikkә
Qızıl deviz
Bazar

603 Hansı konvertasiya zamanı qeyrirezident sәxslәr üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulur?

•

Nağd
Banklararası
Azad
Xarici
Daxili

604 Valyuta kotirovkası nәdir?

•

Valyuta kursunun tәyin olunması
Valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası
Bir ölkәnin pul vahidinin, basqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmis qiymәti
Valyutaların nisbәti
Valyutalar mübadilәsinin nisbәtlәrinin tәyini

605 Valyuta kursu rejimi nәdir?

•

Valyutalar mübadilәsinin nisbәtlәrinin tәyini
Valyutalar arasında kurs nisbәtlәrinin qurulmasının qaydası
Bir ölkәnin pul vahidinin, basqa ölkәnin pul vahidindә ifadә edilmis qiymәti
Valyutaların nisbәti
Valyuta kursunun tәyin olunması

606 Valyuta mәhdudiyyәtlәrinә görә hansı valyuta bazarları mövcuddur?

•

Sәrbәst vә qapalı
Tam vә natamam
Açıq vә qapalı
Sәrbәst vә qeyrisәrbәst
Sәrbәst, qeyrisәrbәst, tam vә natamam

607 Bir ölәkәnin pul vаhidinin digәr ölkәnin pul vаhidlәrindә ifаdә оlunmuş qiymәtinә nә dеyilir?

•

Dеvаlvаsiyа
Mаrj
Qiymәtqоymа
Vаlyutа klirinqi
Vаlyutа mәzәnnәsi
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608 Krosskurs:

•

İki valyutanın valyuta sәbәti әsasında hesablanmıs әlaqәsidir
İki valyutanın qızıl pariteti әsasında hesablanmıs әlaqәsidir
İki valyutanın onların hәr ikisinin mәzәnnәsinin dollara bölünmәsi yolu ilә әlaqәsidir
İki valyutanın avroya әsaslanan nisbәtidir
İki valyutanın dollara әsaslanan nisbәtidir

609 Dolayı kotirovka:

•

EKYU milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi xarici pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi xarici pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә, onların üçüncü ölkәnin pul vahidinә nisbәtlәrinә görә
bәrabәr tutulur
Xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi EKYUnun müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur

610 Birbasa kotirovka:

•

EKYU milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi xarici valyutanın müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Xarici pul vahidi milli pul vahidinin müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi ABS dollarının müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur
Milli pul vahidi EKYUnun müәyyәn kәmiyyәtinә bәrabәr tutulur

611 Vahid avropa valyutası – avro:

•

Nağd vә banklararası nagdsız dövriyyәyә 2001ci ildә buraxılmısdır
Banklararası nagdsız dövriyyәyә 1999cu ildә, nagd dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır
Nağd vә banklararası nagdsız dövriyyәyә 1999cu ildә buraxılmısdır
Nagd dövriyyәyә 1999cu ildә, banklararası nagdsız dövriyyәyә 2002ci ildә buraxılmışdır
Banklararası nagdsız dövriyyәyә 2000ci ildә, nagd dövriyyәyә 2001ci ildә buraxılmısdır

612 Fiks olunmuş valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәti
Mәhdud çәrçivәdә, 1%dәn çox olmamaqla, dәyisәn valyuta mәzәnnә
Müәyyәn valyutanın ABS dollarına olan nisbәti
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi
Valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyisәn valyuta mәzәnnәsi

613 Valyuta pariteti nәdir?

•

İstehlak sәbәti ilә müәyyәn olunmuş mәzәnnә
[BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi
İki valyuta arasında qanunla tәyin olunmus nisbәt
Valyuta mәzәnnәsi
Alıcıq qabiliyyәti ilә müәyyәn olunmuş mәzәnnә

614 Ölkәnin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn vә basqa valyutalara dәyismәyәn valyuta necә adlanır?

•

Fiks
Qeyri konvertasiyalı
Azad konvertasiyalı
Hissәli konvertasiyalı
Rezerv

615 Mübadilә olunma sәviyyәsinә görә valyutalar fәrqlәndirilir:
Beynәlxalq ödәnis vә ehtiyat vasitәsi funksiyasını hәyata keçirәn valyuta
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•

Sәrbәst vә qeyrisәrbәst mübadilә oluna bilәn valyutalar
“Möhkәm” vә “yumsaq” valyutalar
Tam mübadilә olunan, qismәn mübadilә olunan vә mübadilә olunmayan (qapalı)valyutalar
Sәrbәst mübadilә oluna bilәn vә “möhkәm” valyuta

616 Valyuta dәhlizi nәdir?

•

Valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrin bazar konyunkturu ilә müәyyәn olunmus mәhdudiyyәtlәri
Marjanın satış kursuna faiz nisbәti
Satış mәzәnnәsinin valyuta marjasına faiz nisbәti
Satış vә alıs mәzәnnәsi arasında olan fәrq
Valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrin qanunla müәyyәn olunmus mәhdudiyyәtlәri

617 Beynәlxalq valyuta sistemi nәdir?

•

Beynәlxalq ödәnis vә ehtiyat vasitәsi funksiyasını hәyata keçirәn sәrbәst mübadilә oluna bilәn valyuta
Beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәskilati forması
Beynәlxalq hesablasmaödәnis münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәşkilati forması
Beynәlxalq valyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq razılasmalarla möhkәmlәnmis tәskilati forması
Sәrbәst mübadilә oluna bilәn “möhkәm” valyuta

618 Tәdiyyә balansında ixrac vә idxal arasındakı fәrq necә adlanır?

•

Svоpinq
Svinq
Sаnksiyа
Sаldо
Svоp

619 Аntiinhisаr qanunvericilik nәyә yönәlib?

•

Lоbbizmi nеytrаllаşdırmаq, inhisаrçı dаyаqlаrının аrаdаn qаldırılmаsı
İхrаcın аrtırılmаsı hesabınа ölkәyә valyuta ахını yüksәldilmәsi
İnflyаsiyаnın sахlаnmаsı, qiymәtlәrin аşаğı sаlınmаsı
İri kоmpаniyаlаrın оnlаrın fәаliyyәtini mәhdudlаşdırmаq mәqsәdilә müntәzәm bölünmәsi
Sаhibkаrlıq fәаliyyәtinә cәhdi mәhdudlаşdırmаq

620 Valyuta tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Cari vә strateji mәqsәdlәrә uyğun olan tәdbirlәr mәcmusudur
Düzgün variant yoxdur
Bütün variantlar doğrudur
Beynәlxalq hesablaşmaların vә beynәlxalq valyuta әmәliyyatlarının aparılması qaydalarının reqlamentlәşdirilmәsi
Beynәlxalq valyuta digәr iqtisadi münasibәtlәr sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr mәcmusudur

621 Reinjinirinq nә demәkdir?

•

İdarәetmәnin dәyişmәsi
Müәssisәnin fәaliyyәtinin radikal şәkildә sıçrayışla yaxşılaşdırılması üçün biznes proseslәrinin köklü şәkildә
yenidәn qurulması
Düzgün variant yoxdur
Tәsәrrüfat tәşkilatının strukrunun radikal şәkildә dәyişdirilmәsi
Müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi

622 Reinjinirinq nәyi әks etdirir?

•

Maliyyә, marketinq
Keyfiyyәt, servis xidmәti, maliyyә,marketinq, informasiya sistemlerin Qurulması
Düzgün variant yoxdur
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İnformasiya çatışması
İnformasiya sistemlәrinin qurulması

623 Restrukturizasiya sözünün mәnası nәdir?

•

Әmәk haqqının bölüşdürülmәsi
Yenidәn planın qurulması
İdarәetmәnin dәyişmәsi
Yenidәn qurulma
Yenidәn bölgü

624 Hаnsı ildә Bеynәlxаlq vаlyutа fondu (BVF) vә Dünyа Bаnkı yаrаdılıb?

•

1955ci il
1945ci il
1944cü il
1940cı il
1950ci il

625 Hаnsı ildә BаkıTbilisiCеyhаn nеft kәmәrinin tikintisi bаşа çаtıb?

•

2001ci il
1998ci il
2004cü il
2005ci il
1995ci il

626 Hаnsı ildә TRАSЕKА (АvrоpаQаfqаzАsiyа nәqliyyаt dәhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?

•

1998ci il
2005ci il
2001ci il
1995ci il
2004cü il

627 Hаnsı ildә TRАSЕKА (АvrоpаQаfqаzАsiyа nәqliyyаt dәhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?

•

2001ci il
1995ci il
1993cü il
1990cı il
1997ci il

628 Hаnsı mәrhәlә kоmmеrsiyа sövdәlәşmәsinin (Bеynәlxаlq) hәyаtа kеçirilmәsinә аid dеyil?

•

Göndәrmә şәrtlәri vә оnun yеrinә yеtirilmәsi hesabı
Alıcı sifаrişi qаnunilәşdirir
Pаrtnyоr ilә işgüzаr әlаqәlәrin qurulmаsı
Müqаvilәnin bаğlаnmаsı
Sifаrişin sаtıcı tәrәfindәn yеrinә yеtirilmәsi

629 Faiz dәrәcәsinin artımı nәyә sәbәb olur?

•

Bütün variantlar doğrudur
Ölkәdәn kapital axınını stimullaşdırır
Qeyristabilliyi möhkәmlәndirir
Ölkәyә kapital axınını stimullaşdırır
Heç cür tәsir etmir
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630 ’’Istehsal amillәrinin nisbәti’’nәzәriyyәsinin әsasını hansı alimlәr qoymuşdur?

•

Düzgün variant yoxdur
Karl Marks vә A Smit
Adam Smit ve D.Rikardo
Eli Hekşer vә Bertil Olin
Eli Hekşer vә V Leontyev

631 Beynәlxalq ticarәt müqavilәlәrin qarşılıqlı mәnfәәti vә beynәlxalq әmәk bölgüsünün üstünlüklәri
haqqında nәticәlәr hansı nәzәriyyәni xarakterizә edir?

•

Texnolojı qeyribәrabәrlik
İstehsal amillәri
Müqayisәli üstünlüklәr
Әsaslı üstünlüklәr
Beynәlxalq dәyәr

632 Valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Milli valyutanın xarici valyuta ilә ifadә olunmuş qiymәti
Bütün ölkәlәrdә işlәnәn pul vahidi
Bir ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәnin pul vahidindә ifadә olunmuş qiymәti
Xarici valyutanın milli valyuta ilә ifadә olunmuş qiymәti

633 Tәdiyyә balansı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
4
1
3
5

634 İkinci dünya valyuta sistemi hansı standart әsasında qurulmusdur?

•

Dollar
Qızılsikkә
Qızıldevizli
Qızılkülçә
Gümüs

635 Valyuta münasibәtlәri nәyә әsasәn tәnzimlәnir?

•

Milli qanunvericilik vә dövlәtlәrarası razılaşmalar
Dövlәtlәrarası razılaımalar
Milli qanunvericilik
Bank adәt vә әnәnәlәri
Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәlimatları

636 Qapıdanqapıya çatdırılma hansı nәqliyyat novunә aiddir?

•

Dәniz gәmilәrinә
Cay gәmilәrinә
Dәmiryol qatarlarına
Hava gәmilәrinә
Avtomobil vasitәlәrinә

637 Daimi olmayan aviadaşımaların novlәri:

•
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•

Әlavә, xususi vә carter ucuşları
Bağlı carter, efiniti vә blokcarter daşımaları
Normal, guzәştli vә carter daşımaları
Standart vә xususi daşımalar
Sәrnişin, yuk, baqaj daımaları

638 Beynәlxalq sәrnişin daşımalarında nәqliyyatın hansı novundәn daha cox istifadә olunur?

•

Cay nәqliyyatı
Avtomobil nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Dәmir yol nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı

639 Hava nәqliyyat novunun ustunluklәrinә aiddir:

•

Yerüstü xidmәtlәrdәn asılılığı
Hava şәraitindәn asılı olması
Sürәtli çatdırma
Yüksәk tariflәr
Ölçü vә cәki mәhdudiyyәti

640 Hanıs termin satıcıya maksimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DAT
CİF
Fob
DDP
EXW

641 İnkoterms terminlәri hansı baza şәrtlәrinә gorә qruplaşdırılır?

•

qruplar EABF
qruplar FBAD
qruplar ABCD
qruplar EFCD
qruplar AFCE

642 İnkoterms terminlәri hansı bazis kateqoriyalarına gorә qrupıaşdırılır?

•

E,F,C,D
F,B,A,D
A,B,C,D
A,F,C,E
E,A,B,C

643 İnkotermsin C qrupuna daxil olan terminlәr:

•

CİP; CİF; CPT
CPT; CFP; CİF
FAS; CİF; CİP
DES; DEQ; DDU;DDP
CFP; CİP; CİF; CPT

644 Hansı ölkә Merkosura daxil deyil?
Paraqvay
Braziliya
Argentina

•
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•

Kanada
Uruqvay

645 Hansı inteqrasiya birlәşmәsi 1989cu ildә afrika qitәsinin şimal hissәsindә yaradılmışdı?

•

SEFTA
NAFTA
OESEKO
Әrәb Mәğrib İttifaqı
Merkosur

646 Sәrbәst ticarәt siyasәti necә adlanır?

•

Düzgün variant yoxdur
Merkantilizm
Proteksionizm
Fritredizm
Dempinq

647 Milli tәsәrrüfatın maraqlarının müdafiәsi mәqsәdi ilә beynәlxalq әmtәә dövriyyәsinә dövlәt
müdaxilәsinin siyasәti necә adlanır?

•

Düzgün variant yoxdur
Liberalizm
Fritriderçilik
Proteksionizm
Merkantilizm

648 İstehsal amillәri nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Beynәlmilәllәşdirilmiş tәkrar istehsal dövrlәrin әlaqәlәrini öz әrazisindә yerlәşdirmәk imkanı üçün ölkәlәrin yarışı
Malın bazara çıxarılmasından, onun bazardan çıxarılmasına qәdәr bir dövr
İstehsal şәrtlәrini vә onun hәyata keçirilmәsi ilә bağlı xәrclәri müәyyәn edәn әsas elementlәrdir
Xarici ticarәt fәaliyyәtinә dövlәt müdaxilәsini tәlәb edәn xarici ticarәt siyasәtinin prinsipi

649 Bu birlәşmәlәrdәn hansı Cәnubi Amerika inteqrasiyasına aiddir?

•

Doğru cavab yoxdur
ASİӘ
NAFTA
And Paktı
ASEAN

650 Sәrbәst ticarәtin Şimali Amerika assosiasiyası (NAFTA) haqqında razılaşma hansı ölkәlәrin arasında
imzalanmışdı?

•

ABŞ vә Meksika
Meksika, Braziliya, Venesuela
ABŞ, Kanada, Braziliya
ABŞ, Kanada, Meksika
Düzgün variant yoxdur

651 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına nә aiddir?

•

Fond bazarında firma sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi
Layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması
Layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyaların cәlb edilmәsi
Firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
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Düzgün variant yoxdur

652 әsаs iştirаkçılаrın yеrlәşdirilmәsindәn аsılı оlаrаq lizinq sаzişlәri аşаğıdаkı kimi bölünür

•

Qаytаrılmа vә dоlаyı
Әsаslı vә kоmplеksi
Dахili vә bеynәlхаlq
Kiçik vә iri
Mаliyyә vә оpеrаtiv

653 Bunlardаn hаnsı Milli Bаnkın funksiyаlаrınа dаxil dеyil?

•

Klirinq
Kоmmеrsiyа Bаnklаrının krеditlәşmәsi
Xәzinә еhtiyаtlаrının tоplаnmаsı vә sахlаnmаsı
Pulnn еmissiyаsı
Vеnçur kаpitаlı vеrmәk

654 Bunlardаn hаnsı tәcili Birjа müqаvilәsini özündә әks еtdirәn tәrәflәrin fikrinә müәyyәn hüquqlаrdаn
istifаdә еtmәyә imkаn vеrir vә müәyyәn mәblәğdә әvvәlki qiymәtlәrlә valyuta аlmаğın аlәtidir?

•

Valyuta prоеkti
Valyuta tеmpinqi
Valyuta krеditi
Valyuta оpsiоnu
Valyuta klirinq

655 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZın iqtisadi mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Yerli istehsalatın rәqabәtә davamlılığın vә iqtisadi effektivliyinin artımı
Ixracın artımı vә idxalın tәkmillәşdirmәsi
Xarici ticarәt vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin genişlәnilmәsi
Xarici vә yerli texnikanın vә texnologiyanın axını
Büdcәyә daxil olmaların valyutaların artması

656 Hansı termin alıcıya maksimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DAT
DDP
CİF
FOB
EXW

657 Hansı termin alıcıya minimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DAT
DDP
CİF
FOB
EXW

658 Hansı termin satıcıya minimal ohdәliklәr nәzәrdә tutur?

•

DAT
CİF
FOB
DDP
EXW
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659 C qrupu terminlәri:

•

DAT; DDU
FSA; FAS; FOB
COS; CCP; CER; CAP
CFR; CİP; CİF; CPT
DES; DEQ

660 D qrupu terminlәri:

•

duzgun cavab yoxdur
DAT; DAP; DDU
FSA; FOB; FAS
CFR; CİP; Cİf; CPT
DAP; DES; DEQ; DDU; DDP

661 E qrupuna aid terminlәr:

•

DDP; DAT
CFR; CİP; CİF; CPT
EXW
DAF; DES; DEQ
DAP; DDU

662 Hansı valyuta kursunda valyuta kurslarının tәrәddüdlәri tәyin olunur?

•

Üzәn
Fiks
Monetar
Klirinq
Qapalı

663 Heç bir mәhdudiyyәt olmadan basqa valyutaya dәyişilәn valyuta necә adlanır?

•

Monetar
Azad konvertasiyalı
Qeyri konvertasiyalı
Hissәli konvertasiyalı
Qapalı

664 Milli pul vahidi hansı tәqdirdә milli valyutaya çevrilir?

•

Deflyasiya
Qeyri konvertasiya
Hissәli konvertasiya
Azad konvertasiya
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә istifadә

665 Boru kәmәri nәqliyyatının novlәri:

•

neft, qaz, sistem daşımaları
neft, qaz vә su kәmәri
neft vә qaz kәmәri
qaz kәmәri, elektrik kәmәri
maye halında mal ixracı kәmәri

666 Hansı mәzәnnә sistemindә valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrinә yol verilmir?
Rezerv

•
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•

Fiks
Tәrәddüdlәnәn
Üzәn
Bazar

667 Birinci valyuta sistemi hansı standartlar әsasında qurulmusdu?

•

Qızılsikkә
Gümüs
Qızıl
Qızıldeviz
Qızılmetal

668 Boru kәmәri nәqliyyatının ustunluklәri:

•

texniki xidmәtin tәlәblәrinә riayәt olunmaması
korroziya uğraması
yollarda tıxaclar
yuklәri tez vә boyuk hәcmdә oturmәk imkanı
muvafiq infrastrukturunun yaradılmasının qiymәtcә baha olması

669 İxtisaslaşmış nәqliyyat novunә aiddir:

•

Su nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Boru kәmәri nәqliyyatı
Cay nәqliyyatı

670 İnkoterms şәrtlәri daşınmanın dәniz nәqliyyatı ilә istifadәsini nәzәrdә tutur:

•

duzgun cavab yoxdur
DAT; DAP; FOB; FAS
FAS; FOB; CFR; CİF
DAT; DAP; DDP; CPT; CİF
CİF; CFR; CİP; DAT

671 İnkoterms şәrtlәri daşınmanın istәnilәn tipinin istifadәsini nәzәrdә tutur:

•

FSA; EXW; FOB; FAS
CİF; DAP; FOB; FAS
DAT; DAP; FOB; CİF
DAT; DAP; DDP; CPT; CİP
EXW; DDP; DAT; DAP; CİR; CFR

672 Cәnubi Amerika ümumi bazarı necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
SEFTA
NAFTA
Merkosur
Avropa Birliyi

673 Şimali Amerikanın sәrbәst ticarәt zonası (NAFTA) haqqında razılaşma neçәnci ildә qüvvәyә mindi?

•

Doğru cavab yoxdur
1996
1995
1994
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2000

674 Kredit nәdir?

•

Düzgün variant yoxdur
Güzәştli dövlәt investisiyaları
Büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
Qaytarılmaq vә faiz ödәmәk şәrti ilә pul vә ya mal formasında borclanmalar
Kapitalın uzunmüddәtli qoyuluşu

675 İstehsalın tiplәri:

•

Әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
Sintetik, әsas vә kütlәvi
Düzgün variant yoxdur
Fәrdi, seriyalı, kütlәvi
Sintetik, analitik vә birbaşa

676 İstehsalın ixtisaslaşması nә demәkdir?

•

Yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxışının mәrkәzlәşdirilmәsi
Düzgün variant yoxdur
Yerli tәlәbata uyğun olaraq qeyrikonstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olan mәhsulun buraxılışı
Xarici tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv cәhәtdәn oxşar mәhsulun buraxılışı
Yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olmayan mәhsul buraxılışı

677 Milli pul vаhidinin Bеynәlxаlq vаlyutаyа münаsibәtdә аşаğı düşmәsi

•

Dеkоrt
Dеbitоr
Dеvizа
Dеvаlivаsiyа
Dеklаrаsiyа

678 Beynәlxalq hava daşımaları, hava nәqliyyatı ilә yuklәrin aşağıdaki mәntәqәlәr arasında tәşkil
olunmasıdır:

•

Doğru cavab yoxdur
İki fәrqli şәhәrdә yerlәşәn
Bir olkәdә yerlәşәn
İki fәrqi olkәdә yerlәşәn
Bir necә şәhәrdә yerlәşәn

679 Yüklәrin sığortalanmasının mәqsәdi nәdir?

•

Duzgun cavab yoxdur
Tәsadufi hadisәlәrә gorә maliyyә itkisinin qabağının alınması
Yukgondәrәnin maraqlarının qorunması
Yukalana mulkiyyәt huququ vermәk
Yukun zәdәlәnmәsinin vә ya itkisinin qarşısının alınması

680 Hansı terminlәr praktikada daha cox işlәnir?

•

FAS; FOB
FOB; CİF
CİP;CİF
DAT; DAP
EXW; DDP
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681 DAP bazis şәrtindә satıcı malı alıcının sәrәncamına vermәyә mәsuldur:

•

Alıcının ölkәsindә tәyinat mәntәqәsinә catmış nәqliyyat vasitәsindә
Göndәrmә mәntәqәsindә ekspeditora
Göndәriş limanında gәminin goyәrtәsindә
Tәyinat limanında gәminin goyәrtәsindә
Razılaşdırılmış terminalda

682 Praktikada hansı terminlәrdәn daha cox istifadә edirlәr?

•

Fas vә Fob
FOB vә CİF
CİP vә CİF
DAT vә DAP
Exw vә DDP

683 Hansı termin alıcıya minimal ohdәliklәr muәyyәn edir?

•

DAT
DDP
CİF
FOB
EXW

684 D qrupuna daxildir:

•

duzgun cavab yoxdur
DAT, DAP, DDP
FCA, FAS, FOB
CFR, CİP, CİF, CPT
DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

685 Satıcının muәssisәsindәn tәyinat yerinә daşımanın butun xәrclәri vә risklәrini alıcı odәyir:

•

EXW
CİF
CFR
FOB
FSA

686 Carterlә rәsmilәşdirilәn beynәlxalq daşımalar hәyata kecirilir:

•

Hava, xәtti gәmicilikdә vә tranzit daşımalarda
Hava vә dәniz nәqliyyatında
Qonşu dovlәtlәrarası daşımalarda
Tranzit daşımalarda
Dәmir yolu vә avtomobil yolu

687 Tәdiyyә Bаlаnsı nәdir?

•

Hеç biri
Kоmmеrsiyа ödәnişlәrinin, iхrаc mәhsullаrının ümumi dәyәrinә оlаn nisbәti
İdхаl оlnnmnş mәhsullаrının istеhsаlа оlаn nisbәti
Bir ölkәdә müәyyәn vахt әrzindә хаricdәn dахil оlаn ödәnişlәr vә hәmin ölkәnin хаricә göndәrdiyi pul ödәnişlәri
аrаsındаkı nisbәt
Dахil оmnş pul ödәmәlәrinin kоmmеrsiyа ödәmәlәrinә nisbәti

688 Özündә bol ehtiyatı saxlayan әmtәә ixrac olunmalıdır, istehsalında daha nadir ehtiyat istifadә olunan
әmtәә isә idxal olunmalıdır, bu haqda nәticәlәr hansı nәzәriyyәni xarakterizә edir?
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•

Әsaslı üstünlüklәr nәzәriyyәsini
Ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
İstehsal amillәrin nisbәti nәzәriyyәsini
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini
Texnolojı qeyribәrabәrlik nәzәriyyәsi

689 Kоnsеrn:

•

Öz mаrаqlаrının müdаfiә mәqsәdlәrindә әmәkdаşlıq üçün vәtәndаşlаrın ictimаi Birliyidir
Xаmmаlın hаsilindәn hаzır mәhsulunun buraxılışına qәdәr Bütün tехnоlоji zәncir Bоyu istеhsаlın
tәmәrkәzlәşdirilmәsinin vә mәrkәzlәşdirilmәsinin yüksәk sәviyyәsi ilә müәssisәlәrin birliyidir.
Mәrkәzi idаrәеtmә sistеmi tәrәfindәn ümumi mаliyyә nәzаrәti аltındа bir sırа mühüm funksiyаlаrın
mәrkәzlәşdirilimәsi ilә müәssisәlәrin könüllü birliyidir.
İri özәl şirkәtin nәzаrәti аltındа müәssisәlәri birlәşdirәn tәşkilаtdır
İstеhsаlın qаpаlı tsikli vә mәhsulun sаtışı ilә bаşdа mаliyyә trеsti оlаn sәhmdаr cәmiyyәti

690 Valyuta pariteti dedikdә nә başa düşülür?

•

Pul nişanları vә qiymәtli daşlar arasında müәyyәn edilәn nisbәt
Beş vә daha çox valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
Qızıl vә gümüş arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
İki valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
Düzgün variant yoxdur

691 Restrukturizasiya nә demәkdir?

•

Kiçik biznesin qurulması strukturu
Tәkrar istehsalın genişlәndirilmәsi
Müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi
Müflislәşmәnin lәğv olunması
İstehsal resuslarından sәmәrәli istifadәnin tәmin olunması

692 Krоsskurs nә dеmәkdir?

•

Tәcili işlәrin kursu
Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnkı хаrici valyutanı mаliyyә sаtır
Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnk milli ilә хаrici valyutanı аlır
İki хаrici valyutanın qiymәtlәndirilmәsi
Nаğd işlәrin kursu

693 Hеycеrlәmә nә demәkdir?

•

Tехniki risklәri sığоrtаlаmаq metodu
Sığоrtаlаmа metodu
Mаliyyәlәşmә üsulu
Krеdit firmаsı
Kоmmеrsiyа risklәrini müхtәlif sığоrtаlаmаq metodu

694 Qlobal iqtisаdi prоblеmlәrә аid dеyil:

•

Yохsulluq prоblеmi
Ödәmәlәr prоblеmi
Ekоlоji prоblеm
Әrzаq prоblеmi
Yохsulluq prоblеmi

695 Bunlardan hаnsı ОPЕK üzvü dеyil?

•

Еkvаdоr
Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
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İrаq
İrаn
Vеnеsuеlа

696 Üzәn valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Müәyyәn valyutanın ABŞ dollarına olan nisbәti
BVF tәrәfindәn müәyyәn olunmus valyuta mәzәnnәsi
Müәyyәn valyutanın ehtiyat valyutaya nisbәti
Valyuta bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq dәyişәn valyuta mәzәnnәsi
Mәhdud çәrçivәdә, 1%dәn çox olmamaqla, dәyişәn valyuta mәzәnnәsi

697 Qızılkülçә standartı rәsmәn nә vaxt formalasmısdır?

•

1944cü il BrettonVuds konfransında
1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında
1967ci il Vyana konfransında

698 BrettonVuds valyuta sistemi rәsmәn nә vaxt formalasmısdır?

•

1967ci il
1922ci il
1944cü il
1976cı il
1867ci il

699 Avropa valyuta sistemi hansı standart әsasında qurulmusdur?

•

Avro
Qızılmetal
EKYÜ
SDR
Qızılsikkә

700 Üzәn valyuta mәzәnnәlәri rәsmi olaraq nә vaxt yaranmısdır?

•

1944cü il BrettonVuds konfransında
1967ci il Vyana konfransında
1976cı ildә Yamayka beynәlxalq konfransında
1867ci ildә Paris beynәlxalq konfransında
1922ci ildә Genuya beynәlxalq konfransında
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