0701_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0701 Dünya iqtisadiyyatı
1 Orqanizmin hәyatnın saxlanılması üçün minimal qidanın çatışmamazlığı vә ya tamam olmaması
vәziyyәti?

•

Heçbiri.
Yanaclıq.
Nisbi aclıq.
Mütlәq aclıq.
Orta aclıq.

2 Azәrbaycan Respublikasında 2010cu il üzrә hansı әhali kateqoriyası üzrә 96 manat hәcmindә
yaşayış minimumu tәyin edilmişdir?

•

Belә tәyinat aparılmamışdır.
Pensiyaçılar üçün;
Әmәk qabiliyyәtli әhali üçün;
Ümumi ölkә üzrә;
Uşaqlar üçün.

3 Azәrbaycan Respublikasında 2010cu il üçün ölkә üzrә yaşayış minimumunun hәcmi?

•

96 manat
78 manat
65 manat
46 manat
87 manat.

4 Yaşayış minimumu?

•

Adambaşma düşәn minimal zәruri әrzaq mәhsullarmm hәcmi.
İnsamn әmәk fәaliyyәtinin saxlanılması üçün qida mәhsullarmın ümumi hәcmi.
Bir il әrzindә insan lazım olan qida mәhsullarımn ümumi hәcmi.
İnsan kapitalmm dәyәri
İnsanın hәyat fәaliyyәtinin saxlanılması üçün minimal zәruri olan rifah vә hәyat vasitәlәri çeşidi.

5 Minimum istehlak sәbәti?

•

Insanın fizioloji tәlәblәri üçün zәruri olan qida mәhsulları çeşidi.
İnsanm fiziki qüvvәsini bәrpa etmәk üçün zәruri әrzaq çeşidi.
Dünya әrzaq ehtiyatlarının minimal hәcmi.
Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin edәn mәhsüllar çeşidi.
İnsanm fiziki qüvvәsini bәrpa etmәk üçün minimal әrzaq vә xidmәt çeşidi

6 әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminatında dünya üzrә adambaşına düşәn taxıl istehsalının gәstәricisi?

•

412 kq.
211 kq.
136 kq.
55 kq.
327 kq.

7 Dünya әrzaq tәhlükәsizliyi әsas tәminat göstәricisi?

•

Әt, süd, taxıl ehtiyatlarının keçicilik hәcmi vә adambaşma düşәn miqdan.
Әt, süd vә tәrәvәz mәhsulları ehtiyatlannm keçicilik hәcmi vә adambaşına düşәn hәcmi.
Әt vә süd mәhsulları ehtiyatlannın adambaşma düşәn miqdarı.
Әt mәhsulları ehtiyatlarının keçicilik hәcmi.
Taxıl ehtiyatlarının keçicilik hәcmi vә adambaşına düşәn istehsalı.

8 Bazarın mahiyyәtini ifadә edәn funksiyalar?

•

Tәssәrrüfatçılığın demokratiklәşmәsi funksiaysı
Tәnzimlәyici funksiya
Stimullaşdırıcı funksiya
Әmtәә istehsalının özünütәnzimlәmә funksiyası
Özünüinkişaf funksiyası

9 әsrin müqavilәsi layihәsindә çıxarılacaq qaz vә qaz kondensatının neçә faizi Azәrbaycanın payına
düşür?

•

0%
51,5 %
49,5%
70%
100%

10 Bu şirkәt әsrin müqavilәsi layihәsindә 633 mln. $lıq sәhmә malikdir vә Norveçi tәmsil edir. Bu
hansı şirkәtdir?

•

TRAO
Ramco
Statoil
Pennzoil
Unocal

11 әsrin müqavilәsi layihәsinin dәyәri nә qәdәrdir?

•

1480 mln.$
154 mln.$
726 mln.$
1258 mln.$
7400 mln.$

12 Sivil bazar münasibәtlәrinin әsasını tәşkil etmir?

•

dövlәt tәnzimlәyicilәrinin mövcudluğu
bazar infrastrukturunun yaradılması
istehsalın demokratiklәşmәsi
mülkiyyәt hüquqlarının realizasiyası
qiymәtlәrin korporativ maraqlara müvafiq tәnzimlәnmәsi

13 Bazar anlayışının әsas mahiyyәtinә aid deyildir?

•

Bazar alıcı vә satıcılardan vergi vә rüsumların toplandığı mәkandır
Bazar müxtәlif mülkiyyәt formalarının istifadәsinә әsaslanan fәaliyyәt mexanizmidir
Bazar istehsal,bölgü,mübadilә vә istehlak proseslәrindә iştirak edәn insanların arasında yaranan iqtisadi
münasibәtlәr sistemidir

Bazar mübadilә sferasında baş verәn satış mәkanıdır.
Bazar pulәmtәә vә maliyyәkredit münasibәtlәrinә әsaslanan fәaliyyәt mexanizmidir

14 Dünya qiymәtlәrinin dinamikasına tәsir etmәyәn amillәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

Beynәlxalq inhisarlar
Müxtәlif valyutaların mövcudluğu
Xammal qiymәtlәrinin çoxmüxtәlifliyi
İdxalçı ölkәlәrin tәdiyyә balansının müsbәt saldosu
Valyuta böhranları

15 Dünya әrzaq tәminatmın әsas mәnbәyi kimi çıxış edir?

•

Heç biri.
Balıqçılıq.
Meşә tәsәrrüfatı.
Kәnd tәsәrrüfatı.
Çörәkbişirmә vә un mәmulatlarınm istehsalı sәnayesi.

16 Dünyada hansı sayda yeni sәnaye ölkәlәri vardır?

•

yoxdur;
10;
30;
50;
5;

17 Müasir dünyada hansı sayda zәif inkişaf etmiş (yoxsul) ölkә vardır?

•

20;
50;
130;
150;
30;

18 Hansı әsas meyara görә dünya ölkәlәri inkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan vә zәif inkişaf etmiş
ölkәlәrә ayrılır?

•

düzgün cavab göstәrilmәmişdir;
alimlәr vә mühәndislәrin sayına görә;
әhalinin sayına görә;
ölkәlәrin qızıl valyuta ehtiyatlarının cәminә görә;
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ümumi daxili mәhsulun hesablanmasına görә;

19 Demoqrafik yüklәmә әmsalı hesablanır?

•

Uşaqların vә tәqayüd yaşında olanların әmәk qabiliyyәtili әhali sayına nisabәti ilә.
İşsizlәrin әmәk qabiliyyәtili әhali sayına nisabәti ilә.
Uşaqların әmәk qabiliyyәtili әhali sayına nisabәti ilә.
Tәqayüd yaşıda olanların uşaqların sayma nisabәti ilә.
Әmәk qabiliyyәtili әhali sayının uşaqlar vә tәqayüd yaşıda olanların nisabәti ilә.

20 İşsizlik növlәrinә aid deyil?

•

Struktur işsizlәr.
Marjinal işsizlәr.

•

Marqinal işsizlәr.
Tsiklik işsizlәr.
Friksion işsizlәr

21 әnәnәvi cәmiyyәtdәn müasir cәmiyyәtә keçidlә xarakterik olan demoqrafik vәziyyәt?

•

Demoqrafik partlayış
Demoqrafik keçid.
Demoqrafik yüklәmә.
Demoqrafık inkişaf.
Demoqrafik qocalma.

22 Demoqrafik keçid?

•

Ölüm göstәricilәrinin aşagı düşmәsi ilә әhalinin artımı.
miqrantlar hesabma plkә әhalisin artması.
Miqrasiya proseslәri ilә başlı ölkәlәrin әhalı sayımn azalması.
Doğum vә ölüm göstәricilәrinin dәyişmәsi ilә urbanizasiyanın genişlәnmәsi
Doğum vә ölüm göstәricilәrinin sürәtli aşagı düşmәsi ilә nәsillәrin dәyişmәsi.

23 Beynәlxalaq әmәk miqrasiyası yaradan sәbәblәr?

•

Koffesial.
Ekoloji
İqtisadi.
Siyasi.
İdeoloji.

24 Dünya iqtisadiyyatının subyektlәrinә hansılar daxil deyil?

•

İqtisadi rayonlararası tәsisatlar.
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar.
Transmilli Korporasiyalar
Milli dövlәtlәr.
Regional inteqrasiyalı tәsәrrüfat birliklәri

25 Suburbanizasiya nәdir?

•

Tәminatlı aillәrin müәyyәn qisminin kәndlәrә axını.
Şәhәr әtrafında sәnayelәşmәsin genişlәnmәsi.
Şәhәrlәrdә istehsal müәssisәlәrinin köçürülmәsi.
Urbanizasiyanın mәhdudlaşması prosesi.
Tәminatlı aillәrin müәyyәn qisminin şәhәrәtrafı zonaya axını.

26 Ruralizasiya nәdir?

•

Kәnd әhalisini iri yaşayış mәntәqәlәtinә köçü.
Şәhәr әhalisinin kәdlәrә axını.
Әhalinin şәhәr әtrafında mәskunlaşması.
Miqrasiyanın mәhdudlaşması.
Kәnd әhalisinin şәhәrә axını.

27 Urbanizasiya nәdir?

•

Әhalinin geniş miqrasiyası
Әhali sayının artımı

•

Kәnd әhalisinin şәhәrә axını.
Şәhәr әhalisinin kәdlәrә axını.
Әhali sayımn azlması

28 Uyğun olaraq dәnizә çıxışı olmayan inkişaf etmiş vә Post sovet mәkanı ölkәlәrini seçin:

•

Belçika, Türkiyә
İsveçrә, Qazaxstan
AFR, Rusiya
İsveçrә, Qırğızıstan
Fransa, Ukrayna

29 Böyük әraziyә malik İEÖi seçin:(Düzgün cavab 1dәn çoxdur)
Kanada
İsveçrә
Belçika
ABŞ
Avstraliya

30 İnkişaf etmiş әrazicә kiçik ölkәlәri seçin.(Düzgün cavab 1dәn çoxdur)
İsveçrә
Belçika
Fransa
. ABŞ
Çin

31 Yüksәk sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsinә çatmış kiçik ölkәlәr qrupunu müәyyәn edin:

•

Finlandiya, Estoniya, Kanada
Norveç, Avstraliya, Çin;
İsveçrә, Belçika, Niderland
İsveç, ABŞ, Belçika;
CAR, Norveç, Polşa;

32 Dünya tәsәrrüfatına daxil olan ölkәlәr iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә bölünür:

•

sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı ölkәlәrinә
Amerika vә Avropa ölkәlәrinә
İEÖ vә İEOÖ
kapitalist vә sosialist ölkәlәrә;
müstәqil vә müstәmlәkә ölkәlәrә

33 Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi әsasәn hansı meyarın hәcmi ilә müәyyәn edilir?

•

büdcәnin hәcmi
DÜÜMün
ÜMMin
ÜDMin
XMGnin

34 Dİnin yarımsistemlәrlә ayrılmasının әsas meyarı:
әrazisinin böyüklüyü
Әhalinin sayı

•

dollar zonası olması
Avrozonası olması
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi

35 Tәkrar istehsalın fazalarını seç.(Düzgün cavav 1dәn çoxdur)
Qloballaşma
İstehlak
Xidmәt
İstehsal
Bölgü

36 Neftdollar ölkәlәrinin İEÖ sayılmamasının sәbәbi:

•

xidmәt sektorunun yüksәk inkişafı;
emal sәnayesinin payının çox olmaması;
hasilat sәnayesinin payının çox olmaması;
sәnayedә emal sәnayesinin payının çox olması;
yüngül sәnayenin üstünlüyü;

37 İEOÖ sırasından ayrılan yeni qruplaşmanı seç:

•

Şimal birliyi;
Yeni sәnaye ölkәlәri;
Böyük Yeddilik;
Avropa İttifaqı ölkәlәri;
Cәnub ölkәlәri;

38 Yeni sәnaye ölkәlәrini seçin:(Düzgün cavab 1dәn çoxdur)
B.Britaniya
Türkiyә
C.Koreya
ABŞ
CAR

39 İEÖni seçin:

•

Nepal
Tailand
İsrail
Nigeriya
Banqladeş

40 Aşağıdakılardan hansı Dİnin öyrәnilmәsi metodu deyil?

•

induksiyadeduksiya
dialektik materialist
bәrpa etmәk
mәntiqitarixi
tәhlilsintez

41 Aşağıdakılardan biri Dİnin öyrәnilmәsi metodu deyil?

•

tәhlil vә sintez;
laboratoriya;

•

induksiyadeduksiya;
elmiabstraksiya;
mәntiqitarixi;

42 Nә dünya iqtisadiyyatı inkişafının ilkin şәrti, tәrkib hissәsi vә nәticәsi hesab edildi?

•

BİM
Aİ
TMB
TMK
NAFTA

43 Dİ vә BİMin oxşar cәhәtlәri:

•

Beynәlxalq mafiyaların tәsirinә mәruz qalırlar;
hәr iki halda BMT prinsiplәri әsas götürülür;
hәr iki halda tәkrar istehsalı mövcud olur;
hәr iki halda dünya ölkәlәri qarşılıqlı asılılığa әsaslanır;
hәr ikisi TMŞlәrin fәaliyyәtini mәhdudlaşdırır;

44 Dünya iqtisadiyyatı fәnninin predmeti nәdir?

•

TMŞlәrin fәaliyyәtini araşdırmaq vә artmasını tәmin etmәk;
BMTnin qәrarlarının araşdırılması;
Milli tәsәrrüfatların xüsusiyyәtlәri vә inkişaf dinamikasını öyrәnmәk;
ABŞ iqtisadiyyatının öyrәnilmәsi;
İqtisadi nәzәriyyәni, nәzәri problemlәri öyrәnmәk;

45 Böyük Yeddilik ә daxil olan dövlәtlәri seçin: (Düzgün cavabların sayı 1dәn çoxdur)
Çin
ABŞ
Fransa
AFR
Meksika

46 Hansı qurum Rusiyanın maraqlarının әsas tutulduğuna görә yüksәk inkişafa nail ola bilmir?

•

NAFTA;
MDB;
MERKOSUR;
Aİ;
BMT;

47 Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının subyekti deyil:

•

Sahibkarlar İttifaqı
TMB
TMMSQ
TMK
Hәmkarlar İttifaqları

48 Aqağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatına xas deyil?
Dünya tәsәrrüfatı BİMin obyektiv әsasıdır;
Dünya tәsәrrüfatının әsasını BӘB tәşkil edir;

•

Dünya tәsәrrüfatı milli tәsәrrüfatların mәcmusudur;
Dünya tәsәrrüfatı qlobal iqt. orqanizmdir;
Dünya tәsәrrüfatı TMKın beynәlxalq birliyidir;

49 Keçid iqtisadiyyatı dövlәtlәrinin yerlәşdiyi regionlar:

•

Qafqaz, C.Ş.Asiya, Afrika;
Qafqaz, Şәrqi Avropa, C.S.Asiya;
Ş.Avropa, Qafqaz, Mәrkәzi Asiya;
C.S.Asiya, Avstraliya, Afrika;
Qafqaz, Mәrkәzi Asiya, C.Amerika;

50 Sosialiqtisadi planda I Dünya ölkәlәri dedikdә hansı dövlәtlәr nәzәrdә tutulur?

•

Cәnub Şәrqi Asiya dövlәtlәri
YSÖ
İEOÖ
İEÖ
Amerika dövlәtlәri

51 Dünya tәsәrrüfatının әsas subyekti deyil :

•

Maliyyә sәnaye qrupları
TMB
Mili dövlәtlәr
TMK
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar

52 Dünya tәsәrrüfatını necә ifadә etmәk olar?

•

Sadә iqtisadi orqanizmdir.
İEÖın birliyidir;
Beynәlxalq tәşkilatların birliyidir;
Qarşılıqlı asılı inkişafda olan Milli tәsәrrüfatların mәcmusu;
Vahid beynәlxalq qurumdur;

53 Adı çәkilәn şәhәrlәrdәn hansı dünyanın әsas maliyyә mәrkәzlәrindәn sayılmır?

•

London
NyuYork
Sinqapur
Tokio
Moskva

54 Dünya iqtisadiyyatının hәrәkәtverici qüvvәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Milli kompaniyalar
Xüsusi sahibkarlar
Almaniya Federativ Respublikası
Amerika Birlәşmiş Ştatları
Beynәlxalq şirkәtlәr

55 Aşağıda sadalanan sәnaye sahәlәrindәn hansı dünyanın aqrosәnaye kompleksinin strukturunda
hәlledici rol oynayır?
ASKnın infrastrukturu

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının xarici ticarәti
kәnd tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatının maşınqayırması
әrzağın istehsalı

56 Şimal vә Cәnub ölkәlәri arasında olan ziddiyyәt dedikdә hansı ölkәlәr arasındakı ziddiyyәt nәzәrdә
tutulur?

•

ABŞ vә Kanada
İEÖlәrlә İEOÖlәr
İEÖlәrlә sosializm sistemi ölkәlәri
Yeni sәnaye ölkәlәri ilә İEÖlәr
Qәrbi Avropa vәABŞ

57 Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının inkişafındakı әsas daxili ziddiyyәtlәrә aid deyil?

•

Yeni sәnaye ölkәlәri ilә İEÖ arasında olan ziddiyyәt
«Qәrb» vә «Şәrq» ölkәlәri arasında olan ziddiyyәt
«Şimal» vә «Cәnub» ölkәlәri arasında olan ziddiyyәt
Üç mәrkәz» arasında olan ziddiyyәt
TMKlarla TMBlәrin arasında olan ziddiyyәt

58 Qәrbi Avropanın inkişafı üçün ABŞın yaratdığı planın müәllifi kimdir?

•

Ruzvelt
C.Marşal
Ford
A.Marşal
R.Şuman

59 II Dünya müharibәsindәn sonra Avropanın inkişafına daha çox yardım edәn dövlәt:

•

Çin
ABŞ
Avstraliya
SSRİ
Kanada

60 Sosialisttәsәrrüfat sisteminә aid deyil?

•

planlaşdırma
sәnayenin dövlәtlәşdirilmәsi
mәrkәzdәn idarәçilik
istehsalın kollektivlәşdirilmәsi
azad sahibkarlıq

61 Dünya sosialist tәsәrrüfat sistemi nә vaxt yarandı?

•

İki dünya müharibәsi arasındakı dövrdә
I Dünya müharibәsindәn sonra
II Dünya müharibәsindәn әvvәl
I Dünya müharibәsindәn әvvәl
IIDünya müharibәsindәn sonra

62 Dünya bazarından dünya tәsәrrüfatına keçidin baş vermәsinә zәmin yaradan әn әsas amil:

•

Yeni gümüşqızıl yataqlarının kәşfi
istehsalın kütlәvi hal alması
Yeni texnologiyanın tәtbiqi
Amerika qitәsinin kәşfi
Müstәmlәkә sisteminin genişlәnmәsi

63 Dünya bazarından DTyә keçidә zәmin yaranması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XXI әsrn әvvәllәri
XX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu
XIVXV әsrlәr
XX әsrin sonu

64 Dünya tәsәrrüfatı tam bir sistem kimi nә vaxt formalaşmışdır?

•

XIX – XX әsrlәrdә
XIV – XV әsrlәrdә
XIII – XIV әsrlәrdә
XI – XII әsrlәrdә
XVII – XVIII әsrlәrdә

65 Fritrederçilik kimin ideyası idi ?

•

V.Petti
A.Smit
A.Marşall
D.Rikardo
C.Mill

66 Hansı ölkәlәrdә mineral ehtiyatların dәrininә mәnimsәnilmәsi üstünlük tәşkil edir?

•

Azәrbaycan, Sәudiyyә Әrәbistan
Kanada, Argentina
Almaniya, Böyük Britaniya
Rusiya, Avstraliya
Braziliya, Zair

67 Dünya ölkәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi hansı metodologiyaya әsaslanır?

•

Dünya Bankının tәsniflәşdirmә metodlarına
BVFnun tәsniflәşdirmә metodlarına
UNKTADın tәsniflәşdirmә metodlarına
BMTnin tәsniflәşdirmә metodlarına
Vahid metodologiya yoxdur

68 Azәrbayjan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?

•

İKT
QDİӘT
GUAM
MDB
AB

69 Dünya avtomobil bazarında hansı ölkә lider ölkәlәrdәn sayılmır?

•

Böyük Britaniya
ABŞ
Norveç
Yaponiya
Almaniya

70 Vaşinqton konsensusunun prinsiplәri hansı iqtisadi nәzәriyyәyә söykәnir?

•

monetarizm
neokonservatizm
neoinstitutsionalizm
marksizm
neoliberalizm

71 ABŞda iqtisadi durğunluq aşağıdakı dövrlәrә tәsadüf edirdi:

•

90cı illәrin ortalarına
80ci illәrә
80ci illәrin sonu – 90cı illәrin әvvәlinә
70ci illәrin sonu – 80ci illәrin әvvәlinә
90cı illәrin sonu – XXI әsrin әvvәlinә

72 Marşall planı hәyata keçirilmişdi:

•

19471957ci illәrdә
19451950ci illәrdә
19511970ciillәrdә
19501960ci illәrdә
19461955ci illәrdә

73 Marşall planı әlaqәdar idi:

•

Avropa ölkәlәrinin hәrbi sәnayesinә beynәlxalq nәzarәtlә
Qәrbi Avropa ölkәlәrinә ABŞın iqtisadi yardımı ilә
Ümumi bazarın yaradılması ilә
Avroatomun yaranması ilә
müttәfiq ölkәlәrә hәrbi yardım ilә

74 Hәn hansı ölkәyә silah vә qabaqcıl texnologiyanın verilmәsinә qadağan qoyulması necә adlanır:

•

antidempinq
embarqo
kvotalaşdırma
lisenziyalaşdırma
dempinq

75 Konyunktura dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

әmtәә bazarları
azalan
artan
sahәvi
sәnaye

76 Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

•

siyasi amillәr
bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi
texnoloji amillәr
forsmajor halları
bazarın inhisarlaşma dәrәcәsi

77 Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna tәsir etmir:

•

ayrıayrı ölkәlәr arasındakı danışıqlar
dövlәt çevrilişi
lokal müharibә
terror aktı
dünyada siyasi vәziyyәt

78 Ayrıayrı ölkәlәrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstәriciyә görә müәyyәnlәşdirilir:

•

hәrbi gücünә görә
coğrafi mövqeyinә görә
әhalisinin sayına görә
әrazisinin ölçüsünә görә
Milli mәcmu mәhsulun ölçüsünә görә

79 Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial problemlәrdәn birinә aiddir:

•

emaledici sәnayenin nisbәtәn yüksәk inkişaf sәviyyәsi
regionlar üzrә iqtisadi inkişafın bәrabәrliyi
coğrafi mövqe
iş yerlәrinin çatışmaması vә әhali artımının yüksәk sәviyyәsi
tәhsilin yüksәk sәviyyәsi

80 Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı firmaların bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin itirilmәsinә aid
deyil:

•

daxili problemlәrә diqqәtin verilmәsi vә öz fәaliyyәtindәn razılıq
ölkәdә güclü bank sektorunun olmaması
daxili rәqabәtin zәiflәmәsi
istehsal amillәrinin pislәşmәsi
yeni texnoloji qәrarların qәbulu vә axtarılması sahәsindә mübarizәnin yoxluğu

81 Dünya inkişafının texnogen modelinә görә әyalәt dünya bazarında ixtisaslaşır:

•

texnologiya göndәrilmәsi üzrә
xammal vә enerci daşıyıcılarının göndәrilmәsi üzrә
işçi qüvvәsi üzrә
elm tutumlu mәhsullar göndәrilmәsi üzrә
xidmәt göstәrilmәsi sahәsindә

82 Dünya iqtisadiyyatının vә dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin müasir vәziyyәti aşağıdakı kimi xarakterizә
edilir:

•

siyasi razılaşmalara әsaslanan münasibәtlәrin üstünlük tәşkil etmәsi ilә
total tәnzimlәnәn iqtisadiyyatın hәr yerdә yayılması ilә
bazar münasibәtlәrinin mәhdud yayılması ilә
bazar münasibәtlәrinin total üstünlüyü ilә
ideoloji baxışlara әsaslanan münasibәtlәrin üstünlük tәşkil etmәsi ilә

83 Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

•

rәqabәt qabiliyyәti
tәklif
tәlәb
kapital
elmitexniki tәrәqqi

84 Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrıayrı seq¬ment¬lә¬rindә funksiya göstәrәn beynәlxalq
tәşkilatlara nümunәdir:

•

FAO
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
BMT
OPEK
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı

85 Aşağıdakılardan yalnız biri yeni qlobal problemlәr qrupuna aiddir:

•

demoqrafik problem
insan potensialının inkişafı problemi
ekoloji problem
demilitarizasiya vә sülh problemi
dünya okeanının öyrәnilmәsi vә mәnimsәnilmәsi problemi

86 Aşağıdakılardan yalnız biri dünya tәsәrrüfatı nәzәrriyәlәrinә aiddir:

•

müqayisәli üstünlüklәr nәzәrriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
postsәnaye cәmiyyәti nәzәrriyәlәri
kapitalın qaçışı nәzәrriyәsi
miqyas effekti nәzәriyyәsi

87 Hansı ölkә BVFnun üzvü deyil.

•

Azәrbaycan
Kuba
Türkiyә
Braziliya
İran

88 İstehsal imkanları әyrisi nәyi ifadә edir:

•

yuxarıda göstәrilәn bütün arqumentlәri
әmtәәyә olan tәlәbatın onun qiymәtindәn asılılığını
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә onun alınması üçün mövjud olan resurslar arasında asılılığı
bir mәhsulun istehsalının digәr mәhsulun istehsalının azaldılması hesabına artırılması imkanları
müәyyәn mәblәğә alına bilәjәk istәnilәn iki resursun hәjmini

89 Dünya ticarәtinin әmtәә strukturunda hansı sahә üzrә ticarәtin hәjmi daha sürәtlә artır:

•

hasiledici sәnaye sahәsi
Yüngül sәnaye sahәsi
emaledici sәnaye sahәsi
kәnd tәsәrrüfatı sahәsi

ovçuluq vә balıqçılıq sahәsi

90 Sivil bazar münasibәtlәrinin formalaşmasının zәruri şәrti hesab edilmir?

•

Müvafiq hüquqi qanunvericiliyin vә normativ bazanın yaradılması
İqtisadiyyatın açıq sistemә çevrilmәsi vә xarici investisiyanın
Defisitin iqtisadiyyatın prioritet istiqamәtlәrinin struktur yenidәn
Mülkiyyәt vә tәsәrrüfatçılıq çoxnövlüyünün formalşdırılması vә
İdxal kvotası vә lisenziyalaşdırmanın tәtbiq edilmәsi

91 Qloballaşmanı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn parametrlәr?

•

İşçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәti
Istehsal faktorlarının beynәlxalq hәrәkәti
Xarici kapitalın nәzarәt etdiyi müәssisәlәrdә borc kapitalın hәrkәti
Xarici kapitalın nәzarәt etdiyi müәssisәlәrdә sahibkar kapitalın hәrkәti
Elmitexniki tәrәqqinin sürәti

92 Qloballaşma özündә aşağıdakıları ehtiva etmir?

•

Regional iqtisadi konfliktlәrin yaranmasını
Beynәlxal iqtisadi infrastrukturun yaranamasını
Müxtәlif ölkәlәrin xarici ticarәt üzrә qarşılıqlı fәaliyyәtinin artmasını
Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsini
Dünya tәsәrrüfatının yaranmasını

93 MDB mәkanının ÜDM göstәricisi dünya ÜDMnun neçә faizini tәşkil edir?

•

düzgün cavab yoxdur;
2530%;
tәqribәn 10%;
3%  dәn az;
50%dәn çox;

94 MDB çәrçivәsi daxilindә iqtisadi inteqrasiya әlaqәlәrinin inkişafı üçün hüquqi baza nәdәn
ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur;
İqtisadi Birliyin yaradılması haqqında müqavilә;
SSSRnin yaranması haqqında müqavilә;
insan hüquqları haqqında deklarasiya;
Ukraynanın Rusiya ilә yenidәn birlәşmәsi haqqında müqavilә;

95 Son illәrdә dünya metallurgiyasındakı yeni proteksionizm siyasәti nәyi göstәrir:

•

düzgün cavab yoxdur
tәnzimlәnmәnin qeyritarif metodlarında daha geniş şәkildә tәtbiqi
gömrük rüsumları normalarının azaldılması
gömrük rüsumları normalarının artırılması
tәnzimlәnmәnin qeyritarif metodlarının rolunu nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә aşağı düşmәsi

96 Qloballaşma çәraitindә dünya metallurgiyasının başlıca islahatlaşdırma istiqamәtlәrindәn biri :

•

düzgün cavab yoxdur
dövlәtin xüsusi layihәlәrin tәrәfkeş investoru kimi cәlb edilmәsi
yeni xarici filialların yaradılması

•

kompaniyaların birlәşmәsi vә mәnimsәnilmәsi yolu ilә aktivlәrin konsolidasiyasıdır
Sahәdәki autsorsinq

97 Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı MDBnin tәrkibinә daxil deyildir?

•

düzgün cavab göstәrilmәmişdir;
Ermәnistan;
Litva;
Belorusiya;
Azәrbaycan;

98 Aşağıdakılardan hansı son illәrin metallurgiyasında kapitala qәnaәt edәn istehsala parlaq
nümunәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
qarışıq kapitallı (dövlәt vә ya fәrdi) müәssisәlәr
fәrdi TMK
Transmilli Korporasoiyaların (TMK) iri strateji alyansları
Mini zavodlar

99 AB demәk olar ki, yarımәsrlik mövcudluğu әrzindә neçә mәrhәlә genişlәnmә yaşamışdır?

•

14;
7;
5;
2;
10;

100 Kimya sәnayesi mәhsullarının dünya istehsalındakı iri TMKların payı nә qәdәrdir?

•

düzgün cavab yoxdur
6070%;
3040%;
10% dәn az
90% dәn yuxarı

101 Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı son onillikdә kimya sәnayesiә cәlb edilmiş xarici
investisiyaların hәcminә görә liderdir?

•

Rusiya
ABŞ
Yaponiya
Almaniya
Böyük Brirtaniya

102 İEÖin daha çox yerlәşdiyi region:

•

Şәrqi Avropa
Mәrkәzi Asiya
Qәrbi Avropa
Şәrqi Asiya
Cәnubi Amerika

103 Hansı şәrt daxilindә dünya ölkәlәri arasındakı iüqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin bәzi
bәrabәrliklәrini gözlәmәk olar:

•

düzgün cavab yoxdur;
sürәtli inkişafın tendensiyaları “mәrkәz” ilә müqayisәdә “periferiya” hissәdә daha çox qalacaq;
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ÜDMun artım templәri artacaq;
YSÖ qrupu post sosialist ölkәlәrinin hesabına genişlәnәcәk;
ABŞ ticarәt defisiti Çin ilә müqayisәdә artacaq;

104 Düzgün variantı seçin:

•

Bazarda xüsusi bir hadisә baş vermir, o, tәklif vә tәlәb nisbәtinin әnәnәvi kateqoriyaları çәrçivәsindә inkişaf
edir.
neftin dünya bazarının inkişafındakı müasir mәrhәlәsi üçün «yeddi bacı» iri qәrb kompaniyalarının kartelinin
başçılığı daha xarakterikdir;
neftin dünya bazarının inkişafındakı müazsir mәrhәlәsi üçün OPEK üzvü ölkәlәrinin rolunun aşağı düşmәsi
daha xarakterikdir
neftin dünya bazarının inkişafındakı müasir mәrhәlәsi üçün OPEK üzvü ölkәlәri tәsirinin artımı daha
xarakterikdir:
dünya neft bazarının müasir inkişaf mәrhәlәsi  birja ticarәti hәcmlәrinin, xüsüsilә «kağız nefti» ilә
tәdavüllәrin vә bazarın qeyrisabitliyinin güclәnmәsi ilә xarakterize olunur

105 İqtisadi inkişafın qeyri bәrabәrliyi haqqında danışarkәn biz nәyi nәzәrdә tuturuq?

•

düzgün cavab yoxdur;
sәnayecә inkişafın vә әmәyin texniki tәchizatının qeyribәrabәr sәviyyәlәri;
ölkәnin sosialsiyasi inkişafındakı müxtәlif mәrhәlәlәr;
әhalinin hәyat sәviyyәsindәki fәrq;
milli iqtisadiyyatın açıqlığındakı müxtәlif dәrәcәlik;

106 Son onilliklәrdә neftin dünya hasilatındakı artım templәri dünya iqtisadiyyatının inkişafı
dinamikasına nisbәtәn ümumilikdә:

•

düzgün cavab yoxdur
xeyli yuxarı idi
tәqribәn eyni idi
xeyli aşağı idi
Hәddәn artıq qeyrisabit idi vә bazar konyukturasının hazırkı vәziyyәtindәn asılı olaraq, bu vә ya digәr tәrәfә
tәrәddüd üedirdi

107 Dünya iqtisadiyyatının vә dünya tәsәrrüfatı әlaqәlәrinin müasir vәziyyәti nә ilә xarakterizә
olunur?

•

düzgün cavab yoxdur;
ideoloji tәsәvvürlәrә әsaslanmış münasibәtlәrin üstünlüyü;
bazar münasibәtlәrinin mәhdud şәkildә yayılması;
bazar münasibәtlәrinin total üstünlüyü;
siyasi razılaşmalara әsaslanmış münasibәtlәrin üstünlüyü;

108 ETTKİin ASK cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә inkişafının әsas tendensiyasını müәyyәnlәşdirin:

•

düzgün cavab yoxdur
ASKnın maliyyәlәşdirilmәsindәki fәrdi sektoprun rolunun aşağı düşmәsi
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun emalı sahәlәrinin vә ASK infrastrukturunun maliyyәlәşdirilmәsindәki
qabaqlayıcı artım
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun istehsalının maliyyәlәşdirilmәsindә qabaqlayıcı artım
ASKnın maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin rolunun güclәndirilmәsi.

109 Müasir dünya iqtisadiyyatında:

•

düzgün cavab yoxdur;
yeni regional qruplaşmalar yaranır;
lider ölkәlәr dәyişmişdir;
lider ölkәlәr әvvәlki kimi qalmışdır;
ölkәlәrin sabit birlәşmәlәri mövcuddur;

110 Aqrosәnaye kompleksi mәhsulunun XXI әsrin әvvәlәrindәki dünya ixracı üçün hansı tendensiyası
daha xarakterikdir?

•

düzgün cavab yoxdur
әrzağın ixarıcının azalması vә kәnd tәsәrrüfatı xammalının ixracının artması
әrzaq ixracının artımı vә kәnd tәsәrrüfatı xammalının ixracının azalması
әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı xammalının ixracında artım
әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı xammalının ixracının mühüm şәkildә aşağı düşmәsi

111 Müasir dünya ölkәlәrinin inkişafındakı qeyribәrabәrlik vә ziddiyәtlik:

•

düzgün cavab yoxdur;
dayanmışdır;
güclәnmişdir;
azalmışdır;
sürәtli çoxistiqamәtli xarakterә malikdir;

112 Aşağıda göstәrilmiş amillәrdәn hansı kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının dünya bazarına son illәrdә
daha böyük tәsir göstәrir:

•

artmaqda olan istehsalat mәsrәflәri
bir çox әmtәәlәrә olan tәlәbin artmaqda olan qeyriqәnaәtbәxşsliyi
bazar konyukturasının konkret şәkildә әmәlә gәlәn tәbii iqlim şәraitindәn asılılığı
әmtәә nomeklaturasının yüksәk bәrpa olması qabiliyyәti
artmaqda olan istehsalat mәsrәflәri

113 Müasir dünya iqtisadiyyatı hansı şәkildә olmuşdur?

•

düzgün cavab yoxdur;
simmetrik;
çoxqütblü;
monosentik;
tәkqütblü;

114 BMTnin әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı üzrә aparıcı tәşkilatı:

•

YUNKTAD
FAO
YUNİDO
ÜTT
YUNEP

115 İkinci dünya müharibәsindәn sonra 70ci illәrә qәdәr dünya iqtisadiyyatı ümumilikdә hansı
vәziyyәtdә idi?

•

Yüksәliş;
Tarazlıq;
Böhran;
Sabit;

Hәddәn artıq qeyrisabit;

116 Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı XX әsrin sonunda kәnd tәsәrrüfatının inkişafına mühüm tәsir
göstәrmişdir?

•

әhalinin sayının artımı
elmitexniki innqilabın coşğun inkişafı
xarici ticarәtin liberallaşması
dünya iqtisadiyyatının qloballaşması
transmillilәşmә

117 XX әsrin 8090cı llәrindә dünyanın müasir siyasi xәritәsindә әn çox dәyişikliyә mәruz qalmış
region:

•

Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Cәnubi Afrika
Qәrbi Avropa
Şәrqi Avropa

118 Avropa kömür vә polad birliyinin tәsisi haqqında Paris müqavilәsini neçә ölkә imzalamışdır?

•

7;
5;
4;
3;
6;

119 Son onillikdә inkişaf etmiş ölkәlәrin ixracınakı kimyәvi mәhsulun payı nә qәdәrdir? (%lә) ?

•

düzgün cavab yoxdur
2030;
1015;
23;
4050.

120 İkisürәtli Avropa modelinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur;
ABnin federativ dövlәtә çevrilmәsinә doğru sürәtli hәrәkәtә vә inteqrasiya templәrinin istiqamәtli
sürәtlәnmәsinә nail olmaq:
ABnin genişlәnmәsinә maneçilik göstәrmәmәk;
ABnә üzvlüyә yalnız inteqrasiya proseslәrinin sürәtlә inkişaf etdiyi avanqard ölkәlәri qәbul etmәk:
inteqrasiya proseslәrinin sürәtlәnmәsinә vә dәrinlәşmәsinә hazır ölkәlәri gecikdirmәmәk, ayrıayrı
ölәkәlәrdәki inteqrasiyanın hansı şәkildәsә zәiflәmәsinә mane olmamaq;

121 İnkişaf etmiş ölkәlәrin kimya sәnayesindәki elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәri (ETTKİ)
üzrә mәsrәflәr mәhsulun dәyәrinin neçә faizini tәşkil edir.

•

tәqribәn 40.
tәqribәn 20;
tәqribәn 10;
5% dәn az
tәqribәn 30;

122 Roma müqavilәsinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәt idi?

•

düzgün cavab yoxdur;
vergi normalarının harmoniyalaşdırılması (uyğunlaşdırılması);
siyasi ziddiyәtlәrin aradan qaldırılması;
ümumi bazarın yaradılması;
Roma klubunun tәsisi;

123 Uzunmüddәtli perspektivdә  cari yüzilliyin sonuna qәdәr dünyanın yanacaqenergetika xammalı
bazarının formalaşmasında vә inkişafında hansı amillәr müәyyәnlәşdirici olacaq:

•

Enerjinin әldә edilmәsindәki digәr alternativ mәnbәlәrdәn onun istehsalındakı sürәtli artım dünya
iqtisadiyyatının gәlәcәk inkişafındakı müvafiq tәlәblәri tam şәkildә ödәmәyә imkan yaradacaq
karbohidrogen xammalın hasilatı, nәqli vә tәkrar emalı mәsrәflәri sürәtli templәrlә artacaq, bu, yanacağın vә
enerjinin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin digәr alternativ növlәrinin xeyrinә olaraq, ona olan tәlәbatın artımını
xeyli geri salacaq
karbohidrogen xammalın tәbii ehtiyatları XXI әsrin sonuna qәdәr dünya iqtisadiyyatının müvafiq tәlәblәrinin
ödәnilmәsi üçün tamamilә qәnaәtbәxş olaraq qalacaq
karbohidrogen xammal yataqlarının artıq 20454050ci illәrә doğru qaçılmaz şәkildә tam bitmәsi (emalı) vә
bir nәticә kimi dünya bazarında yanacaqenerji ehtiyatlarının meylsiz artan defisiti
yanacağın bәrk növlәrinә vә onun böyük ehtiyatlarına olan tәlәbin meylsiz artımı cari yüzilliyin sonuna qәdәr
dünya bazarında yanacaqenergetika xammalının xroniki çatızmamazlığından qaçmağa imkan yarabacaq

124 Neft ehtiyatına görә dünyada birinci yeri tutan dövlәt vә ehtiyatın miqdarı:

•

Sәudiyyә Әrәbistanı– 37, 8 mlrd.ton
BӘӘ – 35,6 mlrd.ton
Küveyt – 41,3 mlrd.ton
Rusiya – 34,8 mlrd.ton
İraq – 34,7 mlrd.ton

125 Avropanın yüksәk iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn regionu hansıdır?

•

Cәnubi Avropa
Şәrqi Avropa
Cәnubşәrqi Avropa
Şimalşәrqi Avropa
Qәrbi Avropa

126 Avropada vahid ittifaqın yaradılmasına daha çox cәhd etmiş vә bu sahәdә çoxlu tәkliflәr vermiş
dövlәt hansıdır?

•

Hollandiya
Almaniya
Fransa
Avsiriya
Niderland

127 Turistlәrin sayına vә bu sahәdәn olan gәlirә görә dünyada 1ci yeri tutan ölkә hansıdır?

•

Misir
Braziliya
İspaniya
Fransa
Kanada

128 Üzümçülük vә şәrabçılığa görә dünyada İtaliya ilә I vә II yerlәri bölüşәn ölkә hansıdır?

•

Lüksenburq

•

Fransa
Avstriya
İspaniya
Danimarka

129 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının hәcminә görә Qәrbi Avropada birinci yeri tutan ölkә hansıdır?

•

Fransa
Böyük Britaniya
Avstriya
İsveç
Almaniya

130 BVFun mәlumatına görә dünya ölkәlәri vә başqa idarәçilikdә olan әrazilәrin birlikdә sayı?

•

246
226
200
190
236

131 Dünya bazarı nә vaxt formalaşmışdır?

•

XXXXI әsrlәrdә
XIXXX әsrlәrdә
XVIII әsrin axırlarında
XVIIXVIII әsrlәrdә
XX әsrin ikinci yarısında

132 Şәrq istehsal üsulunda torpaqdan istifadә hansı prinsipә әsaslanırdı?

•

Torpağın satin alınması yolu ilә istifadә edilmәsi
Torpağm icarә üsulu ilә idarә edilmәsi
Torpağın müvәqqәti istifadә edilmәsi
Torpağın ömürlük istifadә edilmәsi
Torpağın yardarlıqla istifadә edilmәsi

133 İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә daxil deyildir?

•

Әmәk mәhsuldarlığı
Әhalinin sayı
Hәr nәfәrә düşәn ÜDM
ÜDMın hәcmi
Kapital qoyuluşunun hәcmi

134 Bu model Almaniyada daha geniş istifadә olunur. Gәnclәrә, fermerlәrә dövlәt yardım edir.
әhalinin rifah halının tәmin edilmәsindә dövlәtin vәzifәlәri genişlәndirilir. Bu hansı modeldir?

•

Demokratik Keyns modeli
Demokratikkorporativçilik modeli
Korporatividarәetmә modeli
Liberal model
Sosialbazar modeli

135 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansılar öz iqtisadi strategiyasında liberal inkişaf modelinә üstünlük

verirlәr? (Düzgün cavabların sayı 1dәn çoxdur)
Rusiya
Filippin
Kanada
ABŞ
Fransa

136 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün mahiyyәtinә aid deyil?

•

Ixtisaslaşma vә kooperasiyalılığın inkişafı ETT ilә bağlıdır
Beynәlxalq kooperasiyanı şәrtlәndirir
Beynәlxalq ticarәtә әsaslanır
Beynәlxalq ixtisaslaşmaya әsaslanır
Dünya bazarının inkişafının әsas vasitәsidir

137 Beynәlxalq istehsalın sahәvi vә regional cәmlәnmәsi әlamәtlәrinә aid deyildir?

•

Inkişaf etmiş ölkәlәrin kompaniyalarının istehsal güclәrinin әsas hissәsi ölkә daxilindә yerlәşdirilmişdir
Sahibkar kapitalı әsasәn inkişaf etmiş ölkәlәr arasında gedir
TMKların xidmәt sferasında fәallığı kәskin artmışdır
İlkin sektorda korporasiyaların beynәlxal fәallığı kәskin aşağı düşmüşdür
Transmillilәşmә әmsalı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә daha yüksәkdir

138 Beynәlxalq istehsal nәdir?

•

Xarici xammal әsasında istehsal
Ixrac üçün istehsal
Müxtәlif ölkәlәrdә olan filiallarda olan istehsal
Beynәlxalq bazarlar üçün istehsal
Birbaşa vә ya portfel formasında xarici sahibkarlıq kapitalı әsasında istehsal

139 Dünya tәkrar istehsal prosesinin әsasını tәşkil edir?

•

Beynәlxalq maliyyә bazarı
Dünya әhalisi
Dünya dövlәtlәrinin iqtisadi sistemi
Tәbii ehtiyatlar toplusu
Әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı sistemi

140 Tәsәrrüfat hәyatının trans millilәşmәsini xarakterizә etmir?

•

xaric filialların fәaliyyәti
miqrantların çoxalması
sahibkarlığın güclәnmәsi
birgә müәssisәlәrin fәaliyyәti
beynәlxalq inhisarların fәaliyyәti

141 Ölkәnin dünya tәsәrrüfat sistemindә iştirakını müәyyәnlәşdirәn parametrlәr?

•

Idxal kvotalarının hәcmi ilә
Xarici borclanmanın hәcmi ilә
Milli iqtisadiyyatda xarici faktorların iştirakı ilә
Dünya ticarәtindә payı ilә
Әrazisinin ölçülәri ilә

142 Dünya iqtisadiyyatında xüsusi çәkilәri artmır?

•

kәnd tәsәrrüfatı ölkәlәri
neft istehsalçısı olan ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
inkişaf etmiş ölkәlәr
kapitalist ölkәlәri

143 İnkişaf sәviyyәlәrindә fәrqlәrin aradan qaldırılmasına tәkan verәn cәhәtlәr?

•

iqtisadi inteqrasiya
iqtisadi inkişafın dövriliyi
elmitexniki tәrәqqi
sәnayelәşmәnin sürәtlәnmәsi
qloballaşma proseslәri

144 İnkişaf sәviyyәlәrindә fәrqlәrin aradan qaldırılması modellәrinә aid deyildir?

•

milli istehsalı himayәçiliyi modeli
ixracyönlü inkişaf modeli
idxal әvәzedici inkişaf modeli
haqlayıcı inkişaf modeli
әhali artımının mәhdudlaşdırılması modeli

145 İnkişaf sәviyyәlәrindә fәrqlәrin identifikasiyası amillәri?

•

inkişaf sәviyyәsindәki fәrqlәr hәr nәfәrә düşәn әlavә dәyәr istehsalı ilә müәyyәnlәşir
inkişaf sәviyyәsindәki fәrqlәr tәbii iqlim şәraiti ilә müәyyәnlәşir
inkişaf sәviyyәsindәki fәrqlәr әrazinin ölçülәri ilә müәyyәnlәşir
inkişaf sәviyyәsindәki fәrqlәr әhalinin sayı ilә müәyyәnlәşir
inkişaf sәviyyәsindәki fәrqlәr hәrbi güclә müәyyәnlәşir

146 Dünya iqtisadi nizamına daxil deyildir?

•

TRİPS sәnәdlәr paketi
beynәlxalq vergi qoyma prinsiplәri
dünya ticarәt sistemi
beynәlxalq valyuta sistemi
ikiqat vergi qoymadan qaçma prinsipi

147 Dünya iqtisadi nizamının әsas әlamәtlәrinә aid deyildir?

•

Qeyritәkmil rәqabәti mümkünsüz edir
Milli maraqların prioritetliyi
Qarşılıqlı qәbul edilәn normalar toplusu
Çoxtәrәfli әsasda qәbul edilmiş qaydalar
Müәyyәn xәrclәr tәlәb edәn öhdәliklәr

148 Dünya tәsәrrüfatı mexanizminin әsas әlamәtlәrinә aid deyildir?

•

borc faizi dәrәcәsi
valyuta kursları
beynәlxalq qiymәtlәr
kapitalı hәrәkәtinin konkret formaları
xarici ticarәtin hәcmi

149 Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mәrhәlәlәri düzgün göstәrilmәyib?

•

İkinci mәrhәlә  qlobal qarşılıqlı asılılıq mәrhәlәsi
ikinci mәrhәlә müasir bazarın formalaşması mәrhәlәsi
birinci mәrhәlә XİİİXVII әsrlәr
birinci mәrhәlә  XVXVİİ әslәr
Üçüncü mәrhәlә  inhisarizmә keçid mәrhәlәsi

150 Dünya tәsәrrüfatının әsas sistem yaradıcı elementidir?

•

Qızıl ehtiyatları
Dünya bazarı
Iri korporasiyalar
Transmilli şirkәtlәr
Neftqaz ehtiyatları

151 Bü ölkә әn qocaman bazar iqtisadiyyatı ölkәsidir. Xüsusi sahibkarlığa әsaslanan iqtisadi
münasibәtlәr, ilk beynәlxalq kompaniyalar bu ölkәdә yaranmışdır. Bu hansı ölkәdir?

•

Portuqaliya
İspaniya
ABŞ
Fransa
Böyük Britaniya

152 Aşağıdakılardan hansı Yaponiya iqtisadiyyatına xas olan әlamәt deyil?

•

Maşınqayırma sәnayesi üzrә yüksәk ixtisaslaşma mövcuddur.
Kәnd tәsәrrüfatında әmәk mәhsuldarlığı aşağıdır.
Xırda kәndli әmtәә tәsәrrüfatları mövcuddur.
Zәngin tәbii resurrslara malikdir.
Dünya xammal bazarında güclü alıcı kimi çıxş edir.

153 Aşağıdakılardan hansı Yaponiya iqtisadiyyatına xas olan әlamәt deyil?

•

Yaponiya – avtomabil istehsalına görә dünyada ikinci yeri tutur.
Kәnd tәsәrrüfatında әmәk mәhsuldarlığı yüksәkdir.
Dünya üzrә Robot istehsalının 50%nә sahibdir.
Hazırda Yaponiyada ildә orta hesabla 100 mln. ton polad istehsal edilir.
Burada xırda kәndli әmtәә tәsәrrüfatları mövcuddur.

154 II Dünya müharibәsindәn sonra Yaponiya iqtisadiyyatının dirçәlişinә yardım etmiş dövlәt:

•

Çin
Rusiya
Fransa
Almaniya
ABŞ

155 Bu ölkәlәrin hansı OPEKә daxil deyil?
BӘӘ
Liviya
İraq
Kuveyt

•

•

Ekvador

156 Bu ölkәlәrdәn hansı Aİyә daxil deyil?

•

Polşa
İsveç
İsveçrә
Estoniya
İtaliya

157 PSÖi hansıdır?

•

Misir
Qazaxstan
Tunis
CAR
Çin

158 YSÖi hansıdır?

•

Misir
ABŞ
Kuba
Türkiyә
CAR

159 Aşağıdakılardan hansı yeni sәnaye ölkәsi hesab edilir?

•

CAR
Küveyt
Meksika
Pakistan
İran

160 Dünya tәsәrrüfatının yarımsistemlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

MERKOSUR, Aİ, ATEC
İEÖ, İEOÖ, PSÖ
ASEAN, ATEC, Aİ
İEÖ, İEOÖ, NAFTA
Aİ, İEÖ, MERKOSUR

161 Dünya tәsәrrüfatı mexanizmi aşağıdakı әlamәtlәrlә xarakterizә edilmir?

•

Ölkәlәr arası mübahisәlәrin hәlli sistemidir
Dünya tәsәrrüfatının nisbәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sistemidir
Mәhsuldar qüvvәlәrin istifadәsi sistemidir
Mülkiyyәtin reallaşdırılması sistemidir
Istehsal münasibәtlәri ilә mәhsuldar qüvvәlәrin arasındakı ziddiyyәtlәrin hәlli sistemidir

162 Postindustrial iqtisadiyyatın әsas әlamәtlәrinә aid deyil?

•

kiçik biznesin renesansı
әtraf mühütә yeni münasibәt
tәhsi sәviyyәsinin yüksәlmәsi
istehsal vә istehlakın strukturunun dәyişmәsi

•

milli özünüdәrkin güclәnmәsi

163 Hansı nәzәriyyәnin әsas müddәası doğru göstәrilmәyib?

•

Postindustrial cәmiyyәt  superindustrial cәmiyyәt olaraq da adlandırılır
Vahid industrial cәmiyyәt sәnayelәşmә bütün ölkәlәri vahid industrial cәmiyyәtә doğru aparır
Sivilizasiyaların toqquşması – dünya çoxqütblüyә doğru gedir
Vahid cәmiyyәt sosiomәdәni nәzәriyyәsi –bütün ölkәlәr vahid liberal ticarәt sisteminә keçir
Yeni industrial cәmiyyәt istehsal texniki cәhәtdәn getdikcә mürәkkәblәşir

164 Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

P. Samuelson
A. Toffler
F. Fukuyama
S. Xattinqton
D. Bella

165 Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsi dünyada neçә sivilizasiyanın olduğunu iddia edir?

•

2
9
8
7
12

166 Hansı nәzәriyyә müәllifi düzgün göstәrilmәyib?

•

İmperiyaların dağılması nәzәriyyәsi – P.Kennedi
Superindustriaal cәmiyyәt – A Toffler
Postindustrial cәmiyyәt – D.Bella
Yeni industrial cәmiyyәt –C. Keyns
Mәrhәlәli inkişaf cәmiyyәti  U.Rostou

167 Dünya tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәrinә aid deyil?

•

Vahid tәbiәt nәzәriyyәsi
Post industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
Mәrhәlәli inkişaf nәzәriyyәsi
Vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi

168 Qloballaşma konsepsiyasına aid deyildir?

•

Milli maraqların prioritetliyi qloballaşmanı güclәndirir
Bәrabәr tәrәfdaşlıq bәrabәr aslılıq yaradır
Beynәlmilәllәşmәnin yeni mәrhәlәsi (marksist yanaşma)
Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsi
Formalaşmış sosial şәrait qloballaşmanı güclәndirir

169 Qlobal asılılıq terminin müәllifi kimdir?

•

U.Rostou
K.Marks
R.Kuper
S .Hofman

•

D.Rikardo

170 Mәrhәlәli inkişaf konsepsiyasına aid deyildir?

•

Yetkinlik davamlı vә dövrü artım üzәrindә formalaşır
Әnәnәvi cәmiyyәt aqrar vә feodal cәmiyyәt hesab edilir
Natural tәsәrrüfatçılıq inkişafı sürәtlәndirir
Cәmiyyәt iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinıә görә qruplara ayrılır
Artım mәrhәlәsi әnәәlәri yox edir

171 Dünya sistemi nәzәriyyәsinin mahiyyәtinә aid deyildir?

•

Dövlәtin aslılığı mәrkәz vә әyalәtlәr arasındakı fәrqlә şәrtlәnir
Inkişafda asılıq özözünә yox olur
Dünya bәrabәr hüquqlu ölkәlәrdәn ibarәtdir
Dünya mәrkәz әyalәt vә yarımәyalәtlәrdәn ibarәtdir
Dünya sisteminin әsas ziddiyyәti asılılıqdan törәyir

172 Asılılığın metanәzәriyyәsinin ideoloqlarına aid deyildir?

•

S.Hofman
İ. Vallerştayn
A. Frank
R. Prebiş
T. Mann

173 Asılılığın metanәzәriyyәsinin әsas istiqamәtlәrinә daxil deyildir?

•

asılığın tәdrici zәiflәmәsi
birgә inkişaf
asılı inkişaf
asılı gerilik
asılığın tәkrar istehsalı

174 Asılılığın metanәzәriyyәsinin mahiyyәtinә aid deyildir?

•

satelllitlәr ona görә geri qalır ki, öz gәlirlәrinin artığını mәnimsәyә bilmir
metropoliyalar satellitlәrin artıq gәlirlәrini mәnimsәyir
kapitalist sistemi asılığı güclәndirir
milli kapitalizm vә inteqral modernlәşdirmә
aslılıq daimi deyildir, vәziyyәt dәyişә bilәr

175 Yeni tәkamül nәzәriyyәsinin mahiyyәtinә aid deyildir?

•

Müasi rcәmiyyәt bioloji sistemә oxşar diferensiyasiya olunur
Modernlәşdirmә vә qәrblәşmә eyni anlam daşıyır
Yeni cәmiyyәt iqtisadi inkişaf nәticәsindә yaranır
Müasir cәmiyyәt әnәnvidәn sosial diferensiyasiya yolu ilә yaranır
Fәrdiçilk xarakteristkalarına әsaslanır

176 Modernlәşdirmә nәzәriyyәsinin müәlliflәrinә aid deyildir?

•

T.Pirson
T. Myurdal
D. Rikardo
Ş.Eyzenşdat

M.Veber

177 Modernlәşdirmә nәzәriyyәsinin mahiyyәtinә aid deyil?

•

yeni cәmiyyәtlәr rasional tәfәkkürlә idarә edilir
etnomәrkәzçilik әsas stimuldur
yeni cәmiyyәtә keçid mәnәvi dәyәrlәrlә bağlıdır
әnәnәvi cәmiyәtdәn yeni cәmiyyәtә keçid mәrhәlәli şәkildә baş verir
әnәnvi cәmiyyәtlәr konservativ düşüncә ilә idarә edilir

178 İmperializm vә neokolonializm konsepsiyasınnı müәlliflәrinә aid deyil?

•

C.Qobson
P Gilferdinq
O. Bauer
V.Lenin
A. Smit

179 Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir?

•

Qarşılıqlı asılılıq
Rostou nәzәriyyәsi
Mәrhәlәli inkişaf
Modernlәşdirmә
Müqayisәli üstünlüklәr

180 Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir.

•

Azad ticarәt
Qarşılıqlı asılılıq
Yeni beynәlxalq әmәk bölgüsü
Dünya sistemi
Bәrabәr tәrәfdaşlıq

181 Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir?

•

Asılılıq
Yeni tәkamül
Modernlәşdirmә
İmperializm vә neokolonializm
Dini müxtәliflik

182 Ölkәlәr arası iqtisadi münasibәtlәrin inkişafıı konsepsiyalarına aid deyildir.

•

kapitalın hәrәkәti nәzәriyyәlәri
texnoloji fәrq nәzәriyyәlәri
istehsal faktorları nәzәriyyәlәri
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
irqi vә dini fәrqlilik nәzәriyyәlәri

183 Dünya iqtisadiyyatnın vә ölkәlәr arası iqtisadi münasibәtlәrin inkişafıı konsepsiyaları neşә qrupa
ayrılır?

•

qruplara ayrılmır
iki
beş

üç
yeddi

184 Dünya iqtisadiyyatı qlobal sistem konsepsiyasına әsasәn?

•

milli tәsәrrüfatlar sistemidir
dinamik kateqoriyadır
inkişaf edәn kateqoriyadır
tarixi kateqoriyadır
statik kateqoriyadır

185 Kapitalist istehsal üsulunun yaranması әlamәtlәrinә aid deyil.

•

Milli dövlәtlәrin yaranması
Tәsәrrüfatçılıqda ictimai münasibәtlәrin dәyişmәsi
Sәnaye inqilabları
İlkin kapital yığımının başlaması
Kapital yığımı normasının artması

186 Dünya tәsәrrüfatının yaranması sәbәblәrinә aid deyil?

•

әhali miqrasiyasını sürәtlәnmәsi
kolonial vә yarımkolonial rejimlәrin meydana gәlmәsi
beynәlxalq miqyasda mәhsuldar qüvvәlәrin ictimailәşmәsi
beynәlxalq istehsalın yaranması
kapital axınının genişlәnmәsi

187 Qәdim Qәrbi Avropanın iqtisadi inkişafı faktorlarına aid deyildir

•

İşçi qüvvәsinin böyük potensialının yaranması
Böyük cografi kәşflәr vә kolonial müdaxilәlәr
Sәnәtkarlığın әkinçilikdәn ayrılması vә әmtәә istehsalının yaranması
VII –VIII әsrlәrdә dünyada iqlimin istilәşmәsi
Kapitalın ilkin toplanmasının başlaması

188 Antik istehsal üsuluna xas deyildir.

•

sәnәtkarlıq kәnd tәsәrrüfatından ayrılırdı
şәhәrdövlәtlәrin inkişafı
qul әmәyi
xüsusi vә icma mülkiyyәti
hakimiyyәt iqtisadi fәaliyyәti genişlәndirmәklә varlanırdı

189 Asiya istehsal üsuluna xas deyildir.

•

Hakimiyyәt bütün resursların sәrәncam vericisidir
Torpaqlar vergilәr müqabilindә әhalinin istifadәsinә verilir
Dövlәt iqtisadi stimullaşdırma vasitәsi ilә әhalini idarә edir
Dövlәt ali mülkiyyәtçidir
Şәhәr vә kәnd әmәyinin bölgüsü vә pul әmtәә münasibәtlәri stimullaşdırılmırdı

190 Dünya iqtisadiyyatının әsas inkişaf göstәricilәrinә aid deyildir.

•

yığım göstәricilәri
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul

mәcmu dünya mәhsulu
valyutaların alıcılıq qabiliyyәtlәrinin müqayisәliliyi

191 Dünya tәsәrrüfatının әsas inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyildir?

•

regional inteqrasiyanın güclәnmәsi
tәbii resurslara söykәnәn inkişaf
qeyribәrabәr inkişafın dәrinlәşmәsi
bәrabәr sürәtli harmonik inkişafın sürәtlәnmәsi
qarşılıqlı asılı inkişafın dәrinlәşmәsi

192 Dünya iqtisadiyyatının alt sistemlәrinin formalaşdıran meyarlar hansılardır?

•

әhalinin sayı
iqtisadi artımın tipi
tәsәrrüfatın sosial strukturu
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
iqtisadi potensialın hәcmi

193 Dünya iqtisadiyyatına xas deyildir?

•

qadağan olunmuş iqtisadi fәaliyyәt
transformasiya
rәqabәt mübarizәsi
ziddiyyәtlәr
stabillik

194 Hansılar Dünya iqtisadiyyatının subyektlәri deyildir?

•

Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
İnteqrasiya birliklәri
Transmilli korporasiyalar
milli tәsәrrüfatlar
Hәrbisiyasi birliklәr

195 Dünya iqtisadiyyatının struktur elementlәrinә hansılar aid deyil?

•

beynәlxalq çoxtәrәfli tәnzimlәmә sistemlәri
materiklәr
inteqrasiya birliklәri
ölkәlәr
dünya bazarları

196 Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәri. Sәhv cavab hansıdır?

•

dünya iqtisadiyyatı siyasiiqtisadi kateqoriyadır
dünya iqtisadiyyatı ümumi mәqsәdә malikdir
dünya iqtisadiyyatı qeyri  bәrabәr inkişaf edәn sistemdir
dünya iqtisadiyyatı vahid vәhdәtdir.
dünya iqtisadiyyatı milli tәsәrrüfatların çoxsәviyyәli birliyidir

197 Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәri. Sәhv cavab hansıdır?

•

dünya iqtisadiyyatı tarixi vә siyasiiqtisadi kateqoriyadır
dünya iqtisadiyyatı bütövlüyә malik sistemdir
dünya iqtisadiyyatı mürәkkәb sistemdir

•

dünya iqtisadiyyatı sadә sistemdir
dünya iqtisadiyyatı tarixi kateqoriyadır

198 Dünya iqtisadiyyatı nәdir? Sәhv cavab hansıdır ?

•

dünya miqyasında ixrac vә idxalın mәcmusu
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemi
milli tәsәrrüfatların BӘBlә qarşılıqlı әlaqәlәnmiş sistemi
milli tәsәrrüfatların toplusu
istehsal, istehlak, bölgü vә mübadilәnin dünya miqyasında

199 Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәri.Sәhv cavab hansıdır?

•

dünya iqtisadiyyatı tarixi vә siyasiiqtisadi kateqoriyadlr
dünya iqtisadiyyatı bütövlüyә malik ,tam vә mürәkkәb sistemdir
dünya iqtisadiyyatı tam vә mürәkkәb sistemdir.
dünya iqtisadiyyatı sistemdir
dünya iqtisadiyyatı tarixi  coğrafi kateqoriyadır

200 Dünya iqtisadiyyatı nәdir? Tam cavab hansıdır ?

•

dünya miqyasında ixrac vә idxalın mәcmusu
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemi
milli tәsәrrüfatların BӘBlә qarşılıqlı әlaqәlәnmiş sistemi
milli tәsәrrüfatların toplusu
istehsal, istehlak, bölgü vә mübadilәnin dünya miqyasında fasilәsiz baş verdiyi iqtisadi sistem

201 Avropa Mәrkәzi Bankının gәrәrgah mәnzili harada yerlәşmişdir?

•

Çikaqoda;
Venada;
FrankfurtnaOderada;
FrankfurtnaMaynada;
Cenevrәdә;

202 Dünya әhalisinin dәniz sahili әrazisindә necә faizi mәskunlaşmışdır?

•

80%i.
30%i.
20%i.
5%i.
50%i.

203 Mineral xammalın dünya qiymәtlәrinin növlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Sövdәlәşmәlәrin faktiki qiymәtlәri
Xarici ticarәt qiymәtlәri
Topdan satış qiymәtlәri
Mәlumat qiymәtlәri
Birja kotirovkaları

204 Sәnaye çevrilişi nә zaman baş vermişdir?

•

XII әsrdә
XVIII әsrin 60ci illәrindә
XX әsrin sonu

XIX әsrin 70ci illәrindә
X әsrin sonu

205 1994cü il 20 sentyabr tarixindә imzalanmış müqavilә hansı yataqların işlәnmәsilә bağlı idi?

•

AzәriÇıraq, Savalan
Alov, Araz, Şәrq
Zәfәr, Mәşәl
YanarTava, Atәşgah
AzәriÇıraq, Günәşli

206 kapitalizmin mәrkәzi hansı ölkәdir?

•

Fransa
Yaponiya
lngiltәrә
ABŞ
Hindistan

207 Qiymәtlәr inqilabı hansl dövr üçün xarakterikdir?

•

Ikinci dünya müharibәsinin bitmәsi
XI әsrdә
XIX әsrin әwәllәri
Sәnaye inqilabı dövrü
Birinci dünya müharibәsinin başlanması dövrü

208 Böyük coğrafi kәşflәr dövründә iqtisadi mәrkәzlәşmә hansı istiqamәtә doğru dәyişmişdir.

•

Cәnuba
Uzaq şәrqә
Yaxın Şәrqә
Qәrbә
Şimala

209 MDByә daxil olan ölkәlәrdәn hansında Maliyyә sәnaye qruplarının sayı vә hәcmi diqqәti daha
çox cәlb edir?

•

Gürcüstan
Azәrbaycan
Türkmәnistan
Qazaxıstan
Rusiya

210 Böyük coğrafi kәşflәr dövrünә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Istehsalın beynәlmilәşmәsi.
kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
inhisar birliklәrin yaranması
Milli iqtisadiyyatın sәnayecә inkişafı
X.Kolumbun ekspedisiyası reallaşmışdır.

211 Transmilli banklara aid olmayan xüsusiyyәti seçin:
Şöbәlәri, agentliklәri fәaliyyәt göstәrir
texniki imkanları genişdir

•

vәsait qәbul etmәk imkanları genişdir
daha etibarlıdırlar
TMBlәrin inkişafının IV mәrhәlәsi XXI әsrin әvvәllәrinә tәsadüf edir

212 Sәnayelәşmәyә qәdәrki dövr üçün aşağıdakılardan hansı xarakterikdir?

•

natural tәsәrrüfatın hökmranlığı
fәhlәlәr ittifaqının yaradılması
manufaktura vә fabrik istehsalının geniş tәtbiqi
müxtәlif mәhsulların istehsalında ixtisaslaşma
istehsalın mexaniklәşmәsi

213 Coğrafi baxımdan 100 daha böyük TMŞlәrin 90%nin yerlәşdiyi regionları seçin: (Düzgün
cavabların sayı 1dәn çoxdur)
Yaponiya
Şimali Amerika
Cәnub Şәrqi Asiya
Avstraliya
Qәrbi Avropa

214 Sәnayelәşmәyә qәdәrki dövrün inkişaf paradiqması necә xarakterizә olunur?

•

müstәqil inkişaf
Inkişaf etmiş iqtisadiyyat
dәstәklәnәn istehsal
ishehlak vә istehsalın bәrabәrliyi
dәstәklәnәn istehlak

215 Dünya iqtisadiyyatı nәdir?

•

e) ölkәnin malik olduğu bütün maddi nemәtlәrin vә iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilәn tәbii sәrvәtlәrin
mәcmusunu özürtdә birlәşdirir
c) müәyyәn xalqa,millәtә mәxsus olub onun mәnafelәrini ifadә edәn.hüdudları dövlәt sәrhәdlәri ilә
mәhdudlaşan.özünün madditexniki әsası,müna bәtlәr sistemi
qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqda olan BӘB vә BİM sisteminә qoşulmuş milli iqtisadiyyatların mәcmusudur
Dünya ölkәlәrinin iqtisadiyyatlarının cәbri cәmi
müәyyәn bir region daxilindәki ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının mәcmusudur

216 Hazırda dünyada tәxmini, yuvarlaq olaraq nә qәdәr TMŞ fәaliyyәt göstәrir?

•

55000
80000
900000
70000
60000

217 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyidir?

•

konqlomerat
sindikat
pulı
trest
konsern

218 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyiir?

•

konqlomerat
trest
rinq
sindikat
konsern

219 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyidir?

•

konsern
trest
sindikat
kartel
korner

220 İqtisadi әbәdiyyatlarda tarixi baxımdan inhisarların yaradılmasının III mәrhәlәsi neçәnci illәri
әhatә edir?

•

18001810cu illәr
18001890cı illәr
18601870ci illәr
1900u illәrdәn sonrakı dövr
1873cü ildәn XIX әsrin sonunadәk

221 İqtisadi әdәbiyyatlarda tarixi baxımdan inhisarların yaradılmasının I mәrhәlәsi neçәnci illәri әhatә
edir?

•

1890cı ildәn XX әsrn әvvәlinәdәk
18601870ci illәr
19001910cu illәr
1873cü ildәn XIX әsrin sonunadәk
18901900cu illәr

222 İqtisadi әdәbiyyatlarda tarixi baxımdan inhisarların yaradılmasını neçә mәrhәlәyә ayırırlar?

•

2
5
4
3
6

223 Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatı fәnninin öyrәnilmәsi metodu deyil?

•

tәhlil vә sintez
İnduksiya vә deduksiya
Mәntiqi vә tarixi
Elmi abstraksiya
Siyasicoğrafi

224 Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatı fәnninin öyrәnilmәsi metodu deyil?

•

Dialektik materialist
Elmi konstruksiya
Tәhlil vә sintez
Elmi abstraksiya
Mәntiqi vә tarixi

225 İnhisar nәyә deyilir?

•

kapitalın vә istehsalın daha az әllәrdә cәmlәşmәsi
Satış bazarları birliyi
Sәnayenin müәyyәn sahәlәrinin birliyi
Kapitalın vә istehsalın daha çox әllәrdә cәmlәşmәsi
Kapitalın daha az sahәlәrdә cәmlәşmәsi

226 Tarixi baxımdan ilk birliklәr, ittifaqlar hansı sahәdә yaranırdı?

•

xidmәt
istehsal
gәmiçilik
ticarәt
maliyyәkredit

227 İqtisadi inkişaf baxmından daha çox gözә çarpan şәrq dövlәtlәri:(Düzgün cavab 1dәn çoxdur)
Yunanıstan
Hindistan
Misir
İngiltәrә
Çin

228 İxrac kvotası nәyә deyilir?

•

ÜDMnn ÜMMә nisbәti;
ixracın ÜDMә nisbәti;
cәmi xarici ticarәt dövriyyәsinin ÜDMә nisbәti;
idxalın cәmi mәhsula nisbәti;
idxalın ixraca nisbәti;

229 İqtisadi artımın neçә vә hansı tiplәri var?

•

3, operativ, çox amilli, tәkamilli;
2, nominal vә real;
2, sürәtli vә mülayim;
2, intensiv vıә ekstensiv;
3, nominal, real vә texnoloji;

230 Qәdim tәsәrrüfatlar üçün әsas xas olan cәhәt:

•

Broyler sisteminin genişlәndirilmәsi;
yekcinslik, torpaqdan ömürlük istifadә;
xarici iqtisadi әlaqәlәrn mövcudluğu;
texnologiyadan geniş istifadә;
çeşid müxtәlifliyi, inteqrasiya;

231 Qәdim tәsәrrüfatların әsas fәaliyyәt sahәlәri:

•

heyvandarlıq, poladәritmә;
әkinçilik, maldarlıq;
әkinçilik, maşınqayırma;
metallurgiya, poladәritmә;
Quşçuluq, yeyinti sәnayesi;

232 ÜDM ilә ÜMM hәcmi arasında 1% fәrqi olan ölkәlәr qrupu hansıdır?

•

Avropa ölkәlәri
PSÖ
YSÖ
İEOÖ
İEÖ

233 Divident nәdir?

•

faizlәrin mәcmusudur;
sәhmlәrdәn olan gәlir;
cәmi gәlirlәrin mәcmusu;
iqtisadi inkişafdan olan gәlir;
milli gәlir göstәricisidir;

234 Qlobal mәhsul nәdir?

•

dünya ölkәlәrindә emal edilmiş mәhsul vә xidmәtlәrin mәcmusu
dünya ölkәlәrindә istehsal olunmuş son mәhsul vә xidmәtlәrin mәcmusu
hәr ölkәdә 1 ildә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi
hәr ölkәdә istehsal edilmiş mәhsul
Avropada istehsal olunmuş son mәhsul vә xidmәtlәrin mәcmusu

235 Dünya Bankının gәrәrgah mәnzili harada yerlәşmişdir?

•

düzgün cavab göstәrilmәmişdir;
Vaşingtonda;
NyuYorkda;
Çikaqoda;
Novosibiriskdә

236 Aşağıda sadalanan banklardan hansı dünya iqtisadiyyatında bu mәqsәdlә yaradılmış ilk
beynәlxalq iqtisadi tәşkilat hesab edilir?

•

Hec biri;
Avropa Mәrkәzi Bankı (AMB)
Avropa Rekonstruksiya vә İnkişaf Bankı (ARİB)
Beynәlxalq Hesablamalar Bankı (BHB)
Dünya Bankı (DB)

237 İlkin istehsal baxımından sәnayenin bölündüyü sahәlәri seçin: (Düzgün cavabların sayı 1dәn
çoxdur)
Metal emalı
Yeyinti
Yüngül
Hasilat
Emal

238 Yaşıl inqilab ın vәtәni haradır?

•

CAR
Meksika
Kanada

Çin
ABŞ

239 2000ci ilin göstәricisinә görә taxıl, buğda vә düyü istehsalına görә I yeri tutan ölkә:

•

CAR
Hindistan
Kanada
ABŞ
Çin

240 Kәnd tәsәrrüfatında әsas istehsal amili nәdir?

•

işçi qüvvәsi
ixtisaslaşma
torpaq
malqara
istehsal maşınları

241 Demoqrafik inqilab anlayışı ilk dәfә bu şәxs tәrәfindәn iqtisadi әdәbiyyata daxil edilmişdir. Bu
kimdir?

•

Pol Reyter
Paul Cekson
Landri Adolf
Frenk Nautstayn
Cek Briston

242 Tәbii qaz ehtiyatlarının hәcminә görә I yerdә duran türk dövlәti:

•

Qırğızstan
Türkmәnistan
Qazaxstan
Türkiyә
Tacikstan

243 Elektron sәnayesi müәssisәlәrinin daha çox tәmәrküslәşdiyi mәrkәzlәri seçin: (Düzgün cavabların
sayı 1dәn çoxdur)
Şәrqi Asiya
Şimali Avropa
Cәnubi Afrika
CәnubQәrbi Asiya
CәnubŞәrqi Asiya

244 Aşağıdakılardan biri dünyanın әn iri fond birjalası olaraq göstәrilmir:

•

Düzgün cavab yoxdur;
London;
NyuYork;
Moskva;
Tokio;

245 İmperializm dövründә dünya iqtisadiyyatının inkişafı hansı xarakterә malik idi?
düzgün variant yoxdur

•

yavaş, lakin tәrәqqili
sıçrayış şәkili
әsas, başlanğıc
sürәtli, lakin taraz

246 Düzgün variantı seçin:

•

düzgün variant yoxdur.
әvәzlәyicilәrin (subsitutların) rәqabәti amili uzunmüddәtli proqnoz mәsәlәlәrinin hәlli zamanı mühüm tәlәbin
(tәlәbatın) qiymtlәndirilmәsindә daha vacibdir.
әvәzlәyicilәrin (subsitutların) rәqabәti amili ortamüddәtli proqnoz mәsәlәlәrinin hәlli zamanı mühüm tәlәbin
(tәlәbatın) qiymtlәndirilmәsindә daha vacibdir.
әvәzlәyicilәrin (subsitutların) rәqabәti amili qısamüddәtli proqnoz mәsәlәlәrinin hәlli zamanı mühüm tәlәbin
(tәlәbatın) qiymtlәndirilmәsindә daha vacibdir.
әvәzlәyicilәrin (subsitutların) rәqabәti amili heç bir proqnoz mәsәlәlәrinin hәlli zamanı mühüm tәlәbin
(tәlәbatın) qiymtlәndirilmәsindә vacib deyildir.

247 Düzgün variantı seçin:

•

proqnoz istisna olmaqla hamısı üçün bu amil eyni dәrәcәdә vacibdir
elmitexniki tәrәqqi amili uzunmüddәtli proqnoz üçün daha çox vacibdir
elmitexniki tәrәqqi amili ortamüddәtli proqnoz üçün daha çox vacibdir
elmitexniki tәrәqqi amili konyukturanın vә qiymәtlәrin inkişafı proqnozu üçün daha çox vacibdir
elmitexniki tәrәqqi amili uzunuznmüddәtli proqnoz üçün daha çox vacibdir

248 Transmilli sәnayeqrupu nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur;
beynәlxalq iqtisadi vә maliyyә tәşkilatlarının birlәşmәsi;
bir neçә sәnaye kompaniyalarının vә maliyyә müәssisәlәrinin birlәşmәsi;
bir neçә kompaniyaların maliyyәlәrinin vә istehsallarının birlәşmәsi;
transmilli korporasiyaların vә transmilli bankların inteqrasiya edilmiş şәkildә birliyi;

249 Dünya iqtisadiyyatının inkişafındakı aşağıdakı sadalanan tendensiyalardan hansı daha müasir
hesab edilir?

•

düzgün cavab yoxdur;
inteqrasiya;
qloballaşma;
beynәlmilәllәşmә;
transmillilәşmә;

250 Dünya әhalisinin neçә faizi şәhәrlәrdә yaşayır?

•

92%i.
48%i
29%i.
15%i.
77%i.

251 Dünya әhalisinin neçә faizi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin payına düşür?

•

90%i.
40%i.
50%i.
15%i

30%i.

252 әhalinin tәkrar istehsalı?

•

Miqrasiya nәticәsindә әhalinin fasilәsiz tәzәlәnmәsi prosesi
Doğum vә ölüm nәticәsindә әhalinin yenilәşmәsi prosesi.
Әhalinin deportasiyası.
Әhalinin yenidәn mәskunlaşması.
Doğum, ölüm vә miqrasiya nәticәsindә әhalinin fasilәsiz tәzәlәnmәsi prosesi.

253 Demoqrafik partlayış nәdir?

•

Yüksәk sәviyyәli miqrasiya
Tәyin edilmiş әrazidә çox yüksәk olan әhali artımı
Tәyin edilmiş әrazidә әrazidә imiqrantlann say çoxluğu.
Remiqrasiyanm mәhdudlaşması.
Tәyin edilmiş әrazidә aşağı sәviyyәli әhali artımı

254 Demoqrafiya elminin predmetinә öyrәnilmәsi aid deyil?

•

Әhalinin coğrafi yerlәşmәsi.
Yaş strukturu.
Militarizasiya.
Miqrasiya.
Milli tәrkib

255 Demoqrafiya elminin konkret obyekti nәdir?

•

Plyurializm.
Әhali.
Cәmiyyәt.
Tәbiәt.
İnstitusionalizm.

256 әhali artımınm tsiklilik nәzәriyyәsinin müәllifi?

•

Mәhbub ülHәqq.
Raul Perebiş.
Tomas Maltus.
David Rikardo.
Korrado Cinni.

257 K.Cinnini tsiklilik nәzәriyyәsinә görә hәr bir әhali qrupu iqtisadi inkişafla bağlı hansı fazalardan
keçir?

•

Sürәtli artım, resessiya vә ixtisarlaşma.
Yavaş artım, stasionar vәziyyәtә qәdәr sürәtlәnmә vә reqresiyya.
Sürәtli artım, enmә vә böhranlı vәziyyәt
Sürәtli artım, stasionar vәziyyәtә qәdәr yavaşıma vә ixtisarlaşma
Yavaş artım, sürәtli artım stasionar vәziyyәt.

258 T.Maltusun әhali mәskunlaşması nәzәriyyәsinә görә artır?

•

Әrzaq istehsalı hәndәsi, әhali әdәdi silsilә ilә.
Mәskunlaşma әdәdi, әrzaq istehlakı hәndәsi silsilә ilә.
Yaşayış vasitәlәri hәndәsi, mәskunlaşma әdәdi silsilә ilә.

•

Mәskunlaşma hәndәsi, yaşayış vasitәlәri әdәdi silsilә ilә.
Miqrasiya hәndәsi, әrzaq istehsalı әdәdi silsilә ilә.

259 әsrin müqavilәsi layihәsindә tәxminәn nә qәdәr qaz vә qaz kondensatının çıxarılacağı mәlumdur?

•

63 mlrd. m3
54 mlrd. m3
55 mlrd. m3
51 mlrd. m3
59 mlrd. m3

260 Milli tәsәrrüfatların beynәlmilәllәşmәsi ilk növbәdә nә ilә bağlı olmuşdur?

•

TMKların yaranışı ilә.
Azad ticarәtin inkışafı ilә.
Surbanizasiya proseslәrinin genişlәnmәsi ilә.
Beynәlxalq bazarların inkişafı ilә.
Gömrük sisteminin sәrtlәşdirilmәsi ilә

261 әsrin müqavilәsi layihәsindә nә qәdәr neft çıxarılacagı nәzәrdә tutulur vә bunun neçә faizi
Azәrbaycanın payına düşür?

•

630 mln. ton, 49,5%
511 mln. ton, 51,5 %
530 mln. ton, 50%
630 mln. ton, 51,5%
511 mln. ton, 49,5%

262 18701913 cü illәrdә dünya ticarәtindә birinci yeri hansı ölkә tuturdu?

•

CAR
Misir
Qazaxıstan
İngiltәrә
Uruqvay

263 1920 ci әsrlәrdә dünya imperializmindә 3 rәqabәt mәrkәzi yarandı.Bunlar hansı ölkәlәrdi? 1.
ABŞ 2. Yaponiya 3. Yaxın şәrq 4. Qәrbi Avropa 5. Afrika ölkәlәri

•

1,2,4
1,2,5
4,5
1,5
1,3,5

264 әsrin müqavilәsi layihәsinә ilkin kapital qoyuluşlarında daha böyük paya sahib şirkәtlәri seçin:
(Düzgün cavabların sayı 1dәn çoxdur)
Lukoyl
BPAmoco
TRAO
SOCAR
Pennzoil

265 Fritrederçilik prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

beynәlxalq ticarәt
dünya bazarı
rәqabәtli bazar
azad ticarәt
regional bazar

266 Mineral xammalın istehlakı vә ehtiyatlarının inkişaf meyllәrinә aid edilmir?

•

Sәnaye kateqoriyalı ehtiyatların artımı onların hasilatının artımını
Istehlakın artması ehtiyatlardan istifadәdә problemlәri artırır
İstehsalın artması istehlakı artırır
Sәnaye kateqoriyalı ehtiyaların hәcmi hәndәsi silsilә ilәartır
Hәr vahid filiz hasilatının tәrkibindә faydalı komponentәrin payı azalır

267 Tәbii xammaldan istifadә dinamikasına tәsir edәn әsas amillәrә aid deyildir?

•

Yeni sәnaye sahәlәrinin yaranması
Maddi istehsalın ümumi hәcminin artması
ETT nәticәsindә xәrclәrin nisbi sәviyyәsinin azalması
Son mәhsul vahidinin xәrc strukturunda baş verәn dәyişiklәr
Hazır mәhsul ixracının artması

268 Dünya ölkәlәrinin tәbii resurslardan istifadәdә müşahidә olunmur:

•

Qәrb ölkәlәrinin resurs idxalından asılılığı azalır
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә istehsalın resurs vә material tutumu azalır
Hindistan vә Pakistandan resurs ixracı artır
Yeni sәnaye ölkәlәrindә resurs idxalı artır
Yeni sәnaye ölkәlәrindә resursların istifadәsi artır

269 Dünyanın tәbii resurslarından әn çox istifadә edәn ökә hansıdır?

•

Rusiya
Çin
ABŞ
Hindistan
Yaponiya

270 Tәbii reursların istifadәdә idxalın әn böyük payı hansı ölkәdәdir?

•

ABŞ
Böyük Britaniya
Yaponiya
Hindistan
Çin

271 Düzgün variantı seçin:

•

proqnozların bütün növlәrindә müvәqqәti vә tәsadüfi xarakterli amillәri (tәbii kataklizmalar, sosialsiyasi
böhranlar, mövsümi tәrәddüdlәr vә s. ) nәzәrә almaq lazımdır
orta müddәtli proqnozlar üçün müvәqqәti vә tәsadüfi xarakterli amillәri (tәbii kataklizmalar, sosialsiyasi
böhranlar, mövsümi tәrәddüdlәr vә s. ) heç dә hәmişә nәzәrә almamaq olar
uzunmüddәtli proqnozlar üçün müvәqqәti vә tәsadüfi xarakterli amillәri (tәbii kataklizmalar, sosialsiyasi
böhranlar, mövsümi tәrәddüdlәr vә s. ) heç dә hәmişә nәzәrә almamaq olar
qisamüddәtli proqnozlar üçün müvәqqәti vә tәsadüfi xarakterli amillәri (tәbii kataklizmalar, sosialsiyasi
böhranlar, mövsümi tәrәddüdlәr vә s. ) heç dә hәmişә nәzәrә almamaq olar

konyukturanın inkişafı proqnozları üçün müvәqqәti vә tәsadüfi xarakterli amillәri (tәbii kataklizmalar, sosial
siyasi böhranlar, mövsümu tәrәddüdlәr vә s.) heç dә hamişә nәzәrә almamaq olar

272 Qlobal inkişaf problemlәrinin hәlli yollarına belә yanaşma mövcud deyil?

•

Mәdәni.
Eksiztensial.
İyerarxik.
Texnokratik.
Fәlsәfı.

273 әmәk qabiliyyәtli әhalinin daha çox üz tutduğu regionları seçin: (Düzgün cavabların sayı 1dәn
çoxdur)
CәnubŞәrqi Asiya
Şimali Amerika
Avropa
CәnubQәrbi Asiya
Mәrkәzi Afrika

274 әhalinin tәbii artımına görә diqqәti daha çox cәlb edәn regionlar: (Düzgünn cavabların sayı 1dәn
çoxdur)
Cәnubi Avropa
Şimali Avropa
Şimali Amerika
Cәnubi Asiya
CәnubŞәrqi Asiya

275 Beynәlxalq statistikada ölkәnin iqtisadi güjünü xarakterizә edәn әn әsas göstәriji:

•

mәcmu milli gәlirdir
әrazidir
dünya ticarәtindәki payıdır
ölkәyә cәlb plunan investisiyaların hәcmidir
әhalinin sayıdır

276 Böyük yeddilәr qrupuna daxildir:

•

Finlandiya
İtaliya
Ukrayna
Avstaliya
İsveçrә

277 Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәsnifatına görә inkişaf etmiş ölkәlәr sırasına daxil deyil:

•

Kanada
ABŞ
İsveç
Fransa
Meksika

278 Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyü hansı müsbәt nәticәlәr verә bilәr:
Azәrbaycana daha ağır şәrtlәrlә kreditlәr ayrıla bilәr

•

Azәrbaycanın xarici borcları silinә bilәr
Azәrbaycana investisiya axınları sürәtlә artar
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü vә suverenliyinә tam tәminat verilәr
Azәrbaycanın xarici ölkәlәrdә ticarәtindә mәhdudiyyәtlәr aradan götürülәr

279 Azәrbaycan Respublikası hansı beynәlxalq tәşkilatın üzvu deyil:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
BMT
İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Ümumdünya Bankı

280 BMTnin ali orqanlarına aid deyil:

•

Beynәlxalq Mәhkәmә
Qәyyumluq Şurası
Baş mәclis
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq Valyuta Fondu

281 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә inteqasiya proseslәrinә hansı amillәr xarakterik deyil:

•

Vahid iqtisadi vә valyuta mәkanı formalaşmışdır
praktik surәtdә inteqrasiya yoxdur
inteqrasiya inkişafın birinci mәrhәlәsindәdir
ölkәlәr arasında әmәkdaşlıq inteqrasiya prseslәrinin ilkin mәrhәlәsindәdir
Gömrük sahәsindә müәyyәn әlaqәlәndirmә proseslәri baş verir

282 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkә ASEANa daxil deyil?

•

Tailand
Sinqapur
ÇXR
İndoneziya
Malayziya

283 Dünya üzrә müvafiq olaraq nәqliyyat şәbәkәsinin uzunluğuna, daha sonra sıxlığına görә birinci
olan regionların adlarının düzgün verildiyi variantı seçin:

•

Şimali Amerika, Avropa
Avstraliya, Avropa
Avropa, Asiya
Afrika, Asiya
Cәnubi Amerika, Avropa

284 Dünyanın әsas transmilli şirkәtlәri milli xüsusiyyәtlәrinә görә, hansı ölkәlәr qruplarına aiddir?

•

ABŞ, Yaponiya vә Avropa İttifaqı
Yaponiya vә Avstraliya
ABŞ vә Latın Amerikası
Avropa İttifaqı vә MDB
Çin, Rusiya vә Yaponiya

285 Ümumi nәqliyyat şәbәkәsi uzunluğunun 80%ә qәdәri, cәmi yükdaşıma dövriyyәsinin 70%i

(dәyәr göstәricisi ilә 80%i) sәrnişin daşınmasının daha çox hissәsi hansı ölkәlәrin payına düşür?

•

Neftdollar ölkәlәri
İEOÖ
PSÖ
İEÖ
YSÖ

286 NAFTA hansı ölkәlәri birlәşdirir vә neçәnci ildә yaranıb?

•

ABŞ, Kanada, Meksika; 1996
ABŞ, Kanada, Qrenlandiya; 1994
ABŞ, Panama, Kuba; 1993
ABŞ, Meksika, Panama; 1992
ABŞ, Kanada, Meksika; 1992

287 1957ci idә yaradılmış bu birlik 1994cü ildәn Avropa ittifaqı adlandırılmışdır. Bu hansı birlikdir?

•

Avropa Mәrkәzi Bankı
Avropa iqtisadi birliyi
Avropa kömür vә polad birliyi
Avropa tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq birliyi
Avropa Atom enerjisi birliyi

288 1951ci ilin aprel ayında yaradılmış Avropa Kömür vә Polad Birliyinә daxil olan ölkәlәri seç:
(Düzgün cavabların sayı 1dәn çoxdur)
Niderland
Polşa
Belçika
Almaniya
Ruminiya

289 Avtarkiya nәdir?

•

Öz resurslarına istinadәn iqtisadiyyat qurma üsulu.
İinkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin mәcmu iqtisadiyyatı.
İnkişaf etmiş ölkәlәrin mәcmu iqtisadiyyatı.
Xarici dünya ilә azad vә qarşılıqlı iqtisadi әlaqәdә qurma.
Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәrinin mәcmu iqtisadiyyatı.

290 Dünya iqtisadiyyatı fәnni öyrәnir?

•

Bazar iqtisadiyyatını
Koorporativ iqtisadiyyat.
Milli iqtisadiyyatı.
Müәssisәlәr iqtisadiyyatmı.
Qlobal iqtisadiyyatı

291 Ekoloji pessimizm tәrәfdarı?

•

Medouz.
Toffler.
Kan.
Bell.

Judenelә

292 Yer kürәsi resurslarının fiziki mәhdudluğu ilә bağlı missiyalı beynәlxalaq tәsisat?

•

Tokio klubu.
Roma Klubu.
Paris klubu.
Londonklubu.
Berlin Klubu.

293 Çinin yanacaqenergetika bazasının әsasını hansı mәhsul tәşkil edir?

•

Hidroenergetika
Kömür
Qaz
Neft
Uran

294 Müasir mәrhәlәdә Yaponiya üçün әn vacib idxal mәhsulu hansıdır?

•

Yüngül sәnaye mәhsulları
Texnologiya
Xarici kapital
Әrzaq
Xammal vә enerji daşıyıdıları

295 Tәbii resursların ölkәlәr arası bölgüsü xüsusiyәtlәrinә aşağıdakılardan yalnız biri aiddir:

•

İnkişaf etmiş ölkәlәr daha böyük ehtiyatlara malikdirlәr
Heç bir ölkә zәruri hәcmdә vә sayda ehtiyatlara malik deyildir
Yalnız 2025% ölkә beş faizdәn artıq dünya ehtiyatlarına malikdir
Tәbii resurslar ölkәlәr arasında bәrabәr bölünür
Ehtiyatalr ölkәlәr arasında olduqca qeyribәrabәr bölünmüşdür

296 Beynәlxalq biznesdә iştirak edәn ölkәlәrin әsas tәsәrrüfatçı subyektlәrindәn biri nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur;
mәrkәzi bank;
transmilli korporasiya;
maliyyә nazirliyi;
ordu;

297 Proqnozların aşağıda sadalanan növlәrindәn hansı üçün işlәnilmә prosesindә dövri tәkrar istehsal
amilinin uçotu hәlledici rol oynayır?

•

bütün yuxarıda sadalananlar
uzunmüddәtli
ortamüddәtli
konyuktura
uzun uzunmüddәtli

298 Hansılar dünyanın әn çox qloballaşmış 20 ölkәsi sıralarına daxil deyillәr?
Böyük britaniya.
Malaziya.
Yeni Zellandiya.

•

ABŞ.
Hindistan.

299 Hansılar QlobaIlaşma indeksinin hesablamasında әsas götürülmür?

•

Militarizasiyanın sәviyyәsi.
Telefon trafikinin hәcmi
Beynәlxalq turizmin hәcmi.
Xarici birbaşa vә portfel investisiyalar.
Şәxsi pul köçürmәlәri

300 Meşә ehtiyatlarının әsas qiymәtlәndirmә parametrlәrinә aid deyildir:

•

Meşәlәrin bәrpası әmsalı
Meşәnin oduncaq ehtiyatları
Meşәnin sıxlığı
Meşә sahәsinin hәcmi
Hәr kvadrat metrdә ağacların sayı

301 Su ehtiyatlarından istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması amili kimi baxılmır?

•

Mәişәtdә sudan istifadәdә qeyri rasionallığın lәğvi
İstehsalın azaldılması
Su tәhcizatının dövriyyәsi sisteminin tәtbiqi
Suya qәnaәt edәn texnologiyaların tәtbiqi
Su nәqlinin itkilәrin azldılması

302 Dünyanın su ehtiyatları әsas istehlakçıları kimlәrdir?

•

TMKlar
Kommunal xidmәtlәr
Sәnaye istehsalı
Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı
Ev tәsәrrüfatları

303 Torpaq ehtiyatlarının әn çox emal olunduğu ölkә aşağıdakılardan hansıdır?

•

Avstraliya
Hindistan
ABŞ
Rusiya
Misir

304 Metal filizin әn böyük ehtiyatları hansı ölkәlәrdәdir?

•

Braziliya
Rusiya
Kanada
Avstraliya
ABŞ

305 әn böyük qaz ehtiyatları yerlәşir?

•

Türkmәnistan
Çin
ABŞ

•

Rusiya
İran

306 Neft ehtiyatlarının әn böyük hәcmi hansı ölkәdәdir?

•

Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
İran
Rusiya
ABŞ
Sәudiyyә Әrәbistanı

307 Beynәlxalq biznes növbәtilәrdәn hansıların toplusudur?

•

düzgün cavab yoxdur;
müxtәlif ölkәlәrin iqtisadi inkişafının qarçılıqlı fәaliyyәt göstәrәn nazirliklәrinin;
müxtәlif ölkәlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrәn hökümәtlәrinin;
müxtәlif ölkәlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrәn dövlәt mәrkәzi banklarının:
müxtәlif ölkәlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrәn milli bizneslәrinin;

308 Qlobal problemlәrin әlamәtlәrinә aid deyil?

•

Hamısı aiddir.
Problemlәrin hәlli bәşәriyyәtin sәylәrinin birlәşdirilmәsini tәlәb edir.
Onlann yaranışı vә inkişafı qarşılıqlı әlaqәlidir.
Onlar tәxirәsalınmazdırlar vә gәlәcәk nәsillәrә ötürülmәsi yolverilmәzdir.
Onlar ümumi xarakter daşıyır vә bütün ölkәlәri әhatә edirlәr.

309 Dünya neft ehtiyatları zaman ötdükcә?

•

Stabil artır
Sabit qalır
Artır
Azalır
Sürәtlә azalır

310 Mineral yanacaq ehtiyalarının әsas hissәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Kimyәvi ehtiyatlarıdır
Kömür ehtiyatlarıdır
Qaz ehtiyatlarıdır
Neft ehtiyalarıdır
Ağac ehtiyatlarıdır

311 Dünyanın mineral yanacaq ehtiyatı kifayәt edәcәkdir?

•

200 il
2000 il
1000 il
50 il
100 il

312 Faydalı qazıntıların geoloji ehtiyatları kateqoriyalara bölünür?

•

Dünya bazarında likvidliyi sәviyyәsinә görә
Hasilatının xüsusiyyәtlәrinә görә
Müәyyәnlәşdirilmәsinin etibarlılığına görә

•

Hәcminә görә
Yerlәşdiyi әraziyә görә

313 Tәbiixammal ehtiyatları aşağıdakılardan hansıdır?

•

Qeyrimetal filizlәridir
Enerji ehtiyatlarıdır
Metal filizlәridir
Mineral ehtiyatlardır
Enerji daşıyıcılarıdır

314 Tәbii resurslar iqtisadi inkişafın:

•

Sürәtlәndirәn şәrtidir
Arzu olunan şәrtidir
Zәruri şәrtidir
Mütlәq şәrtidir
Sәmәrәliliyi yüksәldәn şәrtidir

315 Tәbii resurs potensialına aid deyildir?

•

Rekreasiya resursları
Faydalı qazıntılar
Mineral resursalar
Maliyyә resurları
Iqlim resursalrı

316 İqtisadi resurslara aid deyildir?

•

İnformasiya resursları
Istehsal faktorları
Kapital resursları
Bioloji resurslar
Әmәk resursları

317 Tәbii resurslara aid deyildir?

•

Meşә resursları
Su resursları
Torpaq resursları
Enerji resursları
Hava resursları

318 Dünya iqtisadiyyatının resurs potensialına aid deyildir?

•

Dünya bazarı
Elmi resurslar
Sahibkar resursları
Iqtisadi resurslar
Tәbii resurslar

319 Kioto protokolu nәyi mәhdudlaşdırır?

•

Meşәlәrinin qırılmasını.
Nüvә energetikasını.
Flora vә faunadan istifadsәnin.

•

Korbon qazı emmisiyası.
Hidroenerjidәn istifadәni

320 ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hansılardır?

•

Daxili bazarın miqyası vә elmitexniki potensial
Güclü hakimiyyәt
Qlobal milli maraqların mövcudluğu
Güclü hәrbisәnaye kompleksı
Daxili mәcmu mәhsulun hәcmi

321 BMTnin tәbiәti mühafizә proqamı?

•

UNODC
YUNİDO.
YUNESKO.
UNEP.
UNCHR.

322 Davamlı inkişaf konsepsiyasmın prioriitetlәrindәn birinә görә?

•

İstehlak mallarının çişidi yaxşılaşır.
İqtisadiyyat bazar sistemi ilә irәlilәyir.
Gәlәcәk nәsillәrә әlavә xәrclәr qalmır.
Gәlәcәk nәsillәr әlavә ödәnişlәr aparmırlar.
Bazar iqtisadiyyatı tәkmillәşir.

323 Ekoloji iqtisadiyyat әsaslanır?

•

Avtarkiya iqtisadiyyatına.
Bazar iqtisadiyyatını genişlәnmәsinә.
Ekologiyanın qorunmasma.
ETTnin inkişafı vә әtraf mühitin qorunmasına.
İqtisadiyyatın ekoloji mәhdudlaşmalarla inkişafına.

324 Qlobal ekoloji problemin kәskinlәşmә sәbәblәri sırasına daxil deyil?

•

Okean vә dәnizlәrdә gәmilәrin qәzaya uğraması
Sәnaye müәssisәlәri vә radioloji stansiyalar
Kanalizasiya vә çirkab sulann yetәrincә tәmizlәnmәmәsi.
Avtomagistallarda avtomobil qәzaları
Tufan vә daşqınlar.

325 әsas qlobal ekoloji problem deyil?

•

Suburnanizasiyanın genişlәnmәsi.
Tәbii mühitin mühafizәsinin pozulması.
Әtraf mühitin çirklәnmәsi.
Tәbii ehtiyatlann tükәnmәsi tәhlükәsi.
Әhalinin yaşayış vasitәlәri ilә tәmin olunmasının pislәşmәsi

326 Quru sәthini dağıdan bütün tәbii proseslәrin mәcmusu?
Ekologiya.
Rekultivasiya.
Sunami.

•

Antropogen fәaliyyәt.
Eroziya.

327 Troposferi, bütün hidrosfer vә litosferin yuxarı hissәnin әhatә edәn sfera?

•

İonosfera.
Neosfera.
Biosfera
Ekosfera.
Atmosfera

328 XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәllәrindә inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında hansı struktur
dәyişikliklәri baş vermişdir?

•

Hasilat sahәlәrinin sürәtli inkişafı
Kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәkisinin artımı
Maddi istehsal sferasının inkişafı
Xidmәt sferasının sürәtli inkişafı
Yüngül vә yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәyә çev¬rilmәsi

329 Yığımın motivlәrinә aid edilmir?

•

ixracın hәcmi
dövlәt büdcәsinin saldosunun xarakteri
inkişaf dövrünün hәlqәlәri uçot dәrәcәlәrinin dinamikası
qiymәtlәrdәki dәyişmәlәr
vergi yükünun sәviyyәsi

330 Yığımın motivlәrinә aid edilmir?

•

tәbii –iqlim dәyişkәnliyi
ev tәsәrrüfatlaәrınnı maddi vәziyyәti
demoqrafik inkişafın xüsusiyyәtlәri
insanların zamana münasibәtdә istehlakının bәrabәrlәşdirmәyә çalışması
dövlәtin sosial tәminat siyasәti

331 Xarici iqtisadi proqnozun alternativ (polivariant) xarakteri nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur
istәnilәn şәkildә әvvәlcәdәn görmәnin öz tәbiәtinә görә proqnoz qiymәtlәndirmәlәrin ehtimal xarakteri
proqnozlaşdırma prosesindә işlәyәn tәrәfindәn qarşıya qoyulan müxtәlif mәqsәdlәr
onun işlәnilmәsi prosesindә istifadә e4dilәn müxtәlif metodlar
müxtәlif növ proqnozlar

332 Tәhlil vә proqnozlaşdırma obyekti kimi müasir dünya bazarının hansı xüsusiyyәtlәri
proqnozlaşdırma işlәmәlәrinin etibarlılığı zәruri keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi mövqeyindәn vacib
hesab edilir?

•

xüsusilә açıq şәkildә nәşr edilmyәn, yaxud çәtin başa düşülәn, daha çox isә praktik istifadә üşün çәtin formada
tәqdim edilәn dünya qiymәtlәrinin ehtimal edilәn dinamikasına dair proqnoz informasiyasının xeyli hissәsi
inkişafın yüksәk dinamikliyi
heç dә hәmişә kifayәt qәdәr etibarlı olmayan geniş statistik informasiyanın mövcudluğu
iqtisadi, siyasi vә sosial xarakterli formalaşmadakı ziddiyәtli amillәrin geniş dairәsinin tәsiri altında inkişaf
edәn onun mürәkkәb iyerarxik şәkildә tәşkil edilmiş strukturu

bu vә ya digәr firmaların – dünya ticarәt iştirakçılarının çox hallarda subyektiv vә hәtta mәqsәdlә tәmayülü,
konkret olaraq, sirf kommersiya maraqlarını güdәn işguzar dairә nümayәndәlәrinin müxtәlif növ rәylәrinin,
mühakimәlәrinin vә proqnoz qiymәtlәndirmәlәrinin daimi mövcudluğu

333 Qloballaşmanın hәrәkәtverici güclәri hesab olunmur?

•

Millitarizasiyanın güclәnmәsi.
İnternetin genişlәnmәsi;
TMKlann fәaliyyәti;
ETTnin yeni dalğası;
Qlobal problemlәrin çoxalması

334 İnteqrasiya prosesinin klassik tәsnifatını hansı alim vermişdir?

•

R.Şuman
D.Rikardo
K.Marks
C.Mill
B.Balaşi

335 Qloballaşmanm hәrәkәtverici amillәri hansılardır?

•

Deinteqrasiyya meyllәri.
İqtisadi böhranlar.
Tәdavül sferasının genişlәnmәsi.
İstehsalın delokallaşması.
Müharibәlәr vә tәbii fәlakәtlәr.

336 BakıTbilisiCeyhan layihәsindә nә qәdәr insan çalışır, insanların neçә nәfәri Azәrbaycandadır vә
neçә faizi Azәbaycanlılardır?

•

33000 insan, 5000 nәfәr – 80 %
30000 insan, 4200 nәfәr – 56 %
25000 insan, 3600 nәfәr – 75 %
21000 insan, 4000 nәfәr – 80 %
31000 nsan, 3000 nәfәr – 90 %

337 Tәsәrrüfat hәyatının tarixi beynәlmilәllәşmәsi hansı sferada baş vermişdir?

•

Kooperasiya.
İstehlak.
Tәdavül.
İstehsal.
Mübadilә.

338 Yığım vә kapital qoyluşunun dәyişmәsinә tәsir edir?

•

әhalinin artım sürәti
makroiqtisadi qeyri stabillik
gәlirin dinamikası
mövcud vә gәlәcәkdәki istehlakın hәcmi (Fişer)
“Hәyat dövrü” konsepsiyası(F.Modilyani)

339 Dünya iqtisaidyyatında yığımın sәviyyәsinә tәsir etmir?

•

Dövlәt büdcәsinin hәcmi

•

Ev tәsәrrüfatlarının yığımı
Qәnaәtin sәviyyәsi
Yığım normaları
Müәssisә vә dövlәtin yığımı

340 Dünya iqtisadiyyatında kapital qoyluşunu xarakterizә etmir?

•

Istehsalın kapital tutumu
Әmәk mәhsuldarlığı
Iqtisadi artımın sәviyyәsi
İqtisadi artımın sürәti
Neft istehsalının hәcmi

341 Dünya iqtisadiyyatında kapital qoyluşunu xarakterizә etmir?

•

Iqtisadi artımın sürәti
Qeyriistehsal fondlarının artımı
Istehsal fondlarının artımı
Tәdiyyә balansının müsbәt saldosu
Material ehtiyatlarının artımı

342 Qloballaşma hansı prosesdir?

•

Regional ittifaqlarin dezinteqrasiyası prosesi.
Hәrbi blokların inteqrasiyası prosesi.
Meqopolislәrin urbanizasiyasının genişlәnmәsi prosesi.
Mülkiyyәt münasibәtlәrinin tәkmillәşıhәsi prösesi.
Ümumdünya siyasi, iqtisadi, mәdәni, informasiya tәyinatlı inteqrasiya vә unifikasiya prosesi.

343 Son onilliklәr dövründә dünya idxalının әmtәә strukturundakı hazır mәhsulun payı nә qәdәr idi
(%lә):

•

80%dәn çox
4050%;
2030%;
10%dәn az;
tәqribәn 70%;

344 Dünya iqtisadiyyatı ( dünya tәsәrrüfatı) – növbәtilәrdәn hansının toplusudur?

•

düzgün cavab yoxdur;
dünya ölkәlәrinin dövlәt büdcәlәrinin;
dünya ölkәlәri әhalisinin vә әrazisinin;
milli tәsәrrüfatların vә dünya ölkәlәrinin dövlәtlәrarası strukturunun vә onların iqtisadi qarşılıqlı әlaqәlәrinin;
dünya ölkәlәrinin kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, kommersiya vә maliyyә strukturlarının;

345 Müasir dünya maşınqayırma sәnayesindә sahә strukturundakı sürәtlә artan nәdir?

•

yarımkeçiricilәr bazarı
EHM vә elektronika bazarı
Avtomobillәr bazarı
rabitә vasitәlәri avadanlıqıarının bazrı
mәişәt texnikası bazarı

346 XXI әsrdә dünyada tәqribәn hansı sayda TMK fәaliyyәt göstәrir?

•

düzgün cavab yoxdur;
tәqribәn 500;
tәqribәn 10000;
tәqribәn 80000;
120000dәn çox;

347 Bu kәmәrin çәkilişinә dair deklarasiya 1998ci ilin oktyabrında Ankarada 3 dövlәt arasında
imzalanmışdır. Bu hansı kәmәrdir?

•

Bakı – Әrzurum
BakıNovorossiysk
Nabukko
Şimal axını
BakıTbilisiCeyhan

348 Milli biznes aşağıdakılardan hansıların toplusudur?

•

verilmiş ölkәnin tәsәrrüfat subyektlәrinin;
verilmiş ölkәnin iri biznesmenlәrinin;
düzgün cavab yoxdur;
verilmiş ölkәnin dövlәt iqtisadi müәssisәlәrinin;
verilmiş ölkәnin xırda biznesmenlәrinin;

349 Ölkәlәrin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakının әsas sәbәbi nәdir?

•

Xammal vә enerji bazarlarının әldә edilmәsi
Ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölgüsü
Yeni texnologiya vә biliklәri әldә etmәk imkanı
İqtisadi inkişaf üçün әlverişli imkanların әldә edilmәsi
Dünyanın yenidәn bölüşdürülmәsi

350 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir:

•

Mәcmu milli mәhsul
Tәkrar ixracın hәcmi
Tәkrar idxalın hәcmi
Xarici ticarәt kvotası
Daxili mәcmu mәhsul

351 Dünya ölkәlәrinin hansı qrupları BMT tәsnifatına uyğun deyildir:

•

İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr vә әrazilәr
Bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etmiş ölkәlәr
Sosialist ölkәlәri
Mәrkәzlәşdirilmiş planlı iqtisadiyyat ölkәlәri
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

352 Hansı ölkәlәrdә adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi getdikcә azalır:

•

Braziliya
Azәrbaycan
Çexiya
İtaliya
Efiopiya

353 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı dünyanın әn yoxsul ölkәlәri siyahısına daxildir:

•

Malaziya
Hindistan
ABŞ
Çad
Braziliya

354 Alternativ enerji növünә aiddir?

•

Nüvә eneıjisi.
Külәk enerjisi.
Yanar şistlәr.
Torf.
Hidroenerji.

355 Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәra¬bәrliyi hansı istiqamәtlәrә
әsasәn qiymәtlәndirilmir?

•

Әmәk mәhsuldarlığına görә
Әhalinin savadına vә xarici dil bilmәk qabiliyyәtinә görә
Milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtinә görә
Elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsinә әsasәn
Әhalinin hәyat sәviyyәsinә görә

356 Bazar sistemi olaraq dünya iqtisadiyyatı hansı bazar qanuna¬uyğunluqlarına müvafiq inkişaf edir:

•

Qloballaşma şәraitindә baş vermir
Bu tәlәbata uyğun formalaşan sistemdir
İnkişaf elmitexniki tәrәqqi әsasında baş vermir
Bu tәklifә uyğun formalaşan sistemdir
İnkişaf hakimiyyәtin siyası vә iqtisadi qәrarları әsasında baş vermir

357 Xammal vә enerjidaşıyıcıları probleminin hәll edilmәsi yollarından biri?

•

ÜTT üzvlәrinin sayımn artınlması
ETTnin sürәrlәndirilmәsi.
BMTnin sәlahiyyәtlәrinin artınlması
TMKlarm lәğvi.
NATOnun genişlәndirilmәsi

358 Daha çox mineral xammal idxal edәn ölkә?

•

Hindistan.
ABŞ.
Rusiya.
Çin.
Yaponiya.

359 Bәrpaolunmayan enerji mәnbәlәri?
Heç biri.
Külәk eneıjisi.
Su eneıjisi.
Günәş eneıjisi.

•

•

Karbohidrogenlәr.

360 Mineral resurslara aiddir?

•

Hava kütlәsi.
Qeyrifiliz faydalı qazıntılar.
Hidroenerji ehtiyatları.
Meşә fondu.
Heçbiri.

361 Dünya iqtisadiyyatında әn çox xüsusi çәkiyә malik enerjidaşıyıcısi?

•

Daş gömür
Tәbii qaz.
Biokütlә.
Neft
Kondensat.

362 Hansılar OPEK üzvü deyildir?

•

Venesuella.
İndoneziya.
Qәtәr.
Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
Bәhreyn

363 Enerji resurslarının hasilatı vә onların müxtәlif enerji növlәrinә çevrilmәsini reallaşdıran istehsal
vә xidmәt sahәlәri mәcmusu?

•

Atom Elektrik Stansiyası.
İstilik Elektrik Stansiyası.
Yanacaq sәnayesi.
Elektroenergetika.
YanacaqEnergetika Kompleksi.

364 Dünyanın ÜDMda MDB:

•

düzgün cavab yoxdur;
MDB ölkәlәri iqtisadiyyatının natamam inkişafı;
dünyanın bütün digәr ölkәlәrinin yüksәk inkişaf qabiliyyәti;
statistik mәlumatların qeyridәqiqliyi;
MDB çәrçivәsi daxilindә qarşılıqlı әmәkdaşlığın potensial imkanlarının hәyata keçirilmәsi;

365 Qloballaşma anlayışının elmi әdәbiyyatlarda ilk dәfә gәtirmişdir?

•

Denis Medouz.
Vasiliy Leyontiyev.
Adam Smit.
Karl Marks.
Teodar Levitt.

366 Dünya iqtisadiyyatında yığımın tәyinatına aid deyildir?

•

Yığım ölkәlәrin valyuta kursalrına tәsir edәn parametrdir
Yığım tәdiyyә balansının xüsusi sәtridir
Yığım cari daxilolmalarla ödәmәlәrin fәrqidir

Yığım әldә olunan qazancla xәrclәrin fәrqidir
Yığım kapital qoyluşunun bazasıdır

367 Dünya ticarәtindә әlvan vә qara metallar arasındakı mühüm fәrqlәr sizcә nәdә özünü biruzә verir?

•

düzgün cavab yoxdur
ticarәtdәki idxalın «könüllü mәhdudiyyәtlәrinin» geniş tәtbiqindә
tәdarüklәrin coğrafiyasında
qiymәt әmәlәgәlmә prinsipindә
Bazarın inhisarlaşması dәrәcәsindә

368 Bu şirkәt әsrin müqavilәsi layihәsinә sonradan qoşulmuşdur, Sәudiyyә әrәbistanını tәmsil edir.
Bu hansı şirkәtdir?

•

«DeltaNimir»
«Pennzoil»
«Ramco»
«İtochu»
«Exxon»

369 İqtisadi tәhlükәsizliyin mahiyyәtinә cavab vermir:

•

Milli iqtisadi tәhlükәsizlik daxili vә xarici faktorlara ayrılır
Milli iqtisadi tәhlükәsizlik iqtisadiyyatın daxili vә xarici ,qeyri әlverişli tәsirlәrdәn müdafiәsini ehtiva edir
Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik ölkәlәrin elә qarşılıqlı fәaliyyәtini ehtiva edirki, bu başqa ölkәlәrin
maraqlarına bilәrәkdәn zәrәr vurmur
İnkişaf problemi kimi ilk dәfә 1974 il Braziliya konsepsiyasında ifadә edilmişdir
İqtisadi tәhlükәsizlik, aşağı inflyasia, işsizlik,yüksәk әmәk haqqı vә iqtisadi artım demәkdir

370 Aşağıdakılardan biri qarşılıqlı asılılığın әlamәtinә aid edilә bilmәz?

•

Qarşılıqlı asılıq iqtisadi tәhlükәsizliyi güclәndirir
Qarşılıqlı asıllıq sayәsindә әsas ticarәt tәrәfdaşı olan inkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDMin artımı idxalçı ölkәlәrdә
daxili istehsalı artırır
Qarşılıqlı asılılıq mәcmu tәlәbin artmasını srimullaşdırır
Tәsәrrüfatçlığın beynәlmilәllәşmәsi qarşılıqlı asılılığı güclәndirir
Qarşılıqlı asılılıq şәraitindә lider dövlәtlәr dünya miqyaslı iqtisadi gücә çevrilir

371 Qloballaşmanın milli tәsәrrüfatlara tәsirlәrindәn biri sәhvdir?

•

Stolper Samuelson teoreminә görә istehsal faktorlarının qiymәtlәri bәrabәrlәşir
İstehsal faktorlarının dünyada yerlәşmәsinin sәmәrәliliyi artır
Onun sayәsindә istehsal miqyasında qәnaәt imkanları yaranır
Ğlkәlәrin müxtәlif sәviyyәlәrdә iqtisadi inkişafı
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr daha çox fayda әldә edirlәr

372 Hansı ölkә daha çox tәbii qaz ehtiyatlarına malikdir?

•

Qәtәr.
İran.
Rusiya.
ABŞ.
Çin.

373 Hansı ölkә daha çox neft ehtiyatlarına malikdir?

•

Venesuela
ABŞ
İran
Küveyt.
Sәudiyyә Әrәbistanı

374 Enerjidaşıyıcıları na aid deyil?

•

Tәbii qaz.
Uran filizi.
Yanar şistlәr
Neft.
Maqnezium.

375 Regional iqtisadi inteqrasiya nәdir?

•

İnteqrasiya resurs çatışmazlığının hәlli vasitәsidir
Inteqrasiya xarici ticarәt dövriyyәsini genişlәndirmәyin әsas vasitәsidir
Inteqrasiyanın mәqsәdlәrindәn biri dövlәtlәrin bazar sәrhәdlәrıni genişlәndirmәklә öz zәif mövqelәrini
möhkәmlәtmәkdәn ibarәtdir
Dayanıqlı iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı prosesidir
İnteqrasiya dünya istehsal prosesinin inkişaf formasıdır

376 Formalaşan qlobal dünya tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakı milli iqtisadiyyatlar daxil deyil:

•

dördüncü dünya ölkәlәrinin
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrin
yeni sәnaye ölkәlәrinin

377 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatınm әsas funksiyalarına daxil deyil?

•

Regional әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi.
Әrzaq, kәnd tәsәrrüfatı, meşәçilik vә balıqçılıq mәhsullarının istehsalı, emalı vә bölgüsünün yaxşılaşdırılması;
Qidalanmanın vә hәyat keyfiyyәtinin yaxşılaşdınlması;
Aclığm lәğvi;
Kәnd tәsәrrüfatı rayonlarmın inkişafma vә kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdınlmasma kömәklik
göstәrmә

378 Müasir dünya iqtisadiyyatında:

•

Postsosialist dövlәtlәr aparıcı qüvvәyә çevrilir
Regional qruplaşmalar dağılır
Lider ölkәlәr dәyişilir
Lider ölkәlәr әvvәlki dövrdә olduğu kimi qalır
Ölkәlәrin sabit birliklәri mövcuddur

379 2ci Dünya müharibәsindәn sonra XX әsrin 70ci illәrinәdәk dünya iqtisadiyyatı bütövlükdә:

•

Milli sistemlәrin dağılması ilә müşayiәt edilirdi
Dinamik inkişafda idi
Tәnәzzül keçirirdi
Davamlı vәziyyәtdә idi
Qeyrisabit vәziyyәtdә idi

380 Aşağıdakılardan hansı mәntiqi ardıcıllığı pozur?

•

Inzibati yolla müәyyәnlәşdirilәn qiymәtlәr
Tәkmil rәqabәt
Oliqapoliya
İnhisar
Gәlirin maksimumlaşdırılması

381 Rәqabәtli bazarın әsas әlamәtlәrinә aid deyildir?

•

Rәqabәtin nizamlanması
Alıcıların zövq müxtәlifliyi
“rәqib” mәhsulların çoxsaylı satıcıları
mәhsulların differensiyasiyalığı
Bazara girişin sәrbәstliyi

382 Beynәlxalq ticarәtdә qiymәtyaradıcı әsas faktorlara aid edilmir?

•

coğrafi iqtisadi faktorlar
xüsusi iqtisadi faktorlar
konkret iqtisadi faktorlar
ümumi iqtisadi faktorlar
seçilmiş iqtisadi faktorlar

383 Dünya bazarı qiymәtlәrinin әsas funksiyaları hesab edilmir?

•

Genişlәndirici funksiyası
Faktorların bölüşdürücüsü funksiyası
Informasiya daşıyıcısı funksiyası
Tarazlaşdırıcı funksiyası
Stabillәşdirici funksiya

384 Bazarların seqmentlәşdirilmәsi әlamәtlәri hesab edilmir?

•

davranış
tarixi
coğrafi
demoqrafik
psixoqrafik

385 Bazarların seqmentlәşdirilmәsi meyarlarına aid deyildir?

•

istehlakçıların mәhsula olan tәlәblәri
satıcıların xidmәtin tәşkilinә olan tәlәbi
menecerlәrin bazar infrastrukturuna olan tәlәbi
istehsalçıların alıcılara olan tәlәbi
bazarda qiymәtlәrin sәviyyәsi

386 Bazarın әsas növlәrinә aiddir:

•

Әnәnәvi mәhsullar bazarı
Mürәkkәb mәhsullar bazarı
Sadә mәhsullar bazarı
İntellektual mәhsullar bazarı
Texniki mәhsullar bazarı

387 Enqel qanunu?

•

Әhali gәlirlәri azalır, uzunmüddәtli istifadә xәrclәri proporsional olaraq yüksәlir.
Yemәk xәrclәri uzunmüddәtli istifadә predmetlәrinә, sәyahәt vә әmanәtlәrә nisbәtdә daha da artır.
Әhali gәlirlәrinin artım ölçüsü ilә rifah proporsional olaraq yüksәlir.
Gәlirlәr artdıqca әrzaq xәrclәri azalır, ikinci dәrәcәli şeylәrә  xidmәtә olan xәrclәr artır.
Yemәk xәrclәri artır, uzunmüddәtli istifadә xәrclәri azalır.

388 Müxtәlif ölkәlәrin valyutalarının, pul vahidlәrinin әsas istehlak mallarının alışı üzrә tәyinat edilәn
müqabil nisbәti?

•

Valyuta mәzәnnәsi.
İnsan inkişafı indeksi.
b) Minimum istehlak büdcәsi.
İstehlak qiymәtlәri indeksi
Alıcılıq Qabiliyyәti Paritet.

389 Tәsbit edilmiş vaxt әrzindә müvafıq әmtәә vә xidmәtlәr qrupunun orta sәviyyәsinin nisbi
dәyişilmәsini xarakterizә edәn әmsal?

•

Heçbiri.
Cinni әmsalı..
Qloballaşma indeksi
İstehlak qiymәtlәri indeksi
İnsan kapitalı indeksi.

390 İnsanın, ailәnin әsas fizioloji vә sosial tәlәblәrini ödәmәk üçün istehlak malları vә xidmәtlәr
çeşidinin alınması xәrclәri?

•

Yaşayış minimumu.
Paritet İstehlak Qabiliyyәti.
İstehlak qiymәtlәri indeksi.
Minimum istehlak büdcәsi
Minimum istehlak sәbәti.

391 Kritik aclıq vәziyyәti neçә kilokalori enerji ekvivalentindә әrzaq qәbulunda baş verir?

•

4500.
850.
500.
50.
1000.

392 әsrin müqavilәsi layihәsindә uyğun olaraq çıxarılacaq neft vә qazın miqdarının düzgün verildiyi
variantı seçin:

•

neft – 573 mln. ton, qaz – 74 mlrd. m3
neft – 770 mln. ton, qaz – 32 mlrd. m3
neft – 630 mln. ton, qaz – 54 mlrd. m3
neft –511 mln. ton, qaz – 55 mlrd. m3
neft – 226 mln. ton, qaz – 46 mlrd. m3

393 İnsanlar öz әmәk qabiliyyәtlәrini sabit saxlamaq üçün elmi әsaslandırmalara görә gün әrzindә
neçә kilokalori enerji ekvivalentindә әrzaq qәbul etmәlidir?

•

11100.
2600.
1100
300.
5900

394 Bazarın әsas növlәrinә aid deyildir:

•

Dünya bazarı
Maliyyә bazarları
İstehsal faktorları bazarı
Әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
Işçi qüvvәsi bazarı

395 Bazarın strukturuna әsasәn qruplaşdırılma meyarlarına aid deyildir?

•

Qiymәtlәrin sәviyyәsinә görә
Әrazi әlamәtlәrinә görә
Әmtәә qruplrina görә
Bazar münasibәtlәri obyektlәrinin iqtisadi tәyinatına görә
İnhisarçılıq sәviyyәsinә görә

396 Bazar mexanizminin fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyildir:

•

Qazancın zәruriliyi
İqtisadi rasionalllıq
Alternativ seçimin xәrclәri
Marjinal tәhlil
Defisitlik problemi

397 Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruri elementlәrinә aiddir:

•

Tәbii şәraitin müxtәlifliyi
Rәqabәt şәraiti
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr
İdaxal vә ixracın inkişafı
Әhalinin artımı

398 Bazar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruri elementlәrinә aid edilmir?

•

İnhisarlar
Qiymәtlәr
Iqtisadi xüsusilәşmә
İstehsalçı vә ictehlakçılar
Tәlәb vә tәklif

399 Dünya Bankı nın yoxsulluq tәyinatı  gün әrzindә 1 adam üzrә yaşayış üçün zәruri olan vәsait
hәcmi?

•

50$.
3$.
2$.
1$.
10$.

400 Nisbi aclıq?

•

Hecbiri.
Orqanizmin hәyatının saxlanılması üçün normaya uyğun qida ehtiyatı.
Orqanizmin aktiv fәaliyyәtini saxlamaq üçün xroniki olaraq zәruri vitaminlәri çatışmayan әrzaq mәhsulları ilә
qidalanma.
Orqanizmin hәyatının saxlanılması üçün minimal qidanın çatışmamazlığı vә ya tamam olmaması
Qidanın çatışmamazlığmın minimal hәddi.

401 İxrac kvotası nәyә deyilir?

•

ixracın ÜDMa nisbәti
heç biri
ikisidә
belә termin yoxdur
kapital axını

402 Konstitusiyaya görә beynәlxalq münaqişәlәrin hәllindә nә xüsusi bәnd kimi әks olunurdu?

•

müharibәlәrә әl atmamaq, xaricә silahlı qüvvәlәr göndәrmәmәk
әrazilәri paylaşmaq, münaqişә yaratmamaq
heç biri
münaqişә yaratmamaq
әrazilәri paylaşmaq

403 әhali artiminin mәhdudlaşdirilması siyasәti hәr şeydәn әvvәl ....... ................ çәrçivәsindә hәyata
keçirilir. (Sürәt 26.05.2014 11:51:20)

•

ailәnin planlaşdırılması
hәm әhalinin artiminin planlasdirilmasi,hәm dә әhalinin yasayıs yeri
düzgün cavab yoxdur
әhalinin yasayıs yeri
әhalinin artiminin planlaşdırılması

404 Qәdim tәsәrrüfatların әsas fәaliyyәt sahәlәri:

•

memarlıq
sәnәtkarlıq
heç biri
әkinçilik vә heyvandarlıq
incәsәnәt

405 Böyük coğrafi kәşflәr dövrünә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

1516 әsr,Kolumbun Amerikanı kәşf etmәsi,ilk dünya sәyahәti,Hindistana dәniz yolunun kәşfi (Vasko Da
Qama)
Avstriyaya dәniz vә quru yolunun kәşfi
Afrikanın kәşfi
13 әsr dünyanın kәşfi
Yaponiyanın kәşf edilmәsi

406 Qlobal mәhsul nәdir?
belә mәhsul mövcud deyil
heç biri
hamısı

•

sosial mәhsul
ümumi xüsusiyyәtlәrә malik standartlaşdırılmış mәhsul

407 Dünyanın maliyyә mәrkәzlәri nәdir?

•

iqrisadi birlik
heç biri
ikisidә
maliyyә korporasiyaları
quruluşundan vә sәrmayesindәn birdәn çox ölkәnin faydalandığı quruluş

408 Amerika şirkәtlәri dünyada ETT istiqamәtindә dә birinci yerdә dayanırlar:

•

hamısı
energetika, texnologiyanın inkişafı ilә
maşınqayırma, toxuculuq, rabitә vasitәlәri istehsalı
tәyyarә vә kosmik aparatlar, güclü kompüterlәr istehsalı vә onların proqramla tәmin edilmәsi, yarımkeçiricilәr
istehsalı, lazer texnikası istehsalı, rabitә vasitәlәri, biotexnologiya istehsalı
heç biri

409 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә maşınqayırma sahәsi mәhsul satışının neçә faizi ABŞın payına düşür?

•

23%
15%
25%
40%
12%

410 1938ci ildә ABŞda hansı qәbul edilmişdir?

•

heç biri
Ruzveltin yeni kursu
Yeni kurs
Әdalәtli әmәk şәraiti haqqında qanun
Amerika fәrdiyyәçilik

411 ABŞda bütün sәnaye müәssisәlәri birliklәri neçә qrupa bölünürdü?

•

heç biri
10
5
17
15

412 ABŞda Yeni kursun nәzәri әsasını kimin tәlimi tәşkil edir?

•

heç biri
A.Smit
A.Enşteyn
Con Meynard Keynsin
Marşall

413 İqtisadi artımın hәrәkәtverici qüvvәsi maşınlar deyil,insanlardır aşagidakı lardan hansı alimin
ideyasidir? (Sürәt 26.05.2014 11:51:27)
Kant

•

Didro
Russom
K.Mark
Voltren

414 әhali artiminin mәhdudlaşdirilması siyasәti hәr şeydәn әvvәl ....... ................ çәrçivәsindә hәyata
keçirilir. (Sürәt 26.05.2014 11:51:20)

•

düzgün cavab yoxdur
әhalinin yasayıs yeri
әhalinin artiminin planlaşdırılması
ailәnin planlaşdırılması
hәm әhalinin artiminin planlasdirilmasi,hәm dә әhalinin yasayıs yeri

415 әhalinin iki dәfә artması zamanı yaranan orta artim necә il müdddәtindә baş verir? (Sürәt
26.05.2014 11:51:12)

•

55
25
100
50
75

416 Hazırda Yaponiya dünya sәnaye mәhsulunun neçә faizini istehsal edir?

•

40%
20%
10%
12 %
30%

417 Yaponiyada 7080ci vә 90cı illәrdәn sonrakı dövr necә sәciyyәlәnir?

•

istiqlaliyyat
ikisidә
müstәqillik
iqtisadi inkişafın ikinci vә üçüncü dövr kimi
heç biri

418 5060cı illәr Yaponiya nә fabrikinә çevrilmişdir?

•

heç biri
toxuculuq fabrikinә
incәsәnәt fabrikinә
xarici xammalın emalı fabrikinә
ipәkçilik fabrikinә

419 İslahatlara rәhbәrlik edәnlәr D.C.Markarturdan nә tәlәb edirdilәr?

•

heçnә tәlәb etmirdilәr
heç biri
qiymәtlәri aşağı salsın
Yaponiyanı ABŞın himayәsindәn çıxarsın
ikisidә

420 1950ci ildә Detroyt bankının müdiri Docun zәmanәtinә әsasәn nә hәyata keçilirmişdir?

•

hamısı
borcların silinmәsi
kapital qoyuluşu
radikal büdcә islahatı
heç biri

421 Yaponiyada torpaq mülkiyyәti yenidәn bölüşdürüldükdә hansı tәbәqә formalaşmışdı?

•

heç biri
kәndli
feodal
azad xırda fermer
sahibkar

422 Konstitusiyaya görә beynәlxalq münaqişәlәrin hәllindә nә xüsusi bәnd kimi әks olunurdu?

•

әrazilәri paylaşmaq, münaqişә yaratmamaq
münaqişә yaratmamaq
әrazilәri paylaşmaq
müharibәlәrә әl atmamaq, xaricә silahlı qüvvәlәr göndәrmәmәk
heç biri

423 Yaponiyada 19471948ci illәrdә nәyin buraxılması hәyata keçirilmişdi?

•

heçnә buraxılmamışdı
xәlvәti konsernlәrin sәhimlәrinin, әmtәәnin
әmtәәnin
xәlvәti konsernlәrin sәhimlәrinin
heç biri

424 Yaponiyanın iqtisadi inkişafında şәrti olaraq neçә mәrhәlә ayırmaq olar?

•

8
10
5
3
heç biri

425 Yaponiyada uyğun olaraq ÜDMun neçә faizi kәnd tәsәrrüfatının,sәnayenin,xidmәt sahәlәrin
payına düşür?

•

30%, 50% , 70%
20%, 10%, 30%
5%, 10%, 15%
2%, 36%, 62%
10%, 20%, 30%

426 XII әsrin axırlarından XIX әsrin ortalarınadәk Yaponiyada nә mövcud idi?

•

hamısı
feodalizm
müstәmlәkәçilik
hәrbifeodal hakimiyyәtçilik

heç biri

427 Nә istehsal amillәrindәn daha optimal istifadә edilmәsinә zәmin yaradır?

•

mәdәniyyәt
iqtisadiyyat
incәsәnәt
dünya bazarı
texnologiya

428 Texniki çevriliş harada köklü dәyişikliklәr yaradırdı?

•

texnologiyada
incәsәnәtdә
iqtisadiyyatda
tәsәrrüfatlarda
mәdәniyyәtdә

429 XVI әsrdә Avropada qızıl ehtiyatı tәqribәn nә qәdәr olmuşdu?

•

550 tondan  1192 tona
500 700 ton
700800 ton
heç biri
200500 ton

430 XIV әsrdә İtaliyanın şimalında hansı şәhәrlәr sәnaye vә ticarәt mәrkәzinә çevrilmişdi?

•

heç biri
Genuya
Venesiya
Venesiya, Genuya, Florensiya
Florensiya

431 Qәdim tәsәrrüfatların әsas fәaliyyәt sahәlәri:

•

sәnәtkarlıq
memarlıq
incәsәnәt
әkinçilik vә heyvandarlıq
heç biri

432 Qlobal mәhsul nәdir?

•

belә mәhsul mövcud deyil
hamısı
sosial mәhsul
ümumi xüsusiyyәtlәrә malik standartlaşdırılmış mәhsul
heç biri

433 Neftdollar ölkәlәrinin IEÖ sayılmamasının sәbәbi:

•

hamısı
kapitalın azlığı
yeterincә inkişaf etmәmәsi
emal sayı payının çox olmaması

•

heç biri

434 Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı MDBnin tәrkibinә daxil deyildir:

•

Fransa, Yaponiya, İtaliya
ABŞ,Yaponiya, Fransa
İtaliya, Fransa,Almaniya
Tacikistan, Özbәkistan, Moldoviya
İtaliya, ABŞ, Almaniya

435 İqtisadi inkişafın qeyri bәrabәrliyi haqqında danışarkәn biz nәyi nәzәrdә tuturuq|:

•

sәrvәtlәrin bәrabәr paylanması
kapital qoyuluşun vacibliyi
tәbii ehtiyatların bәrabәr paylaması
Afrikanın tәbii ehtiyatının çox olmasına baxmayaraq pulu yoxdu,öz tәbii ehtiyatlaırnı ABŞın
texnologiyasından istifadә edәrәk çıxarır
investisiyaların bәrabәr paylanması

436 Dünya iqtisadiyyatının vә dünya tәsәrrüfatı әlaqәlәrinin müasir vәziyyәti nә ilә xarakterizә
olunur?

•

sәnayesinin inkişafı
iqtisadiyyat
sәnaye
sәnaye çevrilişi
sosisalizm

437 Aşağıdakılardan hansı Dİnin öyrәnilmәsi metodu deyil:

•

tәhlil vә sintez
induksiya vә deduksiya
dialektik materialist]
coğrafi
elmi abstraksiya

438 XX әsrin 8090cı illәrindә dünyanın müasir siyasi xәritәsindә әn çox dәyişikliyә mәruz qalmış
region:

•

heş biri
Avstraliya
Asiya
Şәrqi Avropa
Asiya, Avstraliya

439 İqtisadi inkişaf baxımından daha çox gözә çarpan şәrq dövlәtlәri:

•

heç biri
Kanada, Misir
ABŞ,Malaziya,Hindistan
Hindistan, Çin , Misir
İndoneziya, ABŞ

440 İxrac kvotası nәyә deyilir?
heç biri

•

belә termin yoxdur
kapital axını
ixracın ÜDMa nisbәti
ikisidә

441 Divident nәdir?

•

әmtәә
investisiya
kapital növü
sәhmdәn olan gәlir
pul

442 Uyğun olaraq dәnizә çıxışı olmayan inkişaf etmiş vә Post sovet mәkanı ölkәlәrini seçin:

•

heç biri
İtaliya, ABŞ
ABŞ, Kanada
Macarıstan,Rumıniya,İsveçrә,Qırğızıstan
hamısı

443 İnkişaf etmiş әrazicә kişik ölkәni seçin:

•

hamısı
Kanada
ABŞ
Belçika
Avstraliya

444 Böyük әraziyә malik İEÖi seçin:

•

heç biri
İsveçrә, Niderland, Lüksenburq
hamısı
ABŞ, Kanada, Avstraliya
Lüksenburq, Kanada

445 Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi әsasәn hansı meyarın hәcmi ilә müәyyәn edirlәr?

•

sosial inkişafın
ÜDM vә ÜMM, kapitalın hәcmi
kapitalın hәcmi
ÜMD vә ÜMM
heç biri

446 Dİnin yarımsistemlәrlә ayrılmasının әsas meyarı:

•

hamısı
sosial inkişaf
elmi inkişaf
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
coğrafi irәlilәyiş

447 Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatı fәnninin öyrәnilmәsi metodu deyil:

•

hamısı

•

sosial,coğrafi
elmi absrtaksiya
mәntiqi vә tarixi
heç biri

448 Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatı fәnninin öyrәnilmәsi metodu deyil:

•

hamısı
tәhlil vә sintez
elmi absrtaksiya
elmi konstruksiya ,iqtisadi,sosial,coğrafi
heç biri

449 Tarixi baxımdan ilk birliklәr, ittfaqlar hansı sahәdә yaranırdı?

•

heç biri
qloballaşma sahәsindә
sәnayenin inkişafı sahәsindә
ticarәt
demoqrafiya sahәsindә

450 Dünya iqtisadiyyatının hәrәkәtverici qüvvәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

әmtәә, pul, әlaqәlәr
pul
әmtәә
beynәlxalq şirkәtlәr
әlaqәlәr

451 Dünya bazarından DTyә keçidin baş vermәsinә zәmin yaradan әsas amillәrdәn biri:

•

hamısı
kapitalın azlığı
istehlakın zәiflәmәsi
istehsalın kütlәvi hal alması
istehlakın zәiflәmәsi, kapitalın azlığı

452 Qәdim tәsәrrüfatlar üçün әsas xas olan cәhәti:

•

yekcinslik vә torpaqdan ömürlük istifadә, әmtәәnin azlığı
heç biri
әmtәәnin azlığı
yekcinslik vә torpaqdan ömürlük istifadә
kapital qoyuluşun olmaması

453 Qәdim tәsәrrüfatlar üçün әsas xas olan cәhәti:

•

üçüdә
inkişaf etmәmiş sahәdir
asan istifadә olunan
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә deyil natural vә qapalı xarakterli olur
heş biri

454 Aşağıdakılardan hansı Dİnin öyrәnilmәsi metodu deyil:
tәhlil vә sintez

•

induksiya vә deduksiya
dialektik materialist
iqtisadi
mәntiq vә tarixi

455 Aşağıdakılardan biri Dİnin öyrәnilmәsi metodu deyil?

•

induksiya vә deduksiya
tәhlil vә sintez
elmi abstraksiya
sosial
mәntiqi vә tarixi

456 Nә dünya iqtisadiyyatı inkişafının ilkin şәrti, tәrkib hissәsi vә nәticәsi hesab edildi?

•

heç biri
pul
әmtәә
iqtisadi ehtiyatlar vә istehsal amili
kapital

457 Dİ vә BİMin oxşar cәhәtlәri:

•

hamısı
ikisidә korporasiyadır vә zәif inkişaf edib
ikisidә şirkәtdir
hәr ikisidә dünya ölkәlәri vә dünya iqtisadi sistemindә yaranan qarşılıqlı әlaqә vә asılılıq münasibәtlәrinә
әsaslanır
heç biri

458 Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının subyekti deyil:

•

heç biri
TMKlar]
Beynәlxalq tәşkilatlar
şirkәtlәr, korporasiyalar, ölkәlәr, banklar
hamısı

459 Dünya tәsәrrüfatını necә ifadә etmәk olar:

•

sәnayelәrin cәmi
düzgün cavab yoxdur
xarici tәsәrrüfatların cәmi
dünya ölkәlәrinin mili tәsәrrüfatlarının qarşılıqlı әlaqәdә olan sistemidir
hamısı düzdür

460 Dünyada hansı sayda yeni sәnaye ölkәsi vardır?

•

50
30
20
17
40

461 Müasir dünyada hansı sayda zәif inkişaf etmiş ölkә vardir?

•

heç biri
60
50
49
70

462 Müasir dünya iqtisadiyyatı hansı şәkildә olmuşdur?

•

heç biri
azalan
artan
davamlı vәziyyәtdә
durğun

463 Hansı әsas meyara görә dünya ölkәlәri inkişaf etmiş, inkişafda olan vә zәif inkişaf etmiş ölkәlәrә
ayrılır?

•

sosial inkişaf meyarı
heç biri
iqtisadi meyar
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkilinin spesifikliyi
ikisidә

464 AMBnin qәrargah menzili haradadır?

•

heç biri
İtaliya
ABŞ
Frankfurt
hamısı

465 Aşağıda sadalanan banklardan hansı dünyada ilk milli mәrkәzi hesab edilir?

•

heç biri
Bretton
BİA
BMK
üçüdә

466 Dünyanın aşağıda sadalanan fond birjalarından hansı irilәrә aid edilmir?

•

Frankfurt
New York
London
Tokio
Türkiyә

467 Dünyanın maliyyә mәrkәzlәri nәdir?

•

iqrisadi birlik
heç biri
quruluşundan vә sәrmayesindәn birdәn çox ölkәnin faydalandığı quruluş
maliyyә korporasiyaları
ikisidә

468 Transmilli maliyyәsәnaye qrupu nәdir?

•

iqtisadisosial qrup
sәnaye vә bank kapitalının birlәşmәsi
hamısı
milli qrup
sosial qrup

469 Beynәlxalq biznesdә iştirak edәn ölkәlәrin әsas tәsәrrüfatçı subyektlәrindәn biri nәdir?

•

әmtәә
kapital
TMK şirkәtlәri
işçi qüvvәsi
pul

470 Beynәlxalq biznes növbәtilәrdәn hansıların toplusudur.?

•

hec biri
ölkә daxilindәki bizneslәrin toplusu
ölkәdәn kәnar bizneslәrin toplusu
hamısı
milli bizneslәrin toplusu

471 İmperializm dövründә dünya iqtisadiyyatının inkişafi ucun hansi xaraktere malik idi:

•

marksizim
merkantalizm
müstәmlәkәçilik
sosializm
institusiaonalizm

472 Müasir dünya maşınqayırma sәnayesindә sahә strukturundakı sürәtlә artan nәdir?

•

metallurgiya sәnayesi
elektron vә elektroenergetika sәnayesi
aqrosәnaye
kand tәsәrrüfatı sәnayesi
kimya sәnayesi

473 Son illәrdә dünya metallurgiyasındakı yeni proteksionizm siyasәti nәyi göstәrir?

•

mәnfәәti
sosializmi
iqtisadiyyatı
müstәmlәkәçilik
institusionalizmi

474 Qloballaşma şәraitindә dünya metallurgiyasının başlıca islahatlaşdırma istiqamәtlәrindәn biri:

•

sәnaye vә iqtisadi inkişaf
torpaq sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
müstәmlәçilik siyasәti
Varlı dövlәtlәrin texnologiyalarından istifadә etmәklә kasıb ölkәdәn neft,qaz vә s. çıxarılması
sәnaye sahәsinin inkişafı

475 Neçәnci illәrdә ABŞın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyi әsaslı sürәtdә möhkәmlәnmişdir?

•

19691979cu
heç biri
18131913cü
19801990cı
19231932ci

476 Braziliya vә Meksikanın milli avtomobil sәnayesinin 6070 %i nәyin hesabına fәaliyyәt göstәrir?

•

әmtәәnin
kapitalın
iqtisadi inkişafın
ABŞın şirkәtlәrinin
investisiyanın

477 2002ci ildә ABŞ haranın iqtisadiyyatına daha çox investisiya qoymuşdur?

•

heç biri
Rusiya, İsveçrә
Türkiyә, Kanada
İrlandiya, İspaniya vә Portuqaliyanın
Kanada,İsveçrә

478 ABŞın cәmi istehsal gücünün 20 %dәn artığı harada cәmlәnib?

•

heç biri
kapitalda
investisisyalarda
«ikinci iqtisadiyyat» çәrçivәsindә
pulda

479 ABŞda fәaliyyәt göstәrәn cәmi TMKların sayı nә qәdәrdir?

•

heç biri
2 mln
1 mln
4 mindәn artıqdır
3 mln

480 Birbaşa xarici investisiyanın vasitәsilә yaradılan beynәlxalq istehsal, iqtisadi әdәbiyyatlarda necә
adlanır?

•

heç biri
investisiya
kapital
pul
ikinci iqtisadiyyat
әmtәә

481 Dünyada ancaq iki ölkә (texnologiya alıb vermәk baxımından) aktiv balansa malikdir.Bunlar
hansı ölkәlәrdir?
Azәrbaycan vә İsveçrә]
Qazağıstan vә ABŞ

•

Türkiyә vә Azәrbaycan
ABŞ vә İsveçrә
Türkiyә vә Qazağıstan

482 ABŞda Sәhiyyә xidmәti xәrclәri nә qәdәr tәşkil etmişdir?

•

heç biri
3 trln. dollar
4 trln. dollar
1,5 trln. dollar
2 trln. dollar

483 ABŞın elmitexniki potensialının әsas özәyini kimlәr tәşkil edir?

•

hamısı
alimlәr
tacirlәr
yüksәk ixtisaslı alimlәr vә mühәndislәr
heç biri

484 Milli biznes növbәtilәrdәn hansıların toplusudur?

•

ölkәdәn kәnar biznesin
xarici kapitalın vә biznesin
xarici biznesin
ölkә daxilindә olan bizneslәrin
dünya biznesinin

485 XXI әsrdә dünyada tәqribәn hansı sayda TMK fәaliyyәt göstәrir:

•

50000
22000
20000
65000
40000

486 Kimya sәnayesi mәhsullarının dünya istehsalındakı iri TMKların payı nә qәdәrdir:

•

38%
65%
75%
80%
67%

487 Aşağıda sadalanan ölkәlәrdәn hansı son onillikdә kimya sәnayesinә cәlb edilmiş xarici
investisiyaların hәcminә görә liderdir?

•

Qazaxıstan
Azәrbaycan
İran
ABŞ
Türkiyә

488 Uzunmüddәtli perspektivdә  cari yüzilliyin sonuna qәdәr dünyanın yanacaqenergetika xammalı
bazarının formalaşmasında vә inkişafında hansı amillәr müәyyәnlәşdirici olacaq:

•

pul amili, investisiya amili, kapital amili
kapital amili, dövlәt amili, iqtisadi amil
pul amili, kapital amili ,dövlәt amili
bazar amili,xammal amili,enerji amili
investisiya amili, kapital amili, dövlәt amili

489 Aşağıda göstәrilmiş amillәrdәn hansı kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının dünya bazarına son illәrdә
daha böyük tәsir göstәrir:

•

ciyәlәk,arpa,yeykökü
alma,pomidor,çiyәlәk
üzüm,arpa, badımcan
taxıl,buğda,kartof
pomidor,badımcan, alma

490 Böyük coğrafi kәşflәr dövrünә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

13 әsr dünyanın kәşfi
Avstriyaya dәniz vә quru yolunun kәşfi
Yaponiyanın kәşf edilmәsi
1516 әsr,Kolumbun Amerikanı kәşf etmәsi,ilk dünya sәyahәti,Hindistana dәniz yolunun kәşfi (Vasko Da
Qama)
Afrikanın kәşfi

491 1933cü ildә ABŞın prezidenti kim seçildi?

•

R.Vaqnern
Herbet Quver
Corc Bush
Franklin Delano Ruzvelt (18821945)
heç biri

492 1932ci ildә ABŞın sәnaye mәhsulunun hәcmi nә qәdәr azalmışdır?

•

25%
46 %
45%
55%
35%

493 ABŞın dünya tәsәrrüfatındakı mövqeyi, tәtbiq olunan texnologiyanın xarakteri, iqtisadiyyatın
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsindәki mәqsәdi vә s. baxımından neçә dövr fәrqlәndirilir?

•

heç biri
1
3
5
2

494 19912001ci illәrdә kәnardan ABŞa gәlәn әhalinin sayı n qәdәr idi?

•

heç biri
2 mln. nәfәr
1 mln. nәfәr
8,1 mln. nәfәr
5 mln. nәfәr

495 Yaponiyada 1980ci illәrdә aşağıdakılardan hansı genişlәmişdi?

•

heç biri
istehlak
istehsal
qeyriistehsal dairәsinin inkişafı
qeyriistehsal dairәsinin inkişafı, istehsal

496 Yaponiyada 2000ci ildә ÜDMdә emal sәnayesinin xüsusi çәkisi nә qәdәr olmuşdur?

•

heç biri
30%
20%
23,5 %ә enmiş
45%

497 Yaponiyada 1965ci ildәn hansı prosesi gedirdi?

•

hamısı
mәdәniyyәtin gerilәmәsi
kapitalın azalması
kasıbçılığın aradan qadırılıması, gәlirlәrin bәrabәrlәşdirilmәsi, sosial fәrqin azaldılması
heç biri

498 XII әsrdә ŞimaliQәrbi Avropada kәnd tәsәrrüfatında nә tәtbiq edilirdi?

•

hamısı
dırmıq
maşa
ağır kotan
heç biri

499 V әsrin axırlarına Roma imperiyasının süqutundan sonra Qәrbi Avropada nә olmuşdu?

•

heç biri
tәbii ehtiyatlar artmış
kapital artmış
tam aqrar vә natural tәsәrrüfatçılıq baş vermişdir
kapital vә tәbii ehtiyatlar artmış

500 Çin savadlılıq sәviyyәsinә görә Sәrqi Avropanadan ne qәdәr irәlidә idi?

•

düzgün cavab yoxdur
5dәfә
30 dәfә
820 dәfә
heç biri

501 Dünya sosialist sistemi nә vaxt yarandı?

•

heç biri
1870
1880
1948
1840

502 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyidir?

•

konqlomerat
sindikat
trest
puli
konsern

503 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyiir?

•

konqlomerat
trest
sindikat
rinq
konsern

504 Bunlardan hansı daha sadә inhisar birliyidir?

•

kartel
sindikat
korner
konsern
trest

505 Hansı ölkәlәrdә mineral ehtiyatların dәrininә ″ mәnimsәnilmәsi üstünlük tәşkil edir?

•

hamısı
İsveçrә
ABŞ
Almaniya, B.Britaniya
heç biri

506 İEÖin daha çox yerlәşdiyi region:

•

Avstriya
Amerika
Asiya
Qәrbi vә Şәrqi Avropa
Avstraliya

507 ABŞda әlavә dәyәr yaradılmasında emal sәnayesinin daha qabaqcıl sahәlәri olan elektron
sәnayesi; kimya sәnayesi; ümumi maşınqayırma; yeyinti sәnayesi; avtomobilqayırma; metal emalı
uyğun olaraq nә qәdәr tәşkil etmişdir?

•

heç biri]
220 mlrd. dol., 130 mlrd. dol., 123 mlrd. dol., 450 mlrd. dol., 345 mlrd. dol.,300 mlrd. dol.
143,2 mlrd. dol., 163,1 mlrd. dol., 148,6 mlrd. dol., 123,0 mlrd. dol., 111,4 mlrd. dol., 100 mlrd. dol.
100 mlrd. dol., 200 mlrd. dol., 300 mlrd. dol., 400 mlrd. dol., 500 mlrd. dol., 600 mlrd. dol.,
110 mlrd. dol., 200 mlrd. dol.,310 mlrd. dol., 205 mlrd. dol., 480 mlrd. dol., 123 mlrd. dol.

