0703y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0703Y Beynәlxalq iqtisadiyyat
1 Bunlardan hansı әn çox beynәlxalq iqtisadiyyat nәzәriyyәsinә tәsir etmir

•

beynәlxalq kapital bazarı
tәdiyyә balansı
Çin ilә ikitәrәfli ticari әlaqәlәr
valyuta mәzәnnәsi
proteksionizm

2 NAFTA nә zaman yaradılmışdır

•

1991.0
1996.0
1993
1995.0
1994.0

3 Ticarәt modellәrinә aid olmayanını seçin

•

HekşerOhlin
Rikardo modeli
Standart Ticarәt Modeli
Yeni ticarәt modeli
Markoviç modeli

4 Ticarәt prosesinә tәsir edәn digәr faktorları seçin

•

sәrhәdlәr
mәsafә
mәdәni yaxınlıq
hamısı
coğrafiya

5 Tarixәn әn çox ticarәt olunan mәhsullar hansılardır

•

istehsalatda istifadә olunan dәzgahlar
sәnaye mәhsulları
neft vә qaz
kәnd tәsәrrüfatı vә mineral mәhsullar
xidmәtlәr

6 ABŞın iki yaxın qonşu ölkәsinin ABŞ ilә ticarәtinin Avopanın eyni miqyaslı iqtisadiyyatları ilә
müqayisәdә çoxdur

•

hәmin ölkәlәrin ÜMM ilә әlaqәdardır
Cazibә modelinin proqnozları ilә uzlaşmır
Avropa ölkәlәrinin ÜMM ilә әlaqәdardır
hamısı
Cazibә modelinin proqnozları ilә uzlaşır

7 Halhazırda Çinin ixrac etdiyi mәhsullar

•

xidmәtlәri
silahları
hamısını
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını
sәnaye mәhsullarını

8 I Dünya Müharibәsindәn öncәki dövrdә Birlәşmiş Krallıq әsasәn ixrac edirdi

•

sәnaye mәhsullarını
silahları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını
xidmәtlәri
hamısını

9 I Dünya Müharibәsindәn öncәki dövrdә ABŞ әsasәn ixrac edirdi

•

silahları
xidmәtlәri
sәnaye mәhsullarını
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları daxil olmaqla әsas mәhsulları
hamısını

10 Halhazırki postsәnayelәşmiş iqtisadiyyatlarda xidmәt sektorundakı beynәlxalq ticarәt

•

xüsusi önәmә malik deyil
30% paya sahibdir
nisbi olaraq durğunluq içindәdir
dünya ticarәtinә hakimlik edir
qlobal ticarәtin artan vacib komponentidir

11 Cazibә modelinә әsasәn ticarәtin hәcmi nә ilә birbaşa әlaqәdardır

•

mәdәni qohumluq
ÜMM
Ehtiyat fondları
ÜDM
Mәsafә

12 ABŞın 5 әn böyük ticarәt partnyoru ölkәlәr qrupuna aid olmayanı seçin

•

Yaponiya
Kanada
Çin
Avstraliya
Meksika

13 Bugün ticarәtin әn böyük hissәsini hansı mәhsullar tәşkil edir

•

mineral mәhsullar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
sәnaye mәhsulları
neft mәhsulları
xidmәtlәr

14 Ticarәtә müsbәt tәsir edәn önәmli faktorlardan birini seçin

•

hamısı
bir sahәdә ixtisaslaşmaq
texnologiyanın tәtbiqi
müqayisәli üstünlüyә malik mәhsulları istehsal etmәk
resursların aktiv istehsal olunması

15 Cazibә modelinә әsasәn iki ölkә arasındakı ticarәtin mümükünlüyünә tәsir edәn xüsusiyyәt
hansıdır

•

müxtәlif mәhsulların istehsalı
ortaq valyutanın olması
mәdәni qohumlu
tarixi әlaqәlәr
onlar arasındakı mәsafә

16 Cazibә modeli izah edir ki, niyә

•

Avropa ölkәlәri әn çox tәbii resurslara istiqamәtlәnmiş iqtisadiyyat qurur
neft resursları ilә zәngin ölkәlәr ancaq neft ixrac edir
Kapitalla zәngin ölkәlәr kapital yönümlü mәhsullar ixrac edir
Valyuta mәzәnnәlәri arasındakı dәyişikliklәr
İsveçrә vә Almaniya arasındakı ticarәt İsveçrә vә İspaniya arasındakı ticarәti üstәlәyir

17 Dünyada istehsal olunan mal vә xidmәtlәrin tәqribәn neçә faizi başqa ölkәlәrә ixrac olunur?

•

0.95
0.1
0.2
0.3
0.8

18 Avropa ölkәlәrinin bir çoxunun ortaq valyutası olan Avro nә zaman tәqdim olunub

•

Neft böhranı dövründә
1990cı ildәn әvvәl
1980ci ildәn әvvәl
2000ci ildәn әvvәl
Böyük Depresiya dövründә

19 Beynәlxalq ticarәt ilә beynәlxalq valyuta arasındakı fәrqin bütövlükdә aydın şәkildә olmamasının
sәbәbi

•

tәdiyyә balansı real ölçülәri ehtiva edir
ticarәt hesablarındakı real inkişafın monetar tәsirlәri yoxdur
heç biri
ticarәt modellәri real vә ya barter әmәliyyatlatlarına yönәlir
beynәlxalq ticarәtin böyük hissәsini monetar әmәliyyatlat әhatә edir

20 Beynәlxalq monetar analiz bu istiqamәtlәrә yönәlir

•

beynәlxalq iqtisadiyyatın beynәlxalq ticarәt tәrәfi
beynәlxalq iqtisadiyyatın real tәrәflәri
Mәrkәzi Banklarla beynәlxalq kooperasiyalar arasındakı mәsәlәlәr
beynәlxalq iqtisadiyyatın beynәlxalq investisiya tәrәfi
valyuta mәzәnnәsi olmaqla beynәlxalq iqtisadiyyatın monetar tәrәflәrini

21 Dünyada әn çox istifadә olunan valyuta hansıdır

•

ABŞ dolları
Türk lirәsi
İsveçrә frankı
Avro
Avstraliya dolları

22 Tәdiyyә balansı neçә hissәdәn ibarәtdir

•

2.0
3.0
5.0
4.0
6.0

23 Dövlәt siyasәtinin ticarәtә olan tәsirlәrinә aiddir

•

kreditlәr
ixrac subsidiyaları
tariflәr
kvotalar
hamısı

24 Beynәlxalq iqtisadiyyat iki mühüm hissәni özündә cәmlәşdirir

•

heç biri
inkişaf etmiş vә az inkişaf etmiş
monetar vә fiskal siyasәt
beynәkxalq ticarәt vә beynәlxalq makroiqtisadi siyasәt
makro vә mikro

25 Beynәlxalq iqtisadiyyatın öyrәnmә sahәlәrinә aiddir

•

Valyuta mәzәnnәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Ticarәtdәn әldә olunmuş qazanclar
Ticarәt modellәri
Hamısı
Tәdiyyә balansı

26 Daxili bazarda qiymәti 12500 ABŞ dolları olan maşın üçün 8600 ABŞ dollarlıq komplektlәşdirici
detallar xaricdәn idxal olunur.Maşına 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi
neçә faiz tәşkil edәcәkdir?

•

0.833
0.962
0.887
0.765
0.924

27 ABŞ vә Avropa İttifaqı arasında azad ticarәt zonasının yaradılması haqqında tәklif necә adlanır?

•

Asiya Sakit Oken ticarәt birliyi haqqında saziş
Transatlantik azad ticarәt zonasının yaradılması haqqında saziş
ABnin yaranması haqqında saziş

NAFTAnın yaranması haqqında saziş
DTTnin yaranması haqqında saziş

28 Tarif daxil edilmәsi üzündәn malın qiymәtinin artması nәticәsindә onun daxili istehlakının
azalması hansı effekti yaradır?

•

Tәkrar ixrac effekti
Tarifin istehlak effekti
İstehsal imkanları effekti
Tarifin istehsal effekti
İxrac effekti

29 DTTnin Әn әlverişli rejim prinsipinә uyğun olaraq, bütün ölkәlәrә yayılma ehtimalı olmadan,
ayrıayrı ölkәlәrin birbirinә tәqdim etdiyi azaldılmış tarif

•

Tarif tәklifi
Tarif preferensiyaları (imtiyazları)
Tarif kvotası
Tarif harmonlaşdırılması
Tarif mәhdudiyyәtlәri

30 Ticarәt şәrtinin dәyişmәsindәn irәli çıxan malın ixrac üçün tәklifinin dәyişmәsi necә adlanır?

•

Gәlirin elastikliyi
İxracın elastikliyi
XTD elastikliyi
İdxalın elastikliyi
Tәlәbin elastikliyi

31 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ticarәtin ÜTT tәrәfindәn müәyyәn edilmiş әsas prinsiplәrinә aid
deyil?

•

Ticarәt siyasәtinin şәffaflığının tәmin edilmәsir
Zәif inkişaf etmiş ölkәlәrә güzәştlәrin tәtbiq olunması
Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsindә tarif metodlarına üstünlük verilmәsi
Әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi
Qeyri tarif tәnzimlәmә tәdbirlәrindәn imtina edilmәsi

32 Antidempinq rüsumlarının tәtbiqindә mәqsәd nәdir?

•

Ölkә istehlakçılarının keyfiyyәtsiz mәhsullardan qorunması
Ölkә istehsalçılarının әdalәtsiz rәqabәtdәn müdafiә olunması
Ölkәyә idxalın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
Ölkәdә ixracın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
Ölkәnin tranzit potensialından effektiv istifadә olunması

33 Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aid deyil?

•

Yenidәn bölüşdürmә effekti
Satış effekti
İstehlak effekti
Ticarәt effekti
Gәlir effekti

34 İxraca nәzarәt olunması aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

İxraca vergilәrin tәtbiqi
İxrac qiymәtlәrinin “könüllü” mәhdudlaşdırılması
İixracın kvotalaşdırılması
İxracın lisenziyalaşdırılması
İxraca rüsumların tәtbiqi

35 Aşağıdakılardan hansı ixracın stimullaşdırılmasının dolayı vasitәlәrinә aid deyil?

•

İxrac üçün zәruri infrastrukturun yaradılması
Birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması
İxracatçılara informasiyamәslәhәt dәstәyinin göstәrilmәsi
Kiçik vә orta müәssisәlәrә maliyyә dәstәyi
Sәrgi, yarmarka fәaliyyәtinә yardım göstәrәn tәdbirlәr

36 Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәtin QATS –da müәyyәn olunmuş prinsiplәrinә
aid deyil?

•

Әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәt zamanı әdalәtliliyin gözlәnilmәsi prinsipi
İnhisarçı xidmәt göstәrәnlәrin fәaliyyәti prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsindә şәffaflıq prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması prinsipi

37 Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinә aiddir?

•

Texniki maneәlәrin tәtbiqi
İnvestisiyalara qoyulan mәhdudiyyәtlәr
Antidempinq tәdbirlәri
Kvotalaşdırma
Lisenziyalaşdırma

38 Daxili bazarda qiymәti 680 ABŞ dolları olan televizor üçün 340 dollarlıq detal xaricdәn idxal
olunur.Televizora 40% , detallara isә 25 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi
neçә faiz tәşkil edәr?

•

0.7
0.5
0.6
0.55
0.65

39 Xarici ticarәtdә üzv ölkәlәr arasında yalnız gömrük vergilәrinin, ikiqat vergilәrin vә miqdar
mәhdudiyyәtlәrinin ortadan qaldırıldığı iqtisadi inteqrasiya forması aşağıdakılardan hansıdır?

•

İqtisadi İttifaq
Azad Ticarәt Sazişi
Gömrük İttifaqı
Azad Ticarәt Zonası
Ümumi Bazar

40 Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin miqdar mәhdudiyyәtlәri qrupuna aid deyildir?

•

Heç birisi
İstehsal subvensiyaları
Tarif kvotaları

Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri
İdxal kvotaları

41 Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin “inzibati vә texniki maneәlәr yolu ilә
mәhdudiyyәtlәr” qrupuna aid edilә bilmәz?

•

Sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә ekoloji standartlar
Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri
Sәnaye, ticarәt vә intellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
İdxal qadağaları
Ölkәdaxili istehsal payı mәcburiyyәti

42 Dünya Ticarәt Tәşkilatı ilә bağlı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Urugvay müzakirәlәri nәticәsindә GATTın tәmәlindә qurulmuşdur
Üzvlәri arasındakı ticarәtdә heç bir maneә yoxdur
Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә xidmәt ticarәtinin sәrbәstlәşdirilmәsilә yanaşı, intellektual mülkiyyәt hüquqlarını
da әhatә edir
Daimi katibliyi Cenevrәdә yerlәşir
Bu gün dünya ticarәtinin 90%ni әhatә edәn 150dәn çox ölkә tәşkilatın üzvüdür

43 İdxalı әvәz edәn sәnayelәşmә strategiyasının yol açdığı әsas problem hansıdır?

•

Resurs israfı
Hamısı
İxracat sektorları әleyhinә doğan disbalans
Ölkәyә yad sәnaye strukturunun formalaşması (işsizliyin artması)
Xaricdәn asılılıq (aralıq mәhsulların idxalı artır)

44 Gömrük vergisinin iqtisadi tәsirlәrinә aid deyil:

•

Bölgü effekti
Miqyas effekti
Xarici ticarәt effekti
Gәlir effekti
İstehlak effekti

45 Ölkәlәrin Beynәlxalq Ticarәtә qoşulmasının әsas sәbәbinә aiddir:

•

Digәr ölkәlәr üzәrindә nüfuz dairәsini güclәndirmәk
İnvestisiya cәlb etmәk
Mәşğulluğu tәmin etmәk
İstehsalda miqyas iqtisadiyyatlarından faydalanmaq
Kasıb ölkәlәrdә әhalinin rifahını yüksәltmәk

46 Beynәlxalq Ticarәt nәzәriyyәsinin tәhlilindәki standart fәrziyyәlәrә aid deyil:

•

Pul yoxdur,mallar mübadilә olunur
Dövlәt müdaxilәsi var
İqtisadiyyat tam mәşğulluq halındadır
Daşınma xәrclәri sıfıra bәrabәrdir
Mal vә faktor bazarlarında tam rәqabәtdir

47 Spesfik gömrük vergilәri ilә bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

İxrac mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür

•

İdxal mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
Tranzit mәhsulun dәyәrindәn alınan vergi növüdür
İdxal mәhsulunun dәyәrindәn alınan vergi növüdür
İdxal mәhsulunun hәm dәyәri, hәm dә fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür

48 Aşağıdakılardan hansı qeyritaarif vasitәlәrinin maliyyә alәtlәri yolu ilә mәhdudlaşdırmalar
qrupuna aid edilә bilmәz?

•

Çoxlu kurs sistemi
İstehsal subvensiyaları
İxrac subvensiyaları
Tarif kvotaları
Valyuta ilә әmәliyyatların mәhdudlaşdırılması

49 Xarici ticarәt hәddlәrinin uzun müddәtdә zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin әlehinә dәyişәcәyini irәli
sürәn fikir aşağıdakılardan hansıdır?

•

Leontyev paradoksu
HekşerOlin teoremi
SingerPrebiş tezisi
Ribçinski teoremi
Engel qanunu

50 Aşağıdakılardan hansı idxal mәhsulu qiymәtlәrini artıraraq bu malların idxalına dolayı yolla
mәhdudlaşdırıcı tәsir göstәrir?

•

Dempinq
Kvotalar
Gömrük tariflәri
İxracatı tәşviq tәbirlәri
Subvensiyalar

51 Әmәk resursu ilә bol olan ölkә ticarәtә qoşulduqda o ölkәdә aşağıdakılardan hansı baş verәr?

•

әmәk haqqı vә rentalar azalar
әmәk haqqı vә rentalar yüksәlәr
әmәk haqqılar azalar, rentalar yüksәlәr
Heç biri
әmәk haqqılar yüksәlәr, rentalar azalar

52 Leontief paradoksuna aiddir?

•

ABŞ ixracının idxalına nәzәrәn daha çox әmәk tutumlu olduğunu tәqdim etmişdir
Heç biri
ABŞ ixracının idxalına nәzәrәn daha çox kapital tutumlu olduğunu tәqdim etmişdir
ABŞ ixracının vә idxalının daha çox kapital tutumlu olduğunu tәqdim etmişdir
ABŞ ixracının vә idxalının digәr ölkәlәrlә müqayisәdә daha çox әmәk tutumlu olduğunu tәqdim etmişdir

53 Leontief paradoksuna hansı aiddir?

•

Heç biri
HekşerOlin modelinin nәticlәrinin keçәrli olmadığını tәqdim etmişdir
Rikardo modelinin keçәrliliyini empirik tәhlillә sübut etmişdir
Rikardo nәzәriyyәsinin nәticәlәrindәki ziddiyyәti tәqdim etmişdir
HekşerOlin modelinin nәticәlәrini dәstәklәmişdir

54 Tәnzimlәnәn valyuta mәzәnnәsi rejimindә monetar siyasәtә aiddir

•

Heç biri
Xarici ehtiyatların hәcminә tәsir göstәrәr
Mәşğulluq sәviyyәsinә tәsir göstәrir
Istehsalın hәcminә tәsir göstәrir
Xarici ehtiyatların hәcminә tәsir göstәrmәz

55 Tәdiyyә balansı böhranı nәdir?

•

Heç biri
Valyuta mәzәnnәsi gözlәntisinin dәyişmәsi ilә xarici ehtiyatların sәviyyәsindә kәskin dәyişmә
İxrac hәcmi ilә bağlı gözlәntilәrin dәyişmәsi ilә faiz dәrәcәlәrindә kәskin dәyişmә
İdxal hәcmi ilә bağlı gözlәntilәrin dәyişmәsi faiz dәrәcәlәrindә kәskin dәyişmә
İxrac hәcmi ilә bağlı gözlәntilәrin dәyişmәsi ilә xarici ehtiyatların hәcmindә kәskin dәyişmә

56 Devalvasiya gözlәntisi ilә ortaya çıxan tәdiyyә balansı böhranı üçün xarakterikdir?

•

Heç biri
Ehtiyatların sürәtli azalması vә yerli faiz dәrәcәlәrinin dünya sәviyyәsindәn yuxarıda olması ilә
Ehtiyatların sürәtli artımı vә yerli faiz dәrәcәlәrinin dünya sәviyyәsindәn yuxarıda olması ilә
Ehtiyatların sürәtli artımı vә yerli faiz dәrәclәrinin dünya sәviyyәsindәn aşağıda olması ilә
Ehtiyatların sürәtli azalması vә yürli faiz dәrәclәrinin dünya sәviyyәsindәn aşağıda olması ilә

57 Kapital uçuşuna aiddir

•

Heç biri
Hamısı
Devalvasiya gözlәntisinin tәsiri ilә meydana çıxır
Ehtiyatların azalması
Dolayı yolla devalvasiyaya tәsir göstәrir

58 Hansı dövlәtlәrin valyutalarının devalvasiyasını hәyata keçirmәyә vadar edәcәk sәbәb kimi
götürülә bilәr?

•

Heç biri
Hamısı
devalvasiya ilә cari hesabı yaxşılaşdırmaq üçün
devalvasiya işsizlik sәviyyәsinin azalmasına tәsir göstәrmәk üçün
devalvasiya ilә mәrkәzi bankların xarici ehtiyatlarını qorumaq üçün

59 Tәnzimlәnәn valyuta mәzәnnәsi rejimindә hansı fikir doğrudur?

•

Heç biri
Fiskal siyasәt vasitәsilә istehsala vә mәşğulluğa tәsir göstәrmәk mümkündür, monetar siyasәt isә effektsizdir
Fiskal vә monetar siyasәt istehsala vә mәşğulluğa tәsir göstәrmәkdә effektsizdir
Monetar siyasәt vasitәsilә istehsala vә mәşğulluğa tәsir göstәrmәk mümkündür, fiskal siyasәt isә effektsizdir
Monetar siyasәt vasitәsilә xarici ehtiyatlara tәsir göstәrmәk olmur

60 Ölkә valyutası devalvasiya olduqda hansı baş verәr?

•

Istehsal artar, dövriyyәdә olan pul kütlәsi azalar
Istehsal artar, dövriyyәdә olan pul kütlәsi artar
Istehsal aşağı düşәr, dövriyyәdә olan pul kütlәsi artar
Istehsal sabit qalar, dövriyyәdә olan pul kütlәsi azalar

Istehsal aşağı düşәr, dövriyyәdә olan pul kütlәsi azalar

61 Mәrkәzi bankın valyuta mәzәnnәsini tәnzimlәmәsi nәticәsindә nәdәn imtina edir?

•

Hamısından
Monetar siyasәtlә iqtsadiyyatı stimullaşdırmaqdan
Dövlәt xәrclәmәlәrini artırmaqdan
Vergilәri tәnzimlәmәkdәn
Fiskal siyasәtlә iqtisadiyyata tәsir göstәrmәkdәn

62 Hansı fikir doğrudur

•

Mәrkәzi bankın aktivlәr bazarında yeni aktivlәrin alışını hәyata keçirmәsi faiz dәrәclәrini artıracaqdır
Mәrkәzi bankın yeni aktivlәr alması dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәcmini artıracaqdır
Mәrkәzi bankın aktivlәrini satması dövriyyәdә olan pul kütlәsini artıracaqdır
Mәrkәzin bankların yeni aktivlәr alması dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәcmini azaldacaqdır
Mәrkәzi bankın aktivlәrin satışını hәyata keçirmәsi faiz dәrәclәrini aşağı salacaqdır

63 Mәrkәzi Bankın öhdәliklәrinә aiddir

•

Dövriyyәdә olan milli valyuta, bankların mәrkәzi bankda depozitlәri, xarici dövlәt istiqrazları
Dövriyyәdә olan milli valyuta vә bankların depozitlәri
Dövriyyәdә olan milli valyuta, yerli istiqrazlar
Bankların depozitlәri, xarici valyuta ehtiyatları
Xarici dövlәt istiqrazları

64 Bir azәrbaycanlı Parisdәki kafelәrdәn birindә yemәk yeyәrәk kredit kart vasitәsilә 100 avroluq
ödәniş etmişdir. Bu әmәliyyat tәdiyyә balansında necә qeyd olunacaqdır?

•

Maliyyә hesabı; Fransadan xidmәt idxalı
Cari hesabda; Fransadan xidmәt idxalı
Maliyyә hesabı; Azәrbaycan aktivlәr ixracı
Cari hesabda; Azәrbaycan aktiv ixracı
Maliyyә hesabı; Fransadan xidmәt idxalı

65 A ölkәsindә paltar istehsalına 10 vahid әmәk, tәkәr istehsalına 20 vahid әmәk tәlәb olunur. B
ölkәsindә paltar istehsalına 60 vahid әmәk, tәkәr istehsalına 30 vahid әmәk tәlәb olunur. Aşağıdakı
fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Heç bir
A ölkәsinin paltar istehsalında müqayisәli üstünlüyü var
A ölkәsinin tәkәr istehsalında müqayisәli üstünlüyü var
B ölkәsinin paltar istehsalında müqayisәli üstünlüyü var
Heç bir ölkәnin müqayisәli üstünlüyü yoxdur

66 Cari hesab balansı ilә bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur

•

Monetar ekspansiya vә fiskal ekspansiya isә cari hesab balansını dәyişmәyәcәkdir
Monetar ekspansiya cari hesab balansını artıracaq, fiskal ekspansiya isә azaldacaqdır
Monetar ekspansiya vә fiskal ekspansiya isә cari hesab balansını azaldacaqdır
Monetar ekspansiya cari hesab balansını azaldacaq, fiskal ekspansiya isә artıracaqdır
Monetar ekspansiya vә fiskal ekspansiya isә cari hesab balansını artıracaqdır

67 Qısa dövrdә sәbәblәrindәn asılı olmayaraq real mәzәnnәnin ( ExP*/P) düşmәsinin tәsirini yazın

•

Mәcmu tәlәb funksiyasında yuxarıya doğru hәrәkәtlәnmә vә istehsalın isә dәyişmәmәsi

•

Mәcmu tәlәb funksiyasında aşağıya doğru hәrәkәtlәnmә vә istehsalın azalması
Mәcmu tәlәb funksiyasında yuxarıya doğru hәrәkәtlәnmә vә istehsalın azalması
Mәcmu tәlәb funksiyasında yuxarıya doğru hәrәkәtlәnmә vә istehsalın artması
Mәcmu tәlәb funksiyasında aşağıya doğru hәrәkәtlәnmә vә istehsalın artması

68 DD әyrisinә tәsir göstәrmәyәcәk faktoru seçin

•

Qiymәt sәviyyәsi
Monetar siyasәt
Vergilәr
Dövlәt xәrclәmәlәri
İxrac tәlәbi

69 Vergilәrin azalmasının açıq iqtisadiyyatın tarazlığındakı tәsirini seçin

•

AA vә DD әyrilәri sola doğru hәrәkәt edәcәkdir
DD әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәkdir
AA әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәkdir
AA әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәkdir
DD әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәkdir

70 Qısa dövrdә pul tәklifindә müvәqqәdi artımın tәsirini seçin

•

Heç biri
AA әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәkdir vә istehsal artacaqdır
AA әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәkdir vә istehsal artacaqdır
AA әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәk vә istehsal azalacaqıdır
AA әyrisi sola doğru hәrәkәt edәckdir vә istehsal azalacaqdır

71 Qısa dövrdә pul tәklifindә müvәqqәdi artımın tәsirini seçin

•

Heç biri
AA әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәkdir vә valyuta dәyәrsizlәşәcәk
AA әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәkdir vә valyutanın dәyәri yüksәlәcәkdir
AA әyrisi sağa doğru hәrәkәt edәcәk vә valyutanın dәyәri yüksәlәcәkdir
AA әyrisi sola doğru hәrәkәt edәckdir vә valyutanın dәyәri düşәcәkdir

72 İqtisadiyyatın tarazlıqda olması üçün bunlardan hansıların tarazlığı lazımdır?

•

İnvestisiya bazarının
Mәhsul bazarının vә aktivlәr bazarının
İstiqraz bazarının
Pul bazarının
Xarici valyuta bazarının

73 Qısa dövrdә dövlәt xәrclәmәlәrinin artmasının tәsirlәrini seçin

•

İstehsal azalacaq vә valyutanın dәyәri dәyişmәyәcәk
İstehsal artacaq vә valyutanın dәyәri yüksәlәcәk
İstehsal azalacaq vә valyutanın dәyәri yüksәlәcәk
İstehsal artacaq vә valyutanın dәyәri düşәcәk
İstehsal azalacaq vә valyutanın dәyәri düşәcәk

74 Qısa dövrdә dövlәt xәrclәmәlәrinin tәsirini seçin

•

DD әyrisi sağa dorğu hәrәkәt edәcәk istehsal artacaq

•

DD әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәk, istehsal artacaq
DD әyrisi sol doğru hәrәkәt edәcәk, istehsal dәyişmәyәcәk
DD әyrsi sağa doğru hәrәkәt edәcәk istehsal azalacaq
DD әyrisi sola doğru hәrәkәt edәcәk istehsal artacaq

75 Jәyrisi nәyi göstәrir?

•

Hamısını
Valyutanın dәyәrsizlәşmәsinin cari hesab üzәrindәki tәsirlәrini
Valyutanın dәyәrsizlәşmәsinin dövlәt xәrclәmәlәir üzәrindәki tәsirlәrini
Valyutanın dәyәrsizlәşmәsinin faizlәr üzәrindәki tәsirlәrini
Valyutanın dәyәrsizlәşmәsinin inflyasiya sәviyyәsinә tәsirlәrini

76
Ticarәtin qravitasiya modelinә görә aşağıdakılardan hansı ölkәlәr arasındakı ticarәtin hәcminә
tәsir göstәrir?

•

Hamısı
Ölkәlәr arasındakı mәsafә
Ticarәti olunan mәhsulların dәyәri
Iki ölkәnin etnik yaxınlığı
Tarixi yaxud da kolonial bağlılıq

77 Şәkәr mәhsuluna tariflәrin endirilmәsindәn kimlәr bәhrәlәnә bilәr?

•

Heç biri
Yerli şәkәr istehlakçıları
Yerli şәkәr sektorunda çalışan işçilәr
Yerli şәkәr istehsalçıları
Hamısı

78 Valyuta mәzәnnәlәrinin monetar nәzәriyyәsinә әsasәn

•

Pul tәklifinin hәcminin azalması valyutanın dәrhal dәyәrinin yüksәlmәsinә sәbәb olacaqdır
Pul tәklifinin hәcminin artması valyutanın dәrhal dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olacaqdır
Pul tәklifinin hәcminin artması valyutanın uzun dövrdә dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olacaqdır
Pul tәklifinin hәcminin azalması valyutanın dәrhal dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olacaqdır
Pul tәklifinin hәcminin azalması valyutanın mәzәnnәsinә tәsir etmәyәcәkdir

79 Gec dәyişәn qiymәtlәr şәraitindә

•

Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi gözlәnilәn inflyasiyanın artması vә valyutanın gözlәnilәn dәyәr yüksәlişini
ortaya çıxardığından, valyutanın cari dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olur
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi gözlәnilәn inflyasiyanın azalmasını vә valyutanın gözlәnilәn dәyәr yüksәlişini
ortaya çıxardığından, valyutanın cari dәyәr yüksәlişinә sәbәb olur
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi gözlәnilәn inflyasiyanın azalmasını vә valyutanın gözlәnilәn dәyәrsizlәşmәsini
ortaya çıxardığından, valyutanın cari dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olur
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi gözlәnilәn deflyasiyanın azalmasını vә valyutanın gözlәnilәn dәyәr yüksәlişini
ortaya çıxardığından, valyutanın cari dәyәr yüksәlişinә sәbәb olur
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi gözlәnilәn inflyasiyanın azalmasını vә valyutanın gözlәnilәn dәyәr yüksәlişini
ortaya çıxardığından, valyutanın cari dәyәrsizlәşmәsinә sәbәb olur

80 Faiz dәrәcәlәrinә dәyişkәn qiymәtlәrlә olan monetar yanaşmaya әsasәn hansı doğrudur?

•

Pul tәklfinin hәcmi azaldıqda, qiymәtlәr tәdricәn azalar, vә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin qarşısını alar
Pul tәklfinin hәcmi azaldıqda, qiymәtlәr dәrhal azalar, vә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin qarşısını alar
Pul tәklfinin hәcmi azaldıqda, qiymәtlәr dәrhal azalar, vә faiz dәrәcәlәri dәrhal aşağı düşәr

Pul tәklfinin hәcmi azaldıqda, qiymәtlәr tәdricәn azalar, vә faiz dәrәcәlәri tәdricәn yüksәlәr
Pul tәklfinin hәcmi azaldıqda, qiymәtlәr dәrhal azalar, vә faiz dәrәcәlәri dәrhal yüksәlәr

81 Qısa dövrә aiddir

•

Heç biri
Pul tәklifinin hәcmi azaldıqda, faiz dәrәcәlәri yüksәlә bilәr
Pul tәklifinin hәcmi azaldıqda, faiz dәrәcәlәri dәyişmәz
Pul tәklifinin hәcmi azaldıqda, faiz dәrәcәlәri azala bilәr
Pul tәklifinin hәcmi azaldıqda, faiz dәrәcәlәri bu azalmanın sәviyyәsindәn daha çox azala bilәr

82 Fişer effektinә görә hansı baş verәcәkdir?

•

Ölkәnin gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsinin azalması, hәmin ölkәnin depozitlәrinin tәklif etdiyi faizlәrin
bundan proporsional sәviyyәdә artmasına tәsir göstәrәcәkdir
Ölkәnin gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsinin artımı, hәmin ölkәnin depozitlәrinin tәklif etdiyi faizlәrin dә
proporsional sәviyyәdә artımasına tәsir göstәrәcәkdir
Ölkәnin gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsinin artımı, hәmin ölkәnin depozitlәrinin tәklif etdiyi faizlәrin
proporsional sәviyyәdә azalmasına tәsir göstәrәcәkdir
Ölkәnin gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsinin artımı, hәmin ölkәnin depozitlәrinin tәklif etdiyi faizlәrin bundan
daha çox artımasına tәsir göstәrәcәkdir
Ölkәnin gözlәnilәn inflyasiya sәviyyәsinin artımı hәmin ölkәnin depozitlәrinin tәklif etdiyi faizlәrin
sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәcәkdir

83 Fİkirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Uzun dövrdә pul tәklifinin mütlәq sәviyyәsi faiz dәrәcәlәrinә tәsir etmәyәcәkdir, yalnız pul tәklifinin davamlı
artımı tәdricәn faiz dәrәcәlәrinә tәsir edәcәkdir
Uzun dövrdә faiz dәrәclәri pul tәklifinin mütlәq hәcmindәn asılıdır, pul tәklifinin davamlı artımı isә faiz
dәrәclәrinә tәsir etmәyәcәkdir
Qısa dövrdә faiz dәrәcәlәri pul tәklifinin mütlәq hәcmindәn asılı deyil
Uzun dövrdә pul tәklifinin mütlәq hәcmi faiz dәrәcәlәrinә tәsir göstәrmәdiyindәn, pul tәklifinin davamlı
artımı da faiz dәrәcәlәrinә tәsir etmәyәcәkdir

84 Fikirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Uzun dövrdә pul tәklifinin artım sәviyyәsinin faiz dәrәcәlәrinә tәsiri yoxdur
Uzun dövrdә pul tәklifinin artım sәviyyәsinin faiz dәrәcәlәrinә tәsiri vardır
Qısa dövrdә pul tәklifinin artımı faizlәri yüksәldәcәkdir
Uzun dövrdә vә qısa dövrdә pul tәklifinin artım sәviyyәsinin faiz dәrәcәlәrinә tәsiri yoxdur

85 Valyuta mәzәnnәlәrinin monetar nәzәriyyәsinә görә pul tәklifinin sabit sәviyyәdә artımı hansına
sәbәb olacaq?

•

Heç biri
Tәdricәn eyni sәviyyәdә inflyasiyaya, uzun dövrdә bu inflyasiya isә işsizlik sәviyyәsi vә mәhsul vә
xidmәtlәrin nisbi qiymәtlәrinә tәsir göstәrmәyәcәk
Tәdricәn eyni sәviyyәdә inflyasiyaya, uzun dövrdә bu inflyasiya isә işsizlik sәviyyәsi tәsir göstәrәcәkdir
Tәdricәn eyni sәviyyәdә deflyasiyaya, uzun dövrdә bu deflyasiya işsizlik sәviyyәsi vә mәhsul vә xidmәtlәrin
nisbi qiymәtlәrinә tәsir göstәrmәyәcәk
Tәdricәn eyni sәviyyәdә inflyasiyaya, uzun dövrdә bu inflyasiya isә mәhsul vә xidmәtlәrin nisbi qiymәtlәrinә
tәsir göstәrәcәkdir

86 Fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Heç biri

•

Valyuta mәzәnnәlәrinә monetar yanaşma uzun dövr modelidir
Valyuta mәzәnnәlәrinә monetar yanaşma hәm uzun dövr , hәm dә qısa modelidir
Valyuta mәzәnnәlәrinә monetar yanaşma qısa dövr modelidir
Valyuta mәzәnnәlәrinә monetary yanaşma heç bir dövrdә keçәrli deyil

87 EUS/EU=PUS/PEU şәrtinin ödәnmәsi üçün aşağıdakılardan hansı fәrziyyә zәruridir?

•

Faiz dәrәclәrinin bәrabәr olması
Hamısı
İnflyasiya sәviyyәsinin çox yüksәk olmaması
Nәqliyyat xәrclәrinin vә ticarәtә maneәlәrin olmaması
Qeyri tәkmil rәqabәtli mühit

88 Fikirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Alıcılıq qabiliyyәtinin paritetliyi nәzәriyyәsi ümumi qiymәt sәviyyәsinә, bir qiymәt nәzәriyyәsi tәk mәhsul
qiymәtlәrinә aiddir
Alıcılıq qabiliyyәtinin paritetliyi nәzәriyyәsi yalnızca tәk mәhsul qiymәtlәrinә aiddir
Bir qiymәt nәzәriyyәsi ümumi qiymәt sәviyyәsinә aiddir
Bir qiymәt nәzәriyyәsi hәm tәk, hәm dә ümumi qiymәt sәviyyәsinә adidir

89 Bir qiymәt nәzәriyyәsinә aid daha doğru fikri seçin

•

Doğru cavab yoxdur
Tİcarәtә rәsmi bariyerlәrin vә nәqliyyat xәrclәrinin olmadığı rәqabәtli bazarlar şәraitindә, eyni mәhsulların
müxtәlif ölkәlәrdәki qiymәti eyni valyuta ilә ifadә edildikdә bәrabәr olmalıdır
Eyni mәhsulların müxtәlif ölkәlәrdәki qiymәti eyni valyuta ilә ifadә edildikdә bәrabәr olmalıdır
Tİcarәtә rәsmi bariyerlәrin vә nәqliyyat xәrclәrinin olduğu rәqabәtli bazarlar şәraitindә, eyni mәhsulların
müxtәlif ölkәlәrdәki qiymәti eyni valyuta ilә ifadә edildikdә bәrabәr olmalıdır
Tİcarәtә rәsmi bariyerlәrin vә nәqliyyat xәrclәrinin olmadığı rәqabәtli bazarlar şәraitindә, bütün mәhsulların
müxtәlif ölkәlәrdәki qiymәti eyni valyuta ilә ifadә edildikdә bәrabәr olmalıdır

90 Alıcılıq qabiliyyәtinin paritetliyi şәrtindә hansı doğrudur? EUS/EU – dollar/avro mәzәnnәsi, PEU
– Avrozonada qiymәt sәviyyәsi, PUS ABŞda qiymәt sәviyyәsi.

•

Heç biri
EUS/EU=PUS/PEU
EUS/EU=PEU+PUS
EUS/EU=PEU/PUS
EUS/EU=PEUXPUS

91 Forvard vә spot mәzәnnәlәrә aiddir

•

Heç biri
Bәrabәr olmaları şәrt deyil, lakin bir biri ilә әlaqәli dәyişirlәr
Bir birindәn әlaqәsiz dәyişirlәr
Hәmişә bir birinә bәrabәr olurlar
Forvard mәzәnnәlәr hәmişә spot mәzәnnәlәrdәn yüksәk olurlar

92 Faiz paritetliyinin ifadәsini tәqdim edin. RUS – dollar faiz dәrәcәlәri, REU avro faiz dәrәcәlәri,
Ee gözlәnilәn mәzәnnә sәviyyәsi, E cari mәzәnnә sәviyyәsi

•

Heç biri
RUS=REU+(EeE)/E
RUS=REU+Ee

RUS= (EeE)/E
RUS=REU+Ee+PUS

93 Fikirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Verilәn faiz dәrәcәlәrindә, gözlәnilәn mәzәnnә yüksәlişi cari mәzәnnә yüksәlişinә sәbәb olur
Verilәn faiz dәrәcәlәrindә, gözlәnilәn mәzәnnә yüksәlişi cari mәzәnnә sәviyyәsinә tәsir etmir
Verilәn faiz dәrәcәlәrindә, gözlәnilәn mәzәnnә yüksәlişi cari mәzәnnә enişinә sәbәb olur
Verilәn dollar faiz dәrәcәsi vә gözlәnilәn mәzәnnә sәviyyәsindә, avro depozitlәrinin faiz dәrәcәlәrinin
yüksәlmәsi avronun dәyәrini aşağı salacaqdır

94 Avro vә dollarda ifadә olunmuş depozitlәrin olduğunu fәrz etsәk, fikirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Dollar depozitlәrin verilmiş faizlәrindә vә sabit gözlәnilәn mәzәnnә sәviyyәsindә, avro depozitlәr tәrәfindәn
tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi avronun dәyәrini yüksәldәcәk
Avro depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi avronun dәyәrini aşağı salacaq
Avro depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi avronun dәyәrini yüksәldәcәk
Avro depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi avronun dәyәrinә tәsir göstәrmәyәcәk

95 Avro vә dollarda ifadә olunmuş depozitlәrin olduğunu fәrz etsәn, fikirlәrdәn hansı daha doğrudur?

•

Heç biri
Avro depozitlәrin verilәn faizlәrindә vә sabit gözlәnilәn mәzәnnә sәviyyәsindә, dollar depozitlәri tәrәfindәn
tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi dolların dәyәrini yüksәldәcәk
Dollar depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi dolların dәyәrini aşağı salacaq
Dollar depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi dolların dәyәrini yüksәldәcәk
Dollar depozitlәri tәrәfindәn tәklif edilәn faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi dolların dәyәrinә tәsir göstәrmәyәcәk

96 Spesifik tariflәr nәdir?

•

Heç biri
Idxal olunmuş hәr vahid mәhsula görә alınan müәyyәn mәblәğdә vergi
Idxal olunmuş mәhsulun dәyәrinin faizi ilә hesablanan vergi
Idxala kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri
Bәzi mәhsullara verilәn tarif güzәştlәri

97 Ticarәt hәddlәri nәdir?

•

Heç biri
Ölkәnin ixracının qiymәtinin idxalının qiymәtinә nisbәti
Ölkәnin idxalının qiymәti
Ölkәnin ixracının hәcmi
Ölkәnin idxalının miqdarı

98 Dollar depozitlәrinin faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrinin ki isә12 %dir. Dolların avroya
nәzәrәn – 4 (mәnfi dörd) % dәyәrini itirmәsi gözlәnilir. İnvestor hansı aktivә yatırım etmәlidir?

•

Heç birinә
Dollar depozitlәrinә
İnvestor üçün hәr iki depozitin fәrqi yoxdur
Avro depozitlәrinә
Verilәn mәlumatlarla bunu müәyyәn etmәk mümkün deyil

99 Dollar depozitlәrinin faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrinin ki isә 6 %dir. Dolların avroya

nәzәrәn 8% dәyәrini itirmәsi gözlәnilir. İnvestor hansı aktivә yatırım etmәlidir?

•

Heç birinә
Dollar depozitlәrinә
İnvestor üçün hәr iki depozitin fәrqi yoxdur
Avro depozitlәrinә
Verilәn mәlumatlarla bunu müәyyәn etmәk mümkün deyil

100 Dollar depozitlәrinin faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrinin ki isә 6 %dir. Dolların avroya
nәzәrәn 4 % dәyәrini itirmәsi gözlәnilir. İnvestor hansı aktivә yatırım etmәlidir?

•

Dollar depozitlәrinә
Verilәn mәlumatlarla bunu müәyyәn etmәk mümkün deyil
İnvestor üçün hәr iki depozitin fәrqi yoxdur
Avro depozitlәrinә
Heç birinә

101 Dollar depozitlәrinin faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrinin ki isә 5 %dir. Dolların avroya
nәzәrәn 0 % dәyәrini itirmәsi gözlәnilir. İnvestor hansı aktivә yatırım etmәlidir?

•

Heç birinә
Dollar depozitlәrinә
İnvestor üçün hәr iki depozitin fәrqi yoxdur
Avro depozitlәrinә
Verilәn mәlumatlarla bunu müәyyәn etmәk mümkün deyil

102 Dollar depozitlәrinin faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrinin ki isә 5 %dir. İnvestor hansı aktivә
yatırım etmәlidir?

•

Heç birinә
Verilәn mәlumatlarla bunu müәyyәn etmәk mümkün deyil
Avro depozitlәrinә
Dollar depozitlәrinә
İnvestor üçün hәr iki depozitin fәrqi yoxdur

103 Cari mәzәnnә 1 avro 1.165 dollardır. Növbәti ilә gözlәnilәn mәzәnnә isә 1 avro 1.10 dollardır.
Dollar faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrin faiz dәrәcәlәri 5 %dir. Avro depozitlәrin dollarla ifadә
olunmuş gözlәnilәn gәlirliyi nә qәdәrdir?

•

Heç biri
0.01
0.11
0.1
0.0

104 Cari mәzәnnә 1 avro 1.10 dollardır. Növbәti ilә gözlәnilәn mәzәnnә isә 1 avro 1.165 dollardır.
Dollar faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrin faiz dәrәcәlәri 5 %dir. Avro depozitlәrin dollarla ifadә
olunmuş gözlәnilәn gәlirliyi nә qәdәrdir?

•

Heç biri
0.1
0.01
0.11
0.0

105 Cari mәzәnnә sәviyyәsindә 1 avro 1.10 dollardır. Növbәti ilә gözlәnilәn mәzәnnә isә 1 avro 1.166
dollardır. Dollar faiz dәrәcәlәri 10 %, avro depozitlәrin faiz dәrәcәlәri 5 %dir. Avro depozitlәrin
dollarla ifadә olunmuş gözlәnilәn gәlirliyi nә qәdәrdir?

•

Heç biri
0.11
0.01
0.1
0.0

106 Arbitraj fәaliyyәti nәdir?

•

Valyutanın qorunması
Valyutanın ucuza alınıb bahaya satılması әmәliyyatı
Valyutanın ucuza alınıb depozit qoyulması әmәliyyatı
Valyutanın bahaya alınıb ucuza satıldığı xüsusi әmәliyyat
Valyutanın spot mәzәnnәdә alınıb forvard mәzәnnәdә satılması

107 Xarici valyuta svapları nәdir?

•

Heç biri
Valyutanın spot mәzәnnә ilә satışı vә forvard mәzәnnә ilә alışını tәsdiq edәn müqavilә
Valyutanın forvard mәzәnnә ilә alışı
Valyutanın spot mәzәnnә ilә satışı
Valyutanın spot vә forvard mәzәnnә ilә satışı

108 Fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Hamısı
Heç biri
Spot mәzәnnәlәr hәmişә forvard mәzәnnәlәrdәn aşağı olur
Spot mәzәnnәlәr hәmişә forvard mәzәnnәlәrdәn yüksәk olur
Spot vә forvard mәzәnnәlәr hәmişә bәrabәr olurlar

109 Xarici valyuta ticarәtinin әn çox edildiyi mәrkәzi seçin

•

Tokyo
London
Frankfurt
Nyu York
Sinqapur

110 Mәhsulların qiymәti dәyişmirsә, dolların funta nәzәrәn dәyәrinin aşağı düşmәsi nәyә sәbәb olar?

•

Heç biri
Amerikan cinslәrini britaniya sviterlәrinә nisbәtәn daha ucuz olmasına
Amerikan cinslәrinin britaniya sviterlәrinә nisbәtәn daha baha olmasına
Britaniya sviterlәrinin amerikan cinslәrinә nisbәtәn daha ucuz olmasına
Sviter vә cinslәrin nisbi qiymәtlәrini dәyişdirmәyәcәk

111 Mәhsulların qiymәti dәyişmirsә, dolların funta nәzәrәn dәyәrinin yüksәlmәsi nәyә sәbәb olar?

•

Heç biri
Britaniya sviterlәrinin amerikan cinslәrinә nisbәtәn daha ucuz olmasına
Sviter vә cinslәrin nisbi qiymәtlәrini dәyişdirmәyәcәk

Britaniya sviterlәrinin amerikan cinslәrinә nisbәtәn daha baha olmasına
Amerikan cinslәrini britaniya sviterlәrinә nisbәtәn baha olmasına

112 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Ölkә valyutasının dәyәrinin düşmәsi yerli vә xarici vәtәndaşlar üçün onun satdığı mәhsulları ucuzlaşdırar
Ölkә valyutasının dәyәrinin düşmәsi xarici vәtәndaşlar üçün onun satdığı mәhsulları daha ucuz edәr
Ölkә valyutasının dәyәrinin düşmәsi yerli vәtәndaşlar üçün onun satdığı mәhsulları daha ucuz edәr
Ölkә valyutasının dәyәrinin düşmәsi xarici vәtәndaşlar üçün onun satdığı mәhsulları daha baha edәr
Ölkә valyutasının dәyәrinin düşmәsi yerli vәtәndaşlar üçün onun satdığı mәhsulları daha baha edәr

113 Ölkә valyutasının dәyәrinin yüksәlmәsinә aiddir

•

Heç biri
İxracının nisbi qiymәtini artırar, idxalının nisbi qiymәtini aşağı salar
İxracının vә idxalının nisbi qiymәtini artırar
Ixracının nisbi qiymәtini aşağı salar, idxalının nisbi qiymәtini artırar
İxracının vә idxalının nisbi qiymәtini aşağı salar

114 NyuYorkda 50 dollar olan köynәyi almaq üçün 25 funt tәlәb olunursa, dollar/funt mәzәnnәsini
müәyyәn edin

•

3.5
2.0
0.5
1.5
2.5

115 NyuYorkda 50 dollar olan köynәyi almaq üçün 100 funt tәlәb olunursa, dollar/funt mәzәnnәsini
müәyyәn edin

•

2.0
0.5
2.5
1.5
3.5

116 Dollar/funt mәzәnnәsinin 1.50 olduğunu nәzәrә alsaq, qiymәti 45 dollara olan Amerikan cinsini
almaq üçün nә qәdәr Britaniya funtu tәlәb olunar?

•

25 funt
30 funt
20 funt
10 funt
35 funt

117 Dollar/funt mәzәnnәsinin 1.80 olduğunu nәzәrә alsaq, qiymәti 45 dollara olan Amerikan cinsini
almaq üçün nә qәdәr Britaniya funtu tәlәb olunar?

•

40 funt
25 funt
20 funt
10 funt
30 funt

118 Dollar/funt mәzәnnәsi 1.50 olarsa, Nyukasl şәhәrindә qiymәti 50 Britaniya funt olan köynәyi
almaq üçün nәqәdәr dollar tәlәb olunar?

•

80 dollar
75 dollar
60 dollar
50 dollar
70 dollar

119 Dollar/funt mәzәnnәsi 1.25 olarsa, Nyukasl şәhәrindә qiymәti 50 Britaniya funt olan köynәyi
almaq üçün nәqәdәr dollar tәlәb olunar?

•

40 dollar
62.5 dollar
60 dollar
50 dollar
70 dollar

120 Pulun dәyәrini sürәtlә itirmәsilә nәticәlәnәn yüksәk sәviyyәli vә nәzarәtdәn çıxmış inflyasiya
forması necә adlanır?

•

Heç biri
Hiperinflyasiya
Staqflyasiya
Superinflyasiya
Maqinflyasiya

121 Fİkirlәrdәn hansı daha doğrudur

•

Heç biri
Pul tәklifinin daimi artımı, uzun dövrdә ölkә valyutasının dәyәrinin xarici valyutalara nәzәrәn aşağı düşmәsinә
tәsir göstәrәcәkdir
Pul tәklifinin daimi artımı, uzun dövrdә ölkә valyutasının dәyәrinin xarici valyutalara nәzәrәn yüksәlmәsinә
tәsir göstәrәcәkdir
Pul tәklifinin müvәqqәti artımı ölkә valyutasının dәyәrinin xarici valyutalara nәzәrәn uzun müddәtli dövrdә
aşağı düşmәsinә sәbәb olacaqdır
Pul tәklifinin daimi artımı, qısa dövrdә ölkә valyutasının dәyәrinin xarici valyutalara nәzәrәn yüksәlmәsinә
tәsir göstәrәcәkdir

122 Pul tәklifinin artım sәviyyәsindә davamlı dәyişiklik

•

Dәrhal real pul tәklfinin hәcminә tәsir göstәrәrәk faizlәri aşağı salar
Uzun dövrdә tәdricәn qiymәtlәrin artımına, vә real pul tәklifinin hәcminә tәsir göstәrәrәk faizlәri artırır
Uzun dövrdә tәdricәn qiymәtlәrin artımına, vә real pul tәklifinin hәcminә tәsir göstәrәrәk faizlәri azaldar
Uzun dövrdә tәdricәn qiymәtlәrin artımına, vә nominal pul tәklifinin hәcminә tәsir göstәrәrәk faizlәri artırır
Uzun dövrdә tәdricәn qiymәtlәrin artımına, vә nominal pul tәklifinin hәcminә tәsir göstәrәrәk faizlәri azaldar

123 Pul tәklifinin dәyişmәsinin tәsirinә aid ola bilәr

•

Heç biri
Uzun dövrdә faiz dәrәcәlәri vә mәhsul istehsalı sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәcәk
Uzun dövrdә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinә
Uzun dövrdә faiz dәrәcәlәrini vә mәhsul istehsalının sәviyyәsinin dәyişmәsinә
Uzun dövrdә mәhsul istehsalının sәviyyәsinin dәyişmәsinә

124 Pul tәklifinin daimi artımı nәyә sәbәb olar

•

Heç biri
Qiymәtlәrin proporsional olaraq artımına
Qiymәtlәrin proporsional sәviyyәdәn az artımına
Qiymәtlәrin proporsional sәviyyәdәn çox artımına
Uzun dövrdә qiymәtlәrin sabit qalmasına

125 ABŞda pul tәklifinin azalmasının avro/dollar mәzәnnәsinә tәsiri

•

ABŞ pul tәklifinin azalmasının avro/dollar mәzәnnәsi üzәrindә tәsiri olmaz
Avronun dollar dәyәri yüksәlәr
Dolların avroya nәzәrәn dәyәri aşağı düşәr
ABŞ pul tәkifinin azalması faizlәrin aşağı düşmәsinә, vә dolların avroya nәzәrәn dәyәrinin yükәlmәsinә tәsir
göstәrәr
Dolların avroya nәzәrәn dәyәri yüksәlәr

126 Avrozonada pul tәklifinin azalmasının avro/dollar mәzәnnәsi üzәrindә tәsiri nә olar?

•

Avrozonada pul tәklifinin azalması faizlәrin aşağı düşmәsinә, vә avronun dollar nәzәrәn dәyәrinin
yüksәlmәsinә tәsir tәsir göstәrәr
Avronun dollara nәzәrәn dәyәri yüksәlәr
Dolların avroya nәzәrәn dәyәri yüksәlәr
Avronun dollara nәzәrәn dәyәri aşağı düşәr
Pul tәklifinin dәyişmәsinin bu mәzәnnә üzәrindә tәsiri olmaz

127 Doğru olan fikri seçin

•

ABŞda genişlәndirilmiş monetar siyasәt dolların avroya nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, Avrozonada pul
bazarında avronun mәcmu tәlәbini artıracaq
ABŞda genişlәndirilmiş monetar siyasәt dolların avroya nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, Avrozonada pul
bazarındakı tarazlığa isә tәsir göstәrmәyәcәk
ABŞda genişlәndirilmiş monetar siyasәt dolların avroya nәzәrәn dәyәrini yüksәldәcәk, Avrozonada pul
bazarında avronun tәklifini artıracaq
ABŞda genişlәndirilmiş monetar siyasәt dolların avroya nәzәrәn dәyәrini yüksәldәcәk, Avrozona pul
bazarındakı tarazlığa tәsir göstәrmәyәcәk
ABŞda genişlәndirilmiş monetar siyasәt dolların avroya nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, Avrozonada pul
bazarında avronun tәklifini artıracaq

128 Doğru fikri seçin

•

Avrozonada genişlәndirilmiş monetar siyasәt avronun dollara nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, ABŞda pul
bazarında dolların mәcmu tәlәbini artıracaq
Avrozonada genişlәndirilmiş monetar siyasәt avronun dollara nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, ABŞda pul
bazarındakı tarazlığa isә tәsir göstәrmәyәcәk
Avrozonada genişlәndirilmiş monetar siyasәt avronun dollara nәzәrәn dәyәrini yüksәldәcәk, ABŞda pul
bazarında dolların tәklifini artıracaq
Avrozonada genişlәndirilmiş monetar siyasәt avronun dollara nәzәrәn dәyәrini yüksәldәcәk, ABŞda pul
bazarındakı tarazlığa tәsir göstәrmәyәcәk
Avrozonada genişlәndirilmiş monetar siyasәt avronun dollara nәzәrәn dәyәrini aşağı salacaq, ABŞda pul
bazarında dolların tәklifini artıracaq

129 Yanlış fikri seçin

•

Hamısı doğrudur
Milli gәlirin artması faiz dәrәcәlәrinin azalmasına tәsir göstәrәcәkdir
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi ölkә valyutasının dәyәrini artıracaqdır
Faiz dәrәcәlәri artdıqca pula olan mәcmu tәlәb azalacaqdır
Pul tәklifinin hәcminin artması ölkә valyutasının dәyәrini aşağı salacaqdır

130 Doğru fikri seçin

•

Doğru fikir yoxdur
Pul tәklifinin artması ölkә valyutasını dәyәrinin yüksәlmәsinә tәsir göstәrәr
Pul tәklifinin artması ölkә valyutasını dәyәrinin aşağı düşmәsinә tәsir göstәrәr
Pul tәklifinin artması faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsinә tәsir göstәrәr
Pul tәklifinin hәcminin dәyişmәsinin valyuta mәzәnnәlәri üzәrindә tәsiri yoxdur

131 Ölkәnin pul tәklifinin hәcminin artmasının ola bilәcәk nәticәsini seçin

•

Heç biri
Ölkә valyutasının dәyәri aşağı düşәr
Ölkә valyutasının dәyәri dәyişmәz
Ölkә valyutasının dәyәri yüksәlәr
Faiz dәrәcәlәri yüksәlәr

132 Ölkәnin pul tәklifinin hәcmini azaltmasının ola bilәcәk nәticәsini seçin

•

Heç biri
Ölkә valyutasının dәyәri yüksәlәr
Ölkә valyutasının dәyәri dәyişmәz
Ölkә valyutasının dәyәri aşağı düşәr
Faiz dәrәcәlәri aşağı düşәr

133 Әgәr pul tәklifinin artıqlığı varsa, hansı baş verәr

•

İstiqrazların qiymәtlәri aşağı düşәr
Faiz dәrәclәri aşağı düşәr
Faiz dәrәclәri dәyişmәz
Faiz dәrәclәri yüksәlir
Heç biri

134 Pul tәklifinin funksiyasına aiddir

•

Heç biri
Vertikal qrafiki var, çünki verilәn qiymәtlәr şәraitindә pul tәklifinin hәcmini Mәrkәzi Bank müәyyәn edir
Horizontal qrafiki var, çünki pul tәklifini pulun tәlәbi müәyyәn edir
Horizontal qrafiki var, çünki pul tәklifini Mәrkәzi Bank müәyyәn edir
Vertkal qrafiki var, çünki pul tәklifi artdıqca faizlәr yüksәlir

135 Mәcmu pul tәlәbәnin funksiyasına L(R,Y) – aid olanı seçin

•

Heç biri
Funksiyanın qrafiki aşağıya doğru istiqamәtlәnir çünki faiz dәrәclәri aşağı düşdükcә iqtisadiyyatda pula tәlәb
artır
Funksiyanın qrafiki aşağıya doğru istiqamәtlәnir çünki faiz dәrәclәri aşağı düşdükcә iqtisadiyyatda pula tәlәb
azalır
Funskiyanın qrafiki yuxarıya doğru istiqamәlәnir çünki faiz dәrәcәlәri aşağı düşdükcә iqtisadiyyatda pula
tәlәb artır
Funksiyanın qrafiki faiz dәrәcәsini göstәrәn oxa parallel vertical düz xәttdir, çünki faiz dәrәcәlәrinin
dәyişmәsi pula olan tәlәbә tәsir göstәrmir

136 Mәcmu pul tәlәbini ifadә edәn formulanı seçin

•

Heç biri
MD=PxL(R,Y)

MD=L(R,Y)
MD=PxL(R)
MD=PxL(Y)

137 Fikirlәrdәn hansı daha doğrudur

•

Heç biri
pul tәklifinin artırlması faiz dәrәcәlәrini qısa dövrdә azaldar
Pul tәklifinin artırılması faiz dәrәcәlәrini bütün dövrlәrdә azaldar
pul tәklifinin artırılması faiz dәrәcәlәrini qısa dövrdә artırar
Pul tәklfinin artırılması faiz dәrәcәlәrini uzun dövrdә azaldar

138 Fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Pul tәklifi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri aşağı düşәr, pul tәlәbi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri yüksәlәr
Pul tәklifi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri yüksәlәr, pul tәlәbi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri aşağı düşәr
Heç biri
Pul tәklifi vә pul tәlәbi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri yüksәlәr
Pul tәklifi vә pul tәlәbi artıqlığı varsa faiz dәrәcәlәri aşağı düşәr

139 Mәcmu pul tәlәbi nәdәn asılıdır?

•

Heç biri
Hamısı
Qiymәt sәviyyәsi
Faiz dәrәcәlәri
Real milli gәlir

140 Fәrdin likvidliyә olan ehtiyacı nә zaman artar?

•

Hamısı
Fәrdin apardığı әmәliyyatların ümumi dәyәri qalxarsa
Fәrd yeni ATM kartı әldә edәrsә
Fәrdin apardığı әmәliyyatların ümumi dәyәri düşәrsә
Fәrdin istehlak tәlәbi azalarsa

141 Fәrdlәrin aktivlәrә olan tәlәbinә nә tәsir edir?

•

Heç biri
Aktivin digәr aktivlәrlә müqayisәdә gözlәnilәn gәlirliyi
Aktivlәrin likvidliyi
Aktivlәrin risklilik hәcmi
Hamısı

142 Pulun funksiyalarına hansı aiddir

•

Heç biri
Hamısı
Ölçü vahidi
Dәyәr saxlama
Ödәmә alәti

143 Amerikan vәtәndaşı Yapon maşını alır. Ödәmәni NyuYorkadakı bank hesabından çeklә edir. Bu
әmәliyyat ABŞ tәdiyyә balansında necә qeyd olunar

•

Heç biri

•

Cari hesabda debet kimi, maliyyә hesabında kredit kimi
Kapital hesablnda debet, maliyyә hesabında kredit
Kapital hesabında kredit, maliyyә hesabında debet
Cari hesabda debet, kapital hesabında kredit

144 ABŞ Argentinanın 10 000 dollar borcunu bağışlayır. ABŞ tәdiyyә balansında nece qeyd olunar
bu әmәliyyat

•

Cari hesabda, debet işarә ilә
Maliyyә hesabında, ABŞ aktiv ixracı kimi
Cari hesabda, Argentina maliyyә transferi
Maliyyә hesabında, ABŞ idxalı kimi
Cari hesabda, ABŞ aktiv ixracı kimi

145 Tәdiyyә balansının tәrkib hissәlәrini tam olaraq qeyd edin

•

Cari hesab, maliyyә hesabı vә kapital hesabı
Cari hesab, maliyyә hesabı, kapital hesabı vә balanslaşdırıcı maddәlәr
Maliyyә hesabı, kapital hesabı, balanslaşdırıcı maddәlәr
Maliyyә hesabı vә kapital hesabı
Cari hesab vә maliyyә hesabı

146 Beynәlxalq әmәliyyatlar tәdiyyә balansında necә qeyd edilir?

•

Üç dәfә, debit, kredit vә öhdәliklәr kimi
İki dәfә, hәm debit, hәm kredit kimi
Bir dәfә debit kimi
Bir dәfә ya debit ya da kredit kimi
Bir dәfә kredit kimi

147 Qapalı iqtisadiyyat üçün milli gәlir bәrabәrliyini yazın. Cistehlak, İinvestisiya,Syığlm, Tvergi,
Gdövlәt xәrclәmәsi, EX ixrac, İMdxal, CA cari hesab

•

Y=C+İ+G+İM
Y=C+İ+G
Y=C+İ+G+EX
Y=C+İ+G+CA
Y=C+S+T+CA

148 Açıq iqtisadiyyat üçün milli gәlir bәrabәrliyini yazın. Cistehlak, İinvestisiya,Syığlm, Tvergi,
Gdövlәt xәrclәmәsi, EX ixrac, İMdxal, CA cari hesab

•

Y=C+İ+G
Y=C+İ+G+CA
Y=C+S+T+CA
Y=C+İ+G+EX
Y=C+İ+G+İM

149 CA (cari hesab) bәrabәrdir

•

Heç biri
Y(C+İ+G)
YC+İ+G
Y(Cİ+G)
Y(C+İG)

150 Aşağıdakә bәrabәrlikdәn hansı daha doğrudur. CA (cari hesab), EX (ixrac), İM (idxal)

•

Heç biri
CA=EXİM
CA= İMEX
CA=EX+İM
CA=EX=İM

151 Doğru cavabı seçin

•

Heç biri
Qapalı iqtisadiyyatdan fәrqli olaraq açıq iqtisadiyyatda yığım vә investisiyanın bәrabәr olmaması
Qapalı iqtisadiyyatda yığım vә investisiyanın sәviyyәsinin bәrabәr olmaması
Açıq iqtisadiyyatda yığım vә investisiyanın sәviyyәsinin bәrabәr olması
Qapalı iqtisadiyyatdan fәrqli olaraq açıq iqtisadiyyatda yığım vә investisiyanın bәrabәr olması

152 ABŞa aid etmәk olar

•

Heç biri
Cari hesabda defisitin olmasını
Cari hesabın balanslı olmasını
Cari hesabda profsitin olmasını
Cari hesabda profsitin yoxsa defisitin olmasını müәyyәn etmәk çәtindir

153 ÜDM nәyi ölçür?

•

Heç biri
ÜMMun amortizasiyasını
Ölkә daxilindәki xidmәtlәrin sәviyyәsini
Hamısı
Ölkә daxilindә istehsalın sәviyyәsini

154 Aşağıdakılardan hansı ÜMMa daxil etmәk mümkündür?

•

Hamısı
Heç biri
İstifadә olunmuş evin satışı
Istifadә olunmuş dәrsliyin satışı
Ev tikintisindә istifadә olunmuş daşın satışı

155 Ölkәnin ümum milli mәhsulu (ÜMM) nәdir?

•

Müәyyәn dövrdә ölkә әrazisindә istehsal olunan mәhsulların bazar dәyәrinin mәcmusu
Müәyyәn dövrdә ölkәnin istehsal amillәrinin istehsal etdiyi son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәrinin
mәcmusu
Müәyyәn dövrdә ölkәnin istehsal amillәrinin istehsal etdiyi mәhsulların bazar dәyәrinin mәcmusu
Müәyyәn dövrdә ölkәnin istehsal amillәrinin istehsal etdiyi aralıq mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәrinin
mәcmusu
Müәyyәn dövrdә ölkә әrazisindә istehsal olunan son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәrinin mәcmusu

156 İnvestisiyalara mübahisәlәrin hәll edilmәsi üzrә Beynәlxalq mәrkәzin fәaliyyәt göstәrmәsinin
әsas vә başlıca mәqsәdlәri bundan ibarәtdir:

•

şirkәtlәrә kreditlәrin tәqdim edilmәsi yolu ilә inkişaf edәn ölkәlәrdә xüsusi sektorun maliyyәlәşdirilmәsi
arbitraj hüququ vә qanunvericilik mәsәlәlәri üzrә tәdqiqatların hәyata keçirilmәsi
investisiyaların yerlәşdirilmәsi üzrә şirkәtlәrә texniki vә mәslәhәt vermә xidmәtlәrin göstәrilmәsi

çıxarma vә emaledici sәnayesinә öz maliyyә vәsaitlәri hesabına investisiyaların hәyata keçirilmәsi
fәrdi investorların axtarışı vә risklәrin idarә olunmasında yardımların göstәrilmәsi

157 İnvestisiyalara mübahisәlәrin hәll edilmәsi üzrә Beynәlxalq mәrkәzin әsas vә başlıca mәqsәdlәri
bundan ibarәtdir:

•

investisiya layihәlәrin işlәnib hazırlanmasına vә hәmin layihәlәrin ölkәlәrin tәlәbatlarına uyğunluğunun tәmin
edilmәsinә yardım
ölkәlәrin hökumәtlәri vә xarici investorlar arasında yaranan ziddiyәtlәrin arbitraj qaydasında hәll edilmәsi
üzrә vasitәçilik xidmәtlәrin tәqdim olunması
inkişaf edәn ölkәlәrә xarici investisiyaların cәlb edilmәsi mәqsәdilә texniki yardımın hәyata keçirilmәsi
inkişaf edәn ölkәlәrdә istehsal sferasına yönәldilәn investisiyalara tәminatların tәqdim edilmәsi
qeyrikommersiya risklәrdәn sığortalanmanın vә tәkrar sığortalanmanın hәyata keçirilmәsi

158 İnvestisiyalara tәminat verilmәsi üzrә beynәlxalq agentliyin fәaliyyәtinin әsas vә başlıca
mәqsәdlәri bundan ibarәt deyil:

•

investisiya layihәlәrin işlәnib hazırlanmasına vә hәmin layihәlәrin ölkәlәrin tәlәbatlarına uyğunluğunun tәmin
edilmәsinә yardım
inkişaf edәn ölkәlәrdә şirkәtlәri kreditlәrin tәqdim edilmәsi yolu ilә xüsusi sektorun maliyyәlәşdirilmәsi
inkişaf edәn ölkәlәrә xarici investisiyaların cәlb edilmәsi mәqsәdilә texniki yardımın hәyata keçirilmәsi
inkişaf edәn ölkәlәrdә istehsal sferasına yönәldilәn investisiyalar üçün tәminatların tәqdim olunması
qeyrikommersiya risklәrdәn sığortalanmanın vә tәkrar sığortalanmanın hәyata keçirilmәsi

159 Aşağıda sadalananlardan ticarәt kreditini yanlış xarakterizә edәn nәdir:

•

ticarәt krediti bundan ibarәtdir ki, sahibkar әmtәә malını ödәnişin tәxirә salınması şәrti ilә әldә edir
ticarәt krediti veksel adlandırılan borc intizamı әsasında verilir
ticarәt kreditindәn daha çox әmtәә malını topdan әldә edәn alıcılar istifadә edirlәr
pәrakәndә satış zamanı ticarәt kreditindәn istifadә olunması da istisna edilmir
әmtәә malını әldә edәn sahibkar tәdarükçü ilә bağlanılmış kontrakta (müqavilәyә) uyğun olaraq, әldә olunmuş
әmtәә malının dәyәrini әmtәә şәklindә tәqdim edilmiş kreditә görә hesablanan faizlәrin müәyyәn müddәt
әrzindә ödәnilmәsi şәrti ilә ona (tәdarükçüyә) qaytarılmasını öhdәsinә götürür

160 İqtisadi mühitin xarici dәyişilәn makroiqtisadi faktorlara aid deyil:

•

kapital әmtәәlәrin idxalatixracat azadlığı dәrәcәsi
vergi qoyuluşu sәviyyәsi
dünya bazarlarındakı konyunktura
xarici ticarәt vә tәdiyyә balanslarının vәziyyәti
valyuta mәzәnnәlәri

161 İqtisadi mühitin daxili dәyişilәn makroiqtisadi faktorlara aid deyil:

•

vergi qoyuluşu sәviyyәsi
xarici ticarәt vә tәdiyyә balansların vәziyyәti
daxili milli mәhsul vә capital qoyuluşların dimanikası
inflyasiya vә işsizlik sәviyyәsi
kreditlәrin әldә edilmәsinin mümkünlüyü vә asanlığı

162 Xarici borc kapitalının cәlb olunması vә qızıl valyuta ehtiyatları hesabına ödәniş balansının mәnfi
qalığının sistematik olaraq örtülmәsi:

•

istehsalçı böhranı
ödәniş balansının böhranı
alıcılıq qabiliyyәtinin böhranı

likvidliyin böhranı
valyuta böhranı

163 Hansı dövrdә tsiklik işsizlik < 0 olur?

•

durğunluq vә canlanma dövründә
canlanma vә yüksәliş dövründә
yüksәliş vә tәnәzzül dövründә
tәnәzzül vә canlanma dövründә
tәnәzzül vә durğunluq dövründә

164 Hansı dövrdә tsiklik işsizlik > 0 olur?

•

hamısı düzdür
tәnәzzül dövründә
canlanma dövründә
depressiya dövründә
yüksәliş dövründә

165 İqtisadi artım nәdә ifadә olunur?

•

neft hasilatının artımında
real ÜMMin artım tempindә
әmәk haqqının artımında
ÜMMin dәyәrindә
ÜMMin mütlәq artımında

166 İqtisadi artımın optimal mәqsәdi:

•

bütün әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
geniş tәkrar istehsalın sabit artım tempi
milli iqtisadiyyatın inkişafı
müәssisәlәrin inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı

167 Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil:

•

artan resursların sәmәrәli bölgüsü
intensiv artım
texniki tәrәqqi
әsas kapitalın hәcmi
tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti

168 İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var?

•

ekstensiv tip
ekstensiv vә intensiv tipi
sabit inkiєaf tipi
sürәtli inkiєaf tipi
intensiv tip

169 J.B.Seyin “Bazarlar qanunu”nun әsas mahiyyәti nәdir?

•

әmtәәlәrin dәyәri yalnız alıcılar tәrәfindәn tәnzimlәnir
daxili bazarlarda xaricidәki kimi mәhsulllar mәhsullarla alınır
alıcı әmtәәnin satıcısına tәkcә әmәk haqqını deyil, hәm dә mәnfәәti ödәmәlidir

”bütün alınanlar satılıb vә bütün satılanlar alınıb”
әmtәәlәrin bazar qiymәti tәlәb vә tәklifin tәsiri altında әmәlә gәlir

170 J.B.Seyin xidmәtlәrindәn biri ondan ibarәtdir ki:

•

D.Rikardonun qәbul etmәdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul edirdi
sәrvәtin mәnbәyini millәtin istehsal potensialında görmüşdür
satış problemini iqtisadi nәzәriyyәnin mәrkәzinә qoymuşdur
әhalinin sayının dәyişmәsi qanunauyğunluqlarını öyrәnәn ilk adam olmuşdur
D.Rikardonun qәbul etdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul etmirdi

171 D.Rikardoya görә:

•

fәhlә vә torpaq mülkiyyәtçilәri bütün şәraitlәrdә ictimai sәrvәtin artmasında maraqlıdır
iqtisadi inkişafla gәlirin bölgüsü arasında çox sıx әlaqә vardır
renta qiymәt ilә әmәk haqqı vә mәnfәәtin fәrqidir
әgәr mәnfәәt vә әmәk haqqı qiymәtә münasibәtә görә birincidirsә, renta isә ona münasıbәtdә ikincidir
hәqiqi sәrvәtin hәr cür artımı onda tәtbiq olunan әmәyin miqdarının hәr cür artımı, dolayısı torpaqdan әldә
olunan rentanın yüksәlmәsinә gәtirib çıxarır

172 D.Rikardo vergiqoyma mәsәlәsini nә ilә әlaqәdә öyrәnmişdi:

•

әmәkdәyәr nәzәriyyәsi ilә
gәlir bölgüsü ilә
mәhsul istehsalının hәcmi ilә
kapital yığımı ilә
pulun miqdar nәzәriyyәsi ilә

173 A.Smitin әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ziddiyyәti ondadır ki:

•

O dәyәrin mәnbәyini, qızıl, gümüş vә digәr qiymәtli metallar istehsalına sәrf olunan konkret әmәyi, ümumi
әmәk kimi vermişdir
O әmәklә kapital arasındakı mübadilә prosesini vә әmtәәlәrin reallaşmasında әmәlә gәlәn gәlirlәrin tәhlilini
әmәkdәyәr mövqeyindә apara bilmәmişdir
O dәyәrin mütlәq vә nisbi formada olduğunu göstәrmişdir
O bölgünün cәmiyyәtin maddi sәrvәtinin artması üçün daha әlverişli sosial şәraitin yaratdığını duymuşdur
O dәyәrin bilavasitә mәnbәyini yalnız bir müәyyәn konkret әmәk olduğunu göstәrmişdir

174 A.Smit dәyәrin ölçüsü kimi nәyi әsas götürmüşdü:

•

nemәtin iqtisadi faydalılığını
әmtәәnin istehsalı üçün zәruri olan iş vaxtını
pis istehsal şәraitindә әmtәә istehsalına sәrf olunan iş vaxtı ilә
bütün cәmiyyәtin tәlәbatı ilә bu tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn әmәyin miqdarı arasındakı nisbәt kimi
әmtәә istehsalına sәrf olunan iqtisadi mәsrәflәrlәri

175 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı fiziokratları xarakterizә edir:

•

Onlar siyasi iqtisada hәm pozitiv vә hәm dә normativ elm kimi baxmışlar
Onlar xalis mәhsula vergi qoyulmasının tәrәfdarı olmuşlar
Onlar iqtisadi hadisәlәrә vә hәr bir tәdbirә cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin vә millәtin sәrvәtinin inkişafı
nöqteyinәzәrdan yanaşmışlar
Onlar bir tәrәfdәn iqtisadi hadisә vә proseslәrә analitik yanaşmış,digәr tәrәfdәn tәsviredicilik etmişlәr
Onlar iqtisadiyyatın insanların iradәsindәn asılı olmayan obyektiv qanunların fәaliyyәt göstәrdiyi bir sistem
olması haqqında tәlim işlәyib hazırlamışlar

176 Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi:

•

әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi
“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq
statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları
cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac
idxalixracın tarazlığı

177 Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә mәnfi saldo göstәrir ki:

•

ölkә xarici investisiyalardan imtina edir
ölkәdә xarici investisiyalar artmışdır
ölkә xarici investisiyaları planlaşdırır
ölkәdә xarici investisiyalar azalmışdır
ölkәnin xarici investisiyalardan әldә etdiyi gәlir

178 Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә müsbәt saldo göstәrir ki:

•

ölkәni xaricdәn alacağı kredit faizi tәmin etmir
ölkә xarici ölkәlәrdә investisiyaların artırıb
ölkә xarici ölkәyә investisiya qoyuluşunu azaldıb
ölkә xarici investisiya qoyuduşunu planlaşdırır
ölkә xarici ölkәyә verilәcәk kredit faizini artırır

179 Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:

•

“ford mustanq” modeli
“mәcmu tәlәbmәcmu tәklif” modeli
“gәlirlәrxәrclәr” modeli
İSLM modeli
ADAS modeli

180 ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

•

yığım deflyatoru
ÜDM deflyatoru
mәcmu gәlir deflyatoru
ÜMM deflyatoru
qiymәt deflyatoru

181 Ümumi daxil mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

•

istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә
bazar qiymәtlәri ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehlakçı qiymәtlәri ilә

182 İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt:

•

investisiya riski
multiplikator
qiymәt indeksi
akselerator
gәlirin ümumi sәviyyәsi

183 Mәcmu tәklif nәyin dәyәridir?

•

düzgün cavab yoxdur
satışa tәqdim edilәn bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin
ümumi daxili mәhsulun
ümumi ictimai mәhsulun
yalnız B vә C cavabları düzgündür

184 Aşağıdakılardan valyuta mәzәnnәsinә tәsir edәn amillәrә aid olmayan hansıdır?

•

valyuta bazarlarının fәaliyyәti vә valyuta möhtәkirlik әmәliyyatları
ölkәdә adambaşına düşәn ÜDMin sәviyyәsi
müxtәlif ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrindәki fәrq
valyuta siyasәti
tәdiyyә balansının vәziyyәti

185 Aşağıdakılardan hansı valyuta tәnzimlәmәsi vә valyuta nәzarәtinin әsas prinsiplәrinә aid deyil?

•

valyuta tәnzimlәmәsi vә valyuta nәzarәti sisteminin vahidliyi
valyuta münasibәtlәri iştirakçılarının hüquq bәrabәrliyinin tәmin edilmәsi
valyuta tәnzimlәmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtinin reallaşdırılmasında iqtisadi vasitәlәrin prioritetliyi
rezident vә qeyri rezidentlәr valyuta әmәliyyatlarını hәyata keçirәrkәn iqtisadi maraq vә hüquqlarının dövlәt
tәrәfindәn müdafiәsi
dövlәt vә onun orqanlarının rezident vә qeyri rezidentlәrin valyuta әmәliyyatlarına yersiz müdaxilәsinә yol
verilmәmәsi

186 Ticarәt siyasәtinin alәtlәri necә tәtbiq edilir?

•

qoşma vasitәlәrlә
qanunvericilik normaları vasitәsi ilә
dolayı vasitәlәrlә
birbaşa vasitәlәrlә
qoşma vasitәlәrlә

187 Ticarәt rejimi aşağıdakıları ehtiva etmir

•

ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsünün imkanlarından daha çox faydalanması
xarici mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin formalaşması
milli mәhsul vә xidmәtlәrin xarici bazarlara buraxılması üçün, tәtbiq edilәn tәdbirlәr kompleksidir
mal vә xidmәtlәrin daxili bazara buraxılmasının tәnzimlәnmәsi
ölkәnin beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sisteminә sәmәrәli qoşulması

188 Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn hansı
uzunmüddәtli deyil?

•

Ölkәnin ixrac kvotası
Faiz dәrәcәsi
ÜMMun uzunmüddәtli artım tempi
Ölkәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi
Ölkәnin dünya ticarәtindә vә xarici investisiyalarda yeri vә rolu

189 Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn hansı
ortamüddәtli deyil?

•

Heç biri
ölkәdә daxili qiymәtlәrin artması sürәti, faiz dәrәcәsi
uzunmüddәtli kapitalın hәrәkәti balansı

ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti
dövlәt maliyyәsinin vәziyyәti, ölkәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;

190 Dünya valyuta bazarında valyuta mәzәnnәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn hansı
qısamüddәtli deyil?

•

faiz dәrәcәsi
hökumәtin vә bankların müdaxilәsi
qeyridәqiq mәlumatlar
әsasәn psixoloji amillәr
bankirlәrin, valyuta vasitәçilәrinin fikirlәri

191 Ölkәnin xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi ÜDMin tәqribәn neçә faizi hәddindә olduqda, onun
açıq iqtisadiyyata malik olduğunu demәk olar?

•

1 – 3%;
20 – 25 %
5 – 10%
3 – 5%
10 – 15%

192 Valyuta mәhdudiyyәtinin komponentlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

ölkәdaxili valyuta әmәliyyatları üzәrindә birbaşa dövlәt nәzarәti
valyuta idxalının mәhdudlaşdırılması
milli valyutanın dövriyyәyә buraxılması
valyuta ixracının mәhdudlaşdırılması
regional valyuta әmәliyyatları üzәrindә birbaşa dövlәt nәzarәti

193 Azad iqtisadi zonaların ayrıayrı növlәrini birlәşdirәn ümumi cәhәt hansıdır?

•

onların hamısından selektiv vergi tutmaq
onların hamısında müxtәlif növ güzәştlәrin tәtbiq edilmәsi
onların hamısının adada yerlәşmәsi
onların hamısının vergilәrdәn azad olması
onların hamısının müstәqil dövlәt olması

194 Azad iqtisadi zonada tәtbiq edilәn inzibati güzәştlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulmur?

•

Heç biri
gömrük rüsumlarının lәğv edilmәsi
müxtәlif mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
müәssisә vә firmaların qeydiyyatı prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi
azad iqtisadi zonada çalışan işçi qüvvәsinin qonşu bölgәlәrә gedişgәlişinә mәhdudiyyәtlәrin aradan
qaldırılması

195 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması üçün aşağıdakılardan hansı zәmin yaradan zәruri şәrtlәr
sırasına daxil deyil?

•

Heç biri
sosial müavinәtlәrin verilmәsi, iqtisadi proseslәrin dövlәt tәrәfindәn sәrt tәnzimlәnmәsi
ümumi siyasi sabitlik
әlverişli coğrafi vәziyyәt, daha әlverişli infrastrukturanın mövcudluğu
nisbәtәn ucuz, lakin yüksәk ixtisaslı işçi qüvvәsinin olması

196 Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının әsas mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?

•

xarici ticarәtin hәcmini artırmaq
proteksionizm siyasәtini reallaşdırmaq
sәnaye ixracına maraq yaratmaq vә bunun әsasında valyuta vәsaiti әldә etmәk
mәşğulluğun artmasına nail olmaq
hәmin zonadan yeni tәsәrrüfatçılıq metodları tәcrübәsini yaymaqda istifadә etmәk

197 Rezidentlәrin vә qeyrirezidentlәrin valyuta vә ya digәr valyuta dәyәrlilәri ilә әmәliyyatlarının
qanunvericilik vә inzibatçılıq yolu ilә qadağan edilmәsi vә ya reqlamentlәşdirilmәsi necә adlanır?

•

Valyuta saldosu
Valyuta razılaşması
Valyuta mәhdudiyyәtlәri
Valyuta kursu
Valyuta pariteti

198 Gömrük rüsumlarının müxtәlif dәrәcәlәrinin, bu vә ya başqa ölkә ilә, xarici ticarәtdә әmtәә
tәsnifatına uyğun sistemlәşdirilmiş siyahısı necә adlanır?

•

Gömrük dövriyyәsi.
Gömrük tarifi
Gömrük sistemi
Gömrük rejimi
Gömrük Mәcәllәsi

199 Ölçü vahidinә görә, pul hәcmi ilә müәyyәnlәşdirilәn rüsumlar necә adlanır

•

Preferensial rüsumlar
Xüsusi rüsumlar
Advalor rüsumlar
Konvensiya rüsumları
Muxtar rüsumlar

200 Әmtәәnin dәyәrinә görә faizlә hesablanan rüsumlar necә adlanır?

•

Birdәfәlik rüsum
Advalor rüsumlar
Muxtar rüsumlar
Konvensiya rüsumları
Preferensial rüsumlar

201 Biri birinә qarşılıqlı ticarәt rejimi müәyyәnlәşdirәn ölkәlәr arasında tәtbiq olunan rüsumlar necә
adlanır?

•

Birdәfәlik rüsum
Konvensiya rüsumları
Muxtar rüsumlar
Advalor rüsumlar
Preferensial rüsumlar

202 Tәdiyә balansının tәnzimlәnmәsindә hansı metoddan istifadә edilmir?

•

Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
İnflyasiya
Deflyasiya
Mübadilә mәzәnnәsinin dәyişdirilmәsi

Mәrkәzi Bankın faiz dәrәcәsinin dәyişdirilmәsi

203 Ölkәnin bütün rezidentlәrinin müәyyәn tәqvim dövrü әrzindә qalan dünya ilә bütün iqtisadi
münasibәtlәrinin, әlaqәlәrinin vә sövdәlәşmәlәrinin maliyyә yekunlarını әks etdirәn ikiqat qeyd
olunma prinsipi ilә qurulmuş matris cәdvәli necә adlanır?

•

Xarici ticarәt saldosu
Tәdiyә balansı
Makroiqtisadi İnkişaf Planı
Dövlәt Büdcәsi
Xarici ticarәt balansı

204 “Tәdiyә balansı” bir termin kimi ilk dәfә hansı iqtisadşı tәrәfindәn dövriyyәyә daxil edilmişdir?

•

Milton Fridmen
Con Stüart Mill
Vasiliy Leontyev
Leon Valras
David Rikardo

205 Gömrük birliyinin yaradılmasından dәrhal sonra onun bilavasitә nәticәsi kimi meydana gәlәn
iqtisadi nәticәlәr necә adlanır?

•

Azad iqtisadi zona
Statik effektlәr
Zaman laqı
Makroiqtisadi effektlәr
Dinamik effektlәr

206 Gömrük birliyinin funksiya göstәrmәsinin daaha sonrakı mәrhәlәlәrindә meydana gәlәn iqtisadi
nәticәlәr necә adlanır?

•

Multiplikator effekti.
Dinamik effektlәr
Zaman laqı
Makroiqtisadi effektlәr
Statik effektlәr

207 Ölkәlәrin Avrozonaya daxil edilmәsi üçün hazırda tәlәb olunan meyarlar sırasına aşağıdakılardan
hansı daxil deyil?

•

Uzunmüddәtli faiz stavkaları әn aşağı inflyasiya sәviyyәsinә malik olan üç üzv ölkәnin orta göstәricisini 2%
dәn artıq keçmәmәlidir
ÜDMin artım tempi 10%dәn az olmamalıdır
Dövlәt büdcәsinin kәsiri ÜDMin 3%dәn çox olmamalıdır
Dövlәt borcu ÜDMin 60%dәn çox olmamalıdır
İnflyasiya sәviyyәsi Avropa Birliyinә daxil olan ölkәlәrdәn әn aşağı inflyasiya sәviyyәsinә malik olan üç üzv
ölkәnin orta inflyasiya sәviyyәsini 1,5%i keçmәmәlidir

208 Xarici ticarәtә dair bütün nәzәriyyәlәri birlәşdirәn әn ümumi mülahizәlәrdәn biri hansıdır:

•

Xarici ticarәt mütlәq dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir
Xarici ticarәt bütövlükdә ümumi rifahı yaxşılaşdırır
Xarici ticarәt yalnız qonşu ölkәlәrlә aparılmalıdır
İqtisadiyyatın inkişafı xarici ticarәtdәn asılı deyil
Xarici ticarәtin saldosu mütlәq müsbәt olmalıdır

209 Ölkәnin xarici iqtisadi әlaqәlәrinin masştabının, strukturunun vә xarakterinin kәmiyyәt vә
keyfiyyәt tәrәflәri öz әksini nәdә tapır?

•

Ticarәtin nomenklaturasında
Tәdiyә balansında
Maliyyә hesabatında
Dövlәt büdcәsindә
Gömrük hesabatında

210 Bir ölkәnin digәr ölkәlәr münasibәtdә pul tәlәblәri vә öhdәliklәrini, gәlirlәrini vә ödәmәlәrini әks
etdirәn hesabat necә adlanır?

•

Beynәlxalq likvidlik
Beynәlxalq hesablar balansı
Beynәlxalq kredit hesabı
Ticarәt balansı
Beynәlxalq öhdәliklәr

211 Beynәlxalq likvidliyin strukturuna aşağıdakı komponentlәrdәn hansı aid deyil?

•

XİHdә olan hesablar
ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatları
rәsmi qızıl ehtiyatları
dövriyyәdәki pul kütlәsi
BVFdә ehtiyat mövqe

212 Ölkә vә ya ölkәlәr qrupunun özlәrinin qısamüddәtli xarici öhdәliklәrini yolverilәn ödәmә
vasitәlәri ilә tәmin etmәk imkanları necә adlanır?

•

Beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtlilik
Beynәlxalq hesablaşma
Beynәlxalq ehtiyatlar
Beynәlxalq borclanma
Beynәlxalq likvidlik

213 Valyuta mәhdudiyyәtlәri növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

xarici valyutanın vә digәr valyuta dәyәrlilәrinin dövlәtin әlindә tәmәrküzlәşmәsi
valyuta blokadası
xarici valyutanın sәrbәst alqısatqısına qadağa
liberal valyuta siyasәti
beynәlxalq ödәmәlәrin, kapital hәrәkәtinin, gәlirin repatriasiyasının, qızıl vә qiymәtli kağızların hәrәkәtinin
tәnzimlәnmәsi

214 Valyuta mәzәnnәsinin sәviyyәsinә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn dövlәt tәdbirlәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

valyuta dәhlizinin tәtbiqi
proteksionist tәdbirlәr
valyuta müdaxilәlәri
diskont siyasәt
valyuta sferasının liberallaşdırılması.

215 Müasir valyuta bazarları üçün aşağıdakı xüsusiyәtlәrdәn hansı xarakterik deyil?
İştirakçıların qlobal әhatәsi

•

Bağlanan sazişlәrin ümumi kütlәsindә transsәrhәd әmәliyyatların üstünlük tәşkil etmәsi
Әmәliyyatların hәcminin artması
Әmәliyyatların hәcminin kәskin azalması
Valyuta әmәliyyatlarında ABŞ dollarının üstünlük tәşkil etmәsi

216 İnkişaf etmiş әsas ölkәlәrdә valyuta bazarlarının meydana gәlmәsi sәbәblәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

•

әlaqәlәri sadәlәşdirәn rabitә vasitәlәrinin inkişafı
beynәlxalq hesablaşmaların kredit vasitәlәrinin geniş yayılması
banklar arasında müxbir münasibәtlәrin qurulması
cari hesablar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәrinin olmaması
barter әmәliyyatlarının hәcminin artması.

217 İnkişaf etmiş әsas ölkәlәrdә valyuta bazarlarının meydana gәlmәsi sәbәblәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil?

•

bank kapitalının yüksәk dәrәcәdә tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin müntәzәm inkişafı;
beynәlxalq hesablaşmaların kredit vasitәlәrinin geniş yayılması
dünya valyuta sisteminin formalaşması, banklar arasında müxbir münasibәtlәrin qurulması
bu ölkәlәrdә maliyyә böhranlarının baş vermәsi

218 Valyuta bazarının konyukturu aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

•

әmtәә vә xidmәtlәrә görә xarici valyuta әldә etmiş vә hәmin valyutanı realizә etmәyә çalışan ixracatçılardan
xarici valyutaya olan tәlәb vә tәklifdәn; dividendlәrin ödәnilmәsi, borcların, kreditlәrin geri qaytarılması üzrә
öhdәliklәri olan fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn
fraxta, yüklәrin sığorta edilmәsinә, broker vә bank komissiyalarına görә valyuta әldә etmiş ticarәt
şirkәtlәrindәn, sığorta cәmiyyәtlәrindәn vә banklardan
әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәmәlәri hәyata keçirmәli olan vә buna görә dә xarici valyuta almağa çalışan
idxalatçılardan
işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyasından

219 Valyuta bazarına çıxarkәn iqtisadi subyektlәrin mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?

•

valyuta siyasәtinin hәyata keçirilmәsi (mәrkәzi banklar, xәzinәdarlıqlar), valyuta vә kredit risqlәrindәn
sığorta;
beynәlxalq hesablaşmaların fasilәsiz hәyata keçirilmәsi (müәssisәlәr, bankların müştәrilәri);
xarici valyuta ehtiyatlarının strukturunun diversifikasiyası vә onların artırılması (kommersiya, mәrkәzi
banklar);
әmtәә vә xidmәtlәrin ixracının tәşkili
valyuta mәzәnnәlәrindә vә müxtәlif borc öhdәliklәri üzrә faiz dәrәcәlәrindә olan fәrqlәr formasında gәlirin
әldә edilmәsi (müәssisәlәr, kommersiya bankları);

220 Xarici valyutanın vә müxtәlif valyuta dәyәrlilәrinin alqısatqısı üzrә әmәliyyatlar nәticәsindә
yaranmış sabit iqtisadi vә tәşkilati münasibәtlәr sistemi necә adlanır?

•

Valyuta dәhlizi
Valyuta klirinqi
Valyuta tәnzimlәnmәsi
Valyuta bazarı
Qiymәtli kağızlar bazarı

221 Valyuta mәzәnnәsi beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә hansı tәsiri göstәrmir?

•

valyuta mәzәnnәsi ölkәnin iqtisadi vәziyyәtinә birbaşa tәsir göstәrir vә bu da özünü xüsusilә tәdiyә balansının
vәziyyәtindә göstәrir
valyuta mәzәnnәsi hәr hansı bir ölkәnin istehsalçılarına әmtәәnin istehsal xәrclәrinin dünya qiymәtlәri ilә
müqayisә etmәyә imkan verir vә buna görә dә, xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsi zamanı orientir
rolunu oynayır
iqtisadi fәaliyyәtin maliyyә nәzticәlәrini proqnozlaşdırmağa imkan verir
valyuta mәzәnnәsi dünya istehsalının nәticәlәrinin ölkәlәr arasında yenidәn bölgüsünә tәsir göstәrir
Valyuta mәzәnnәsi subsidiyaların verilmәsinә şәrait yaradır

222 Valyuta mәzәnnәsi aşağıdakı amillәrdәn hansından birbaşa asılı deyil?

•

valyuta bazarının konyukturası
valyutaya etibarın dәrәcәsi
valyutaların alıcılıq qabiliyyәti
beynәlxalq ödәmәlәrin güclәnmәsi vә ya zәiflәmәsi
ölkәdәki vergi yükü

223 Valyuta mәzәnnәsi aşağıdakı amillәrdәn hansından birbaşa asılı deyil?

•

faiz dәrәclәrinin sәviyyәsi;
sosial tәminatın sәviyyәsi
inflyasiyanın sәviyyәsi vә inflyasiya gözlәntilәri
ölkәnin makroiqtisadi göstәricilәri
ölkәnin tәdiyә balansının vәziyyәti

224 Valyuta әmәliyyatlarının növlәrinә görә hansı valyuta mövcud deyil?

•

Klirinq valyutası
Françayzinq valyutası
Ödәmә valyutası
Müqavilә qiymәtinin valyutası
Kredit valyutası

225 Statusuna görә valyutaların aşağıdakı növlәrindәn hansı mövcud deyil?

•

regional (avro)
qapalı
xarici (digәr ölkәlәrin valyutalarında ifadә olunmuş әskinaslar, monetlәr vә tәlәblәr, digәr ölkәlәrin
әrazilәrindә qanuni ödәmә vasitәlәri);
milli (ölkәnin qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş pul vahidi, buraxıldığı ölkәnin әrazisindә qanuni ödәmә
vasitәsi);
beynәlxalq şәrti (XİH)

226 Avrozona ölkәlәrindә hansı tarixdә milli valyutalarla bütün hesablaşmalar dayandırıldı vә avro
İqtisadi vә Valyuta Birliyi çәrçivәsindә yeganә qanuni ödәmә vasitәsi oldu?

•

2004cü il yanvarın 1dәn
2002ci il iyulun 1dәn
2000ci il mayın 10dan
1999cu il yanvarın 15dәn
2003cü il dekabrın 25dәn

227 Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә ixracatçı üçün valyuta riski nәdәn ibarәtdir?

•

xarici valyutanın qiymәtinin aşağı düşmәsindәn
milli valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasından

xarici bazarlarda әmtәәlәrin qiymәtlәrinin qalxmasından
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsindәn
ixrac olunan mallara tәlәbatın artmasından

228 Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә idxalçı üçün valyuta riski nәdәn ibarәtdir?

•

ixraca tәlәbin artmasından
milli valyutanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsindәn
әmtәәlәrin qiymәtlәrinin daxili bazarda qalxmasından
milli valyutanın mәzәnnәsinin qalxmasından
xarici valyutanın qiymәtinin aşağı düşmәsindәn

229 Xarici iqtisadi fәaliyyәtdә valyuta risklәrini mәhdudlaşdıran maliyyә әmәliyyatlarına hansı aid
deyil?

•

idxalçılar vә ixracatçılar tәrәfindәn öz milli banklarından müәyyәn güzәştlәrin әldә edilmәsi
ixracatçılar tәrәfindәn dempinq qiymәtlәrinin tәtbiqi
әmәliyyatların sığortalanması
qiymәtlәrin milli valyutada fiksasiyası
idxalın vә ixracın risklәrinin qarşılıqlı uzlaşdırılması

230 Hökumәt ölkәnin qızılvalyuta ehtiyyatlarını artırmaq istәyir. Buna nәyin hesabına nail olmaq
olar?

•

vergi dәrәcәlәrini artırmaqla
ixracı artırmaqla
xaricdәn qızıl almaqla
idxalı artırmaqla
daxili bazarı liberallaşdırmaqla

231 Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq rәqabәtdәn qorunması, o cümlәdәn daxili bazarın qorunması, yerli
istehsalın stimullaşdırılması mәqsәdilә ölkәyә idxal olunan mal vә xidmәtlәrә daha yüksәk gömrük
rüsum vә vergilәrini tәtbiq etmәklә dövlәtin apardığı siyasәt necә adlanır?

•

françayzinq
proteksionizm
liberalizm
dempinq
faktorinq

232 Beynәlxalq likvidlik hansı funksiyanı yerinә yetirmir?

•

Regional ödәmә vasitәsi
Ixracın stimullaşdırılması vasitәsi
Beynәlxalq ödәmә vasitәsi
Likvid ehtiyatların formalaşdırılması vasitәsi
Valyuta müdaxilәsi vasitәsi

233 Beynәlxalq likvidliyin strukturuna hansı komponent aid deyil?

•

XİHdә olan hesablar
Ölkәnin xarici borcunun miqdarı
Rәsmi qızıl ehtiyatları
Ölkәnin rәsmi valyuta ehtiyatları
BVFdә ehtiyat mövqe

234 Hәr bir xarici valyuta üzrә tәlәb vә öhdәliklәrin nisbәti necә adlanır?

•

Valyuta likvidliyi
Valyuta mövqeyi
Valyuta pariteti
Valyuta mәzәnnәsi
Valyuta dönәrliliyi

235 Müәyyәn bir ölkәnin pul vahidinin digәr ölkәnin pul vahidindә vә ya beynәlxalq hesablaşma
valyuta vahidlәrindә ifadә edilmiş qiymәti necә adlanır?

•

Valyuta mәzәnnәsi
Valyuta sabitliyi
Valyuta mövqeyi
Valyuta balansı
Valyuta pariteti

236 Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş iki valyuta arasında olan nisbәt necә adlanır?

•

Valyuta likvidliyi
Valyuta pariteti
Valyuta saldosu
Valyuta mәzәnnәsi
Valyuta dönәrliliyi

237 Ehtiyat valyutanın tәyinatına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә xidmәt göstәrilmәsi
A. Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә dövriyyә vasitәsi rolunu oynaması.
Beynәlxalq ehtiyat vasitәsi
Beynәlxalq tәdiyә vasitәsi
Valyuta müdaxilәlәrinin hәyata keçirilmәsi vasitәsi

238 Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tәrkib hissәsidir?

•

Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri
Ölkәnin valyuta münasibәtlәrini tәnzimlәyәn vә ona xidmәt göstәrәn milli orqanlar
Beynәlxalq valyuta bazarları vә dünya qızıl bazarı rejimi
Valyutamaliyyә münasibәtlәrini tәnzimlәyәn dövlәtlәrarası tәşkilatlar;
Valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri

239 Dünya valyuta sisteminin әsas elementlәri sırasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı rejimi
Beynәlxalq hesablaşmaların formaları
Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluluğu
Rәsmi qızılvalyuta ehtiyatlarının tәrkibi
Milli valyutanın pariteti vә valyuta mәzәnnәsinin formalaşması mexanizmi

240 Dünya valyuta sisteminin әsas elementlәri sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Beynәlxalq hesablaşmaların formaları
Milli valyuta bazarının tәnzimlәnmәsi mexanizmi
Valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi
Milli vә kollektiv ehtiyat valyuta vahidlәri

Valyutaların qarşılıqlı dönәrlilik şәrtlәri

241 Aşağıdakılardan hansı milli valyuta sisteminin tәrkib hissәsi deyil?

•

Valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluluğu
Beynәlxalq ehtiyat valyuta
Milli valyutanın dönәrlilik şәrtlәri
Milli pul vahidi;
Rәsmi qızıl valyuta ehtiyatlarının tәrkibi

242 Milli tәsәrrüfatlar arasında ödәmә vә hesablaşma әmәliyyatlarını müәyyәn edәn pul
münasibәtlәrinin mәcmusu necә adlanır?

•

Beynәlxalq kredit sistemi;
Beynәlxalq valyuta münasibәtlәri
Beynәlxalq maliyyә institutu
Beynәlxalq ödәniş sistemi
A. Beynәkxalq Hesablaşmalar Bankı

243 XVIII vә XIX әsrlәrdәki beynәlxalq iqtisadiyyat nәzәriyyәlәri

•

inkişaf etmiş ölkәlәrin ticarәt siyasәtinә uyğun gәlmir
bugünkü müasir beynәlxalq iqtisadiyyata yüksәk sәviyyәdә uyğun gәlir
müasir riyazi әsaslı nәzәriyyәlәr tәrәfindәn o qәdәr dә anlaşılmır
hazırki siyasi analizә uyğun deyil
hamısı

244 Dünya iqtisadiyyatları onların illik adambaşına düşәn gәlir sәviyyәsinә görә 4 әsas hissәyә
bölünür. Bunlardan düzgün olmayanını seçin

•

aşağı orta gәlirli
orta gәlir
yüksәk gәlir
aşağı gәlir
yüksәk orta gәlirli

245 Qazaxıstanın pul vahidi hansıdır

•

tәngә
rubl
frank
manat
yien

246 Siz Parisә sәyahәt edirsiz vә turist kimi günorta yemәyi üçün 100$ kredit kart ilә ödәniş edir. Bu
ödәniş tәdiyyә balansında necә hesablanılır?

•

heç biri
maliyyә hesabı, ABŞ aktivlәr ixracı
cari hesab, ABŞ mal ixracı
cari hesab, Fransız xidmәt idxalı
maliyyә hesabı, ABŞ aktiv idxalı

247 Açıq iqtisadiyyatda, milli qәnaәt Sp bәrabәrdir

•

I + CA  (G  T)

•

I + CA + (G  T)
I  CA  (G  T)
I  CA + (G  T)
I + CA + (G + T)

248 Qapalı iqtisadiyyatda, milli qәnaәt Sp bәrabәrdir

•

I + (G  T) + C
I + (G  T)
I + (G + T)
I  (G  T)
I  (G + T)

249 İnvestisiya adәtәn

•

heç biri
istehlaka nәzәrәn dәyişkәndir
istehlaka nәzәrәn ümumi milli mәhsulun әn böyük komponentidir
istehlaka nәzәrәn az dәyişkәndir
istehlak qәdәr dәyişkәndir

250 2006cı ildә ABŞın

•

2006cı il hesabatına әsasәn müәyyәn etmәk çәtindir
cari hesabında kәsr var idi
cari hesabda balans var idi
cari hesabda artıqlıq var idi
heç biri

251 Ümumi milli mәhsul bu göstәricini ölçmәyi nәzәrdә tutur

•

milli valyutanın dәyәrsizlәşmәsini
ölkәnin sәrhәdlәri daxilindә istehsalın hәcmi
xaricilәrdәn olan birtәrәfli transferlәr
ölkәnin sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәqdim olunan xidmәtlәrin hәcmi
hamısı

252 ABŞ özünün ümumi milli mәhsulu ilә әlaqәdar hesabat vermәyә nә zaman başladı

•

1998.0
1991
1921.0
1941
1935.0

253 Ümumi milli mәhsulun әn böyük komponenti hansıdır

•

hamısı
istehlak
ticarәt
investisiya
hökumәt xәrclәri

254 Bir çox makro iqtisadçılara görә

•

hamısı

•

ümumi milli gәlir vә umumi milli mәhsul eynidir
ümumi milli mәhsul ümumi milli gәliri üstәlәyir
ümumilli gәlir umumilli mәhsulu üstәlәyir
ümumilli mәhsul umumi milli gәlirdәn daha vacibdir

255 Yerli bazar uğursuzluqları arqumenti xüsusәn hansı nәzәriyyәnin hissәsidir

•

heç biri
ikinci әn yaxşı
üçüncü әn yaxşı
birinci әn yaxşı vә ya optimal
azad ticarәt üçün effektivlik halı

256 Bugün ABŞın proteksionist siyasәti әsasәn bu sahәyә istiqamәtlәnir

•

heç biri
intensivәmәk sәnayelәrinә
kompyuter intensiv sәnaye sahәsi
yüksәk texnologiya sәnayelәrindә
kapitalintensiv sәnayelәri

257 Bir çox inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün xasdır

•

qәnaәt vә investisiya sәviyyәlәri böyükdür
kәnd tәsәrrüfatl malları vә xammal materialları yerli istehsalın böyük bir hissәsini tәşkil edir
hamısı
yerli işçilәrarasında mәhsuldarlıq böyükdür
hava çirklәnmәsi az sәviyyәdәdir

258 Hansı tәşkilat beynәlxalq ticarәt mübahisәlәrinin hәll olunması prosedurlarını müәyyәn edir

•

AİB
DTT
DB
BVF
Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

259 DTT hansı raundun çoxtәrәfli ticarәt danışıqları әsasında yaranmışdır

•

Sidney raundu
Uruqvay raundu
NAFTA raundu
Tokio raundu
London raundu

260 Dünya Ticarәt Tәşkilatı hansı tәşkilat әsasında formalaşmışdır

•

heç biri
QATT
BMT
BVF
DB

261 Median voter nәzәriyyәsi

•

ABŞ da geniş formada tәtbiq olunmayıb

•

ticarәt siyasәti mәsәlәsindә yaxşı işlәmir
qәrәzli tarif dәrәcәlәrindә nәticәyә çalışır
ticarәt siyasәti mәsәlәsindә yaxşı işlәyir
hamısı

262 Hansı nәzәriyyә millәtlәr arasındakı sәrvәt bәrabәrsizliklәrini yaxşı izah edir

•

hәr hansı bir insan nәzarәtindәn kәnarda olan amillәr
hökümәt institutları
korrupsiya sәviyyәsi
tәbii seçmә
heç biri

263 Hansı hadisә 1997 Asiya maliyyә böhranına sәbәb oldu

•

İndoneziyanın öz borclarını ödәyә bilmәmәsi
Tailandın valyutasının devalvasiya olması
Malayziya valyutasının devalvasiya olması
İndonesiyanın valyutasının devalvasiya olması
Tailandın öz borclarını ödәyә bilmәmәsi

264 Bunlardan hansı borc maliyyәlәşmәsinә aiddir

•

birbaşa investisiya
istiqraz, bank, rәsmi maliyyә
istiqraz, bank vә portfel maliyyәsi
istiqraz vә bank maliyyәsi
xarici birbaşa vә portfel investisiya

265 2013cü ilә nәzәrәn inkişaf etmiş ölkәlәrin dünyanın qalan hissәsinә olan borcu nә qәdәr böyük
olmuşdur

•

20 trilyon dollar
7 trilyon dollar
350 milyard dollar
350 milyon dollar
3.5 trilyon dollar

266 Bunlardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xüsusiyyәtlәrinә aiddir

•

aşağı inflyasiya
güclü kredit institutları
cari balansda kәsir vә aşağı milli qanaәt
yüksәk milli qanaәt
hamısı

267 Bir çox inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr çalışırlar ki

•

informasiya yoxdur
kapital hәrәkәtinә nәzarәt edә bilsin
19601970ci illәrdә nәzarәt etmәk indi isә liberallaşdırmaq
kapitalın hәrәkәtini liberallaşdıra bilsin
19601970ci illәrdә liberallaşdırmaq indi isә nәzarәt etmәk

268 Bu ölkәlәrdәn hansının 1960cı ildәn bәri böyük artım dәrәcәsi var

•

Zimbabve
Cәnubi Koreya
Seneqal
ABŞ
Kolumbiya

269 Dünya gәlir bölgüsünü necә tәsvir edә bilәrdiz

•

kifayәt qәdәr bәrabәr
daimi qeyribәrabәr
heç biri
müvәqqәti qeyribәrabәr
tamamilә gözlәnilmәz

270 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әsas problemi nәdir

•

hamısı
yoxsulluq
tәbii resurslar
korrupsiya
fonda bazarları

271 Müharibәdәn sonrakı dövrdә kasıb ölkәlәr böyüdü

•

ilk olaraq sürәtli daha sonra isә yavaş artdı
xüsusi bir tendensiya halı tapılmayıb
yavaş
sürәtlә
eyni qaldı

272 Müharibәdәn sonrakı dövrdә sәnaye ölkәlәrinin yaşayış standartlarındakı nöqsanlar

•

heç biri
azaldı
eyni qaldı
artdı
itdi

273 19602010cu illәrdә ABŞ iqtisadiyyatı tәxminәn neçә faiz böyüdü

•

0.04
2.1 %
0.01
3%
0.05

274 Riçard Baldvinin hesablamasına әsasәn avro öz istifadәçilәrinin ticarәt sәviyyәsini

•

50 faizdәn çox qaldırır
yalnız 9 faiz qaldırır
yalnız 30 faiz qaldırır
yalnız 5 faiz qaldırır
yalnız 12 faiz qaldırır

275 Avropa daxilindә әmәk mobilliyinin әsas baryeri nәdir

•

Avropa ölkәlәrinin tam mәşğulluğu
dil vә mәdәniyyәtdәki fәrqlәr
coğrafi yerlәşmә baxımından fiziki baryerlәr
nәqliyyat çatışmamazlığı
hamısı

276 Ölkәnin pul ilә birgә iqtisadi inteqrasiyasının sәviyyәsini yaxşı ölçmәk üçün

•

heç biri
ticarrәt ilә valyuta әrazisi arasındakı әlaqә hansı ki әmәk vә kapital miqrasiya edә bilәr
DD vә GG xәtlәrinin kәsişmәsi
ölkәnin qiymәt sәviyyәsi
iqrisadi siyasәtlәrin uyğunluğu

277 Avropa Monetar Sisteminә qoşulmaq üçün ölkәnin mütlәq şәkildә

•

dövlәt sektorundakı kәsir 0 faiz olmalıdır
dövlәt sektorundakı kәsirlәr ölkәnin ümumi ÜDMnun 3 faizindәn çox olmalı deyil
dövlәt sektorundakı kәsirlәr ölkәnin ümumi ÜDMnun 1 faizindәn çox olmalı deyil
dövlәt sektorundakı kәsirlәr ölkәnin ümumi ÜDMnun 4 faizindәn çox olmalı deyil
dövlәt sektorundakı kәsirlәr ölkәnin ümumi ÜDMnun 2 faizindәn çox olmalı deyil

278 Proteksionist siyasәt әn çox hansı sahәlәrdә tәmәrküzlәşir

•

neft sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatl vә geyim sәnayesi
maliyyә sektorunda
yüksәk texnologiya sәnayelәrindә
hamısı

279 Bunlardan hansı idxal olunan mәhsulun dәyәrinin sabit faizini göstәrir

•

hamısı
ad valorem tarifi
nominal tarif
spesifik tarif
effektiv müdafiә tariflәri

280 Beynәlxalq ticarәtdә qiymәt diskriminasiyasının әn әrtaq forması hansıdır

•

ixrac subsidiyaları
dempinq
istehsal boykotları
qeyritarif baryerlәri
heç biri

281 Spesifik faktorlar modelindә hansı faktor spesifik olaraq әhәmiyyәt kәsb edir

•

texnologiya
torpaq
parça
әmәk
әrzaq

282 Spesisifik faktorlar modelindә әmәk necә müәyyәn edilib

•

dәyişkәn faktor kimi
mobil faktor kimi
sabit faktor kimi
spesifik faktor kimi
intensiv faktor kimi

283 Spesifik faktorlar modeli kimlәr tәrәfdәn inkişaf etdirilib

•

Paul Krugman
Paul Samuelson vә Ronald Jones
Riçard Nikson vә Robert Kennedy
Adam Smit vә David Rikardo
heç biri

284 Rikardo modelindә müqayisәli üstünlük hansı sәbәbdәn yaranır

•

heç biri
әmәk mәhsuldarlığındakı müxtәlifliklәr
miqyas iqtisadiyyatı
siyasi tәzyiq
milli valyutanın devalvasiya etmәsi

285 Birlәşmiş Krallı nә zaman Avronu qәbul etmәyinә qәrar vermişdir

•

2005.0
2002.0
1999
2008.0
Birlәşmiş Krallıq Avronu qәbul etmәyib

286 Avropa Mәrkәzi Bankının әsas mәrkәzi hansı şәhәrdә yerlәşir

•

Milan
Frankfurt
Roma
Berlin
Zaqreb

287 2014cü ilin 1 yanvar statistikasına görә Avropa Birliyindә neçә ölkә var?

•

29.0
18
22.0
20
25.0

288 Avropa Monetar Sistemi nә qәdәr istehlakçı üçün valyuta әrazisi yaratdl

•

200 milyon istehlakçı
300 milyon istehlakçı
250 milyon istehlakçı
500 milyon istehlakçı
1 milyarda yaxın istehlakçı

289 Düzgün olanı seçin

•

heç biri
Heçdә bütün Qәrbi Avropa ölkәlәri Avropa Monetar Sisteminin üzvlәridir
Bütün Qәrbi Avropa ölkәlәri Avropa Monetar Sisteminin üzvlәridir
Bütün Avropa ölkәlәri Avropa Monetar Sisteminin üzvlәridir
1999cu ilin yanvar ayında 20 ölkә Avropa Monetar sisteminә üzv olmuşdur

290 2007ci il Avqust ayındakı maliyyә böhranına nә sәbәb olmuşdur

•

texnoloji istiqrazlar
ABŞ ipoteka bazarı
ABŞ istiqraz bazarları
İraqdakı müharibә
heç biri

291 Ofşor banklar hansı tәşkilatlarda yer ala bilәr

•

hamısı
xarici banklar
subsidiya bankları
kommersiya bankları
agentlik ofislәri, subsidiya bankları, xarici banklar

292 Yerli ölkәnin xaricdә biznes mәqsәdiylәı fәaliyyәt göstәrәn bankı necә adlanır

•

heç biri
ofşor banklar
beynәlxalq banklar
İsveçrә bankları
yerli banklar

293 Hansı bank tәşkilatları xarici biznesә rәhbәrlik edir

•

kommersiya bankları
vasitәçi ofislәr, subsidia bankları, xarici filiallar
mәrkәzi banklar
korporasiyalar
dövlәt әhәmiyyәtli tәşkilatlar

294 Beynәlxalq kapital bazarlarında әn çox intervensiya әmәliyyatına cәlb olunan institut hansıdır

•

korporasiyalar
mәrkәzi banklar
slğorta tәşkilatları
bank olmayan maliyyә tәşkilatları
kommersiya bankları

295 Avrovalyutanın әsas ticarәt mәrkәzi

•

Frankfurt
London
Berlin
Çikaqo
Paris

296 Qızıl standartlar dövründә ölkәlәr nәzarәt edir

•

beynәlxalq ticarәtdә risklәrdәn müdafiә olunmağı
yerli hәdәflәrә yönәlәn monetar siyasәt
xarici kapital yerdәyişmәlәrini
dәyişkәn valyuta mәzәnnәsini
hamısı

297 Beynәlxalq kapital bazarlarını tәsvir etmәk üçün әn yaxşı cümlә

•

heç biri
müxtәlif ölkә rezidentlәrinin aktivlәr üzәrindәn ticarәt etdiyi bazar
aksiyaların mübadilә olunduğu bazarlar
istiqrazların mübadilә olunduğu bazarlar
daşınmaz әmlak mübadilәsinin olduğu bazar

298 Sabit mәzәnnә rejimini indiki dünyada uzun müddәtli dövrdә saxlamaq mümkündürmü

•

keçmişdәkinә nisbәtәn spekulyativ hücumlara daha hәssasdır
xüsusi hallarda mümkündür әgәr ciddi kapital yoxlamaları olarsa
üstünlük verilir
faktiki olaraq mümkün deyil
heç biri

299 Әgәr yerli ölkә daimi fiskal genişlәnmә siyasәtini davam etdirәrsә o zaman bunlardan hansı baş
tutmaz

•

heç biri
Cari hesablar balansı artar
yerli ölkәnin istehsalı artar
yerli ölkәdә valyuta mәzәnnәlәri artar
yerli ölkәnin istehsalı azalar

300 Fiskal genişlәnmә nәdir

•

hökümәt xәrclәrini azaldır
mәcmu tәlәbi stimullaşdırır vә istehsalın artımına sәbәb olur
mәcmu tәlәbi stimullaşdırır vә istehsalın azalmasına sәbәb olur
mәcmu tәlәbi azaldır vә istehsalın azalmasına sәbәb olur
mәcmu tәlәbi azaldır vә istehsalın artmasına sәbәb olur

301 Sabit valyuta mәzәnnәlәri sistemindә

•

heç biri
monetar siyasәt әn effektiv siyasәt deyil
monetar vә fiskal siyasәt әn effektiv siyasәt hesab olunmurlar
fiskal siyasәt әn effektiv siyasәt deyil
monetar vә fiskal siyasәt hәr biri effektiv siyasәt hesab olunurlar

302 Dönәrli valyuta o valyuta hesab olunur ki rahat formada

•

yerli aktivlәrlә mübadilә edilә bilәn
xarici valyutalara mübadilә edilә bilәn
yalnız gümüşlә mübadilә edilә bilәn
milli valyuta ilә mübadilә edilә bilәn
yalnız mislә mübadilә edilә bilәn

303 Qızıl standart dövrü

•

18141865ci illәr dövründә olmuşdur
birinci dünya müharibәsinә qәdәr mövcud idi
19541970ci illәrdә
1ci vә 2ci dünya müharibәlәri dövründә olmuşdur
heç biri

304 Qızıl standartlar dövründә

•

daimi artıqlıq mümkün deyil
daimi artıqlıq mümkündür
heç biri
daimi defisit mümkün deyil
daimi defisit mümkündür

305 18701914cü illәrdә Qızıl Standartlar erasında

•

İstambul beynәlxalq monetar sistemin әsas mәrkәzi idi
London beynәlxalq monetar sistemin әsas mәrkәzi idi
Paris beynәlxalq monetar sistemin әsas mәrkәzi idi
Tokio beynәlxalq monetar sistemin әsas mәrkәzi idi
Berlin beynәlxalq monetar sistemin әsas mәrkәzi idi

306 Mәrkәzi banklar adәtәn pul bazarlarında intervensiya әmәliyyatları hәyata keçirirlәr. Bu
әmәliyyat necә adlanır?

•

dәyişkәn üzәn
üzәn idarә olunan
pul müharibәlәri
valyuta mәzәnnәlәrinin tәyinatı
heç biri

307 Merkantilistlәrә görә

•

qızıl milli sәrvәtin yeganә mәnbәyidir
gümüş vә qızıl milli sәrvәtin әsası hesab olunurdu
qızıl vә gümüş milli sәrvәt üçün vacib deyil
heç biri
gümüş milli sәrvәtin yeganә mәnbәy idi

308 Kapital uçuşu

•

itkilәri azaldır
ehtiyatları azaldır vә devalvasiyaya gәtirib çıxardır
yalnız devalvasiya üçün münbit şәrait yaradır
ehtiyatları artırır
devalvasiya şәrait yaratmır

309 Nәyә görә bәzәn ölkәlәr öz valyutalarını devalvasiya edirlәr

•

devalvasiya yalnız xarici ehtiyatları artırır
devalvasiya cari hesabı inkişaf etdirir mәrәzi bank tәrәfindәn saxlanılan xarici ehtiyatları artırır
devalvasiya yerli xidmәtlәri xarici xidmәtlәrә nisbәtәn daha bahalı edir
devalvasiya yerli mәhsulları xarici mәhsullara nisbәtәn daha bahalı edir

hamısı

310 Sabit mәzәnnә şәraiti altında hansı variant daha düzgündür

•

hamısı
Devalvasiya istehsalda artıma sәbәb olar
Devalvasiyanın istehsalatda heç biri tәsiri olmaz
Devalvasiya istehsalda azalmaya sәbәb ola bilәr
Devalvasiya istehsalatda artıma amma rәsmi ehtiyatlarda azalmaya sәbәb ola bilәr

311 Sabit mәzәnnә şәraiti altında hansı variant daha düzgündür

•

heç bir dәyişiklik olmaz
Fiskal siyasәt istehsala, mәşğulluğa vә xarici ehtiyatlara tәsir göstәrәr
Fiskal siyasәt yalnız istehsala tәsir göstәrә bilәr
fiskal siyasәt yalnız mәşğulluğa tәsir göstәrәr
Fiskal siyasәt yalnız xarici ehtiyatlara tәsir göstәrә bilәr

312 Sabit mәzәnnә şәraiti altında hansı variant daha düzgündür

•

monetar siyasәt xarici ehtiyatlara tәsir göstәrә bilmәz
monetar siyasәt yalnız xarici ehtiyatlara tәsir göstәrәr
monetar siyasәt yalnız mәşğulluğa tәsir göstәrәr
monetar siyasәt yalnız istehsala tәsir göstәrәr
monetar siyasәt yalnız pul tәklifinә tәsir göstәrә bilәr

313 Ölkәnin valyutası devalvasiya olduğu zaman nә baş verәr

•

istehsal artar pul tәklifi azalar
istehsal vә pul tәklifi artar
pul tәklifi azalar
istehsal azalar
istehsal azalar pul tәklifi artar

314 Sabit valyuta mәzәnnәlәri altında fiskal genişlәnmәnin daimi effekti nәdir

•

valyuta mәzәnnәsi artacaq
valyuta mәzәnnәsi azalacaq
pul tәklifi azalacaq
heç bir dәyişiklik olmayacaq
istehsal azalacaq

315 Mәrkәzi bankların beynәlxalq ehtiyatları ibarәtdir

•

hamısı
xarici aktivlәr vә qızıl
qızıl vә gümüş
qızıl
yerli ativlәr vә bahalı metalları

316 Bunlardan hansı regional valyuda idarә edilmәsinә aiddir

•

hamısı
mәzәnnә ittifaqları
kommersiya ticarәti üztә sazişlәr
azad ticarәt zonaları

valyuta kartel birliklәri

317 Mәrkәzi Bank pul bazarlarında intervensiya әmәliyyatları edirlәr. Bu fәaliyyәt necә adlanır

•

heç biri
idarә olunan üzәn
valyuta müharibәlәri
valyuta mәzәnnәlәrinin tәyinatı
sabit mәzәnnә

318 Real valyuta mәzәnnәsindәki artım

•

heç biri
idxalı daha baha edir
idxalın dәyәrinә tәsir etmir
idxalı daha ucuz edir
ixracın dәyәrini sabit saxlayır

319 Xarici valyuta bazarlarının mәrkәzindә olan әsas tәşkilat

•

bank olmayan maliyyә tәşkilatları
kommersiya bankları
mәrkәzi banklar
korporasiyalar
fәrdi şirkәtlәr

320 Bunlardan hansı maliyyә törәmәlәrinә aid deyil

•

forvardlar
opsionlar
istiqrazlar
fyuçers
heç biri

321 Xarici valyua ticarәtinin әn çox baş verdiyi şәhәr

•

Ankara
London
Nyu York
Tokio
Frankfurt

322 Yaponiya pul vahidi

•

real
Yen
Dollar
Avro
Funt

323 İlk dәfә 1989cu ildә hansı mәrәzi bank tәrәfindәn hәdәflәnmiş inflyasiya dәrәcәsi baş tutdu

•

Böyük Britaniya
Yeni Zelandiya
ABŞ
Kanada

Yaponiya

324 Aşağıda qeyd olunan ölkәlәrdәn hansı inflyasiya hәdәflәrini elan edib

•

Nepal
Kanada
Yaponiya
Meksika
ABŞ

325 Zimbabvedә, hökumәt hiperinflyasiyanın qarşısını necә alıb

•

böyü hәcmdә borclanmaya getdi
xarici valyutaya keçid, hansı ki durumu nisbәtәn sabitlәşdirdi
gümüş/qızıl standartlarına geri döndü
daxili pul artmını kәskin şәkildә azaltdı
yeni valyuta çap etdi

326 Pul tәklifindәki daimi artımdan sonra

•

hamısı
qısa müddәtli dövrdә mәzәnnә dәrәcәsi artıb
uzun müddәtli dövrdә mәzәnnә dәrәcәsi artıb
qısa müddәtli dövrdә mәzәnnә dәrәcәsi azalıb
mәzәnnә dәrәcәsi sabit qalır

327 Әn tәhlükәli inflyasiya vәziyyәti harada baş verib

•

Qәrbi Avropa 1980ci illәr
Zimbabve 2008ci il
Şәrqi Avropa 1990cı illәr
Çili 2012ci il
Almaniya 2013cü il

328 inflyasiyanınyüksәk hәddi olub idarә edilmәsi olduqca çәtin olan forması hansıdır

•

devalvasiya
hiperinflyasiya
staqflyasiya
superinflyasiya
deflyasiya

329 Pul tәklifinin artım tempindәki dәyişiklik

•

heç biri
uzun müddәtli dövdrdә neyral olmamasına ehtiyac var
qısa müddәtli dövrdә neytral olur
iqtisadiyyatın real istehsalına tәsir edәr
qısa müddәtli dövrdә neytral olmağına ehtiyac var

330 Pul tәklifnin sәviyyәsinin dәyişmәsi nәticәsindә

•

real istehsala uzun müddәtli dövrdә heç bir tәsir etmәsәdә amma faiz dәrәcәsinә tәsir edә bilәr
real istehsal vә faiz dәrәcәlәrinin dәyәrlәrinә heç bir tәsir etmәz
real istehsal vә faiz dәrәcәlәrinin dәyәrini uzun müddәtli dövrdә azaldar
real istehsal vә faiz dәrәcәlәrinin dәyәrini uzun müddәtli dövrdә artırar

faiz dәrәcәsinә uzun müddәtli dövrdә heç bir tәsir etmәsәdә amma real istehsala tәsir edә bilәr

331 Ölkәnin pul tәklifindәki daimi artım nәyә sәbәb ola bilәr

•

hamısı
qiymәt sәviyyәsinin proporsional artımına sәbәb ola bilәr
qiymәt sәviyyәsindә daha az proporsional artıma sәbәb ola bilәr
qiymәt sәviyyәsindә daha çox proporsional artıma sәbәb ola bilәr
uzun müddәtli tarazlıqda qiymәt sәviyyәsinin sabitliyini azaldar

332 Ölkәnin pul tәklifindәki azalma nәyә sәbәb ola bilәr

•

heç biri
onun valyutası xarici valyuta bazarında dәyәr qazanar
onun valyutasına xarici valyuta bazarında heç bir tәsir olmaz
onun valyutası xarici valyuta bazarında dәyәrdәn düşәr
xarici valyuta bazarındakı digәr valyutalara tәsir edәr

333 Әgәr artıq pul tәklifi olarsa o zaman

•

pul tәklifi tarazlığa doğru gedәr
faiz dәrәcәlәri aşağı düşәr
faiz dәrәclәri sabit qalar
faiz dәrәcәlәri artar
heç biri

334 Pul üçün mәcmu tәlәb hansı düstur ilә müәyyәn olunur

•

Md = R × L(R, P)
Md = P × L(R,Y)
Md = P × Y(R, L)
Md = L × P(R,Y)
Md = R × L(P,Y)

335 Aqreqatlaşmış pul nәdәn asılıdır

•

heç biri
faiz dәrәcәsi, qiymәt sәviyyәsi, real milli gәlir
milli gәlir
faiz dәrәcәsi
qiymәr sәviyyәsi

336 Pulun xidmәtlәrinә aid olmayanını seçin

•

ödәniş vasitәsi
qiymәtli metalın sabit miqdarı üçün geri alınan bir simvol
dәyәr ölçüsü
yüksәk likvidli aktiv
dövriyyә vasitәsi

337 Valyutalar arasındakı mәzәnnә dәrәcәsi asılıdır

•

heç biri
hәmin valyutalarda olan depozitlәr üzәrindә vә gözlәnilәn gәlәcәk mәzәnnә dәrәcәlәri üzәrindә faiz dәcәlәri
qazana bilәr
milli istehsaldan

gözlәnilәn gәlәcәk mәzәnnә dәrәcәsindәn
idxal gәlirlәrindәn

338 Nә zamanki dolların nominal faiz dәrәcәsi _____, pul tәlәbi _____, vә ümumi qiymәt sәviyyәsi

•

artar, artar, azalar
artar, azalar, artar
azalar, azalar, azalar
artar, artar, artar
azalar, azalar, artar

339 Azad ticarәt vә qloballaşma ümümәn inanır ki

•

iqtisadi inkişaflarda bәrabәrlәşmәlәrә gәtirib çıxaracaq
dünya mühitindә deqredasiyaya sәbәb olacaq
hamısı
dünyanın iqtisadi zәnginliyindә heç bir dәyişikliyә sәbәb olmayacaq
hәr bir ölkәyә öz mәdәniyyәtlәrini әn yaxşı formada qorumalarına kömәk edәcәk

340 Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәr ticarәt sazişlәrinә әmәk standartlarının daxil olmasına qarşıdır çünki

•

öz işçilәrinin әmәk haqqılarını artırmaq istәmirlәr
onlar inanırlar ki bu mәsәlә onların daha zәngin bazarlara ixrac etmәk bacarıqlarını limitlәndirәcәk
çoxmillәtli korporasiyalar onları idarә edәcәk
onlar inanırlar ki bu sәbәb onların milli suverenliyindә itkilәrә sәbәb olacaq
hamısı

341 Bugünkü dünya bazarlarında kasıb inkişaf etmәdә olan ölkәlәr ixracatda әn çox etibar etdiklәri
mәhsullar

•

yüksәk texnoloji mәhsullar
istehsal olunmuş mәhsullar
mineral mәhsullar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
heç biri

342 BranderSpenser modeli nәyin varlığını qeyd edir

•

xarici texnoloji firmalarda tәbii üstünlülәri
qeyrirәqabәtli bazarlarda mövcud olan artıq gәlirlәr, vә ya icarәlәr
yüksәk rәqabәtli bazarda artıq gәlirlәri
tәyyarә sәnayelәrini
hamısı

343 BranderSpenser modeli müәyyәn sәnaye sahәlәrindәki bazar uğursuzluqlarını nә ilә izah edir

•

hamısı
mәhdud rәqabәt
riskli dağıdıcı rәqabәt
haqsız rәqabәt
artıq gәlirlәrin olmaması ilә

344 Ölkәlәr arasındakı faiz dәrәcәlәrindәki müxtәliflik asılıdır
heç biri

•

•

gözlәnilәn inflyasiya dәrәcәlәrindәki müxtәliflikdәn vә real valyuta dәrәcәlәrindәki gözlәnilәn
dәyişikliklәrdәn
gözlәnilәn inflyasiya dәrәcәlәrindәki müxtәlifliklәrdәn
real valyuta dәrәclәrindә gözlәnilәn dәyişikliklәrdәki müxtәlifliklәrdәn
nә real valyuta faizlәrindәki dәyişikliklәrdәn nә dә inflyasiyada gözlәnilәn dәyişikliklәrdәn

345 Bu nәzәriyyәlәrdәn hansı "Kasıb ölkәlәrdә qiymәt dәrәcәlәrinin niyә aşağı olmasını izah edir"

•

BhagwatiKravisLipsey vә GoldbergKnetter
BhagwatiKravisLipsey vә BalassaSamuelson
yalnız BalassaSamuelson
yalnız BhagwatiKravisLipsey
yalnız GoldbergKnetter

346 Qısa müddәtdә

•

yerli pul tәklifi azaldığı zaman faiz dәrәcәsi heç zaman artmır
yerli pul tәklifi azaldığı zaman faiz dәrәcәlәri arta bilәr
yerli pul tәklifi azaldığı zaman faiz dәrәcәsi sabit qala bilәr
yerli pul tәklifi azaldığı zaman faiz dәrәcәsi azala bilәr
yerli pul tәklifinin azalma faizi ilә faiz dәrәcәsinin artımı eyni proporsiyada olar

347 Dünya Ticarәt Tәşilatı danışıqları adәtәn ticarәt mәhdudiyyәtlәrindә neçә istiqamәtә yönәlirlәr

•

5.0
3.0
4.0
2.0
1.0

348 Valyuta koridoru nәdir

•

heç biri
Valyuta kursunun tәyin olunmuş tәrәddüdlәrinin mәhdudiyyәtlәri
alışsatış kursu arasında olan fәrqdir
marjanın satış kursuna faiz nisbәtidir
üzәn mәzәnnә әsasında formalaşan mәzәnnәdir

349 Monetar siyasәti hansı orqan hәyata keçirir

•

Hesablama Palatası
Mәrkәzi Bank
Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә nazirliyi

350 Xarici valyuta bazarları iştirakçılarına aiddir

•

mәrkәzi banklar
hamısı
bank olmayan maliyyә institutları
kommersiya bankları
korporasiyalar

351 İxracdan daha az gәlir әld olunan iqtisadiyyata aiddir

•

ticarәt balansı < 0
hamısı
ixrac < idxal
İstehsal < yerli xәrclәr
cari < 0

352 İxracdan daha çox gәlir әldә olunan iqtisadiyyata aiddir

•

ticarәt balansı > 0
hamısı
ixrac > idxal
istehsal > yerli xәrcrlәr
cari > 0

353 Xalis xarici sәrvәtin azaldığı sistemә daxil olanını seçin

•

ixrac < idxal
hamısı
cari < 0
ticarәt balansı < 0
İstehsal < yerli xәrclәr

354 Xalis xarici sәrvәtin artdığı sistemә daxil olanını seçin

•

ticarәt balansı > 0
istehsal > yerli xәrcrlәr
ixrac > idxal
hamısı
cari > 0

355 Milli Hesablar Sisteminә daxil olmayanı seçin

•

istehlak
cari hesablar balansı
valyuta
dövlәt satınalmaları
investisiya

356 Milli Hesablar Sisteminә daxil olanları seçin

•

investisiya
dövlәt satınalmaları
cari hesablar balansı
istehlak
hamısı

357 Alıcılıq qabiliyyәti pariteti altәnda hansı bәrabәrlik doğrudur

•

E$/E = PUS + PE
E$/E = PE/PES
E$/P = PUS/PE
E$/E = PUS  PE
E$/E = PUS/PE

358 HekşerOhlin modelindә qәrәzli artım necә baş verir

•

heç biri
texnoloji inkişaf
qiymәtlәrdәki artım
istehsalın bir faktorunun inkişafı
istehlakçıların zövqlәri

359 İstehsal imkanları hәddi nәyi ifadә edir

•

Ölkәnin sonsuz istehsalını ifadә edir
heç biri
hamısı
Ölkәnin nә qәdәr idxaldan asılı olduğunu ifadә edir
İqtisadiyyatın istehsal edә bilәcәyi malların mümkün kombinasiyalarını göstәrir

360 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Әgәr iqtisadiyyatda toplam әmәk yalnız şәrab istehsalına cәlb olunsa, o zaman
nәticә necә olacaq

•

500 qallon şәrab istehsal olunacaq
heç biri
100 qallon şәrab istehsal olunacaq
1500 qallon şәrab istehsal olunacaq
1000 qallon şәrab istehsal olunacaq

361 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Әgәr iqtisadiyyatda toplam әmәk yalnız pendir istehsalına cәlb olunsa, o zaman
nәticә necә olacaq

•

heç biri
2000 pound pendir istehsal olunacaq
500 pound pendir istehsal olunacaq
1000 pound pendir istehsal olunacaq
hamısı

362 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Bu zaman, ümumi istehsalda toplam әmәk sәrfiyyatı nә qәdәr olacaq

•

(1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
hamısı doğrudur
(1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
(2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
(2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şәrab miqdarı)

363 Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsindәn fәrqli olaraq, müqayisәli üstünlüyün ölkәlәrә verdiyi әsas
müsbәt tәrәf nәdәn ibarәtdir

•

Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı yalnız kiçik ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı heç biri ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edә bilmir
heç biri
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı yalnız böyük ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı hәr iki ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir

364 Rikardo modelindә әsas göstәrici kimi nә göstәrilir

•

heç biri
hamısı
Ölkәnin bütün mәhsullar üzrә mütlәq üstünlüyә sahib olması
Ölkәnin heç bir mәhsul üzrә müqayisәli üstünlüyә sahib olmaması
Ölkәnin bir mәhsulun istehsalında digәr ölkәdәn nә qәdәr üstünlüyә sahib olması

365 David Rikardo Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini nә zaman iqtisadi elmindә irәli sürmüşdür

•

18ci әsrdә
20ci әsrdә
21ci әsrdә
17ci әsrdә
19cu әsrdә

366 İki ölkәnin biri inkişaf etmiş, digәri isә zәif inkişaf etmiş ölkәdirsә, o zaman onların ticarәt
münasibәtlәrindә hansı ölkә bütün mәhsullar üzrә mütlәq üstünlüyә sahib olacaq

•

heç biri
hamısı
İnkişaf etmiş ölkә
Hәm inkişaf etmiş ölkә, hәm dә zәif inkişaf etmiş ölkә
Zәif inkişaf etmiş ölkә

367 Rikardo modelinә әsasәn hansı ölkә müqayisәli üstünlüyә sahib olur

•

heç biri
Digәr ölkәyә nisbәtdә әmәk mәhsuldarlığı aşağı olan ölkә
Digәr ölkәyә nisbәtdә әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olan ölkә
Әmәyin mobilliyi aşağı olan ölkә
Әmәyin mobilliyi yüksәk olan ölkә

368 Rikardo modelinә әsasәn, çox kiçik bir ölkә çox böyük bir ölkә ilә ticarәt edirsә, o zaman nәticә
necә olacaq

•

Yalnız böyük ölkә qazanclar әldә edәcәk
Hәr iki ölkә ticarәtdәn böyük itkilәrlә üzlәşәcәklәr
Kiçik ölkәdә iqtisadi rifah aşağı düşәcәk
Böyük ölkәdә iqtisadi rifah aşağı düşәcәk
Kiçik ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edәcәk

369 İngiltәrәnin bir iş günü әrzindә 80 metr parça, 40 litr şәrab istehsal edir. Portuqaliya isә bir iş
günü әrzindә 10 metr parça vә 20 litr şәrab istehsalı edir. Müqayisәli isehsal nәzәriyyәsinә görә bu
ölkәlәrdәn hansı parça, hansı isә şәrab istehsalı üzrә ixtisaslaşacaqlar.

•

İngiltәrә  parça, Portuqaliya isә şәrab üzrә
İngilәtәrә hәr iki mәhsul növü üzrә
heç biri
Portuqaliya  parça, İngiltәrә isә şәrab üzrә
Portuqaliya hәr iki mәhsul növü üzrә

370 Rikardo modelindә әmәk yeganә fakator olaraq tәqdim edildiyi üçün, o zaman bu modeldә
istehsal olunan iki mәhsul növünә tәklif necә müәyyәnlәşir

•

Әmәyin daha mәhsuldar sahәyә hәrәkәti ilә
Әmәyin daima sabit әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә
Әmәyin daha az әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә
heç biri
Әmәyin daha çox әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә

371 İqtisadiyyatın toplam әmәk tәklifi nә ilә işarә olunur

•

A ilә
W ilә
Q ilә
L ilә
C ilә

372 Rikardo modelindә istehsal imkanları hәddi nәyә görә düz xәttlә ifadә olunur

•

Yalnız torpaq faktoru nәzәrә alındığı üçün
Yalnız kapital faktoru nәzәrә alındığı üçün
İstehsal faktorları nәzәrә alınmadığı üçün
Üç istehsal faktoru nәzәrә alındığı üçün
Yalnız әmәk faktoru nәzәrә alındığı üçün

373 Rikardo modelindә istehsaldakı limitlәr isә hansıı bәrabәrsizliklә müәyyәn edilir

•

(L/aLC) / (L*/a*LW )
aLCQC + aLWQW = L
aLCQC + aLWQW < L
aLC/a*LC < aLW/a*LW
aLC/aLW < a*LC/a*LW

374 Rikardo modelinin beynәlxalq ticarәtdәki rolunu izah etmәk üçün neçә faktorlu iqtisadiyyat fәrz
edilir

•

Yalnız torpaq faktorunun mövcud olduğu iqtisadiyyat
2 faktorlu iqtisadiyyat
Doğru cavab yoxdur.
3 faktorlu iqtisadiyyat
Tәk faktorlu iqtisadiyyat

375 Rikardo modelindә istehsal imkanları hәddi düz xәttlә ifadә olunduğu zaman

•

1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn kontant (sabitdir ) ola bilmәz
heç biri
hamısı
1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn daima dәyişәndir
1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn kontantdır (sabitdir)

376 Rikardo modeli nәyi ifadә edir

•

İki ölkә arasındakı ticarәt ölkәlәrindәn birinә fayda gәtirir, digәrinә isә ziyan vurur
İki ölkә arasındakı ticarәt bütün hallarda hәr iki ölkәyә qazanc gәtirir
Hәr bir ölkә özünün müqayisәli üstün olduğu mәhsulu ixrac etdiyi zaman, iki ölkә arasındakı ticarәt hәr iki
ölkәyә fayda gәtiti
hamısı doğrudur
İki ölkә arasındakı ticarәt yalnız ölkәnin birinin mütlәq üstünlüyә sahib olduğu halda mümkündür

377 Müqayisәli Üstünlüklәr nәzәriyyәsi ilә әlaqәli olaraq Ticarәtdәn qazanclar әsasәn nәdәn asılıdır

•

Ticarәt olunan mәhsullarının sayının ticarәt partnyorlarının sayından çox olmasından
Göstәrilәnlәrin hamısından
Heç biri
Ticarәt olunan mәhsullarının sayının ticarәt partnyorlarının sayından az olmasından
Ticarәt partnyorların texnoloji olaraq birbirindәn fәrqlәnmәsindәn

378 Rikardo modelindә istehsalın hansı faktoru tәk faktor olaraq göstәrilir

•

Kapital
Hamısı
Heç biri
Әmәk
Torpaq

379 Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi ilә bağlı ilkin fikirlәr kiminlә bağlıdı

•

Adam Smit
Bertil Olin
Eli Hekşer
David Rikardo
Pol Samuelson

380 İki ölkә arasındakı ticarәt hәr iki ölkә nә zaman fayda verir?

•

Hәr iki ölkә ticarәtin üstün şәrtlәrinә malik olduqda
Bütün cavablar doğrudur
Hәr iki ölkә ixrac edilmiş mәhsullara görә daha elastik tәklifә sahib olduqda
Hәr iki ölkә özünün müqayisәli üstün olduğu mәhsulu istehsal etdiyi zaman
Hәr iki ölkә idxal edilmiş mәhsullara görә daha elastik tәlәbә sahib olduda

381 İstehsal imkanları hәddi nәyi ifadә edir

•

heç biri
İqtisadiyyatın istehsal edә bilәcәyi malların mümkün kombinasiyalarını göstәrir
Ölkәnin nә qәdәr idxaldan asılı olduğunu ifadә edir
hamısı
Ölkәnin sonsuz istehsalını ifadә edir

382 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Әgәr iqtisadiyyatda toplam әmәk yalnız şәrab istehsalına cәlb olunsa, o zaman
nәticә necә olacaq

•

heç biri
100 qallon şәrab istehsal olunacaq
1000 qallon şәrab istehsal olunacaq
1500 qallon şәrab istehsal olunacaq
500 qallon şәrab istehsal olunacaq

383 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Әgәr iqtisadiyyatda toplam әmәk yalnız pendir istehsalına cәlb olunsa, o zaman
nәticә necә olacaq

•

2000 pound pendir istehsal olunacaq
500 pound pendir istehsal olunacaq
heç biri
hamısı
1000 pound pendir istehsal olunacaq

384 İki mәhsulun vә iki ölkәnin tәqdim olunduğu Rikardo modelindә  iqtisadiyyatda toplam әmәk
tәklifi 1000 saatdır. Bir pound pendir istehsal etmәk üçün 1 saat vә 1 qallon şәrab istehsal etmәk üçün
saat tәlәb olunur. Bu zaman, ümumi istehsalda toplam әmәk sәrfiyyatı nә qәdәr olacaq

•

(1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
(2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (1 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
(2 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
(1 x istehsal olunan pendir miqdarı) + (2 x istehsal olunan şәrab miqdarı)
hamısı doğrudur

385 Mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsindәn fәrqli olaraq, müqayisәli üstünlüyün ölkәlәrә verdiyi әsas
müsbәt tәrәf nәdәn ibarәtdir

•

heç biri
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı yalnız kiçik ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı hәr iki ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı heç biri ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edә bilmir
Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin tәtbiqi zamanı yalnız böyük ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edir

386 Rikardo modelindә әsas göstәrici kimi nә göstәrilir

•

heç biri
hamısı
Ölkәnin bütün mәhsullar üzrә mütlәq üstünlüyә sahib olması
Ölkәnin heç bir mәhsul üzrә müqayisәli üstünlüyә sahib olmaması
Ölkәnin bir mәhsulun istehsalında digәr ölkәdәn nә qәdәr üstünlüyә sahib olması

387 David Rikardo Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsini nә zaman iqtisadi elmindә irәli sürmüşdür

•

18ci әsrdә
20ci әsrdә
17ci әsrdә
21ci әsrdә
19cu әsrdә

388 İki ölkәnin biri inkişaf etmiş, digәri isә zәif inkişaf etmiş ölkәdirsә, o zaman onların ticarәt
münasibәtlәrindә hansı ölkә bütün mәhsullar üzrә mütlәq üstünlüyә sahib olacaq

•

heç biri
Zәif inkişaf etmiş ölkә
Hәm inkişaf etmiş ölkә, hәm dә zәif inkişaf etmiş ölkә
İnkişaf etmiş ölkә
hamısı

389 Әgәr bir ölkәnin әmәk haqqı sәviyyәsi digәr ölkәyә nәzәrәn çox yüksәkdirsә, o zaman nәticә
necә olacaq

•

heç biri
Hәr iki ölkә ticarәtdәn әldә edilәcәk adi qazanclara sahib olacaqlar

Ölkәnin hәr ikisindә dә istehlakçıların idxal üzәrindәn öz mәnfәәtlәrini artırmaları mümkün deyil
Ölkәnin hәr ikisindә dә istehsalçıların gәlirli bazar tapmağı mümkün deyil
Hәr iki ölkәnin ticarәtdәn bütünlüklә qazanc әldә etmәsi mümkün deyil

390 Nәyә görә iki ölkә vә iki mәhsulun tәqdim olunduğu Rikardo modelindә kiçik ölkә böyük ölkәyә
nәzәrәn daha çox ticarәtdәn qazanc әldә edir

•

hamısı doğrudur
Kiçik ölkәnin öz daxili nisbi qiymәtinә yaxın vә ya bәrabәr bir qiymәtlә ticarәt etmә mümkünlüyü daha
aşağıdır
Kiçik ölkәnin bütünlüklә ixtusaslaşması mümkünlüyü yüksәkdir
Böyük ölkәnin bu әlaqә üzәrindә böyük siyasi gücü olduğu üçün
Kiçik ölkәnin bütünlüklә ixtusaslaşması mümkünlüyü aşağıdır

391 Rikardo modelinә әsasәn hansı ölkә müqayisәli üstünlüyә sahib olur

•

heç biri
Digәr ölkәyә nisbәtdә әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olan ölkә
Әmәyin mobilliyi yüksәk olan ölkә
Digәr ölkәyә nisbәtdә әmәk mәhsuldarlığı aşağı olan ölkә
Әmәyin mobilliyi aşağı olan ölkә

392 Rikardo modelinә әsasәn, çox kiçik bir ölkә çox böyük bir ölkә ilә ticarәt edirsә, o zaman nәticә
necә olacaq

•

Yalnız böyük ölkә qazanclar әldә edәcәk
Kiçik ölkә ticarәtdәn qazanclar әldә edәcәk
Böyük ölkәdә iqtisadi rifah aşağı düşәcәk
Kiçik ölkәdә iqtisadi rifah aşağı düşәcәk
Hәr iki ölkә ticarәtdәn böyük itkilәrlә üzlәşәcәklәr

393 İki ölkәnin vә iki mәhsul növünün tәqdim olunduğu ticarәt modelindә Beynәlxalq Ticarәt nәyi
sәciyyәlәndirәr

•

heç biri
Hәr iki mәhsul növü üzrә mәhsuldarlığın vә hәr iki ölkәdә istehlakçıların rifahının yüksәlmәsini
Hәr iki ölkә üzrә istehlakçı rifahının yüksәlmәsini, lakin hәr iki mәhsul növü üzrә mәhsuldarlığın aşağı
enmәsini
Hәr iki mәhsul növü üzrә mәhsuldarlığın yüksәlmәsini, lakin hәr iki ölkә üzrә istehlakçı rihafının enmәsini
hamısı

394 İngiltәrәnin bir iş günü әrzindә 80 metr parça, 40 litr şәrab istehsal edir. Portuqaliya isә bir iş
günü әrzindә 10 metr parça vә 20 litr şәrab istehsalı edir. Müqayisәli isehsal nәzәriyyәsinә görә bu
ölkәlәrdәn hansı parça, hansı isә şәrab istehsalı üzrә ixtisaslaşacaqlar.

•

İngilәtәrә hәr iki mәhsul növü üzrә
Portuqaliya  parça, İngiltәrә isә şәrab üzrә
İngiltәrә  parça, Portuqaliya isә şәrab üzrә
Portuqaliya hәr iki mәhsul növü üzrә
heç biri

395 Rikardo modelindә әmәk yeganә fakator olaraq tәqdim edildiyi üçün, o zaman bu modeldә
istehsal olunan iki mәhsul növünә tәklif necә müәyyәnlәşir

•

heç biri
Әmәyin daha çox әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә

•

Әmәyin daha az әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә
Әmәyin daima sabit әmәk haqqı tәklif edәn sahәyә hәrәkәti ilә
Әmәyin daha mәhsuldar sahәyә hәrәkәti ilә

396 İqtisadiyyatın toplam әmәk tәklifi nә ilә işarә olunur

•

A ilә
L ilә
Q ilә
W ilә
C ilә

397 Rikardo modelindә istehsal imkanları hәddi nәyә görә düz xәttlә ifadә olunur

•

İstehsal faktorları nәzәrә alınmadığı üçün
Yalnız әmәk faktoru nәzәrә alındığı üçün
Yalnız kapital faktoru nәzәrә alındığı üçün
Yalnız torpaq faktoru nәzәrә alındığı üçün
Üç istehsal faktoru nәzәrә alındığı üçün

398 Rikardo modelindә istehsaldakı limitlәr isә hansıı bәrabәrsizliklә müәyyәn edilir

•

aLCQC + aLWQW = L
aLCQC + aLWQW < L
aLC/a*LC < aLW/a*LW
aLC/aLW < a*LC/a*LW
(L/aLC) / (L*/a*LW )

399 Rikardo modelinin beynәlxalq ticarәtdәki rolunu izah etmәk üçün neçә faktorlu iqtisadiyyat fәrz
edilir

•

Doğru cavab yoxdur.
Tәk faktorlu iqtisadiyyat
3 faktorlu iqtisadiyyat
2 faktorlu iqtisadiyyat
Yalnız torpaq faktorunun mövcud olduğu iqtisadiyyat

400 Rikardo modelindә istehsal imkanları hәddi düz xәttlә ifadә olunduğu zaman

•

heç biri
1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn kontantdır (sabitdir)
1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn daima dәyişәndir
1ci növ mәhsulun alternativ dәyәri ikinci növ mәhsula nәzәrәn kontant (sabitdir ) ola bilmәz
hamısı

401 Rikardo modeli nәyi ifadә edir

•

hamısı doğrudur
Hәr bir ölkә özünün müqayisәli üstün olduğu mәhsulu ixrac etdiyi zaman, iki ölkә arasındakı ticarәt hәr iki
ölkәyә fayda gәtiti
İki ölkә arasındakı ticarәt ölkәlәrindәn birinә fayda gәtirir, digәrinә isә ziyan vurur
İki ölkә arasındakı ticarәt bütün hallarda hәr iki ölkәyә qazanc gәtirir
İki ölkә arasındakı ticarәt yalnız ölkәnin birinin mütlәq üstünlüyә sahib olduğu halda mümkündür

402 Müqayisәli Üstünlüklәr nәzәriyyәsi ilә әlaqәli olaraq Ticarәtdәn qazanclar әsasәn nәdәn asılıdır

•

Göstәrilәnlәrin hamısından
Ticarәt partnyorların texnoloji olaraq birbirindәn fәrqlәnmәsindәn
Ticarәt olunan mәhsullarının sayının ticarәt partnyorlarının sayından az olmasından
Ticarәt olunan mәhsullarının sayının ticarәt partnyorlarının sayından çox olmasından
Heç biri

403 Rikardo modelindә istehsalın hansı faktoru tәk faktor olaraq göstәrilir

•

Hamısı
Әmәk
Torpaq
Kapital
Heç biri

404 Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi ilә bağlı ilkin fikirlәr kiminlә bağlıdı

•

Bertil Olin
David Rikardo
Pol Samuelson
Adam Smit
Eli Hekşer

405 İki ölkә arasındakı ticarәt hәr iki ölkә nә zaman fayda verir?

•

Hәr iki ölkә özünün müqayisәli üstün olduğu mәhsulu istehsal etdiyi zaman
Hәr iki ölkә ixrac edilmiş mәhsullara görә daha elastik tәklifә sahib olduqda
Bütün cavablar doğrudur
Hәr iki ölkә ticarәtin üstün şәrtlәrinә malik olduqda
Hәr iki ölkә idxal edilmiş mәhsullara görә daha elastik tәlәbә sahib olduda

406 Aşağıdakılardan hansı әrzaq vә paltarın istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelindә әrzaq vә
paltar istehsalı sahәsindә qiymәtlәrin 5 faiz artımının nәticәsi ola bilәr?

•

real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri azalacaq
real әmәkhaqqılar artacaq, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri dәyişmәyәcәk
real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin real gәlirlәri, torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri dәyişmәyәcәk
real әmәkhaqqılar artacaq, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri azalacaq
real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri artacaq

407 Paltarın horizontal oxda, әrzağın vertikal oxda işarә olunduğu istehsal imkanları sәrhәddindә
paltarın qiymәtinin sabit qalıb, әrzağın qiymәtinin artımı zamanı nә baş verәcәk?

•

Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, paltar istehsalı artacaq
İstehsal imkanları sәrhәddi sağa doğru hәrәkәt edәcәk
İstehsal imkanları sәrhәddi sola doğru hәrәkәt edәcәk
Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, әrzaq istehsalı artacaq
Optimal istehsal nöqtәsi dәyişmәyәcәk

408 Paltarın horizontal oxda, әrzağın vertikal oxda işarә olunduğu istehsal imkanları sәrhәddindә
paltarın vә әrzağın qiymәtinin eyni sәviyyәdә artımı zamanı nә baş verәcәk?

•

Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, paltar istehsalı artacaq
İstehsal imkanları sәrhәddi sola doğru hәrәkәt edәcәk
İstehsal imkanları sәrhәddi sağa doğru hәrәkәt edәcәk
Optimal istehsal nöqtәsi dәyişmәyәcәk

Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, әrzaq istehsalı artacaq

409 Paltarın horizontal oxda, әrzağın vertikal oxda işarә olunduğu istehsal imkanları sәrhәddindә
paltarın qiymәtinin artıb, әrzağın qiymәtinin sabit qalarsa, nә baş verәcәk?

•

Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, әrzaq istehsalı artacaq
İstehsal imkanları sәrhәddi sağa doğru hәrәkәt edәcәk
İstehsal imkanları sәrhәddi sola doğru hәrәkәt edәcәk
Optimal istehsal nöqtәsi dәyişәcәk, paltar istehsalı artacaq
Optimal istehsal nöqtәsi dәyişmәyәcәk

410 Ticarәtin tәsirlәri ilә fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Heç biri
idxalla işsizlik sәviyyәsi arasında yüksәk korrelasiya aşkar edilmişdir
Ticarәtin daxildә gәlir bölgüsünә tәsiri әhәmiyyәtsizdir
ticarәtdәn qazananların әldә etdiklәri hesabına uduzanların itkilәrini kompensasiya etmәk mümkündür
Hamısı

411 Ticarәtin ixrac sektorunda çalışan yerli ixtisaslaşmış işçilәr üçün tәsirlәri nә olacaq?

•

hәrәkәtli faktor olduqlarından, artan iş yerlәri vә azalan gәlirlәr
hәrәkәtsiz faktor olduqlarından azalan iş yerlәri vә azalan gәlirlәr
hәrәkәtli faktor olduqlarından artan iş yerlәri vә artan gәlirlәr
hәrәkәtsiz faktor olduqlarından, artan iş yerlәri vә artan gәlirlәr
heç bir tәsir olmayacaq

412 Ticarәtin idxal sektorunda çalışan yerli ixtisaslaşmış işçilәr üçün tәsirlәri nә olacaq?

•

hәrәkәtli faktor olduqlarından, artan iş yerlәri vә azalan gәlirlәr
hәrәkәtli faktor olduqlarından artan iş yerlәri vә artan gәlirlәr
heç bir tәsir olmayacaq
hәrәkәtsiz faktor olduqlarından azalan iş yerlәri vә azalan gәlirlәr
hәrәkәtsiz faktor olduqlarından, azalan iş yerlәri vә artan gәlirlәr

413 Buraxılan sözlәri tamamlayın Ticarәtdәn faydalanan tәrәflәr ________ sektorlarındakı ________
faktorlardır.

•

Heç biri
İdxal, hәrәkәtli
İxrac, hәrәkәtli
İdxal, hәrәkәtsiz (spesifik)
İxrac hәrәkәtsiz (spesifik)

414 Fikirlәrdәn hansını ticarәtin gәlir bölgüsü üzәrindә tәsirlәrinә aid etmәk olar?

•

müqayisәli üstünlük nәzәriyyәsini tәkzib edir
iqtisadiyyatın bütün seqmentlәrindә pozitiv tәsiri var
ticarәtin gәlir bölgüsünә tәsiri qısa dövrdә әhәmiyyәtsizdir
ticarәtin gәlir bölgüsünә tәsiri qısa dövrdә әhәmiyyәtlidir
beynәlxalq ticarәtin ölkә üçün sәmәrәsiz olduğunu ortaya çıxarır

415 Aşağıdakı cümlәdә buraxılan sözlәri doğru müәyyәn edin. Spesifik faktorlar modelindә, ticarәtin
hәrәkәtli faktorun rifahı üzәrindәki tәsiri ________, ixrac mәhsulunun istehsalındakı spesifik faktor
üzәrindәki tәsri________ , idxal mәhsulun istehsalındakı spesifik faktorlar üzәrindәki tәsiri

________.

•

müәyyәndir, neqativdir, pozitivdir
qeyrimüәyyәndir, neqativdir, pozitivdir
neqativdir, pozitivdir, pozitivdir
pozitivdir, neqativdir, pozitivdir
qeyrimüәyyәndir, pozitivdir, neqativdir

416 Kiçik tәcrid olunmuş Moribundiya ölkәsindә istehsal olunan paltarın nisbi qiymәti 5 vahid әrzağa
bәrabәrdir. Moribundiya daha sonra beynәlxalq ticarәtә qoşulmağa qәrar verir. Dünya bazarında
paltarın nisbi qiymәti 8 vahid әrzağa bәrabәrdir. Moribundiya hansı mәhsulu ixrac edәcәk vә hansı
tәrәf bundan qazanacaq?

•

paltarı vә әrzağı ixrac edәcәk, bu sektorlardakı spesifik faktor qazanacaq
paltarı ixrac edәcәk, paltar sektorunda hәrәkәtli faktor qazanacaq
paltarı ixrac edәcәk, paltar sektorunda spesifik faktor qazancaq
әrzağı ixrac edәcәk, әrzaq sektorunda hәrәkәtli faktor qazanacaq
әrzağı ixrac edәcәk, әrzaq sektorunda spesifik faktor qazanacaq

417 Kiçik tәcrid olunmuş Moribundiya ölkәsindә istehsal olunan paltarın nisbi qiymәti 5 vahid әrzağa
bәrabәrdir. Moribundiya daha sonra beynәlxalq ticarәtә qoşulmağa qәrar verir. Dünya bazarında
paltarın nisbi qiymәti 3 vahid әrzağa bәrabәrdir. Moribundiya hansı mәhsulu ixrac edәcәk vә hansı
tәrәf bundan qazanacaq?

•

paltarı vә әrzağı ixrac edәcәk, bu sektorlardakı spesifik faktor qazanacaq
әrzağı ixrac edәcәk, әrzaq sektorunda hәrәkәtli faktor qazanacaq
paltarı ixrac edәcәk, paltar sektorunda spesifik faktor qazancaq
paltarı ixrac edәcәk, paltar sektorunda hәrәkәtli faktor qazanacaq
әrzağı ixrac edәcәk, әrzaq sektorunda spesifik faktor qazanacaq

418 Daxildәn xaricә istiqamәtlәnәn miqrasiyanın tәqdim edildiyi әmәyin beynәlxalq hәrәkәtinin iki
ölkә modelinә aid doğru fikri seçin.

•

Daxildәki mәhsul istehsalı hәcmindә artım baş verir
Xaricdә çalışan işçilәrin әmәk haqqılarında artım baş verir
miqrasiya ölkәlәr arasındakı әmәk haqqı fәrqliliyinin artmasına sәbәb olur
miqrasiyanın qlobal istehsalın hәcminә tәsiri yoxdur
Qlobal mәhsul istehsalında artım, ölkәlәr arasında әmәk haqqı fәrqliliyinin azalması baş verir

419 Kapitalın paltar istehsalında spesifik, torpağın әrzaq istehsalında spesifik, әmәyin isә bu iki sektor
arasında hәrәkәtli olduğu spesifik faktorlar modelindә әrzağın qiymәtinin 5 %, paltarın qiymәtinin 1
% bahalaşdığı vәziyyәtdә hansı bәnd doğrudur?

•

işçilәrin, kapital sahiblәrinin, torpaq sahiblәrinin rifahı dәyişmәyәcәk
işçilәrin rifahında yüksәliş, kapital sahiblәrinin rifahında azalma, torpaq sahiblәrinin rifahında yüksәliş
işçilәrin rifahında yüksәliş, kapital sahiblәrinin rifahında yüksәliş, torpaq sahiblәrinin rifahı dәyişmәyәcәk
işçilәrin rifahında qeyrimüәyyәn dәyişiklik, kapital sahiblәrinin rifahında azalma, torpaq sahiblәrinin
rifahında yüksәliş
işçilәrin rifahında azalma, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin rifahında artım

420 Aşağıdakılardan hansı әrzaq vә paltarın istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelindә әrzaq vә
paltar istehsalı sahәsindә qiymәtlәrin 5 faiz azalmasının nәticәsi ola bilәr?

•

real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri azalacaq
real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin real gәlirlәri, torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri dәyişmәyәcәk

real әmәkhaqqılar artacaq, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri azalacaq
real әmәkhaqqılar artacaq, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri dәyişmәyәcәk
real әmәkhaqqılar, kapital sahiblәrinin vә torpaq sahiblәrinin real gәlirlәri artacaq

421 Aşağıdakılardan hansı spesifik faktorlar modelindә әrzağın vә paltarın qiymәtinin 5 % artımının
nәticәsi olabilәr?

•

hәr iki sahәdә istehsal azalacaq
әrzaq sahәsindә istehsal artacaq
paltar sahәsindә istehsal artacaq
hәr iki sahәdә istehsal dәyişmәyәcәk
hәr iki sahәdә әmәkhaqqılar azalacaq

422 Aşağıdakılardan hansı spesifik faktorlar modelindә әrzağın qiymәtinin 5 % faiz bahalaşmasının,
paltarın qiymәtinin dәyişmәz qalmasının nәticәsi ola bilәr?

•

әrzaq sahәsindә әmәkhaqqılar 5 % artır
әrzağın istehsalı azalar
paltarın istehsalı dәyişmәz
әrzaq sahәsindә әmәkhaqqı 5 %dәn az artar
heç biri

423 Әrzaq(F) vә paltar (C) istehsal olunan spesifik faktorlar modelindә optimal istehsal nöqtәsindә:

•

MPLF=MPLC
Heçbiri
MPLF/MPLC=PF/PC
PC=PF
MPLF/MPLC=PC/PF

424 Әrzaq vә paltarın istehsalının olduğu spesifik faktorlar modelindә aşağıdakılardan hansı әrzaq
sahәsindә olan әmәyin hәcmini artıracaq?

•

Hәr iki sahәdә qiymәtlәr aşağı düşmәsi
Hәr iki sahәdә qiymәtlәrin yüksәlmәsi
Әrzaq sahәsindә әmәyin marjinal mәhsulunun yüksәlmәsi
Әrzağın qiymәtinin paltara nisbәtәn artması
Paltarın qiymәtinin әrzağa nisbәtәn artması

425 Spesifik faktorlar modelindә әmәk bazarı tarazlıqda olduğu zamanı әmәk haqqılar:

•

idxal sahәsindә daha yüksәk olacaq
qiymәtin yüksәk olduğu sahәdә yüksәk olacaq
hәr iki sahәdә bәrabәr olacaq
qiymәtin aşağı olduğu sahәdә yüksәk olacaq
ixrac sahәsindә yüksәk olacaq

426 Әrzaq (F) vә paltarın (C) istehsal olunduğu spesifik faktorlar modelindә horizontal oxda paltarı,
vertikal oxda әrzağı qeyd etsәk, istehsal imkanları sәrhәddinin әmsalı aşağıdakılardan hansıdır?

•

PF/PC
MPLC/MPLF
heç biri
PC/PF
MPLF/MPLC

427 Spesifik faktorlar modelindә ölkәnin istehsal imkanları sәrhәdinin әyri olmasının sәbәbi nәdir?

•

sabit marjinal faydalar
heç biri
Mәhdud әmәk tәklifi
azalan marjinal faydalar
artan marjinal faydalar

428 Spesifik faktorlar modelindә aşağıdakılardan hansı spesifik faktor kimi tәqdim olunur?

•

Әrzaq
paltar
hamısı
Kapital
Әmәk

429 Spesifik faktorlar modelindә әmәk necә istehsal faktoru kimi tәqdim olunur?

•

intensiv faktor
heç biri
dәyişkәn faktor
hәrәkәtli faktor
spesifik faktor

430 Aşağıdakılardan hansına görә ticarәtin gәlirlәrin bölgüsünә tәsiri meydana çıxır

•

heç biri
varlı ölkәlәrin kasıb ölkәlәri istismar etdiyinә görә
B) Qısa dövrdә bәzi resurslar hәrәkәtsiz olduğuna görә
Müxtәlif ölkәlәr müxtәlif valyutalardan istifadә etdiyinә görә
daha güclü ölkәlәrin ticarәt qaydaların müәyyәn etdiyinә görә

431 A ölkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) qiymәti 20, әmәyin (işçi qüvvәsinin) qiymәti 50dir, B
ölkәsindә isә kapitalın (sәrmayәnin) qiymәti 80, әmәyin (işçi qüvvәsini) qiymәti isә 60dır. Hansı
ölkәdә hansı istehsal faktoru (amili) nisbi olaraq boldur?

•

Heç biri
A ölkәsindә nisbi olaraq kapital (sәrmayә), B ölkәsindә isә әmәk (işçi qüvvәsi) bol olacaqdır
A ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi), B ölkәsindә isә әmәk (işçi qüvvәsi) bol istehsal faktorudur
A ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi), B ölkәsindә isә kapital (sәrmayә) qıt istehsal faktorudur
A ölkәsindә kapital (sәrmayә), B ölkәsindә isә әmәk (işçi qüvvәsi) qıt istehsal faktorudur

432 Aşağıdakılardan hansı fәrziyyә (şәrt) HekşerOlin Modelindә qәbul olunaraq istifadә edilmişdir?

•

İnflyasiya gözlәmәlәri nәzәrә alınmaqdadır
Әmtәә/xidmәtlәr istehsal faktorları tutumlarına görә qruplaşdırılmaqdadır
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) tәklifi sabit deyildir
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) müxtәlifdir
Mәşğulluq tam olaraq tәmin edilmәmәkdәdir

433 A ölkәsindә 100 vahid kapital (sәrmayә) 200 vahid әmәk (işçi qüvvәsi), B ölkәsindә 300 vahid
kapital (sәrmayә) 400 vahid әmәk (işçi qüvvәsi) varsa, fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә hansı ölkәdә hansı
istehsal faktoru (amili) qıtdır?
Heç biri

•

•

A ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi), B ölkәsindә isә kapital (sәrmayә) qıt istehsal faktorudur
A ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi), B ölkәsindә isә әmәk (işçi qüvvәsi) qıt istehsal faktorudur
A ölkәsindә kapital (sәrmayә), B ölkәsindә isә kapital (sәrmayә) qıt istehsal faktorudur
A ölkәsindә kapital (sәrmayә), B ölkәsindә isә әmәk (işçi qüvvәsi) qıt istehsal faktorudur

434 Aşağıdakı istehsal faktoru (amili) miqdarlarına görә B ölkәsinin nisbi istehsal faktoru tәchizatı әn
doğru hansı variant açıqlamaqdadır? A ölkәsindә kapital (sәrmayә) miqdarı, KA=500 vahid A
ölkәsindә әmәk ( işçi qüvvәsi miqdarı), LA=250 vahid B ölkәsindә kapital (sәrmayә) miqdarı,
KB=1000 vahid B ölkәsindә әmәk ( işçi qüvvәsi miqdarı), LB=400 vahid

•

B ölkәsindә hәm әmәk (işçi qüvvәsi), hәm dә kapital (sәrmayә) qıtdır
B ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi) qıtdır
B ölkәsindә kapital (sәrmayә) qıtdır
B ölkәsindә әmәk (işçi qüvvәsi) boldur
B ölkәsindә hәm әmәk (işçi qüvvәsi), hәm dә kapital (sәrmayә) qıtdır

435 Beynәlxalq ticarәtdә payı az olan bir ölkәnin istehsal faktorlarından (amillәrindәn) birinin artması
şәraitindә, hәmin faktorun (amilin) geniş istifadәsi ilә istehsal edilәn mal/xidmәtin (sektorun)
genişlәnәcәyi, bunu müqabilindә isә sözügedәn faktorun (amilin) daha az istifadә edildiyi mal/xidmәt
(sektorun) istehsalının daralacağı tezisi hansı teoremә aiddir?

•

HekşerOlin
Rıbçinski
Mütlәq üstünlüklәr
StolperSamuelson
Leontiyev paradoksu

436 Aşağıdakılardan hansı iqtisadçı HekşerOlin Modelini test etmәmişdir?

•

J.Romalis
K.Flipp
B.Balassa
H.Boven
R.Stolper

437 Aşağıdakılardan hansı fәrziyyә (şәrt) HekşerOlin Modelindә qәbul olunaraq istifadә edilmişdir?

•

İnflyasiya gözlәmәlәri nәzәrә alınmaqdadır
İki mal, iki ölkә vә iki istehsal faktoru (amili) әsas götürülür
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) tәklifi sabit deyildir
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) müxtәlifdir
Mәşğulluq tam olaraq tәmin edilmәmәkdәdir

438 Aşağıdakı şәrtlәri nәzәrә alaraq KA/LA> KB/LB formulun nәyi izah etdiyini seçin? KA  A
ölkәsindә ki, kapital (sәrmayә) miqdarı LA  A ölkәsindә ki, әmәk miqdarı KB  B ölkәsindә ki,
kapital (sәrmayә) miqdarı LB  B ölkәsindә ki, әmәk miqdarı RKA – A ölkәsindә ki, kapitala
(sәrmayeyә) yönәlik ödәmәlәr RLA – A ölkәsindә ki, әmәyә yönәlik ödәmәlәr RKB – B ölkәsindә ki,
kapitala (sәrmayeyә) yönәlik ödәmәlәr RLB – B ölkәsindә ki, әmәyә yönәlik ödәmәlәr

•

A vә B ölkәlәrindә әmәyә yönәlik ödәmәlәrin çox olması
Fiziki xüsusiyyәtinә görә A olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması
Qiymәt faktoruna görә B olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması
Qiymәt faktoruna görә A olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox (bol) olması
Fiziki xüsusiyyәtinә görә B olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması

439 Aşağıdakılardan kim “Spesifik Faktor” anlayışını elmi әdәbiyyata gәtirmişdir?

•

V.Leontiev
F.Vayzer
C.Vayner
E.Hekşer
R.Robinson

440 E Hoffmeyer “Leontiyev paradoksu”nun keçәrsizliyi hansı istehsal faktorunun (amilinin) nәzәrә
alınması ilә izah etmişdir.

•

ABŞ da informasiya faktorunun idxal vә ixraca tәsiri
ABŞ da tәbii resursların idxalının çoxluğu faktoru
ABŞ da sahibkarlıq faktorunun çoxluğunun ixraca tәsiri
ABŞ da tәbii resursların ixracının çoxluğu faktoru
ABŞ da sahibkarlıq faktorunun azlığının idxala tәsiri

441 Aşağıdakılardan hansı HekşerOlin Modelinin çatışmamazlığı kimi qәbul edilә bilinәr?

•

İstehsal texnalogiyasının ölkәlәr arasındakı fәrqliliyinin qәbul edilmәsi
Eyni mәhsulun istehsalı üçün ölkәlәrdә eyni texnalogiyadan istifadәni nәzәrdә tutur
Mәhsul istehsalının hansı istehsal faktoru (amil) tutumlu olubolmadığını tәsbit etmәk
İstehsal faktorlarının (amillәrinin) fәrqliliyinin nәzәrә alınması
İstehsal faktorlarının (amillәrinin) ölkәlәr arasında qeyribәrabәrliyinin qәbulu

442 V.Leontiyev tәdqiqatının nәticәsi hansı sәbәbdәn Leontiyev paradoksu adlanır?

•

ABŞın ixracatının әmәk tutumlu, Britaniyanın idxalının isә kapital (sәrmayә) tutumlu olması
ABŞın ixracatının әmәk tutumlu, idxalının isә kapital (sәrmayә) tutumlu olması
ABŞın ixracatının kapital (sәrmayә) tutumlu, idxalının isә kapital (sәrmayә) tutumlu olması
ABŞın ixracatının әmәk tutumlu, idxalının isә әmәk tutumlu olması
ABŞın ixracatının kapital (sәrmayә) tutumlu, idxalının isә әmәk tutumlu olması

443 Aşağıdakılardan hansı HekşerOlin Modelinin çatışmamazlığı kimi qәbul edilә bilinәr?

•

İstehsal texnalogiyasının ölkәlәr arasındakı fәrqliliyinin qәbul edilmәsi
İki mal, iki ölkә vә iki istehsal faktorunun (amilinin) әsas götürülmәsi
Mәhsul istehsalının hansı istehsal faktoru (amil) tutumlu olubolmadığını tәsbit etmәk
İstehsal faktorlarının (amillәrinin) fәrqliliyinin nәzәrә alınması
İstehsal faktorlarının (amillәrinin) ölkәlәr arasında qeyribәrabәrliyinin qәbulu

444 ABŞ da, HekşerOlin Teoreminin doğruluğunun test etmәk mәqsәdilә ABŞ xarici ticarәt
datalarını istifadә edәrәkreallaşdırılmış test aşağıdakılardan hansıdır?

•

Rıbçinski testi
Leontiyev testi
Bharadjay testi
Tatemontoİçemura testi
StolperRoşkamp testi

445 Beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrinin çatışmazlıqlarına aid deyil?

•

minimum dövlәt müdaxilәsi
öncәki hipotezlәri nәzәrә almamaları
azad vә ideal rәqabәt şәraiti

hipotezlәrin homogen mәhsullar üzәrindәn aparılması
istehsal faktorlarının statikliyi

446 Beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrinә çox faktorlu model yanaşmasını gәtirәn iqtisadçılar kimlәrdir?

•

A.Smit vә M.Porter
E.Xekşer vә B.Olin
D.Rikardo vә H.Vernon
P.Krugman vә C.Stiglis
J.Sey vә F.Kene

447 Aşağıdakı şәrtlәri nәzәrә alaraq RKA/RLA< RKB/RLB formulun nәyi izah etdiyini seçin? KA 
A ölkәsindә ki, kapital (sәrmayә) miqdarı LA  A ölkәsindә ki, әmәk miqdarı KB  B ölkәsindә ki,
kapital (sәrmayә) miqdarı LB  B ölkәsindә ki, әmәk miqdarı RKA – A ölkәsindә ki, kapitala
(sәrmayeyә) yönәlik ödәmәlәr RLA – A ölkәsindә ki, әmәyә yönәlik ödәmәlәr RKB – B ölkәsindә ki,
kapitala (sәrmayeyә) yönәlik ödәmәlәr RLB – B ölkәsindә ki, әmәyә yönәlik ödәmәlәr

•

Fiziki xüsusiyyәtinә görә A olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması
Qiymәt faktoruna görә A olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox (bol) olması
Fiziki xüsusiyyәtinә görә B olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması
A vә B ölkәlәrindә әmәyә yönәlik ödәmәlәrin çox olması
Qiymәt faktoruna görә B olkәsindә kapitalın (sәrmayәnin) nisbi olaraq çox olması

448 Aşağıdakılardan hansıları ilk dәfә HekşerOlin modelinin hәndәsi izahını vermişlәr?

•

P.Samuelson vә V.Leontiev
R.Mandell vә P.Samuelson
C.Vayner vә K.Lançester
R.Robinson vә K.Lançester
R.Robinson vә V.Leontiyev

449 XXәsrin sonlarında dünyada müşahidә olunan әsaslı dönüşlәrә aid deyil?

•

әsaslı geosiyasi dәyişikliklәr
70ci illәrin neft böhranı
İEÖ arasında rәqabәtin kәskinlәşmәsi fonunda yeni inkişaf paradiqmalarının yayılması
bazarların kontrol altında saxlanılması
dünya maliyyә sistemindә yaşanan anlaşılmamazlıqlar

450 Aşağıdakılardan hansı fәrziyyә (şәrt) HekşerOlin Modelindә qәbul olunaraq istifadә edilmişdir?

•

Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) tәklifi sabit deyildir
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) müxtәlifdir
İnflyasiya gözlәmәlәri nәzәrә alınmaqdadır
Mәşğulluq tam olaraq tәmin edilmәmәkdәdir
Ayrıayrı ölkәlәrdә istehsal faktorları (amillәri) homogendir

451 Şәrqi Almaniyanın 1961ci ildә ki, xarici ticarәtini test edәn vә HekşerOlin teoreminin sosiyalist
iqtisadi sistem üçün keçәrli olduöunu sübut edәn (isbatlıyan) test aşağıdakılardan hansıdır?

•

Rıbçinski testi
Leontiyev testi
Porter testi
Samuelson testi
StolperRoskamp testi

452 Fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Monopoliya gәlirlәrini maksimallaşdırmaq üçün marjinal gәlirin marjinal xәrcә bәrabәr olduğu nöqtәdә
istehsalı formalaşdıracaq
Monopolistik reqabәtli sәnayәyә giriş maneәlidir
Sәnayedaxili ticarәt әsasәn inkişaf etmiş ölkәlәr arasında olur
İki ölkә arasında miqyas iqtisadiyyatlarına әsaslanan ticarәt hәr iki ölkәdә qiymәtlәri aşağı salacaq
Bütün fikirlәr doğrudur

453 Xarici miqyas iqtisadiyyatlarının mövcud olduğu sәnayeyә aiddir

•

Sәnayenin miqyasının böyümәsinin xәrclәri aşağı salması
Hamısı
Çox sayda kiçik şirkәtlәrin olması
Sәnayedә rәqabәtli mühitin olması
Heç biri

454 Bir mәhsul miqyas iqtisadiyyatlarının mövcud olduğu monopolistik rәqabәtli sәnayedә istehsal
olunur. Bu sәnaye hәr iki ölkәdә mövcuddursa, bu ölkәlәr ticarәtә qoşulduğu zaman nә baş verәr?

•

Heç biri
Hәr iki ölkә mәhsulun fәrqli formalarını idxal vә ixrac edәcәklәr
Mәhsulun istehsalında intensiv istifadә olunan faktorun nisbi bol olduğu ölkә onu ixrac edәcәk
Mәhsulu daha aşağı qiymәtә istehsal edәn ixrac edәcәk
Müqayisәli üstünlük olmadığından ölkәlәrdәn heç biri ixrac etmәyәcәk

455 İki ölkәdә dә mövcud olan miqyas iqtisadiyyatlarının müşahidә olunduğu sәnaye tәsәvvür edin.
Hәr iki ölkәdә istehlakçıların aşağı qiymәtlәr vә artan seçimlәrdәn yararlanması üçün nә lazımdır?

•

Heç biri
Hәr iki ölkә bir biri ilә ticarәtә qoşulmalı
Bir ölkәdәki marjinal xәrc o biri ölkәdәki marjinal gәlirә bәrabәr olmalı
Hәr iki ölkә marjinal xәrclәrini bәrabәrlәşdirmәlidir
Monopoliyalar daha çox satmaq üçün qiymәtlәri aşağı salmalı

456 İki ölkәdә dә mövcud olan miqyas iqtisadiyyatlarının müşahidә olunduğu sәnaye tәsәvvür edin.
Әgәr hәr iki ölkә ticarәtә başlayarsa vә sәnaye bir ölkәdә cәmlәnmәsinin nәticәlәri nә olar?

•

Heç biri
Hәr iki ölkәdә istehlakçılar ticarәtdәn öncәkindәn aşağı qiymәtlәrlә üzlәşәcәklәr
İdxal edәn ölkәdә istehlakçılar artan qiymәtlә qarşılaşacaqlar
Hәr iki ölkәdә istehlakçılar artan qiymәt vә azalan seçimlә üzlәşәcәklәr
İxrac edәn ölkәdә istehlakçılar artan qiymәtlә üzәlәşәcәklәr

457 Monopolisik rәqabәtli sәnayeyә aid edilә bilmәz:

•

Marjinal xәrcin marjinal gәlirә bәrabәr olduğu nöqtәdә istehsal
Bir istehsalçının olması
Oxşar mәhsulların olması
Azad girişin olması
İqtisadi gәlir imkanının artıb azalması

458 Monopolistik rәqabәt şәraitindә şirkәt sayının artmasının nәticәsinә aid edilә bilmәz

•

Rәqabәtin artmasına
Qiymәt artımına

•

Qiymәt azalmasına
İqtisadi gәlir imkanının azalmasına
Bazarda çeşid çoxluğuna

459 İki ölkә arasındakı ticarәt miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şәraitdә, monopolistik rәqabәtli
şirkәtlәr tәrәfindәn aparılarsa:

•

Heç biri
Sәnayedaxili ticarәt baş tutacaq
Müqayisәli üstünlüyә әsaslanan ticarәt baş tutacaq
Sәnayelәrarası ticarәt baş tutacaq
Xammal ticarәti aparılacaq

460 Daxili miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şәraitdә ölkәlәr arasındakı ticarәt hansılara әsaslanar?

•

Heç birinә
Hәr iki ölkәdәki monopoliyalara
Az sayda oliqopoliya şirkәtlәrinә
Çoxlu sayda rәqabәt edәn kiçik şirkәtlәr
Az sayda rәqabәt edәn şirkәtlәrә

461 Xarici miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şәraitdә ölkәlәr arasındakı ticarәt hansılara әsaslanar?

•

Heç birinә
Çoxlu sayda rәqabәt edәn kiçik şirkәtlәr
Az sayda rәqabәt edәn şirkәtlәrә
Az sayda oliqopoliya şirkәtlәrinә
Hәr iki ölkәdәki monopoliyalara

462 Aşağıdakılardan hansı şәraitdә ölkәlәr arasında sәnayedaxili ticarәt üstünlük tәşkil edәcәk?

•

Heç biri
Faktor tutumunda xırda fәrqliliklәr olduğu zaman
Eynicinsli mәhsulların istehsalı varsa
Faktor tutumunda böyük fәrqliliklәr olduğu zaman
Sabit gәlirlәr şәraitindә

463 Qiymәt diskriminasiyasının әn geniş yayılmış forması hansıdır?

•

Heç biri
Dempinq
Könüllü ixrac mәhdudlaşdırması
Qeyritarif bariyerlәri
Ticarәt razılaşmaları

464 Beynәlxalq ticarәtdә iştirak edәn monopoliya şirkәtinә aiddir:

•

Heç biri
Daxili vә xarici bazarlarda marjinal gәliri marjinal xәrcә bәrabәrlәşdirәcәk
Iqtisadi gәlir әldә etmәyәcәk
Daxili vә xarici bazarda eyni qiymәtlәri müәyyәn edәcәk
Yalnız xarici bazarda marjinal gәliri marjinal xәrcә bәrabәrlәşdirәcәk

465 Miqyas iqtisadiyyatlarına әsaslanan beynәlxalq ticarәtә hansı aiddir:

•

Keyfiyyәt vә xidmәtә әsaslanan müqayisәli üstünlüklәr

•

Heç biri
HekşerOlin modelindәki müqayisәli üstünlüklәr
Rikardo modelinin müqayisәli üstünlәklәri
Innovasiyaya әsaslanan müqayisәli üstünlüklәr

466 Sәnayedaxili ticarәt hansına aiddir?

•

Heç biri
Qәrbi Avropanın sәnaye ölkәlәri arasında
Bütün ölkәlәr arasında olan ticarәtә
Asiya vә Afrikanın inkişaf etmәkdә olan ölkәlәri arasında
ŞİmalCәnub ticarәti

467 Monopolistik rәqabәtә aiddir:

•

Heç biri
Fәrqlәndirilmiş mәhsulların istehsalı
Bazarda horizontal tәlәb funksiyası
Şirkәtin qiymәt üzәrindә tәsirinin olmaması
Eyni mәhsul istehsal edәn şirkәtlәrin olması

468 Birlәşmiş Ştatların hәr hansı bir mәhsulu hәm idxal hәm ixrac etmәsini necә adlandıra bilәrik:

•

Heç biri
Sәnayedaxili ticarәt
Artan gәlirlәr
Sәnayearası ticarәt
Xarici miqyas iqtisadiyyatı

469 Monopolistik şirkәtә aiddir:

•

Heç biri
Mәhsulun qiymәtin aşağı salaraq satış hәcmini artıra bilәr
Qiymәt üzәrindә tәsiri yoxdur
Bazarda formalaşan qiymәtlәrlә istәnilәn qәdәr mәhsul sata bilәr
Hamısı

470 Miqyas iqtisadiyyatlarının olduğu şәraitdә ticarәt nәticәsindә bazarın böyümәsi:

•

Şirkәt sayı azalır vә hәr vahid mәhsulun qiymәti artır
Heç biri
Şirkәt sayı artır vә hәr vahid mәhsulun qiymәti artır
Şirkәt sayı azalır vә hәr vahid mәhsulun qiymәti azalır
Şirkәt sayı artır vә hәr vahid mәhsulun qiymәti azalır

471 Hansı daxili miqyas iqtisadiyyatlarına aid edilә bilәr?

•

Şirkәtin miqyası böyüdükcә xәrclәrin artması
Heç biri
Mükәmmәl rәqabәtlilik şәraitindә çox kiçik şirkәtlәrin olması
Rәqabәtli şәraitin olmaması
Sәnaye miqyası böyüdükcә xәrclәrin aşağı düşmәsi

472 Hansı xarici miqyas iqtisadiyyatlarına aid edilә bilәr?
Mükәmmәl rәqabәtli sәnayenin olmaması

•

Heç biri
Böyük monopoliyanın sәnayeyә nәzarәt etmәsi
Mükәmmәl rәqabәtli sәnayenin olması
Sәnaye hәcminin xәrclәrә tәsir etmәmәsi

473 Tarixilik vә tәsadüf ticarәt istiqamәtinә hansı şәraitdә tәsir göstәrә bilir?

•

Heç bir halda
Müqayisәli üstünlüyün olduğu şәraitdә
HekşerOlin modelinin müәyyәn etdiyi çәrçivәdә
Miqyas iqtisadiyyatları şәraitindә
Rikardo modelinin müәyyәn etdiyi çәrçivәdә

474 İstehsal amillәrini iki dәfә artırdıqda istehsalın hәcmi iki dәfәdәn çox artıqda, istehsalda hansının
olduğunu qeyd edilә bilәr

•

Azalan gәlirlәr
Sabit gәlirlәr
Heç biri
Sәnayearası ticarәti
Artan gәlirlәr

475 Daxili miqyas iqtisadiyyatları nә zaman ortaya çıxır?

•

Heç biri
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr sәnaye böyüdükcә artırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr sәnayenin miqyası böyüdükcә azalırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr şirkәtin miqyası böyüdükcә azalırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr dәyişmirsә

476 Xarici miqyas iqtisadiyyatları nә zaman ortaya çıxır?

•

Heç biri
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr sәnaye böyüdükcә artırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr şirkәtin miqyası böyüdükcә azalırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr sәnayenin miqyası böyüdükcә azalırsa
Hәr vahid istehsala düşәn xәrclәr dәyişmirsә

477 HekşerOhlin modelindә qәrәzli artım necә baş verir

•

qiymәtlәrdәki artım
istehlakçıların zövqlәri
heç biri
istehsalın bir faktorunun inkişafı
texnoloji inkişaf

478 Ticarәt hәdlәrindәki artımın nәticәsindә

•

ölkәdә istehsal prosesi gerilәyir
hamısı
ölkәnin rifahını azaldır
ölkәnin rifah sәviyyәsindә dәyişiklik olmur
ölkәnin rifahını artırır

479 İqtisadiyyatın izodәyәr xәtti üzrә seçimi nәdәn asılıdır

•

hamısı
bazardakı rәqabәtdәn
idxalın hәcmindәn
istehlakçılarının zövqlәrindәn
ixracın hәcmindәn

480 Ölkә parça ixrac etdiyi zaman

•

parçanın nisbi tәklifi artar
parçanın nisbi qiymәti azalar
hamısı
parçanın nisbi tәklifi azalar
parçanın nisbi qiymәti artar

481 bir vahidin istehlakının ticarәtsizliyi gәlәcәkdәki vahidlәr üçün

•

heç biri
1r
1/r
1+r
1*r

482 Laqeydlilik әyrilәri sağa doğru meyl etdiyi zaman nә baş verir

•

heç biri
fәrdlәr hәr iki mәhsuldan daha çox sahiblәnmәyә yönәlәcәklәr
fәrdlәr yalnız bir mәhsuldan çox sahiblәnmәyi istәyәcәklәr
fәrdlәr hәr iki mәhsuldan daha az sahib olmağa yönәlәcәklәr
fәrdlәr yalnız bir mәhsuldan daha az sahiblәnmәyi istәyәcәklәr

483 Parçanın nisbi qiymәtindәki artım onun nisbi tәklifinә necә tәsir edәr?

•

Parçanın qiymәtinin әrzağın qiymәtinә olan nisbәtinin artması isodәyәr xәttini dәrinlәşdirir
İstehsal Q1 nöqtәsindәn Q2 nöqtәsinә keçir
hamısı
Parçanın tәklifinin әrzağın tәklinә olan nisbәti artır
Parçanın tәklifinin әrzağa olan nisbәti parçanın qiymәtinin әrzağın qiymәtinә olan nisbәti ilә artır.

484 Rifah halının yüksәlmәsi tәmәl iqtisadiyyatda hansı effekti xatırladır

•

istehsaldakı artım effektidir
idxal effektidir
gәlir effektidir
hamısı
xәrc effektidir

485 İqtisadiyyatda istehlakın dәyәri

•

heç biri
istehsal faktorlarının dәyişimindәn asılıdır
onun idxalına bәrabәrdir
fiziki kapitala bәrabәrdir
onun istehsalının dәyәrinә bәrabәrdir

486 İstehsal imkanları sәrhәdlәrindәki müxtәlifliklәrә nә sәbәb olur

•

fiziki kapital
әmәk bacarıqları
hamısı
torpaq vә texnologiya
әmәk xidmәtlәri

487 Artım neçә sәbәbdәn qәrәzli ola bilәr?

•

5.0
3.0
4.0
2.0
1.0

488 İdxal tariflәri nәdir

•

advalor vergidir
ixracda tutulan vergidir
idxalı stimullaşdırn vergidir
idxalda tutulan vergilәrdir
hamısı

489 İdxal qәrәzli artımın nәticәsindә nә baş verir

•

xarici ölkәnin rifah vәziyyәtini azaldır
özünün rifah vәziyyәtini artırır
heç biri
1,2,3
ölkәnin ticarәt şәrtlәrini yaxşılaşdırır

490 İxrac qәrәzli artımın nәticәsindә nә baş verir

•

xarici ölkәnin rifah vәziyyәtini artırır
özünün rifah vәziyyәtini azaldır
1,2,3
heç biri
ölkәnin ticarәt şәrtlәrini azaldır

491 İdxal qәrәzli artım nәdir

•

ölkәnin istehsal imkanları sәrhәdlәrini mәhsulun idxalı üzәrә genişlәndirir
mәhsulun dәyәrini azaldır
heç biri
mәhsulun istehsal imkanları sәrhәdlәrini mәhsulun ixracı üzrә genişlәndirir
mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtini artırır

492 İxracqәrәzli artım nәdir

•

hamısı
mәhsulun istehsal imkanları sәrhәdlәrini mәhsulun idxalı üzrә genişlәndirir
mәhsulun dәyәrini artırır
ölkәnin istehsal imkanları sәrhәdlәrini mәhsulun ixracı üzrә genişlәndirir
mәhsulun dünya bazarındakı dәyәrini aşağı salır

493 Rikardo modelindә nә qәrәzli artıma sәbәb olur

•

bir sektordakı istehsal faktorunun inkişafı
heç biri
bir sektordakı gerilәmә
bir sektordakı qiymәtlәr
bir sektordakı texnoloji proqres

494 Qәrәzli artım nәdir

•

xüsusәn neft sәnayesindә baş tutur
nisbi tәlәbin artmasına sәbәb olur
ticarәtdә innovasiyanı tәlәb edir
bir sektorda baş tutur vә nisbi tәklifin dәyişmәsinә sәbәb olur
heç biri

495 Ticarәt şәrtlәrindәki gerilәmә prosesi nәticәsindә nә yaranır

•

ölkәnin beynәlxalq investisiyalara yönәlir
ölkә DTTә üzvlüyünü itirir
hamısı
ölkәnin rifah vәziyyәti gәrginlәşir
ölkә daha çox ixrac edir

496 Әgәr iqtisadiyyatda ticarәt prosesi baş tutmursa (parça timsalında)

•

ölkәnin nisbi tәlәbini müәyyәn edir
ölkәnin nisbi tәklifini müәyyәn edir
hamısı
ölkәnin ixrac idxal proseslәri arasındakı fәrqi göstәrir
hәmin ölkәnin nisbi tәlәb vә tәklifini müәyyәn edir

497 Fәrdlәrin zövqlәri qrafiki olaraq hansı әyri ilә göstәrilir

•

istehlak әyrilәri
tәlәb әyrilәri
hamısı
istehsal әyrilәri
laqeydlilik әyrilәri

498 Ölkәlәrin istehsal imkanları hәddlәri ölkәdә nәyi müәyyәn edir

•

ölkәnin nisbi tәlәb funksiyalarını
ölkәnin tәlәb funksiyalarını
ölkәnin nisbi tәklif funksiyalarını
ixrac vә idxal gücünü
heç biri

499 Ticarәtin standart ticarәt modelinin qurulduğu әlaqәlәrә aiddir

•

nisbi qiymәt vә nisbi tәlәb arasında әlaqә
istehsal imkani hәddi ilә nisbi tәklif әyrisi arasındakı әlaqә
ticarәt şәrtlәrinin tәsiri – ölkәnin ixrac qiymәti ilә idxal qiymәti arasında nisbәt
dünya nisbi tәklifi vә dünya nisbi tәlәbi ilә dünya tarazlığının müәyyәnlәşdirilmәsi
hamısı

500 Ticarәtin standart ticarәt modeli neçә әsas әlaqә üzәrindә qurulur

•

5.0
3
6.0
2.0
4

501 İxrac subsidiyalarının tәtbiq olunmasının әsas mәqsәdi nәdir?

•

İdxal olunan mәhsulların miqdarını artırmaq
Xarici istehsalçılara dәstәk olmaq
Doğru cavab yoxdur
İdxalı tamamilә mәhdudlaşdırmaq
Yerli istehsalçıların ixracatına dәstәk olmaq

502 İstehsalçı mәhsulun bir miqdarını 5 manata satmağa hazırdır, lakin mәhsulun bir miqdarının
qiymәti 8 manatdır. Bu halda qalan 3 manatı necә ifadә etmәk olar?

•

Istehsalçı dәyәri
İstehlakçı artıqlığı
heç biri
İstehlakçının faydası
İstehsalçı artıqlığı

503 İstehlakçı mәhsulun bir miqdarı üçün 10 manat ödәmәyә hazırdır, lakin mәhsulun bir miqdarının
qiymәti 4 manatdır. Bu halda qalan 6 manatı necә ifadә etmәk olar?

•

heç biri
İstehsalçı artıqlığı
İstehlakçı dәyәri
İstehlakçı artıqlığı
İstehsalçının faydası

504 II dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ABŞın ticarәt siyasәti:

•

heç biri
İxrac vә idxalın hәcmi artmışdır
ABŞ proteksionist siyasәt yürütmüşdür
İxrac azalmışdır
Azad ticarәtdәn imtina edilmişdir

505 Hökumәt idxal mәhsullarına tarif tәtbiq etdiyi zaman

•

Heç bir dәyişiklik baş vermir
Ölkәnin istehlakçılarına mәnfi tәsir göstәrir
Ölkәnin istehlakçılarına müsbәt tәsir göstәrir
Ölkәnin istehsalçılarına mәnfi tәsir göstәrir
Ölkәnin ixracatı azalır

506 Könüllü ixrac mәhdudiyyәti nә demәkdir?

•

heç biri
Ölkәnin könüllü şәkildә öz ixracatının bir qismini mәhdudlaşdırması
Ölkәnin daha çox xarici mıhsullardan asılılığının yaranması
Ölkәnin tamamilә öz ixracatını mәhdudlaşdırması
Ölkәnin daxili bazarı xarici mәhsullarla tәmin etmәsi

507 İdxal kvotasının tәtbiq edilmәsinin mәqsәdlәri hansılardır?

•

heç biri
Ölkәnin yerli istehsalçılarını xarici rәqabәtdәn qorumaq, ölkәdә istehsalı stimullaşdırmaq
İdxalı artırmaq
İqtisadi stabilliyi zәiflәtmәk
Xarici investisiyanı cәlb etmәk

508 Dünya bazarında tarazalıq olduğu zaman tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqә necә dәyişir?

•

heç bir dәyişiklik baş vermir
Dünya üzrә tәlәb tәklifә bәrabәr olur
Dünya üzrә tәklif tәlәbdәn yüksәk olur
Dünya üzrә tәlәb tәklifdәn yüksәk olur
Tәlәb vә tәklif sıfıra bәrabәr olur

509 Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә xammala vә yarımfabrikat mәhsullarına ya çox aşağı tarif tәtbiq edirlәr,
ya da ümumiyyәtcә tәtbiq etmirlәr. Nәticә:

•

heç bir tәsiri yoxdur
İnkişaf etmiş ölkәnin emal sәnayesi mәhsullarını ixrac etmәk cәhdlәrinә ziyan vurur
İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin ixracatında heç bir tәsiri yoxdur
İnkişaf etmiş ölkәnin xammal ixrac etmәk cәhdlәrinә ziyan vurur
İnkişaf etmiş ölkәnin emal sәnayesi mәhsulları ixrac etmәk cәhdlәrinә kömәk edir

510 Ticarәt siyasәti alәtlәri neçә hissәyә ayrılır?

•

heç biri
2 hissәyә
4 hissәyә
3 hissәyә
5 hissәyә

511 İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ticarәt baryeri olaraq, tariflәrin önәmi:

•

heç biri
Azalmağa başladı
Eyni qaldı
Yüksәlmәyә başladı
Daima dәyişәrәk davam etdi

512 Kiçik ölkә tarif tәtbiq etdiyi zaman:

•

Hamısı
Ölkәnin idxalçıları itirәn tәrәf olurlar
Hökumәtin gәlirlәri azalır
Ölkәnin istehsalçıları itirәn tәrәf olurlar
Tәlәb әyrisi sola doğru dәyişir

513 ABŞa idxal olunan mәhsullar üzrә tariflәr necә dәyişmişdir?

•

heç biri
Son 50 ildә azalmışdır
1920ci ildәn bu yana davamlı olaraq artmışdır
Konstitusiya ilә qadağan olunmuşdur

1930cu ildәn bu yana sürәtlә azalmışdır

514 Әgәr idxal olunan mәhsula 20% advalor tarif tәtbiq olunursa, o zaman gömrük dәyәri 800 manat
olan mәhsula görә nә qәdәr miqdarda rüsum tutular?

•

140 manat
160 manat
150 manat
100 manat
200 manat

515 İdxal olunan mәhsula görә 15% vergi tutulması hansı tarif növünә aiddir?

•

heç biri
Advalor tarif
Nominal tarif
Spesifik Tarif
Hamısı

516 İdxal olunan xüsusi bir mәhsulun bir miqdarı üçün 3 manat vergi tutulması hansı tarif növünә
aiddir?

•

heç biri
Spesifik tarif
Nominal tarif
Advalor tarif
hamısı

517 İdxal olunan avtomobilә tәtbiq olunan aşağı tariflәr әn çox kimә fayda gәtirir?

•

heç biri
İdxal edәn ölkәnin avtomobil istehlakçılarına
Idxal edәn ölkәnin avtomobil istehsalçılarına
İxrac edәn ölkәnin vәtәndaşlarına
İdxal edәn ölkәnin avtomobil sәnayesindә çalışanlara

518 Advalor tariflәr hansılardır?

•

heç biri
Malların gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanan vergi növüdür
idxal kvotalarıdır
İdxal olunan hәr mәhsulun bir miqdarına tәtbiq olunan vergilәrdir
idxal edilәn mәhsulun ümumi dәyәrinin bir qismini әhatә edәn vergi növüdür

519 Spesifik tariflәr hansılardır?

•

heç biri
İdxal olunan hәr mәhsulun bir miqdarına tәtbiq olunan vergilәrdir
idxal edilәn mәhsulun ümumi dәyәrinin bir qismini әhatә edәn vergi növüdür
idxal kvotalarıdır
Malların gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanan vergi növüdür

520 Tariflә ticarәt kvotaları arasındakı әsas fәrq nәdir

•

Doğru cavab yoxdur
Tarif ölkәyә vergidәn daxilolmalar qazandırır

•

Beynәlxalq Ticarәti stimullaşdırır
Mәhsulun qiymәtini yüksәldir
Yerli istehsalçılara kömәk edir

521 XX әsrin 4050ci illәrindәn sonrakı periodda beynәlxalq iqtisadiyyatda azad ticarәtin rolu necә
dәyişdi?

•

Heç biri
Yüksәldi
Sabit qaldı
Azaldı
Hamısı

522 XX әsrin 4050ci illәrindәn sonrakı periodda beynәlxalq ticarәtdә proteksionizmin rolu necә
dәyişdi?

•

Heç biri
Azaldı
Sabit qaldı
Çoxaldı
Uzun illәr çoxalaraq davam edib sabit qaldı

523 Pulun әsas funksiyalarl hansılardır

•

ümumi yığım vasitәsi kimi xidmәt edir
Hamısı
ümumi tәdiyyә vasitәsi kimi çıxış edir
dәyәrin ümumi ölçüsü kimi xidmәt edir
ümumi tәdavül vasitәsi kimi çıxış edir

524 Aşağı inkişafa sahib ölkәlәr iqtisadiyyatlarında nәyi әn әsas prioritet olaraq qәbul edirlәr?

•

Heç biri
Sәnayelәşmә siyasәti
Rifah siyasәti
İnvestisiya siyasәti
Rәqabәt siyasәti

525 Dünya Ticarәt Tәşkilatının әn güclü tәrәfi hansıdır?

•

Heç biri
Beynәlxalq mal ticarәtinә aid qaydalar
Beynәlxalq investisiyalara aid qaydalar
Beynәlxalq әmәk standartları
Beynәlxalq xidmәt xidmәt ticarәtinә aid qaydalar

526 A vә B ölkәlәri öz aralarında bütün ticarәt maneәlәrini aradan qaldırıblar, lakin bu ölkәlәr digәr
ölkәlәrәlә hәlә dә özlәrinin müәyyәn ticarәt siyasәtlәrini davam etdirirlәr. A vә B ölkәlәri arasındakı
bu inteqrasiya mәrhәlәsi necә adlanır?

•

İqtisadi birlik
Sәrbәst ticarәt bölgәsi
Sәrbәst bazar
Vahid valyuta zonası
Ortaq bazar

527 Hansı beynәlxalq birlik İkinci dünya müharibәsindәns sonrakı yaxın periodda yaranmamışdır?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Ticarәt Tәşkilatı
BMT
GATT
Dünya Bankı

528 A ölkәsindә X mәhsulunun idxal qiymәti 100 manatdır. Hökumәt bu mәhsulun idxalı zamanı bir
miqdarına 15% faiz rüsum tәtbiq edir. Bu rüsum necә adlanır?

•

Razılaşdırılmış vergi
Advalor
ӘDV
Spesifik
Avtonom

529 İki ölkәnin qarşılıqlı danışıqlar sonunda müәyyәn etdiklәri gömrük tariflәri necә adlanır?

•

Ümumi tariflәr
Müqavilәli tariflәr
Avtonom tariflәr
Tәk tәrәfli anlaşmalı tariflәr
Spesifik tariflәr

530 İxracatçı ölkә tәrәfindәn öz istәyi ilә ixraca tәtbiq edilәn mәhdudiyyәtlәr necә adlanır?

•

İxrac tariflәri
Anlaşmalı mәhduiyyәtlәr
Müvәqqәti ixrac mәhdudiyyәtlәri
Könüllü ixrac mәhdudiyyәti
İxrac lisenziyaları

531 İnkişaf etmiş A ölkәsi yüksәk texnologiyanı tәtbiq edәrәk istehsal etdiyi X mәhsulu sәnayesini
qorumaq üçün hansı proteksionist tezisdәn istifadә edәr?

•

Antidempinq
Rifahın arıtırılması
Xarici şirkәtlәrdәn qorunma siyasәti
Texnoloji inkişaf siyasәti
Strateji ticarәt siyasәti

532 Bir ölkәnin müqayisәli üstünlüyә sahib olduğu mәhsulları istehsal edib, onun ixracından yüksәk
gәlir әldә edә bilmәsi üçün әn mühim vasitә hansıdır?

•

Spesifik rüsumun tәtbiqi
Advalor verginin tәtbiqi
Kvotaların tәtbiqi
Proteksionist siyasәt
Sәrbәst ticarәtin olması

533 İxrac subsidiyalarının tәtbiq olunmasının әsas mәqsәdi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Yerli istehsalçıların ixracatına dәstәk olmaq

İdxal olunan mәhsulların miqdarını artırmaq
Xarici istehsalçılara dәstәk olmaq
İdxalı tamamilә mәhdudlaşdırmaq

534 Tәtbiq olunan tarifin rifaha tәsirini düstur şәklindә necә ifadә etmәk olar?

•

Doğru cavab yoxdur
İstehlakçının itkilәri  istehsalçının qazancları  dövlәtin qazancları
İstehlakçının qazancları  Dövlәtin qazancları + istehlakçının itkilәri
İstehsalçının qazancları  Dövlәtin qazancları + istehlakçının itkilәri
İstehsalçının qazancları + Dövlәtin qazancları + istehlakçının itkilәri

535 İstehsalçı mәhsulun bir miqdarını 5 manata satmağa hazırdır, lakin mәhsulun bir miqdarının
qiymәti 8 manatdır. Bu halda qalan 3 manatı necә ifadә etmәk olar?

•

heç biri
İstehsalçı artıqlığı
Istehsalçı dәyәri
İstehlakçı artıqlığı
İstehlakçının faydası

536 İstehlakçı mәhsulun bir miqdarı üçün 10 manat ödәmәyә hazırdır, lakin mәhsulun bir miqdarının
qiymәti 4 manatdır. Bu halda qalan 6 manatı necә ifadә etmәk olar?

•

heç biri
İstehlakçı artıqlığı
İstehlakçı dәyәri
İstehsalçı artıqlığı
İstehsalçının faydası

537 Kiçik ölkәdә mәhsulun bir miqdarına 10 manat tarif tәtbiq edildiyi zaman:

•

Heç bir dәyişiklik baş vermir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 10 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәrindә dәyişiklik baş vermir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 10 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәri yüksәlir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 10 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәri aşağı enir
İdxal edәn ölkәnin ixracı artır

538 Böyük ölkәdә idxal olunan mәhsula 15 manat tarif tәtbiq olunduğu zaman nәticә necә olur?

•

Heç bir dәyişiklik baş vermir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 15 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәri aşağı enir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 15 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәrindә dәyişiklik baş vermir
İdxal edәn ölkәdә hәmin mәhsulun qiymәti әn azı 15 manat yüksәlir vә ixrac xәrclәri yüksәlir
İdxal edәn ölkәnin ixracı artır

539 II dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ABŞın ticarәt siyasәti:

•

heç biri
İxrac vә idxalın hәcmi artmışdır
ABŞ proteksionist siyasәt yürütmüşdür
İxrac azalmışdır
Azad ticarәtdәn imtina edilmişdir

540 Hökumәt idxal mәhsullarına tarif tәtbiq etdiyi zaman

•

Heç bir dәyişiklik baş vermir
Ölkәnin istehlakçılarına mәnfi tәsir göstәrir
Ölkәnin istehlakçılarına müsbәt tәsir göstәrir
Ölkәnin istehsalçılarına mәnfi tәsir göstәrir
Ölkәnin ixracatı azalır

541 Könüllü ixrac mәhdudiyyәti nә demәkdir?

•

heç biri
Ölkәnin könüllü şәkildә öz ixracatının bir qismini mәhdudlaşdırması
Ölkәnin daha çox xarici mıhsullardan asılılığının yaranması
Ölkәnin tamamilә öz ixracatını mәhdudlaşdırması
Ölkәnin daxili bazarı xarici mәhsullarla tәmin etmәsi

542 İdxal kvotasının tәtbiq edilmәsinin mәqsәdlәri hansılardır?

•

heç biri
Ölkәnin yerli istehsalçılarını xarici rәqabәtdәn qorumaq, ölkәdә istehsalı stimullaşdırmaq
İdxalı artırmaq
İqtisadi stabilliyi zәiflәtmәk
Xarici investisiyanı cәlb etmәk

543 Dünya bazarında tarazalıq olduğu zaman tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqә necә dәyişir?

•

heç bir dәyişiklik baş vermir
Dünya üzrә tәlәb tәklifә bәrabәr olur
Dünya üzrә tәklif tәlәbdәn yüksәk olur
Dünya üzrә tәlәb tәklifdәn yüksәk olur
Tәlәb vә tәklif sıfıra bәrabәr olur

544 Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә xammala vә yarımfabrikat mәhsullarına ya çox aşağı tarif tәtbiq edirlәr,
ya da ümumiyyәtcә tәtbiq etmirlәr. Nәticә:

•

heç bir tәsiri yoxdur
İnkişaf etmiş ölkәnin emal sәnayesi mәhsullarını ixrac etmәk cәhdlәrinә ziyan vurur
İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin ixracatında heç bir tәsiri yoxdur
İnkişaf etmiş ölkәnin xammal ixrac etmәk cәhdlәrinә ziyan vurur
İnkişaf etmiş ölkәnin emal sәnayesi mәhsulları ixrac etmәk cәhdlәrinә kömәk edir

545 Tariflәr vә kvotalar arasındakı әn önәmli fәrq hansıdır?

•

Mәhsulların qiymәtini yüksәldir
Yerli istehsalçılara yardım edir
Hökumәtә әlavә vergi daxilolmaları gәtirir
Beynәlxalq ticarәti stimullaşdırır
heç bir fәrqi yoxdur

546 Ticarәt siyasәti alәtlәri neçә hissәyә ayrılır?

•

heç biri
2 hissәyә
4 hissәyә
3 hissәyә
5 hissәyә

547 İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ticarәt baryeri olaraq, tariflәrin önәmi:

•

heç biri
Azalmağa başladı
Eyni qaldı
Yüksәlmәyә başladı
Daima dәyişәrәk davam etdi

548 İxaracatçı ölkәdә ixrac subsidiyaları:

•

heç bir dәyişiklik baş vermir
İstehlakçılara ziyan vurur vә ümumilikdә ixracatçı ölkәdә iqtisadi rifahı aşağı salır
İstehlakçılara ziyan vurur, lakin ümumilikdә ixracatçı ölkәdә iqtisadi rifahı yüksәldir
İstehlakçılara kömәk edir vә ümumilikdә ixracatçı ölkәdә iqtisadi rifahı yüksәldir salır
İstehlakçılara kömәk edir, lakin ümumilikdә ixracatçı ölkәdә iqtisadi rifahı aşağı salır

549 Kiçik ölkә tarif tәtbiq etdiyi zaman:

•

Hamısı
Ölkәnin idxalçıları itirәn tәrәf olurlar
Hökumәtin gәlirlәri azalır
Ölkәnin istehsalçıları itirәn tәrәf olurlar
Tәlәb әyrisi sola doğru dәyişir

550 Әgәr mәhsul A ölkәsindәn kiçik B ölkәsinә idxal olunursa, o zaman B ölkәsindә tәtbiq edilәn
tariflәrin tәsiri necә olur?

•

Hәr iki ölkәdә qiymәtlәr enir
heç bir dәyişiklik baş vermir
B ölkәsindә qiymәtlәt enir, A ölkәsindә isә yüksәlir
Hәr iki ölkәdә qiymәtlәr yüksәlir
B ölkәsindә qiymәtlәr yüksәlir vә A ölkәsindә qiymәtlәrә heç bir tәsir olmur

551 ABŞa idxal olunan mәhsullar üzrә tariflәr necә dәyişmişdir?

•

heç biri
Son 50 ildә azalmışdır
1920ci ildәn bu yana davamlı olaraq artmışdır
1930cu ildәn bu yana sürәtlә azalmışdır
Konstitusiya ilә qadağan olunmuşdur

552 Әgәr idxal olunan mәhsula 20% advalor tarif tәtbiq olunursa, o zaman gömrük dәyәri 800 manat
olan mәhsula görә nә qәdәr miqdarda rüsum tutular?

•

140 manat
200 manat
100 manat
150 manat
160 manat

553 İdxal olunan mәhsula görә 15% vergi tutulması hansı tarif növünә aiddir?
Nominal tarif
Spesifik Tarif
heç biri

•

Hamısı
Advalor tarif

554 İdxal olunan xüsusi bir mәhsulun bir miqdarı üçün 3 manat vergi tutulması hansı tarif növünә
aiddir?

•

hamısı
Nominal tarif
Advalor tarif
Spesifik tarif
heç biri

555 İdxal olunan avtomobilә tәtbiq olunan aşağı tariflәr әn çox kimә fayda gәtirir?

•

heç biri
Idxal edәn ölkәnin avtomobil istehsalçılarına
İdxal edәn ölkәnin avtomobil istehlakçılarına
İdxal edәn ölkәnin avtomobil sәnayesindә çalışanlara
İxrac edәn ölkәnin vәtәndaşlarına

556 Advalor tariflәr hansılardır?

•

heç biri
idxal edilәn mәhsulun ümumi dәyәrinin bir qismini әhatә edәn vergi növüdür
İdxal olunan hәr mәhsulun bir miqdarına tәtbiq olunan vergilәrdir
idxal kvotalarıdır
Malların gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanan vergi növüdür

557 Spesifik tariflәr hansılardır?

•

idxal edilәn mәhsulun ümumi dәyәrinin bir qismini әhatә edәn vergi növüdür
idxal kvotalarıdır
Malların gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanan vergi növüdür
heç biri
İdxal olunan hәr mәhsulun bir miqdarına tәtbiq olunan vergilәrdir

558 Daxili bazarda qiymәti 12500 ABŞ dolları olan maşın üçün 8600 ABŞ dollarlıq komplektlәşdirici
detallar xaricdәn idxal olunur.Maşına 30% idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi
neçә faiz tәşkil edәcәkdir?

•

0.833
0.962
0.887
0.765
0.924

559 ABŞ vә Avropa İttifaqı arasında azad ticarәt zonasının yaradılması haqqında tәklif necә adlanır?

•

Asiya Sakit Oken ticarәt birliyi haqqında saziş
Transatlantik azad ticarәt zonasının yaradılması haqqında saziş
ABnin yaranması haqqında saziş
NAFTAnın yaranması haqqında saziş
DTTnin yaranması haqqında saziş

560 Tarif daxil edilmәsi üzündәn malın qiymәtinin artması nәticәsindә onun daxili istehlakının

azalması hansı effekti yaradır?

•

Tәkrar ixrac effekti
Tarifin istehlak effekti
İstehsal imkanları effekti
Tarifin istehsal effekti
İxrac effekti

561 DTTnin Әn әlverişli rejim prinsipinә uyğun olaraq, bütün ölkәlәrә yayılma ehtimalı olmadan,
ayrıayrı ölkәlәrin birbirinә tәqdim etdiyi azaldılmış tarif

•

Tarif tәklifi
Tarif preferensiyaları (imtiyazları)
Tarif kvotası
Tarif harmonlaşdırılması
Tarif mәhdudiyyәtlәri

562 Ticarәt şәrtinin dәyişmәsindәn irәli çıxan malın ixrac üçün tәklifinin dәyişmәsi necә adlanır?

•

Gәlirin elastikliyi
İxracın elastikliyi
XTD elastikliyi
İdxalın elastikliyi
Tәlәbin elastikliyi

563 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq ticarәtin ÜTT tәrәfindәn müәyyәn edilmiş әsas prinsiplәrinә
aid deyil?

•

Ticarәt siyasәtinin şәffaflığının tәmin edilmәsir
Zәif inkişaf etmiş ölkәlәrә güzәştlәrin tәtbiq olunması
Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsindә tarif metodlarına üstünlük verilmәsi
Әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi
Qeyri tarif tәnzimlәmә tәdbirlәrindәn imtina edilmәsi

564 Antidempinq rüsumlarının tәtbiqindә mәqsәd nәdir?

•

Ölkә istehlakçılarının keyfiyyәtsiz mәhsullardan qorunması
Ölkә istehsalçılarının әdalәtsiz rәqabәtdәn müdafiә olunması
Ölkәyә idxalın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
Ölkәdә ixracın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
Ölkәnin tranzit potensialından effektiv istifadә olunması

565 Aşağıdakılardan hansı idxal rüsumlarının iqtisadi effektlәrinә aid deyil?

•

Yenidәn bölüşdürmә effekti
Satış effekti
İstehlak effekti
Ticarәt effekti
Gәlir effekti

566 İxraca nәzarәt olunması aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

İxraca vergilәrin tәtbiqi
İxrac qiymәtlәrinin “könüllü” mәhdudlaşdırılması
İixracın kvotalaşdırılması

İxracın lisenziyalaşdırılması
İxraca rüsumların tәtbiqi

567 Aşağıdakılardan hansı ixracın stimullaşdırılmasının dolayı vasitәlәrinә aid deyil?

•

İxrac üçün zәruri infrastrukturun yaradılması
Birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması
İxracatçılara informasiyamәslәhәt dәstәyinin göstәrilmәsi
Kiçik vә orta müәssisәlәrә maliyyә dәstәyi
Sәrgi, yarmarka fәaliyyәtinә yardım göstәrәn tәdbirlәr

568 Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәtin QATS –da müәyyәn olunmuş
prinsiplәrinә aid deyil?

•

Әn әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәt zamanı әdalәtliliyin gözlәnilmәsi prinsipi
İnhisarçı xidmәt göstәrәnlәrin fәaliyyәti prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsindә şәffaflıq prinsipi
Xidmәtlәrlә ticarәtin liberallaşdırılması prinsipi

569 Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrlә ticarәtin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinә aiddir?

•

Texniki maneәlәrin tәtbiqi
İnvestisiyalara qoyulan mәhdudiyyәtlәr
Antidempinq tәdbirlәri
Kvotalaşdırma
Lisenziyalaşdırma

570 Daxili bazarda qiymәti 680 ABŞ dolları olan televizor üçün 340 dollarlıq detal xaricdәn idxal
olunur.Televizora 40% , detallara isә 25 % idxal rüsumu tәtbiq edildiyi halda effektiv rüsum dәrәcәsi
neçә faiz tәşkil edәr?

•

0.7
0.5
0.6
0.55
0.65

571 Xarici ticarәtdә üzv ölkәlәr arasında yalnız gömrük vergilәrinin, ikiqat vergilәrin vә miqdar
mәhdudiyyәtlәrinin ortadan qaldırıldığı iqtisadi inteqrasiya forması aşağıdakılardan hansıdır?

•

İqtisadi İttifaq
Azad Ticarәt Sazişi
Gömrük İttifaqı
Azad Ticarәt Zonası
Ümumi Bazar

572 Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin miqdar mәhdudiyyәtlәri qrupuna aid deyildir?

•

Heç birisi
İstehsal subvensiyaları
Tarif kvotaları
Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri
İdxal kvotaları

573 Aşağıdakılardan hansı qeyritarif tәdbirlәrinin “inzibati vә texniki maneәlәr yolu ilә
mәhdudiyyәtlәr” qrupuna aid edilә bilmәz?

•

Sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә ekoloji standartlar
Könüllü ixrac mәhdudiyyәtlәri
Sәnaye, ticarәt vә intellektual mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
İdxal qadağaları
Ölkәdaxili istehsal payı mәcburiyyәti

574 Dünya Ticarәt Tәşkilatı ilә bağlı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Urugvay müzakirәlәri nәticәsindә GATTın tәmәlindә qurulmuşdur
Üzvlәri arasındakı ticarәtdә heç bir maneә yoxdur
Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә xidmәt ticarәtinin sәrbәstlәşdirilmәsilә yanaşı, intellektual mülkiyyәt hüquqlarını
da әhatә edir
Daimi katibliyi Cenevrәdә yerlәşir
Bu gün dünya ticarәtinin 90%ni әhatә edәn 150dәn çox ölkә tәşkilatın üzvüdür

575 İdxalı әvәz edәn sәnayelәşmә strategiyasının yol açdığı әsas problem hansıdır?

•

Resurs israfı
Hamısı
İxracat sektorları әleyhinә doğan disbalans
Ölkәyә yad sәnaye strukturunun formalaşması (işsizliyin artması)
Xaricdәn asılılıq (aralıq mәhsulların idxalı artır)

576 Gömrük vergisinin iqtisadi tәsirlәrinә aid deyil:

•

Bölgü effekti
Miqyas effekti
Xarici ticarәt effekti
Gәlir effekti
İstehlak effekti

577 Ölkәlәrin Beynәlxalq Ticarәtә qoşulmasının әsas sәbәbinә aiddir:

•

Digәr ölkәlәr üzәrindә nüfuz dairәsini güclәndirmәk
İnvestisiya cәlb etmәk
Mәşğulluğu tәmin etmәk
İstehsalda miqyas iqtisadiyyatlarından faydalanmaq
Kasıb ölkәlәrdә әhalinin rifahını yüksәltmәk

578 Beynәlxalq Ticarәt nәzәriyyәsinin tәhlilindәki standart fәrziyyәlәrә aid deyil:

•

Pul yoxdur,mallar mübadilә olunur
Daşınma xәrclәri sıfıra bәrabәrdir
Dövlәt müdaxilәsi var
Mal vә faktor bazarlarında tam rәqabәtdir
İqtisadiyyat tam mәşğulluq halındadır

579 Spesfik gömrük vergilәri ilә bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

İxrac mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
İdxal mәhsulunun dәyәrindәn alınan vergi növüdür
İdxal mәhsulunun hәm dәyәri, hәm dә fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür
İdxal mәhsulunun fiziki xüsusiyyәtlәrinә görә alınan vergi növüdür

•

Tranzit mәhsulun dәyәrindәn alınan vergi növüdür

580 Aşağıdakılardan hansı qeyritaarif vasitәlәrinin maliyyә alәtlәri yolu ilә mәhdudlaşdırmalar
qrupuna aid edilә bilmәz?

•

İxrac subvensiyaları
Valyuta ilә әmәliyyatların mәhdudlaşdırılması
Çoxlu kurs sistemi
Tarif kvotaları
İstehsal subvensiyaları

581 Xarici ticarәt hәddlәrinin uzun müddәtdә zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin әlehinә dәyişәcәyini irәli
sürәn fikir aşağıdakılardan hansıdır?

•

Leontyev paradoksu
Engel qanunu
Ribçinski teoremi
SingerPrebiş tezisi
HekşerOlin teoremi

582 Aşağıdakılardan hansı idxal mәhsulu qiymәtlәrini artıraraq bu malların idxalına dolayı yolla
mәhdudlaşdırıcı tәsir göstәrir?

•

İxracatı tәşviq tәbirlәri
Dempinq
Subvensiyalar
Gömrük tariflәri
Kvotalar

583 ÜDM deflyatoru necә hesablanır

•

Heç biri
Real ÜDM/Nominal ÜDM x 100%
Real ÜDM/2 x 100%
Nominal ÜDM/Real ÜDM x 100%
Nominal ÜDM/2 x 100%

584 Real ÜDM nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
İstehsal olunan mal vә xidmәtlәrin cari qiymәtlәrdә ümumi qiymәtlәndirilmәsidir
Bir il әrzindә istehsal olunan mәhsullardır
İstehsal olunan mal vә xidmәtlәrin baza ilindәki qiymәtlәrlә dәyәrlәndirilmәsidir
Bir il әrzindә istehsal olunan xidmәtlәrdir

585 Nominal ÜDM nәdir?

•

Bir il әrzindә istehsal olunan xidmәtlәrdir
İstehsal olunan mal vә xidmәtlәrin baza ilindәki qiymәtlәrlә dәyәrlәndirilmәsidir
Heç biri
Bir il әrzindә istehsal olunan mәhsullardır
İstehsal olunan mal vә xidmәtlәrin cari qiymәtlәrdә ümumi qiymәtlәndirilmәsidir

586 Ümumi Milli Mәhsul (ÜMM) nәdir?
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin yalnız sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş mәhsulların mәcmusudur

•

Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin sәrhәdlәri daxilindә istehsal olunmuş mal vә xidmәtlәrin mәcmusudur
Heç biri
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş yalnız xidmәtlәrinin mәcmusudur
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin sәrhәdlәri daxilindә vә sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş mal vә
xidmәtlәrin mәcmusudur

587 Ümumi Daxili Mәhsul (ÜDM) nәdir?

•

Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin sәrhәdlәri daxilindә istehsal olunmuş mal vә xidmәtlәrin mәcmusudur
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş yalnız xidmәtlәrinin mәcmusudur
Heç biri
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin yalnız sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş mәhsulların mәcmusudur
Müәyyәn dövr әrzindә ölkәnin daxilindә vә sәrhәdlәrindәn kәnarda istehsal olunmuş mәhsulların mәcmusudur

588 “A” ölkәsi xaricdәn 100 dollarlıq avadanlıq alır. Bu әmәliyyatın iki tәrәfi var: 1. xaricdәn ölkәyә
fiziki resurs olan avadanlıq gәtirilir; 2.bunun müqabilindә xaricә 100 dollar ödәniş edilir. Bu halda
xaricә 100 dollarlıq ödәniş tәdiyyә balansının hansı hissәsindә qeyd olunur

•

Heç biri
Cari әmәliyyatlar balansı
Balanslaşdırıcı maddәlәr
Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәti balansı
Ehtiyat aktivlәrin dәyişmәsi

589 Kapital hesabı әsasәn ölkәnin qalan dünya ilә istehsal edilmәmiş qeyrimaliyyә aktivlәr üzrә
әmәliyyatlar tәdiyyә balansının hansı hissәsindә әks olunur?

•

Heç biri
Cari әmәliyyatlar balansı
Ehtiyat aktivlәrin dәyişmәsi
Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәti balansı
Balanslaşdırıcı maddәlәr

590 Tәdiyyә balansında maliyyәt resursları hansılardır

•

Heç biri
Mallar vә gәlirlәr
Mallar vә xidmәtlәr
Aktivlәr vә öhdәliklәr
Aktivlәr vә gәlirlәr

591 Tәdiyyә balansında real resurslar hansılardır

•

hamısı
Mallar, aktivlәr, gәlirlәr
Gәlirlәr, aktivlәr
Mallar, xidmәtlәr, gәlirlәr
Öhdәliklәr, mallar

592 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının debit yazılış hissәsindә aparılır?

•

Әldә olunmuş gәlirlәr
Mal vә xidmәtlәrin ixracı
hamısı
Әldә olunmuş transferlәr
Mal vә xidmәtlәrin idxalı, Ödәnilmiş gәlirlәr

•
593 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının kredit yazılış hissәsindә aparılır?

•

hamısı
Ödәnilmiş gәlirlәr
Mal vә xidmәtlәrin ixracı vә әldә olunmuş gәlirlәr
Köçürülmüş transferlәr
Mal vә xidmәtlәrin idxalı

594 Tәdiyyә balansı hansı yazılış tipi әsasında qurulur?

•

Heç biri
Üçlü yazılış prinsipi
Tәk yazılış
Mövcud balans
İkili yazılış prinsipi

595 Aşağıdakılardan hansı tәdiyyә balansının 4 әsas hissәsindәn biri deyil?

•

Kapitalın vә maliyyәnin hәrәkәti balansı
Cari әmәliyyatlar balansı
Balanslaşdırıcı maddәlәr
Ehtiyat aktivlәrin dәyişmәsi
Nәzәrdә tutulan xәrclәr

596 Bir şirkәtinin mәhsulunun mövcud olduğu bazarın qiymәtlәrindәn aşağı qiymәtә satması necә
adlanır?

•

hamısı
Kvota
Tarif
Dempinq
Spesifik tariflәr

597 Valyuta siyasәtinin istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

hamısı
Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
Valyuta müdaxilәlәri
Ticarәt kvotaları
Diskont siyasәti

598 Aşağıdakılardan hansı valyuta mәzәnnәsinә tәsir edәn faktorlardan biri deyil?

•

Ö̈
lkәnin ödәniş balansının vәziyyәti
Ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrindәki fәrq
Heç biri
Ölkәlәrdә inflyasiya templәrindәki fәrq
Ölkәnin xarici borcu

599 Milli valyutanın xarici valyutalara qarşı dәyәr itirmәsi nә adlanır

•

Ekspansiya
Revalvasiya
Heç biri
Denominasiya

•

Devalvasiya

600 Beynәlxalq Ticarәtdә әn çox istifadә olunan valyuta hansıdır

•

Rus rublu
İngilis funt sterlinqi
Avro
Yapon yeni
ABŞ dolları

601 Valyuta mәzәnnәsi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Valyutanın vahid sistemidir
Valyutanın dәyәrsizlәşmәsidir
Milli valyutanın xarici valyutaya nisbәti vә ya әksinә, xarici valyutanın milli valyutaya nisbәtidir
Valyutanın dәyәr qazanmasıdır

602 Avro hansı tarixdәn bu yana Avropa Birliyinin tam mәnada vahid valyutası olaraq dövriyyәdәdir

•

2006cı ildәn
2000ci ildәn
2004cü ildәn
2002ci ildәn
2005ci ildәn

603 Pulun yığım vasitәsi funksiyası onun hansı xassәsi ilә bağlıdır?

•

Bu funksiya pulun heç bir xassәsi ilә bağlı deyildir
Pulun istәnilәn әmtәәlәrlә mübadilә edilmәk qabiliyyәti ilә
Pulun әmtәәlәrin dәyәrini ifadә etmәk qabiliyyәti ilә
Pulun likvidliyi ilә
Ö̈
dәnişi möhlәtlә icra etmәk imkanı ilә

604 Pul dövriyyәsinin sadәlәşdirilmәsi üçün ölkәnin pul vahidinin adını dәyişmәdәn onun
nominalının irilәşdirilmәsi necә adlanır?

•

Heç biri
İnflyasiya
Devalvasiya
Denominasiya
Revalvasiya

605 Әmtәәlәrin qiymәtlәrinin artması ilә müşayiәt olunan pulun qiymәtdәn düşmәsi necә adlanır? A)
inflyasiya

•

Revalasiya
Devalvasiya
Heç biri
Deflyasiya
İnflyasiya

606 Bir ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәnin pul vahidi ilә ifadә edilmiş qiymәti belә adlanır

•

Heç biri
Devalvasiya

•

Valyuta mәzәnnәsi
Devalvasiya
Revalvasiya

607 Milli valyutanın xarici valyutalara qarşı dәyәr qazanması nә adlanır

•

Heç biri
Ekspansiya
Devalvasiya
Denominasiya
Revalvasiya

608 Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditlәri tәqdim edir:

•

Faizsiz kreditlәr
Ticarәt kreditlәri
hamısı
Büdcә kәsirini azaltmaq üçün
Proqram vә mәqsәdli

609 ABŞda Federal Rezerv Sistemi birbaşa olmayan yollarla daha hansı fәaliyyәtlәri hәyata keçirә
bilir?

•

Heç biri
Tariflәri tәyin edә bilir
Depozitlәrin miqdarına, debit kart hesablarına vә monetar aktivlәrә tәsir göstәrә bilir
Ticarәtdә kvotaları artıra bilir
İşsizlәrin sayını müәyyәn edә bilir

610 ABŞda Federal Rezerv Sistemin rolu nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Büdcә layihәsini hazırlamaq
Birbaşa olaraq dövriyyәdә olan pulun hәcmini tәnzimlәmәk
Ölkәnin ticarәt siyasәtini müәyyәn etmәk
İşsizliyi aradan qaldırmaq

611 ABŞda mәrkәzi bank funksiyasını hansı qurum yerinә yetirir?

•

Әmәk Statistikası Bürosu
Doğru cavab yoxdur
Pentaqon
Federal Rezerv Sistemi
Ağ Ev

612 Mәrkәzi Bankların iqtisadiyyatdakı әsas rollarından biridir:

•

Tariflәri müәyyәn etmәk
Ticarәt siyasәtini müәyyәn etmәk
Ticarәtin hәcmini tәnzimlәmәk
Kvotaları tәyin etmәk
Dövriyyәdә olan pulun hәcmini, yәni ki, pul tәklifini tәnzimlәmәk

613 Likvid olmadığı zaman nә tәlәb olunur?
Әlavә mәhsul satışı

•

Doğru cavab yoxdur
Heç nә tәlәb olunmur
Әlavә transaksiya xәrclәri
Әlavә xidmәt ticarәti

614 Pul niyә likvid aktiv hesab olunur?

•

Çünki pul yalnız malların ödәnişi üçün rahat istifadә oluna bilir
Doğru cavab yoxdur
Çünki pul mәhsul vә xidmәtlәrin istifadәsi üçün rahat şәkildә ödәnilә bilmir
Çünki pul yalnız xidmәtlәrin ödәnişi üçün istifadә oluna bilir
Çünki pul mәhsul vә xidmәtlәrin istifadәsi üçün rahat şәkildә ödәnilә bilәr

615 Geniş anlamda pul dәyәrlәndirmәsinә aiddir:

•

Dövriyyәdә olan valyutalar, depozitlәrin yoxlanılması, debit kart hesabları
Heç biri
Depozitlәr
Yalnız debit kart hesabları
Yalnız dövriyyәdә olan valyutalar

616 Dar anlamda pul dәyәrlәndirmәsinә aiddir:

•

Dövriyyәdә olan valyutalar, depozitlәrin yoxlanılması, debit kart hesabları
Yalnız debit kart hesabları
Heç biri
Yalnız depozitlәrin yoxlanılması
Yalnız dövriyyәdә olan valyutalar

617 Pulun dәyәrlәndiirilmәsi hansı iki istiqamәtdә aparılır?

•

Uzun müddәtli vә qısa müddәtli
Doğru cavab yoxdur
Dar vә geniş mәnada
Bütün cavablar doğrudur
Aylıq vә illik

618 Pul nәdir? Ümumi tәrifi verin.

•

Pul gündәlik hәyatda mal vә xidmәtlәrin müqabilindә ödәnilәn aktivlәrdir
Yalnız mallara ödәnilәn aktivlәrdir
Heç biri
Yalnız xidmәtlәrә ödәnilәn aktivlәrdir
İstehsal olunan mal vә xidmәtlәrin baza ilindәki qiymәtlәrlә dәyәrlәndirilmәsidir

619 Vergidәn sonrakı gәlirlәr Yd endikdә

•

Doğru cavab yoxdur
Cari әmәliyyatlar hesabı yüksәlir
Daima dәyişir
Cari әmәliyyatlar hesabı enir
Sabit qalır

620 Vergidәn sonrakı gәlirlәr Yd yüksәldikdә
Doğru cavab yoxdur

•

Cari әmәliyyatlar hesabı yüksәlir
Sabit qalır
Cari әmәliyyatlar hesabı enir
Daima dәyişir

621 Real faiz dәrәcәlәri EP*/P endikdә

•

Doğru cavab yoxdur
Daima dәyişir
Cari әmәliyyatlar hesabı enir
Sabit qalır
Cari әmәliyyatlar hesabı yüksәlir

622 Real faiz dәrәcәlәri EP*/P yüksәldikdә

•

Doğru cavab yoxdur
Daima dәyişir
Cari әmәliyyatlar hesabı enir
Sabit qalır
Cari әmәliyyatlar hesabı yüksәlir

623 Vergidәn sonrakı gәlir necә hesablanır?

•

Vergilәr (T) + istehsaldan gәlәn gәlir (Y)
Vergilәr (T)  istehsaldan gәlәn gәlir (Y)
Doğru cavab yoxdur
Vergilәr (T)  istehsaldan gәlәn gәlir (Y) + investisiyalar (İ)
İstehsaldan gәlәn gәlir (Y)  vergilәr (T)

624 Mәcmu tәlәb nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Yalnız fәrdlәrin mәhsul vә xidmәtlәrә olan tәlәbin mәcmusudur
Yalnız istitutların mәhsul vә xidmәtlәrә olan tәlәbin mәcmusudur
Mәhsul vә xidmәtlәrә fәrdlәr vә institutlar tәrәfindәn tәlәbin mәcmusudur
Hamısı

625 Qısa dövrdә istehsal faktorlarının vә mәhsulların bәzi qiymәtlәrinә aid әsas xüsusiyyәtlәrdәn biri
hansıdır?

•

hamısı
Tez uyğunlaşırlar
Daima faydasız olurlar
Uyğunlaşmağa zaman tapa bilmirlәr
Daima sabit qalırlar

626 İstehsal faktorları vә mәhsulların bütün qiymәtlәrin uzun dövrdә faydalılığı necә olur?

•

Daima faydasız olurlar
Uyğunlaşmağa zamanı olmadığı üçün uzun dövr modellәri faydasız olurlar
Doğru cavab yoxdur
Daima sabit qalırlar
Uyğunlaşmağa zamanı olduğu halda uzun dövr modellәri faydalı olurlar

627 Pul bazarında tarazlığı müәyyәn nәlәr müәyyәn edir?

•

Yalnız pul tәlәbi
Yalnız pul tәklifi
Doğru cavab yoxdur
Yalnız pulun hәcmi
Pul tәklifi vә pul tәlәbi

628 Pul bazarında pul tәklifi vә pul tәlәbi tarazlığı müәyyәn edir:

•

Ms/P = L(R, Y)
CA ≈ EX / IM
Heç biri
Y = D(EP*/P, Y – T, I, G)
C(Y – T)

629 Xarici valyuta bazarında faiz dәrәcәsi paritetliyi tarazlığı müәyyәn edir:

•

Doğru cavab yoxdur
D = C(Y – T) + I + G + CA(EP*/P, Y – T)
C(Y – T)
R = R* + (Ee – E)/E
CA ≈ EX / IM

630 Aktivlәr bazarına hansılar aiddir:

•

Doğru cavab yoxdur
Xidmәtlәr bazarı
Yalnız xarici valyuta bazarı
Yalnız pul bazarı
Xarici valyuta bazarı vә pul bazarı

631 Mәhsul bazarında valyuta mәzәnnәlәri vә mәhsul istehsalı arasındakı düz münatasib әlaqәni
göstәrәn diaqram necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
PP diaqramı
AA diaqramı
DD diaqramı
CC diaqramı

632 Vergindәn sonrakı gәlirlәrin yüksәlişi cari әmәliyyatlar hesabına necә tәsir göstәrir?

•

Heç biri
Cari әmәliyyatlar hesabını yüksәldir
Sabit qalır
Cari әmәliyyatlar hesabını azaldır
Dәyişiklik baş vermir

633 Vergindәn sonrakı gәlirlәrin yüksәlişi istehlak xәrclәmәlәrinә necә tәsir göstәrir?

•

İstehlak xәrclәmәlәrini azaldır
Heç bir dәyişiklik baş vermir
İstehlak xәrclәmәlәrini yüksәldir
Sabit qalır
Heç biri

634 Real mәzәnnәdәki yüksәliş baş verdiyi zaman, onun yerli mәhsulların mәcmu tәlәbinә tәsiri necә
olur?

•

Doğru cavab yoxdur
Yerli mәhsulların mәcmu tәlәbi aşağı düşür
Yerli mәhsulların mәcmu tәlәbi yüksәlir
Sabit qalır
Dәyişiklik baş vermir

635 Real mәzәnnәdәki yüksәliş baş verdiyi zaman, onun cari әmәliyyatlar hesabına tәsiri necә olur?

•

hamısı
Cari әmәliyyatlar hesabı aşağı düşür
Cari әmәliyyatlar hesabı sabit qalır
Cari әmәliyyatlar hesabını da yüksәldir
Dәyişiklik baş vermir

636 Mәcmu tәlәbi müәyyәn edәn faktorlar hansılardır?

•

Vergidәn әvvәlki gәlir
Yalnız vergidәn sonrakı gәlir
Yalnız real valyuta mәzәnnәsi
Real valyuta mәzәnnәsi vә vergidәn sonrakı gәlir
Doğru cavab yoxdur

637 Cari әmәliyyatlar hesabının determinantları hansılardır?

•

Doğru cavab yoxdur
Yalnız real valyuta mәzәnnәsi
Yalnız vergidәn sonrakı gәlir
Real valyuta mәzәnnәsi vә vergidәn sonrakı gәlir
Vergidәn әvvәlki gәlir

638 Әgәr idxalın vә ixracın hәcmi elә dә çox dәyişmәzsә, o zaman nә baş verir?

•

Real mәzәnnә daima sabit qalır
Real mәzәnnәdәki dәyişikliklәr baş verdikdә dәyәr effekti hәcm effekti üzәrindә dominantlıq edә bilmir
Heç bir dәyişiklik baş vermir
Real mәzәnnәdәki dәyişikliklәr baş verdikdә dәyәr effekti hәcm effekti üzәrindә dominantlıq edir
hamısı

639 BrettonVuds sisteminin yaradılma prinsipi nә idi?

•

Heç biri
ABŞın ticarәt dövriyyәsini artırmaq
Avropanın ticarәt dövriyyәsini artırmaq
Dünya iqtisadiyyatını II dünya müharibәsindәn sonra yeni sәviyyәyә çıxarmaq
Avronun dünya iqtisadiyyatındakı rolunu yüksәltmәk

640 BrettonVuds sistemi ilә hansı pul vahidi (valyuta) beynәlxalq hesablaşmalar vә ehtiyatların
saxlanması vasitәsinә çevirmişdir?

•

ABŞ dolları
Kanada dolları
Avro

Funt Sterlinq
Yuan

641 Bretton Vuds Valyuta Sistemi nәdir?

•

Beynәlxalq Ticarәt Sistemidir
Beynәlxalq Gömrük Sistemidir
Doğru cavab yoxdur
Qarşılıqlı ticarәt әmәkdaşlığıdır
Beynәlxalq qarşılıqlı hesablama vә valyuta münasibәtlәri sistemidir

642 Bretton Vuds Valyuta Sistemi hansı illәrdә aktiv olmuşdur?

•

19651991ci illәrdә
19451970ci illәrdә
19801995ci illәrdә
19502000ci illәrdә
19441976cı illәrdә

643 Beynәlxalq Maliyyә Sistemindә II dünya müharibәsindәn sonra tәtbiq edilәn sistem hansıdır?

•

Avropada avronun ortaq valyuta kimi qәbul olunması
Doğru cavab yoxdur
Hamısı
Bretton Vuds Sistemi
Dünya Ticarәt Tәşkilatı

644 Beynәlxalq iqtisadi sistemin vә maliyyә sisteminin davamlı olaraq inkişaf etmәsi üçün әn önәmli
mәqamlardan biri hansıdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Ölkәlәrin qloballaşmanın imtina etmәsi
Beynәlxalq Valyuta Sisteminin davamlı olaraq inkişaf etmәsi
Ölkәlәrin inteqrasiyadan imtina etmәsi
Ölkәlәrin daimi proteksionist siyasәtinin mövcud olması

645 Bretton Vuds Valyuta Sisteminә hansı mәzәnnә siyasәti uyğundur?

•

Tәnzimlәnәn valyuta mәzәnnәsi
Üzәn mәzәnnә
Qeyri stabil mәzәnnә
Doğru cavab yoxdur
Tәnzimlәnәnüzәn valyuta mәzәnnәsi

646 Fiskal siyasәtә aiddir:

•

Faiz dәrәcәlәri yüksәldilir
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pul aktivlәrinin tәklifi stimullaşdırılır
Milli valyuta devalvasiya edilir
Mәzәnnә rejimi tәyin olunur
Dövlәt vergilәrin vә dövlәt ödәmәlәrini tәnzimlәyir

647 Monetar siyasәtә aiddir:

•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pul aktivlәrinin tәklifi stimullaşdırılır
İşsizlik aradan qaldırılır

Dövlәt vergilәrin vә dövlәt ödәmәlәrini tәnzimlәyir
Tәhsilә investisiyalar artırılır
Ticarәt әlaqәlәri genişlәndirilir

648 Avropa Mәrkәz Bankı nә zaman qurulmuşdur?

•

2004cü ildә
1999cu ildә
1998ci ildә
2000ci ildә
2002ci ildә

649 Avronun dünyada әsas rәqibi hansı valyuta hesab olunur?

•

Rusiya rublu
Funt sterlinq
Çin Yuanı
ABŞ dolları
Kanada dolları

650 Maastrixt Kriteriyalarına uyğun gәlәni seçin?

•

Dövlәt büdcәsindәki kәsr ÜDMin 10%ni keçmәmәsi
Dövlәt büdcәsindәki kәsr ÜDMin 7%ni keçmәmәsi
Dövlәt büdcәsindәki kәsr ÜDMin 5%ni keçmәmәsi
Dövlәt büdcәsindәki kәsr ÜDMin 3%ni keçmәmәsi
Dövlәt büdcәsindәki kәsr ÜDMin 15%ni keçmәmәsi

651 Maastrixt Kriteriyalarına uyğun gәlәni seçin?

•

Dövlәt borcunun ölkәnin ÜDMin 30%ni keçmәmәsi
Dövlәt borcunun ölkәnin ÜDMin 20%ni keçmәmәsi
Dövlәt borcunun ölkәnin ÜDMin 40%ni keçmәmәsi
Dövlәt borcunun ölkәnin ÜDMin 60%ni keçmәmәsi
Dövlәt borcunun ölkәnin ÜDMini 80%ni keçmәmәsi

652 Maastrixt Kriteriyalarına uyğun gәlәni seçin?

•

Qiymәtin yüksәk tutulması
Qiymәt fәrqliliyi
Qiymәtin qeyri stabilliyi
Qiymәt stabilliyi
Doğru cavab yoxdur

653 Maastrixt Kriteriyalarını başqa cür necә adlandırırdılar?

•

Birlәşdirmә Kriteriyaları
Yaxınlaşma Kriteriyaları
İnteqrasiya Kriteriyaları
Heç biri
Uyğunlaşdırma Kriteriyaları

654 Maastrixt Kriteriyalarına uyğun olaraq üzv ölkәlәr hansı öhdәliklәri yerinә yetirmәli idilәr?
Doğru cavab yoxdur
Ölkәlәrin azad iqtisadi siyasәt yürütmәsi

•

Ölkәlәrin hәr birinin özünün valyutasının olması
İqtisadiyyatın vә maliyyәnin göstәrilәn müәyyәn şәrtlәrә uyğun gәlmәsi
Hamısı doğrudur

655 Maastrixt Saazişinin Avropa Birliyi üçün önәmi nәdәn ibarәtdir?

•

Heç biri
Avropanın istehsalınin güclәndirilmәsi üçün mühim qәrarlar qәbul olundu
Miqrasiya probleminin hәlli üçün qәrarlar qәbul olundu
Bu saazişә әsasәn Avropada Valyuta Birliyi quruldu
Bütün cavablar doğrudur

656 Avrodan öncә Avropa Birliyindә mövcud olan Avropa Valyuta Vahidi sәbәtindә әn çox hansı iki
valyuta mövcud idi?

•

50%  Alman markı, 10%  Fransız frankı
20%  Alman markı, 20%  İngilis funt strelinqi
15%  Fransız frankı, 10%  Alman markı
30%  Alman markı, 20%  Fransız frankı
40%  İngilis funt sterlinqi, 10%  Alman markı

657 Avropa Valyuta Sisteminin yaradılması Avropa Birliyindә hansı birliyin yaradılması üçün mühim
idi?

•

Doğru cavab yoxdur
Ortaq Gömrük Birliyi
Ortaq Ticarәt Birliyi
Orta Valyuta Birliyi
Ortaq Miqrasiya Siyasәti

658 Avropa Valyuta Sistemi nә zaman qurulmuşdur?

•

1980ci ilin May ayında
1985ci ilin yanvar ayında
1999cu ilin yanvar ayında
1990cı ilin mart ayında
1979cu ilin mart ayında

659 1957ci il Roma Saazişinә әsasәn Avropa Birliyindә nә yaradıldı?

•

Doğru cavab yoxdur
Valyuta Birliyi
Gömrük Birliyi
Ortaq Miqrasiya Siyasәti
Ticarәt Birliyi

660 Avropa Birliyindә ortaq valyuta Avroya keçid hansı saazişә әsasәn hәyata keçirildi?

•

Amsterdam Saazişi
London Saazişi
Roma Saazişi
Paris Saazişi
Maastrixt Saazişi

661 Nәyә görә Avropa Birliyi qurulduğu ilk illәrdә ortaq valyuta rejiminә keçmәdi?

•

Ortaq iqtisadi siyasәt yürüdürdülәr
Çünki üzv ölkәlәr hәlә buna tam hazır deyildilәr
Hamısı doğrudur
Doğru cavab yoxdur
Ölkәlәr arasında qarşılıqlı ticarәt hәddindәn çox aşağı idi

