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0712_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0712 Ölkәşünaslığın әsasları
1 Hansı ölkә xam neftin hasilatı üzrә ildә 550 mln. tondan artıq olmaqla dünyada liderdir

•

Iran
Sәudiyyә Әrәbistanı Krallığı
Rusiya Federasiyası
ABŞ
Venesuela

2 GUAM regional iqtisadi blokuna hansı ölkә daxil deyildir

•

Ukrayna
Azәrbaycan
Özbәkistan
Gürcüstan
Moldova

3 Böyük Britaniyanın ixracının yarısını hansı mallar tәşkil edir

•

Kәnd tәssürafatı bә balığçılıqmәhsulları
әrzaq mәhsulları
elektron vә elektrotexnika
maşınlar vә nәqliyyat vasitәlәri
Toxuculuq mәhsulları

4 Müasir mәrhәlәdә Böyük Britaniya sәnayesindә Elmtutmlu sahәlәrinә aid edilmir

•

dәnizdә neftin hasilatı üçün avadanlıq istehsalı
aerokosmos
b) Cihazqayırma vә әczaçılıq
elektron vә elektrotexnika
nanotexnologiyalar vә İT

5 Yaponiyanın dövlәt borcunun artmasına sәbәblәrinә aid edilmir

•

Struktur islahatların hәyata keçirilmәsinә görә
Xammalı vә enerji resurslarina sәrf olunan xәrclәrin artması
Sosial tәminatına sәrf olunan xәrclәrin artması
vergilәrin yığılmasının aşağı sәviyyәsi
1980ci illәrdә baş vermiş maliyyә böhranına görә

6 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdә әhalinin Qocalması xarakterikdir

•

Tranzitiv ölkәlәr
YSÖ
Sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr
İEOÖ
İEÖ

7 Alternatif enerjı resurslarından kifayyәt dәrәcәdә istifadә edilmәmәsinin sәbәblәrinә aid edilmir

•

Dunya bazarında tәbii resursların giymәtlәrin kәskin artması
Yeni texnologiyaların istifadәsinә marag göstәrilmir
böyük hәcmdә xәrclәrin tәlәb olunması
ETTnin lazımi sәviyyәdә olmaması
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Dunya bazarında tәbii resursların giymәtlәri aşağı sәviyyәdәdir

8 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansıları yanacağenergetika resurslara görә özünü praktiki olarag tәmin
edir

•

İngiltәrә
Çin
Monqolustan
ABŞ
Norveç

9 Milyarderlәrinin sayı әn çox olan ölkә hansıdır

•

Böyük Britaniya
Almaniya
ABŞ
Yaponiya
Sәudiyyә Әrәbistanı

10 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә sabit valyuta zonası yaradılmışdı

•

80ci illәrin sonunda
70ci illәrin sonunda
90cı illәrin ortasında
90cı illәrin әvvәllәrindә
80ci illәrin ortasında

11 Avropa Kömür vә Polad Birliyi hansı plan әsasında yaranmışdı

•

Maastrixt müqavilәsi әsasında
«Şuman» planı әsasında
«Marşall» planı әsasında
«Can Manne» planı әsasında
Roma müqavilәsi әsasında

12 Marşall planı әlaqәdar idi

•

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

13 Asiya vә Amerika dövlәtlәrinin daxil olduğu inteqrasiya әmәkdaşlığı sahәsindә mövcud olan әn böyük
iqtisadi tәşkilat hansıdır

•

OPEK
Aİ
İӘİT
NAFTA
ATES

14 XX әsrin 80ci illәrindә Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının tәrkibinә hansı ölkә daxil deyildi

•

Böyük Britaniya
İslandiya
İsveçrә
Fransa
Lixtenşteyn
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15 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri hansı prinsip üzәrindә inkişaf edir

•

Mövcud problemlәrә eyni yanaşma
Sülh naminә әmәkdaşlıq
Legitimlik
Siyasilәşmә
İqtisadi mәqsәdәuyğunluq

16 Azәrbaycan Respublikasının ixracının çox hissәsi hansı ölkәnin payına düşür

•

Almaniya
İtaliya
Danimarka
ABŞ
Belçika

17 1993cü ildә Siyetl şәhәrindә aşağıda göstәrilәn biri iqtisadi proqramlara aid edilmir

•

Makroiqtisadi sabitliyinin yaranması
c) Texnoloqiya üzrә әmәkdaşlıq
b) Xarici investisiyalar üçün әlverişli investisiya mühitinin yaradılması
Reqional vә qlobal ticarәtin liberallaşması
d) Azad ticarәt zonaların yaradılması

18 Almaniya siyasi sistemi necә xarakterizә olunur

•

Millimәdәni muxtariyyәt
Parlament Respublikası
Konstitusiya monarxiyası
Prezident Respublikası
Müqәddәs İmperiya

19 Aşağıda göstәrilәn şәhәrlәr inzibati әlәgәya görә federal torpaglara vә hügugi status baxımından region
statusuna aiddir

•

Berlin, Bremen
Rostock vә Kiel
Berlin, Hamburg vә Magdeburg
Stuttgart
Berlin, Bremen vә Hamburg

20 Adambaşına düşәn milli gәlirin sәviyyәsinә görә lider ölkәlәr sırasına aid deyil

•

Xarvatiya
İsveçrә
Norveç
Lüksemburq
ABŞ

21 Yapon iqtisadi modelini belәdә adlandırırlar

•

Heç biri
Әnәnәvi model
Skandinav modeli
Asiya modeli
Qarışıq model

22 Dünya ölkәlәrinin vә regionların inkişaf sәviyyәsinin qeyribәra¬bәrliyi hansı istiqamәtlәrә әsasәn
qiymәtlәndirilmir
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•

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

23 Aşağıda göstәrilәn tәriflәrdәn hansı Yeni sәnaye ölkәlәrә aiddir

•

Heç biri
sürәtlә inkişaf edәn sә¬naye vә әhalisinin adambaşına düşәn gәlir dinamikası ilә xarakterizә olunur. Onlar dünya
әhalisinin 3%ni tәşkil edir vә dünya gәlirinin 3%i onların payına düşür
kasıb, lakin kapi¬tal toplayan vә öz sәnayesini, dövlәtin bazar strukturlarını inkişaf etdirәn ölkәlәr qrupudur
o ölkәlәrdir ki, әn aşağı sәviyyәdә sә¬nayelәşmә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının mәhdud mexanik¬lәşmәsi aşağı
sәviyyәli kapital qoyuluşu vә әhalinn adamba¬şına düşәn әn aşağı gәlir sәviyyәsi ilә xarakterizә olunur
yüksәk texnologiya tutumlu vә dәrindәn ixtisaslaşdırılmış sәnayeyә malik ölkәlәrdir ki, әha¬lisinin adambaşına
düşәn gәlir sәviyyәsinin yüksәk olmasına gәtirib çıxarır.

24 Aşağıda göstәrilәn tәriflәrdәn hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә aiddir

•

Heç biri
sürәtlә inkişaf edәn sә¬naye vә әhalisinin adambaşına düşәn gәlir dinamikası ilә xarakterizә olunur. Onlar dünya
әhalisinin 3%ni tәşkil edir vә dünya gәlirinin 3%i onların payına düşür
kasıb, lakin kapi¬tal toplayan vә öz sәnayesini, dövlәtin bazar strukturlarını inkişaf etdirәn ölkәlәr qrupudur
o ölkәlәrdir ki, әn aşağı sәviyyәdә sә¬nayelәşmә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının mәhdud mexanik¬lәşmәsi aşağı
sәviyyәli kapital qoyuluşu vә әhalinn adamba¬şına düşәn әn aşağı gәlir sәviyyәsi ilә xarakterizә olunur
yüksәk texnologiya tutumlu vә dәrindәn ixtisaslaşdırılmış sәnayeyә malik ölkәlәrdir ki, әha¬lisinin adambaşına
düşәn gәlir sәviyyәsinin yüksәk olmasına gәtirib çıxarır

25 Aşağıda göstәrilәn tәriflәrdәn hansı inkişaf etmiş ölkәlәrә aiddir

•

Heç biri
o ölkәlәrdir ki, әn aşağı sәviyyәdә sә¬nayelәşmә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının mәhdud mexanik¬lәşmәsi aşağı
sәviyyәli kapital qoyuluşu vә әhalinn adamba¬şına düşәn әn aşağı gәlir sәviyyәsi ilә xarakterizә olunur
kasıb, lakin kapi¬tal toplayan vә öz sәnayesini, dövlәtin bazar strukturlarını inkişaf etdirәn ölkәlәr qrupudur
sürәtlә inkişaf edәn sә¬naye vә әhalisinin adambaşına düşәn gәlir dinamikası ilә xarakterizә olunur. Onlar dünya
әhalisinin 3%ni tәşkil edir vә dünya gәlirinin 3%i onların payına düşür
yüksәk texnologiya tutumlu vә dәrindәn ixtisaslaşdırılmış sәnayeyә malik ölkәlәrdir ki, әha¬lisinin adambaşına
düşәn gәlir sәviyyәsinin yüksәk olmasına gәtirib çıxarır

26 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Çexiyanın ÜDMnu göstәrin

•

200 mlrd. doll. az
100 mlrd. doll. yaxın
400 mlrd. doll. Yaxın
700 mlrd. doll. çox

27 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә İranın ÜDMnu göstәrin

•

350 mlrd. doll. az
400 mlrd. doll. yaxın
100 mlrd. doll. yaxın
700 mlrd. doll. çox

28 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Sәudi әrәbistanın ÜDMnu göstәrin

•

300 mlrd. doll. az
100 mlrd. doll. yaxın
700 mlrd. doll. çox
400 mlrd. doll. çox

29 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Türkiyәnin ÜDMnu göstәrin
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•

300 mlrd. doll. az
400 mlrd. doll. yaxın
100 mlrd. doll. yaxın
700 mlrd. doll. çox

30 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Aİnın ÜDMnu göstәrin

•

16 trln. doll. çox
14 trln. doll. az
10 trln. doll. yaxın
20 trln. doll. yaxın

31 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Ermәnistanın ÜDMnu göstәrin

•

9 mlrd. doll. az
10 mlrd. doll. çox
5 mlrd. doll. az
40 mlrd. doll. yaxın

32 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Gürcustanın ÜDMnu göstәrin

•

30 mlrd. doll. az
40 mlrd. doll. yaxın
50 mlrd. doll. çox
10 mlrd. doll. çox

33 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Azәrbaycanın ÜDMnu göstәrin

•

30 mlrd. doll. az
40 mlrd. doll. yaxın
50 mlrd. doll. çox
10 mlrd. doll. yaxın

34 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Skandinaviya ölkәlәrindә orta hesabla ÜDMnu göstәrin

•

300 mlrd. doll. az
400 mlrd. doll. yaxın
500 mlrd. doll. çox
100 mlrd. doll. yaxın

35 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Rusiyanın ÜDMnu göstәrin

•

2 trln. doll. çox]
20 trln. doll. yaxın
5 trln. doll. çox
1 trln. doll. çox

36 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Braziliyanın ÜDMnu göstәrin

•

10 trln. doll. yaxın
8 trln. doll. yaxın
2 trln. doll. yaxın
5 trln. doll. yaxın
1 trln. doll. yaxın

37 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә İtaliyanın ÜDMnu göstәrin

•

2 trln. doll. yaxın
10 trln. doll. yaxın
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1 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. yaxın

38 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Böyük Britaniyanın ÜDMnu göstәrin

•

12 trln. doll. çox
4 trln. doll. çox
2 trln. doll. çox
10 trln. doll. yaxın

39 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Fransiyanın ÜDMnu göstәrin

•

2 trln. doll. çox
3 trln. doll. çox
10 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. az

40 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Almaniyanın ÜDMnu göstәrin

•

2 trln. doll. çox
3 trln. doll. çox
20 trln. doll. yaxın
10 trln. doll. yaxın

41 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Yaponiyanın ÜDMnu göstәrin

•

20 trln. doll. yaxın
5 trln. doll. çox
10 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. çox

42 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә ÇXRın ÜDMnu göstәrin

•

20 trln. doll. yaxın
5 trln. doll. çox
10 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. çox

43 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә ABŞın ÜDMnu göstәrin

•

20 trln. doll. Yaxın
5 trln. doll. az
10 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. çox

44 Almaniya reparasiya әrclәrin ödәmәk üçün tәtbiq edilәn Daues planı 1929cu ildә hansı yeni planı ilә
әvәz olundu

•

Marşal planı
Yunq planı
10illik inkişaf planı
5illik inkişaf planı

45 İİci Dünya Müharibәsinin sonunda Almaniyanın dövlәt borcu nә qәdәr tәşkil edirdi

•

220,3 mlrd. ABŞ dolları
377,2 mlrd. ABŞ dolları
255 mlrd. ABŞ dolları
152,5 mlrd. ABŞ dolları
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46 İİci Dünya Müharibәsi әrәfәsindә Almaniya dünya üzrә sәnaye mәhsulunun neçә faizini istehsal edirdi?

•

34%
21%
13%
8%

47 Fransada әsas mәqsәd himayәdarlıqdan açıq iqtisadiyyata keçmәkdәn ibarәt olan üçüncü plan hansı dövrü
әhatә etmişdir?

•

1956 – 1962ci illәr
1958 – 1961ci illәr;
1961 – 1964cü illәr
1960 – 1965ci illәr;

48 Fransada әsas mәqsәdi xüsusi firmaların rәqabәt qabiliyyәtini möhkәmlәtmәkdәn ibarәt olan ikinci plan
hansı dövrü әhatә etmişdir?

•

1955 – 1960cı illәr;
1953 – 1956cı illәr;
1948 – 1958ci illәr;
1954 – 1957ci illәr

49 Fransada әsas vәzifәsi iqtisadiyyatın modernlәşmәsi vә bәrpa edilmәsindәn ibarәt olan birinci plan hansı
dövrü әhatә etmişdir?

•

1950 – 1955ci illәr
1948 – 1951 ci illәr
1947 – 1953cü illәr;
1945 – 1950ci illәr;

50 Orta qәlir ölkәlәrin sayı

•

105
45
25
10
30

51 OPEK tәşkilatı ABŞ tәrәf niyә görә embargo elan etmişdir

•

bütün cavablar düzdür
Küveytә qizli danışıglar aparırdı
Neft TMK yardım edirdi
Misir müharibәsindә İsrailә kömәk edirdi
Düz cavab yoxdur

52 ABŞda rasizm mә millәtçi hәrәkәtin adı

•

skinhead
sionizm
faşism
kukkluksklan

53 Norvecdә istifadә olunan sosialiqtisadi modeli necә adlanır
Heç biri
Anglosakson modeli
Yapon modeli
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•

Alman modeli
İsveç modeli

54 ÇXRnın ideologu vә lideri

•

Kim Çen İr
Vey Vey
Dәn Saopin
Mao Tsedun

55 Yaponiya vә ABŞ arasında centlmen sazişi hansı malları әhatә edirdi

•

metallurgiya mәhsulları
neft
әrzag
avtomobil
mәişәt texnikası

56 ABŞ hökümәtin tәlәbinә görә Yaponiya ÜDM neçә faizini müdafiә xәrclәrinә sәrf edirdi

•

0,5%
3%
5%
1%
10%

57 Berlin divarin sökülmәsi vә Almaniyanın birlәşmәsi periodunda olan kansler

•

Otto fon Bismark
Helmud Kol
Gerxard Şreder
Ludvig Erxard
Angele Merkel

58 Almaniyanın birlәşmәsindә әsas rolu olan kansler

•

Ludvig Erxard
Angele Merkel
Gerxard Şreder]
Otto Fon Bismark
Helmud Kol

59 İEÖin iqtisadi modellәri sırasına daxil deyil

•

Amerikan modeli
Çin modeli
Yapon modeli
İsveç modeli
Heç biri

60 NAFTA integrasiya grupasına hansı İEOÖ daxildir

•

Çili
Meksika
Argentina
Çin
Braziliya
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61 BMTnin metodikasına görә bu vә ya digәr ölkәni yeni sәnaye ölkәlәri sırasına aid etmәk üçün aşağıdakı
meyarlar әsas götürülür: 1) adambaşına düşәn ÜDM; 2) ÜDMnin orta illik artım tempi; 3) emaledici
sәnayenin ÜDMdә payı (20%dәn çox olmalıdır); 4) sәnaye mәhsulları ixracının hәcmi vә onun ümumi
ixracda payı; 5) әhalinin savadlılıq sәviyyәsi 6) әhalinin etnik tәrkibi

•

Heç biri
3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5

62 Dünya üzrә soya yağlarının әsas istehsalçı ölkәlәr qrupuna daxil deyil

•

Danimarka
Argentina
Braziliya
ABŞ
Çin

63 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı Beynәlxalq turistlәrin cәlbinә görә aparıcı ölkәlәr qrupun daxil deyil

•

Gürcüstan
ABŞ
İspaniya
Fransa
İtaliya

64 Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әn çox tәtbiq etdiklәri sәnayelәşmә modelidir

•

sәnayelәşmәnin qarışıq modeli
xidmәt sәnayesi modeli
hәrbi sәnaye modeli
aqrar sәnaye madeli
innovasiya sәnayesi modeli

65 Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin tәtbiq etdiyi sәnayelәşmә modelidir

•

heç biri
aqrar sәnaye modeli
innavasiya yönümlü sәnaye madeli
İxracyönümlü sәnaye modeli
emal sәnayesi modeli

66 Dünya üzrә ümumi mәhsul (DÜÜM) hansı valyuta ilә hesablanır

•

Heç biri ilә
Valyuta sәbәti әsasında
ABŞ dolları ilә
Avro ilә
Funt Sterlinq ilә

67 SDR sәbәtinә hansı ölkәnin milli pul vahidi daxil deyi

•

İngilis funt sterlinqi
Yopon ienası
Avro
ABŞ dolları
İtalyan lirәsi
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68 İEOÖdә iqtisadiyyatın struktur modernlәşmәsindә әsas problemi nә tәşkil edir

•

İEÖlә әmәkdaşlıq
Texnoloji asılılıq
Resurs çatışmamazlıqları
Yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrin olmaması
Xarici borclar

69 Müasir BİMdә İEÖ biznes strukturlarının fәal ekspansiyasını tәmin edәn әsas tәdbirlәr sistemi

•

heç biri
subsidiyalar
tәminatlı ixrac kreditlәri
vergi güzәştlәri
hökümәtlәrarası ticarәt sazişlәri

70 XIX әsrin sonu – XX әsrin әvvәllәrindә İngiltәrәnin iqti¬sadi inkişafının başlıca xüsusiyyәlәri
aşağıdakılarından aid edilmir

•

Müstәmlәkәçi inhisarların ümumdünya tәsәrrüfatında İng¬iltәrәnin iqtisadi vә siyasi mövqeyinin
güclәndirilmә¬sindә hәlledici amilә çevrilmәsi
Sәnaye üzrә dünya bazarında hökmranlıq vә güclü bankların vә maliyyә oliqarxlarının yaranması
Kapitalist inhisarlarının, xüsusi ilә dә kolonial vә hәrbi – sәnaye inhisarlarının artması
NATOnun üzv olması
Kapitalın ixracının artması, o cümlәdәn Britaniya imperiy¬ası (koloniyalar) daxilindә vә asılı ölkәlәrdә

71 50ci illәrә qәdәr Bәәdә neft yataqları kәşf olunanadәk iqtisadiyyatda әsas sahәlәri

•

avtomobil sәnayesi
dәrman sәnayesi
meşәçilik vә balıqçılıq
balıqçılıq vә mirvari hasilatı
kimya sәnayesi

72 1962ci ildәn hansı әmirlik ilk olaraq neft ixrac etmәyә başlamışdır

•

RәsӘlHeymә
Şәrca
Dubay
ӘbuDabi
UmmӘlQayveyn

73 Bәrаbәrhüquqlu әsаslаrlа vә yüksәksәviyyәli rаzılığа gәlәn tәrәflәr Müstәqil Dövlәtlәr Birliyini
fоrmаlаşdırırlаr mәtninin yеr аldığı prоtоkоl hansı tarixdә imzalanmışdır

•

21 dеkаbr 1991ci il
15 yanvar 2000ci il
7 iyun 1947ci il
10 sentyabr 1945ci il
20 may 1993ci il

74 İKTdә Fәlәstin Muxtаriyyәti dә dаxil оlmаqlа neçә müsәlmаn ölkәsi tәmsil оlunur

•

21
15
27
57
11
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75 Azәrbaycan Respublikasının ümumi ixrac hәcmindә kәnt tәssәrrüfat mәhsullarının nisbәtәn az payı
olmasının әsas sәbәbini qeyd edin

•

Kreditlәşmә problemi
Sığorta sisteminin geridә qalması
Ödәmә kәsirlәri problemi
İstehsal bazasının texniki geriliyi
Bank zәmanәtinin olmamağı

76 Azәrbaycan Respublikasının idxalının çox hissәsi hansı ölkәnin payına düşür

•

Türkiyә
İtaliya
Danimarka
ABŞ
Rusiya

77 Azәrbaycana qarşı ermәnistanın tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycan kәnd tәsәrrüfatına zәrәr vurulmuşdur

•

100 milyon ABŞ dolları
300 milyon ABŞ dolları
400 milyon ABŞ dolları
472 milyon ABŞ dolları
200 milyon ABŞ dolları

78 Ermәnistanın tәcavüzü nәticәsindә Ermәnistan ilә sәrhәd olan dörd, Azәrbaycan rayonlarına nә qәdәr
zәrәr vurulmuşdur

•

720 milyon ABŞ dolları
600 milyon ABŞ dolları
472 milyon ABŞ dolları
925 milyon ABŞ dolları
460 milyon ABŞ dolları

79 Beynәlxalq istehsalın böyük hissәsi inkişaf etmiş ölkәlәrdә mәrkәzlәşmişdir, bu onunla izah olunur ki,
onlarda

•

bütün cavablar düzdür
yüksәk sәviyyәli texniki inkişaf, aşağı dәrәcәli iqtisadi risq vardır
әn iri satış bazarları
sıx siyasi münasibәtlәr
makroiqtisadi sabitlik

80 6070ji illәrdә Dünya bazarının neft hasilatı sektorunun konyunktura üzrә OPEK ilә Qәrbin TMK
qruppu mübarizә edirdi. Bu qruppa necә adlanırdı

•

Böyük yeddilәr
Altı nәhәng
Yeddi bacı
Beş qardaş
Üç mәrkәz

81 Aşağıdakı TMKdan hansının brendi dünyada әn bahalı brend kimi sayılır

•

Nesscafe
Marlboro
CocaCola
Pepsi
Philips
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82 Ceneral Motors Corparation kompaniyasının әsası nә vaxt qoyulmuşdur

•

XX әsrin 80ci illәrindә
1930cu illәrdә
I dünya müharibәsi illәrindә
XIX әsrin sonlarında
II dünya müharibәsindәn sonra

83 Aşağıda göstәrilәn tarixdә Denver şәhәrindә Rusiya vә Böyük 7 grupu arasında görüşü әsasında ilk dәfә
müzakirәlәr artıq Böyük 8 formatı çәrçivәsindә hәyәta keçirilirdi

•

24 iyun 1999ci ildә
2022 iyun 1997ci ildә
2022 iyul 1998ci ildә
1215 avgust 1993ci ildә
1617 sentyabr 1995ci ildә

84 ÇXR yurisdiksiyasına Hong Kong şәhәrinin qayıtması tarixi

•

1 dekabr 1993ci ildә
1 avgust 1997ci ildә
1 iyun 1995ci ildә
1 iyul 2001ci ildә
1 iyul 1997ci ildә

85 Aİ ölkәlәrin arasında Amsterdam mügavilәsinin bağlanması tarixi

•

1 iyun 1995ci ildә
20 iyun 1997ci ildә
1 iyul 1997ci ildә
2 oktyabr 1997
22 iyun 1997ci ildә

86 Argentina, Paragvay, Urugvay vә Braziliya arasında neçәnci ildә Gömrük İttifaqı hagda razılaşma
qüvvәyә minmişdir

•

1995ci ildә
1996cü ildә
1984cü ildә
1991ci ildә
1993cü ildә

87 Cәnubi Koreya tәsәrrüfat sisteminindә istehsal әlaqәlәrinә әsaslanmaqla iri şirkәtlәrin kiçik vә orta
şirkәtlәrlә birliyindәn ibarәt qrupların adını göstәrin

•

Keyretsu
Çebol
Kartel
MSG
Südan

88 1900cı ildә ümumi dünya mәhsulu tәrkibindә Qәrbi Avropa ölkәlәrinin payı neçә faiz tәşkil edirdi

•

65,7%
36,7%
8,1%
18,3%
6,7%
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89 Klintonun iqtisadi siyasәtinin әsasını hansı iqtisadi elmin görüşlәr tәşkil edirdi

•

dirijizm
institusionalizm
marksizm
neoklassik
neokeynsian

90 әlcәzair qaz ehtiyatına görә dünya üzrә neçәnci yeri tutur

•

8
6
11
5
1

91 әlcәzair hansı beynәlxalq tәşkilatına daxil deyil

•

Afrika İttifaqı
Aİnın assosativ üzv
BMF
ÜTT
OPEC

92 Tunisin valyutası necә adlanır

•

AVRO
Krona
Funt
Dinar
Dxirma

93 Argentinanın milli valyutası necә adlanır

•

Sol
Dollar
Avro
Peso
Tuqrik

94 Argentina hansı grup ölkәlәrә daxildir

•

Aqrarindustrial ölkәsi
III dünya ölkәsi
İndustrial ölkәsi
Aqrar ölkәsi
İEÖ

95 Peru hansı beynәlxalq tәşkilata daxildir

•

VOZ
MAGATE
BVF
ÜTT
OPEC

96 Mәrәkәş aşağıda göstәrilәn tәbii resursunun ixracına görә dünyanın birinci yerini tutur
Platin
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•

Qızıl
Fosfat
Fosforit
Mis

97 CARnın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Sәnaye – 30.9 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3,2 %; Xidmәt sahәsi – 65,9%
Xidmәt sahәsi – 72,6%; Sәnaye – 13.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 14%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%

98 CAR әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 15 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 40 %; Xidmәt sahәsi – 45%
Sәnaye – 22.9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 0,7%, Xidmәt sahәsi – 76,4%
Müxtәlif xidmәtlәr – 46,5%; Sәnaye – 27,4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 26,1%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 21%; Xidmәtlәr – 75%
Xidmәt sahәsi – 45%; Sәnaye – 25%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 30%

99 Mәrәkәşin әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 15 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 40 %; Xidmәt sahәsi – 45%
Sәnaye – 22.9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 0,7%, Xidmәt sahәsi – 76,4%
Müxtәlif xidmәtlәr – 46,5%; Sәnaye – 27,4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 26,1%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 21%; Xidmәtlәr – 75%
Xidmәt sahәsi – 50.4%; Sәnaye – 30,8%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 18.8%

100 Misirin ixracında neçә faizi ABŞın payına düşür

•

15%
25%
5%
10%
40%

101 Aşağıda göstәrilәn ölkә Misirin әsas ixrac tәrәfdaşıdır

•

Livan
İspaniya
İtaliya
ABŞ
Suriya

102 Aşağıda göstәrilәn neft yataqları Misirә aid deyil

•

Düzgün cavab yoxdur
Ramadan
Badri
Sadir
Belaim

103 Misir iqtisadiyyatı üçün hansı nәqliyyat sistemi çox ıhımiyyәtlidir

•

Fars körfәzi
Yeni Vadisi
Nil
Suet kanalı
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Sina yarımadasının nәqliyyat sistemi

104 Misirin әsas ixrac mәhsulu

•

Avtomobil
Bitki yağı
Qaz
Neft
Pambıq

105 Misirin rәsmi valütası necә adlanır

•

Misir draxması
Misir funtu
Misir lirası
Misir avrosu
Misir kronası

106 Misirin ÜDMna görә dövlәt borcunun miqdarı

•

9.0%
64.8%
51.3%
85.9%
74.5%

107 OPEK tәşkilatının aşağı sәmәrәli fәaliyyәtinin әsas amillәri

•

TMK tәsiri
üzv ölkәlәrin üç qitәdә yerlәşmәsi
siyasi birliyin olmaması
vaxid valyutasının olmaması
Müәyyәn olunmuş kvotalardan daha çox neft istehsal etmәk maraqları

108 Dünyada әn iri gül istehsalçısı vә ixracatçısı

•

Rusiya
Belçika
Almaniya
Niderland
İtaliya

109 Süd mәhsullarının istehsalına görә dünyanın ikinci yeri tutan ölkәni göstәrin

•

Rusiya
Belçika
Almaniya
Niderland
İtaliya

110 Polşanın әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir

•

Müxtәlif xidmәtlәr – 46,5%; Sәnaye – 27,4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 26,1%
Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Xidmәt sahәsi – 50.4%; Sәnaye – 30,8%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 18.8%
Sәnaye – 22.9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 0,7%, Xidmәt sahәsi – 76,4%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 21%; Xidmәtlәr – 75%

111 ABŞın әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir
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•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Sәnaye – 22.9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 0,7%, Xidmәt sahәsi – 76,4%
Müxtәlif xidmәtlәr – 46,5%; Sәnaye – 27,4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 26,1%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 21%; Xidmәtlәr – 75%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%

112 әrazi hәcminә görә hansı ölkә Avropada birinci yeri tutur

•

Fransa
Belorusiya
Almaniya
Rusiya
Ukrayna

113 әrazi hәcminә görә hansı ölkә Avropada ikinci yeri tutur

•

Fransa
Belorusiya
Almaniya
Rusiya
Ukrayna

114 İsveçin ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Xidmәt sahәsi – 70,2%; Sәnaye – 28%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1,8%

115 Norvecin ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 43 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1.9 %; Xidmәt sahәsi – 55.1%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Xidmәt sahәsi – 46%; Sәnaye – 53%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1%

116 Hansı әraziya görә Norvec vә Rusiya arasında әrazi qarşıdurması mövcuddur

•

Xeryedalen
Abxaziya
Kuril adaları
Şpitsbergen
Canubi Osetiya

117 Neçәnci ildә Norvec İsveçdәn müstәqillik әldә etmişdir

•

1917ci ildә
1905ci ildә
1814cü ildә
1937ci ildә
1537ci ildә

118 Neçәnci ildә Norvec Danimarkadan müstәqillik әldә etmişdir

•

1917ci ildә
1905ci ildә
1814ci ildә
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1397ci ildә
1537ci ildә

119 Aşağıda göstәrәn hansı ölkә Pireneya aramadasının 80%dә yerlәşir

•

Fransa
İtaliya
Portugaliya
İspaniya
Yunanistan

120 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә Yaponiya hansı qruppaya
daxildir

•

Inkişaf etmiş ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә

121 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә İtaliya hansı qruppaya
daxildir

•

Inkişaf etmiş ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә

122 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә Rusiya hansı qruppaya
daxildir

•

Inkişaf etmiş ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә

123 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә Braziliya hansı qruppaya
daxildir

•

Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Inkişaf etmiş ölkә

124 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә ABŞ hansı qruppaya
daxildir

•

Inkişaf etmiş ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә

125 Beynәlxalq ixtisaslaşmanın tәsniflәşmәsi vә dünya bazarında iştirakına görә Kanada hansı qruppaya
daxildir
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•

Inkişaf etmiş ölkә
Tәbii resurslar istehsal edәn ölkәlәr
Kәndtәsәrrüfat mәslulları istehsal edәn ölkәlәr
Emal edici vә elmi tutumlu sahәlәr
Yuxarıda göstәrilәn bütün mәhsulları istehsal edәn ölkә

126 YSÖ – rin iqtisadi inkişaf modeli necә adlanır

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәmәrküzlәşmı modeli
“Axsayan” ördәklәr
“Uçan” ördәklәr
Sosialbazar modeli

127 Aşağıdakılardan biri Yaponiyanın iqtisadi inkişafı vә yüksәlişinin әsas amilidir

•

Әnәnәvi sahәlәrin inkişafına görә
Cәnubi Koreyanın hesabına
Çinin hesabına
Xarici borcların daha sәmәrәli istifadә edilmәsi
Dünya İqtisadiyyatının inkişafına görә

128 SSSRin dağılması haqda vә MDB qruppasının yaranması haqda qәrar harda alınmışdır

•

Kiev
Hyu Vest
Belovej Puşyası
Bretton Vuds
Moskva

129 Avrozonaya daxil olan ölkәlәrin sayı

•

25
16
27
12
17

130 ABŞın iqtisadi yüksәlişә nail olunması periodu

•

İrak Müharibәsindәn sonra
Vyetnam Müharibәsindәn sonra
II Dünya Müharibәsindәn sonra
I Dünya Müharibәsindәn sonra
ŞimalCәnub Müharibәsindәn sonra

131 Hansı ölkәdә çartizm adlı bir hәrәkәt baş vermişdir

•

Çin
B.Britaniya
Almaniya
Rusiya
Kanada

132 Aİna 2004cü ildәn sonra gәbul olunmuş ölkә

•

Norveç
Makedoniya
Portuqaliya
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Yunanıstan
Belçika

133 Hansı ölkә ABŞnın әsas iqtisadi partnyoru kimi sayılır

•

Çin
B.Britaniya
Almaniya
Rusiya
Kanada

134 Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qәbul olunması tarix

•

1995ci il
1979cu il
1973cü il
1993cü il
1986cı il

135 Aşağıda göstәrilәn ölkәlәrdә dörd rәsmi dili mövcuddur

•

İsveç
İsveçrә
İtaliya
Almaniya
Yeni Zelandiya

136 İsveçrәnin dövlәt statusu

•

Muxtariyyәt
Konfederasiya
Respublika
Konstitusiya monarxiyası
Federasiya

137 Estoniyanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%
Sәnaye – 26,7%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 6%, Xidmәt sahәsi – 67,3%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%

138 Litvanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Sәnaye – 32,9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 7,6%; Xidmәt sahәsi – 59,4%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%

139 Latviyanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Xidmәt sahәsi – 70,2%; Sәnaye – 25.3%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4,5%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%

140 ABŞın әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%

•
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•

Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 21%; Xidmәtlәr – 75%
Sәnaye – 22.9%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 0,7%, Xidmәt sahәsi – 76,4%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%

141 Kanadanın әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 12.2 %; Xidmәt sahәsi –53%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.5%; Sәnaye – 19.5%; Xidmәtlәr – 78%
Sәnaye – 26,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3.5%, Xidmәt sahәsi – 60,4%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%

142 Meksikanın әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün әks etdirir

•

Kәnd Tәsәrrüfatı – 4%; Sәnaye – 31%; Xidmәtlәr – 75%
Müxtәlif xidmәtlәr – 58%; Sәnaye – 24.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 18%
Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%
Sәnaye – 36,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3.5%, Xidmәt sahәsi – 70,4%

143 Avstraliyanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 14 %; Xidmәt sahәsi – 57%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Sәnaye – 26,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3.5%, Xidmәt sahәsi – 70,4%;
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%

144 Yaponiyanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 14 %; Xidmәt sahәsi – 61%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Sәnaye – 25,3%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1,3%; Xidmәt sahәsi – 73,4%

145 Laosun ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Xidmәt sahәsi – 25.4%; Sәnaye – 26%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 48.6%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%

146 Cәnubi Koreyanın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Xidmәt sahәsi – 46%; Sәnaye – 53%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1%
Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Müxtәlif xidmәtlәr – 50.8%; Sәnaye – 44.4%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 4.8%;
Sәnaye – 14%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 25%; Xidmәt sahәsi – 52%

147 Çinin ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%
Müxtәlif xidmәtlәr – 70,6%; Sәnaye – 26,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3,3%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 14.4%; Sәnaye – 53.1%; Xidmәtlәr – 32.5%
Xidmәt sahәsi – 46%; Sәnaye – 53%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1%
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148 İranın ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Sәnaye – 24.8 %; Kәnd Tәsәrrüfatı – 2.2 %; Xidmәt sahәsi – 73%
Sәnaye – 37%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 11%; Xidmәt sahәsi – 52%
Müxtәlif xidmәtlәr – 70,6%; Sәnaye – 26,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3,3%
Kәnd Tәsәrrüfatı – 27%; Sәnaye – 48%; Xidmәtlәr – 25%
Xidmәt sahәsi – 46%; Sәnaye – 53%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1%

149 İndoneziyanın әsas sәnaye sahәsini göstәrin

•

kimya sәnayesi
neft sәnayesi
mәdәnçıxartma sәnayesi
әrzag mәhsulları istehsalı
avtomobil sәnayesi

150 Hindistan әhali sayına görә hansı ölkәdәn sonra ikinci yeri tutur

•

ABŞ
BӘӘ
Çin
Avstraliya
Rusiya

151 İsrail iqtisadiyyatı hansı sahәlәr üzrә ixtisaslaşıb

•

kimya sәnayesi
neft sәnayesi
elmtutumlu sahәlәr
әrzag mәhsulları istehsalı
avtomobil sәnayesi

152 Aşağıda göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı әn çox neft ixrac edir

•

ABŞ
BӘӘ
Rusiya
Sәudiyyә Әrәbistan
İran

153 Aşağıda göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı әn çox neft idxal edir

•

ABŞ
Çin
Hindistan
Yaponiya
Aİ

154 Aşağıda göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı әn çox neft istehlak edir

•

ABŞ
Çin
Hindistan
Yaponiya
Aİ

155 Aşağıda göstәrilәn variantlardan әsas ticarәt yollu kimi hesab olunmur
Transsib

•
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•

Yunan ticarәt yolu
İpәk yolu
Roma ticarәt yolu
Afrika ticarәt yolu

156 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Singapurun TMKrına aid deyil

•

Novartis AG
Fraser & Neave, Limited
Keppel Corporation, Limited
San Miguel Corp
Want Want Holdings

157 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Braziliyanın TMKrına aid deyil

•

Novartis AG
Petroleo Brasiliero
Souza Cruz
Saudi Basic Industries Corp
Companhia Cervejaria Brahma

158 Venesuelanın әn iri TMK hansı sahәlәr üzrә ixtisaslaşıblar

•

avtomobil
әrzag vә yeyinti mәhsulları
farmateftika
neft
Elektronika

159 İpәk yolu nә vaxt yaradılmışdır

•

20 E. Ә
10 E. Ә
5 E. Ә
2 E. Ә
50 E. Ә

160 ABŞ ÜDMda kәnt tәsәrrüfatının xüsusi çәkisi neçә faizdir

•

7%
4,5%
2,7%
9%
5%

161 Dünyanın ÜDMda ABŞın payı neçә faizdir

•

20%dan çox
55% qәdәr
50% qәdәr
35% qәdәr
60% qәdәr

162 Adları sadalanan ölkәlәrdәn hansı öz iqtisadi potensialına görә dünyada 2ci yer tutur
Rusiya
Çin
Yaponiya
Böyük Britaniya

•
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•

Almaniya

163 Halhazırda Avropa İttifaqına neçә ölkә daxildir

•

27
25
14
12
18

164 Yüksәk gәlir sәviyyәsi olan ölkәlәrin aşağıda göstәrilәn sayı keçir

•

50
25
56
10
45

165 Dünya Bankın tәsnifatına әsasәn gәlir sәviyyәsinә görә ölkәlәr neçә qrupa bölünür

•

9
6
5
4
7

166 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı dünyanın әn yoxsul ölkәlәri siyahısına daxildir

•

Efiopiya
Konqo
Eritriya
Hindistan
Vyetnam

167 XX әsrin sonunda dünya informasiya xidmәtlәri bazarının başlıca subyekti

•

Almaniya
Çin
ABŞ
Böyük Britaniya
Rusiya

168 Dünya üzrә düyünün әsas idxalatçı ğlkәlәr qrupuna aiddir

•

Nigeriya
Yunanıstan
Argentina
Portuqaliya
Polşa

169 Dünya üzrә qarğıdalının әsas ixracatçıları sırasına daxil deyildir

•

Türkiyә
Çin
Argentina
ABŞ
Braziliya

170 Dünya üzrә buğdanın әsas idxalatçı ğlkәlәri qrupuna daxil deyildir

•
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•

Avstraliya
Orta Şәrq
Cәnub Şәrqi Asiya
Şimali Afrika
MDB

171 Dünya üzrә Daş kömürün әsas ixracatçıları sırasına daxil deyildir

•

Sinqapur
İndoneziya
Çin
Avstraliya
Cәnubi Afrika

172 Aşağıdakılar dan hansı birinci nәsil yeni sәnaye ölkәlәri sırasına aid deyil

•

Malayziya
Argentina
Cәnubi Koreya
Sinqapur
Braziliya

173 Aşağıdakılardan hansı ikinci nәsil yeni sәnaye ölkәlәri sırasına aid deyil

•

HonqKonq
Tailand
Hindistan
Malayziya
Çili

174 Aşağıdakılardan hansı ikinci vә üçüncü nәsil yeni sәnaye ölkәlәri sırasına aid deyil

•

Sinqapur
Türkiyә
Kipr
Tunis
İndoneziya

175 Aşağıdakılardan hansı dördüncü nәsil yeni sәnaye ölkәlәri sırasına aiddir

•

Türkiyә
Tunis
Çin
Cәnubi Koreya
Çili

176 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Meksikanın TMKrına aid deyil

•

Novartis AG
Cemex
Gruma
YPF
Vitro

177 Sәnayenin yerlәşmәsi nәzәriyyәsinin banisi
D. Rikardo
A. Veber
M.V. Lomonosov

•
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•

V. Laundxard
Heç biri

178 әhalinin yerlәşmәsi nәzәriyyәsinin banisi

•

Heç biri
V. Kristaller
V.İ. Vernadskiy
V. Laundxard
M.V. Lomonosov

179 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә dünyanın әn iri meşә resursları mövcuddur

•

Norvec
Çin
Hindistan
Rusiya
Finlandiya

180 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә dünyanın әn iri torpaq ehtiyatları mövcuddur

•

Kanada
Argentina
Rusiya
Çin
Hindistan

181 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә dünyanın әn böyük әlvan metalların ehtiyatları mövcuddur

•

Heç biri
MDB ölkәlәrdә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
Iqtisadi inkişaf etmiş ölkәlәrdә
Tranzitiv ölkәlәrdә

182 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә dünyanın әn böyük mis filizi ehtiyatları mövcuddur

•

Heç biri
Yaponiya, CAR, Fransa
Yaponiya, İtaliya, Böyük Britaniya
Çili, ABŞ, Avstraliya
ABŞ, BӘӘ, Sәudi Әrәbistan

183 Aşağıda göstәrilәn hansı ölkәlәrdә idxal nefti istifadә olunur

•

Heç biri
Yaponiya, CAR, Fransa
Yaponiya, İtaliya, Böyük Britaniya
CAR, Norvec, Yaponiya
Çin, Yaponiya, Türkmәnistan

184 Aşağıda göstәrilәn dünyanın әn çox tәbii gaz ehtiyatları hansı ölkәlәrdә mövcuddur

•

Heç biri
Rusiya, Kanada, ABŞ
ABŞ, BӘӘ, Sәudiyyә Әrәbistan
Rusiya, İran, Qatar
Norvec, Azәrbaycan, Kazaxıstan
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185 Aşağıda göstәrilәn Asiyanın hansı üç ölkәsi әhali sayına görә әn böyükdür

•

Heç biri
Çin, Hindistan, İndoneziya
Hindistan, İndoneziya, Pakistan
Çin, Hindistan, Yaponiya
İndoneziya, Pakistan, Malayziya

186 Aşağıda göstәrilәn Qәrbi Avropanın hansı üç ölkәsi әhali sayına görә әn böyükdür

•

Heç biri
Almaniya, İtaliya, İspaniya
Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa
Böyük Britaniya, Yunanistan, Fransa
Böyük Britaniya, Portugaliya, Fransa

187 Aşağıda göstәrinlәrindәn hansı kontinental daxili ölkәlәrә aiddir

•

Gürcüstan
Meksika
Kanada
Niger
Azәrbaycan

188 Ölkәlәrin tәsniflәşmәsindә yarımadalı ölkәlәrә aid deyil

•

Fransa
İndoneziya
Norvec
Hindistan
İtaliya

189 Dünya tәsәrrüfatı coğrafiyasında әn iri әrazi bütövliyi

•

Ölkә
Iqtisadi rayon
Region
Subregion
Inzibati rayon

190 19891999ci illәrdә Avropa xәritәsindә baş vermiş dәyişikliklәri göstәrin

•

Heç biri
Sloveniyanın, Xorvatiyanın, Bosniya vә Qersegovinanın, Makedoniyanın yaranması
Finlyandiyanın yaranması
AvstroMajarıstanın dağılması
Polşanın vә Macarıstanın yaranması

191 Avropada monarxiyaları ölkәlәri göstәrin

•

Heç biri
Lyuksemburg, Vatikan, İrlandiya, Böyük Britaniya, Danimarka
İsveç, Niderland, Danimarka, İspaniya, Belçika
Belçika, İsveçrә, Böyük Britaniya, Danimarka, İspaniya
Belçika, İsveçrә, Böyük Britaniya, Lixtenşteyn, Finlyandiya

192 1998ci ildә kansler Q.Şreder iqtisadi liberallaşma proqramı çәrçivәsindә hansı tәdbirlәri nәzәrdә
tutmuşdur
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•

heç biri
şirkәtlәrdәn vergilәrin azaldılması, әmәk haqqına olan xәrclәrin azaldılması
iqtisadiyyatın ictimai bölmәsinin modernlәşdirilmәsi
şirkәtlәrin mәnfәәt vergisinin artırılması, xarici kapitalın cәlb edilmәsi
iş günü hәddinin dәyişilmәsi

193 L.Erxardın sözlәrinә görә bazarın әsas sifәtini kim müәyyәn etmәlidir

•

heç biri
inhisarlar
alıcı
sosial dövlәt
sahibkarlar timsalında azad rәqabәt

194 Aparılan iqtisadi islahatlar nәticәsindә Almaniyada 1954cü ildә 1936cı ilә nisbәtәn istehsalın hәcmi

•

10 dәfә artmışdır
2 dәfә artmışdır
1,5 dәfә azalmışdır
dәyişmәz qalmışdır
8,5 dәfә artmışdır

195 L.Erxard hansı islahatları keçirmişdir

•

bütün cavablar düzgündür
azad rәqabәt vә sahibkarlığın inkişafı üçün inhisarçılığın lәğv edilmәsi islahatını
sәrbәst qiymәtlәrә keçid mәqsәdilә qiymәt islahatını
pul islahatını
agrar islahatları

196 1948ci il iyun ayının 21dә Almaniyada hansı әhәmiyyәtli iqtisadi hadisә baş vermişdir

•

Heç biri
Almaniyada “Marşall planı” üzrә yardım dayandırılmışdır
Pul vahidi Reyxsmarka Doyçmarka ilә әvәz edilmişdir
AFRın Milli Bankı yaradılmışdır
Almaniya ilә Fransa arasında iqtisadi әmәkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanmışdır

197 1923cü ildә Almaniyada pul islahatını hәyata keçirmәk üçün hansı bank yaradılmışdır

•

Almaniya İnvestisiya Bankı
Almaniya Milli Bankı
Ümumalmaniya Mәrkәzi Bankı
Heç biri
Renta Bankı

198 İqtisadi potensialı xarakterizә edәn aşağıdakı göstәricilәrdәn Almaniya Federativ Respublikası hansına
malik deyildir

•

hec biri
zәngin tәbii sәrvәtlәrә
әlverişli kәnd tәsәrrüfatına
yüksәk keyfiyyәtli insan kapitalına
böyük hәcmdә qızılvalyuta ehtiyyatına

199 IIci Dünya Müharibәsindәn sonrakı dövrdә Almaniya iqtisadiyyatının bәrpası hansı dövlәt xadiminin
adı ilә bağlıdır
heç biri
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•

Gerxard Şreder
Lüdviq Erxard
Otto fon Bismark
Fon Qindenburq

200 1933cü ildә Almaniyada hakimiyyәtә gәlmiş faşizmin iqtisadi siyasәtinin әsas mәzmunu nәdәn ibarәt
idi

•

bütün cavablar düzgündür
әhalinin sosial rifahının yüksәlmәsindәn
xarici borcların qaytarılmasından
ümumi hәrbilәşmәdәn
kәnd tәsәrrüfatının dirçәldilmәsindәn
investisiyaların yüksәlmәsindәn

201 Daues planına әsasәn Almaniya hәrbi tәzminatı hansı mәnbәdәn ödәmәli idi

•

hec biri
Almaniya dәmir yolundan olan gәlirlәr
xüsusi istiqrazların buraxılması
müәyyәn dolayı vergilәr, sәnayenin vergiyә cәlb edilmәsi
agrar islahatlar

202 19331939cu illәr әrzindә Almaniyanın iqtisadiyyatına ziyan vuran hәrbi xәrclәri nә qәdәr artmışdır

•

hec biri
17 dәfә
22 dәfә
3,5 dәfә
5 dәfә

203 Almaniyada müharibәyә hazırlıq vә iqtisadiyyatın sәfәrbәr edilmәsi mәqsәdilә 1934cü ilin yanvarında
hansı qanun qәbul edilmişdir

•

“İşsizliyin lәğv edilmәsi haqqında”
“Milli әmәyin tәşkili haqqında“
“İşçi qüvvәsinin sәfәrbәr edilmәsi haqqında”
“Әmәyin sәfәrbәrliyi haqqında”
hec biri

204 Almaniyanın müasir sәnaye sahәlәrindәn yüksәk rәqabәt qabiliyyәtli sahәlәr hansılardır

•

bütün suallar düzdür
kimya, әczaçılıq vә әtriyyatkosmetika sәnayesi
elektrotexnika sәnayesi
qara metallurgiya vә avtomobilqayırma
nәqliyyat maşınqayırması vә ümumi maşınqayırma

205 Müasir Almaniyanın ÜDMun neçә faizi kәnd tәsәrrüfatının ( emal ilә birlikdә) payı hesabına formalaşır

•

36%
8%
12%
2%
14%

206 Müasir Almaniyada iqtisadiyyatın hansı modeli mövcuddur
rәqabәtqabiliyyәtli iqtisadiyyat
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•

sosialist iqtisadiyyatı
sosial bazar iqtisadiyyatı
inhisarçı kapitalizm
qarışıq iqtisadiyyat

207 Fransa iqtisadiyyatında cәmi ixrac ÜDMun neçә faizini tәşkil edir

•

tәxminәn 35%ni
tәxminәn 67%ni
tәxminәn 24%ni
tәxminәn 55%ni
tәxminәn 135%ni

208 Fransa hansı sәnaye istehsalı sahәlәri üzrә dünyada birincidir

•

heç biri
gәmiqayırma, balıq emalı
әczaçılıq, dәqiq cihazqayırma, kimya sәnayesi
sürәtli qatar, raket, tәyyarә istehsalı
ümumi maşınqayırma, avtomobil istehsalı

209 Fransada әsas mәqsәdi beynәlxalq miqyaslı milli şirkәtlәrin yaradılması vә yığım normasının
artırılmasından ibarәt olan altıncı plan hansı dövrü әhatә etmişdir

•

1971 – 1984 ci illәr
1970 – 1977 ci illәr
1969 – 1974 cü illәr
1968 – 1973 cü illәr
1971 – 1975 ci illәr

210 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı reallığı düzgün әks etdirir

•

Fransanın bank sistemindә 800 bank mövcuddur, bunlardan 8i dünyanın 30 böyük bankına daxildir
Fransanın bank sistemindә 150 bank mövcuddur, bunlardan 15i dünyanın 30 böyük bankına daxildir
Fransanın bank sistemindә 400 bank mövcuddur, bunlardan 5i dünyanın 50 böyük bankına daxildir
Fransanın bank sistemindә 50 bank mövcuddur, bunlardan 3ü dünyanın 50 böyük bankına daxildir
Fransanın bank sistemindә 800 bank mövcuddur, bunlardan 8i dünyanın 100 böyük bankına daxildir

211 Fransada ÜDMun hansı hissәsi sosial mәqsәdlәrә xәrclәnir

•

tәxminәn 65%i
tәxminәn 55%i
tәxminәn 30%i
1/5 hissәsi
tәxminәn 85%i

212 Aşağıda göstәrilәn iqtisadi qurumlardan hansının mәnzilqәrargahı Parisdә yerlәşir

•

OPEK
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının (Dünya Bankı)
Beynәlxalq Valyuta Fondunun (BVF);
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı (ÜTT)

213 Fransada dövlәtin iqtisadi proseslәrә ciddi müdaxilәsindәn ibarәt olan hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәt
necә adlanırdı
heç biri
“neoliberalizm”
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•

“dirijizm”
“marjinalizm”
“monetarizm”

214 1946cı ildәn Fransada dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi mәqsәdilә hansı xüsusi orqan yaradılmışdır

•

Mәrkәzi iqtisadi komitә
“Dövlәt Plan komitәsi”
“ İqtisadi Planlaşdırma Nazirliyi”
“Planlaşdırma üzrә baş komissarlıq”
“ Planlaşdırma Departamenti”

215 IIci Dünya Müharibәsindәn sonra neçәnci ildәn başlayaraq Fransa iqtisadiyyatında yüksәliş dövrü
başlanmışdır

•

1970ci ildәn
1954cü ildәn
1950ci ildәn
1948ci ildәn
1963cü ildәn

216 Fransa aşağıdakılardan hansının әsasını qoymuşdur

•

Heç biri
Avropa İttifaqının
Beynәlxalq Valyuta Fondunun
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının
Beynәlxalq Atom Enerjisi Tәşkilatının

217 Schwerin torpaqların paytaxtı aşağıdakılardan hansıdır

•

Hesse
MecklenburgVorpommern
SaksoniyaAnhalt
SchleswigHolstein
Bu da bütün şәhәr kapital deyil

218 Almaniyanın rәsmi adı hecә adlanır

•

Almaniya
Almaniya Respublikası
ADR
Almaniya Federativ Respublikası
Almaniya Federasiyası Respublikası

219 Aşağıda qeyd olunan әsas maşınqayırma regionlara aid deyil

•

Avstraliya
Şәrqi vә CәnubŞәrqi Asiya regionu
Qәrbi Avropa
Şimali Amerika
MDB ölkәlәri

220 TMKın fәaliyyәti üçün daha çox cәlbedici olan ölkәlәrin adını çәkin

•

bütün cavablar düzgendür
Tranzitiv olkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
inkişaf etmiş ölkәlәr
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YSÖ

221 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı Böyük Britaniyanın TMKrına aid deyil

•

GlaxoSmithKline Plc
Eli Lilly And Corp
Vodafone Group Plc
BP Plc
HSBC Holdinqs Plc

222 Aşağıda göstәrilәn şirkәtlәrdәn hansı ABŞın TMKrına aid deyil

•

Dell İnc
BP
Exxon Mobil Corp
General Elektrik Co
Home Depot İnc

223 Aşağıdakı TMKdan hansı Almaniyaya mәxsus deyildir

•

Xyöxst
Yunilever
Siemens
Bayer
Basf

224 Yaponiyada tikinti, metallurgiya, gәmiqayırma vә digәr sәnaye sahәlәrindә, hәmçinin ticarәtdә sürәtli
artım hansı illәri nәzәrә çarpır

•

19411945ci illәr
18891913cı illәr
19241926 –cı illәr
18941895ci illәr
19951998cı illәr

225 YaponÇin müharibәsi neçәnci illәrdә baş vermişdir

•

19411945ci illәr
18891913cı illәr
18941895ci illәr
19951998cı illәr
19291931cı illәr

226 Yaponiyanın konstitusiyası neçәnci ildә gәbul olunmuşdur

•

1945ci il
1973cı il
1889ci il
1995cı il
1929cı il

227 90cı illәrin әvvәllәrindә bir sıra ekspertlәr Yaponiyanı batan günәş ölkәsi kimi xarakterizә etmәyә
başladılar. Bu nә ilә әlaqәdar idi

•

iyenanın mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi ilә
Mәcmu daxili mәhsulun dinamikasının aşağı düşmәsi ilә
cinayәtkarlığın çoxalması ilә
işsizliyin artması ilә
yapon iqtisadiyyatına xarici kapitalın tәsiri ilә
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228 NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkә daxil deyildir

•

Heç biri
Argentina
Kanada
ABŞ
Meksika

229 Yeni sәnaye ölkәlәrinin birinci dalğasına aid deyil

•

Honkonq
Pakistan
Koreya Respublikası
Tayvan
Sinqapur

230 Çindә iqtisadi islahatlar hansı dövrdәn hәyata keçirilir

•

1990cı illәrin sonundan
1990cı illәrin әvvәlindәn
1980ci illәrin ortasından
1970ci illәrin sonundan
1990cı illәrin ortasından

231 Çinin yanacaqenergetika bazasının әsasını hansı mәhsul tәşkil edir

•

Hidroenergetika
Kömür
Qaz
Neft
Uran

232 Müasir mәrhәlәdә Yaponiya üçün әn vacib idxal mәhsulu hansıdır

•

Yüngül sәnaye mәhsulları
Texnologiya
Xarici kapital
Әrzaq
Xammal vә enerci daşıyıdıları

233 Müasir dünya iqtisadiyyatında

•

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

234 Yaxın vә Orta Şәrq regionun dünya neft hasilatı sәnayesindә xüsusi çәkisini göstәrәn rәqәmlәrdәn hansı
düzgündür

•

60%ә qәdәr
40%ә qәdәr
50%ә qәdәr
30%ә qәdәr
70%ә qәdәr

235 MERKOSURiqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyildir
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•

Uruqvay
Paraqvay
Braziliya
Argentina
Venesuela

236 Aşağıda adı çәkilәn Mәrkәzi Asiya ölkәlәrindәn hansı türkdilli ölkә deyil

•

Qırğızıstan
Tacikistan
Özbәkistan
Qazaxıstan
Türkmәnistan

237 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı tranzitiv ölkә deyildir

•

Çexiya
Makedoniya
Polşa
Özbәkistan
Yunanıstan

238 MDB mәkanında ÜDMsi xarici borcunu ödәmәyәn ölkә hansıdır

•

Tacikistan
Ermәnistan
Özbәkistan
Moldova
Qırğızıstan

239 Xarici borc problemi çox tәhlükәli xarakter daşıyır

•

Tayvan üçün
Sinqapur üçün
Asiyanın yeni sәnaye ölkәlәri üçün
Bütün yeni sәnaye ölkәlәri üçün
Argentina üçün

240 Yeni sәnaye ölkәlәrindәn hansını hәm dә yeni sәnayeaqrar ölkәsi kimi xarakterizә etmәk olar

•

Cәnubi Koreyanı
Braziliyanı
Tayvanı
Sinqapuru
Honkoqnu

241 Yeni sәnaye ölkәlәrindәn hansı hәm dә bazar iqtisadiyyatlı sәnayecә inkişaf etmiş ölkә kimi qәbul
olunur

•

Argentina
Tayvan
Braziliya
Malayziya
Cәnubi Koreya

242 90cı illәrdә Çindә tutulan idxal rüsumlarının faktiki sәviyyәsi
idxalın dәyәrinin 2530%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 1520%ni tәşkil edirdi
33/95

22.12.2016

•

idxalının dәyәrinin 1015%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 23%ni tәşkil edirdi
idxalın dәyәrinin 2025%ni tәşkil edirdi

243 Çindә istehsalın prioritet inkişafının maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn aşağıdakıların hesabına baş verir

•

fәrdi investorların
xarici investisiyaların
büdcәdәnkәnar fondların
dövlәt büdcәsinin vәsaitlәrinin
«yardım» proqramlarının

244 Tokio qiymәtli kağızlar bazarı hazırda

•

dünyanın 10 әn iri qiymәtli kağızlar bazarına daxildir
ancaq NyuYork qiymәtli kağızlar bazarından geri qalır
ancaq London qiymәtli kağızlar bazarından geri qalır
dünyada әn iri bazardır
dünyanın 3 әn iri qiymәtli kağızlar bazarına daxildir

245 Proteksionizm vә liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasәt seçimi asılıdır

•

kommunikasiya vasitәlәrinin inkişaf dәrәcәsindәn
tәbii resursların mövjudluğundan
elmitexniki potensialın vәziyyәtindәn
ölkәnin coğrafi vәziyyәtindәn
ölkәdәki konkret siyasiiqtisadi vәziyyәtdәn

246 Vahid Avropa Aktının qәbul edilmәsindәn sonra Avropa İttifaqının üzv ölkәlәrindә inteqrasiya proseslәri
aşağıdakı sahәlәr üzrә güclәnmişdir

•

Makroiqtisadiyyat
Ailә tәhlükәsizliyi
İdman
Mәdәniyyәt
Xarici ticarәt

247 Qәrbi Avropada vahid iqtisadi mәkanın yaradılması mәqsәdi hansı sәnәddә qeydә alınmışdır

•

Gömrük ittifaqının yaradılması müqavilәsindә
Vahid Avropa Aktında
AVRATOMun yaranması müqavilәsindә
Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqavilәsindә
Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaranması müqavilәsindә

248 Şuman planına daxil deyildir

•

Hәrbi sәnayeyә beynәlxalq nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Almaniya vә Fransanın kömür vә metallurgiya sәnayesinin idarә edilmәsinin fövqәl milli orqana verilmәsi tәklifi
BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması tәklifi
Kömür vә Polad üzrә Avropa Birliyinin yaradılması ideyası
Ümumi bazarın yaradılması ideyası

249 Son onillikdә Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi әlaqәlәri ilk növbәdә hansı ölkәlәrә
yönәlmişdir

•

MDB ölkәlәrinә
Yaxın Şәrq ölkәlәrinә
Uzaq xarici dövlәtlәrә
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İnkişaf etmiş ölkәlәrә
Cәnubi Asiya ölkәlәrinә

250 Aşağıda göstәrilәn hansı şәhәr tarixәn dünyanın aparıcı maliyyә mәrkәzi kimi sayılır

•

Moskva
Cenevrә
London
Paris
Brüssel

251 Hansı ölkә Avropa İttifaqının üzvü deyildir

•

Danimarka
Portuqaliya
Kipr
Böyük Britaniya
Norvec

252 ABŞın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin әsas parametrlәri hansılardır

•

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

253 Ölkә iqtisadiyyatının açıqlıq dәrәcәsinin miqdar göstәricilәrinә aiddir

•

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

254 Hansı ölkә ABŞın әsas ticarәt partnyoru kimi sayılmır

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
Meksika
Rusiya
Kanada
Böyük Britaniya

255 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әsas maşınqayırma regionlarına aid edilmir

•

Avstraliya
Şәrqi vә CәnubŞәrqi Asiya
Qәrbi Avropa
Şimali Amerika
MDB ölkәlәri

256 Adı çәkilәn şәhәrlәrdәn hansı dünyanın әsas maliyyә mәrkәzlәrindәn sayılmır

•

NyuYork
Tokio
Amsterdam
London
Sinqapur
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257 Dünya ölkәlәrinin tәsniflәşdirilmәsi hansı metodologiyaya әsaslanır

•

düzgün cavab yoxdur
BVFnun tәsniflәşdirmә metodlarına
UNKTADın tәsniflәşdirmә metodlarına
BMTnin tәsniflәşdirmә metodlarına
Dünya Bankının tәsniflәşdirmә metodlarına

258 Kanada, ABŞ vә Meksika arasında azad ticarәt zonası haqqında müqavilәnin qüvvәyә minmәsi neçәnci
ildә baş vermişdir

•

1960ci il mayın 20dә
1993cü il mayın 20dә
1994cü il yanvarın 1dә
1986ci il oktyabrın 5dә
1950ci il yanvarın 5dә

259 Kanadada istehlak tәlәbatının vә mәnzil tikintisinin canlanma әlamәtlәri hansı illәrdә baş vermişdir

•

2003cı ilin axırında, 2004ci ilin әvvәlindә
1973cı ilin axırında, 1974ci ilin әvvәlindә
1996cı ilin axırında, 1997ci ilin әvvәlindә
1995cı ilin axırında, 1996ci ilin әvvәlindә
1929cı ilin axırında, 1930ci ilin әvvәlindә

260 Kanada iqtisadiyyatının әsas hәrәkәtverici qüvvәsi hansıdır

•

migrantların hesabına
maliyyә sferası
ixracat
әmәk mәhsuldarlığı
investisiya axını

261 İqtisadi әdәbiyyatlarda Braziliya hansı statusla tanınır

•

Geridә qalmış ölkә kimi
Tranzitiv ölkә kimi
Yeni sәnaye ölkәsi kimi
İnkişaf etmiş ölkә kimi
İnkişaf etmәkdә olan ölkә kimi

262 Qara Dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil

•

Rusiya
Macarıstan
Ukrayna
Gürcüstan
Rumuniya

263 Hansı postsovet respublikası bazar iqtisadiyyatlı ölkә kimi qәbul edilmişdir

•

Moldova
Belarus
Özbәkistan
Azәrbaycan
Estoniya

264 Asiya vә Amerika dövlәtlәrinin daxil olduğu inteqrasiya әmәkdaşlığı sahәsindә mövjud olan әn böyük
iqtisadi tәşkilat hansıdır
36/95
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•

OPEK
Aİ
İӘİT
NAFTA
ATES

265 Aşağıda göstәrilәn Müasir dövrdә ÜDMda ETTKİyә (elmitәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәri)
istiqamәtlәnmiş xәrclәrin әn çox xüsusi çәkiyә malik olan ölkә

•

Yaponiya
Çin
Almaniya
Böyük Britaniya
Fransa

266 Son 20 ildә dünya iqtisadiyyatında әn sürәtli iqtisadi inkişaf tempi hansı qrup ölkәlәrә xas olan cәhәtdir

•

Avropa Birliyi ölkәlәrinә
Postsosialist ölkәlәrinә
İnkişaf etmiş ölkәlәrә
CәnubiŞәrq Asiya ESÖ
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә

267 Aşağıda adı çәkilәn hansı Avropa ölkәsi tranzitiv ölkә sayılır

•

Finlandiya
Belçika
Çexiya
Hollandiya
Danimarka

268 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansı tranzitiv ölkә deyildir

•

düzgün cavab yoxdur
Çexiya
Makedoniya
Rusiya
Polşa
Özbәkistan

269 Hansı ölkә ABŞın әsas ticarәt partnyoru kimi sayılmır

•

bütün cavablar düzgündür
Çin
Böyük Britaniya
Sәudiyyә Әrәbistan
Kanada
Meksika

270 ÜDMnin hәcminә görә hansı ölkә ilk beşliyә daxil deyil

•

Almaniya
İtaliya
Böyük Britaniya
ABŞ
Çin

271 Qәrbi Avropa ölkәlәrin arasında aşağı olan ÜDMnin hәcmi hansıdır
37/95
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•

İspaniya
Fransa
Yunanistan
Böyük Britaniya
İtaliya

272 Dünya avtomobil bazarında hansı ölkә lider ölkәlәrdәn sayılmır

•

Böyük Britaniya
Finlyandiya
Almaniya
ABŞ
Yaponiya

273 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarici borcları XXİ әsrindә:

•

çox cüzi idi
azalmışdır
sabit qalmışdır
artmışdır
azalmağa doğru meylli idi

274 Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial problemlәrdәn birinә aiddir:

•

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

275 Yeni Sәnaye ölkәlәrinin birinci dalğasına daxil olan ölkәlәr yerlәşir:

•

Tropik Afrika
Şәrqi Asiya
Qәrbi Avropa
Şimali Afrika
Cәnub Şәrqi Asiyada

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

•

İsveç
Macarıstan
Kanada
ABŞ
Fransa

277 Böyük yeddilәr qrupuna daxildir:

•

Avstraliya
Meksika
Norveç
Fransa
Ukrayna

278 Yaponiyanın böyük adalarına aid deyil

•

Sapporo
Sikkoku,
Küsü,
38/95
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Hönsü,
Hokkaydo

279 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Hindistanın ÜDMnu göstәrin

•

20 trln. doll. yaxın
2 trln. doll. çox
1,4 trln. doll. yaxın
14 trln. doll. az

280 2010ci il üçün BVFnun mәlumatlarına görә Çilinin ÜDMnu göstәrin

•

400 mlrd. doll. yaxın
700 mlrd. doll. çox
100 mlrd. doll. yaxın
200 mlrd. doll. az

281 Kimya mәhsulları ixracında әsas regional axınlara aid deyidir

•

Afrika daxilindә
Qәrbi Avropadan Şimali Amerikaya
Asiya daxilindә
Qәrbi Avropa daxilindә
Qәrbi Avropadan Asiyaya

282 Ofis maşınları vә telekommunikasiya avadanlıqları ixracında әsas regional axınlara aid deyildir

•

Latın Amerikasından Şimali Afrikaya
Asiyadan Şimali Amerikaya
Qәrbi Avropa daxilindә
Asiya daxilindә
Şimali Amerikadan Asiyaya

283 Avtomobil mәhsulları ilә dünya ticarәtinin әsas regionları sırasına aid deyidir

•

Orta Şәrq
Asiya
Şimali Amerika
Qәrbi Avropa
MәrkәziŞәrqi Avropa

284 Dünya üzrә şәkәrin әsas ixracatçı vә idxalatçı regionları sırasına aid deyildir

•

Qәrbi Afrika
Mәrkәzi Amerika
Karib hövzәsi
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika

285 Dünya üzrә әsas әt ixracatçıları sırasına aid deyidir

•

Braziliya
Argentina
Pakistan
Kanada
Avstraliya

286 Hazırda inkişaf etmiş ölkәlәrin dünya ticarәtindә payı
39/95
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•

heç biri
90100%
3040%
6070%
50%

287 XX әsrin 80cı illәrindә Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının tәrkibinә hansı ölkә daxil deyildi

•

Böyük Britaniya
İslandiya
İsveçrә
Fransa
Lixtenşteyn

288 XX әsrin sonunda dünya informasiya xidmәtlәri bazarının başlıca subyekti

•

Almaniya
Çin
ABŞ
Böyük Britaniya
Rusiya

289 Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial problemlәrdәn birinә aiddir

•

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

290 Konkret ölkәnin ayrıayrı әmtәә vә xidmәt istehsalı üzrә ixtisaslaşması asılıdır

•

iqlim şәraitindәn
ölkәnin sosialiqtisadi xüsusiyyәtlәrindәn
beynәlxalq normativhüquqi norma vә qaydalardan istifadә edilmәsindәn
istehsalın tәşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadә edilmәsindәn
coğrafi mövqeyindәn

291 Ölkәlәrin BәBdә iştirakının әsas motivi

•

müstәqilliyin qorunmasına tәminat imkanı
iqtisadi fayda әldә etmәk imkanı
ölkәlәr arasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi imkanı
yeni texnologiya vә biliklәrin әldә edilmәsi imkanı
xammal vә enerci mәnbәlәrinә yiyәlәnmәk imkanı

292 Çin iqtisadiyyatına xas olan әsas xüsusiyyәt nәdir

•

Dövlәt, kollektiv vә şәxsi sektorların paritet әsasında inkişafının tәmin olunması
Dövlәt bölmәsinin iqtisadiyyatda üstünlüyünün qorunub saxlanması
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
Dövlәtin iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsindә rolunun güclәnmәsi
Sosialiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması

293 Dünya üzrә pambığın әsas ixracatçı ölkәlәr qrupuna daxil deyil

•

Argentina
Afrika Frank zonası
Mәrkәzi Asiya
40/95
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ABŞ
Avstraliya

294 Hәr adam başına düşәn taxıl istehsalının görә aşağıda göstәrilәn hansı ölkә dünyada birinci yer tutur

•

Arqentina
Rusiya
Avstriya
ABŞ
Kanada

295 Ölkәşunaslıq elmin tәhlil metodologiyasının modellәrinә aid deyil

•

yapon modeli
rus modeli
alman modeli
fransız modeli
ingilis modeli

296 Ölkәşunaslıq elmi coğrafiyadan fәrgi

•

iqlim xususiyyәti
ölkәlәrin sosialiqtisadi inkişaf mәrhәlәlәrin xususiyyәtlәri
milli xususiyyәti
İnsan amili
әrazi quruluşu

297 Qafqaz reqionu әsasәn hansı ölkәlәr üçün maraglıdır

•

Bütün cavablar doğrudur
İran
ABŞ
Avropa İttifaqı
Rusiya
Türkiyә

298 SSSR Dünya neft bazarına neçәnci illәrdә daxil oldu

•

70cı illәrdә
60ci illәrdә
90ci illәrdә
80ci illәrdә

299 İEOÖdә sosialiqtisadi inkişaf problemlәrinin hәllinә yönәlәn әsrategiyanın әsas problemlәri sırasına
aiddir

•

Hamısı
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
İqtisadi geriliyin aradan qaldırılması
İqtisadi artım vә dayanıqlılıq
Dünya iqtisadiyyatında yeni mövqenin tutulması

300 Postindisturial cәmiyyәt daha xarakterikdir

•

Heç biri
Yüksәk İnkişaf Etmiş Ölkәlәr
Yeni Sәnaye Ölkәlәri
MDB ölkәlәri
Şәrqi Avropa ölkәlәri
41/95
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301 Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin iqtisadi inkişaf yolunu üçüncü mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә etmişdir

•

Heç biri
1960ci illәr
1980ci illәr
1970ci illәr
2000ci illәr

302 Dünya iqtisadiyyatında әsas polad istehsalçısı olan ölkәlәr sırasına daxil deyildir

•

Pakistan
ABŞ
Yaponiya
Çin
Rusiya

303 Kәnd Tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının hәcminә görә Fransa Qәrbi Avropada neçәnci yeri tutur

•

On beşinci
Birinci
Almaniyadan sonra ikinci
Böyük Britaniya vә Danimarkadan sonra üçüncü
Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya vә Danimarkadan sonra beşinci

304 Fransa Respublikasının ÜDMnun sahәlәr üzrә strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün әks etdirir

•

Heç biri
Sәnaye – 73%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 14,8%; Xidmәt sahәsi – 12,2%
Müxtәlif xidmәtlәr – 70,6%; Sәnaye – 26,1%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 3,3%
Tәsәrrüfatı – 27%; Sәnaye – 48%; Xidmәtlәr – 25%
Xidmәt sahәsi – 46%; Sәnaye – 53%; Kәnd Tәsәrrüfatı – 1%

305 Fransanın xarici ticarәt dövriyyәsinin 63%i hansı qrup ölkәlәrin payına düşür

•

Heç biri
MDB vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Avropa İttifaqının üzvölkәlәri
ABŞ, Kanada, Meksika
Cәnub Şәrqi Asiya ölkәlәri vә Avstraliya

306 Aşağıdakılardan beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın әsas formalarına hansı aid deyil

•

Heç biri
Vahid vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
Gömrük ittifaqının yaradılması
Azad ticarәt zonasının yaradılması
Vahid valyuta ittifaqının yaradılması

307 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı sәrbәst dönәrli valyutaya malik deyil

•

Polşa
Almaniya
ABŞ
Böyük Britaniya
Yaponiya

308 Prezident F.Ruzvelt hansı iqtisadçının nәzәriyyә vә strategiyasından yeni xәtt siyasәti adı altında istifadә
etmәklә xxci әsrin 30cu illәrindә ABŞ iqtisadiyyatında yaşanan böhranı aradan qaldıra bildi
42/95
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•

Adam Smit
Con Meynard Keyns
Vasiliy Leontyev
David Rikardo
Milton Fridmen

309 Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәnayelәşmә modelidir

•

heç biri
hәrbi sәnayelәşmә modeli
enerji sәnyelәşmәsi modeli
idxalәvәzedici sәnayelәşmә modeli
aqrar sәnayelәşmә modeli

310 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin rolunu xarakterizә edәn әsas göstәricilәrә aid etmәk olar

•

heç biri
istehsal amillәrinin kәmiyyәt baxımından çoxalması ilә
kapitalın, texnologiyanın, işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәtindә iştirakını, tәsәrrüfatın açıqlığı sәviyyәsini
әmtәә vә xidmәtlәrin idxalixrac faizini, әmtәәlәrin xarici ticarәtinin quruluşunu
a,b bәndlәrini

311 Ölkә üzrә iqtisadi artımın intensiv tipi dedikdә

•

istehsal amillәri keyfiyyәtcә tәkmillәşdirilir
istehsal amillәrinin kәmiyyәt baxımından çoxalması baş verir
istehsal vasitәlәri vә әmәk cisimlәri tәkmillәşdirilir
işçilәrin ixtisası artırılır, istehsalın tәşkili yaxşılaşdırılır, ictimai әmәk mәhsuldarlığı yüksәlir, mәhsul artımı baş
verir
heç biri

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

•

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

313 İş birliyi nәdir?

•

Bütün cavablar düzgün deyil
Әmәk islahatları toplusu
Şirkәtin işçilәri vә menecerlәri arasında razılaşma
Hükumәt, hәmkәrlar ittifaqı vә işәgötürәnlәr arasında milli sәviyyәdә danışıqlar mexanizmi
Әmәk bazarı üzrә beynәlxalq saziş

314 İnfrostruktura milli proqramının reallaşdırılması üçün hansı hәcmdә investisiya tәlәb olunur?

•

7 milyard $
14 milyard $
5 milyard $
9 milyard $
3 milyard $

315 әsrin müqavilәsi nә vaxt imzalanıb?
1999
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•

1993
1995
1994
1997

316 Almaniyanın inkişafı nә ilә izah olunur?

•

Özәl sektorun inkişafı ilә
Hökumәtin dәstәyi ilә
İqtisadi artımı stimullaşdıran yeni sahibkarlarla izah olunur
Sahibkarlar üçün şәraitin yaranması ilә
Beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı ilә

317 Almaniyada rәqabәt mühiti tәkcә inhisarçılığa qarşı mәhdudiyyәtlәrlә dәstәklәnmir, hәmdә :

•

Gömrük baryerlәrinin qoyulması ilә
Kiçik vә orta sahibkarlığın dәstәklәnmәsi ilә
Korrupsiya ilә mübarizә ilә]
vergilәrin artırılması ilә
Vergilәrin azaldılması ilә

318 Almaniyada rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsini iki sәbәblә әlaqәlәndirilir:

•

Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә uduzur
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә uduzur
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır

319 2012ci ildә Lixteynşteynin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
102 800
89 400
80 700

320 2009ci ildә Lixteynşteynin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
80 700
102 800
89 400

321 2012ci ildә Qәtәrdә bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
80 700
89 400
102 800

322 2012ci ildә Azәrbaycanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll
141,2
1026,0
149,8

•
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•

98,16

323 2012ci ildә Türkiyәnin Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

4389,0
3085,0
2282,0
1125

324 2012ci ildә Braziliyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

15040,0
4389,0
3085,0
2362

325 2012ci ildә Rusiyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

15040,0
4389,0
3085,0
2509

326 2012ci ildә Sinqapurun bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
102 800
89 400
60 900

327 2012ci ildә Almaniyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

2380,0
15040,0
4389,0
3194

328 Bu inteqrasiya birliklәrindәn hansı Azәrbaycanın әn mühüm ticari tәrәfdaşı oldu?

•

QUAM vә İӘİT
AB vә NAFTA
QUAM vә NAFTA
AB vә QUAM
İӘİT vә AB

329 Azәrbaycanda hansı mövcud nәqliyyat avadanlııqlarının texniki yenidәnqurmaya vә rekonstruksiyaya
ehtiyacı var?

•

Metropoliten
Dәmir yolu nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Bakı Dәniz Limanı
avtoyol nәqliyyatı

330 Azәrbaycan dünyanın bütün ölkәlәri ilә ticarәt vә qitisadi әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi üçün hansı
ölkәlәrә daxil olmağa hazirlaşır?
QUAM
ASEAN
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•

OPEK
ÜTT
Avropa İttifaqı

331 Almaniyaya aid әn mühüm qiymәtlәndirmәlәrdәn biri kim tәrәfindәn keçirilib?

•

Bütün cavablar düzgün deyil
Dünya ticarәt orqanizasiyası
Beynәlxalq valyuta fondu
OON
ümumdünya iqtisadi forumu

332 Almaniyanın şәrq torpaqlarında әmәk mәhsuldarlığı qәrblә müqayisәdә neçә faiz tәşkil edir?

•

20%
60%
50%
40%
30%

333 Almaniyanın şәrq torpaqlarına hәr il neçә milyard avro dövlәt vәsaiti nәql olunur?

•

40 milyard avro
62 milyard avro
85 milyard avro
74 milyard avro
51 milyard avro

334 Almaniyanın sosial qarantiya sisteminin çatışmamazlıqları:

•

Bütün cavablar düzgün deyil
Etibarlı deyil
Çox baha olmağı
Çox ucuz olmağı
Bütün cavablar doğrudur

335 Hansı ölkәnin iqtisadiyyatında planlaşdırma mövcuddur?

•

Ispaniya
ABŞ
Almaniya
Fransa
Kanada

336 Çin ixracın hәcminә görә dünyada hansı yeri tutur?

•

5
3
2
1
4

337 Bu ölkәlәrdәn hansı elm tutumlu mәhsulların nәhәng ixracatçısıdır?

•

Yunanıstan
ABŞ
İsveçrә
Gürcüstan
Somali
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338 Britaniya әmәkdaşlığına hansı ölkәlәr daxildir? 1. Kanada 2. Yeni Zenlandiya 3. Vatikan 4. İtaliya 5.
Florensiya

•

3.4.
1.3.
2.4.
1.5.
1.2.

339 Bu ölkәlәrdәn hansı daha çox neft ehtiyatlarına malikdir?

•

Venesuella,İzrail, Küveyt, İraq
İran, İraq, Küveyt, Azәrbaycan
Sәudi Әrәbistan, BӘӘ, İzrail, Küveyt
Sәudiyyә Әrәbistan, İran, İraq, BӘӘ
Azәrbaycan, Sәudi Әrәbistan, iran

340 Azәrbaycanda bugün üçün hansı dövlәt proqramı realizә olunmur?

•

Bütün cavablar doğrudur
“Kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyi”
“Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi artım”
“Sosial iqtisadi inkişaf”
“Dövlәt envestisiya proqrammı”

341 Azәrbaycan Respublikasının hökumәti iqtisadi inkişafın әsas konseptual istiqәmәtlәrini razılaşdırmıyıb:

•

Beynәlxalq xeyriyyә fondu
Beynәlxalq xeyriyyә fondu, Dünya bankı
Strateji araşdırmalar mәrkәzi
Dünya bankı
AYİB

342 Azәrbaycan beynәlxalq investisiyanın müdafiәsi üzrә hansı ölkәlәr ilә beynәlxalq müqavilә bağlamıyıb?

•

Türkiyә vә ingiltәrә
ABŞ vә Almaniya
Pakistan vә İran
MDB ölkәlәri vә Yaponiya
İraq vә Fransa

343 Avropada büdcә kәsirinin maksimum dәyәri necә adlanır?

•

Madrid tavanı
Berlin tavanı
Mastrixt döşәmәsi
Mastrixt divarı
Maastrixt tavanı

344 Almaniyada sahibkarlıq fәaliyyәtinin zәiflәmәsinin sәbәblәri hansıdır?

•

Hәddәn artıq açıq iqtisadiyyat
Qapalı iqtisadiyyat
Yüksәk vergilәr vә sosial ayırmalar
Aşağı vergilәr vә sosial ayırmalar
Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin zәif inkişafı

345 Almaniya әmәk bazarının zәifliyinin әsas sәbәblәrindәn biri:
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•

Proteksionist siyasәt
Bazar münasibәtlәrinә hökumәtin müdaxilәsi
İş birliyi
İdarә etmәdә iştirakın sistemi
İdarәçilikdә tәcrid olunma sistemi

346 Almaniya hökumәti hansı üsulla biznes mühitinin formalaşmasına fәal tәsir edir?

•

Orta sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir
Antiinhisar tәnzimlәnmә metodundan istifadә edir
Bütün cavablar doğrudur
Maliyyә tәnzimlәnmәsi metodundan istifadә edir
Kiçik sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir

347 Asiyanın yeni sәnaye ölkәsi hansıdır?

•

Tayvan
Çin
Yaponiya
Monqolustan
Cәnubi Koreya

348 3 güc mәrkәzlәrindәn birini göstәrin.

•

Qәrbi Avropa
Avstraliya
Şimali Afrika
Cәnubi Asiya
Latın Amerikası

349 Yaponiyada ETTKİnә çәkilәn xәrcin hәcmi vә onun dünyada tutduğu yer?

•

130 mlrd. 3cü yer
150 mlrd. 1cü yer
100 mlrd. 5cü yer
110 mlrd. 4cü yer
140 mlrd. 2cü yer

350 Yaponiyada istehlak tәlәbinin әhәmiyyәtli genişlәnmәsi ilә nәticәlәnәn islahatlar.

•

Ticarәt islahatı
Vergi islahatı
Aqrar islahat
Pul islahatı
Hәrbi islahat

351 Türkiyә iqtisadiyyatının әsas sahәlәrindәn biri:

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Kimya sәnayesi
Gәmiqayırma
Kosmos
Turizm

352 Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modeli çox böyük olmayan sosial istiqamәtә malikdir?
Asiya
Yaponiya
Amerika
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•

Alman
İsveçrә

353 qarışıq iqtisadiyyatda tәsәrrüfat subyekti kimi dövlәt etmәlidir:

•

Yalnız xarici investisiyaları investisiyalaşdırmalı
Vahid mәrkәzdәn xüsusi biznesin müәssisәlәrini idarә etmәli
Xüsusi kapitalın mәnfәәtini mәhdudlaşdırmalı
Yalnız xüsusi biznesi investisiyalaşdırmalı
Xüsusi biznesin hәyata keçirә bilmәdiyi işlәri öz üzәrinә götürmәli

354 Ölkәlәrin açıq iqtisadiyyatının dәrәcәsi çox hallarda asılıdır: 1. Ölkәnin coğrafi mövqeyindәn 2.
Sәnayenin inkişaf sәviyyәsindәn 3. Tәbii resurslarla tәminatından 4. әhalinin sayından 5. әhalinin tәdiyyә
qabiliyyәtli tәlәbindәn

•

2.4.5
3.4.5
1.4.5
1.2.3
1.3.5

355 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcminә görә birinci yeri tutur?

•

Çin
Ukrayna
ABŞ
Rusiya
Qazaxıstan

356 İnzibatiamirlik iqtisadi sisteminin әlamәtlәrinә nәlәr aid deyil?

•

Xüsusi mülkiyyәtin olmaması
Dövlәt aparatı әsasәn inzibati bölüşdürmә metodlarının kömәyilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә rәhbәrlik edir
Dövlәt mәhsulların istehsalına vә bölgüsünә tam nәzarәt edir
Vahid mәrkәzdәn bütün müәssisәlәrin birbaşa idarә edilmәsi
İqtisadiyyatın liberallaşması

357 Hansı ölkәdә ÜDMun daha çox hәcmi vardır?

•

Almaniya
Küveyt
Sәudiyyә Әrәbistanı
ABŞ
Banqladeş

358 Dünya Bankı açıq iqtisadiyyatın dәrәcәsi üzrә ölkәlәri neçә qrupa ayırır?

•

6
2
3
5
4

359 Bu ölkәlәrdәn hansı elm tutumlu mәhsulların nәhәng ixracatçısıdır?

•

Yunanıstan
Gürcüstan
İsveçrә
ABŞ
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Somali

360 Birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üzrә dünya lideri:

•

Türkiyә
ABŞ
Çin
Almaniya
Rusiya

361 bazar iqtisadiyyatı amirlikdәn onunla fәrqlәnir ki, onda...

•

İstehsalın mühüm amili әmәkdir
Әhalinin hәyat sәviyyәsi adambaşına düşәn istehsalın hәcmindәn asılı olur
Bölgü üzrә bütün müәssisәlәrin hәllini idarәetmәnin mәrkәzi orqanları yerinә yetirir
Nә istehsal etmәyi istehsalçı özü qәrarlaşdırır
Dövlәt istehsal olunan bütün nemәtlәri bölüşdürür

362 Avtomobil istehsalı üzrә dünyada әn böyük Yapon şirkәti hansıdır?

•

Heç biri
Hunday
Nissan
Lexus
Toyota

363 Avtomobil istehsalı üzrә dünya lideri.

•

Rusiya
Yaponiya
Çin
Almaniya
ABŞ

364 Açıq iqtisadiyyatın sahәlәri qiymәtlәndirilә bilәr.

•

Elmi Tәdqiqat vә Tәcrübi Konstruktor işlәrinә ayrılan vәsaitlәrә әsasәn
İxrac kvotası vә adambaşına düşәn ixracın hәcmi göstәricilәrinә әsasәn
Kapital cәlbinin emiqrasiyavә milli istehsala xarici texnologiyanın tәtbiqi göstәricilәrinә әsasәn.
İşçi qüvvәsinin miqrasiyasıvәkapital qaçışının göstәricilәrinә әsasәn
İstehsal amillәrinin mobilliyi vә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi göstәricilәrinә әsasәn

365 Açıq iqtisadiyyat nәyi nәzәrdә tutur?

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin pislәşmәsini
İxtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın dәrinlәşmәsini
Ticarәt balansının enmәsini
Milli istehsalçılar arasında rәqabәt zәiflәnmәsinә
İxrac göndәrişlәrinin ixtisar edilmәsini

366 әnәnәvi iqtisadiyyat sisteminin xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

•

Texnika vә texnologiyanın yüksәk inkişafı
İqtisadi әlaqәlәrin açıqlığı
Vahid iqtisadi mәrkәzin mövcudluğu
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
Fәrdlәrin özlәrinin әvvәlki birliklәrinә(icmalarına) malik olmaları

367 Yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrdә ÜDM strukturunda hansı sektor üstünlük tәşkil edir?

•
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•

Xidmәt sahәsi
Mәdәn sәnayesi
Tikinti
Kәnd tәsәrrüfatıi
Meşә tәsәrrüfatı

368 Sosial bazar iqtisadiyyatı nәdir?

•

Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda
Bu açıq sistemdir, onun inkişafı dayanmayıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalib vә qalırda

369 Ölkәni müәyyәn bir qrupa daxil etmәk üçün meyarlar hansıdır?

•

elmitәdqiqat vә eksperimental konstruktor işlәrinin nailiyyәtlәri, xarici investisiyaya ayırılan vasitәlәrin hәcmi ,
dövlәt borcu
Adambaşına düşәn illik gәlir sәviyyәsi, mәzәnnә
Ölkәnin idxalı vә ixracı
Alıcılıq qabiliyyәti pariteti,yaşayış sәviyyәsi vә keyfiyyәti, отраслевая структура ВВП
Tәhsil sәviyyәsi,İstehlak sәbәtinin tәrkibi,xarici ticarәtin hәcmi

370 MDB ölkәlәri içәrisindә rusiyadan sonra hansı ölkәnin daha çox ehtiyatları var?

•

Azәrbaycan
Özbәkistan
Ukrayna
Qazaxıstan
Türkmәnistan

371 MDB çәrçivәsindә iqtisadi inkişafa görә liderlik edәn dövlәt hansıdır?

•

Ukrayna
Ermәnistan
Azәrbaycan
Özbәkistan
Qazaxıstan

372 Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә xarakterikdir:

•

Yüksәk әmәk haqqı vә gәlirlәri
Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn bir az aşağıdır
emal sәnayesinin yüksәk çәkisi
Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnә ilә eynidir
Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn artıqdır

373 İnkişaf etmiş ölkәlәr üçün xarakterikdir:

•

elmi tәdqiqatlara ayrılan xәrclәr әhәmiyyәtsizdir.
emal sәnayesinin yüksәk çәkisi
Aşağı әmәk haqqı
Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti mәzәnnәdәn artıqdır
Alıcılıq qabiliyyәti prioriteti çox vaxt mәzәnnәdәn aşağıdır
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374 Hansı ölkә Böyük İpәk Yolu (TRASEKA) vә Fiber optik kabel xәtti Trans – Asiya – Avropa (TAA)
marşrutu üzrә daşımalar hәyata keçirәn lider dövlәtdir?

•

Qazaxıstan
Azәrbaycan
Russiya
İran
Özbәkistan

375 Halhazırda bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkәlәrdә ictimai tәminata vә yoxsulluqla mübarizәnin
çoxsaylı proqramlarının reallaşdırmasına bütün dövlәt büdcә tәxsisatının neçә faizi yönәlir?

•

510%
3040%
23%
7080%
1015%

376 Dünya ölkәlәri hansı tiplәrә bölünür?

•

İnkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, keçid iqtisadiyyatlı
Yükәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş,keçid iqtisadiyyatlı
İnkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş, neft sәnayeli
Yükәk inkişaf etmiş, zәif inkişaf etmiş,orta inkişaf etmiş
İnkişaf etmiş, geridә qalmış, inkişaf etmәkdә olan

377 Çoxukladlı iqtisadiyyat nәdir?

•

Vergiqoymanın yüksәkliyi
İstehsal xәrclәrinin azalması vә onun rәqabәt qabiliyyәtinin kәskin artması
Bir iqtisadi sistemin daxilindә müxtәlif idarә formaları
Bir iqtisadi system daxilindә bir idarә forması
Әmәk mәhsuldarlığından asılı olaraq әhalinin yaşayış sәviyyәsinin geridә qalması

378 2012ci ildә Yaponiyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll

•

11290,0
4617
2380,0
15040,0

379 2012ci ildә Hindistanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

4735
2380,0
15040,0
11290,0

380 2012ci ildә ÇXRın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll

•

4463,0
2380,0
15040,0
12380

381 2012ci ildә ABŞın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll
11290,0
2380,0
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•

4463,0
15660

382 2012ci ildә Avropa İttifaqının Alıcılıq qabiliyyәti paritetinә görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll

•

2380,0
4463,0
15390,0
11290,0

383 2011ci ildә Azәrbaycanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

149,8
93,0
141,2
1026,0

384 2011ci ildә Türkiyәnin Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

4389,0
1026,0
2282,0
3085,0

385 2011ci ildә Braziliyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

3085,0
2282,0
15040,0
4389,0

386 2011ci ildә Rusiyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

2380,0
3085,0
15040,0
4389,0

387 2011ci ildә Almaniyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

15040,0
2380,0
3085,0
4389,0

388 2011ci ildә Yaponiyanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll

•

2380,0
15040,0
11290,0
4389,0

389 2011ci ildә Hindistanın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

2380,0
15040,0
11290,0
4463,0

390 2011ci ildә ÇXRın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll
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•

2380,0
4463,0
15040,0
11290,0

391 2011ci ildә ABŞın Alıcılıq Qabiliyyәti Paritetinә (PPP) görә ÜDMun dәyәri, mlrd. Doll

•

2380,0
4463,0
11290,0
15040,0

392 2011ci ildә Avropa İttifaqının Alıcılıq qabiliyyәti paritetinә görә ÜDMun dәyәri, mlrd. doll

•

2380,0
4463,0
11290,0
15700

393 2012ci ildә Azәrbaycanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

567,5
154,2
101,2
30,6

394 2012ci ildә Cәnubi Afrikanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

1612,0
567,5
154,2
101,2

395 2010ci ildә Kanada da gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2813000
2983000
4073000
3483000

396 2010ci ildә Meksikada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2813000
4073000
3483000
2983000

397 2010ci ildә Bәәdә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

4073000
3483000
2983000
2813000

398 2011ci ildә İrakda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2375000
2450000
2458000
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•

2642000

399 2010ci ildә Niqeriyada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2375000
2450000
2642000
2458000

400 2010ci ildә Qәtәrdә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

1393000
1608000
1789000
1437000

401 2010ci ildә Birlәşmiş Krallığda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

1437000
1608000
1789000
1393000

402 2010ci ildә Azәrbaycanda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

867 900
954 000
1030000
1041000

403 2010ci ildә İndoneziyada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

954 000
1041000
1030000
867 900

404 2010ci ildә Hindistanda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

867 900
1030000
1041000
954 000

405 2010ci ildә Omanda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

1030000
1041000
954 000
867 900

406 2012ci ildә Dünyada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

4 173 600 000 000
3 209 400 000 000
2 264 600 000 000
1 532 000 000 000

407 2012ci ildә Sәudi әrәbistanda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları
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•

173 600 000 000
209 400 000 000
532 000 000 000
264 600 000 000

408 2012ci ildә Venesuellada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

173 600 000 000
532 000 000 000
264 600 000 000
209 400 000 000

409 2012ci ildә Kanadada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

532 000 000 000
264 600 000 000
209 400 000 000
173 600 000 000

410 2013ci ildә İranda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

97 800 000 000
101 500 000 000
143 100 000 000
151 200 000 000

411 2012ci ildә İrakda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

97 800 000 000
101 500 000 000
151 200 000 000
143 100 000 000

412 2013ci ildә Kuveytdә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

97 800 000 000
151 200 000 000
143 100 000 000
101 500 000 000

413 2012ci ildә Bәәdә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

97 800 000 000
151 200 000 000
143 100 000 000
101 500 000 000

414 2012ci ildә Rusiyada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

30 000 000 000
38 500 000 000
48 080 000 000
60 000 000 000

415 2013ci ildә Liviyada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları
30 000 000 000
38 500 000 000
60 000 000 000

•
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•

48 080 000 000

416 2012ci ildә Nigeriyada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

30 000 000 000
60 000 000 000
48 080 000 000
38 500 000 000

417 2012ci ildә Qazaxstanda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

60 000 000 000
48 080 000 000
38 500 000 000
30 000 000 000

418 2010ci ildә Kuveytdә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2375000
2458000
2642000
2450000

419 2010ci ildә Venisuellada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2458000
2642000
2375000
2450000

420 2011ci ildә Braziliyada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2078000
2134000
2263000
2301000

421 2010ci ildә Avropa İttifaqında gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2078000
2134000
2301000
2263000

422 2010ci ildә Norvecdә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2078000
2263000
2301000
2134000

423 2010ci ildә әljazairdә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2134000
2263000
2301000
2078000

424 2010ci ildә Liviyada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:
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•

1393000
1437000
1608000
1789000

425 2011ci ildә Qazaxstanda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

1393000
1437000
1789000
1608000

426 ABŞın fond bazarlarında xüsusi fondların (tәqaüd, investisiya, sığorta) payı nә qәdәrdir?

•

sәhmlәrin dәyәrinin 80%i
sәhmlәrin dәyәrinin 60%i
sәhmlәrin dәyәrinin 50%i
sәhmlәrin dәyәrinin 40%i
sәhmlәrin dәyәrinin 70%i

427 Amerika dövlәti özünün sosial fәaliyyәtini cәmlәyir:

•

işsizlәrin müdafiәsinә
sәhmdarların müdafiәsinә
kiçik sahibkarlığın müdafiәsinә
bütün vәtәndaşların müdafiәsinә
әhalinin aztәminatlı tәbәqәsinin müdafiәsinә

428 Avropa ölkәlәrinin dövlәt büdcәsi üçün xarakterikdir:

•

fәal sekvestironalıq
kәsirin olmaması
investisiya istiqamәti
yenidәn bölgünün yüksәk sәviyyәsi
yüksәk profisitlik

429 Avropa ölkәlәrinin hansında Ümumrifah dövlәti daha yüksәk inkişaf forması almışdır?

•

İsveçdә
Almaniyada
Finlandiyada
Norveçdә
Hollandiyada

430 Finlandiya iqtisadiyyatının hansı sferası özünün inkişaf sәviyyәsinә görә dünyada birinci yeri tutur?

•

su nәqliyyatı
informasiyakommunikasiya
Nәqliyyat
Bank
meşә tәsәrrüfatı

431 Yaponiyanın dövlәt siyasәti istiqamәtlәnmişdir

•

dövlәtlәrarası kreditlәrin cәlb olunmasına
xarici kapitalların vә mallar idxalının mәhdudlaşdırılmasına
beynәlxalq kreditlәrin cәlb olunmasına
xarici investisiyaların cәlb olunmasına
beynәlxalq tәşkilatların kreditlәrinin cәlb olunmasına
58/95

22.12.2016

432 ABŞda әnәnәvi olaraq iqtisadiyyatın hansı sahәlәrindә dövlәt müәssisәlәrinin xüsusi çәkisi yüksәkdir:

•

hәrbi sәnaye kompleksi, aerokosmik sәnaye
maşınqayırma, telekommunikasiya vә kompyuter istehsalı
nәqliyyat, bank vә sosial sfera
elektrotexnika, gәmiqayırma vә kәnd tәsәrrüfatı
mәişәt texnikası, toxuculuq vә cihaz sәnayesi

433 Almaniyada kapitalın qoyulduğu yer vә inkişafı necә adlanırdı?

•

Ştandort
Kapitalanlaqe
Platsdarm
İnvestişn
İnvest  plats

434 Almaniyada mövcud sosial iqtisadi sisteminin başqası ilә әvәzlәnmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

AFRdә rusiya modelinin yayılmasına
AFRdә norveç modelinin yayılmasına
AFRdә nyapon modelinin yayılmasına
AFRdә anqloamerikan modelinin yayılmasına
AFRdә italyan modelinin yayılmasına

435 2012ci ildә Türkiyәnin ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

1612,0
2021,0
154,2
567,5

436 2012ci ildә Almaniyanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

792,9
2021,0
567,5
1612,0

437 2012ci ildә Almaniyanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

542,5
1492,0
792,9
2021,0

438 2012ci ildә Yaponiyanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

792,9
2021,0
542,5
1612,0

439 2012ci ildә Rusiyanın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

792,9
1612,0
2021,0
542,5
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440 2012ci ildә ABŞın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

542,5
792,9
1612,0
2021,0

441 2012ci ildә ÇXRnın ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

1612,0
2021,0
542,5
792,9

442 2012ci ildә Avropa İttifaqının ixrac hәcminin dәyәri, mlrd. doll.

•

542,5
1612,0
2170,0
792,9

443 2012ci ildә Azәrbaycanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

469,7
358,1
10,8
225,6

444 2012ci ildә Türkiyәnin idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

856,9
358,1
225,6
469,7

445 2012ci ildә İtaliyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

358,1
469,7
1276,0
856,9

446 2012ci ildә Rusiyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

2357,0
1276,0
358,1
856,9

447 2012ci ildә Böyük Britaniyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

2357,0
856,9
1276,0
646,0

448 2012ci ildә Fransanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

2357,0
1276,0
60/95
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•

658,9
856,9

449 2012ci ildә Yaponiyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

856,9
500,3
1276,0
2357,0

450 2012ci ildә Almaniyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

1276,0
2357,0
500,3
856,9

451 2012ci ildә Almaniyanın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

500,3
856,9
2357,0
1276,0

452 2012ci ildә CXRnın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll

•

500,3
856,9
2357,0
1780,0

453 2012ci ildә ABŞın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

500,3
856,9
1780,0
2357,0

454 2012ci ildә Aİnın idxal hәcminin dәyәri, mlrd. Doll.

•

500,3
856,9
1780,0
2397,0

455 2013ci ildә Norvecdә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

5 337 000 000
6 573 000 000
7 000 000 000
5 320 000 000

456 2013ci ildә Avropa İttifaqında tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

5 320 000 000
6 573 000 000
7 000 000 000
5 337 000 000

457 2013ci ildә Ekvadorda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları
61/95

22.12.2016

•

5 320 000 000
5 337 000 000
7 000 000 000
6 573 000 000

458 2012ci ildә Azәrbaycanda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

5 320 000 000
5 337 000 000
6 573 000 000
7 000 000 000

459 2013ci ildә Hindistanda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

8 935 000 000
14 700 000 000
12 260 000 000
12 170 000 000

460 2013ci ildә Meksikada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

8 935 000 000
14 700 000 000
12 260 000 000
12 170 000 000

461 2013ci ildә әljazairdә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

8 935 000 000
12 170 000 000
14 700 000 000
12 260 000 000

462 2012ci ildә Çindә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

8 935 000 000
12 170 000 000
12 260 000 000
14 700 000 000

463 2012ci ildә Anqolada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

25 570 000 000
26 000 000 000
20 680 000 000
15 000 000 000

464 2012ci ildә ABŞda tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

15 000 000 000
25 570 000 000
26 000 000 000
20 680 000 000

465 2012ci ildә Qәtәrdә tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

15 000 000 000
20 680 000 000
26 000 000 000
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•

25 570 000 000

466 2013ci ildә Braziliyada tәsdiq edilmiş neft ehtiyatları

•

25 570 000 000
26 000 000 000
15 000 000 000
20 680 000 000

467 Bu ölkәlәrdәn hansı daha çox neft ehtiyatlarına malikdir?

•

Venesuella,İzrail, Küveyt, İraq
İran, İraq, Küveyt, Azәrbaycan
Sәudi Әrәbistan, BӘӘ, İzrail, Küveyt
Sәudiyyә Әrәbistan, İran, İraq, BӘӘ
Azәrbaycan, Sәudi Әrәbistan, iran

468 2011ci ildә Çindә gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

2813000
2983000
3483000
4073000

469 2010ci ildә İranda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

10520000
9688000
10270000
4252000

470 2010ci ildә Rusiyada gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

4252000
10520000
9688000
10270000

471 2010ci ildә ABŞda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

4252000
10270000
10520000
9688000

472 2010ci ildә Sәudi әrәbistanda gündәlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

•

4252000
9688000
10270000
10520000

473 2012ci ildә Azәrbaycanin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
21 200
15 000
10 700

474 2012ci ildә Türkiyәnin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll
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•

74 900
21 200
10 700
15 000

475 2012ci ildә Norvecin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
102 800
89 400
55 300

476 2012ci ildә Yaponiyanın bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

89 400
49 800
43 800
36 200

477 2012ci ildә Kuveytin bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

102 800
89 400
49 800
43 800

478 2012ci ildә ABŞın bir adam başına düşәn ÜDMn dәyәri, doll

•

74 900
102 800
89 400
49 800

479 ABŞın fond bazarında MaliyyәSәnaye qrupunun yeritdiyi siyasәt

•

ABŞda maliyyәsәnaye qrupu mövcud deyil
Müxtәlif fondlarla әmәkdaşlıq
Strateji üstünlüyün genişlәnmәsi
Diversifikasiya
Öz aralarında rәqabәtin genişlәnmәsi

480 ABŞda geniş yayılmışdır

•

elmisәnaye şәhәrlәri
vergi qavanaları
Yüksәk texnologiyalar zonası
Texnoparklar vә Texnopolislәr
ixracistehsal zonaları

481 ABŞda xalq kapitalizmidir , ona görә ki,

•

70% ölkә әhalisi orta sәviyyәdәn yüksәk gәlirә malikdir
70% ölkә әhalisi sәhmdardır
70% ölkә әhalisi daşınmaz әmlaka malikdir
70% ölkә әhalisi sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olur
70% ölkә әhalisi sәsvermәdә iştirak edir

482 ABŞ iqtisadiyatının hansı sahәlәrindә dövlәt müәssisәlәrinin xüsusi çәkisi әnәnәvi olaraq yüksәkdir?

•

64/95

22.12.2016

•

hәrbisәnaye kompleksi, aerokosmik sәnaye, strateji cәhәtdәn mühüm istehsal növlәri
maşınqayırma, telekommunikasiya vә kompyuter istehsalı
nәqliyyat, bank vә sosial sfera
elektronika, gәmiqayırma vә kәnd tәsәrrüfatı
mәişәt texnikası, toxuculuq sәnayesi vә cihazqayırma

483 Milli iqtisadi sistemin açıqlığının qorunması üsulları hansıdır?

•

Nәhәng korporasiyalar xarici fәaliyyәtinin güclәnmәsi
Iqtisadiyyatda ixrac sahәlәrinin artması
Bazar tәnziminin güclәnmәsi
Inkişaf etmiş dövlәt tәnzimlәnmәsinin işlәmәsi
Sosial çevikliyin artması

484 Milli iqtisadi sistemin açıqlığı nә ilә ifadә olunur?

•

Dünya bazarında mövqeyi
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmanın yüksәk sәviyyәsi
Gömrük tariflәrinin tәtbiq olunmaması
Ölkә sәrhәdlәrinin açıqlığı
Әhalinin yaşayışının keyfiyyәti

485 Tәbii sәrvәtin zәnginliyi ilә әlaqәdar yüksәk gәlir götürәn ölkә:

•

Rusiya
Laos
Küveyt
Konqo
Vyetnam

486 Qeyri bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr hansılardır?

•

İran, Argentina
Çin, Türkiyә
Şimali Koreya, Kuba
Braziliya, Hindistan
Pakistan, Misir

487 Qәrbi Avropanın xarici ticarәt dövriyyәsinin neçә %ni regional ticarәtin payına düşür?

•

100%
70%
40%
50%
20%

488 Qәrbi Avropa ölkәlәrinin xarici ticarәtinin daha çox xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri odur ki, ...

•

Әsasәn hasilat sәnaye mәhsulları istehsal edir
Zәif inkişaf edib
İdxaldan güclü asılıdır
Әsas hissәsi regiondaxili dövriyyәyә düşür
Әsasәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ixrac edir

489 İstehsalın inkişaf sәviyyәsinin tәmәrküzlәşmiş ifadәsi:
asudә vaxt
әhalinin rifah halı
Mәhsul istehsalı
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•

Istehsalın nәticәsi
vaxta qәnaәt

490 İqtisadiyyatın son mәqsәdi nәdir?

•

Inkişaf
Sәmәrәlilik
Mәhsul
Istehsal
Insan

491 Iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin hәdlәri:

•

Makroiqtisadiyyatda tәkrar istehsalı fasilәsizliyi
Iqtisadiyyatın strateji sahәlәrini tәnzimlәmәk
Iqtisadi fәaliyyәtdә boşluqlar doldurmaq
Bazar tәsәrrüfatının ümumi sәrhәdlәri ilә kifayәtlәnmәk
Fundamental elmlәri inkişaf etdirmәk

492 İqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin alәtlәri:

•

Ticarәtkommersiya vasitәlәri
Maliyyә, vergi, qiymәt, kredit siyasәti
Demoqrafik amillәr
Struktur siyasәti
Investisiyalar

493 Bazar iqtisadiyyatının әlamәtlәrinә hansılar aid deyil?

•

Tәsәrrüfatın inkişafının yalnız qiymәt mexanizmi ilә tәnzimlәnmәsi
Dövlәt planlaşdırması vasitәsilә iqtisadiyyata rәhbәrliyin mәrkәzlәşdirilmәsi
Hökumәtin rolunu mәhdudlaşdıran
Şәxsi mәnafeyә әsaslanan
Xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan

494 Fransaya kapitalın әsas ixracatıları.

•

Sloveniya, Finlandiya
ABŞ.Almaniya
Çin, Avstriya
Yunanıstan, Macarıstan
Serbiya, İsveç

495 Fransanın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi:

•

40,5
31,4
28,5
20,4
51,4

496 Fransanın nәhәng TMKsını göstәrin.

•

bütün cavablar doğrudur
alkatel
Ay Bi Eyç Em
bibendi Universal
Bi En Pi Paribas
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497 Beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi nәdә özünü göstәrir?

•

Real әmәk haqqı
Tәhsil sәviyyәsi
Texniki tәrәqqi
Iqtisadi artım
Iqtisadi tәrәqqi

498 Avropada kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcmindә Fransanın tutduğu yer.

•

3cü yer
1ci yer
10cu yer
5ci yer
4cü yer

499 Alıcılıq qabiliyyәtinin pariteti nәdir?

•

Xarici ticarәtin hәcmi ilә ölkәdәki qiymәt sәviyyәsi arasında nisbәt
tәhsilin sәviyyәsi, istehlak sәbәtinin tәrkibi, xarici ticarәt әmәliyyatlarının hәcmi
Milli valyuta ilә birbaşa xarici investisiya mәblәği arasındakı әlaqә
İdxal vә ixrac arasında nisbәt
Dövlәt borcu vә ÜDM arasında nisbәt

500 AB hansı proqramlar vasitәsilә Azәrbaycanı maliyәlәşdirir?

•

Tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, informasiya vә telekomunikasiya proqramları
Humanitar yardım, mәdәni dәstәk, TACİS, tikinti işlәri
İnformasiya vә telekomunikasiya proqramları, әsas tәşkilati proqramlar, әrzaq
TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, әrzaq
TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, mәdәni dәstәk

501 hansı iqtisadiyyatda iqtisadi problemlәrin bir hissәsi bazarla, digәr hissәsi isә hökumәtlә hәll edilir.

•

Avtoritar
Quldarlıq
Әnәnәvi
Totalitar
Qarışıq

502 әnәnәvi iqtisadiyyat sisteminin xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

•

Texnika vә texnologiyanın yüksәk inkişafı
İqtisadi әlaqәlәrin açıqlığı
Vahid iqtisadi mәrkәzin mövcudluğu
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
Fәrdlәrin özlәrinin әvvәlki birliklәrinә(icmalarına) malik olmaları

503 BP ekspertlәrinin tәqdimatı üzrә hansı ildә Azәrbaycanda xarici şirkәtlәrin investisiya fәaliyyәtinin
qanun layihәsi yenidәn tәrtib edilmişdir?

•

2003cü ildә
2005ci ildә
2004cü ildә
2006cı ildә
2007ci ildә

504 Çin ixracının әsas mәhsulları 1. Paltar, 2. Neft mәhsulları, 3. Avtomobil, 4.Telekommunikasiya
avadanlığı, 5. dәniz mәhsulları
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•

2.3.4
1.4.5
1.2.3
1.3.4
3.4.5

505 Çin ixracın hәcminә görә dünyada hansı yeri tutur?

•

5
3
2
1
4

506 Dünyanın 1№li iqtisadiyyatı:

•

Almaniya
Kanada
ABŞ
Çin
Avstraliya

507 Dünyanın 2№li iqtisadiyyatı:

•

Avstraliya
ABŞ
ABŞ
Çin
Kanada

508 Ölkәlәrin açıq iqtisadiyyatının dәrәcәsi çox hallarda asılıdır: 1. Ölkәnin coğrafi mövqeyindәn 2.
Sәnayenin inkişaf sәviyyәsindәn 3. Tәbii resurslarla tәminatından 4. әhalinin sayından 5. әhalinin tәdiyyә
qabiliyyәtli tәlәbindәn

•

1.3.5
1.4.5
1.2.3
2.4.5
3.4.5

509 ÜDMun 10%dәn az ixrac payı ilә nisbәtәn qapalı iqtisaiyyatlı ölkәlәr:

•

Sayılanlardan heç biri
İsveçrә, İran
Konqo, Sәudiyyә Әrәbistanı
Şimali Koreya,Kuba
Çin, Portuqaliya

510 Dünya Bankı açıq iqtisadiyyatın dәrәcәsi üzrә ölkәlәri neçә qrupa ayırır?

•

6
2
3
5
4

511 Açıq iqtisadiyyatın üstünlüklәri hansılardır? 1. birbaşa xarici investisiyaların cәlb olunması imkanlarının
artırılması 2. iş yerlәrinin artırılması 3. malların vә xidmәtlәrin çeşidinin vә nomenklaturasının
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genişlәndirilmәsi 4. bәzi sahәlәrin inhisarlaşmasının qurulması 5. istehsalın ixtisaslaşmasının vә
kooperasiyalaşmasının dәrinlәşmәsi

•

1.3.5
1.3.4
1.2.3
2.4.5
3.4.5

512 Müasir dövrdә Yaponiyanın makroiqtisadi qeyritarazlığının әsas sәbәblәri: 1.sinfi münaqişә, 2.әmәk
haqqının qeyriçevik dәrәcәlәri, 3.investisiyalaşmanın inkar olunması, 4.biznesә tәzyiq, 5.qeyriçevik
qiymәtlәr.

•

2.3.5
3.4.5
1.2.3
1.3.5
2.3.4

513 Qızıl valyuta ehtiyatına malik olmaqla dünyanın 5 nәhәngi sıralarına daxil olan Şәrqi Asiyanın ada
ölkәsi hansıdır?

•

Heç biri
Vyetnam
Tayvan
Çin]
Koreya Respublikası

514 Koreya Respublikası hansı sahәlәr üzrә dünya bazarında güclü mövqe tutur?

•

Yüngül sәnaye
Robotlar istehsalı
Ağac emalı sәnayesi
Elektronika vә informasiya sitemlәri istehsalı
Neft sәnayesi

515 Özünün yarımәsrlik mövcudluğu dövründә zәif inkişaf etmiş ölkәdәn, daha sonra isә yeni sәnayelәşmiş
ölkәdәn İnkişaf etmiş ölkәyә çevrilәn ölkә hansıdır?

•

İndoneziya
Sinqapur
Koreya Respublikası
KXDR
Malayziya

516 Yaponiya elmә çәkilәn xәrclәrin hәcminә görә dünya ölkәlәri içәrisindә neçәnci yerdәdir?

•

4cü yer
1ci yer
5ci yer
3cü yer
2ci yer

517 Yaponiyada ETTKİnә çәkilәn xәrcin hәcmi vә onun dünyada tutduğu yer?

•

130 mlrd. 3cü yer
150 mlrd. 1cü yer
100 mlrd. 5cü yer
110 mlrd. 4cü yer
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140 mlrd. 2cü yer

518 Robotların istehsalı vә istifadәsi üzrә dünyada birinci yeri hansı ölkә tutur?

•

Fransa
Almaniya
ABŞ
Yaponiya
Böyük Britaniya

519 Avtomobil istehsalı üzrә dünyada әn böyük Yapon şirkәti hansıdır?

•

Heç biri
Hunday
Nissan
Lexus
Toyota

520 Dünyanın hansı ölkәsindә fәhlә vaxta görә әn yüksәk әmәk haqqı alır?

•

Böyük Britaniya
ABŞ
Almaniya
Norveç
Yaponiya

521 alıcılıq qabiliyyәtinin pariteti üzrә hansı iki ölkә Yaponiyadan geri qalır?

•

ABŞ, Hindistan
Almaniya,Çin
ABŞ,Almaniya
ABŞ, Çin
Almaniya,Hindistan

522 Yaponiyada istehlak tәlәbinin әhәmiyyәtli genişlәnmәsi ilә nәticәlәnәn islahatlar.

•

Ticarәt islahatı
Vergi islahatı
Aqrar islahat
Pul islahatı
Hәrbi islahat

523 Yapon iqtisadi modelinin mahiyyәti

•

İqtisadiyyatın bağlılığı
Xüsusi biznes marağının mәhdudlaşdırılması
Sahibkarlıqfәaliyyәtinin hәvәslәndirilmәsi
Xarici investisiyalar üçün iqtisadiyyatın açıqlığı vә eyni zamanda xüsusi sektor üzәrindә dövlәtin nәzarәtinin
zәiflәdilmәsi
İxraca meyllәnәn iqtisadi siyasәt

524 Qapalı iqtisadiyyatlı ölkәnin açıq iqtisadi ölkәdәn fәrqlәri: 1. malları vә xidmәtlәri idxal edir 2. malları
vә xidmәtlәri ixrac etmir 3. istehsal amillәrinin beynәlxalq hәrәkәtindә iştirak edir 4. istehsal amillәrinin
beynәlxalq hәrәkәtindә iştirak etmir 5. beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrindәn kәnarda dayanır

•

1.2.4
2.4.5
1.3.5
3.4.5
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1.2.3

525 Hansı ölkә son vaxtlar enerji resursları ixracatçısından idxalatçısına çevrilәrәk dünyada 2ci yeri
tutmuşdur?

•

Çin
Hindistan
ABŞ
Almaniya
Rusiya

526 Hansı ölkә son onillikdә neft iddxalatçısından ixracatçasına çevrilmişdir?

•

Braziliya
Rusiya
Çin
Avstraliya
Böyük Britaniya

527 ABŞın ÜDMun böyük hissәsini tәşkil edir:

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Neft mәhsulları
Yüngül sәnaye
Xidmәt sferası
Ağır sәnaye

528 Birbaşa xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üzrә dünya lideri:

•

Türkiyә
ABŞ
Çin
Almaniya
Rusiya

529 Hansı mәhsulun ixracı Braziliyanı dünya miqyasında lider etmişdir?

•

Qarğıdalı
Düyü
Qәhvә
Kakao
Pambıq

530 Bütün energetikasının 99%i SESna әsaslanan ölkә:

•

Avstraliya
ABŞ
Rusiya
Braziliya
Kanada

531 Avtomobil istehsalı üzrә dünya lideri.

•

ABŞ
Çin
Almaniya
Rusiya
Yaponiya
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532 Hansı ölkәnin ÜDMun 2/3 hissәsini xidmәt sferası tәşkil edir?

•

Hindistan
Braziliya
Çin
Cәnubi Koreya
Meksika

533 Hansı ölkәnin iqtisadiyyatında planlaşdırma mövcuddur?

•

Ispaniya
ABŞ
Almaniya
Fransa
Kanada

534 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcminә görә birinci yeri tutur?

•

Çin
Ukrayna
ABŞ
Rusiya
Qazaxıstan

535 Bu mәhsulun bütün dünya ixracının 10%ni Böyük Britaniya ixrac edir.

•

Qaz
Avtomobil
Neft mәhsulları
Xidmәt
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları

536 Hansı ölkәdә xidmәt sferası üstün mövqeyә (50%dәn çox) malikdir, lakin inkişaf etmiş ölkә adlanır?

•

KXDR
Çin
Türkiyә
Azәrbaycan
Çexiya

537 Turizm iqtisadiyyatının әsas maddәlәrindәn biridir:

•

Azәrbaycan
Yaponiya
Çin
Türkiyә
Rusiya

538 İqtisadiyyatın artımına görә 4 liderdәn 1ci (Çini ötmәklә) olan ölkә:

•

Yaponiya
Türkiyә
Almaniya
ABŞ
Fransa

539 MDBdә ÜDMun artımına görә birinci yeri tutan ölkә:
Belarus
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•

Qazaxıstan
Rusiya
Azәrbaycan
Ukrayna

540 Türkiyә iqtisadiyyatının әsas sahәlәrindәn biri:

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Kimya sәnayesi
Gәmiqayırma
Kosmos
Turizm

541 Hansı ölkәlәr anqlosakson modeli ilә işlәyirlәr?

•

Kanada, Çili, Böyük Britaniya
Argentina, Hollandiya, Yunanıstan
Meksika, İsveç, Avstriya
ABŞ, Böyük Britaniya, Meksika
İtaliya, ABŞ,İsveçrә

542 Beynәlxalq uçot sistemi modeli necә mövcuddur?

•

Qitә, Şimali Amerika
Anqlosakson, qitәvә Cәnubi Amerika
ŞimaliAmerika
Britanamerika
Cәnubi Amerika

543 Anqlosakson modelindә sövdәlәşmәnin ödәnilmәsinin hakim metodu:

•

Hibrid formalar.
Hibrid formalar, pul vәsaitlәri
Pul vәsaitlәri
Qiymәtli kağızlar, hibrid formalar
Pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızlar

544 Böyük Britaniyanın makroiqtisadi inkişafının başlıca xüsusiyyәtlәri:

•

Cәnubi Amerika modeli
Liberal model
Anqlosakson modeli
Neoliberalqitә modeli
Qitә modeli

545 2004cü ildә Böyük Britaniyanın ÜDMun hәcmi nә qәdәr olmuşdur?

•

1009 mlrd. Dollar
955 mlrd. Dollar
1800 mlrd. Dollar
1606 mlrd. Dollar
2123 mlrd. Dollar

546 2011ci ildә ABŞın ÜDMun hәcmi:
14,7 trl.dollar
20,5 trl.dollar
10 trl.dollar
8 trl.dollar

•
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•

15,2 trl.dollar

547 2010cu ildәn 2011ci ilә ABŞın xarici investisiyalarının hәcmi nә qәdәr olmuşdur?

•

2,2 trl.dollar
2,9 trl.dollar
3 trl.dollar
1,7 trl.dollar
4,2 trl.dollar

548 ABŞın ÜDMun neçә %i istehlakı tәşkil edir?

•

85%
70%
45%
50%
58%

549 Dünyanın aviakosmik istehsalında hansı ölkәnin payına 55% satış hәcmi düşür?

•

İsveç
Almaniya
Yaponiya
ABŞ
Fransa

550 Hansı ölkәdә ÜDMun daha çox hәcmi vardır?

•

Almaniya
Küveyt
Sәudiyyә Әrәbistanı
ABŞ
Banqladeş

551 Bu ölkәlәrdәn hansı elm tutumlu mәhsulların nәhәng ixracatçısıdır?

•

Yunanıstan
Gürcüstan
İsveçrә
ABŞ
Somali

552 ABŞın ümumi idxalının dәyәrindә elm tutumlu mәhsulların payı.

•

22%
47%
35%
14%
28%

553 Hansı ölkәnin valyutası vahid etalon sayılır ki, onunla bütün İEÖin valyutası bәrabәrlәşdirilir?

•

ABŞ
İngiltәrә
Rusiya
Norveç
Bruney

554 ABŞda hәr il struktur yenidәnqurmaya nә qәdәr pul xәrclәnir?
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•

2040 mlrd.dol.
3070 mlrd.dol.
100200 mlrd.dol.
4060 mlrd.dol.
70100 mlrd.dol.

555 ABŞda xarici birbaşa kapital qoyuluşları üçün qurulmuşdur?

•

Yeni rejimin qәbulu
Milli rejim
Bütün vergilәrin lәğvi
Xarici rejim
Beynәlxalq rejim

556 Hansı ildәn başlayaraq Amerikanın birbaşa investisiyalarının yarışı yerli şәriklәrlә qarışıq müәssisәlәr
formalaşmasında hәyata keçirilir?

•

1965ci il
1948ci il
1959cu il
1943cü il
1977ci il

557 ABŞın nәhәng ticarәt şәriklәri hansı ölkәlәrdir?

•

İngiltәrә, Meksika, Rusiya, Qazaxıstan
Qatar,Küveyt, Banqladeş, Efiopiya, Yaponiya
Çad,Somali, Braziliya, Argentina, Meksika
Bruney, Qatar, Britaniya, Küveyt, BӘӘ
Kanada,Meksika, Yaponiya, Almaniya, Cin

558 Aşağıda adı çәkilәnlәrdәn hansılar ABŞın sahibkarlar cәmiyyәti modelinә aiddir?

•

Neoliberallaşma prinsipi
Dövlәt vә bәlәdiyyә infrastrukturunun inkişafı
Xüsusi sahibkarlığa azadlıq
Liberallaşma prinsipi
Bazar rәqabәti

559 BMdә inkişaf etmiş ölkәlәrinin formal keyfiyyәtlәrini göstәrin: 1. Hazır mәmulatların dünya
istehsalının 80%ni 2. dünya sәnaye istehsalının 57%ni 3. adambaşına düşәn ÜDM orta dünya sәviyyәsini 5
dәfә ötmüşdür. 4. dünya kәnd tәsәrrüfatı istehsalının 40%ni 5. dünya elmitәdqiqat işlәrinin 90%nә yaxın

•

2.4.
1.3
2.3
4.5
2.5

560 Britaniya әmәkdaşlığına hansı ölkәlәr daxildir? 1. Kanada 2. Yeni Zenlandiya 3. Vatikan 4. İtaliya 5.
Florensiya

•

3.4.
1.5.
2.4.
1.3.
1.2.

561 Kanada dünyada hansı mәhsullar üzrә nәhәng istehsalçıdır?
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•

Neft
Nikkel
Almaz
Dәmir filizi
Qaz

562 ÜDMun hәcminә görә Kanada dünyada neçәnci yerdәdir?

•

14
12
8
18
10

563 2006cı ilin sonuna Böyük Britaniyanın qızıl valyuta rezervinin hәcmi?

•

54 mlrd.dol.
84 mlrd.dol.
47 mlrd.dol
96 mlrd.dol
75 mlrd.dol

564 Aşağıda adı çәkilәn ölkәlәrdәn hansılar Böyük Britaniyanın nәhәng ticarәt şәriklәri adlanır?

•

Hollandiya, ABŞ, Fransa
Yunanıstan, ABŞ, Fransa
Çili, Bolqarıstan, Almaniya
Fransa, İsveçrә,Rusiya
Qazaxıstan, Meksika, Hollandiya

565 Dünya xidmәtlәr ixracının neçә %ni Böyük Britaniya hәyata keçirir?

•

11%
10%
15%
20%
7%

566 Bazar iqtisadiyyatının әlamәtlәrinә hansılar aid deyil?

•

Tәsәrrüfatın inkişafının yalnız qiymәt mexanizmi ilә tәnzimlәnmәsi
Xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan
Şәxsi mәnafeyә әsaslanan
Hökumәtin rolunu mәhdudlaşdıran
Dövlәt planlaşdırması vasitәsilә iqtisadiyyata rәhbәrliyin mәrkәzlәşdirilmәsi

567 İnzibatiamirlik iqtisadi sisteminin әlamәtlәrinә nәlәr aid deyil?

•

Xüsusi mülkiyyәtin olmaması
Vahid mәrkәzdәn bütün müәssisәlәrin birbaşa idarә edilmәsi
Dövlәt mәhsulların istehsalına vә bölgüsünә tam nәzarәt edir
Dövlәt aparatı әsasәn inzibati bölüşdürmә metodlarının kömәyilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә rәhbәrlik edir
İqtisadiyyatın liberallaşması

568 qarışıq iqtisadiyyatda tәsәrrüfat subyekti kimi dövlәt etmәlidir:
Yalnız xarici investisiyaları investisiyalaşdırmalı
Yalnız xüsusi biznesi investisiyalaşdırmalı
Xüsusi kapitalın mәnfәәtini mәhdudlaşdırmalı
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•

Vahid mәrkәzdәn xüsusi biznesin müәssisәlәrini idarә etmәli
Xüsusi biznesin hәyata keçirә bilmәdiyi işlәri öz üzәrinә götürmәli

569 bazar iqtisadiyyatı amirlikdәn onunla fәrqlәnir ki, onda...

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsi adambaşına düşәn istehsalın hәcmindәn asılı olur
Dövlәt istehsal olunan bütün nemәtlәri bölüşdürür
İstehsalın mühüm amili әmәkdir
Nә istehsal etmәyi istehsalçı özü qәrarlaşdırır
Bölgü üzrә bütün müәssisәlәrin hәllini idarәetmәnin mәrkәzi orqanları yerinә yetirir

570 İqtisadi sistemlәrin dörd tipi:

•

Quldarlıq, feodal, demokratik, anarxiya
Quldarlıq, feodal, kapitalist, kommunist
Demokratik, anarxiya, avtoritar, totalitar
Әnәnәvi, bazar, mәrkәzlәşdirilmiş, qarışıq
İnkişaf edәn, inkişaf etmiş, durğunlaşan, çürüyәn

571 İstehsal resurslarının tәcrübi istifadәsini әnәnәlәrlә, adәtlәrlә müәyyәn edәn iqtisadi sistem.

•

Feodal
Amirlik
Әnәnәvi
Bazar
Demokratik

572 Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modeli çox böyük olmayan sosial istiqamәtә malikdir?

•

Asiya
Yaponiya
Amerika
Alman
İsveçrә

573 Açıq iqtisadiyyatın sahәlәri qiymәtlәndirilә bilәr.

•

Elmi Tәdqiqat vә Tәcrübi Konstruktor işlәrinә ayrılan vәsaitlәrә әsasәn
İxrac kvotası vә adambaşına düşәn ixracın hәcmi göstәricilәrinә әsasәn
Kapital cәlbinin emiqrasiyavә milli istehsala xarici texnologiyanın tәtbiqi göstәricilәrinә әsasәn.
İşçi qüvvәsinin miqrasiyasıvәkapital qaçışının göstәricilәrinә әsasәn
İstehsal amillәrinin mobilliyi vә istehsalın tәmәrküzlәşmәsi göstәricilәrinә әsasәn

574 Açıq iqtisadiyyat nәyi nәzәrdә tutur?

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsinin pislәşmәsini
İxtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın dәrinlәşmәsini
Ticarәt balansının enmәsini
Milli istehsalçılar arasında rәqabәt zәiflәnmәsinә
İxrac göndәrişlәrinin ixtisar edilmәsini

575 İnkişafın Amerika modelinә nәlәr aid deyil?

•

Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsinә
Sosial bәrabәrlik mәsәlәsinin qoyulmasına
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk sәviyyәsinә әsaslanmaqla
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәrtәrәfli hәvәslәndirilmәsi sisteminin qurulmasına
Az tәminatlı qrupa әlverişli hәyat sәviyyәsinin yaradılmasına
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576 Amerika modeli sistemi әsaslanır?

•

Sosial bәrabәrlik mәsәlәlәrinin yerinә yetirilmәsinә
Ölkәnin sabit iqtisadi inkişafına nail olmağa
Әmәk mәhsuldarlığının artımı ilә әmәk haqqı arasında böyük fәrqә.
Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsinә
Әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsindә fәrqlәrin aşağı salınmasına istiqamәtlәnәn,fәalsosialsiyasәtә

577 Aşağıda adlandırılanlar hansı modelә aid edilir? 1. Ölkәlәnin sabit iqtisadi inkişafına nail olan olmağa
әsaslanan 2. fәal sosial siyasәtin hazırlanmasına 3. Orta vә kiçik sahibkarlığın inkişafına

•

İsveçrә
Alman
Amerika
Asiya
Yapon

578 İsveçrә modeli üçün nә xarakterikdir?

•

Sahibkarlığın hәvәslәndirilmәsi
Әhalinin az tәminatlı tәbәqәsinin xeyrinә milli gәlirin yenidәn bölüşdürülmәsi hesabına әmlak qeyri
bәrabәrliyinin ixtisarı
Yüksәk hәyat sәviyyәsinin tәminatı funksiyasının xüsusi müәssisәlәrin üzәrinә düşmәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artımından әhalinin hәyat sәviyyәsinin geri qalmasıxarakterizә olunur.
Orta vә kiçik sahibkarlığın inkişafı

579 Şәrqi Asiyanın hansı 2 ölkәsi Yaponiyanın dünya bazarında mövqeyinin möhkәmlәnmәsindәn sonra
onun iqtisadi siyasәtini ümumilәşdirdi vә istifadә etdi: 1. Çin 2. Koreya Respublikası 3. KXDR 4. Tayvan 5.
Vyetnam

•

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

580 Yapon möcüzәsinin başlıca iqtisadi hәrәkәtverici qüvvәsi: 1. Daxili istehlakın artımı 2. Böyük miqdarda
malların ixracı 3. Aparıcı texnologiyaların ixracı 4. Kapital qoyuluşunun artımı 5. amerikanın iqtisadi
kömәyi

•

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

581 Müharibәdәn sonrakı vaxtda Yaponiya iqtisadiyyatının inkişaf mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı 1. islahatların
hәyata keçirilmәsi 2. 90cı illәrin böhranı vә ondan növbәti çıxış 3. bәrpa dövrü 4. Yüksәk artım tempi dövrü
5. Yanacağın qiymәt artımına adaptasiyası vә iqtisadiyyatın beynәlmilәllәşmәsi dövrü

•

3.1.4.5.2.
3.4.1.5.2.
1.3.5.4.2.
1.3.4.2.5.
5.2.3.1.4.

582 Qәrbi Avropanın sosialiqtisadi modelinin Amerika vә Yaponiya modelindәn fәrqlәri: 1. Üçukladlı
tәsәrrüfat mexanizmindә yuxarı yarus (dövlәt tәnzimlәnmәsi sәviyyәsi) digәr mәrkәzi qüvvәlәrә nisbәtәn
böyük rol oynayır. 2. Qәrbi Avropanın ictimaiiqtisadi sisteminin meylliyi dünyada daha yüksәkdir. 3. dünya
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tәsәrrüfatına vә tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsinә açıqlığı bir qәdәr aşağı sәviyyәdәdir. 4. әgәr ABŞ
vә Yaponiyanın sosialiqtisadi sistemi çәrçivәsindә fәrdiçilik prinsipi kimi vә ictimai hәyatın әsas qaydası
kimi hәmrәyliyi üstәlәyirsә, Qәrbi Avropada isә hәmrәylik prinsipi fәrdiçilik prinsipindәn üstün tutulur.

•

2.3.
3.4
1.2
2.3.4
1.3.4

583 Xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan hansı iqtisadi sistemdә tәsәrrüfatın inkişafı tamamilә qiymәt mexanizmi ilә
tәnzimlәnir:

•

Әnәnәvi
Anarxiya
İnzibatiamirlik
Bazar
Feodal

584 İstehsalın inkişaf sәviyyәsinin tәmәrküzlәşmiş ifadәsi:

•

asudә vaxt
әhalinin rifah halı
Mәhsul istehsalı
Istehsalın nәticәsi
vaxta qәnaәt

585 İqtisadi inkişafın hәrәkәtverici qüvvәlәri hansılardır?

•

Әmәk vә istehsal motivlәri
Sosial amillәr
Hüquqi normalar
Siyasi qaydalar
Mәnәvi potensial

586 İqtisadi sistemin strukturuna nә daxildir?

•

Mәhsuldar qüvvә, maddi әsas
Mülkiyyәt formaları, iqtisadi bazis
Siyasi tәşkilatlar, ali qanunverici orqan
Dövlәt quruluşu, siyasi demokratiya
Texnika vә texnologiyanın tәtbiqi

587 İqtisadi inkişaf sürәtinә görә dünyada 1ci yeri tutan ölkә:

•

Rusiya
ABŞ
Böyük Britaniya
Almaniya
Çin

588 Dünyanın kasıb ölkәlәri qrupuna hansı ölkә daxildir?

•

Banqladeş
Somali
Әfqanıstan
İraq
Çad
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589 Tәbii sәrvәtin zәnginliyi ilә әlaqәdar yüksәk gәlir götürәn ölkә:

•

Rusiya
Laos
Küveyt
Konqo
Vyetnam

590 Latın Amerikasının yeni sәnaye ölkәsi hansıdır?

•

Salvador
Uruqvay
Kuba
Meksika
Çili

591 Asiyanın yeni sәnaye ölkәsi hansıdır?

•

Tayvan
Çin
Yaponiya
Monqolustan
Cәnubi Koreya

592 Qeyri bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr hansılardır?

•

İran, Argentina
Çin, Türkiyә
Şimali Koreya, Kuba
Braziliya, Hindistan
Pakistan, Misir

593 Yaponiyanın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi:

•

39,5
32,5
25,4
10,7
27,4

594 Böyük Britaniyanın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi:

•

35,7
30,1
20,5
13,4
42,3

595 Fransanın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi:

•

40,5
31,4
28,5
20,4
51,4

596 2010cu ildә ABŞın ÜMMda dövlәt xәrclәrinin xüsusi çәkisi
25,4
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•

17,6
15,4
37,1
20,5

597 İqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin alәtlәri:

•

Ticarәtkommersiya vasitәlәri
Maliyyә, vergi, qiymәt, kredit siyasәti
Demoqrafik amillәr
Struktur siyasәti
Investisiyalar

598 Iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin hәdlәri:

•

Makroiqtisadiyyatda tәkrar istehsalı fasilәsizliyi
Iqtisadiyyatın strateji sahәlәrini tәnzimlәmәk
Iqtisadi fәaliyyәtdә boşluqlar doldurmaq
Bazar tәsәrrüfatının ümumi sәrhәdlәri ilә kifayәtlәnmәk
Fundamental elmlәri inkişaf etdirmәk

599 Iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsi nә demәkdir?

•

Iqtisadiyyatda tәsәrrüfat islahatlarını hәyata keçirmәk
Iqtisadiyyatın sahәlәrini vә yarımsahәlәrini tәnzimlәmәk
Bazar subyektlәrinin fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk
Vergi , kredit qiymәt vә sair siyasәti hәyata keçirmәk
Iqtisadimaliyyә böhranına qarşı mübarizә

600 Iqtisadi vә sosial tәrәqqinin әsasları nәdir?

•

Әhalinin rafah halı
Ümumi daxili mәhsul
Milli gәlir
İstehsalın sәmәrәliliyi
Milli sәrvәt

601 İqtisadi inkişafın nәticәsi nәdә ifadә olunur?

•

iqtisadi tәrәqqidә
Mәhsul istehsalından
Istehsalın artımında
әmәkdә
tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsindә

602 İqtisadiyyatın son mәqsәdi nәdir?

•

Inkişaf
Istehsal
Mәhsul
Sәmәrәlilik
Insan

603 Milli iqtisadi sistemin açıqlığının qorunması üsulları hansıdır?

•

Bazar tәnziminin güclәnmәsi
Inkişaf etmiş dövlәt tәnzimlәnmәsinin işlәmәsi
Nәhәng korporasiyalar xarici fәaliyyәtinin güclәnmәsi
Sosial çevikliyin artması
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Iqtisadiyyatda ixrac sahәlәrinin artması

604 Milli iqtisadi sistemin açıqlığı nә ilә ifadә olunur?

•

Әhalinin yaşayışının keyfiyyәti
Gömrük tariflәrinin tәtbiq olunmaması
Ölkә sәrhәdlәrinin açıqlığı
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmanın yüksәk sәviyyәsi
Dünya bazarında mövqeyi

605 Sosialiqtisadi quruluşun ümumi meyarı nәdir?

•

Texnika vә texnologiyanın inkişaf sәviyyәsi
Iqtisadi münasibәtlәr
Iqtisadi inkişaf
Mәhsuldar qüvvә
Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsi

606 Beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşmanın sәviyyәsi nәdә özünü göstәrir?

•

Real әmәk haqqı
Iqtisadi artım
Texniki tәrәqqi
Tәhsil sәviyyәsi
Iqtisadi tәrәqqi

607 Avropaölkәlәrindәn hansı atom elektrikstansiyasında istehsal etdiyi elektrik enerjisinin yüksәk hissәsini
ayırır (75%)?

•

Norveç
İtaliya
İsveç
Fransa
Hollandiya

608 Fransanın nәhәng TMKsını göstәrin.

•

Ay Bi Eyç Em
bibendi Universal
Bi En Pi Paribas
bütün cavablar doğrudur
alkatel

609 Aşağıdakı xarakteristika hansı ölkәyә aiddir? Mәşhur aqrar ölkәdir; kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
böyük ixracatçısıdır; taxıl istehsalı üzrә dünyada 4cü, Avropada 1cidir; üzüm istehsalı üzrә dünyada vә
Avropada 2cidir; yetişdirilәn donuzların sayına görә dünyada vә Avropada 9cudur; KPCnin mövcudluğuna
görә dünyada 13cü vә Avropada 2ci yerdәdir.

•

İspaniya
Albaniya
Portuqaliya
Böyük Britaniya
Fransa

610 İqtisadiyyatın liberallaşmasına istiqamәtlәnәn Fransız sosailiqtisadi modelinin islahatlaşdırılması nә
vaxt başlamışdır?

•

80ci illәrin 2ci yarısında
1939cu ildә
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50ci illәrdә
30cu illәrin birinci yarısında
1940cı ildә

611 Fransaya kapitalın әsas ixracatıları.

•

Sloveniya, Finlandiya
ABŞ.Almaniya
Çin, Avstriya
Yunanıstan, Macarıstan
Serbiya, İsveç

612 Fransızların sosialiqtisadi modelinin başlıca әlamәtlәri:

•

düzgün cavab yoxdur
iqtisadiyyatın idarә olunmasında xüsusi sektorun yüksәk rolu
iqtisadiyyatda dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәif rolu
iqtisadiyyata dövlәtin intensiv müdaxilәsi
xarici şirkәtlәrin iqtisadiyyatı tәnzimlәmәsi

613 Fransızların sosial iqtisadimodeli necәadlanır? 1. Dirijist 2. Etatist 3. Marksist 4. Neoliberalist.

•

1.4
1.2
3.4
2.4
1.3

614 Fransa vә İtaliyanın oxşar cәhәtlәri: 1. İnkişaf etmişyeddilәrin tәrkibinә daxildir. 2. Nәhәng neft
yataqlarınamalikdir. 3. әhalininhәr nәfәrinә yüksәk ÜDM düşür 4. İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin
rolu.

•

1.3
2.3
2.4
1.4
3.4

615 Avropada kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcmindә Fransanın tutduğu yer.

•

3cü yer
1ci yer
10cu yer
5ci yer
4cü yer

616 Fransa sәnayesindә xarici kapitalın payı.

•

5%
25%
10%
40%
15%

617 XIX әsrin 1ci yarısında İngiltәrә vә Fransa iqtisadi inkişaf modelinin oxşar cәhәtlәrini müәyyәnlәşdirin.
ifrat istehsalın 1ci iqtisadi böhranı
kәndlilәrin qeyriiqtisadi asılılığının saxlanması
Sәnaye çevrilişinin başa çatması

•
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•

Yüngül sәnayenin sürәtli inkişafı, fond bazarının inkişafı
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi

618 Fransa iqtisadi modelinin әnәnәvi xüsusiyyәtlәri:

•

dövlәt sektorunun böyük payı
İxracdan güclü asılılıq
xüsusi sektorun böyük payı
dövlәt sektorunun bir qәdәr az payı
düzgün cavab yoxdur

619 İtaliya TMKnı göstәrin:

•

Reno, Deutsce Telekom
Gamesa, İndra
Telefonika, Movistar
Ferrari, Fiat
Alkatel, Ey Bi Eyç Em

620 İtaliya hansı mәhsulun istehsalı üzrә Avropa ölkәlәri arasında 1ci, dünyada isә 2ci yerә yüksәlmişdir?

•

parça
kompüter
traktor
avtomobil
soyuducu vә yuyucu maşın

621 Bu ölkә ayaqqabı istehsalı üzrә dünyada 2ci yeri, ixracı üzrә isә 1ci yeri tutur?

•

Portuqaliya
Koreya
İspaniya
İtaliya
Ekvador

622 İtaliya şәrab ixracının hәcminә görә neçәnci yerdәdir?

•

Avropada 7ci yer
Şәrab istehsal etmir
avropada 3cü yer
dünyada 1ci yer
dünyada 5ci yer

623 Ölkә ixracın hәcminә görә dünyada 6cı yeri, idxalın hәcminә görә isә 7ci yeri tutur:

•

Çexiya
ABŞ
Yaponiya
İtaliya
Meksika

624 İtaliya hәr il nә istehsal edir?

•

İstehsal etmir
6 mln. avtomobil
1,5 mln. avtomobil
3 mln. avtomobil
20 mln. avtomobil

84/95

22.12.2016

625 İtaliya sәnayesinin aparıcı sahәlәri:

•

Maşınqayırma
tikiş sәnayesi
bütün cavablar düzdür
kimya sәnayesi
yeyinti sәnayesi

626 Dünya istehsalında İtaliyanın payı:

•

1%
10%
3%
4,5%
6%

627 İqtisadi inkişafın İtalyan modeli hәr şeydәn öncә nә ilә fәrqlәnir?

•

Sәnayenin zәif inkişafı
Kiçik vә orta biznes
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ÜDMun az olması
digәr ölkәlәrdәn asılılıq
Mәnfi tәdiyyә balansı

628 3 güc mәrkәzlәrindәn birini göstәrin.

•

Qәrbi Avropa
Cәnubi Asiya
Şimali Afrika
Avstraliya
Latın Amerikası

629 İqtisadi inkişafın Avropa modeli aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir:

•

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri sistemindә güclü sosial әdalәtin mövcudluğu
xüsusi tәsәrrüfathüquqa statusa malik güclü kooperativ sektorun mövcudluğudur ki, dünya bazarında region
mallarının hәrәkәtindә aparıcı rol oynayır
Dünya tәsәrrüfatının vә tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsinin açıqlığının dәrәcәsi
bütün cavablar düzgündür
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәnәvi prinsiplәrinә sosial ehkamların vә katolik kilsәlәrin tәsiri

630 Qәrbi Avropanın xarici ticarәt dövriyyәsinin neçә %ni regional ticarәtin payına düşür?

•

100%
50%
40%
70%
20%

631 Qәrbi Avropa ölkәlәrinin xarici ticarәtinin daha çox xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri odur ki, ...

•

Әsasәn hasilat sәnaye mәhsulları istehsal edir
Әsas hissәsi regiondaxili dövriyyәyә düşür
İdxaldan güclü asılıdır
Zәif inkişaf edib
Әsasәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ixrac edir

632 Azәrbaycan beynәlxalq investisiyanın müdafiәsi üzrә hansı ölkәlәr ilә beynәlxalq müqavilә bağlamıyıb?
Türkiyә vә ingiltәrә
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•

ABŞ vә Almaniya
Pakistan vә İran
MDB ölkәlәri vә Yaponiya
İraq vә Fransa

633 İnfrostruktura milli proqramının reallaşdırılması üçün hansı hәcmdә investisiya tәlәb olunur?

•

7 milyard $
14 milyard $
5 milyard $
9 milyard $
3 milyard $

634 Azәrbaycanda hansı mövcud nәqliyyat avadanlııqlarının texniki yenidәnqurmaya vә rekonstruksiyaya
ehtiyacı var?

•

Metropoliten
Dәmir yolu nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Bakı Dәniz Limanı
avtoyol nәqliyyatı

635 TACİS proqramına görә hansı prioritet sahәlәr müәyyәn olunub?

•

Nәqliyyat, maliyyә xidmәtlәri
Energetika, transport
Bütün variantlar doğrudur
Maliyyә xidmәtlәri, satışın yayılması,humanitar vә insan resursları
Dövlәt müәssisәlәrinin yenidәntәşkili vә özәl sektorun inkişafı

636 Hansı ölkә Böyük İpәk Yolu (TRASEKA) vә Fiber optik kabel xәtti Trans – Asiya – Avropa (TAA)
marşrutu üzrә daşımalar hәyata keçirәn lider dövlәtdir?

•

İran
Özbәkistan
Qazaxıstan
Azәrbaycan
Russiya

637 Bu ölkәlәrdәn hansı daha çox neft ehtiyatlarına malikdir?

•

Venesuella,İzrail, Küveyt, İraq
İran, İraq, Küveyt, Azәrbaycan
Sәudi Әrәbistan, BӘӘ, İzrail, Küveyt
Sәudiyyә Әrәbistan, İran, İraq, BӘӘ
Azәrbaycan, Sәudi Әrәbistan, iran

638 Azәrbaycandan nәyin idxalı nәticәsindә Qәrblә ticarәtdә ticarәt tәrәfdaşları kimi bu ölkәlәrin әhәmiyyәti
artımışdır?

•

Neft vә neft mәhsulları
Mәişәt texnikası
Neft avadanlıqları
Әrzaq mәhsulları
karbohidrogen xammalı

639 Müstәqillik dövründә Azәrbaycan nәyә nail olub?
Tәbii iqtisadi resurslardan istifadә üzrә uzunmüddәtli milli strategiya yaradılmışdır
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•

Sosial iqtisadi münasibәtlәr sistemindә radikal torpaq islahatları vә iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına yeni şәrait
yaratdı?
Liberal bazar iqtisadiyyatı mexanizmi şәraitindә ölkәnin iqtisadi sistemi stabillik әldә edib
Bütün variantlar doğrudur
Açıqlıq artmış vә dünya iqtisadi sisteminә inteqrasiya çoxalmışdır

640 Azәrbaycanda bugün üçün hansı dövlәt proqramı realizә olunmur?

•

Bütün cavablar doğrudur
“Kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyi”
“Yoxsulluğun azaldılması vә iqtisadi artım”
“Sosial iqtisadi inkişaf”
“Dövlәt envestisiya proqrammı”

641 Mövcud böhrani aradan qaldıran yeganә iqtisadi cәhәtdәn cәlbedici vә mühüm amil nәdir?

•

İnvestisiya
Neft faktoru
Әmәk resursları
Siyasi amil
Texniki tәrәqqi

642 Azәrbaycanın neft sәnayesindә geniş miqyaslı xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üçün real imkanları
nә yaradıb?

•

“Әsrin müqavilәsinin” bağlanması, “Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri
Balaxanı – Sabunçu – Ramana, Kürdәxanı neft yataqlarının reabilitasiyası
Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru kәmәri, “Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri
“Qarabağ” vә “Şahdәniz” müqavilәlәri, Cәnubi Qafqaz boru kәmәri
“Әsrin müqavilәsinin” bağlanması, Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru kәmәri

643 Bu inteqrasiya birliklәrindәn hansı Azәrbaycanın әn mühüm ticari tәrәfdaşı oldu?

•

QUAM vә NAFTA
QUAM vә İӘİT
İӘİT vә AB
AB vә NAFTA
AB vә QUAM

644 MDB ölkәlәri içәrisindә rusiyadan sonra hansı ölkәnin daha çox ehtiyatları var?

•

Ukrayna
Türkmәnistan
Azәrbaycan
Özbәkistan
Qazaxıstan

645 әsrin müqavilәsi nә vaxt imzalanıb?

•

1999
1993
1995
1994
1997

646 Azәrbaycanda keçid dövründәn bazar iqtisadiyyatına keçid proseslәri nәyә görә çәtinlәşib?
Bütün cavablar doğrudur
Resusrsların çatışmamazlığı

•
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•

Ölkәnin 20 %nin hәrbi müdaxilә vә işğal altında olması
İnfilasiyaya görә
Yanlış iqtisadi siyasәt

647 Azәrbaycan Respublikasının hökumәti iqtisadi inkişafın әsas konseptual istiqәmәtlәrini razılaşdırmıyıb:

•

Beynәlxalq xeyriyyә fondu, Dünya bankı
Dünya bankı
Beynәlxalq xeyriyyә fondu
AYİB
Strateji araşdırmalar mәrkәzi

648 Azәrbaycan dünyanın bütün ölkәlәri ilә ticarәt vә qitisadi әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi üçün hansı
ölkәlәrә daxil olmağa hazirlaşır?

•

QUAM
ASEAN
OPEK
ÜTT
Avropa İttifaqı

649 Beynәlxalq tәşkilatlar, sәnaye vә postsәnaye ölkәlәri Azәrbaycanın iştirakı ilә hәyata keçirir:

•

Hәrtәrәfli strateji vә iqtisadi siyasәtinin inkişafı, tәtbiqi vә icrası ilә iqtisadi yenidәnqurma vә özәllәşdirmәnin
hәyata keçirilmәsi
İqtisadi siyasәtin vә strateji proqramların hәyata keçirilmәsi
Yalnız hәrtәrәfli strategiyanın tәtbiqi vә icrası
Düzgün cavab yoxdur
Yalnız iqtisadi siyasәtin vә strateji proqramların tәtbiqi

650 Şahdәniz yatağının işlәnmәsindә hansı şirkәtlәr iştirak edir?

•

Elf Petroleum Azerbaijan, Qazprom, CNPC
BP, Elf Petroleum Azerbaijan, CNPC
BP, SOCAR, Qazprom
BP, SOCAR, Statoil Azerbaijan
Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Statoil Azerbaijan, CNPC

651 Azәrbaycanın әn böyük qaz vә kondensat yatağı hansıdır?

•

Bakı – Novarasisk
Abşeron
Bakı – Tbilisi  Ceyhan
Şahdәniz
Azәri – Çıraq – Günәşli

652 Azәrbaycanın әn iri neft yatağı hansıdır?

•

Şahdәniz
Bakı – Supsa
Abşeron
Qarabağ
Azәri – Çıraq – Günәşli

653 2008 ci ildә Azәrbaycanda malların idxalının ümumi dәyәri 7.2 milyard $ tәşkil edib.Bu xarici ticarәtin
neçә faizini tәşkil edir?
23%
25%

•
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•

13%
15%
9%

654 Azәrbaycanda karbohidrogenlәrin ixracı neçә faiz tәşkil edir?

•

90%
75%
85,5%
30%
88,2 %

655 Ölkәdә iqtisadiyyatın açıqlığının kәmiyyәt göstәricilәrinә daxildir:

•

idxal kvotası
ticarәt dövriyyәsinin hәcmi]
ixrac kvotası
Xarici ticarәt üçün kvotalar
reeksportun hәcmi

656 MDB çәrçivәsindә iqtisadi inkişafa görә liderlik edәn dövlәt hansıdır?

•

Ukrayna
Azәrbaycan
Qazaxıstan
Ermәnistan
Özbәkistan

657 Anqlo –amerikan modelindәn fәrqli olaraq Alman korperativ idarәetmә modeli nә ilә xarakterizә
olunur?

•

Müәyyәn sәrtliklә vә hansısa sәviyyәdә bürokratiya ilә
İnvestorların çoxluğu ilә
İnvestorların azlığı ilә
İnnovasion fәaliyyәtlә
Sahibkar faktorları ilә

658 Avropa Birliyini innovativ inkişafda lider etmәk üçün vә bununlada dünyada әn yüksәk rәqabәt
qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün Lissabon sammitindә AB planı nә zaman qәbul olunub?

•

1998
2000
1997
1995
1996

659 Almaniyada sahibkarlıq fәaliyyәtinin zәiflәmәsinin sәbәblәri hansıdır?

•

Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin zәif inkişafı
Yüksәk vergilәr vә sosial ayırmalar
Aşağı vergilәr vә sosial ayırmalar
Qapalı iqtisadiyyat
Hәddәn artıq açıq iqtisadiyyat

660 Almaniya hökumәti hansı üsulla biznes mühitinin formalaşmasına fәal tәsir edir?
Antiinhisar tәnzimlәnmә metodundan istifadә edir
Maliyyә tәnzimlәnmәsi metodundan istifadә edir
Kiçik sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir

•
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•

Bütün cavablar doğrudur
Orta sahibkarlığa yardım üçün xüsusi tәdbirlәrdәn istifadә edir

661 Almaniyanın inkişafı nә ilә izah olunur?

•

Özәl sektorun inkişafı ilә
Sahibkarlar üçün şәraitin yaranması ilә
İqtisadi artımı stimullaşdıran yeni sahibkarlarla izah olunur
Hökumәtin dәstәyi ilә
Beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı ilә

662 Alman sahibkarlıq modeli nә ilә xarakterizә olunur?

•

Alman sahibkarlıq modeli tәşkilatı fәaliyyәtlә xarakterizә olunur
Alman sahibkarlıq modeli sahibkarlıq ruhu vә investisiya vәzifәlәri ilә xarakterizә olunur
Alman sahibkarlıq modeli sosial fәaliyyәtlәrlә xarakterizә olunur
Alman sahibkarlıq modeli sosial fәaliyyәtlә xarakterizә olunur
Alman sahibkarlıq modeli sahibkarlıq fәaliyyәti ilә xarakterizә olunur

663 Ştandorta nә demәkdir?

•

Kapital qoyuluşu vә istehsalın yerlәşdirilmәsi üzrә yer
Kreditin aradan qaldırılması üçün yer
İstehsalın emalı üçün yer
Kapitalın yenidәn istehsalı üçün yenidәn investisiya qoyulması üçün yer
İstehsalın yenidәn qurulması üçün yer

664 Almaniyada rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsini iki sәbәblә әlaqәlәndirilir:

•

Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә uduzur
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir, ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә uduzur
Birincisi, bu Alman mәhsullarının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsidir,ikincisi, Almaniya kapital cәlb etmәklә
qlobal rәqabәtdә qazanır

665 Sosial bazar iqtisadiyyatı nәdir?

•

Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm olub, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalmıyıb vә qalmırda
Bu açıq sistemdir, onun inkişafı dayanmayıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalib vә qalırda
Bu qapalı sistemdir, onun inkişafı dayanmıyıb, birdәfәlik formalaşmış mexanizm deyil, әksinә iqtisadi vә siyasi
tәsirlәrә mәruz qalıb vә qalırda

666 Almaniyada mövcud sosial iqtisadi sisteminin başqası ilә әvәzlәnmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

AFRdә rusiya modelinin yayılmasına
AFRdә anqloamerikan modelinin yayılmasına
AFRdә nyapon modelinin yayılmasına
AFRdә norveç modelinin yayılmasına
AFRdә italyan modelinin yayılmasına
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667 2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış әmәk bazarının tәnzimlәnmәsinә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

17ci
30cu
60cı
49cu
23cü

668 2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış ticarәtdә vergi tәtbiq etmәyә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

17ci
30cu
49cu
58ci
23cü

669 2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış dövlәt maliyәlәşdirmәsi vә iqtisadi siyasәtә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

8ci
10cu
34cü
29cu
22ci

670 2003cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

8ci
10cu
18ci
15ci
20ci

671 2002ci ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?

•

8ci
17ci
14cü
10cu
12ci

672 2001ci ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?

•

8ci
10cu
13cü
9cu
12ci

673 2004cü ildә IMD (International Institute for Management Development) tәrәfindәn 60 ölkә arasında
hesablanmış dövlәtlәr arası rәqabәt bacarığına görә Almanıya neçәnci yerdәdi?
20ci
17ci
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•

19cu
21ci
14cü

674 2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış yerli iş mühiti
üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

2ci
4cü
1ci
5ci
3cü

675 2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış iqtisadi rәqabәt
üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

3cü
8ci
12ci
11ci
10cu

676 2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış makkroiqtisadi
mühit üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

22ci
24cü
26cı
20ci
23cü

677 2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış texniki inkişaf
üzrә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

12ci
10cu
9cu
7ci
8ci

678 2004 cü ildә WEF (World Economic Forum) tәrәfindәn 120 ölkә arasında hesablanmış iqtisadi rәqabәt
üzrә makroiqtisadi indeksә görә Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

9cu
11ci
12ci
13cü
10cu

679 Almaniyanın şәrq torpaqlarına hәr il neçә milyard avro dövlәt vәsaiti nәql olunur?

•

40 milyard avro
62 milyard avro
85 milyard avro
74 milyard avro
51 milyard avro

680 Almaniyanın şәrq torpaqlarında әmәk mәhsuldarlığı qәrblә müqayisәdә neçә faiz tәşkil edir?
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•

50%
20%
30%
60%
40%

681 Almaniyaya aid әn mühüm qiymәtlәndirmәlәrdәn biri kim tәrәfindәn keçirilib?

•

Bütün cavablar düzgün deyil
Dünya ticarәt orqanizasiyası
Beynәlxalq valyuta fondu
OON
İnkişaf üzrә Beynәlxalq İnstitut

682 Almaniyaya aid әn mühüm qiymәtlәndirmәlәrdәn biri kim tәrәfindәn keçirilib?

•

Beynәlxalq valyuta fondu
OON
Dünya ticarәt orqanizasiyası
Bütün cavablar düzgün deyil
ümumdünya iqtisadi forumu

683 Maizn modeli neyi qeyd edir?

•

vergilәrin artırılması
istehsalın şaxәlәndirilmәsi
İşsizliyin aradan qaldırılması
Aşağı әmәk haqqı alanlara sosial ödәmәlәrin kompensasiyası
İş yerlәrinin artırılması

684 Almaniyanın sosial qarantiya sisteminin çatışmamazlıqları:

•

Etibarlı deyil
Çox ucuz olmağı
Çox baha olmağı
Bütün cavablar düzgün deyil
Bütün cavablar doğrudur

685 Almaniya әmәk bazarının zәifliyinin әsas sәbәblәrindәn biri:

•

İdarә etmәdә iştirakın sistemi
Proteksionist siyasәt
İdarәçilikdә tәcrid olunma sistemi
Bazar münasibәtlәrinә hökumәtin müdaxilәsi
İş birliyi

686 İş birliyi nәdir?

•

Hükumәt, hәmkәrlar ittifaqı vә işәgötürәnlәr arasında milli sәviyyәdә danışıqlar mexanizmi
Bütün cavablar düzgün deyil
Әmәk bazarı üzrә beynәlxalq saziş
Әmәk islahatları toplusu
Şirkәtin işçilәri vә menecerlәri arasında razılaşma

687 Alman  yapon modelinin ( mәrkәzi bank ) prinsipi:

•

Bütün cavablar düzgün deyil
Bank kreditlәri vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
Beynәlxalaq tәşkilatlar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
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Banklar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
Fond birjası vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә

688 Anqlo – amerikan ( mәrkәzi bazar ) modelinin prinsipi:

•

Banklar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
Fond birjası vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
Bank kreditlәri vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
beynәlxalaq tәşkilatlar vasitәsilә güzәştli maliyәlәşdirmә
Bütün cavablar düzgün deyil

689 Almaniyada rәqabәt mühiti tәkcә inhisarçılığa qarşı mәhdudiyyәtlәrlә dәstәklәnmir, hәmdә :

•

Gömrük baryerlәrinin qoyulması ilә
vergilәrin artırılması ilә
Korrupsiya ilә mübarizә ilә]
Kiçik vә orta sahibkarlığın dәstәklәnmәsi ilә
Vergilәrin azaldılması ilә

690 Günün çağırışı – 2010 reformuna әsasәn, sәnәt müәssisәlәrinin növlәrinin sayı:

•

2 dәfә artıb
2 dәfәdәn çox azalıb
2 dәfәdәn dә çox artıb
Bütün cavablar sәhvdi
Dәyişilmiyib

691 Nә ilә әlaqәdar olaraq Almaniya yaşlılar ölkәsinә çevrilir?

•

Ömrün qısalığı
Yüksәk ölüm sәviyyәsi
Yüksәk doğum sәviyyәsi
Uzun ömürlülüyün yüksәk olası
Aşağı doğum sәviyyәsi

692 Avropada büdcә kәsirinin maksimum dәyәri necә adlanır?

•

Maastrixt tavanı
Mastrixt divarı
Madrid tavanı
Mastrixt döşәmәsi
Berlin tavanı

693 Hansı razılaşmaya әsasәn Avropada büdcә kәsirinin maksimum dәyәri 3%  i ötә bilmәz?

•

Berlin
Maastrixt
Roma
London
Paris

694 Maastrixt razılaşmasına әsasәn büdcә kәsirinin maksimum dәyәri (faizlә) neçәdir?

•

5%
4%
6%
3%
7%
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695 Almaniyada kapitalın qoyulduğu yer vә inkişafı necә adlanırdı?

•

İnvestişn
Ştandort
İnvest  plats
Platsdarm
Kapitalanlaqe

696 2004cü ildә qeydә alınmış bazar şәrtlәrinin qәbulu üzrә reytinq hansı maliyyә orqanı tәrәfindәn qәbul
olunub?

•

beynәlxalq valyuta fondu
Dünya Bankı
ÜTT
Beynәlxalq kredit bankı
Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf bankı

697 2004cü ildә Dünya Bankı tәrәfindәn qeydә alınmış, bazar şәrtlәrinin qәbul edilmәsi üzrә Almaniya 145
ölkә arasında neçәnci yerdәdi?

•

24cü
1ci
60cı
22ci
20ci

698 2004cü ildә dәrc olunmuş Dünya rәqabәtqabiliyyәtliliyi illiyi göstәricilәrinә uyğun olaraq 60 ölkә
arasında Almaniya neçәnci yerdәdi?

•

21  ci
1ci
60cı
22  ci
20  ci

699 Alman modelindә hansı prinsiplәr birlәşdirilib?

•

Marksiz vә neoliberalizm
Liberalizm vә hökumәtin aktiv müdaxilәsi
Neoklassizm vә hökumәtin aktiv müdaxilәsi
Neokeynsiant vә marksizm
Neokeynsiant vә liberalizm

700 AB hansı proqramlar vasitәsilә Azәrbaycanı maliyәlәşdirir?

•

TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, әrzaq
TACİS, tәmir vә tikinti işlәri, mәdәni dәstәk
Tәmir vә tikinti işlәri, humanitar yardım, informasiya vә telekomunikasiya proqramları
Humanitar yardım, mәdәni dәstәk, TACİS, tikinti işlәri
İnformasiya vә telekomunikasiya proqramları, әsas tәşkilati proqramlar, әrzaq
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