0733_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0733 Azәrbaycanın xarici iqtisadi әlaqәlәri
1 Хarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi istiqamәti (Doğru оlmayanı göstәrin)

•

Turizm fәaliyyәti
Konflikt
İdхal
İхrac
Ticarәtin libеrallaşdırılması

2 Açıq iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

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

3 Xİәnin öyrәnilmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

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

4 Dünya bazarın funksiyalarına hansılar daxildir 1. Indikativ milli iqtisadiyyatın vәziyyәti vә onun әsas
elementlәri haqqında 2.istehsalçıların vә istehlakçıların mәlumatlandırılması 3.Kommunikativ –bazar
subyektlәri arasında әlaqәlәrin tәmin olunması 4.Tәnzimlәyici dünya bazar qiymәtlәrinin sağlamlaşdırılması
5. Sanasionativ –rәqabәt mübarizәsi prosesinin sağlamlaşdırılması

•

hamısı
1,3
5,1
4,5
2,4

5 Müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin strukturunu sahәlәr üzrә necә qurmaq olar 1.әmәk resurslarının
beynәlxalq miqrasiyası 2.Malların vә xidmәtlәrin beynәlxalq ticarәti 3.Beynәlxalq valyutamaliyyә kredit
sistemi 4. Kapitalların beynәlxalq hәrәkәti 5. İnformasiyaların vә texnologiyaların beynәlxalq mübadilәsi

•

3,4
1,2
2,3
hamısı
4,5

6 Müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin strukturunu sәviyyәlәr üzrә necә qurmaq olar 1. Fiziki şәxslәr
2.Hüquqi şәxslәr 3.Tәsәrrüfat vahidlәri qrupu 4. Milli iqtisadi qruplaşmalar 5. Universal vә ya ixtisaslaşmış
xarakterli beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar

•

2,3
4,5
1,3
1,5
hamısı

•

7 Emperik mәlumatlara görә , müasir beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin ümumi hәcmindә beynәlxalq ticarәtin
payı neçә faizdir?

•

90
25
49
51
80

8 Dünya tәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının başlandığıcı kimihansı tarix qәbul olunur?

•

XX әsrin sonu
XIX әsrin sonu , XX әsrin әvvәli
XVIII әsrin әvvәlәri
XV – XVI әsrlәr
XX әsrin ortaları

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

•

Azad ticarәt
Tarif
Kvota
Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr

10 Istehsalın alternativ xәrclәrinin ölkәlәrdә fәrqli olmasının sәbәbi nәdir?

•

Enerji qiymәtlәrinin müxtәlifliyi
Siyasi vә iqtisadi sistemlәrdә fәrqlәr
Valyuta mәzәnnәlәrindәki fәrqlәr
Inflyasiya sәviyyәlәrinin müxtәlifliyi
Istehsal amillәrinin fәrqliliyi

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

•

Beynәlxalq bazar
Dünya bazarı
Kapital bazarı
Maliyyә bazarı
Milli bazar

12 Dünya bazarının inkişaf mәrhәlәsi ilә bağlıdır?

•

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

13 Rәqabәt mühiti , aşağdakı kimi fәaliyyәt göstәrәn bazar strukturudur:

•

Bir neçә satıcının bazarda hakimiyyәti
Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyәti
Eyni malları istehsal edәn çoxsaylı rәqabәt
Oxşar malları istehsal edәn çoxsaylı firmaların rәqabәti
Azsaylı firmaların bazarda rәqabәti

14 Tәklif vә tәlәb әyrilәrinin kәsişmәsi nöqtәsi necә adlanır?

•

Müvazinәt nöqtәsi
Müvazinәt qiymәti
tәklif elastikliyi
Tәklifin tәminatı
Tәlәbin elastikliyi

15 Mal vә xidmәtlәr bazarında tarazlıq varsa demәli:

•

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

16 Qiymәtin artması ilә alınan malların miqdarının azalmasını göstәrәn iqtisadi qanun neçә adlanır?

•

Tәklif
Elastiklik
Rәqabәt
Tәlәb
Marjina fayda

17 xarici iqtisadi әlaqәlәrin növlәrinә hansı aid deyil?

•

Kooperasiyalaşma
Maliyyәkrdit
Maddiistehsal
Turizm
Elmitәdqiqat

18 Halhazırda Azәrbaycan neçә ölkә ilә qarşılıqlı iqtisaditicarәt әlaqәsinә malikdi?

•

52
72
63
84
47

19 Respublikamızdan xarici ölkәlәrә göndәriln mәhsulların 74%ni nә tәşkil edir?

•

Neft vә neft mәhsulları
Kondisioner
Kimya sәnayesi mәhsulları
Elektrik mühәrriklәri
Xalça

20 Azәrbaycanın ikitәrәfli ticarәt әlagәlәrindә olduğu ölkәlәr hansılardır?

•

Hindistan, Türkiyә, Rusiya
İran, ABŞ, Rusiya
Kanada, ABŞ, İtaliya
Iran, Fransa, Macarıstan
Böyük Britaniya, Polşa,ABŞ

21 Azәrbaycanın yalnız mal idxal etdiyi ölkәlәrә hansılar daxil deyil?
Kanada

•

Singapur
Norveç
Danimarka
Yaponiya

22 Xarici ticarәt siyasәti nәyә xidmәt edir?

•

Maliyyә mәnbәlәrin yaradılması vә istifadә olunmasına
Iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsinә
Büdcә gәlirini artırmaq
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Iqtisadi әlaqәlәrin zәiflәmәsi

23 Xarici iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәrindәn biri yalnışdır

•

Xarici ticarәt siyasәti
Xarici yardım siyasәti
Xarici investisiya siyasәti
Iqtisadi siyasәt
Ödәniş balansı siyasәti

24 Xalqların әn çox istifadә etdiyi mәnәvi әlaqә forması hansıdır?

•

Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәşmәsi
Iqtisadi әlaqәlәr
Müxtәlif ölkәlәrdә fәqli malların istehsalı
Xarici ticarәt
Ümumdünya әmәk bölgüsü

25 Xarici ticarәtin әsasını tәşkil edәn prinsiplәrdәn hansı yalnışdır? 1.Yerli istehsalın kifayәt etmәmәsi 2.
Malların qiymәtinin beynәlxalq miqyasda fәrqlәnmәsi 3. Müxtәlif ölkәlәrdә fәqli malların istehsalı 4. Xarici
rәqabәtdәn qorunma 5. Büdcәyә gәlir gәtirmәk

•

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

26 BәB hansı әmәk bölgüsünün davamıdır?

•

Xalq tәsәrrüfat әmәk bölgüsü
Ictimai әmәk bölgüsü
Sahәdaxili әmәkbölgüsü
Ölkәlәrarası әmәkbölgüsü
Müәssisәlәrarası әmәk bölgüsü

27 Ixtisaslaşma әn çox hansı sahәlәrdә sәmәrәlidir.

•

Iqtisadi sahәdә
Tәsәrrüfat sahәsindә
Maşınqayırma vә kimya sәnayesindә
Yeyinti sәnayesindә
Istehsal sahәsindә

28 Tәsәrrüfat subyektlәrinin ixtisaslaşmasının hansı formaları vardır?
müәssisә, әrazi, sahә
әşya, mәhsul

•

sahә, nәhsul, әrazi
әşya, әrazi, sahә
mәhsul, әrazi

29 Tәsәrrüfat subyektlәrinin ixtisaslaşması neçә formada olur?

•

6
5
2
4
3

30 BәBin әsas elementi hansılardır?1.Beynәlxalq ixtisaslaşma 2. xalq tәsәrrüfatı 3. Kooperasiyalaşma

•

1,3
Heç biri
2,3
1,2,3
1,2

31 BәBin neçә әsas elementi var?

•

1
5
2
3
6

32 BәBin xalq tәsәrrüfatı forması nә ifadә edir?

•

Xarici ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bir müәssisәilә olan әlaqәni
Ölkәdaxili fәaliyyәt göstәrәn bütün müәssisәlәr arasındaki әlaqәni
Xarici ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn bütün müәssisәlәr arasındaki әlaqәni
Müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn bütün müәssisәlәr arasındaki әlaqәni
Iki müәssisә arasındaki әlaqәlәri

33 BәBin әsas formaları hansılardır? 1.Sahәdaxili 2 Ölkәlәrarası 3. Xalq tәsәrrüfatı

•

Heç biri
1,2
2,3
1,3
1,2,3

34 BәBin neçә әsas forması var?

•

1
3
2
5
6

35 Ölkәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri hansı daxilindә inkişaf edir? 1. Ölkәlәr arasında iqtisadi әlaqәlәr
zәruri olduqda 2. Bu әlaqәlәrin inkişafında hәr iki tәrәf maraqlı olduqda 3. Ölkәlәr arasında xarici iqtisadi
әlaqәlәr güclәndikdә

•

Heç biri
1,2
1,2,3

1,3
2,3

36 Ölkәlrә arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri neçә şәrt daxilindә inkişaf edir?

•

2
5
3
6
4

37 Beynәlxalq praktikada ölkәlәr hansı qruplara bölünür? 1. İEÖ 2. İEOÖ 3. Sosialist ölkәlәr 4. Keçıd
inqilablı ölkәlәr

•

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

38 Xarici iqtisadi әlaqәlәrә aid ilk fikri kim vermişdir?

•

İ.Krikdon
D.Rikarda
A.Smit
Ş.Rişe
Merkantalistlәr

39 Neçәnci әsrdә xarici ticarәt әlaqәlәrini daha da intensivlәşmişdi?

•

XVIII
XIV
XV
XVII
XVI

40 Bu ölkәlәrdәn hansı işçi qüvvәsi vә elmitexniki naliyyәtlәrin hesabına BәBdә iştirak edә bilәr

•

Yaponiya
Kanada
CAR
İtaliya
Azәrbaycan

41 Bu ölkәlәrdәn hansı tәbii ehtiyatların vә tәbii iqlim şәraitinә görә BәBdә iştirak edә bilәr?

•

Böyük Britaniya
İtaliya
Yaponiya
Azәrbaycan
AFR

42 BәBi müәyyәn edәn amillәr neçә qrupa bölünür?

•

5
4
2
6
3

43 Ölkәlәrin BәBdә sәmәrәli iştirak üçün hansı şәrtlәr olmalıır: 1.tәbii ehtiyatlar 2. әlverişli şәrait 3.
nәqliyyatın inkişafı

•

1,2,3
2,3
1,3
1,2
Heç biri

44 Mәhsul vә investisiya ehtiyatlarına artan tәlәbatı ödәmәk üçün yeganә yol hansıdır?

•

Müәssisә sәviyyәsini yüksәltmәk
BӘBdә iştirak etmәk
Mövcud müәssisәlәrin genişlәnmәsi
Yeni müәssisәlәrin tikilmәsi
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsi

45 Neçә әmәk bölgüsü var?

•

6
3
2
4
5

46 Xarici iqtisadi әlaqәlәr nәyә әsaslanır?

•

Xarici ticarәt әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsinә
Beynәlxalq әmәk bölgüsünә
Ölkәlәrarası münasibәtlәrә
Iqtisadi problemlәrin hәllinә
Xarici iqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә

47 Xarici iqtisadi әlaqәlәr haqqında ilk sistemli fikirlәr neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

XV
XVIII
XIV
XVI
XVII

48 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin әsas bölmәsi hansıdır?

•

Beynәlxaqlvalyuta kredit münasibәtlәri
Elmitexniki әmәkdaşlıq
Kapital ixracı
Xarici ticarәt
Işçi qüvvәsinin hәrәkәti

49 XX әsrdә dunya bazarının formalaşmasının fundamental amillәrinә nә aid edilә bilәr

•

Qlobal sәnayelәşmәyә aparan iqtisadi fәaliyyәtin informasiyalaşması sahәsindә inqilabilәşmә
Dünya tәsәrrüfatında milli iqtisadiyyatların ixtisaslaşmasının vә kooperasiyalaşmanın dialektik prosesi kimi başa
düşülәn beynәlxalq әmәk bölgüsü
Dövlәtlәrin açıq milli iqtisadiyyata yönәlәn sәylәrini әlaqәlәndirmәsi
Dövlәtin tәnzimlәyici rolunun vә transmilli korporasiyaların әhәmiyyәtinin artırılması
Müasir dövrün qlobal problemlәrinin gәlәcәkdә ciddi çәtinlәşmәsi tәhlükәsi

50 XX әsrin sonu XXI әsrin başlanğıcında beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin tәkamülü üçün xarakterik olan
başlıca әlamәt hansıdır

•

Milli gәlirin inkişaf dinamikası
Ölkәlәrarası xarici iqtisadi әlaqәlәr
Beynәlxalq ticarәtin qanunauyğunluqları
Inkişaf prosesindә nisbi müstәqilliyi saxlamaqla xarici iqtisadi әlaqәlәrin bütün sәviyyәlәrinin vә sahәlәrinin
qarşılıqlı asılılıq dәrәcәsinin güclәnmәsi
Ölkәlәrarası mübadilә

51 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr hansı әrazilәrdә ilk dövlәtlәrin yaranması ilә tәşәkkül tapmışdır

•

Amerika
Asiyanın vә Avropanın
Azәrbaycan
Türkiyә
Qәdim Yunanıstan

52 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr bizim eradan әvvәl neçәnci minillikdә yaranmışdır

•

IV
III
IVIII
VVI
VVI

53 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin vәzifәlәri nә zaman sәmәrәli hәyata keçә bilәr

•

Bazarın tәdqiqindә
Istehsalı genişlәndirdikdә
Birbaşa vә dolayı
Ölkәnin әsaslandırılmış iqtisadi inkişaf proqramı olsun
Yeni mal istehsal etdikdә

54 Müasir xarici iqtisadi fәaliyyәt strategiyası nәyin әsasında qurulur

•

qlobal iqtisadiyyat ilә milli iqtisadiyyatın әlaqәsini güclәndirmәk
ixracın artması
gömrük rüsumlarının artırılması
ticarәtdә iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
idxalın artması

55 Qloballaşma prosesi nәdir: 1.İqtisadi sosial münasibәtlәrin genişlәnmәsi; 2.Ölkәlәrarası inteqrasiyanın
genişlәnmәsi; 3.Xarici ticarәt; 4.әmәk resurslarının miqrasiyası; 5.İnjinirinq vә informasiya әmәkdaşlığı.

•

2,5
3,4
1,5
hamısı
1,2

56 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı hansı tarixi mәrhәlәlәrdәn keçmişdir 1) Qәdim –Şәrq sivilizasiyası
dövrü 2) Antik Aralıq dәniz sivilizasiyası dövrü 3) Orta әsrlәr dövrü 4)Yeni zaman dövrü 5) XX әsrin sәnaye
sivilizasiyası dövrü

•

hamısı
3,5
2,3
1,5

2,5

57 Müasir xarici iqtisadi әlaqәlәrin vәzifәsi hansılardır

•

xarici ticarәt siyasәti
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Elmi –texniki strukturlara әsaslanan yeni ixracat sahәlәrinin sürәtli inkişafı
iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsi
Qloballaşma

58 Beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrinin qloballaşma prosesinә aiddir

•

ölkәlәr arası mübadilә
Xarici ticarәt әlaqәlәrinin möhkәmlәndirilmәsi
Iqtisadi problemlәrin hәlli
Ayrıayrı ölkәlәrin inzibati strukturlarının beynәlxalq mübadilәyә cәlb edilmәsi
beynәlxalq әmәk bölgüsü

59 Xarici iqtisadi әlaqәlәlәr sistemindә baş verәn müasir proseslәrdәn әn әsası nәdir

•

Beynәlxalq lizinq әmәliyyatları
Beynәlxalq miqrasiya
Beynәlxalq valyuta –maliyyә әlaqәlәri
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
Qloballaşma

60 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin predmetinә hansı formalar aid edilir 1. Xarici ticarәt ;2.әmәk resurslarının
beynәlxalq miqrasiyası; 3.Beynәlxalq texnoloji әmәkdaşlıq; 4. Beynәlxalq inteqrasiya;5. Beynәlxalq turizm
6.Maliyyәkredit resurslarının beynәlxalq istifadәsi

•

hamısı
2,6
3,4
1,6
4,6

61 Ölkәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti nәdә öz әksini tapır:1.Xarici ticarәt; 2.Beynәlxalq elmitexniki;
3.Investisiya; 4.Maliyyә vә kredit; 5.әmәk resurslarının qarşılıqlı hәrәkәtindә

•

hamısı
1,5
4,5
2,3
3,5

62 Dövlәtin xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsindә istifadә edilәn әsas vasitәlәrә aiddir:1.inzibati
vasitәlәr; 2.tarif vasitәlәri; 3.mәişәt vasitәlәri;4.texniki vasitәlәr; hüquqi vasitәlәr

•

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

63 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin predmetinә hansılar aiddir:Daxili әmtәә bazarları; Beynәlxalq әmәk
miqrasiyası;Xarici ticarәt;Milli bazar vәsaitlәri;Beynәlxalq inteqrasiya

•

1,3,4
2,3,5

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

64 XXI әsrdә xarici iqtisadi әlaqәlәrdә olan inkişaf hansı nәzәriyyәyә әsaslanır

•

Daxili bazar
Açıq qapı
Mütlәq üstünlük
Merkantalizm
Müqayisәli üstünlük

65 Azәrbaycanın xarici iqtisadi әlaqәlәrdә mühüm yer tutan әmtәә hansıdır

•

Zәfәran vә zeytun
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
Yanacaq vә sütkü materialları
Qızıl vә uran
Әrzaq malları

66 Bazarın inhisarlaşma dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsinә nәlәr aiddir

•

Ölçü strukturu
Tam inhisar
Kamil rәqabәt
Struktur problemi
Sahәvi struktur

67 Dünya bazarının formalaşmasına tәsir edәn amillәr

•

Hәyat sәviyyәsi
Elmitexniki tәrәqqi
Xarici ticarәt siyasәti
Әmәk haqqı
Әhalinin sıxlığı

68 Bazarın inhisarlaşma dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsinә nә aiddir

•

Kamil rәqabәt
Oliqapoliya
Struktur problemi
İnhisarçı rәqabәt
Tam inhisar

69 Dünya kapitalist bazarının inkişaf mәrhәlәlәri

•

Milli valyutanın dönәrliyi
Maşınlı iri sәnaye
Kapitalizmin korporativ inkişaf mәrhәlәsi
Milli valyutanın dönәrliyi
Maliyyә bazarı

70 Dünya tәsәrrüfatının beynәlmillәşmәsinә tәsir edәn amillәr

•

Әmtәәlәrin qiymәt fәrqi
İqtisadi inkişaf
Xarici rәqabәt
Elmitәdqiqat
Tәdiyә balansı

71 әmtәә növlәrinә görә bazarın tәsnifatı

•

İstehlak malları bazarı
İstehsal vasitәlәri bazarı
Pәrakәndә satış
Topdan satış
Yanacaqenergetika vә xammal

72 Ölkәlәr arasında iqtisadi münasibәtlәr sistemi

•

Advalorem
Xarici ticarәt
Proteksionizm
Ödәniş balansı
Liberallaşdırma

73 Dünya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә qruplaşmasına nә aiddir

•

İxrac yönәmli xarici ticarәt siyasәti
Texnologiya ixrac edәn ölkәlәri
Hazır mәhsul ixrac edәn ölkәlәri
Xammal ixrac edәn ölkәlәri
Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri

74 Ümumi bazarın yaranmasının şәrtlәri

•

Qarşılıqlı yardım siyasәti
Gömrük birliyi
Sosial siyasәt
Rәqabәt
Büdcә siyasәti

75 Xarici iqtisadi әıaqәlәr predmetinә aid deyil

•

Daxili pul emissiyası
Әmәyin miqrasiyası
Xarici ticarәt
Daxili әmәk bölgüsü
Beynәlxalq turizm

76 Kim xarici ticarәt rolunun xalqın sәrvәtinin artmasıında görürdü?

•

Yuxarıdakıların hamısı
Neoklassiklәr
Merkantilistlәr
Fiziokratlar
Kapitalistlәr

77 17ci әsrdә hakim iqtisadi nәzәriyyәlәr hansı idi?

•

Neokeynsçilik
Keynsçilik
Fiziokratizm
Merkantilizm
Proteksionizm

78 Mәhsulun hәyat dövrü neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
7

•

5
4
3
6

79 Beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәti aşağdakıların mәcmusudur?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn iqtisadi inkişaf nazirliklәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn hökümәtlәrinin
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn mәrkәzi banklarının
Müxtәlif ölkәlәrin әmәkdaşlıq edәn iqtisadi münasibәtlәr

80 Milli sahibkarlıq fәaliyyәti aşağdakıların mәcmusudur?

•

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

81 BәB dövlәtlәr arasında hansı bölgünün bir mәrhәlәsi hesab olunur?

•

beynәlxalq әmәk bölgüsü
fәrdi әmәk bölgüsü
xüsusi әmәk bölgüsü
ümumi әmәk bölgüsü
әrazi әmәk bölgüsü

82 Qlobal iqtisadiyyatın formalaşması prosesi neçәnci әsrlәrә tәsadüf edilir

•

XVII әsrdә
XIX әsrin ortalarına
XIX әsrin axırına
XX әsrin ortalarına
XVIII әsrin axırında

83 BәB nәzәri әsası klassik siyasi iqtisadçılarından kimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır

•

M.Ciark
F.Engels
Xekşer –Olin Sammuelson
Merkantalistlәr
A.Smit, D.Rikardo , C.St.Millin

84 Qlobal iqtisadiyyatın formalaşması prosesi nәyin yaranması ilә sürәtlәnir

•

Iqtisadi tәhlukәsizlik
Әhalinin sıxlığı
Xarici ticarәt siyasәti
Elmitexniki tәrәqqi
Avropa ölkәlәrindә iri maşınlı sәnayenin

85 Merkantalist siyasәt vә merkantilist tәlimi neçә tarixi mәrhәlә keçmişdir?

•

4
2
3
5

6

86 Merkantilizm nәzәriyyәsini yaradan amillәr harada yaşamışlar?

•

Çin
ABŞ
Avropa
Asiya
Rusiya

87 Hansı iqtisadçı ilk olaraq beynәlxalq ticarәtin faydalasını әsaslandırmışdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
A. Smit
B.Olin
E. Hekşer
D.Rikardo

88 Hansı iqtisadçı mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinin müәllifidir?

•

D.Rikardo
A. Smit
B.Olin
[E. Hekşer
Düzgün cavab yoxdur

89 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәtisahәlәrind ixtisaslaşmasının mahiyyәti nәdir?

•

Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Beynәlxalq kooperasiya
Beynәlxalq inteqrasiya
Istehsalatın büynәlxalq konsentrasiyası

90 Ölkәnin beynәlxalq әmәk bölgüsündә iqtisadi sәmәrәyә aşağdakılardan hansı aid deyil?

•

düzğün cavab yoxdur
Torpaq rentasından qazanc әldә etmәk
Idxal mallarının vә xidmәtlәrinin ucuzluğunun faydalanmaq
Rәqiblәr haqqında son mәlumat almaq
İxrac mallarını vә xidmәtlәrini beynәlxalq bazarda daha sәrfәli şәrtlәrlә satmaq

91 Müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

A. Smit
D.Rikardo
C.St Mill
U.Stafford
F. Engels

92 D.Rikardonun yaratdığı nәzәriyyә necә adlanır?

•

Istehsal faktorları nisbәti
Beynәlxalq qiymәt
Mütlәq üstünlüklәr
Müqayisәli üstünlüklәr
Beynәlxalq әmәk bölgüsü

93 Klassik iqtisadi mәktәbin banisi kimdir?

•

•

A. Smit
D.Rikardo
Aristotel
K.Marks

94 Beynәlxalq әmәk bölgüsü nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

F. Engels
C.St. Mill
A. Smit
D.Rikardo
K.Marks

95 Adam Smit tәrәfindәn hazırlanmış nәzәriyyә necә adlanır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Büynәlxalq qiymәt
Mütlәq üstünlük
Müqayisәli üstünlük
Düzgün cavab yoxdur

96 BәB hansı formada inkişaf edir

•

Ölkәlәrarasında xarici iqtisadi әlaqәlәr güclәndikdә
İqtisadi fәailyyәtin ixtisaslaşması vә kooperasiyalaşması
Xarici ticarәt әlaqәlәrinin möhkәmlәndirilmәsinә
Xarici iqtisadi mәsәlәlәrin möhkәmlәnmәsinә
Ölkәlәrarasında iqtisadi әlaqәlәr zәruri olduqda

97 Ölkәlәrarasında qarşılıqlı әlaqә nәyin üzәrindә qurulur

•

Ölkәnin coğrafi vәziyyәti
Vahid hüquqi mәkandan istifadә
Xarici ticarәt siyasәti
BӘB tәlәblәri
İxrac yönümlü xarici ticarәt siyasәti

98 BәB mahiyyәtini nә tәşkil edir

•

Azad ticarәt zonalarının yaranması
İstehsal amillәrinin dünya әrazisi üzrә bölünmәsi vә onların qarşılıqlı әlaqәsi
Iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
Xarici ticarәt siyasәti
Konyuktura siyasәti

99 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hansı formaları var?

•

Beynәlxalq lizing әmәliyyatları
Kapitalın vә işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası
Beynәlxalq pulkredit münasibәtlәri
Әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq ticarәti
Beynәlxalq elmitexniki mübadilә vә iqtisadi inteqrasiya

100 Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әsasını nә tәşkil edir?

•

Iqtisadi münasibәtlәr
Beynәlxalq miqrasiya
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti

Qloballaşma

101 Beynәlxalq әmәk bölgüsü:

•

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

102 Merkantalizm nәzәriyyәsinin banisi

•

V.Stoffar
T.Man
D.Rikardo
A.Monkretyen
O.S.Karufari

103 Milli iqtisadi sistemlәri neçә tipә ayırmaq olar 1. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı 2. Keçid iqtisadiyyatı
3. Planlı –direktiv iqtisadiyyatı

•

heç biri
1,3
2,3
1,2
hamısı

104 Müasir dünyanın siyasi xәritәsindә neçә dövlәt bәrqәrar olmuşdur

•

135
219
100
215
150

105 R.Kuper, K.Hunenxure tәrәfindәn hazırlanmış nәzәriyyә necә adlanır

•

Bütün cavablar doğrudur
Qarşılıqlı asılılıq
Beynәlxalq qiymәt
Müqayisәli üstünlük
Mütlәq üstünlük

106 BәB nәzәri konsepsiyaları hansı iqtisadçılar tәrәfindәn irәli sürülmüşdür

•

A.Smit
M.P.Tososkov
C.Saks
U.Staffor
R.Kuper, K.Hunenxure

107 Kooperasiya әlaqәlәrinin formalaşması üçün istifadә olunan metodlar hansılardır

•

Müasir dövrün qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi
İnformasiya inqilabı
Beynәlxalq korporasiyaların fәaliyyәti
Birgә layihәlәrin vә proqramların hәyata keçirilmәsi
Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması

108 Beynәlxalq ixtisaslaşma neçә istiqamәtdә inkişaf edir

•

Regional
Istehsal vә әrazi
Sahәdaxili
Sahәlәrarası
Beynәlxalq ixtisaslaşma

109 BәB tәsir edәn amillәr hansılardır 1. Dövlәtin tәnzimlәyici funksiyası 2. Beynәlxalq korporasiyaların
fәaliyyәti 3.İnformasiya inqilabi 4. Dünyanın çoxpoliyalı strukturunun formalaşması 5.Müasir dövrün qlobal
problemlәrinin kәskinlәşmәsi

•

2,3
1,5
3,4
1,2
hamısı

110 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin mahiyyәtini vә mәzmununu ifadә edәn mühim kateqoriya nәdir?

•

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

111 Dünya tәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının başlanğıcı kimi hansı tarix qәbul olunur?

•

XX әsrin sonu
XVXVI әsrlәr
XVII әsrin әvvәlәri
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәli
XX әsrin ortaları

112 Ölkәlәrin müәyyәn istehsal fәaliyyәti sahәlәrindә ixtisaslaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

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

113 Ölkәlәrarasında әmәk bölgüsünün әsas sәbәbi nәdir?

•

Coğrafi yaxınlıq
Iqlim şәraitindә oxşarlıq
Istehsal amillәrinin müxtәlifliyi
Informasiya üstünlüyü
Ölkәnin coğrfisiyasi xüsusiyyәtlәri

114 BәBdә ölkәnin iştirakının әsas motivi nәdir?

•

Işsizliyin sәviyyәsini azaltmaq
Iqtisadi sәmәrә әldә etmәk
Ölkәlәrarasında tәsir dairәlәrinin bölünmәsi
Yeni texnologiyaları vә biliklәri әldә etmәk
Xammal vә enerji bazarına çıxış tәmin etmәk

115 Ölkәnin üstün olduğu sahәlәrdә әmtәlәri istehsal etmәk , zәif olduğu sahәlәrdә isә başqa ölkәlәrdәn
almaq imkanı necә adlanır?

•

Azad ticarәt
Beynәlxalq ticarәt
Kvota
Tarif
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr

116 Dünya iqtisadiyyatı aşağdakıların mәcmusudur:

•

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

117 İdxalı mәhdudlaşdıran murtәce tәdbirlәr

•

Aksizlәr
Rezidentlәrin öz vәsaitlәri hesabına idxal
Kreditlә idxal
Kompensasiyalı vә ya ekvivalent idxal
Barter

118 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı beynәlxalq hesablaşmaların formasıdır

•

İstiqrazlar
Akkeditiv
Resept kreditlәri
Müxbir hesablar
Depozit sertifikatlar

119 İxrac edilmiş vә emala mәruz qalmadan әmtәәlәrin geri qaytarılması necә adlanır

•

Barter әmәliyyatı
Reeksport
Tәkrar ixrac
Konsiqnasiya yolu ilә ixrac
Müvәqqәti ixrac

120 әvvәllәr idxal edilmiş vә emala mәruz qalmayan әmtәәlәrin başqa bir ölkәyә satılması necә adlanır?

•

Barter әmәliyyatı
Tәkrar ixrac (reeksport)]
Konsiqnasiya
Kreditlә ixrac
Aksiz

121 İlk dәfә hansı iqtisadi mәktәb xarici ticarәtin faydalılığın ixracından asılı olmasını әsaslandırmışdır

•

Marksizm
Keynsçilik
Klassiklәr
Fizokratlar
Murkantalizm

122 Hansı iqtisadçının fikrincә azad rәqabәtin söndürülmәsi iqtisadiyyatın sәrbәst inkişafı üçün bir fәlakәtdir

•

D.Rikardo
K.Nirksun
A.Smit
S.Keyns
Keyns

123 Mütlәq üstünlük nәzәriyyәsi hansı iqtisadçının adı ilә bağlıdır

•

O.Xarberier
A.Smit
R.Nirksun
S.Keyns
E.Xekşer

124 Keynsçilik nәzәriyyәlәrinә görә işsizliyi azaltmaq üçün dövlәt hansı

•

Әhalinin pul gәlirini artırmaq
İdxalın tәnzimlәnmәsi
Bazarda istehlakçıların sayı
tәdbirlәri hәyata keçirmişdir
İstehlakçıların pul gәliri

125 D.Rikardonun beynәlxalq ticarәtin zәruriliyi amillәrini sübut edәn nәzәriyyәlәr

•

Alternativ istehsal xәrclәri
Ticarәt müharibәlәri
V.Leontyev paradoksu
Mütlәq üstünlüklәr
Müqayisәli xәrclәr

126 A.Smitin xarici ticarәt nәzәriyyәlәri necә adlanır

•

Beynәlxalq ticarәt şәrtlәri
Mütlәq üstünlüklәr
Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsi
Alternativ istehsal xәrcәlәri
Müqayisәli üstünlüklәr

127 Tam açıq iqtisadiyyat dedikdә nә başa düşülür

•

İqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsinin vә bununla әlaqәdar himayәçiliyin, korrupsiyanın yüksәk sәviyyәsi
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә ölkәlәrin inteqrasiya olunmasının yüksәk sәviyyәsi
İqtisadiyyatda ixrac sahәlәrinin aparıcı mövqeyi
Dünya tәsәrrüfatında fәaliyyәt göstәrәn meyllәrlә müәyyәn edilir
Iqtisadi strukturların informasiyalaşma fazasının irәli çәkilmәsi

128 Tam bağlı iqtisadiyyat dedikdә nә başa düşülür

•

Qeyri tәkamül normativ baza
Qeyritәkamül bazası
Iqtisadiyyatın qeyri –sabitliyi
Daxili ehtiyat mәnbәlәrinә әsaslanan vә dünya iqtisadiyyatında gedәn meyllәrdәn asılı olmayan iqtisadiyyat başa
düşülür
Milli valyutanın yumşaqlığı

129 BәB cәlb olunma sәviyyәsini neçә yerә bölmәk olar

•

1,2,3,4,5,6
1,2

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

130 BәB prosesi neçәnci әsrdә inkişaf etmәyә başlamışdır

•

XVIII әsrin әvvәllәrindәn
XIX әsrin ortalarından
XIX әsrin әvvәllәrindәn
XXI әsrdәn
XX әsrin ortalarından

131 BәB neçә prosesin vәhdәti halında meydana gәlir

•

Xarici yardım siyasәti
Elmitexniki inqilab
Elmi texniki tәrәqqi
İxtisaslaşma vә kooperasiyanın
Ölkәnin coğrafi vәziyyәti

132 İctimai әmәk bolgüsünün neçә әsas növü var

•

8
6
4
3
5

133 Ümumi әmәk bölgüsü dedikdә

•

Daxili әmәk bölgüsü
Sahәlәr daxilindә fәaliyyәt növlәrinә görә
İri sahәlәraltı sferalar
Әmәk bölgüsünün istehsal sferaları
Tәk әmәk bölgüsü

134 Azәrbaycandan MDB respublikalarına ixrac olunan ümumi mәhsulun neçә faizi Rusiya, Ukrayna,
Belarus vә s. ölkәlәrin payına düşür?

•

94%
90%
88%
86%
92%

135 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi vә inkişafında yaranan formalardan olan beynәlxalq ticarәt
hansı fikri ifadә edir?

•

Qarşılıqlı ixtisaslı kadrların hazırlanması
Әmәk ehtiyatlarının bir ölkәdәn digәr ölkәyә keşmәsi zamanı baş verir
Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәşdirilmәsi ölkәlәr arasında yalnız әmtәә vә işçi qüvvәsi deyil
Özündә yalnız idxalixrac әmәliyyatlarını deyil, hәm dә satışdan sonra iş, xidmәt vә kooperasiya әlaqәlәrinә aid
әmәliyyatları birlәşdirir.
İqtisadi münasibәtlәr sistemindә bir sıra elmi nәzәriyyәlәrin birgә tәtbiq olunması

136 1995ci ildә MDB ölkәlәri üzrә idxal vә ixrac göstәricilәri üzrә әn aşağı göstәrici hansı ölkәyә aid idi?

•

Azәrbaycan
Ukrayna

Qazaxıstan
Türkmәnistan
Rusiya

137 İlk dәfә olaraq 1992ci ildә hansı mәhsulun satışı üzrә sövdәlәşmәlәr edildi?

•

Çay vә taxıl
Neft vә pambıq
Taxıl vә pambıq
Buğda vә taxıl
Neft vә buğda

138 SSRİ ittifaqı dağıldıqdan sonra neçәnci ildәn uzaq xariclә ticarәt әlaqәlәri üstünlük tәşkil etmәyә
başladı?

•

1995ci ildәn
1993cu ildәn
1992ci ildәn
1991ci ildәn
1994cü ildәn

139 19921993cü illәrdә Azәrbaycanın xarici iqtisadi әlaqәlәrindә kәmiyyәt vә keyfiyyıt baxımından hansı
dәyişikliklәrolunmuşdur?

•

Iqtisadi әlaqәlәr inkişafdan geri qalmışdır
Iqtisadi әlaqәlәr inkişaf etmәmişdir
Iqtisadi әlaqәlәr yeni yaranırdı
Iqtisadi әlaqәlәr ümumiyyәtlә yox idi
Iqtisadi әlaqәlәr inkişaf etmişdir

140 Dünyada kvotalar ilk dәfә nә vaxt tәtbiq olumağa başlanıb?

•

19401945ci illәrdә
19291930cu illәrdә
19271928ci illәrdә
19261927ci illәrdә
19321934cü illәrdә

141 SSRİ ittifaqının beynәlxalq ticarәt dövriyyәsindә xüsusi çәkisi nә qәdәr idi?

•

7%
5%
4%
3%
6%

142 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlәt
himayәsi sahәsindә әlavә tәdbirlәr haqqında fәrman nә zaman imzalanmışdır?

•

3 avqust 1997ci il
17 dekabr 1996cı il
5 aprel 1994cü il
10 sentyabr 2002ci il
15 iyun 2005ci il

143 Azәrbaycandan ötrü MDB ölkәlәri ilә birgә hәll olunması tәlәb edilәn әsas problemlәrә aid deyil?

•

Xarici ölkәlәrlә qarşılıqlı münasibәtlәr yaratmaq
Ixracyönümlü istehsalatların inkişafı

Maliyyәvalyuta tәnzimlәnmәsi
Tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericiliyin әlaqәlәndirlmәsi
Sәhmdarlıq qaydalarına әsaslanan dövlәtlәrarası korporasiyaların yaradılması

144 Milli gәlir hansı prosesdә meydana gәlir?

•

Qapalı prosesdә
Mübadilә
Yalnız istehsal
Yalnız istehlak
Bölüşdürülmә

145 Göstәrilәnlәrdәn hansı әmәk bölgüsünün xarakterini müәyyәn etmir?

•

beynәlxalq iqtisadi vәziyyәt
mineral xammal vә yanacaq
әhalinin sayı vә tәrkibi
Tәbii iqlim vә torpaq şәraiti
energetika resursları

146 Uzaq mәsafәlәrdәn mәhsul daşınmasına çәkilәn xәrclәr istehsal xәrclәrinin neçә faizini tәşkil eidr?

•

7080%
5060%
4050%
3040%
6070%

147 İdxalın strukturunda heyvandarlıq, bitki mәhsulları, yeyinti sәnaye mәhsulları, alkoqollu vә alkoqolsuz
içkilәr, tütünlә birlikdә neçә faiz tәşkil edir?

•

37,5%
37,1%
37,3%
37%
37,5%

148 Göstәrilәnlәrdәn hansı Azәrbaycanda istehsal olunur?

•

Konbayn3
Traktor
Televizor
Audiovideo maqnitofonlar
Bitki yağları

149 Ictimai әmәk bölgüsünün әsas mәqsәdi nәdir?

•

Mәhsul istehsalı vә onun daşınmasına sәrf olunan maddi vә әmәk mәsrәflәrinin әvәz edilmәsi
Mәhsul istehsalı vә onun daşınmasına sәrf olunan maddi vә әmәk mәsrәflәrinin daşınması
Mәhsul istehsalı vә onun daşınmasına sәrf olunan maddi vә әmәk mәsrәflәrinin bölüşdürülmәsi
Mәhsul istehsalı vә onun daşınmasına sәrf olunan maddi vә әmәk mәsrәflәrinin ixtisar edilmәsi
Mәhsul istehsalı vә onun daşınmasına sәrf olunan maddi vә әmәk mәsrәflәrinin artırılması

150 Milli iqtisadiyyatı dirçәltmәk, daxili bazarı qorumaq üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәr hansı yolla hәyata
keçirilmәlidir?

•

Iqtisadi
Siyasi
Inzibati

Mәdәni
Ictimai

151 Son illәrdә idxal olunan mәhsulların neçә faizi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin payına düşür?

•

20%
18%
30%
28%
24%

152 Son illәrdә idxal olunan mәhsulların neçә faizi keçmiş postsosialist ölkәlәrinin payına düşür?

•

30%
20%
60%
50%
40%

153 Son illәrdә idxal olunan mәhsulların neçә faizi inkişaf etmiş ölkәlәrin payına düşür?

•

50%
55%
60%
70%
46%

154 Göstәrilәnlәrdәn hansı xarici iqtisadi әlaәqlәrin tәnzimlәmәsi vә inkişafında yaranan firmalardan biri
deyil?

•

Kapitalın vә xarici investisiyaların hәrәkәti
Işçi qüvvәsinin miqrasiyası
Beynәlxalq alәmdә baş verәn ictimaisiyasi proseslәr
Beynәlxalq ticarәt
Elmitexniki әmәkdaşlıq

155 Azәrbaycan iqtisadiyyatının bugün ki, vәziyyәtinә görә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında neçәnci
yeri tutur?

•

220
120
160
180
200

156 Merkantilizmin әn mühim formalarından olan subsidiyalar nәdir?

•

Istehsalçı firmların dövlәt qarşısında hüquq vә vәzifәlәri
Dövlәtin yerli firmalara vergidәn yayınmaya görә kәsdiyi cәrimәlәr
Dövlәtin rәqabәt qabiliyyәti zәif olan firmalara faiz ayırması
Hökümәtin ixracatçılara vergi güzәştlәri etmәsi
Yerli istehsalçılara iqtisadi vәziyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq üçün dövlәt tәrәfindәn edilәn maddi yardımlar

157 Lisenziyaların bölüşdürülmәsindә sonuncu üsul hansıdır?

•

Ümumi üsul
Idxal üsulu
Satış üsulu
Mәsrәf üsulu

Hәrrac üsulu

158 Dövlәt hansı vaxt intervalında hәr hansı malın müәyyәn olunmuş maqdarda idxal üçün lisenziyanın bu
vә ya digәr konkret vaxtda vә yerdә açıq satış hәrrac keçirdiyini elan edir?

•

Qeyri müәyyәn vaxtda
3 aydan bir
6 aydan bir
9 aydan bir
1 ildәn bir

159 İdxal lisenziyaları dövlәt tәrәfindәn hansı formalarda satıla bilәr?

•

Yalnız gizli formada
Vasitәli formada
Aşkar formada
Yalnız hәrrac vasitәsi ilә
Hәrrac vasitәsi ilә vә ya gizli formada

160 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin tәnzimlәndirilmәsi qaydaları haqqında fәrman nә zaman
verilmişdir?

•

17 dekabr 1996cı il
5 aprel 1994cü il
3 avqust 1997ci il
10 yanvar1994ci il
24 iyun 1997ci il

161 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin sәmәrәliliyinin artırılması haqqında fәrman nә zaman
verilmişdir?

•

3 avqust 1997ci il
10 yanvar1994ci il
5 aprel 1994cü il
17 dekabr 1996cı il
24 iyun 1997ci il

162 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin sәrbәslәşdirilmәsi haqqında fәrman nә zaman verilmişdir?

•

3 avqust 1999cu il
24 iyun 1997ci il
10 yanvar 1994cü il
5 aprel 1994cü il
17 dekabr 1996ci il

163 SSRİ dövlәt ittifaqının dağıldığı son ildә(1991ci il) ölkәnin milli gәlirinin neçә faizi Azәrbaycan
Respublikasının payına düşürdü?

•

2,6%
1%
1,5%
1,6%
2%

164 Azәrbaycan Respublikasının xariciticarәt iqtisadi әlaqәlәrini şәrti olaraq neçә yerә bölürlәr?

•

5
2
3

4
6

165 90cı illәrdә Asiyanın dörd әjdaha adlandırılan ölkәlәrin dünya ixracında çәkisi neçә faiz tәşkil edir?

•

18%
14%
12%
10%
16%

166 90cı illәrin әvәllәrindә dünya bazarında xammal vә әrzaq mәhsullarına tәlәbatın nibәtәn azalması
inkişaf etmәkdә ola ölkәlәrin ixrac imkanlarına necә tәsir etdi?

•

Tәlәbin şәrtlәrini artırdı
Ixrac imkanlarını azaltdı
Ixrac imkanlarına tәsir etmәdi
Ixrac imkanlarının artırdı
Istehsal amillәrini artırdı

167 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr dünya bazarına әsasәn göstәrilәnlәrdәn hansını göndәrirdi?1. Xammal 2.
Neft 3. Balıq mәhsulları 4. әrzaq 5. sadә hazır mәhsullar

•

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

168 Singapur , Çili, Finlandiya, Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa regionu 90cı illәrin ortalarında nәyә görә
Asiyadan sonra birinci yeri tuturdu?

•

investisiya fәaliyyәtinә
ixracın inkişaf tempinә görә
istehlak sәviyyәsinә
әhalinin mәşğuliyyәtinә
milli gәlirin inkişaf dinamikasına

169 Azad ticarәt siyasәtinin seçilmәsi vә ya proteksionizm neçәnci әsr üçün xarakterik idi

•

XVI әsr
XIX әsr
XVIII әsr
XX әsr
XVII әsr

170 Xarici ticarәt dövriyyәsi nәdir

•

Ölkәlәrarasında iqtisadi әlaqәlәr zәruri olduqda
İki müәssisә arasındakı әlaqәlәri
Xarici ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn bütün müәssisәlәr arasındakı әlaqә
Beynәlxalq әmtәә mübadilәsindә iştirak edәn ölkәlәrin idxal vә ixrac dәyәrinin mәcmusunu özündә birlәşdirir
Xarici ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bir müәssisә ilә olan әlaqәni

171 Xarici ticarәt dedikdә nә başa düşülür

•

Ölkәlәrarası mübadilә
Ölkәnin hәr hansı digәr ölkә ilә ödәnilәn idxal vә ixrac әmәliyyatların dan ibarәt ticarәt
Bazarın genişlәndirilmәsi vә bazarın formalaşması

Bazarın genişlәndirilmәsi
Ölkәlәrarası xarici iqtisadi әlaqәlәr

172 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin neçә faizi xarici ticarәtin payına düşür

•

60%
70%
50%
90%
80%

173 Dövlәtin әlindә olan xarici iqtisadi fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsindә istifadә edilәn әsas vasitәlәrә aid
deyil

•

Inzibati vasitәlәr
Tarif vasitәlәri
Texnika vasitәlәri
Mәdәni mәişәt vasitәlәri
Maliyyәvalyuta vasitәlәri

174 Azәrbaycan meşә materialları sәnayesi mәhsullarını әsasәn hansı ölkәlәr dәn idxal edir

•

Çin, Kanada
Gürcüstan, Rusiya
Kanada, Ekvador
Braziliya ,Kanada
İtaliya , İran, Rusiya

175 Azәrbaycanla Qazaxıstan arasında xarici iqtisadi әlaqәlәr hansı nәqliyyat vasitәsilә reallaşdırılır

•

Avtobus yolu nәqliyyatı
Dәmiryolu nәqliyyatı
Sudәniz yolu keçid nәqliyyatı
Hava nәqliyyat
Avtomobil yolu nәqliyyatı

176 Azәrbaycan Ukraynadan әn çox hansı mallar idxal edir

•

Qiymәtli daşlar
Elektrotexnika
Metallurgiya
Daş gömrük
Yeyinti

177 Azәrbaycanın Rusiya ilә ticarәt әlaqәlәrindә hansı mәhsullar üstünlük tәşkil edir

•

Әrzaq malları
Kәnd tәsәrrüfatı malları
Yeyinti sәnayesi malları
Elektrotexnika mallarına
Maşınqayırma vә metal emalı

178 ABŞın Yaponiya ilә ticarәtindә defisit il әrzindә nә qәdәr daxil edir?

•

7580 mlrd.dollar
6070 mlrd.dollar
5060 mlrd.dollar
4550 mlrd.dollar
7075 mlrd.dollar

179 1983cü ildә maşın vә avadanlıq ixracına görә hansı ölkә liderlik edirdi?

•

ABŞ
Italiya
Yaponiya
Almaniya
Ispaniya

180 1953cü ildә dünya ixracının neçә faizi ABŞın payına düşürdü?

•

40%
30%
25%
20%
35%

181 Neçәnci әsrdәn etibarәn dünyada ticarәt olduqca qeyribәrabәr inkişaf etmәyә başladı?

•

XX әsrin ikinci yarısı
XVIII
XVII
XVI
XIX

182 Texniki hesablamalara görә әgәr dünya miqyasında ticarәt qaydaları lәğv edilәrsә , on il әrzindә әmtәә
bazarlarını hәcmi orta hesabla neçә faiz artar?

•

8%
6%
5%
4%
7%

183 Xammal ixracının genişlәnmәsi , bununla da iqtisadi artımın әmәlә gәlmәsi ticarәt şәrtlәrinin
pislәşmәsinә vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsini tәlәb edir fikri kimә mәxsusdur?

•

Y.Bxaqvatinin
M.T.Posoşkov
U.Staffor
T.Man
C.Saks

184 Xarici ticarәtdәn alınan sәmәrәnin tәsir sahәlәrdәn biri yanlışdır:

•

İnvestisiya fәaliyyәtinә
İstehlak sәviyyәsinә
Әhalinin mәşğiuliyyәtinә
Milli gәlirin inkişaf dinamikasına
İstehsal sәviyyәsinә

185 Xarici ticarәtin alınan sәmәrә netә tәsir edir? 1.Milli gәlirin inkişafına 2. әhalinin mәşğuliyyәtinә 3.
Istehlak sәviyyәsinә 4.Investisiya fәaliyyәtinә

•

Hamısı
1,2,3
Heç biri
3,4
2,4

186 İri sәnaye ölkәlәrindә müasir xarici ticarәtin inkişafını müәyyәn edәn parametrlәrdәn hansı yanlışdır?

•

firmaların stretegiyası vә rәqabәti
tәlәbin şәrtlәri
tәbii resurları
istehsal amillәri
yaxın vә uzaq xidmәt sahәlәri

187 İri sәnaye ölkәlәrindә müasir xarici ticarәtin inkişafını müәyyәn edәn parametrlәrә hansılar aiddir?1.
istehsal amillәri 2. tәlәbin şәrtlәri 3. yaxın vә üzrә xidmәt sahәlәri 4. firmaların strategiyası vә rәqabәti

•

3,4
hamısı
1,3
2,4
1,2

188 İri sәnaye ölkәlәrindә müasir xarici ticarәtin inkişafını müәyyәn edәn neçә mühüm parametr var?

•

7
5
4
3
6

189 Beynәlxalq ticarәt hәr hansı ölkәnin bazarına necә tәsir edir?

•

Bazarın formalaşmasına
Bazarı genişlәndirmәyә vә bazarın formalaşmasına
Bazarın inkişafına
Bazarın iflasına
Bazarın genişlәndirilmәsinә

190 XekserOil nәzәriyyәsi nәyi izah edir?

•

Ölkәlәrarası mübadilәni
Ölkәlәrarası xarici iqtisadi әlaqәlәri
Beynәlxalq ticarәtin әksәr qanunauyğunluqlarını
Xarici ticarәtin әhәmiyytәini
Malların idxal şәrtlәrini

191 Siyasi iqtisadın prinsipllәri әsәrinin müәlifi kimdir?

•

A.Smit
T.Man
D.Rikardo
C.S Mil
U.Staffor

192 Mübadilә hәr bir ölkә üçün vacibdir, hәr bir ölkә dә bu әmәliyyatda mütlәq üstünlük qazanır fikri kimә
aiddir?

•

A.de Mokreyten
T.Man
U.Stoffor
A.Smit
M.T.Posoşkov

193 Fritrederçilik siyasәti ilk dәfә hansı alim tәrәfindәn beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәsini әsaslandırarkәn
müәyyәn olunmuşdur?

•

A.de Mokreyten
T.Man
U.Stoffor
A.Smit
M.T.Posoşkov

194 Azad ticarәt siyasәtinin seçilmәsi vә ya proteksionizm hansı әsr üçün xarakter idi?

•

XXI әsr
XIX әsr
XVIII әsr
XVII әsr
XX әsr

195 Merkatalizm protensianist doktrinası әvәzinә hansı ideyanı meydana gәtirdi?

•

Ticarәt burjinaziyası
Açıq bazar
Azad ticarәt
Azad rәqabәt
Qapalı bazar

196 Merkantalistlәrin әn mәşhur nümayәndәlәrinә aid deyil:

•

M.T.Posoşkov
A.de Makretyen
T.Man
U.Staffor
C.Saks

197 Beynәlxalq ticarәt hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

xarici ticarәt, әmtәә strukturu, coğrafi struktur
әmtәә dövriyyәsi, әmtәә strukturu, coğrafi struktur
beynәlxalq ticarәt, әmtәә strukturu, coğrafi struktur
әmtәә dövriyәsi, әmtәә strukturu, birja strukturu
әmtәә dövriyyәsi, әmtәә strukturu, әmtәә birjası

198 Çoxtәrәfli xarici ticarәt fәaliyyәtinin әmtәә ixtisaslaşmasına aid deyil?

•

Maşın vә avadanlıqlar
Qida siyasәti
Xidmәt vә texnologiya
Xammal
Hazır mәhsul

199 Ümumdünya ticarәt tәşkilatların tәdqiqatına görә hәr il istehsalın 10% artmasına qarşı dünya ticarәti
neçә faiz artır?

•

30%
22%
16%
10%
25%

200 Hәr il dünyada istehsal olunan mәhsulların neçә faizi beynәlxalq ticarәt sistminә daxil olur?

•

40%
30%
25%
20%
35%

201 Dünyanın istәnilәn ölkәsinin iqtisadi müvәffәqiyyәti xarici ticarәtdәn aslıdır. Heç bir ölkә dünya iqtisadi
sistemindәn tәcrid olunmuş şәkildә sağlam iqtisadiyyat yarada bilmәz fikri kimә mәxsusdur?

•

A.de Mokretyen.
M.T.Posoşkov
U.Staffor
T. Man
C.Saks

202 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin neçә faizi xarici ticarәtin payına düşür?

•

95%
80%
70%
60%
90%

203 Xarici ticarәt beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hansı formasıdır?

•

Yeni yaranan
Inkişafdan qalmış
Mәnәvi vә әn çox inkişaf etmiş
Inkişafda olan
Geniş

204 Hansı illәrdә Singapur , Çili, Finlandiya, Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa region ixracın inkişaf tempinә görә
Asiyadan sonra ikinci yeri tuturdu?

•

2000ci illәr
80cı illәr
70ci illәr
60cı illәr
90cı illәr

205 Mübadilә hәr bir ölkә üçün vacibdir, hәr bir ölkә bu әmәliyyatda mütlәq üstünlük qazanır bu sözlәr kimә
aiddir

•

K.Makkondi
A.Smit
XekserOnlinSammuelson
D.Rikardoya
S.Keyns

206 Fritrederçilik siyasәtini ilk dәfә kim tәrәfindәn beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәsini әsaslandırarkәn
müәyyәn olunmuşdur

•

M.Q.Tososkov
D.Rikardo
T.Man
A.Smit
C.Saks

207 Azәrbaycan Rusiyadan әn çox hansı mәhsulları idxal edir

•

Neft mәhsulları
Yeyinti mallar
Meşә materialları
Elektrotexnika malları
Yanacaq mallar

208 2000ci ildә Azәrbaycanın ixrac mәhsullarının neçә faizi neft vә neft kimya mallarının payına düşür

•

32%
14,8%
30%
20%
40,8%

209 Azәrbaycanın xarici iqtisadi әlaqәlәrindә hansı әmtәәlәr böyük pay sahibidir

•

Mәdәni – mәişәt malları
Yeyintisәnaye malları
Meşә materialları
Yanacaq vә neft mәhsulları
Yeyinti malları

210 2000ci il statistikasına әsasәn Azәrbaycanın MDB –yә ixracatında hansı ölkәlәr üstünlük tәşkil etmişdi

•

Gürcüstan,İran,ABŞ
Türkiyә, İsveçrә, Yunanıstan
Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna
İran, Rusiya, ABŞ
İspaniya,İtaliya, İran

211 Azәrbaycana MDB ölkәlәrindәn idxalda hansı respublikalar böyük pay sahibidir

•

İran, Rusiya, Estoniya
Gürcüstan, Rusiya, İran
Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan
İran , Türkiyә,Turkmәnistan
ABŞ, Rusiya , İran

212 Azәrbaycan necәnçi ildәn başlayaraq xarici ticarәt әlaqәlәrindә müsbәt saldoya nail ola bildi

•

2001ci ildәn
1992ci ildәn
2010cu ildәn
1995ci ildә
2000ci ildәn

213 Dünya tәsnifatının әsasında duran aşağdakılardan hansını xarakterizә edir?1. әhalinin hәr nәfәrinә düşәn
gәlir 2. inflyasiya sәviyyәsi 3. xarici ticarәt balansı

•

Heç biri
1,3
2,3
1,2
Hamısı

214 ABŞ tәrәfindәn informasiya vasitәlәri vә işçi qrupları neçәnci illәrdә yaradırdı?
19982000
19941996

•

•

19921994
19901992
19961998

215 Azәrbaycan xarici iqtisadi әlaqәlәri bu tәşkilatlardan hansı ilә sıx bağlıdır

•

GUAM
MDB
NATO
Aİ
BMT

216 XXI әsrdә xarici iqtisadi әlaqәlәrdә olan inkişaf hansı nәzәriyyәyә әsaslanır

•

Daxili bazar
Qloballaşma
Dәhliz iqtisadiyyatı
Açıq qapı
Yeni guc

217 Ölkәnin mәnafe naminә, hәr bir ölkә onun üçün üstünlüyü olan mәhsul istehsalında ixtisaslaşmalıdır
fikri kimә mәxsusdur?

•

T.Man
A.de Mokreyten
XekşerOlin
D.Rikardo
C.Saks

218 Göstәrilәnlәrdәn hansılar Asiyanın dörd әjdaha adlandırılan ölkәlәrdi? 1. Cәnubi 2. Asiya 3. Tayvan 4.
Hnkonq 5. Singapur

•

Hamısı
1,3,4
2,3,4
1,2,3
1,2,4

219 1990cı illәrin әvvәlәrindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin dünya ticarәtindә xüsusi çәkisi neçә faiz tәşkil
edir?

•

19%
17%
16,3%
16%
18%

220 90cı illәrin ortasında hansı ölkә yenidәn liderliyi әlә aldı?

•

ABŞ
Italiya
Yaponiya
Almaniya
Ispaniya

221 Yeni sәnaye ölkәlәri! dedikdә aşağdakilardan hansı nәzәrdә tutulur?1. Sinqapur 2. Honkonq 3. Tayvan
Heç biri
1,3

•

2,3
1,2
Hamısı

222 8090cı illәrdә beynәlxalq rәqabәt liderliyinin hansı ölkәdә almışdır?

•

ABŞ
Italiya
Yaponiya
Almaniya
Ispaniya

223 Beynәlxalq ticarәtindә ABŞın rolunun azalması nә ilә bağlıdır?

•

Amerika istehsalının rәqabәt qabiliyyәtinin azalması ilә
Mәhsul istehsalının vә ixracının fәrqlәri ilә
Ölkәlәrarası xarici iqtisadi әlaqәlәrlә
Beynәlxalq ticarәtin әksәr qanunauyğunluqları ilә
Beynәlxalq bazarların genişlәndirilmәsi ilә

224 Qiymәtli kağızlarla әmәliyyatların nәhәng mәrkәzi haradır?

•

Lyukserburq
Syurix
NyuYork
London
Tokio

225 BrettobVuds sistemi neçә il ABŞın mәnafeyinә xidmәt edib?

•

30 il
26 il
21 il
25 il
27 il

226 BrettobVuds sistemi neçәnci ildә qeyrisabithalda oldu?

•

XX әsrdә
XX әsrin 60cı illәrinin axırı
XIX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 60ci illәrinin axırı 70ci illәrin әvvәlәrindә
XX әsrin 70ci illәrinin әvvәli

227 BrettobVuds sistemini qeyrisabit hala salan sәbә nә oldu?

•

Valyuta banklarından kredit götürmәk
Әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin yaradılması
Dünya bazarında baş verәn böhran
Valyuta banklarından kredit götürmәk
Yığım fondunun yaradılması

228 Beynәlxalq valyuta sisteminin tәkamülü neçәnci illәrdәn başlayır?

•

19231933
19141918
19431944
19431945
19181922

229 Beynәlxalq valyuta sistemi hansı mәrhәlәdә böyük uğur qazandı?

•

2,3
1
3
2
1,2,3

230 Beynәlxalq valyuta sisteminin birinci mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

XVIIXIX әsrәdәk
XIX әsrdәn I dünya müharibәsinәdәk
XVIIXVIII әsri
XIX әsrdәn II dünya müharibәsinәdәk
XVIIIXIX әsrәdәk

231 Beynәlxalq valyuta bazarının әn çox mühüm mәrkәzlәri harada yerlәşir?

•

Parisdә, Tokioda, İstanbulda
Parisdә, Moskvada, İstanbulda
Berlindә, İstanbulda, Belçikada
Londonda, Tokioda, NyuYork
Vaşinqtonda, Tokioda, NyuYork

232 İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatına neçә dövlәt üzvdür?

•

125
21
23
29
18

233 İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının igamәtgahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Nyuyork
Berlin
Moskva
Paris
Istanbul

234 Dönәrlilik rejimi baxımından bütünlükdә dönәrlilik neçә yerә ayrılır?

•

4
3
6
2
5

235 Bank köçürmәsi nәdir?

•

Sosialiqtisadi prosesin tәnzimlәnmәsidir
Veksellәrin köçürülmәsidir
Mәqsәdli pul әmanәtdir
Köçürmәnin alana müәyyәn mәblәği ödәmәklә bir bankın tapşırığı digәrinә verilir
Әhalinin әsas gәlir mәnbәyidir

236 Açıq hesab nәdir?
Dövlәtin mәnfәәtdir

•

•

Idxalatçının ixracatçıya dövrü olaraq ödәdiyi tәdiyәdir
Vәsaitin sәfәrbәrliyә alınmasıdır
Sosial müdafiә vә tәminat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Köçürmә vekselidir

237 Sәnәdli akkreditiv nәdir?

•

Bank әmәliyyatıdır
Dövlәtin mәnfәәtidir
Sosial müdafiә vә tәminat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Razılaşma olub , müştәrinin istәyi ilә bank ödәmә sәnәdlәrini üçüncü tәrәfә keçirir, yaxud onun xәrclәrinin yerini
doldurur
Alıcı vә satıcı arasında olan әlaqәduir

238 İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1968
1997
1996
1994
1961

239 Neçәnci ildә ticarәt vә tarif üzrә Baş Saziş tәşkilatı Ümumdünya ticarәt tәşkilatı (ÜTT) adını aldı?

•

1997
2000
1996
1992
1994

240 Ümumdünya ticarәt tәşkilatına yarandığı ilk anda neçә ölkә daxil olunmuşdur?

•

9
21
23
15
12

241 Neçәnci ildә Avropa valyuta sistemininyaradılması?

•

2000
1979
1992
1994
1976

242 Tәdiyyә balansı neçә bölmәdәn ibarәtdi?

•

7
3
6
5
4

243 Valyuta tәklifinin ölçüsü nә ilә müәyyәn edilir?

•

Ixrac hәcmi ilә, borclarla
Idxal hәcmi ilә borclarla
Pullarla

Veksellәrlә
Yalnız borclarla

244 Valyuta kursu valyuta vahidindә necә ifadә olunur?

•

Yalnız AVRO
AVRO,ABŞ dolları
SDR,AVRO
Yalnız SPR
AVRO, fundsterlinq

245 Tarixni valyuta kursunun neçә rejimi mövcud olmuşdur?

•

7
4
6
3
2

246 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi vәzifәlәrindәn biri:

•

Әhalinin әsas gәlir mәnbәyi olan әmәk haqqının indekslәşdirilmәsi
Xarici iqtisadi әlaqәlәri tәnzim edәn orqanların statusunun
Ölkәdә iqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması
Sosial müdafiә vә tәminat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
İqtisadi böhrandan çıxmaq yollarının hazırlanması

247 Xarici iqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi vәzifәlәrindәn biri:

•

sosial müdafiә vә tәminat sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
әhalinin әsas gәlir mәnbәyi olan әmәk haqqına indekslәşdirilәn
Ölkәdә iqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması
Valyuta gömrek tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirilmәsi
iqtisadi böhrandan qaçmaq yollarının hazırlanması

248 Valyuta fondu bunlardan hansıdır?

•

Köhnәlmiş istehsal fondlarının vә qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinin pulla ifadәsidir
Idxalixrac әmәliyyatları ilә mәşğul olan müәssisәlәrdә valyuta ilә yaradılan fonddur
Müәssisәnin xalis gәlirindәn yaradılan vә istehsalı inkişaf etdirmәk üçün istifadә olunan pul vәsaitidir
Kompensasiya xarakterli ödәnişlәrә sәrf olunan pul vәsaitidir
Xaricdәn daxil olan pul vә gәlir formasında pul vәsaitinin cәmidir

249 Beynәlxalq valyuta sistemi neçә mәrhәlәdәn keçmişdir?

•

3
6
2
4
5

250 Valyuta hәrfi mәnada nә demәkdir?

•

Bazarın tipidir
Bank әmәliyyatıdır
Qiymәt dәyәridir
Dövlәtin mәnfәәtidir
Vәsaitin sәfәrbәrliyә alınmasıdır

251 Valyuta mәhdudiyyәtinin digәr mahiyyәti nәdir?

•

Ixracatçı ölkәlәrin xarici valyuta gәlirlәrinin qarşısının alınması
Işçilәrin maddi tәlәbatının ödәnilmәsi
Ixracatçı ölkәlәrin xarici valyuta satışının lisenziyalaşdırılması
Hәrbi bazarların saxlanması
Büdcә xәrclәrinin mәhdudlaşdırılması

252 Maliyyә vә pulkredit siyasәti nәdir?

•

Hәrbi bazarların saxlanılması
Büdcә xәrclәrinin mәhdudlaşdırılması
Idxal gömrük rüsumlarının artırılması
Ixracatçı ölkәlәrin xarici valyuta gәlirlәrinin qarşısının alınması
Işçilәrin maddi tәlәbatının ödәnilmәsi

253 Valyuta mәhdudiyyәti nәdir?

•

İşçilәrin maddi tәlәbatının ödәnilmәsi
Idxal gömrük rüsumlarının artırılması
Ixracatçı ölkәlәrin xarici valyuta gәlirlәrinin qarşısının alınması
Büdcә xәrclәrinin mәhdudlaşdırılması
Hәrbi bazarların saxlanması

254 Defilyasiya siyasәti nә demәkdir?

•

Qeyri istehsal sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Idxal görmük rüsumlarının artırılması
Işçilәrin maddi tәlәbatının ödәnilmәsi
Büdcә xәrclәrinin mәhdudlaşdırılması
Hәrbi bazarların saxlanması

255 Qeyritarif mәhdudlaşdırmaları

•

Tәlәbi aşağı salır
Ixracı stimullaşdırır
İdxalı stimullaşdırır
İdxalı mәhdudlaşdırır
Rәqabәti artırır

256 Gömrük tariflәrinin tәtbiqinin mәnfi cәhәtlәrinә aiddir

•

Dövlәtin iqtisadi potensialını artırır
Daxili istehsalçıları xarici rәqabәtdәn qoruyur
İdxalı artırır
İxracı artırır
Әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәldir

257 Gömrük tariflәrinin tәtqiqinin müsbәt cәhәtlәri hansılardır

•

İxracı artırır
Dövlәtin iqtisadi potensialını artırır
Daxili istehsalçıları xarici rәqabәtdәn qoruyur
Әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәldir
İdxalı artırır

258 Gömrük tariflәrinin funksiyaları hansılardır
İdxal rüsumları

•

•

Dövlәt büdcәsinә gәlir gәtirmәk
Optimal gömrük rüsumları
Әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәltmәk
Çox tәrәfli danışıqlar

259 Beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsi metodları hansılardır

•

Valyuta bazarı
Dempinq
Alternativ
Spesifik
Qeyritarif

260 Gömrük rüsumlarının növlәrinә nәlәr aiddir

•

Valyuta
Qoşa sütunlu
Advalorem
Tәk sütunlu
Auksion

261 Bazar subyektlәrinin inhisar meylinin öyrәnilmәsinә nәlәr aiddir

•

Rәqabәt meyli
İndivual iqtisadi azadlıq
Rәqabәt azadlığı
Hüquqi bazanın adekvatlığı
Qiymәt üzrә karter razılaşmalarının mövcudluğu

262 Gömrük tarif sistemlәri hansılardır

•

Proteksionalizm
Avtonom tariflәr
Subsidiya
Dempinq
Antiinhisar

263 Beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsinin metodları hansılardır

•

Aksiz vergilәri
Qadağalar
Normativlәr
İnzibati metodlar
Tarif metodları

264 2000ci ildә Azәrbaycanın ixrac mәhsullarının neçә faizi neft vә neft kimya mallarının payına düşür

•

32%
30%
14,8%
20%
40,8%

265 Belorusiya Azәrbaycandan әn çox hansı növ mәhsulları idxal edir

•

Elektrotexnika malları
Yüngül sәnayesi malları
Yeyinti sәnayesi malları
Ağır sәnayesi malları

Yanacaq malları

266 Azәrbaycan Belorusiyadan әn çox hansı mәhsullar idxal edir

•

Mәişәt –sәnaye malları
Kәnd tәsәrrüfatı malları
Metallurgiya malları
Kimya malları
Sәnaye emalı malları

267 Xarici ticarәt dövriyyәsindә ikinci yeri hara tuturdu

•

Rusiya
Türkmәnistan
Gürcüstan
Belorusiya
Ukrayna

268 Xarici ticarәt dövriyyәsindә әsas yeri hara tuturdu

•

ABŞ
Gürcüstan
Türkmәnistan
Rusiya
Belorusiya

269 1992 ci ildә Azәrbaycanla keçmiş ittifaq respublikaları arasında ticarәt dövriyyәsi idxal üzrә neçә mlrd
rubl tәşkil etmişdir

•

89,0 mlrd rubl
85,0 mlrd rubl
83,5 mlrd rubl
84,0 mlrd rubl
90,0 mlrd rubl

270 1992ci ildә Azәrbaycanla keçmiş ittifaq respublikaları arasında ticarәt dövriyyәsi ixrac üzrә neçә
mlrd.rubl tәşkil edirdi

•

102,2 mlrd rubl
105,3 mlrd rubl
107,7 mlrd rubl
108,8 mlrd rubl
110,2 mlrd rubl

271 Tәdiyә balansına tәsir edәn amillәrdәn biri sәhvdir:

•

Iqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi
Iqtisadiyyatın tsiklli tәrәddüd etmәsi
Ölkәnin iqtisadi vә riyazi inkişafının qeyribәrabәrliyi
Xarici dövlәt xәrclәrinin artması
Әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin yaradılması

272 Tәdiyә balansına tәsir edәn amillәrdәn biri hansı variantda düzgün götәrilmişdir?

•

Işçilәrin maddi tәlәbatının ödәnilmәsi
Daxili mәnbә kimi yığım fondunun yaradılması
İqtisadiyyatın hәrbillәşdirilmәsi
Әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin yaradılması
Qeyriistehsal sahәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

273 Maliyyә mәrkәzlәrinin formalaşması hansı ölkәlәrdә özünü göstәrmişdir?

•

Lyuksemburqda, Londonda, Tokioda
Syurixdә, Tokioda, Lyuksenburqda
Singapur, Honkonqda, Panamada
Tokio, London, NyuYork
Sinqapurda, londonda, NyuYorkda

274 Qısa müddәtli kreditlәşmәnin ( sterlinq veksellәri) vә qızılla әmәliyyatların әnәnәvi mәrkәzi haradır?

•

Lyuksemrburq
Syurix
NyuYork
London
Tokio

275 Asiyada valyutamaliyyә әmәliyyatlarının әn böyük mәrkәzi haradır?

•

Frankfurt Mayn
Tokio
Syurix
NyuYork
Lyuksemrburq

276 Avroittifaqı üzvlәrinin valyutalarla әmәliyyatlar mәrkәzi haradır?

•

Frankfurt Mayn
Tokio
Syurix
NyuYork
Lyuksemburq

277 Avrovalyuta kredit mәrkәzi haradır?

•

Lyuksemburq
Syurix
NyuYork
London
Tokio

278 Londondan sonra qızılla әmәliyyatların ikinci mәrkәzi haradır?

•

Frankfurt Mayn
Tokio
Syurix
NyuYork
Lyuksemrburq

279 İttifaqın dağıldığı son ildә (1991ci) ölkәnin milli gәlirinin neçә % Azәrbaycan Respublikasının payına
düşür

•

1,5 %
1,6 %
1,9 %
1,8 %
1,7 %

280 Azәrbaycan Respublikasının xarici ticarәt –iqtisadi әlaqәlәrini şәrti olaraq neçә mәrhәlәyә bölmәk olar

•

7,8
5,6
3,4
1,2
6,7

281 Manat bu 2 MDB ölkәsinin milli valyutasıdır?

•

Rusiya, Ukrayna
Rusiya, Azәrbaycan
Ukrayna, Polşa
Azәrbaycan , Özbәkistan
Moldova, Belorusiya

282 Beynәlxalq valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Qeyrinağd hesablaşmaların yüksәk sәviyyәsi
Beynәlxalq faiz dәrәcәlәrinin özünәmәxsuluğu
Gecәgündüz әmәliyyatların aparılması
Coğrafi sәnәdlәrin olmaması
Pul köçürmәlәri

283 Beynәlxalq valyuta bazarının xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

Sair aktivlәr
Fövqәladә vәziyyәt
Valyuta banklarından kredit götürmәk
Coğrafi sәrhәdlәrin olmaması
Pul köçürmәlәri

284 Cari әmәliyyatlar balansına nәlәr aiddir?

•

Investisiyadan gәlirlәr , xidmәtlәr, fövqәladә vәziyyәt
Pul köçürmәlәr, gәlirlәr, xәrclәr
Fövqәladә vәziyyәt, xidmәtlәr, pul köçürmәlәr
Mallar , xidmәtlәr, investisiyadan gәlirlәr
Mallar, pul köçürmәlәri, investisiyalar

285 İqtisadi birliyә keçmәyin şәrtlәri hansılardır

•

Infiliyasiya
Ticarәt balansı
Sәrbәst iqtisadi zonalar
Vergi sisteminin uyğunlaşdırılması
Tәdiyyә balansı

286 Ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsi amillәri hansılardır

•

Ölkәnin coğrafi vәziyyәti
Dövlәt tәnzimlәnmәsi
Kapital ixracı
Yerli istehsalın kifayәt etmәsi
İnfiliyasiya

287 Lisenziyaların bölüşdürülmәsi üsullarına nә aiddir

•

Kvota
Veksel
Auksion

Bank
Sәhm

288 Qeyritarif mәhdudlaşdırmaları hansıdır

•

Alternativ
Advalorem
Kvotalar
Idxal gömrük rüsumları
Spesifik

289 Neçәnci ildәn sonra valyuta kursları öz yerini üzәn kurslara verdi?

•

1918
1922
1971
1976
1914

290 Qızıl standart sistemi neçәnci ildә lәğv edildi?

•

1944
1974
1976
1971
1925

291 Dördüncü beynәlxalq valyuta maliyyә sistemi başqa nә cür adlandırılırdı?

•

Qızıl devizli sistemi
Beynәlxalq valyuta sistemi
Yamayka sistemi
BrettobVuds sistemi
Paris sistemi

292 Yamayka sistemi valyuta sisteminin hansı mәrhәlәsi adlandırılırdı?

•

4 mәrhәlә
3 mәrhәlә
3 vә 4 mәrhәlә
1 mәrhәlә
2 mәrhәlә

293 Beynәlxalq valyutamaliyyә sisteminin dördüncü mәrhәlәsini başlanğıcı neçәnci ildә qoyuldu?

•

1973
1974
1976
1971
1967

294 Neçәnci illәrdә BrettobVuds sistemi praktik olaraq özünün mövcudluğunu dayandırdı?

•

19731974
19711976
19731976
19711974
19711973

295 Neçәnci illәrin iqtisadi böhranından sonra, demәk olar, bütün inkişaf etmiş ölkәlәr qızıl standartından
uzaqlaşdılar

•

20ci illәrin
40cı illәrin
30cu illәrin
60cı illәrin
50ci illәrin

296 Beynәlxalq valyuta bazarının әn mühüm mәrkәzlәri harada yerlәşir

•

Bütün cavablar doğrudur
NyuYorkda
Tokioda
Londonda
Frankfurt Maynda

297 Milli valyuta sistemi beynәlxalq hüquqi normalar nәzәrә alınmaqla nәyә әsaslanaraq formalasır

•

İnzibati metoda
Ödәniş balansı siyasәtinә
İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә
Milli qanunvericiliyә
Valyuta siyasәtinә

298 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә bir ölkәdәn digәrinә pulların hәrәkәti valyutaların mübadilәsi vә satışı hәr
şeydәn әvvәl kim tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

Amerika İnkişaf bankı
Milli bankı
Kommersiya bankı
Dünya bankı
Aqrar bank

299 Beynәlxalq hesablaşmalara tәsir edәn amillәr nәdir

•

Xarici ticarәt
Veksel
Valyuta qanunvericiliyi
Inkassa
Sәhm

300 Valyuta siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir

•

Iqtisadi tәhlükәsizlik
Tәdiyyә balansının tarazlaşdırılması
Xarici ticarәt siyasәti
Valyuta qanunvericiliyi
Dunya bazarında mal satışı

301 Valyuta nәzarәtinin istiqamәtlәri hansılardlr

•

Bütün cavablar doğrudur
Aksept kreditlәr
Valyuta әmәliyyatları üzrә uçot vә hesabların tamlığı
Kreditlәrin mәhdudlaşdırılması
Müxbir banklar

302 Valyuta siyasәtinin formaları hansılardır

•

İnkassa
BVF
İnfiliyasiya
Valyuta әmәliyyatlarının liberallaşdırılması
Akkreditiv

303 Ödәniş balansı nәzәriyyәlәrinә nәlәr aiddir

•

Merkantilizm
Marksizm
Fizokrat mәktәbi
Holland xәstәliyi
Leontyev tәzadları

304 Tәdiyyә balansının dövlәt tәnzimlәnmәsinin üsulları

•

İnvestisiya
Ticarәt balansı
Müsbәt qalıq
Mәnfi qalıq
Defiliyasiya

305 Tәdiyyә balansının müvazinatının pozulmasının iqtisadi nәticәlәri

•

İqtisadi böhran
Mәnfi qalıq
Devalivasiya
Kredit
Kapital axını

306 Tәdiyyә balansının әmәliyyatlarının әks olunduğu maddәlәr

•

Rezident
Debet
Kredit
Mülkü mallar ixracı
Muxtar

307 Ödәniş balansının tәrkib hissәlәri

•

Tәdiyyә balansının kәsiri
Tәlәb qiymәti
Tәklif qiymәti
Kapital vә maliyyә әmәliyyatları
Tәdiyyә balansının müvazinatı

308 Ödәniş balansının strukturu

•

Büdcә әmәliyyatları
Valyuta әmәliyyatları
Maliyyә әmәliyyatları
Texnoloji әmәliyyatları
Cari әmәliyyatları

309 Regional İnkişaf Banklarına nә aiddir

•

Beynәlxalq Valyuta fondu
Amerika İnkişaf bankı
Milli bankı

Kommersiya bankı
Aqrar bankı

310 Regional valyutakredit tәşkilatları hansılardır

•

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Çoxtәrәfli İnvestisiya Zәmanәt Agentliyi
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
Beynәlxalq maliiyә korporasiyası
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

311 Beynәlxalq maliyyә İnstitutları hansılardır

•

Valyuta fondu
Etibar fondu
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Neft fondu
Kreditlәşmә fondu

312 Qarşılıqlı pul tәlәblәrinin vә öhdәliklәrinin hökumәtlәrarası razılaşdırılması hansılardır

•

Valyuta möhdәkirliyi
Valyuta klirinqi
Valyuta siyasәti
Valyuta mәzәnnәsi
Valyuta nәzarәti

313 Azәrbaycanda xarici investisiyalar mәhz bu sahәyә yönәldilmişdir?

•

Inşaat
Yol infrastruktur sәnayesi
Yeyinti sәnaye
Yanacaq energtika
Sәnaye

314 Aşağdakılardan hansı doğrudur?

•

XİӘnin predmeti yalnız xidmәtlәrdir
Azәrbaycana cәlb olunmuş investisiyalardan 25% vergi tutulur
Ölkәyә yeni texnologiyanın gәtirilmәsihәmişә müştәrәkdir
Daxili investisiya siyasәti daxili investisiya mәnbәlәri hesabına müxtәlif mәqsәdlәrrә nail olunmasıdır
XİӘ dedikdә yalnız daxili ticarәt nәzәrdә tutulur

315 Nә vaxtdan özәllәşdirmә praktikaları orta vә Şәrqi Avropada tәtbiq olunmaqla başlandı?

•

XXI әsrin әvvәlәri
1945cil ildәn
I dünya müharibәsindәn sonra
XIX әsrin
XX әsrin 90ci illәri

316 Xarici investisiyaların cәlb edilmәsindә özәllәşdirmә praktikaları İngiltәrәdә neçәnci ildәn vә kimi
iqtidara gәlmәsi ilә sürәt qazandı?

•

Heç biri
1979 M.Tetçer
1998 Q.Braun
1991 U.Çörçil
2001 D.Kameron

317 Xarici investisiyanın cәlb edilmәsindә özәllәşdirmә praktikaları ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq edildi?

•

Ingiltәrә
Çili
Kanada
ABŞ
Çin

318 Dünyada xarici investisiyaların cәlb edilmәsi vә azad mebadilә mәqsәdilә yaradılan inzibati әrzi
vahidlәri necә adlanır?

•

Qarşılıqsız mübadilә bazarları
Pulsuz xidmәt zonaları
Ixracyönlü şәhәrlәr
Iqtisadi rayonlar
Azad iqtisadi zonalar

319 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri verilәnlәrdәn biri aid deyil?

•

Investisiya prosesinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi nail olmaq
Ixtisaslaşmış dövlәt investisiya layihәlәrinin hazırlanması
Yerli kadrların hazırlanması
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan vәsaitlәrin xәrclәnmәsinә nәzarәt
Müәssisәlәrә dövlәt tәrәfindәn qayğının göstәrilmәsi

320 Daxili investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә әsas amil nәdir?

•

Investisiyanın olması
Maliyyә mәnbәlәri
Banklar
Dövlәt siyasәti
Iqtisadiyyatın asıllığı

321 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәrinә hansıları aid etmәk olar 1. İnvestisiya prosesinin qeyri
mәrkәzlәşdirilmәsinә nail olmaq 2. İnvestisiyalara vergilәr tәtbiq etmәk 3. Investisiyaları yalnız banklara
yönәltmәk 4. Ixtisaslaşdırılmış dövlәt investisiya layihәlәrinin hazırlanması 5. Investisiya sahәsindә dövlәt
büdcәsindәn ayrılan vәsaitlәrin xәrclәrnmәsinә nәzarәtin artırılması

•

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

322 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdi nәdir?

•

Ölkәdә yüksәk vergiyә nail olmaq
Ölkәnin xarici investisiyadan asılı vәziyyәtә salmaq
Ölkәdә mәnfi saldoya nail olmaq
Ölkәdә investisiya mühitinin әlverişli şәlkә salınması
Ölkәdә nağdsız hesablaşmalara nail olmaq

323 Dövlәt investisiya siyasәtini hansı sәnәdlәr müәyyәnlәşdirir?

•

Qanunvericilik
Hamısı ilә
Müqavilә
Ekspertiza
Heç biri ilә

324 Ölkәmizdә investisiyaların maliyyәlәşmә mәnbәlәri hansı sәnәdlә tәsdiq olunur?

•

Ekspertizanın son sәnәdi
Standart üzrә sәnәd
Qanunvericilik sәnәdi
Maliyyә sәnәdi
Sertifikat sәnәdi

325 Azәrbaycanın Xİәdә beynәlxalq ticarәtә inteqrasiyası hansı dövrdәn başlanır?

•

1897
1992
1964
1983
1901

326 Bütün dünya ölkәlәrinin planlı iqtisadiyyatı hansı sistem yaratmışdır?

•

Dünya bazar sistemini
Dünya tәbii ehtiyatlar sistemini
Dünya әmәk resursları sistemini
Dünya tәsәrrüfat sistemi
Dünya bank sistemini

327 Beynәlxalq sәviyyәdә bütün münasibәtlәr nә ilә tәnzimlәnir?

•

Fizikiiqtisadi metodlar
Dövlәt orqanları
Beynәlxalq qanunlar vә normalar
Firmalar vә tәşkilatlar
Kompleks metodlar

328 Qanuna әsasәn özәllәşdirmәni hansı orqan tәnzimlәtir?

•

Torpaq vә xәritәçәkmә
Statistika komitәsi
Nazırlәr kabineti
Iqtisadi inkişaf nazirliyi
Dövlәt әmlakını idarә edәn orqan

329 İcarә haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә sәrәncam qәbul edildi?

•

1994
1998
1992
1995
1993

330 Özәllәşdirmә obyektlәri hansılardır?

•

Xarici hüquqi vә fiziki şәxslәr
Müәssisә vә tәşkilatlar
Dövlәt mülkiyyәtindә olan bütün müәssisә vә әmlak
Hüquqi şәxslәr , xarici hüquqivә fiziki şәxslәr
Yalnız hüquqi vә fiziki şәxslәr

331 Özәllәşdirmәnin hüquqi tәminatının tәşkil edәn ilk sәnәd neçәnci ildә tәsdiq olunmaşdur?
1992

•

1998
1994
1996
1993

332 Azәrbaycanda özәllәşdirmә sisteminin qanunvericilik bazasının startı neçәnci ili әhatә edir?

•

1991
1996
1994
1993
1992

333 Azәrbaycanda özәllәşdirmә sisteminin qanunvericilik bazasının formalaşmasına neçәnci ildәn
başlamışdır?

•

1991
1992
1993
1996
1994

334 Xarici investisiya siyasәti dedikdә vә nәzәrdә tutulur:

•

Bazarın tipi
Uzunmüddәtli beynәlxalq kapital qoyuluşları sahәsindә görülәn tәdbirlәr
Dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsini daim artırmaq siyasәti
Xarici mühitin vәziyyәti
Investisiya mühiti vә siyasәti

335 İnvestisiya bazarının obyektlәrinә aid deyil?

•

Mәqsәdli pul әmanәtlәri
Paylar, sәhmlәr
Әsas fondlar vә dövriyyә vәsaiti
Qiymәtli kağızlar bazarı
Bazarın tipi

336 H.Çeneri ölkәlәrin iqtisadiyyatının investisiya ilә tәminatınına dövrünü neçә mәrhәlәyә bölüb?

•

4 mәrhәlәyә
6 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
3 mәrhәlәyә
5 mәrhәlәyә

337 Yığım qıtlığının aradan qaldırılması problemini neçәnci әsrdә P. Rouzenteyn_radon qaldırmışdır?

•

XIX әsrin sonunda
XX әsrin 60cı illәrindә
XIX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 40cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә

338 Yığım qıtlığının aradan qaldırılması problemlәrini hansı alim qaldırmışdır?
A.Smit
R.Vernon
H.Çeneri

•

S.Haymeri
P.RouzensteynRadon

339 İnkişafa yardım nәzәriyyәsinin neçә modeli formalaşmışdır?

•

6 modeli
4 modeli
3 modeli
9 modeli
2 modeli

340 Ölkәlәrin iqtisadiyyatının maliyyә resurslarına böyük ehtiyacları olduğunu sübuta yetirәn iqtisadçılar
kimlәrdir?

•

S.Haymeri vә R.Vernonu
R.Kouzu vә S. Kuznets
S.Haymeri vә R. Kouzu
S.Kuznets vә K.Kurixana
R.Kouzu vә S. Kuznets

341 Xarici investisiyaların hәcminin artması әvvәlki illәrә nisbәtdә neçә % tәşkil etmişdir?

•

80% vә 82%
21% vә 68%
52% vә 78%
21% vә 49%
70% vә 78%

342 Neçәnci ildә Azәrbaycanda xarici investisiyaların hәcmi artdı?

•

2003
2007
2002
2005
2010

343 Maliyyә sistemindә klassik qızıl standartının bәrqәrar olması neçәnci illәri әhatә edir?

•

19451970
18701914
19451971
19141945
18701971

344 Neoklassik nәzәriyyә hansı alimlәrin nәzәri görüşlәri әsasında formalaşmışdır?

•

A.Smit vә B.Olin
C.S.Milli vә A.Smit
D.Rikardonun vә C.S.Mill
A.Smit vә D.Rikardonun
E.Hekşer vә B.Olin

345 әnәnәvi nәzәriyyәlәrә hansı nәzәriyyәlәri aid etmәk mümkündür?

•

Neoklassik, marksist, neokeyns
Neoklassik marksist
Neokeyns, marksist
Neoklassik, neokeyns
Marksist

346 Ölkәlәr beynәlxalq ticarәtә daha çox fikir versәlәr, çox fayda götürәrlәr fikrini kim söylәmişdir?

•

B.Olin
A.Smit
C.S.Millin
D.Rikardo
E.Hekşer

347 İnvestisiyalar maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

5
3
4
6
2

348 TMK nәzәriyyәsinin tәrәfdarları kimlәr olmuşdur?

•

K.Marks, R.Vernonu, R.Vernonu
A.Smit, S.Haymeri, R.Vernonu
R.Kouzu, K.Marks, A.Smit
S.Haymeri, R.Kouzu, A.Smit
S.Haymeri, R.Vernonu, R.Kouzu

349 TMK nәzәriyyәsinin fәaliyyәti neçәnci әsrdә sürәtlә artmağa başlayır?

•

XX әsrin II yarısında
XXI әsrin ortalarında
XIX әsrin I yarısında
XX әsrin I yarısında
XX әsrin әvvәllәrindә

350 Marksist nәzәriyyәsi hansı alimlәrin nәzәri görüşlәri әsasında formalaşmışdır?

•

B.Olin vә K.Marks
A.Smit vә B.Olin
A.Smit vә K.Marks
E.Hekşer vә D.Rikardo
K.Marks

351 Byenәlxalq ticarәt vasitәsi ilә ayrıayrı ölkәlәr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı da inkişaf edәr fikri kimә
mәxsusudur ?

•

A.Smit
E.Hekşerә
B.Olinә
R.Nurksenә
D.Rikardoya

352 İnvestisiyalar hansı formada hәyata keçirilir?

•

Birbaşa vә portfel
Yalnız dolayı
Yalnız portfel
Dolayı vә portfel
Birbaşa vә dolayı

353 İnvestisiyalar neçә formada hәyata keçirilir?

•

10
7
2
5
6

354 İnvestisiya hansı mәqsәdi daşıyır?

•

Valyuta banklarından kredit götürmәk
Özәllәşdirmәni sürәtlәndirmәk
Ölkәnin gәlir vә xәrclәrini hәll etmәk
Gәlir vә ya sosial sәmәrә әldә etmәk
Yalnız gәlir әldә etmәk

355 Investisiya nәdir?

•

Sosialiqtisadi prosesin tәnzimlәnmәsi
Iqtisadi vә sosial sәmәrә әldә etmәkdәn ötrü müxtәlif obyektivlәrә qoyulan pul, qiymәtli kağızlar, intellektual
mülkiyyәt obyektlәri vә s.
Istehsalın genişlәndirilmәsi
Bazarın tipidir
Dövlәt büdcәsinin gәlir hissәsinin daimi artırmaq siyasәtidir

356 Real investisiyanın mahiyyәti nәdir?

•

Vәsaitin mәnimsәnilmәsidir
Müәyyәn birmәhsulun istehsalına yatırılan investisiyala
Işçilәrin maddi tәlәbatın ödәyir
Elmi vә texniki tәrәqinin inkişafına tәsir göstәrir
Sәhm, istiqraz kimi qiymәtli kağızlara yatırılan investisiyalar

357 Maliyyә investisiyalarının mahiyyәti nәdir?

•

Paylar sәhmlәrdir
Vәsaitdir
Qiymәtli kağızlar bazarıdır
Sәhm, istiqraz kimi qiymәtli kağızlara yatırılan investisiyalardır
Pul köçürmәsidir

358 Mahiyyәtinә görә investisiyalar hansı sırada düzgün göstәrilmişdir?

•

Maliyyә, real, dolayı
Yalnız intellektual
Dolayı
Maliyyә, real, birbaşa
Real, dolayı, intellektual

359 Investisiyalar mahiyyәtinә görә neçә qrupa bölünürlәr

•

10
2
3
5
8

360 Dünya ölkәlәrindә istifadә edilәn vergi sistemi nәdir
Lisenziya
Kvota

•

Әlavә dәyәr vergisi
Mәnfәәt vergisi
Mütәrәqqi

361 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsinin iqtisadi metodları

•

Preferensial rüsumlar
Fiksal rüsumlar
Әlavә dәyәr vergisi
Tranzit rüsumlar
Himayәdarlıq rüsumlar

362 İdxalı mәhdudlaşdıran mürtәce tәdbirlәr

•

Aksizlәr
Barter
Residentlәrin öz vasitәlәri hesabına idxal
Kreditlә idxal
Kompensasiyalı vә ya ekvivalent idxal

363 Dövlәtin xarici ticarәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır

•

Barter әmәliyyatları
Konsiqnasiya yolu ilә ixrac
Tәkrar ixrac
İxrac fәaliyyәti
Sәrhәdyanı ticarәt

364 Embarqo nәdir

•

İdxalın stimullaşdırılması
Hәr hansı әmtәәnin ölkәyә gәtirilmәsinә qadağa
İdxal vә ixrac zamanı tarif güzәştlәri
Xarici ticarәtdәn alınan vergi
Antidempinq rüsumları

365 Hәr hansı bir әmtәәnin , elmitexniki informasiyanın ölkәdәn aparılmasına vә ya ölkәyә gәtirilmәsinә
qadağa qoyulması necә adlanır

•

Kvota
Subsidiya
Embarqo
Dempinq
Lisenziyalaşma

366 Ticarәt saldosu necә hesablanır

•

İdxalı tәnzimlәyәn tәşkilat
İdxal vә ixracın fәrqi
İdxal vә ixrac edilәn xidmәtin nisbәti
İdxal vә ixrac edilәn valyutanın nisbәti
İxracı tәnzimlәyәn tәşkilat

367 Advalor gömrük rüsumu nәdir
Kompensasiya rüsumları
Antidempinq rüsumları
Xüsusi rüsumlar
Mal vasitәlәrinә görә müәyyәn edilәn gömrük rüsumu

•

•

Malların gömrük dәyәrinә görә faizlә hesablanması

368 Xarcici ticarәtin tәnzimlәnmәsi vasitәlәri hansılardır

•

Kredit faizlәri
İnfrastruktur
Gömrük rüsumları
Yarmarka sistemi
Gәlir vergisi

369 Proteksionalizm siyasәtinә hansılar aid deyildir

•

Kvota
Lisenziyalaşdırma
Qeyritarif tәnzimlәnmәsi
Tarif tәnzimlәnmәsi
İdxalın stimullaşdırılması

370 Proteksionalizm siyasәtinin tәdbirlәrinә aid olanı göstәrin

•

Birbaşa vergilәr
Әlavә dәyәr vergisi
İdxalın mәhdudlaşdırılması
Dempinq
Tarif tәnzimlәnmәsi

371 Xarici ticarәt siyasәtinin vasitәlәri hansılardır

•

Miqdar nәzarәti
Tarif kvotaları
Asılılıq
Müstәqillik
Valyuta siyasәti

372 Xarici ticarәt siyasәtinin әsas formaları nәdir

•

Azad ticarәt
Valyuta mәzәnnәsi
Tarif kvotası
Ticarәt müharibәlәri
Azad ticarәt zonası

373 Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin zәruriliyi nәdir

•

Dolayı vergi
Daxili bazarın artırılması
İxracın artırılması
İdxalın artırılması
Vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

374 Beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinin istiqamәtlәri hansılardır

•

F.Xayek
M.Caks
F.Engels
K.Mars
XekşerOnlin – Sammeulson

375 Azәrbaycanın xarici ticarәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri hansılardır

•

İnzibati vasitәlәr
Azad ticarәt siyasәti
Dövlәt suverenliyi
Dövlәt tәnzimlәnmәsi
İqtisadi vasitәlәr

376 Xarici ticarәt siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir

•

Xarici yardım siyasәti
Ölkәnin coğrafi vәziyyәti
Elmitexniki inqilab
Valyuta mәzәnnәsini artırmaq
Büdcәyә gәlir gәtirmәk

377 Xarici iqtisadi siyasәtin әsas istiqamәtlәri

•

Proteksionizm siyasәti
Ödәniş balansı siyasәti
Kadr siyasәti
Valyuta siyasәti
Gömrük siyasәti

378 Beynәlxalq ticarәtin xüsusiyyәtlәri

•

İnhisar sәviyyәsinin yüksәk olması
Gәlirin yüksәk olması
Valyuta mәzәnnәsinin yüksәk olması
Qiymәtin yüksәk olması
İnfilyasiyanın yüksәk olması

379 Beynәlxalq ticarәtdә zidiyyәtlәrin әmәlә gәlmәsinin sәbәblәri nәdir

•

Leontyev tәzadları
Mәrkәzlәşdirmә
Beynәlmillәşdirmә
Qloballaşma
Merkantalizm

380 Qeyrineft sektoru üzrә ixracda xüsusi çәkisinә görә I yerdә hansı sәnaye sahәsi durur?

•

Qara metallurgiya
Metallurgiya
Kimya sәnayesi
İKT
Aqrar sәnaye

381 Qara metallurgiya sahәsindә ixrac üzrә әsasm tәrәfdaş ölkәlәr hansılardır?

•

Özbәkistan, İtaliya
Türkiyә, B.Ә.Ә
İran, Çin
Rusiya, Qazaxıstan , Türkmәnistan, B.Britaniya
Polşa,Ukrayna, İran

382 Ölkәnin әlvan metallurgiya sahәsindә ixrac üzrә әsas tәrәfdaş ölkәlәr hansılardır?
B.Britaniya , Rusiya
Rusiya, Qazaxıstan
Azәrbaycan,B.Britaniya,B.Ә.Ә

•

Qazaxıstan, Türkmәnistan
İran, Çin, Türkiyә

383 Qeyrineft sektorunun prioritet sahәlәrinә aid deyil?

•

Informasiya texnologiyası
Nәqliyyat
Kәnd tәsәrrüfatı
Sәnaye
Neftqaz hasilatı

384 Aqralizinq ASC әsasәn hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

•

Yoxsulluğun azaldılması mәqsәdilә
Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi mәqsәdilә
Irihәcmli neft gәlirinin yarada bilәcәyitendensiyaların qarşısını almaq mәqsәdilә
Aqrar bölmәnin müasir texnika ilә tәchizatının ümumillәşdirilmәsi mәqsәdilә
Infrastruktur sahәlәrin geniş miqyaslı inkişafı üçün

385 MDB ölkәlәri arasında Azәrbaycanla әn çox ticarәt dövriyyәsinә malik olan ölkә hansıdır?

•

Almaniya
İtaliya
Rusiya Federasiyası
Türkiyә
Moldova

386 Hazırki şәraitdә Azәrbaycanın neft ixracının yüksәmәsindә aşağıdaki әsas mәsәlәlәr prioritet tәşkil edir?

•

Kimya kompleksinә xidmәt edәn infrastruktur modernlәşdirilmәsi.
Dövlәtin investisiya resurslarından metallurgiyada sәmәrәli istifadә edilmәsi
Aqrotexservis xidmәtlәri şәbәkәsinin yaradılmasının tәkmillәşdirilmәsi
Irihәcmli neft gәlirlәrinin yarada bilәcәyi mәnfi tendensiyaların qarşısının alınması
Vergi dәrәcәlәrinin optimal hәddәdәn azaldılması

387 Ölkәdә inflyasiya sәviyyәsinin gözlәnilәn hәddәn yüksәk olmasının әsas sәbәbi hansıdır?

•

Iqtisadiyyata yönәldilәn investisiya strukturunun tәkmili
Dövrüyyәdә olan pul kütlәsi hәcminin azalması
Idxal mallarının ucuzlaşması
Dünya bazarlarında xam neftin qiymәtinin artması
Idxalixrac әmәliyytlarında inhisarçılığa qarşı mübarizә

388 Azәrbaycanın neft vә qaz gәlirlәrindәn istifadәnin prioritetlәrinә aid deyil?

•

Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin güclәnmәsi
“Insan kapitalının” inkişafı
Yoxsulluğun azaldılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Infrastruktur sahәlәrinin genişmiqyaslı inkişafı
Gәlilәrin qızıla dәyişdirilmәsi

389 BakıTbilisiCeyhan neft kәmәri neçәnci ildәn istifadә verilib?

•

2009
2007
2004
2006
2003

390 Rusiya Azәrbaycanın qeyrineft sektoru üzrә ixracında neçә faiz paya malikdir?

•

92%
8,7%
45%
81%
28%

391 Respublikadan MDB ölkәlәrinәәsaәsn hansı mәhsullar ixrac edilir?

•

Quru nәqliyyat vasitәlәri
Elektrik maşınları vә avadanlıqlar
Dәnli bitkilәr
Neft vә onalrın emal mәhsilulları
Avadanlıqlar vә mexaniki qurğular

392 Ölkәnin ümumi ixracında neft vә neft mәhsulları neçә faiz paya malikdir? (2007ci il üzrә)

•

76%
45%
81%
28%
92%

393 Azәrbaycanın qeyritarif sektoru üzrә ixracında xüsusi çәkisinin görә birinci yerdә duran ölkә hansıdır?

•

İran
Almaniya
Rusiya Federasiyası
Türkiyә
Ukrayna

394 MDB ölkәlәrindәn Azәrbaycana daha çox hansı mәhsullar idxal edilmişdir?

•

Gәmi, qayıqlar vә digәr vasitәlәr
Neft vә onların emalı mәhsulları
Heyvan vә bitki mәnşәli piylәr vә yağlar
Butun minerallar
Elektrik maşımları, avadanlıqlar, dәnli bitkilәr

395 Xarici ticarәt dövriyyasindә ixracın xüsusi çәkisinin yüksәldilmәsindә hansı amilin rolu böyükdür?

•

Aqrar sәnaye
Yüngül sәnaye
Neft amili
İKT
Metallurgiya

396 Müasir dövrdә Azәrbaycanın xarici ticarәt fәaliyyәtinin spesefik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Yerli istehsalın çox keçmiş sovet standartlarında olması
Ölkәnin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması
Neft idxalçısı olması
Coğrafi mövqe
Zәngin tәbii sәrvәtlәrә malik olması

397 Dövlәtin iqtisadi siyasәtindә sәnayenin inkişaf prioritetlәrinә aid deyil:

•

Aqrar böhranın madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi

Sәnayenin qeyrineft sektorunun inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Investisiya mәnbәlәrinin vә resursların müәyyәnlәşdirilmәsi
Dünyada mövcud olan elmitexniki innovasiya proseslәrinә qoşulması
Güzәştli büdcә vәsaiti hesabına sәnayenin inkişafının dәstәklәnmәsi

398 Hökümәtin iqtisadi siyasәtindә aqrar bölmәdә inkişaf prioritetlәri necә müәyyәnlәşir?

•

Istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn qurulması
Vergi vә gömrük siyahısının tәkmillәşdirilmәsi
Ixracyönümlü istehsalların yaradılmasının tәviqi
Kәnd tәsәrrüfatında suvarma vә meliorasiya tәminatının bәrpası
Güzәştli büdcә vәsaiti hesabına sәnayenin inkişafının dәstәklәnmәsi

399 İxrac potensialının tәnzimlәnmәsindә başlıca mәqsәdi:

•

İxrac olunan әmtәәlәrdә әmәk tutumunun artırılması
Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının tәmini
Dünya tәsәrrüfatı ilә sәmәrәli inteqrasiya şәraiti yaratma
ARda malların istehsal vә istehlak strukturunda mütәrәqqi dәyişikliklәr üçün şәrait yaratmaq
Azәrbaycan Respublikasında idxalın әmtәә strukturunun sәmәrәlәşdirmәk

400 Hökümәtin iqtisadi siyasәtindә aqrar bölmәnin inkişafı prioritetlәrinә aid deyil

•

Aqrar bölmәnin maliyyә vәziyyәtinin
Aqrar bölmәnin
Torpaq vә su ehtiyatı
Kәnd tәsәrrüfatı
Ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması

401 Azәrbaycan nefti әn çox hansı nәqliyyat vasitәsilә nәql edilir?

•

Avtomabil nәqliyyatı
Hava nәqliyyatı
Çay nәqliyyatı
Dәniz nәqliyyatı
Dәniz vә boru

402 Respublikamızın dövlәt sәrhәdinin buraxılış mәntәqәlәrindәn kiçirilәn malların yoxlanmasında bir
pәncәrә prinsipi neçәnci ildәn tәtbiq edilir?

•

2005
2007
2006
2009
2008

403 Gömrük tarifi haqqında Azәrbaycan respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

29 iyun 1996
13 avqust 1992
10 iyun 2007
20 iyun 1995
13 avqust 1997

404 İxrac potensialının tәnzimlәnmәsindә hansı amil xüsusi әhәmiyyәtә malikdir?

•

Torpaq mәcәllәsi
Gömrük qanunvericiliyi
Vergi qanunverciliyi

Gömrük mәcәllәsi
Mülki mәcәllә

405 İxrac gömrük rüsumlarının dәrәcәli vә onalrın tәtbiq olunduğu malların siyahısı hansı orqan tәrәfindәn
müәyyәn olunur?

•

Nazirlәr Kabineti
İcra Hakimiyyәti
Milli Mәclis
İİN
Bәlәdiyyә

406 İxracat vergisi haqqında ARnın Qanununda ixracat vergisinin dәrәcәsi neçә faiz qeyd edilmişdir?

•

45%
50%
20%
70%
75%

407 Kompensasiya rüsunları hansı hallarda tәtbiq edilir?

•

Idxal olunan malların qiymәti ixrac olunduğu ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli aşağı olduqca
Belә bir idxal yerli istehlakçılara ziyan vurduqda
Bu mal istisma edilmәdikdә
Idxal olunan malların qiymәti ixrac olduğu ölkәdәki real dәyәrindәn xeyli aşağı olduqca vә ARda onların
istehsalının tәşkilinә maneçilik törәdildikdә
AR gömrük әrazisinә gәtirilәn malların istehsalı vә ya zamanı birbaşa vә dolayı susidiyalardan istifadә olunduqda

408 İxracat vergisi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu Neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

•

27 mart 2007
28 mart 1995
10 iyun 1997
26 oktyabr 2004
20 iyun 1995

409 İxrac nәzәriyyәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә vaxt qәbul edilib?

•

27 mart 2007
10 iyun 1997
26 oktyabr 2004
20 iyun 1995
1 fevral 2007

410 Kontyev effekti hansı nәzәriyyә әsasında formalaşmışdır?

•

“Merkantilizm”
“mütlәq üstünlüklәr”
“HenşerOlin”
“Müqayisәli üstünlüklәr”
“Gözәgörünmәz әl”

411 Statistik mәlumatlara görә Azәrbaycana hansı mәqsәdlә gәlmәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Turizm
Müalicә
Istirahәt, әylәncә
Işgüzar

Şәxsi

412 Mövsümünә görә Azәrbaycana sәyahәtlәrin әn fәal dövrü?

•

Qış
Payız
Yay
Yaz
Yanvar mart

413 Mövsümünә görә Aәzrbaycana sәyahәtlәrin әn zәif gәlmә dövrü?

•

Yanvarmart
Payız
Mayiyun
Yaz
Apreliyun

414 Abşeron rayonu üzrә turizmin әsas mәnbәyi:

•

Meşә su müalicә müәssisәsi
Zәngin baludologiya resursları, dәniz sahili çimәrlik resursları
Aqrar turizm üçün imkanlar
Rәngarәng landşaft vә mülayim iqlim
Әl işlәri yaradıcılığı – misgәrlik,xalça,ağac mәmulatları

415 Lәnkәran rayonu üzrә turizmin әsas mәnbәyi?

•

Nabran istirahәt zonası
Quru subtropik iqlim
Dәnizkәnarı Nabran istirahәt zonası
11 iqlim qurşağında 7sinә malik olması, Lәnkәran ovalığı, Talış dağlar
Gürcüstanla birlәşәn beynәlxalq turizmin marşurutu

416 GәncәQazax rayonun әsas turizm mәnbәyi?

•

Meşә su müalicә müәssisә
Gürcüstanla birlәşәn beynәlxalq turizm marşrutu
Naftalan istirahәtmüalicә kompleksi
Zәngin baludologiya resursları
Nabran istirahәt zonası

417 ŞәkiZaqatala rayonunun әsas turizm mәnbәyi ?

•

Naftalan istirahәtmüalicә kompleksi
Quru subtropik iqlim
11 iqlim qurşağıında 7nә malik olması
Rәngarәng landşaft vә mülayim iqlim, Gürcüstanla birlәşәn beynәlxalq turizm marşrutu
Meşә su müalicә müәssisәsi

418 Aran rayonunun әsas turizm mәnbәyi?

•

Müalicәvi duz mәdәnlәri
Gürcüstanla birlәşәn beynәlxalq turizm marşrutu
Quru subtropik iqlim, Gürcüstan , Türkiyә, İranla birlәşәn nәqliyyat yolu
Rusiya ilә birlәşdirәn avtomobil vә dәmir yolu dәlilizi
Nabran istirahәt zonası

419 QubaXaçmaz rayonunun әsas turizm mәnbәyi?

•

Aqrar turizm üçün imkanlar
Müalicә әhәmiyyәtli mineral sular
Naftalan istirahәtmüalicә kompleksi
Meşәsu müalicә müәssisәsi
Müxtәlif iqlim şәraiti, dәnizkәnarı Nabran istirahәt zonası

420 Turizm haqqıında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1996cı il 27 iyul
1998ci il 12 mart
2003cü il 14 iyul
2001ci il 11 aprel
1999cu il 27 iyul

421 Azәrbaycan Turizm Şürasının әsas mәqsәdi:

•

Yeni iş yerlәrinin açıması, dövlәtin gәlirlәrinin artırılması
Turistlәrin istirahәt, yerdәyişmә azadlığı tәmin etmәk
Müxtәlif sahәlәrin mәhsullarının istehlakçısı olan xarici turistlәrin Azәrbaycana marağının artırılması ilә turizmi
inkişafı etdirmәk
Dövlәt vә özәl tәşkilatlar, xüsusilә turagentliklәr vә mehmanxanalar arasında әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi
vasitәsilә turizmin inkişafı
Әtrafı mühitin qorunması

422 Aşağdakılardan hansı milli turizm sәnayesinin inkişafı sahәsindә meydana çıxan ekzogen xarakterli
problemlәrә aiddir?

•

Milli turizmin spesefik problemlәri
Ixtisaslı kadrların çatışmazlığı
Qlobal problemlәr
Qeyriiqtisadi xarakterli problemlәr
Ümumiqtisadi problemlәr

423 Aşağdakılardan hansı turizmin inkişafının daxili problemlәrinә aiddir?

•

Epidemiyalar
Birja böhranları
Qlobal problemlәr
Qeyriiqtisadi xarakterli problemlәr
Ölkәlәrarası hәrәkәt sәrbәstliyi problemi

424 Makroiqtisadi problemlәrә hansılar aiddir?

•

Dövlәt idarәetmә orqanalrında maliyyә çatışmazlığı
Ixtisaslı kadrların çatışmamazlığı
Xarici tәrәfdaşların әdalәtsizliyi
Yerli turizm mәhsulunun aşağı keyfiyyәti
Turizm resurlarının mühafizәsi

425 Ölkә turizminin spesefik problemlәronә aid deyil :

•

Turizm firmalarının istiqamәtinin dәyişkәnliyi
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin qeyriobyektivliyi
Turizm resurlarının mühafizәsi ilә әlaqәli problemlәr
Yerli turizm mәhsullunun aşağı keyfiyyәti
Dövlәt idarәetmә orqanlarında maliyyә çatışmazlığı

426 Türizmin ölkәdә tәdqiqi vә proqnozlaşdırılması neçә sәviyyәsini әhatә edri?
6

•

4
3
2
5

427 Ölkәdә turizmin tәdqiqi vә proqnozlaşdırılmasında makrosәviyyә hansı amillәri özündә birlәşdirir?

•

Dövlәtin turizm sahәsindә regional siyasәtinin tәhlili
Sürәtin cari vәziyyәti
Regionda turizm sәnayesinin cari vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Ölkә üzrә turizm sahәsindә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, dövlәt siyasәtinin vә xarici amillәrin turizmin
inkişafına tәsiri
Daxili imkanlardan istifadә sәviyyәsi

428 Metasәviyyә nәyi öyrәdir7

•

Ölkә özrә ümumi iqtisadi vәziyyәtin tәhlilini
Ölklәrin regionlarında turizm sәnayesinin vәziyyәti vә potensial imkanlarınә
Daxili imkanlardan istifadә sәviyyәsini
Xarici amillәrin şirkәtin fәaliyyәtinә tәsirlәrini
Dövlәt siyasәtinin turizmin inkişafına tәsirini

429 Aşağdakılardan hansı kәnd turizmi vә ekoturizm sahәsindә olan problemlәrә aiddir?

•

Turizm obyektlәrinә aparan yolların yararsız vәziyyәtdә olması
Turizm marşurutun inkişaf etdirlmәsi
Reklam işinin aşağı sәviyyәsi
Bu sahәdә qanunvericilik bazasının olmaması
Diyarşünaslıq hәrәkatının aşağı sәviyyәsi

430 Azәrbaycanda turizm sәnayesinin dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn әsas orqan hansıdır?

•

Nazirlәr Kabineti
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
İdman vә Gәnclәr Nazirliyi
Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Mәclis

431 Milli turzm hansı amillәri әhatә edir?

•

Beynәlxalq turist mübadilәsini
Daxili vә çıxış turizmini
Fәrdi vә qrup turizmi
Kurort vә mәdәni turizmi
Daxili vә gәlmә turizmi

432 Kommersiya turizmi nәdir?

•

Turist sәyahәti haqqında qәrar turist tәrәfindәn deyil , müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn verilir
Turist tәrәfindәn ödәnişli әsaslarla keçirilәn turizmdir
Vasitәçisiz turizm növüdür
Etnik mәsәlәlәrlә әlaqәli olan turizmdir
Kurort vә mәdәni turizmin sintezidir

433 Turizm infrastrukturunun nәqliyyat sektoru üzrә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir?
Ölkә әrazisindә turizm zonalarının inkişafı üçün şәraitin tәmin edilmәsi
Turizm marşurutları üzrә mәlumat bankının yaradılması
Tariximәdәni abidәlәrin reyestrinin hazırlanması

•

•

Turizm әhәmiyyәtli yerlәrә aparan yolların müәyyәnlәşmәsi
Turistlәr üçün mәlumat lövhәlәrin yerlәşdirilmәsi

434 Yeni turistlәrin cәlb olunması üçün turizm bazarında hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir?

•

Turizm resurslarının qiymәtlәndirilmәsi
Turizm sahәsindә sahibkarlığın inkişafına şәrait yaradılması
Muzeylәrin, parkların, piyada gәzinti marşurutlarının yaradılması
Ölkә әrazisindә turizm zonalarının inkişafı üçün şәraitin tәmin edilmәsi
Gәlәn turistlәrә sorğu , habelә reklam vә marketinq xidmәti göstәrmәk

435 Beynәlxalq turizmin asılı olduğu faktorlardan biri

•

Nәqliyyat
Sosial vәziyyәt
Elmitexniki
Mәdәni
Siyasi

436 Turizmin inkişafına tәsir faktorlarından biri:

•

Mәdәni inkişaf
Sosial inkişafı
Milli gәlirin artması
Iqtisadi inkişaf
Ailәnin gәliri

437 Hansı halda ölkә daha çox gәlir әldә edir?

•

Malların baha satdıqda
Ixracı genişlәndirdikdә
Texnika tәdbiqini genişlәndirdikdә
İstehsalı genişlәndirdikdә
Yeni mal istehsal etdikdә

438 Ölkә hansı halda daha çox xәrclәr edir?

•

Idxal genişlәndikdә
Rәqabәt genişlәndikdә
Istehsal aşağı düşdükdә
Yeni mal istehsal etdikdә
Mal bolluğu aşağı olduqda

439 Beynәlxalq turizmin mahiyyәti:

•

Yeniliklәrin yayılması
Insanların müәyyәn mәqsәd üçün yerdәyişmәsi
Tarixi әnәnәlәrlә vә tarixi keçmişlә tanışlıq
Insanların hәrәkәt etmәsi
Insanların istirahәti

440 dünya iqtisadiyyatında turiznin rolu

•

Işgüzarlığı artırma
Münasibәtlәri genişlәndirmәk
Sağlamlığı qorumaq
Istehsalı inkişaf etdirmәk
Yeniliklәri yaymaq

441 Beynәlxlaq turizm tәşkilatının yaranma tarixi?

•

1975
1960
1955
1950
1970

442 turizmin genişlәnmәsinә mәnfi tәsir göstәrәn faktorlardan biri

•

Ölkәnin coğrafi quruluşu
Turizm mәhsullarının çatımamazlığı
Nәqliyyat xidmәtinin tәlәbdәn geri qalması
Dövlәtlәrarası soyuq müharibәlәrin dәrinlәşmәsi
Sosial vәziyyәtin aşağı olması

443 Azәrbaycanda turizmin inkişafının әsas istiqamәtlәrindәn biri:

•

Yeni kadrların hazırlanması
Turizmdә idarәçilik sisteminin yenidәn qurulamsı
Turizmi infrastrukturunun inkişafı
Turizm istehsalının genişlәndirilmәsi
Turizm müәssisәlәrinin avadanlıqlaşdırlaması

444 Qloballaşan turizmin әsas mexanizmindәn biri

•

Turizm istehsalı
BVF
TMŞlәr
Iqtisadi tәşkilatlar
Ekoloji tarazlıq

445 Hәr bir ölkәdә turizmin inkişafı nәdәn istifadә edilmәsinin genişlәndirir?

•

Idarәçilik sistemindәn
Yerli işçi qüvvәsindәn
Kәnd tәsәrrüfatından
Istehsaldan
Avadanlıqdan

446 Sәmәrәli işlәmәyәn turizm şirkәti öz strategiyasını hәyata keçirmәk üçün hansı varintdan istifadә etmәyә
çalışır?

•

Kapital sәrfini artırmaq
Idarәetmәni tәkmillәşdirmәk
Turizm istehsalını genişlәndirmәk
Maddi texniki bazarı inkişaf etdirmәk
Digәr şirkәtlәrlә әlaqәyә girmәinteqrasiya etmәk

447 Turist sәrfinә gedәn hәr hansı bir şәxs hәmin ölkәnin nәyi hesab olunur?

•

Hәmin ölkәnin istehlakçısı
Müvәqqәti yaşayan
Miqrasiya olunan
Vәtәndaşı
Sahibkarı

448 Turizmin tәsniflәşdirilmәsi neçә istiqamәtdә mövcuddur?

•

7 istiqamәtdә
12 istiqamәtdә
11 istiqamәtdә
5 istiqamәt
3 istiqamәtdә

449 Avropa birliyinә daxil olan regional tәşkilatlar hansılardır

•

Gömrük birliyi
Avropa Kömür vә Polad birliyi
Avropa Komissiyası
Avropa Parlamenti
Avropa kapital qoyuluşu bankı

450 Avropa birliyinin idarәetmә orqanları hansılardır

•

Birgә enerji siyasәti
Gömrük birliyi
Sәrbәst iqtisadi zona
Avropa Komissiyası
Birgә nәqliyyat siyasәti

451 Avropa birliyinin tәşkilati strukturu hansılardır

•

Vergi siyasәti
Gömrük siyasәti
Vahid Avropa Aktı
Maliyyә orqanları
Birgә kәnd tәsәrrüfatı siyasәti

452 Avropa Birliyinin iqtisadi siyasәtinin uyğunlaşdırılmasına nә aiddir

•

istehsal amillәri
rәqabәt siyasәti
büdcә siyasәti
kadr siyasәti
ekoloji siyasәt

453 Avropa Birliyinin kәnd tәsәrrüfatı bölmәlәrindә tәtbiq edilәn qiymәt növlәri hansılardır

•

subsidiya
rәqabәt qiymәti
pәrakәndә satış qiymәti
inhisar qiymәti
hәdәf qiymәti

454 Avropa Birliyinin iqtisadi birliyi

•

sosial siyasәt
advalorem
valyuta mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsi
xarici yardım siyasәti
divident

455 Avropa Birliyinin Funksiyaları
valyuta tәnzimlәnmәsi
keyfiyyәt vә standartlaşdırma
Avropa valyuta sisteminin qüvvәyә minimәsi

•

•

azad vә әdalәtli rәqabәtin yaranması
ATZrin yaradılması

456 Gürcüstan, Ukrayna, Özbәkistan, Maldova (GUÖM) tәşkilat strukturu

•

ÜTT
Milli әlaqәlәndiricilәr komitәsi
Daxili İşlәr naziri
BMT inkişaf proqrammı
Xammal ixracı

457 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının tәşkilati strukturu

•

rәqabәt
qeyritarif tәnzimlәnmәsi
Baş Şura
tariflәrin aşağı salınması
proteksionizm

458 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına daxil olmağın şәrtlәri

•

sosial inkişaf
konyunktura siyasәti
iqtisadi inkişaf sәviyyәsi
xarici ticarәt siyasәti
qanunvericilik bazasının uyğunlaşdırılması

459 ÜTTyә daxil olduqdan sonra qarşıya çıxan problemlәr

•

fiksal siyasәt
әlverişli gömrük rejimi
daha әlverişli şәrait rejiminin tәtbiqi
qeyritarif metodlardan imtina edilmәsi
vahd hüquqi mәkandan istifadә

460 Beynәlxalq regional ticarәt blokları

•

Avropa Şurası
Avropa İttifaqı
Ticarәt vә Triflәrin Baş Sazişi
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәrlәr Tәşkilatı

461 Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar

•

MDB
BMT
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı
ÜTT

462 Azәrbaycan Respublikasında valyuta tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn dövlәr orqanı

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Az.Respublikası Milli Bankı
Dövlәt Vergi
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi

463 Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyәn regional tәşkilatlar

•

İqtisadi әmәkdaşlıq
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
Dünya Bankı
BMT
Beynәlxalq Valyuta Fondu

464 Beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәri tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar

•

GÜAM
Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
NATO
MDB

465 Azәrbaycan Avroasiya mәkanında hansı regional qruplaşmada iştirak edir

•

Dünya Bankı
OPEK
ÜTT
İqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
BMT

466 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının vәzifәlәri

•

iqtisadi tәdbirlәr
inzibati tәdbirlәrin artırılması
gömrük rüsumlarının artırılması
bütün әmtәәlәrә tarif güzәştlәri
ticarәtdә iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi

467 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının әsas funksiyaları

•

dövlәt alışı
çoxtәrәfli ticarәt sazişlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
proteksionizm
azad ticarәt siyasәti
dempinq

468 QATT nәdir

•

beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәri tәnzimlәyәn tәşkilat
işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәtini tәnzimlәyәn tәşkilat
ixracı tәnzimlәyәn tәşkilat
idxalı tәnzimlәyәn tәşkilat
beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrini tәnzimlәyәn tәşkilat

469 Ölkәlәrarası tarif vә ticarәt üzrә baş saziş hansıdır

•

QATT
NATO
BMT
GÜAM
MDB

470 әsrin Müqavilәsi dә bu günki günә gәdәr neft şirkәtlәri ilә neçә neft sazişi imzalanıb?
22

•

•

15
18
16
21

471 Azәrbaycanda neft vә qaz sәnayesinin yüksәk dinamik inkişaf mәrhәlәsi neçәnci ildә başlamışdır?

•

1965
1986
1975
1969
1976

472 1980cı ildә neft qurğusunun inşası başlanıb?

•

Dәdә Qorqud
Katalitik riforminq
Neftin kokslaşdırılması
Katalitik krevinq
ELOUAVT6

473 Azәrbaycanda ilk neft quyusu harada qazılmışdır?

•

Sabunçu
Bibiheybәt
Pirallahı
Şubran
Binәqәdi

474 Bakıda ilk neft kәmәri nә vaxt inşa edilib

•

1878ci il
1980ci il
1960ci il
1912ci il
1970ci il

475 Bakıda inşa edilәn ilk neft boru kәmәrinin uzunluğu nә qәdәr olub?

•

14km
22km
10km
12km
20km

476 Xәzәr dәnizindә birinci istismara verilәn neft yatağı hamsıdır?

•

Atәşgah
Azәr
“Günәşli”
Neft daşları
Çıraq

477 әsrin müqavilәsi adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nә vaxt imzalanıb?
1990cı il 15 sentyabr
1993cü il 12 oktyabr
1999cu il 29 sentyabr
1991ci il 5 sentyabr

•

•

1994cü il 20 sentyabr

478 әsrin müqavilәsi adlandırılan saziş hansı yataqların istismarını nәzәrdә turu?

•

Atәşgah vә “Neft Daşları”
“Neft Daşları” vә Günәşli
Azәri vә Atәşgah
Azәri,Çıraq,Günәşli
Azәri vә Çıraq

479 Hazırda Azәrbaycanda hasil edilәn neftin hansı hissәsi dәnizdәn çıxarılır?

•

55%
52%
67%
33%
45%

480 Hazırda AzәriÇıraqGünәşli üzrә HPB sazişindәn әn çox paya malik şirkәt hansıdır?

•

Statoil
ENİ
LUKoyl
BP
NİKO

481 Hazırda әsrin Müqavilәsi sazişindә operator şirkәt hansıdır?

•

Statoil
BP
Tota
LUKoyl
Niko

482 әsrin Müqavilәsi sazişi üzrә çıxarılan ilkin neft hansı kәmәrlә xarici bazarlara çıxarılıb?

•

BakıTbilisi
BakıTbilisi ceyhan
BakıSupsa
BakıNovorossiysk
BakıCeyhan

483 Texniki baxımdan dünya miqyasında әn iri terminal hansıdır?

•

Kulevi
Dübәndi
Azәrtrans
Supsa
Sәngәcal

484 Aşağdakı ölkәlәrdәn hansını tәmsil edәn neft şirkәti әsrin Müqavilәsi sazişindә iştirak etmәyib?

•

Italiya
ABŞ
Rusiya
Turkiyә
Azәrbaycan

485 Hazırda әsrin Müqavilәsi sazişi üzrә fәaliyyәt göstәrәn konsorsiumdә şirkәtlәrin birlikdә payı daha çox
olan ölkәlәr hansılardır?

•

Norveç
ABŞ
Rusiya
Türkiyә
Azәrbaycan

486 BakıSupsa neft kәmәri hansı ölkәlәrin әrazisindәn keçir?

•

Azәrbaycan vә ABŞ
Azәrbaycan vә Qazaxıstan
Azәrbaycan vә Rusiya
Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan vә Türkiyә

487 bakıSupsa neft boru kәmәri hansı terminaldan başlayır?

•

Kulevi
Supsa
Azәrtrans
Dübәndi
Sәngәcal

488 bakıTbilisi Ceyhanәsas ixrac neft boru kәmәrinin tәmәli nә vaxt qoyulub?

•

1994cü il 15 sentyabr
1998ci il 5 noyabr
2002ci il 18 sentyabr
1999ci il 18 oktyabr
2000ci il 22 senyabr

489 Azәrbaycan әrazisindә hansı ölkәlәrin neft tranzit olaraq nәql edilir?

•

Qazaxıstan vә Türkmәnistan
Türkmәnistan
Gürcüstan
Rusiya
Türkiyә

490 Azәrbaycanda neft sәnayesinin әn böyük müәssisәsi hansıdır?

•

“Azәrneftkombinat”
Azәrneftkimya
Azәrneft
SOCAR
Azәrneft

491 BakıTbilisi Ceyhan әsas ixrac boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindәn keçәn hissәsi neçә kilometirdir?

•

443km
248 km
513km
652km
1076km

492 BakıTbilisi Ceyhan әsas ixrac boru kәmәri layihәsi nin әn böyük sәhmdarı hansı olub?

•

Statoil
LUKoyl
ARDNŞ
NİKO
BP

493 20092011ci illәrdә әsrin Müqavilәsi sazişi çәrçivәsindә әldә edilәn mәnfәәt nefti dövlәtlә şirkәtlәr
arasında hansı proporsiyada bölünür?

•

40:20
80:20
60:20
80:40
60:30

494 Dövlәt Neft Fondunun büdcәsi nә qәdәr müddәt üçün tәsdiq edilir?

•

1 ay
1 il
10 il
1 gün
1 hәftә

495 әsrin Müqavilәsi HPB sazişi imzalanarkәn neçә ölkә konsorsiumun iştirakıçısı olub?

•

10
12
4
6
8

496 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı әsrin Müqavilәsi adlandırılan hasılatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkәn
konsorsiuma daxil olub, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur?

•

Statoil
LUKoyl
ENİ
BP
ARDNŞ

497 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı әsrin Müqavilәsi adlandırılan hasılatın pay bölgüsü sazişi imzalanarkәn
konsorsiuma daxil olmayıb, lakin hazırda konsorsiumun üzvüdür?

•

Statoil
BP
LUKoyl
ENİ
ARDNŞ

498 Azәrbaycanda nef thasilatı vә emalı hәcminә görә nә vaxt dünyada birinci yerdә olub?

•

1891ci ildә
1868ci ildә
1991ci ildә
1899cu ildә
1994cü ildә

499 Neft emalı nәdir?

•

Neftin istehsalı
Neftin tәmizlәnmәsi
Neftin çıxarılması
Neftin mexaniki qatışıqlardan tәmizlәnib distillә vasitәsilә lazımi fraksiyalara ayrılması
Neftin fraksiyalara ayrılması

500 Hazırda Azәrbaycanda quru әrazilәrdә olan yataqlardan nә qәdәr neft hasil edilir?

•

33%
52%
67%
45%
71%

501 1950ci ildәn sonrakı dövrdә Azәrbaycanda neft hasilatının әn aşağı sәviyyәsi hansı illәrdә qeydә alınır?

•

2000ci il
1970ci il
1960ci il
1990cı il
1980cı il

502 Bakı neft sәnayesindә әsas hәrakata tәkan verәn şәxs kim olmuşdur?

•

H.Әliyev
Әbülfәz Elçibәy
Musa Nağıyev
Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Ş.Әsәdullayev

503 Azәrbaycanda neft neçәnci әsrdәn sәnaye xarakter almışdır?

•

XIX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrdә
XIX әsrdә
XIX әsrin ortalarında

504 әsrin Müqavilәsi HPB sazişi imzalanarkın neçә xarici şirkәt konsorsiomun iştirakçısıolub?

•

16
13
8
18
21

505 Yeni neft strategiyasının müәllifi kim olmuşdur?

•

Musa nağıyev
Mәmmәdәmin Rәsulzadә
Әbülfәz Elçibәy
Heydәr Әliyev
Ilham Әliyev

506 İstanbul bәyannamәsi hansı dövlәtlәr arasında imzalanmışdır?
Azәrbaycan vә Türkmәnistan
Azәrbaycan, Türkiyә vә gürcüstan
Azәrbaycan vә Türkiyә

•

•

Azәrbaycan, Türkiyә, Gürcüstan, Qazaxıstan vә Türkmәnistan
Azәrbaycan vә Qazaxıstan

507 Azәrbaycan neft sәnayesinin inkişaf tarixi neçә mәrhәlәyә bölünür.

•

6
4
3
2
5

508 Neft yataqlarının axtarışı vә kәyfiyyatı işlәrindә daha geniş tәtbiq edilәn üsul hansıdır?

•

Geofiziki vә geoloji
Geokimyavi
Geoloji
Geofiziki
Hidrogeloji

509 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansılarını tәmsil edәn neft şirkәtlәri әsrin Müqavilәsi sazişini imzalayıblar , lakin
hazırda konsosiumda yoxdur?

•

Azәrbaycan
Rusiya
Norveç
ABŞ
Türkiyә

510 Dövlәt Neft Fondu hansı dövlәt tәsilatının qarşısında hesabat verir vә mәsuliyyәt daşıyır?

•

Dövlәt Neft Fondunun cari işçilәri
Dövlәt Neft Fondunun İcraçı direktoru
Müşahidә Şurası
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
Dövlәt Neft Fondunun üzvlәri

511 Aşağdakılardan hansı Dövlәt Neft Fondunun icraçı direktorunun sәlahiyyәtinә daxil deyil?

•

Fondun üzvlәrini seçmәk
Fondun vәsaitinin idarә edilmәsi
Fondu tәmsil etmәk
Dövlәt neft Fondunun vәsaitinin formalaşması vә xәrclәnmә üzәrindә ümumi nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Fondun çari işini tәşkil etmәk

512 Azәrbaycanın xarici neft şirkәtlәri ilә imzalandığı pay bölgüsü sazişi hansıdır?

•

AzәriÇıraqGünәşli
“Әsrin müqavilәsi”
“Şahdәniz”
“İstanbul bәyannamәsi”
BakıTbilisiCeyhan

513 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin әn uzun hissәsi hansı ölkәnin әrazisinә düşür?

•

Azәrbaycan
Qazaxıstan
Türkiyә
Gürcüstan
Türkmәnistan

514 Azәrbaycan әrazisindәn hansı ölkәlәrә neft tranzit olaraq nәql edilir?

•

Rusiya vә Gürcüstan
Türkiyә vә Qazaxıstan
Qazaxıstan vә Türkәnistan
Türkiyә vә Rusiya
Gürcüstan , Türkmәnistan

515 Hazırda dünyanın әn çox neft istehlak edәn ölkәlәri hansılardır?

•

Rusiya vә Gürcüstan
ABŞ vә Rusiya
ABŞ vә Yaponiya
Azәrbaycan vә Türkiyә
Qazaxıstan vә Rusiya

516 Azәrbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır?

•

“Azәrineft”
“Azәrilayt”
SOCAR
Azәrneft
ARDNŞ

517 әsrin Müqavilәsi sazişi özrә çıraqlı platformasından ilk neft vә neft çıxarılır?

•

2002ci il 22 oktyabr
1997ci il 12 noyabr
1994cu il 24 sentyabr
1991ci il 5 sentyabr
2001ci il 12 noyabr

518 1940ci ildә SSRİdә daxil edilәn neftin nә qәdәr hissәsi Azәrbaycanın payına düşür?

•

1/ 2 hissәsi
1/4 hissәsi
3/4 hissәsi
1/3 hissәsi
2/3 hissәsi

519 Ölkәlәrin arasında iqtisadi münasibәtlәr neçә qrupa bölünür?

•

1
4
2
5
3

520 AİZ uzun tarixi dövrü әrzindә hansı mrәhәlәdn keçmişdir?

•

Proqamlaşdırma
Liberallaşma
Fomalaşma
Qloballaşma
Diferensiallaşma

521 Neçәnci illәrdә AİZda әmtәәlәrin emalına icarә verilirdi?
1999cı ildә

•

XX әsrin 50ci illәrindә
1996cı il
XX әsrda
XX әsrin 60cı illәrindә

522 Azad iqtisadi zonalardan әmtәәnin ixrac edilmәsi üçün hansı şәrtlәr tәdbiq edildi?

•

ümumi
nisbi
әlverişsiz
әlverişli
güzәştli

523 Alıcı tapanadәk zonalar mәhsulları necә anbarlaşdırırdı?

•

Pul vasitәsi ilә
Xüsusi әmәliyyatla
Vergisiz
Vergi ilә
Ödәmәlәr vasitәsilә

524 AİZ әvvәllәr necә adlandırılmışdır?

•

“Qanuni zonalar”
“Azad limanlar”
“Sәrbәst zonalar”
“Sәrbәst limanlar”
“İqtisadi zonalar”

525 AİZdә üstünlük tәşkil edәn nәdir?

•

Әmtәәnin bölüşmәsi
Әmtәәnin saxlanması
Әmtәәnin texnologiyası
Әmtәәnin emalı
Әmtәәnin qablaşdırılması

526 Azad liman hansı siyasәt nәticәsindә lәğv edilmişdir?

•

Әlverişli siyasәt
Sosial siyasәt
Iqtisadi siyasәt
Protexsionizm siyasәti
Sәrbәst siyasәt

527 AİZnın әsasını aşağıdakı amiilәrdәn hansıları qoymuşdur? 1.P.Hall 2.Q.Şmoller 3.S.Hash 4.A.Oyken
5.M.Veder 6.S.Butler

•

3,5,6
2,4,5
1,3,6
1,2
4,6

528 Böyük Britaniyanın neçә rayonu böhran vәziyyәtindәn çıxarılmışdır?

•

40
30
25

15
35

529 AİZ inkişafının yeni mәrhәlәsi neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1960
1952
1980
1963
1977

530 2000ci ilin әvvәlindә dünyada neçә mindәn çox AİZ qeydә alınmışdır?

•

500000dәn
90000dәn
10000dәn
5000dәn
4000dәn

531 Ekspertlәrin hesablanmalarına görә AİZ vasitәsilә dünya mal dövriyyәsinin neçә %i reallaşmışdır?

•

98%
37%
15%
100%
30%

532 Azad iqtisadi zonalarda çıxarılan mәhsulların dәyәri hazırda neçә dollar tәşkil edir?

•

1000 $
50 min $
500 $
1315 milyard $
2025 $

533 әn qәdim vә әn iri AİZ haradadır?

•

Brüssüldә
NyuYork
Ottavada
Vaşinqtonda
Kolndә

534 AİZdә Kioto konvensiyası nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

Heç biri
1969cu il oktyabr
1980cı il martda
1973cü ilin mayında
1998ci il iyulda

535 Müxtәlif ölkәlәrarası AİZın yaradılmasına neçә mәqsәdlә nail omaq olar?

•

7
3
5
2
9

536 Hansı әraziyә AİZ deyilir?

•

geniş güzәştlәri olana
Әlverişli gözәştlәr tәtbiq olunana
Güzәştlәr tәtbiq olunmayana
Spesefik güzәşt tәtbiq olana
әlverişsiz güzәştlәr tәtbiq olunana

537 Azad iqtisadi zonaların yaradılmasına neçә aid edilir?

•

14
4
5
7
10

538 Hansı ölkәlәrin AİZda müvәffәqiyyәt ilә iş aparılır? 1.Meksika 2.Yamayka 3.Mavrikiya 4.Qana
5.Argentina

•

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

539 İEOÖ üçün AİZ yaratmağda әsas mәqsәd nәdir?

•

Heç biri
Emaledici sәnaye sahәlәri yaratmaq
Yerli xammal ehtiyatlarını çoxaltmaq
Ölkәnin daha perspektivli tәsәrrüfat sahәlәrinә iri xarici transmilli korporasiyaların investisiyalarını cәlb etmәkdir
Hamısı

540 AİZnin neçә tipi var?

•

9
5
10
8
2

541 AİZnın hansı tiplәri var?

•

Konkret vә xüsusi
Әrazi vә funksional
Konkret vә xüsusi
Diaqanal vә qeyrixәtti
Xәtti vә ölçülü

542 AİZin neçә növü var

•

8
1
5
4
6

543 AİZın növlәri aşağdakı variantlardan hansında düzgün verilmişdir?

•

Dioqanal, servis, beynәlxalq, xüsusi, konkret , әrazi
Funksional, texniki, ticarәt , cәtti
Sәnaye, әrazi, kompleks, xüsusi, ticarәt, konkret
Ticarәt, sәnaye, beynәlxalq, ETT, servis kompleks
Düzgün variant yoxdur

544 AİZın neçә forması var ?

•

20
14
15
10
17

545 Ticarәt zonası eçen aşağdacverilәn variantlardan hansı uyğundur?

•

Hamısı
Bond anbarları
Azad limanlar
Azad gömrük zonaları
Azad ticrәt mikrozonaları

546 Sәnaye istehsal zonası neçә zona hesab edilir?

•

Heç biri
“Beşinci nәsil”
“Birinci nәsil”
“İkinci nәsil”
“Üçüncü nәsil”

547 Sәnaye istehsalı hansı bazar yönümünә istiqamәtllәnәn istehsala üstünlük verilir?

•

Әlavә
Xarici
Daxili
Daxili vә xarici
Әsas vә xüsusi

548 Hazırda beynәlxalq zona yaradılmasında hansı ölkәlәr fәal rol oynayır?

•

Heç biri
Ukrayna vә Belarus
Çexiya vә Macarıstan
Polşa vә Slovakiya
Hamısı

549 Elmitexniki inkişaf zonasının hansı nümünәlәri vardır?

•

Düzgün variant yoxdur
Spesefik vә xüsusi
Texniki vә iqtisadi
Texnopolis vә texnopark
Ümumi vә xüsusi

550 AİZin servis növündә servis ingiliscә hansı mәnanı verir?
“daşınma”
“güzәşt”
“danışmaq”

•

•

“xidmәt”
“göstәriş”

551 Servis zonasına aşağdakılardan hansı aiddir?

•

Düzgün variant yoxdur
Ekoporklar
Vergi qanunları
Offoşorlar
Hamısı doğrudur

552 Dünyada әn mәşhur vә böyük texnika parkı olan silikon velli harada yerlәşir?

•

Italiyada
Koreyada
ABŞda
Almaniyada
Fransada

553 ABŞda texnika parkından neçә zona mövcuddur?

•

64
80
32
15
70

554 Yaponiyada nә qәdәr texnopolis yaradılmışdır?

•

26
40
38
30
20

555 әn çox mәşhur olan bank üzrә frank zonasının yaradılması hansı ölkәdә olmuşdur?

•

Hamısında
Bәhreyn vә manilada
Singapurda
Honkoqda
Karib dәnizi adalarında

556 İEOÖdә yerlәşәn fank zonaları başqa cür necә adlanır?

•

“frankbağlaşma”
“offşorrejim”
“frankmәrkәz”
“offşormәrkәzi”
“frankrejim”

557 Offşor bağlaşma vasitәsilә xarici ölkә bank başqa bir ölkәyә , yaxud da ölkә subyektinә nә verir?

•

Pul ödәmәsi
Birbaşa susidiyalar
Vergi
Kredit
Valyuta mәzәnnәsi

558 AİZda neçә әsas stimullara vә güzәştlәrә diqqәt yetirilir?

•

5
8
10
4
14

559 AİZın hansı stimulları var?

•

Iqtisadi
Vergi
Kredit
Maliyyә
Siyasi

560 AİZın güzәştlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Inzibati
Hamısı
Vergi
Xarici ticarәt
Heç biri

561 Offşor termini ingiliscә hansı sözdәn götürülmüşdür?

•

Heç biri
“ofsory”
“offshore”
“offshor”
“offhare”

562 Offshore ingiliscә mәnası nә demәkdir?

•

Hamısı
Sahillәrә yaxın
Sahillәrin artması
Sahillәrdәn kәnar
Heç biri

563 Bütün offşorlar neçә böyük tipә böyünür?

•

5
2
4
3
7

564 Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәr

•

ÖzbәkistanTürkmәnistan
RusiyaUkrayna
TürkiyәYunanıstan
İranPakistan
AzәrbaycanMoldova

565 Beynәlxalq turizm dünya ixracının neçә faizini tәşkil edir
6080%

•

910%
1015%
78%
2030%

566 Beynәlxalq turizm ümumi mәhsul istehsalına görә hansı istehsal sahәlәrini qabaqlamışdır

•

Kimya
qara metallurgiya
kәnd tәsәrrüfat
neft vә qaz
neft vә avtomobil

567 2002ci ildә beynәlxalq turistlәrin sayı neçә milyona çatmışdır

•

820 milyona
920 milyona
520 milyona
715 milyona
100 milyona

568 ÜTT proqnozlaşdırma görә 2020ci ildә beyәlxalq turistlәrin sayı neçә milyon nәfәr olacaqdır

•

2010 milyon
2000 milyon
1800 milyon
1602 milyon
1680 milyon

569 ÜTT proqnozlaşdırma görә 2020ci ildә beynәlxalq turizmdәn alınan gәlirlәrin miqdarı neçә milyard
dollar olacaqdır

•

2000 milyard dollar
3000 milyard dollar
4000 milyard dollar
5000 milyard dollar
2050 milyard dollar

570 Bir nәfәr xarici turistә yüksәk sәviyyәdә xidmәt göstәrmәk üçün neçә nәfәr iş yeri lazımdır

•

8 nәfәr
5 nәfәr
4 nәfәr
10 nәfәr
3 nәfәr

571 Dünya üzrә beynәlxalq turizm sahәsindә neçә min iş yeri fәaliyyәt göstәrir

•

100 min
300 min
400 min
500 min
200 min

572 Dünya üzrә ümummilli mәhsulun neçә faizi ixracatın payına düşür

•

100%
80 %
10%

20%
30 %

573 Dünya üzrә ümumi mәhsulun neçә faizi beynәlxalq turizmin payına düşür

•

8%
20 %
30 %
50 %
10 %

574 Dünyada әmәkqabiliyyәtli әhalinin neçә faizi turizm sәnayesindә onunla bağlı sahәlәrindә mәşğuldur

•

8,5 %
9,2 %
10 %
8,1 %
7,5 %

575 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham әliyev neçәnci ili Turizm ili elan etmişdir

•

2009
2011
2012
2000
2008

576 2009cu ildә ölkәyә tәxminәn nә qәdәr xarici vәtәndaş gәlib

•

5 milyon
3 milyon
1 milyon 830 min
2 milyon
4 milyon

577 Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin nәzdindә neçә turizm şirkәti fәaliyyәt göstәrir

•

200
150
160
140
137

578 Zarada yaranan Turizm kompleksi tam tәyinatına , hәm dә nadir layihә strukturuna görә xüsusi önәm
daşıyır

•

Şәki rayonunda
Quba rayonunda
Qәbәlә rayonunda
Qusar rayonunda
Lerik rayonunda

579 Qış yay Turizm Kompleksindә gündә neçә min turist istirahәt edәcәk

•

8 min
10 min
5 min
20 min
3 min

580 2010cu ildә ölkә iqtisadiyyatına qoyulmuş vәsaitin neçә milyard dollar qeyrineft sektoruna
yönәldilmişdir

•

5,5 milyard dollar
9,3 milyard dollar
8,5 milyard dollar
6,5 milyard dollar
5,7 milyard dollar

581 2010cu ildә ölkә iqtisadiyyatına neçә milyard dollar vәsait qoyulmuşdur

•

80,5 milyard dollar
40,5 milyard dollar
15,5 milyard dollar
20,5 milyard dolar
30,8 milyard dollar

582 Xarici investorların fәaliyyәtini tәnzimlәyәrkәn dövlәt iqtisadiyyatın neçә sahәsini fәrqlәndirmәlidir

•

Xarici investisiyaların qismәn iştirak edә bilәcәyi sahәlәr
Xarici investisiyaların iştirakı qadağan olunmuş sahәlәri
hamısı
Xarici investisiyaların cәlb edilmәsi üçün xüsusi tәdbirlәrin görüldüyü sahәlәr
Xarici investisiyalara açıq sahәlәr

583 20032008 –ci illәr әrzindә ölkә iqtisadiyyatına neçә milyard manat investisiya yönәldilmişdir

•

33,5 milyard
40, 9milyard
50,5 milyard
38,7 milyard
40,2 milyard

584 Neçәnci әsrin sonundan başlayaraq İEÖnin iqtisadiyyatına yönәlәn birbaşa investisiyaların hәcmi artdı

•

XVII әsr
XX әsr
XVIII әsr
XVI әsr
XIX әsr

585 Neçәnci ildә Vaşinqtonda qәbul edilmiş Dövlәtlәr vә xarici şәxslәr arasında investisya müharibәlәrinin
hәlli qaydaları haqqında Konvensiyanın әhәmiyyәti olduqca böyükdür

•

1980
1975
1965
1960
1970

586 Çoxtәrәfli sazişlәr sırasında BMTnin Baş Assambleyasının neçәnci ildә qәbul etdiyi Dövlәtlәrin iqtisadi
hüquq vә vәzifәlәri barәdә Xartiya çoxtәrәfli sazişlәr sırasına daxildir

•

1980
1990
2000
1985
1975

587 Neçәnci ildә İnvestisiyaların zәmanәti üçün çoxtәrәfli Agentliyin tәsisini reallaşdırdı

•

15 mart 1998ci il
20 oktyabr 2000ci il
5 noyabr 2010ci il
10 fevral 2012ci il
11 oktyabr 1988ci il

588 Digәr mühüm konvensiya neçәnci ildә imzalanmış dövlәtlәrin immuniteti barәdә Avropa
konsepsiyasıdır

•

2000
1982
1980
1972
1990

589 Vaşinqton Konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır

•

1985ci ildә
1990cı ildә
2000ci ildә
1965ci ildә
1980ci ildә

590 Xarici investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә hansılar aiddir

•

Xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri
Xarici dövlәtlәrin büdcә vәsaitlәri
Hamısı
Dövlәtlәrarası kreditlәr
Beynәlxalq tәşkilatların maliyyә vәsaitlәri

591 İnvestisiyalar maliyyәlәşmә mәnbәlәri hansılardır

•

Hamısı
Daxili investisiya
Xarici investisiya
İnvestisiya mühüti vә siyasәti
Mallar, xidmәtlәr, investisiyadan gәlirlәr

592 İnvestisiyalar maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә әsasәn neçә qrupa bölünür

•

6
5
3
2
8

593 Birbaşa investisiya nәdir

•

İnvestisiyalara vergilәr tәtbiq etmәk
İnvestorlar kapital qoyulmuş obyekt üzәrindә nәzarәt keçirә bilәrlәr
İnvestisiyanı yalnız banklara yönәltmәk
Ölkәnin xarici investisiyadan asılı vәziyyәtә salmaq
Ölkәdә investisiya mühütünün әlverişli şәklә salmaq

594 Real investisiyalar hansı investisiyalardan ibarәtdir

•

Dövriyyә vәsaitlәrinә yatırılan investisiyalar
Әsas kapitala vә dövriyyә vәsaitlәrinә yatırılan investisiyalar
Bütün cavablar doğrudur
İnvestisiya prosesinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsinә nail olmaq
İxtisaslaşdırılmış dövlәt investisiya layihәlәrinin hazırlanması

595 Real investisiya neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir

•

5
3
8
6
2

596 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formaları

•

Valyuta arbitracı
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Azad ticarәt zonaları
Beynәlxalq Valyuta fondu
Dünya Bankı

597 Dünya iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf meyllәri

•

Rәqabәt siyasәti
Regional
Sәrbәst iqtisadi zona
Işçilәrin sәrbәst hәrәkәti
İqtsadi siyasәt

598 İnvestisiyalar mahiyyәtinә görә neçә qrupa bölünür

•

2
3
5
8
10

599 Ölkә miqyasında investisiyalar nә şәklindә hәyata keçirilir

•

Mütlәq üstünlük
Müqayisәli istehsal xәrclәri
Geniş tәkrar istehsal prosesi
Istehsalın beynәlxlaq ixtisaslaşması
İstehsalın beynәlxalq kooperasiyası

600 Merkantilizm nәzәriyyәsi hansı dövrdә meydana gәlmişdir

•

XVIXVII
XVII әsrin II yarısı
XIX
XVXIII
XVIII

601 HekşerOlin modelinә görә Azәrbaycan daha çoxhansı sahәdә ixtisaslaşmalıdır
meşәkimya
maşınqayırma
aqrar sahәdә

•

elektrotexnika
neft istehsalında

602 Mütlәq üstünlük nәzәriyyәsinin әsasını hansı prinsip tәşkil edir

•

mütlәq mәnfәәt
istehsal
ixracat
әmәk bölgüsü
ticarәt

603 Merkantilizm nәzәri mәktәbinin nümayәndәsi deyil

•

T.Man
U.Hoffor
A.Monkretyen
O.Skarujan
A.Smit

604 Xarici ticarәtlә bağlı nәzәriyyәlәrdәn dә amerikalı neoklassik hansı iqtisadçıya mәxsusdur

•

V.Stoffor
T.Man
V.Leontyev
HekşerOlin
Makl Porter

605 Neçәnci illәrin ortalarından başlayaraq mili iqtisadiyyatda әldә edilmiş sabitlik sonrakı illәrdә
makroiqtisadi inkişafın әsasına çevrilmişdir

•

1990
2000
1980
1990
2010

606 Neçәnci ildәn başlayaraq özünü әsas makroiqtisadi göstәrici olan ümumdaxili mәhsulun artımında
göstәrmişdir

•

2010
2000
1990
1997
1990

607 2006cı ildә ÜDM neçә faizdir

•

2006cı ildә 20,5%
2006cı ildә 38,9%
2006cı ildә 30,5%
2006cı ildә 29,2%
2006cı ildә 34,5%

608 19901995ci illәr әrzindә ölkәdә istehsal olunan ÜDMnin adam başına düşәn dәyәri neçә manata
yüksәlmişdir
20052010cu illәrdә 1890 manata
19801985ci illәrdә 2560 manata
19901995ci illәrdә 2890 manata

•

•

19952007ci illәrdә 2980 manata
20002005ci illәrdә 2860 manata

609 20022007ci illәrdә emal sәnayesi mәhsulu istehsalı neçә min manata çatmışdır

•

13867 min manat
12676 min manat
15841 min manat
14631 min manat
18972 min manat

610 Azkompozit Boru İstehsalı zavodu neçә ildәn fәaliyyәtә başlamışdır

•

2009cu ilin II yarısından
2000ci ilin I yarısından
2005ci ilin I yarısından
2006cı ilin II yarısından
2008ci ilin I yarısından

611 Dizayn Genay Azәrbaycan zavodu neçәnci ildәn fәaliyyәtә başlamışdır

•

2006cı ildәn
2000ci ildәn
2003cü ildәn
2004cü ildәn
2005ci ildәn

612 Gilan Holdinq dә neçәnci ildәn iri istehsal sahәlәri qurulmuşdur

•

2010cu ildә
2008ci ildә
2006cı ildә
2005ci ildә
2000ci ildә

613 Neçәnci ildә Star Uit zavodunun açılışı olmuşdur

•

2004cü ilin fevral ayında
2003cü ilin mart ayında
2010cu ilin yanvar ayında
2000ci ilin may ayında
2005ci ilin aprel ayında

614 19952007ci illәr әrzindә ölkә iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların hәcmi neçә dәfә artmışdır

•

20 dәfә
15 dәfә
14 dәfә
10 dәfә
12 dәfә

615 2007ci ildә ölkә iqtisadiyyatında әsas kapitala yönәldilmiş ümumi investisiya neçә milyon manat
olmuşdur

•

3200,2 milyon manat
3456,6 milyon manat
3405,8 milyon manat
3508,9 milyon manat
3409,8 milyon manat

616 Müasir dövrdә Azәrbaycanın xarici ticarәt fәaliyyәtinin spesifik xüsusiyyәtlәri hansılardır

•

hamısı doğrudur
coğrafi mövqeyi
ölkәnin bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşaması
zәngin tәbii sәrvәtlәrә malik olması
neft ixracatçısı olması

617 19952007ci illәr әrzindә xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi neçә dәfә artmışdır

•

7 dәfә
10 dәfә
9 dәfә
5 dәfә
2 dәfә

618 Azәrbaycan Respublikasının dünyanın neçә ölkәsi ilә ticarәt iqtisdai әlaqәsi mövcuddur

•

180
240
150
140
160

619 İcarә edilmiş gәmilәrdә yüklәrin daşınması müqavilәsini әvәzedәn sәnәd

•

çarter
saziş
spesifkasiya
qaimә
hesab faktura

620 Malın daşınmasında onun sığorta olunmasının tәsdiqlәyәn müqavilә

•

qaimә
konosament
saziş
müqavilә
sığorta polisi

621 Malların nisbәtәn yüksәk qiymәtә satıldığı beynәlxalq ticarәt forması

•

birja ticarәti
beynәlxalq bazar
beynәlxalq sәrgilәr
hәrrac ticarәt
qarşılıqlı ticarәt

622 Müabiqә seçimi prosedurları neçә halda olur

•

8
3
2
5
6

623 Tender şәrtlәri hansılardır

•

bütün cavablar doğrudur

hәmin avadanlığın bütün texniki şәrtlәri, texnikiiqtisadi xarakteristikası
әsas alışveriş şәrtlәri, o cümlәdәn mal göndәrilmәsi müddәti, qiymәtin qoyulması qaydası
arbitraj, cәrimә, tәminat, tәlәbnamә şәrtlәri
avadanlığın, yaxud sair malların adı vә miqdarı

624 Torqların keçirilmәsi hansı mәrhәlәyә bölünür

•

bütün cavablar doğrudur
kontraktın imzalanması
torqların hazırlanmasına
torq iştirakçıları tәrәfindәn tәkliflәrin tәqdimatına
malgöndәrәnin seçilmәsi

625 Keçirilmәsi üsulundan asılı olaraq torqlar neçә növә ayrılır

•

2 növә
1 növә
5 növә
8 növә
3 növә

626 Hәrrac ticarәtilә mәşğul olan firmaları şәrti olaraq neçә ixtisaslaşmış qrupa ayırmaq olar

•

ixtisaslaşdırılmış firmalar
brokerkomission firmaları
kooperativlәrә mәxsus hәrrac firmaları
fermerlәr ittifaqına mәxsus hәrrac firmaları
bütün cavablar doğrudur

627 Hәrracda satılan malın dәyәrinin neçә faizi kontrakt imzalandığı vaxtda ödәnilir, qalan hissәsi isә malı
tәhvil götürdükdә

•

4050%i
3040%i
1015%i
3040%i
2030%i

628 Su samuru xәzi üzrә hәrrac ticarәtinin mәrkәzi hansı şәhәrdir

•

bütün cavablar doğrudur
Kopenhagen
NyuYork
Monreal
London

629 ABŞda, Kanadada beynәlxalq hәrrac satdıqları malların neçә faizi xәzdәri mallarının payına düşür

•

85%i
70%i
100%i
60%i
50%zi

630 Beynәlxalq hәrrac nәdir
uzun müddәtә keçirilәn hәrrac
dövri keçirilәn hәrrac
açıq keçirilәn hәrrac

•

daimi keçirilәn hәrrac
bazarın müәyyәn yerlәrindә fәaliyyәtdә olan vә mütәşәkkil tәşkil edilmiş ticarәt qurumudur

631 1980cı illәrdә tәkcә Amerika birjalarında birtipli kontraktların neçә faizinә yenidәn baxılmış vә
bәyәnilmişdir

•

70%nә
20%nә
50%nә
80%nә
100%nә

632 Bu gün beynәlxalq birja ticarәtinin dinamikasını vә strukturunu şәrtlәndirәn amillәr

•

konkret dünya mal bazarlarında tәlәb vә tәklif nisbәtinin dinamikliyi
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı
bütün cavablar doğrudur
bazarların inhisarlaşmasında vә real mallarla ticarәtin hәyata keçirilmәsi formalarında irәlilәyişlәr
әvәzedici mallar tәtbiqinin daim artması vә getdikcә yeni birja mallarının meydana gәlmәsi

633 Neçәnci әsrdә beynәlxalq birja ticarәtindә ciddi dәyişikliklәr olmuşdur

•

XIX
XXI
XVIII
XVII
XX

634 Mal birjaları әsasәn neçә mәqsәd üçün istifadә olunur

•

5
2
9
3
6

635 Kütlәvihüquqi birjalar harada yerlәşir

•

bütün cavablar doğrudur
Fransada
Belçikada
Hollandiyada
Amerikada

636 Tәşkilati prinsiplәrinә görә mal birjaları neçә tipә bölünür

•

8
6
5
3
2

637 Beynәlxalq mal birjası mal nomenklaturasına görә neçә növә ayrılır

•

bütün cavablar doğrudur
universal birjalar
ixtisaslaşmış birjalar
qeyriixtisaslaşmışbirjalar
dar ixtisaslaşmış birjalar

638 Beynәlxalq mal birjasının mahiyyәti nәdir

•

fond birjası
dövri olaraq keçirilәn birjalar
әmәk birjası
qiymәtli kağızlar
daim fәaliyyәtdә olan bazarın xüsusi növü

639 Beynәlxalq bazarın mala tәminatını genişlәndirmәk amillәrindәn biri

•

informasiya bolluğu yaratmaq
potensialı tәrәfkeşlәr tapmaq
yeni mal markası yaratmaq
kontraktların bağlanmasını sürәtlәndirmәk
xammal mәnbәlәri tapmaq

640 İxrac vә idxal әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk vә beynәlxalq bazara çıxmaq üçün tәrәflәrin әsas
mәqsәdi

•

potensial tәrәfkeşlәr tapmaq
az xәrc sәrf etmәk
mal satmaq
mal almaq
gәlir әldә etmәk

641 Birja sazişinin bağlanması üçün alıcıya hansı sәnәd verilir

•

hesabfaktura
spesifikasiya
konosamenti surәti
sazişin surәti
varrant

642 Dolayı ixrac nәdir

•

xüsusi malların ixracı
birbaşa ixrac dövrü ixrac
vasitәçilәrin tәrkibi ilә hәyata keçirilәn ixrac
mövsümi ixrac
dövrü ixrac

643 Beynәlxalq bazarda taxıl mәhsullarının satışını tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilat

•

Dünya bankı
QATT
BVF
BTT
ÜTT

644 Alqısatqı prosesindә beynәlmilәllәşmәnin әsas mexanizmi

•

inhisarçılıq
tәmәrküzlәşmә
sәnaye
kәnd tәsәrrüfatı
qloballaşma

645 Dünya tәsәrrüfatında beynәlmilәllәşmәnin әsas istiqamәtlәrindәn biri

•

iqtisadi beynәlmilәllәşmә
siyasi beynәlmilәllәşmә
alqısatqı prosesindә beynәlmilәllәşmә
hәrbi baxımdan beynәlmilәllәşmә
kommunikasiya sistemindә beynәlmilәllәşmә

646 Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi nә ilә xarakterizә olunur

•

bazara çıxarılan malların ümumi hәcminin artması
texniki mübadilә
müqavilә münasibәtlәrinin genişlәnmәsi
ixrac vә idxalın hәcminin artması
xidmәtlәrin genişlәnmәsi

647 İxrac vә idxal kvotaları necә müәyyәn edilir

•

yeniliyinә görә
istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsinә görә
rәqabәt etmә sәviyyәsinә görә
ixrac vә idxal olunan malların hәcminin üdmnin hәcminә nisbәtinә görә
malın keyfiyyәtinә görә

648 Yarmarkaların keçirilәmsindә nәzәrdә tutulan әsas istiqamәtlәrdәn biri

•

müqavilә bağlamaq
sifariş vermәk
mal almaq
mal satmaq
kommunikasiya әlaqәlәri yaratmaq

649 Alqısatqı kontraktlarının ödәmә növlәrindәn biri

•

birdәfәlik ödәmә
qarışıq formada ödәmә
bartermal mübadilәsi ilә ödәmә
nәğd ödәmә
tәcili ödәmә

650 Faktiki göndәrilәn malın keyfiyyәtini tәsdiqlәyәn sәnәd

•

hesabfaktura
veterinar sәnәdi
malı müşayәt edәn sәnәd
spesifikasiya
keyfiyyәt haqqında sertifikat

651 Malın dәyәrini köçürmәk haqqında sәlahiyyәtli orqanların mal alan mal verәnә verdiyi sәnәd

•

tәqdimat
lisenziya
qәbz
valyuta lisenziyası
mal haqqında qaimә

652 Beynәlxalq ticarәtdә geniş hәcmli vә yüksәk qiymәtә bağlanan sazişin adı
mövsümi saziş
ticarәt kompensasion saziş
yerli saziş

•

•

sәnaye kompensasion saziş
birdәfәlik saziş

653 Beynәlxalq sazişlәrdәn biri

•

uzunmüddәtli saziş
mövsümi saziş
illik saziş
ticarәt kompensasion saziş
birdәfәlik saziş

654 Müqavilәnin formaları

•

yerli müqavilә
uzunmüddәtli müqavilә
perspektiv müqavilә
birdәfәlik bağlanan müqavilә
yazılı bağlanan müqavilә

655 Birjalarda bağlanan tәcili sazişlәrdәn biri

•

uzunmüddәtli sazişlәr
idxal sazişi
mövsümi saziş
forvard sazişi
birdәfәlik saziş

656 Sazişlәrdәn hansını birja sazişi hesab etmәk olar

•

uzunmüddәtli saziş
fyuçers sazişi
ixrac sazişi
idxal sazişi
müqavilә üzrә saziş

657 Malların beynәlxalq alqısatqısı üzrә müqavilәlәrә dair konvensiya neçәnci ildә BMT müqavilәlәrinin
hüquqiliyinә dair tәşkil etdiyi konvensiya tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır

•

2008 ildә
2006 ildә
2000 ildә
1991 ildә
1996 ildә

658 Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatları mahiyyәtinә görә neçә qruppa bölünür

•

6 qrupa
2 qrupa
3 qrupa
5 qrupa
8 qrupa

659 Gömrük fәaliyyәtindә istifadә olunan metodlardan biri

•

qeyritarif tәnzimlәmә
natural tәnzimlәmә
uzunmüddәtli tәnzimlәmә
qısamüddәtli tәnzimlәmә
valyuta tәnzimlәmә

660 Malların idxal vә ixracında alınan vergilәr necә adlanır

•

gömrük qiymәtlәndirilmәsi
gömrük gәlirlәri
gömrük vergilәri
gömrük rüsumları
gömrük әlavәlәri

661 Neçәnci illәrin әvvәllәrinә Koreya xaricdәn alınan kimya mәhsullarına, maşınqayırma, elektron vә
elektrotexnika, xammal vә s. mәhsullara gömrük mәhdudiyyәtlәrindәn azad edilmişdir

•

50ci
90cı
80cı
70ci
60cı

662 Cәnubi Koreyada neçәnci ildә açıq bazar siyasәtinin bәyan edilmәsi ilә bir çox mәhdudiyyәtlәr lәğv
edilmәyә başlamışdır

•

1980cı ildә
1979cu ildә
1983cü ildә
1982ci ildә
1981ci ildә

663 Neçәnci illәrin әvvәllәrinә xaricdәn alınan mәhsullara xüsusi gömrük dәrәcәlәri müәyyәn edilmişdir

•

60cı illәrin
90cı illәrin
80cı illәrin
70ci illәrin
50ci illәrin

664 Vergi güzәştlәri adını daşıyan neçә mәrkәz mövcuddur

•

50yә qәdәr
60a qәdәr
70ә qәdәr
80a qәdәr
90a qәdәr

665 Hazırda dünyada neçә offşor zonası mövcuddur

•

800dәn artıq
400dәn artıq
500dәn artıq
200dәn artıq
300dәn artıq

666 Servis zonaları hansı zonalara aid etmәk olar

•

azad gömrük zonaları
iqtisadi zonalar
sәrbәst limanlar
offşor zonalar vә vergi güzәştlәri
qanuni zonalar

667 Texnikitәtbiq zonaları әn çox harada fәaliyyәt göstәrir

•

•

ABŞ, Yaponiya, Çin
Misir, Suriya, İran
İtaliya, Almaniya, Fransa
Misir, BӘӘ, İran
Türkiyә, İran, Suriya

668 Texnikitәtbiq zonaları nә vaxt yaradılıb

•

8090cı illәrdә
6070ci illәrdә
7080cı illәrdә
5060cı illәrdә
8085ci illәrdә

669 Sәnayeistehsalat zonası nә vaxt yaradılıb

•

1975ci ildә
1960cı ildә
1965ci ildә
1970ci ildә
1959cu ildә

670 ATZә hәmçinin xüsusi güzәşt tәtbiq edilәn әnәnәvi ticarәti aid etmәk olar

•

bütün cavbalar doğrudur
qeyriservis zonalar
sәnaye istehsalat zonası
texnikitәtbiq zonaları
servis zonaları

671 90cı illәrin ortalarında ABŞda nә qәdәr ATZ var idi

•

300ә qәdәr
500ә qәdәr
1000ә qәdәr
700ә qәdәr
800ә qәdәr

672 Azad gömrük zonaları әsasәn hansı әsrlәrdә mövcud olmuşdur

•

XVIIXVIII әsrlәrdә
XVIXVII әsrlәrdә
XVXVI әsrlәrdә
XIIIXIX әsrlәrdә
XIXXX әsrlәrdә

673 AİZin әn sadә formalarından biri nәdir

•

sәrbәst limanlar
sәrbәst zonalar
iqtisadi zonalar
qanuni zonalar
azad gömrük zonaları

674 Hazırda gömrüksüz ticarәt mikrozonaları xarakterindә hansı variantlı mağazalar geniş şöhrәt
qazanmışdır
Adam Smit
Vasiliy Leontyev

•

Samuelson
Eli Xekşer
Dutyu Free

675 Azad ticarәt mikrozonalarının yaradılması hansı dövlәtlәrә müsbәt tәsir etdi

•

ABŞ, Suriya, Türkiyә
Misir, CAR, BӘӘ, İran
İran, İraq, Türkiyә
İtaliya, İspaniya, Almaniya, Fransa
Azәrbaycan, Türkiyә, İran

676 Azad ticarәt mikrozonaların yaradılması birbaşa nә ilә әlaqәdar idi

•

sovet inqilabının baş vermәsi ilә
siyanizmin inkişafı ilә
AİZin dağılması ilә
kapitalizmin inkişafı ilә
I Dünya müharibәsinin bitmәsi ilә

677 Azad ticarәt mikrozonaları әsasәn neçәnci әsrlәrdә AİZrin bir növü kimi meydana çıxmışdır.

•

XVXVI әsrlәrdә
XIXXX әsrlәrdә
XVIIIXIX әsrlәrdә
XVIIXVIII әsrlәrdә
XXXXI әsrlәrdә

678 AİZrin yaradılması sәbәblәrinә hansı şәrtlәr aid edilә bilәr

•

bütün cavablar doğrudur
müasir infrastrukturun yaradılması vә inkişafı
mili xüsusi kapitalın vә transmilli kapitalın investisiya fәallığının stimullaşdırılması
xaricdәn mili iqtisadiyyata әlavә valyuta daxilolmalarının genişlәndirilmәsi
AİZ әrazisindә riskli, cәsarәtli layihәlәrin tәtbiqi

679 AİZ nәyә deyilir

•

әmәyin mәhsuldarlığını artırmaq mәqsәdi ilә artıq mövcud olan texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi vә ya yenisinin
inkişaf etdirilmәsi
mili iqtisadi mәkanın ölkәnin qalan әrazilәrindә tәtbiq edilmәyәn, spesifik güzәşt vә stimullar tәtbiq olunan
әraziyә
ölkәnin daha perspektivli tәsәrrüfat sahәlәrinә iri xarici TMKrın investisiyalarını cәlb etmәkdir
dövlәt orqanlarının tәnzimlәnmә funksiyalarının әhәmiyyәtinin artması
tәsәrrüfat hәyatının beynәlmillәşdirilmәsi

680 Müxtәlif ölkәlәrdә AİZrin yaradılmasında hansı mәqsәdlәrә nail olmaq nәzәrdә tutula bilәr

•

bütün cavablar doğrudur
iqtisadi zonada, elәcә dә onun hüdudlarından kәnarda işçi qüvvәsinin tam mәşğulluğunu tәmin etmәk
ölkәyә xarici investisiyanın, xüsusilә sәrbәst dönәrli valyutanın cәlb edilmәsini tәmin etmәk
iqtisadi zonada elә istehsallar tәşkil edilmәlidir ki, onun mәhsulları xarici bazarlara çıxarıla bilsin
daxili bazarın tәlәbatı nәzәrә alınsın

681 Hәr birölkәnin ixracını stimullaşdırmaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrdәn biri

•

yeni texnika tәtbiq etmәk
liberallaşmanı genişlәndirmәk
yeni mal istehsal etmәk
ixracatçılara vergilәri azaltmaq vә digәr güzәştlәr vermәk

•

istehsalı artırmaq

682 Hazırda beynәlxalq ticarәtin hәcmi hansı iqtisadi qurum daxilindә daha böyükdür

•

MERKOSUR
ASEAN
NAFTA
ASOİB
Aİ

683 Hazırda beynәlxalq bazarda hansı satış növü birincidir

•

xidmәtlәrin satışı
mal satışı
mütәrәqqielektron ticarәt vә satış
yeni markadan olan malların satışı
avadanlıqların satışı

684 Beynәlxalq intellektual mülkiyyәt tәşkilatını yaratmaqda mәqsәd

•

bәdii әsәrlәri qoruyub saxlamaq
işgüzarlığı artırmaq
sahibkarlığı mübafiә etmәk
biznesi genişlәndirmәk
elmitexniki tәrәqqini inkişaf etdirmәk

685 Beynәlxalq bazara mal vә malın istehsal faktorları ilә tәsir göstәrәn beynәlxalq korporasiyalar

•

bank qrupları
holdinq
TMŞlәr
qeyrihökumәt tәşkilatları
vençur şirkәtlәr

686 Mal göndәrilmәsi vә ödәmәlәrә müvafiq olaraq hansı qiymәt hәqiqәtә uyğundur

•

pәrakәndә qiymәtlәrә
preyskurant qiymәtә
birja kotirovkası
sorgu qiymәtlәrinә
kontrakt qiymәtlәrә

687 Beynәlxalq bazara xidmәt ixracında aparıcı dövlәtlәrdәn biri

•

Almaniya
ABŞ
Avstraliya
Fransa
Rusiya

688 Beynәlxalq bazarın mala tәminatının genişlәnmәsi faktorlarından biri

•

TMKrın rolunun artması
mili istehsalın yüksәlmәsi
innovasiyanın sürәtlәnmәsi
dövlәtin xarici mühitә diversifikasiya etmәsini sürәtlәndirmәk
qloballaşmanı genişlәndirmәk

689 Elektron ticarәtin әsas üstün cәhәtlәrindәn biri

•

sazişlәrin bağlanmasını sürәtlәndirmәk
tәlәbi daha tez ödәmәk
tәdavül xәrclәrinә qәnaәt etmәk
istehsala tәsir göstәrmәk
tәlәbi daha tez öyrәnmәk

690 Ölkә hansı halda daha çox xәrc sәrf edir

•

idxal genişlәndikdә
mal bölgüsü aşağı olduqda
yeni mal istehsal etdikdә
istehsal aşağı düşdükdә
rәqabәt genişlәndikdә

691 Rәqabәt bazarının әsas xarakteristikası

•

malın mәhdud olması
çox sayda alıcı vә satıcı olduqda
alıcı vә satıcı az olduqda
eynicinsli mallar olduqda
yeni mal markası olduqda

692 Hazırda hansı dövlәtlәr beynәlxalq bazarın tәminatında liderlik edir

•

YunanıstanTürkiyә
ABŞCin
FransaAlmaniya
YaponiyaHindistan
Latın Amerikası ölkәlәri

693 Beynәlxalq bazara hansı qrup ölkәlәr daha çox mal tәqdim edir

•

Avropa ölkәlәri
sosialist yönümlü ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәri

694 Malların nisbәtәn yüksәk qiymәtә satıldığı beynәlxalq ticarәt forması

•

birja ticarәti
beynәlxalq bazar
beynәlxalq sәrgilәr
hәrrac ticarәti
qarşılıqlı ticarәt

695 Ümumi daxili mәhsula nisbәtәn milli iqtisadiyyat üçün idxalixrac әmәliyyatlarının mәblәğ
qiymәtlәndirilmәsi

•

xarici ticarәt kvotası
statistik mәlumatlar
mal daşınması haqqında qaimә
spesifikasiya
hesab faktura

696 Mal dәyәrini köçürmәk haqqında sәlahiyyәtli orqanların mal alanın mal verәnә tәqdim etdiyi sәnәd

•

valyuta lisenziyası
qәbz

tәqdimat
lisenziya
mal haqqında qaimә

697 Beynәlxalq ticarәtdә geniş hәcmli vә yüksәk qiymәtә bağlanan saziş

•

yerli saziş
sәnaye kompensasion saziş
ticarәt kompensasion saziş
mövsümi saziş
birdәfәlik saziş

698 Hecerlәmә nәdir

•

birja alverçilәri tәrәfindәn tәsadüf hallar üçün malın sığortalanması
malın ilkin qiymәti
qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmiş qiymәt
tәsadüfi baş verәn qiymәt
möhkәm tәşkil edilmiş qiymәt

699 Alqısatqı müqavilәsinin şәrtlәri

•

valyuta ödәnişlәri
valyuta dönәrliyi
qiymәtli kağızlar
bank ödәnişlәri
bir vahidin qiymәti

700 Beynәlxalq ticarәtin rәsmi mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilmәsinә nә aiddir

•

Kommersiya Bankı
Milli Bank
Dünya Bankı
Xarici Ticarәt Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

