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1. Cəsusluq xarici siyasətin alətlərinin hansı alt-qrupuna daxildir?

• Çoxtərəfli kontaklar
√ Birtərəfli kontaklar
• Heç biri
• Təhdid
• Hərbi təzyiq

2. Birbaşa danışıqlar xarici siyasətin alətlərinin hansı alt-qrupuna daxildir?

√ Çoxtərəfli kontaklar
• Heç biri
• Hərbi təzyiq
• Təhdid
• Birtərəfli kontaklar

3. Çoxtərəfli kontaklar xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin dinc alətləri
• Xarici siyasətin güc alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları

4. Bir neçə tip plürilateral saziş mövcuddur 1) qapalı sazişlər: 2) açıq tipli sazişlər 3) zəruri sazişlər:4) məhdud iştirakçı dairəli sazişlər

√ 1.4
• 3.4
• 2.4
• 2, 3
• 1.4

5. Xarici siyasətin dinc alətləri aşağıdakılardır: 1) Birbaşa danışıqlar: 2) diplomatiya: 3) təhdid: 4) mediasiya: 5) iqtisadi müharibə

• 1,3, 5
• 3,4,5
• 2,3, 5
• 2,3,4
√ 1,2,4

6. Xarici siyasətin güc alətləri aşağıdakılardır: 1) təhdid: 2)diplomatiya; 3) iqtisadi müharibə: 4) danışıqlar 5) hərbi təzyiq

• 3,4,5
• 2,3,4
√ 1,3.5
• 1,2,3
• 1,3.5

7. Diplomatiya danışıqlar vasitəsilə beynəlxalq münasibətlərin aparılmasıdır” fikri kimə məxsusdur

• italyan siyasi xadimi Makiavelliyə
• Fransanın dövlət xadimi Rışelyeyə
√ ingilis alimi Nikolsona
• alman filosofu Kanta
• alman alimi Martensə

8. Qədimdə diplomatiya yaranmışdır?



√ insan cəmiyyətləri arasında qarşılıqlı əlaqənin imzasız forması kimi
• insanlar arasındakı sosial münasibətlər kimi
• insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni növü kimi
• insan cəmiyyətləri arasında siyasi əlaqənin nizamsız forması kimi
• insan cəmiyyətləri arasında siyasi əlaqənin nizamsız forması kimi

9. Dövlətlərin dinc diplomatik modelinə aid deyil

√ dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin əks modeli
• diplomatik hüquq və diplomatik ənənələrin əlaqə modeli
• formal və ya qeyri formal qarşılıqlı əlaqə modeli
• əlaqələrin forma üsullarının müəyyən edən ölçülər
• dövlətlərin qarşılıqlı diplomatik əlaqəsi

10. Siyasi intervensiyaya aiddir:

• danışıqlarda ultimatumdan istifadədir
• siyasi münasibətlərin yeni müstəviyə keçirilməsidir
• xarici siyasətin güc aləti
√ hər hansı bir sahəni yaxud ölkəni öz iqtisadi təsir dairəsinə salmaq fəaliyyəti
• düzgün cavab variantı yoxdur

11. Diplomatiya anlayışı nedir?

• xarici siyasəti sülh alətlərindən biridir
• bir neçə dildə susmaq bacarığıdır
• dövlətin öz xarici siyasətini həyata keçirməyə yardımçı olan hərəkətlər və üsullar məcmusudur
• danışıqlar aparmaq bacırığıdır
√ cavab variantlarının hamısı düzgündür

12. Diplomatiyanın hansı sahəsi Xarici siyasətin sülh alətlərinə aid deyil:

√ qabağanı alma, preventiv diplomatiya
• mediasiya
• təbliğat
• iqtisadi intervensiya
• birbaşa danışıqlar

13. Formal lobbiçilik kanallarında istifadəyə aid deyil:

√ Şirkətlərlə müqavilə bağlamaq
• Bütöv bir aspektlər üzrə doğru məlumat almaq
• Ölkənin ekspert birliyi ilə sıx münasibətlərin qurulması
• Maliyyə vasitələri
• Lobbiçiliyin prosedur və qanunveriçilik

14. Lobbizim sözünün mənasi nədir?

• Vətəndaş qrupları
• İdman sahəsi
√ Gəzinti üçün qapali yer
• Vətənpərvərlik
• Aciq ərazi

15. Təbliğat xarici siyasətin alətlərinin hansı alt-qrupuna daxildir?

• Hərbi təzyiq
• Heç biri
√ Birtərəfli kontaklar
• Çoxtərəfli kontaklar



• Təhdid

16. Mediasiya xarici siyasətin alətlərinin hansı alt-qrupuna daxildir?

√ Çoxtərəfli kontaklar
• Heç biri
• Hərbi təzyiq
• Təhdid
• Birtərəfli kontaklar

17. İqtisadi müharibə xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin güc alətləri
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin dinc alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları

18. Qabağın almaq xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin güc alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin dinc alətləri

19. Birtərəfli kontaklar xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin dinc alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin güc alətləri

20. Aşağıdakılardan biri dövlətin xarici siyasətinin alətlərindəndir:

√ Xarici siyasətin güc alətləri
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları
• Beynəlxalq maliyyə danışıqları

21. Diplomatiya nəyin antipo¬dudur?

√ Suveren dövlətlərin qarşılıqlı əla¬qəsinin digər mo¬¬deli – zorakılığın və məcbur etmənin tət¬biqinə əsaslanan mo¬delin
• Münaqişələrin həlli üçün nəzərdə tutulmuş istənilən sülhpərvər fəaliyyətin
• Müharibəni inkar edən başqa bütün modellərin
• Xarici siyasətin dinc vasitələrinin
• Birbaşa danışıqların

22. «Diplomatiya» termini ... .

√ müxtəlif hadisə və proseslərin işa¬rə edilməsi üçün istifadə olunur
• dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərinin məcmusu hesab olunur
• yalnız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti üçün istifadə olunur
• konfliktlərin aradan qaldırılmasının yeganə metodu kimi qəbul edilir
• beynəlxalq münasibatlar təhsilini nəzərdə tutan sistem kimi qəbul olunur

23. Beynəlxalq konsul hüquq normalarını sistemləşdirdi



√ 1963- cü il Vyana konvensiyası
• 1961-ci il Vyana konvensiya
• 1928-ci il Havana konvensiyası
• 1975-ci il Helsinki konqresi
• 1815-ci il Vyana konqresi

24. Diplomatiya institutunun məqsədlərinə aid deyil

• müxtəlif səbəblərdən öz ölkəsi hüdudlarından kənara düşmüş vətəndaşlarına ictimai , notarial xidmətlərin göstərilməsi
• ölkələr arasında mütəmadi kontaktların qurulması və saxlanılması
• daimi olduğu ölkədə hökümətinin rəsmi mövqeyi haqqında məlumatlandırmaq
• tərəflərin maraqlarının harmonizasiyası və danışıqlar aparılması
√ dövlətlər arasında siyasi əlaqələrin qurulmasına imkan verməmək

25. “ Diplomatiya danışıqlar aparmaq elmi və ya danışıqlar aparmaq məharətidir” fikir kimə məxsusdur

√ Martensə
• Nikolsona
• Qrotsiyə
• Makiavelliyə
• Fridrixə

26. İnkişaf diplomatiyasının tərkib hissəsinə aid deyil

√ siyasi diplomatiya
• iqtisadi və ekoloji diplomatiya
• enerji diplomatiyası
• ərzaq və informasiya diplomatiyası
• sosial inkişaf diplomatiyası

27. Preventiv diplomatik fəaliyyət nədir

√ beynəlxalq sosial-iqtisadi və siyasi münasibətləri əhatə edir
• sosial problemlərə aiddir
• yalnız iqtisadi münasibətləri əhatə edir
• yalnız informasiya diplomatiyasına aiddir
• yalnız siyasi münasibətlərə aiddir

28. Diplomatik fəaliyyətin sahəsi nədir?

√ Diplomatik fəaliyyətin sahəsi nədir?
• dövlətlərin təhlükəsizliyin təmin etməsi
• dövlətlərarası diplomatik qarşıdurma
• dövlət daxili münasibətlər
• dövlətlərin qarşıdurması

29. «Diplomatiya» sözü dar mənada həmçinin ... kimi də işlədilir.

√ Dövlətin xarici siya¬sətinin həyata keçirmə vasitəsi
• Konfliktlərin güc yolu ilə qarşısının alınması
• Qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq fəaliyyəti
• Beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarının məcmusu
• Beynəlxalq münaqişəyə səbəb olma

30. Siyasi müdaxilə xarici siyasətin alətlərinin hansı alt-qrupuna daxildir?

√ Birtərəfli kontaklar
• Təhdid
• Hərbi təzyiq
• Heç biri



• Çoxtərəfli kontaklar

31. Hərbi təzyiq xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin güc alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin dinc alətləri

32. Təhdid xarici siyasətin hansı alətlər qrupuna daxildir?

√ Xarici siyasətin güc alətləri
• Xarici siyasətin universal metodları
• Xarici siyasətin unikal alətləri
• Heç biri
• Xarici siyasətin dinc alətləri

33. Dövlətin xarici siyasətinin alətləri neçə ümumi qrupa bölünür?

√ 2.0
• 5.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

34. Diplomatik nümayəndələrin rütbələri haqqında əsasnamə” qəbul edildi

√ Vyana konqresində
• Kopenhagen konqresində
• Haaqa konqresində
• Vaşinqton konfransında
• Versal konfransında

35. BİM-in hələ qədimdən diplomatik obyektləri olmuşdur

√ kommersiya və nəqliyyat
• enerji diplomatiyası
• elmi-texnika
• ekologiya diplomatiyası
• informasiya və texnologiya sahəsi

36. Diplomatiya sözü harada meydana gəlib

√ Yunanıstan
• Mesopotamiya
• Misir
• Makedoniya
• Roma

37. Qloballaşmanın əlamətlərinə aid deyil

√ düzgün cavab variantı yoxdur
• elektron ticarətin genişlənməsi
• TMK şirkətdaxili satışlarının beynəlxalq əmtəə dövriyyəsini üstələməsi
• peyk rabitə sistemlərinin çoxalması
• beynəlxalq nəqliyyat sistemi

38. Ümumdünya iqtisadi məkanın formalaşmasının mərkəzi:



√ TMK və TMB
• MDB və OPEK
• NAFTA və İKT
• ŞƏT və AB
• BMT və NATO

39. İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMT-nin hansı fəslində əks olunur

√ İqtisadi və Sosial Şura
• Keçid dövründə təhlükəsizlik üzrə tədbirlər
• Münaqişələrin sülh yolu ilə həlli
• Təhlükəsizlik Şurası
• Beynəlxalq himayədarlıq sistemi

40. İqtisadi diplomatiyanın hüquqi alətlərinə daxil deyil:

√ şirkətlərarası müqavilələr
• regional beynəlxalq əlaqələr
• beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• ikitərəfli müqavilələr
• çoxtərəfli beynəlxalq əlaqələr

41. İslam aləmi fərdi kompüterlərin sayına görə Qərb aləmindən geridədir

√ 17 dəfə
• 0.6
• 5 dəfə
• 55 dəfə
• 3 dəfə

42. İslam aləmi internet istifadəçilərinin sayına görə Qərb aləmindən geridədir:

√ 23 dəfə
• 10 dəfə
• 5 dəfə
• 0.3
• 2 dəfə

43. İslam aləmi Qərb dünyasından hansı parametr üzrə geridədir:

√ cavab variantlarını hamısı düzgündür
• texniki potensial
• ÜDM
• demokratik institutların sayına görə
• elmi potensial

44. İslam aləmi Qərb aləmini hansı parametr üzrə üstələyir

√ əhali sayına
• elmi potensial
• texniki potensila
• demokratik institutların sayına
• ÜDM

45. ABŞ və Avropada hər il 17 mlrd dollar nəyə xərclənir:

• qeyri-hökümət təşkilatlarına
• əyləncə sektoruna
√ ev heyvanlarının yeminə
• dondurmaya



• internet oyunlarına

46. Dünyada insanların su təchizatı və sanitariya xidməti üçün təqribən nə qədər vəsait ayrılır:

√ 9 mlrd dollar
• 2 mlrd avro
• 42 mlrd avro
• 18 mlrd dollar
• 23 mlrd dollar

47. Hər il Avropada 11 mlrd dollar nəyə xərclənir:

√ dondurmaya
• hərb sənayesinə
• dəvətnamələrə
• məhkəmə proseslərinə
• səhiyyəyə

48. Dünyada insanların səhhəti və qidalanması üçün təqribən nə qədər vəsait ayrılır

√ 13 mlrd dollar
• 36 mlrd dollar
• 45 mlrd dollar
• 22 mlrd avro
• 2 mlrd avro

49. ABŞ-da hər il 8 mlrd dollar xərclənir:

√ kosmetikaya
• təbii fəlakətin qurbanlarına
• hərbi ehtiyaclara
• dondurmaya
• dərmanlara

50. Dünyada insanların baza təhsili üçün təqribən nə qədər vəsait ayrılır:

√ 6 mlrd dollar
• 20 mlrd dollar
• 13 mlrd avro
• 2 mlrd dollar
• 13 mlrd dollar

51. Qloballaşmanın yaratdığı problemlərə aid deyil:

√ mili təsərrüfatların açıqlığı meyillərinin azalması
• lokal səviyyədə baza böhranlarının geniş şəkil alması
• ağır fəsadlarla müşahidə olunan münaqişələrin baş vermə ehtimalının artması
• bazar qiymətəəmələgəlməsinin universallaşması meyli
• beynəlxalq və regional gərginliyin artması

52. Versiyaların birinə görə, gələcək Dünya hökümətində əsasını təşkil edəcək birliklərə daxil deyil:

√ Ərəb dövlətləri Liqası
• Avropa Birliyi
• Amerika Birliyi
• Afrika İttifaqı
• Sakit Okean Birliyi

53. Versiyaların birinə görə, gələcək Dünya hökümətində Sakit Okean Birliyinin təməlini təşkil edəcək



√ OPEK
• ŞƏT
• İKT
• BMT
• NATO

54. Versiyaların birinə görə, gələcək Dünya hökümətində Amerika Birliyinin təməlini təşkil edəcək

√ NAFTA
• Latın Amerika
• ABŞ
• düzgün cavab variantı yoxdur
• CARİCOM

55. Versiyaların birinə görə, gələcək Dünya hökümətində Avropa Birliyinin təməlini təşkil edəcək:

√ Avropa İqtisadi Birliyi
• Benilüks
• Almani-Fransa İttifaqı
• Böyük Britaniya
• NATO

56. Qloballaşmanın əlamətlərinə aid deyil

√ düzgün cavab variantı yoxdur
• elektron ticarətin genişlənməsi
• TMK şirkətdaxili satışlarının beynəlxalq əmtəə dövriyyəsini üstələməsi
• peyk rabitə sistemlərinin çoxalması
• beynəlxalqş nəqliyyat sistemi

57. Dünyanın əksər maliyyə alətləri üzərində həlledici nəzarətə malikdirlər:

√ TMB
• BMT
• AB
• OPEK
• TMK

58. Transmilli korporasiyalar patent bazarının nəzarət edirlər:

• yarısına
√ 42494.0
• 0.3
• 42461.0
• 0.7

59. Transmilli korporasiyalar bilavasitə xarici investisiyaların nəzarət edirlər:

√ 42652.0
• 42430.0
• 42492.0
• 0.4
• yarısına

60. Ümumdünya iqtisadi məkanın formalaşmasının mərkəzində dayanıır:

√ TMK və TMB
• MDB və OPEK
• NAFTA və İKT
• ŞƏT və AB



• BMT və NATO

61. «İqtisadi diplomatiya» qəbul edilmiş bir anlayış kimi istifadə edilir:

√ XX əsrin son oniilllkilərində
• XIX əsrin ortalarından
• İkinci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra
• XX əsrin əvvəllərindən
• XXI əsrin əvvəllərindən

62. İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMT-nin hansı fəslində əks olunur

√ İqtisadi və Sosial Şura
• Keçid dövründə təhlükəsizlik üzrə tədbirlər
• Münaqişələrin sülh yolu ilə həlli
• Təhlükəsizlik Şurası
• Beynəlxalq himayədarlıq sistemi

63. İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMT-nin hansı fəslində əks olunur:

√ Beynəlxalq iqtisadi və sosial əməkdaşlıq
• Münaqişələrin sülh yolu ilə həlli
• Beynəlxalq himayədarlıq sistemi
• düzgün cavab variantı yoxdur
• Keçid dövründə təhlükəsizlik üzrə tədbirlər

64. İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları əks olunur:

√ BMT-nin nizamnaməsində
• Beynəlxalq İqtisadi Qanunlar məcmüəsində
• Roma Klubunun nizamnaməsində
• Ölkələrin Konstitusiyalarında
• Beynəlxalq hüquq kodeksində

65. Ölkənin beynəlxalq mövgelərinin siyasi, diplomatik, sosial və d. təminatına investiyaları ehtiva edən iqtisadi diplomatiyanın fəaliyyət
sahəsini qeyd edin:

√ texniki-konsultativ
• inteqrativ
• hüquqi
• informasiya
• maliyyə-kredit

66. İqtisadi diplomatiyanın hüquqi alətlərinə daxil deyil:

√ şirkətlərarası müqavilələr
• regional beynəlxalq əlaqələr
• beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• ikitərəfli müqavilələr
• çoxtərəfli beynəlxalq əlaqələr

67. İqtisadi diplomatiyanın tərifinə daxil deyil:

√ müstəqil tədqiqat sahəsi
• iqtisadi problemlər mübarizə obyekti kimi
• cavab variantlarının hamısı düzgündür
• iqtisadi problemlər rəqabət obyekti kimi
• diplomatik fəaliyyətin xüsusi sahəsi

68. Lobbilərin maraq auditoiyasına aid deyil:



√ əsgərlər
• KİV
• alimlər
• parlament
• hökümət

69. Hansı şərtlər çoxtərəfli diplomatiyanın məqsədinə daxil deyil:

√ dövlət qarşısında cavabdehdir
• müxtləif dövlətlərin birgə səylərinə əsaslanır
• qlobal problemlərin həlli
• maksimal effektivli həll
• mövcud beynəlxalq şərtləri nəzərə alır

70. Diplomatiyanın ilkin fəaliyyət sahəsinə daxildir:

√ hərbi-siyasi sahə
• sosial
• informasiya
• ətraf mühit
• iqtisadi

71. Diplomatın informasiya sahəsində fəaliyyətinə tələblərə aiddir:

• minimum informasiya vermək
• maksimum dürüst informasiya
• ziddiyətli maraqları nəzərə almaq
• korrektliyi qorumaq
√ cavab variantlarının hamısı düzgündür

72. İqtisadi diplomatiyada fəaliyyətin əsas sahələrinə aid deyil

√ dezinformasiya
• siyasi-normativ
• texniki-konsultativ
• maliyyə-kredit
• informasiya

73. İqtisadi diplomatiyada fəaliyyətin əsas sahələrinə aiddir:

√ informasiya
• dezinformasiya
• şifrələmə
• məxfilik
• birləşdirici

74. İqtisadi diplomatiyanın dördüncü məqsədinin təməlini təşkil edir:

√ insan potensialının artırılması
• maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə
• ekoloci standartların təmin edilməsi
• hərbi təsirin istifadə edilməsi
• təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə

75. İqtisadi diplomatiyanın üçüncü məqsədinin məzmunu ifadə edəni tapın:

√ bazar iqtisadiyyatı baza cəmiyyəti demək deyil
• bazar münasibətləri sosial münasibətlərə ziddir
• bazar iqtisadiyyatının təməlini vergilər təşkil edir



• bazar cəmiyyətinin əsasını bazar iqtisadiyyatı təşkil edir
• bazar iqtisadiyyatı bazar cəmiyyəti deməkdir

76. İqtisadi diplomatiyanın ikinci məqsədinə aid olmayanı qeyd edin:

√ siyasi danışıqların iqtisadi təminatını həyata keçirmək
• mili biznesin rəqabət imkanlarının artırılması
• milli biznesə xarici bazarlara daxilolmada yardım
• cavab variantlarının hamısı düzgündür
• milli biznesə siyasi dəstək

77. İqtisadi diplomatiyanın birinci məqsədinə daxil deyil:

√ milli bizneçə siyasi dəstək göstərmək
• öz ölkəsinin beynəlxalq münasibətlərə təsir imkanını artırmaq
• dünya təsərrüfatında ən yeni texnologiyaların bazasında irəliləmək
• cavab variantlarının hamısı düzgündür
• dünya təsərrüfatında milli iqtisadiyyatın çəkisini artırmaq

78. İqtisadi diplomatiyanın təşəkkülünün düzgün ardıcıllığını tapın:

√ ticarət diplomatiyası, ticarət konsulluqları, milli biznesə xaricdə dəstək
• milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət konsulluqları, ticarət diplomatiyası
• ticarət konsulluqları, milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət diplomatiyası
• ticarət diplomatiyası, milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət konsulluqları
• milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət diplomatiyası, ticarət konsulluqları,

79. İqtisadi diplomatiyanın ilkin forması:

√ Ticarət diplomatiyası
• iqtisadi diplomatiya
• ticarət konsulluqları
• düzgün cavab variantı yoxdur
• Milli biznesə xaricdə dəstək

80. İlk ticarət konsulluqlarını açdılar:

√ Venesiya və Genuya
• Roma və Bolonya
• Konstantinopol və Dəməşq
• Qahirə və Şam
• Valensiya və Sevilya

81. İlk ticarət konsulluqları yaradılmışdı:

√ XII-XIII əsrlərdə
• E.ə. I əsrdə
• XV-XVI əsrlərdə
• XIX əsrlərdə
• II-III əsrlərdə

82. İlk ticarət konsulluqları harada yaradılmışdı:

√ Yaxın Şərqdə
• ABŞ-da
• İtaliyada
• Çində
• İspaniyada

83. Bizim dövrə çatan ən qədim ticarət müqaviləsinin tarixi:



√ e.ə. 2000 il
• e.ə.13 il
• 336 il
• 765 il
• e.ə. 1000 il

84.
Qanuna əsasən lobbist fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs: 1) Konqresdə mütləq qeydiyyata düşməlidir 2) Yazılı surətdə and içib özü və
lobbiləşdirdiyitəşkilat haqqında məlumat verməli 3) Maliyyə hesabatları haqqında məlumat verməməlidir 4) Öhdəliklərin yerinə yetirmə
müddətini göstərməlidir 5) Heç bir hesabat verməye məcbur deyildir

√ 1,2,3,4
• 1,2,3,5
• 3,4,5,2
• 2,3,5,1
• 1,2,4,5

85. Klassik lobbiçilik təsiri obyektlərinəaid deyil:

√ Dövlətlərarası sazişlərin imzalanmasında iştirak edənlər
• Lobbiləşdirən ölkə təklif və tövsiyyələrin işlənməsimə görə cavabdeh olan birsıra ekspertlər
• Hökumətin istifadə etdiyi q/hökumət və hökumət təhlil mərkəzləri(thinktanks)
• Ölkəsinin hökumətinə yaxın olan keçmiş yüksək vəzifəli məmurlar, biznesmenlər
• Lobbiləşdirən ölkə təklif və tövsiyyələrin işlənməsimə görə cavabdeh olan birsıra ekspertlər

86. Demokratik lobbiçiliyin əsas vəzifələrindən biri:

√ İctimaiyyətin müxtəlif qruplarının və onların təşkilatlarının spesifik maraqlarının hüquqi cəhətdən nəzərə alınmasına nail olmaq
• Ölkə rəhbərliyin xaricdəki iqtisadi vəziyyət haqqında
• Diplomatik heyətin toxunulmazlığını təmin etmək
• Ayrı-ayrı şirkətlərin yaradılmasında iştirak etmək
• İstehsal və istehsal sahəsində planlı tapşırıqlarin icrasına dəsdək vermək

87. Lobbistlərin vəzifəsinə aiddir:

√ Müştərinin adından bir və ya birdən çox əlaqələri təşkil edir
• Öz dövlətinin iqtisadi ehtiyaclarını təmin edir
• Olduğu ölkənin bazarının mənimsənilməsinə xidmət edir
• Dövlət müəsisələrini özəlləşdirir
• Xaricdə yerli biznesə yardim edir

88. ABŞ konqrensi lobbiçiliyə aid qanunların yayılması haqqənda qanun qəbul etdi:

√ 1995.0
• 2000.0
• 2006.0
• 2010.0
• 1999.0

89. Lobbizmdə mövcud olan əks yanaşma:

• Mədəni həyatın qloballaşması
√ İctimaiyyət vədövlətlər arasında vasitəçilik,ayrı-ayrı maliyyə və sənaye qruplarının irəliçəkmə mexanizmi
• Ölkələr arasında mütəmadi konfliktlərin qurulması
• Analitik məlumatla mübadilə, kompleks tədbirlərin keçirilməsi
• Qlobal problem və təhlükələrin yaranmasına təsir

90. ABŞ-da lobbi fəaliyyəti haqqında federal qanun neçənci ildən işləyir?

√ 1946.0



• 1952.0
• 1963.0
• 1969.0
• 1939.0

91. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə lobbiçiliyin funksiyalarına aid deyil:

√ Diplomatik nümayəndələrin vəzifələrə təyin edilməsi
• Dövlətlər arasında əlaqələr
• Beynəlxalqtəşkilatlar çərçivəsində
• Rəqib maraqlar arasında kompromisləri tapmağa kömək mexanizmi
• Vətəndaşlar, vətəndaş qrupları arasında vasitəçilik

92. Beynəlxalq lobbi fəaliyyətinin fəaliyyətinin mahiyyətinə aid deyil:

√ Müxtəlif şirkətlərin əlaqələrini yaradır
• Transmilli təşkilatların maraqlarına xidmət
• Ayrı-ayrı dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə fəaliyyətii təmini
• Q/dövlət və ictimai təşkilatların maraqlarına xidmət
• Beynəlxalq təşkilatların maraqlarını hıyata keçirir

93. Milli maraq ehtiva edir

√ cavab variantlarının hamısı düzgündür
• biznesin ictimai məsuliyyətliyini inkişaf etdirmək
• investisiya və istehlak bazarının genişlənməsini təmin etmək
• əhalinin maddi rifahının artımını təmin etmək
• mili iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək

94. İslam aləmi Qərb dünyasından hansı parametr üzrə geridədir:

√ cavab variantlarını hamısı düzgündür
• ÜDM
• texniki potensial
• elmi potensial
• emokratik institutların sayına görə

95. Bismarkın Rusiya ilə gömrük müharibə aparmasının səbəbi:

√ alman kənd təsərrüfatı məhsullarını qorumaq
• Fransa ilə müttəfiqlik sazişi əsasında
• Rusiya ilə müharibəyə hazırlığın ilk addımı kimi
• düzgün сavab variantı yoxdur
• rus texnikasının idxalının qarşısını almaq

96. XVII əsrdən başlayaraq, Avropada konsulların vəzifələrinə, taсirlərin müdafiəsindən başqa, əlavə olundu:

√ mal dövriyyəsini artırmaq
• iqtisadi informasiya xidmətləri göstərmək
• iqtisadi diversiyalar etmək
• сavab variantlarının hamısı düzgündür
• yeni qızıl ehtiyatlarını araşdırmaq

97. XIX əsrdə Böyük dövlətlərin müstəmləkələrində əsas xariсi iqtisadi amillərdən biri:

√ tiсarətdə inhisar hüququ
• gəlir vergisinin minimuma endirilməsi
• düzgün сavab variantı yoxdur
• güzəştli borс alma imkanları
• digər dövlətlərlə müqayisədə tiсarətdə rəqabət üstünlüyü



98. Yeni dövrdə Çində gömrük xidmətində xariсilərin xüsusi direktoru idi:

√ ingilis R.Xart
• italiyalı E.Torres
• rus M.Kozakov
• ispan K.Klavixo
• fransız E.Pekü

99. Kolberin gömrük siyasəti ilə hansı dövlətlə müharibəyə səbəb oldu:

√ Hollandiya
• Prussiya
• Rusiya
• Avstriya
• Almaniya

100. Üçünсü Valyuta ittifaqına daxil olan ölkə:

√ Danimarka
• Rusiya
• İsveçrə
• Çexiya
• Finlyandiya

101. Maksimal əlverişlilik reciminə malik olan ölkə başqa ölkədə əldə edirdi :

√ hər hansı başqa ölkəyə şamil edilən yeni tiсarət güzəştinin avtomatik ona şamil edilməsini
• öz vətəndaşları üçün konsul məhkəməsinin qurulmasına
• сavab variantlarının hamısı düzgündür
• həmin ölkənin ərazisinə vətəndaşlarının miqrasiya etməsi hüququnu
• gəlir vergisindən azad olmanı

102. Xristian-taсirlərin öz ərazisində imtiyazlarını ilk dəfə qəbul etmişdi:

• Monqol noyonu
• Osmanlı sultanı
• Çin imperatoru
• Yapon sequnu
√ Misir сanişini

103. Orta əsrlərin tiсarət diplomatiyasında lider şəhər-dövlətlər:

√ Venesiya və Genuya
• London və Nottinqem
• Madrid və Kordova
• Lissabon və Barselona
• Florensiya və Hanza

104. Azərbaycan-Amerikan cəmiyyəti təsis edildi:

√ 1952-ci il
• 1961-ci il
• 1972-ci il
• 1991-ci il
• 1948-ci il

105. 2002-ci ildə yaradilmişdir:

√ Azərbaycan Diaspora ilə İş Üzrə Dövlət Komitəsi



• Azərbaycan-Amerikan cəmiyyəti
• Azərbaycan-Norvec Assosasiyası
• Moldova Azərbaycanlıları Konqresi
• Azərbaycan Kültür Darnəyi

106. Azərbaycanin ilk diaspora təşkilatı adlanırdı:

√ Türkiyədə”Azərbaycan kültür dərnəyi ”
• Özbəkistan Azərbaycanlılarinin “Turan” Konqresi
• İsveç-Azərbaycan Federasiyası
• Qırğizistanda “Azəri” İctimai Birliyi
• Rusiya Azərbaycanləlarini Federal Milli-Mədəni Muxtariyyəti

107. Azərbaycan diasporası ilk təşkilatının yarandiği şəhər hansıdır?

√ Ankara
• London
• Sankt-Peterburq
• Alma-ata
• Berlin

108. Vaşinqtonda ən iri xaricilər lobbisi hansıdır?

√ Yapon lobbisi
• Erməni lobbisi
• Rus lobbisi
• Azərbaycan lobbisi
• Çin lobbisi

109. 1958-ci ildə təsis olundu:

√ Amerikan-Azərbaycan cəmiyyəti
• Ukrayna Azərbaycanlıları Federasiyası
• Qırğızıstanda “Azəri” Lctimai Birliyi
• Özbəkistan Azərbaycanlılarının “Turan” Konqresi
• İsvec –Azərbaycan Federasiyası

110. Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində ilk addım atildı:

√ 1949-cu ildə
• 1952-ci il
• 1988_ci il
• 1991-ci il
• 1939-cu ildə

111. Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və formalaşması mərhələləri aşağıdakılardır: 1)VII-VII əsrlər 2)X- XIX əsrlər 3)1918-1920-ci illər
4)1941-1945-ci illər 5)1995- 2000-ci illər

√ 1,2,3,4
• 1,3,4,5
• 4,5,1,2
• 5,4,3,1
• 1,2,4,5

112. Azərbaycan federal birlikləri sirasina aid deyil:

√ ”Xaricdə yaşayan azərbaycanlilar”birliyi konqresi
• Almaniya- Azərbaycan cəmiyyətləri birliyi
• Qırğizistanda “Azəri” ictimai birliyi
• Ukrayna azərbaycanlıları konqresi



• Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi

113. “Diaspor” qədim yunan sözü olub hərfi mənada nə deməkdir?

√ ”səpələnmə”
• “birləşmə”
• “yaşamaq”
• “qürbət”
• “qruplaşma”

114. Azərbaycan Respublikasinin Diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsi yaranmişdir:

√ 2002-ci ildə
• 2004-cü ildə
• 2008-ci ildə
• 2010-cu ildə
• 2000-ci ildə

115. İqtisadi diplomatiyada fəaliyyətin əsas sahələrinə aid deyil

• informasiya
√ dezinformasiya
• texniki-konsultativ
• maliyyə-kredit
• siyasi-normativ

116. İqtisadi diplomatiyanın ikinci məqsədinə aid olmayanı qeyd edin:

√ siyasi danışıqların iqtisadi təminatını həyata keçirmək
• cavab variantlarının hamısı düzgündür
• milli biznesə xarici bazarlara daxilolmada yardım
• mili biznesin rəqabət imkanlarının artırılması
• milli biznesə siyasi dəstək

117. İqtisadi diplomatiyanın ilkin formasına aiddir

√ Ticarət diplomatiyası
• Milli biznesə xaricdə dəstək
• düzgün cavab variantı yoxdur
• ticarət konsulluqları
• iqtisadi diplomatiya

118. Ölkələrin dünya sistemdəki yeri.

√ Ölkələrin dünya sistemində yeri bir çox amillərdən ibarətdir (iqtisadi, siyasi və daxili siyasət)
• Dövlətlərarası ziddiyyətlər öz həllini tapmışdır
• Bütün dövlətlərlə bərabər inkişaf imkanlarına malikdir
• İnkişaf etmiş dövlətlər təsir imkanlarına malik deyil
• Qloballaşma dövründə bütün dövlətlər beynəlxalq qurumlarda eyni bərabər hüquqa malikdirlər

119. Demokratikləşmə dalğası.

• Bir mərhələdən ibarətdir.
• Mərhələlərə bölünmür.
√ Üç mərhələdən ibarətdir.
• İki mərhələdən ibarətdir.
• Dörd mərhələdən ibarətdir

120. Sosializmin iflası və yeni dünya siyasətinin formalaşması.



• Şərqi Avropa dövlətlərində demokratikləşmə prosesi müşahidə olunmayıb.
• Yeniliklər bütün keçmiş dövlətləri əhatə etməmişdi.
√ Keçmiş sosializm dövlətlərində köklü dəyişikliklər baş vermiş, dövlətlər beynəlxalq inkişaf prosesini cəlb olunmuşlar.
• Keçmiş sosializm düşərgəni təşkil edən dövlətlər ənənəvi iqtisadi diplomatiyanın davam etmişlər.
• Keçmiş sosialist dövlətlərinin siyasətlərinin formalaşmasında Rusiyanın təsir imkanları olmuşdu.

121. Qloballaşma və milli dövlətlərin iqtisadi diplomatiyası.

• Qəbul edilmiş standart və prinsiplər nəzərə alınmayıb.
• İqtisadi diplomatiyanın formalaşmasında yeni tendensiyalar nəzərə alın¬mayıb.
√ Qloballaşma prossesinin şərtləri dövlətlərin iqtisadi diplomatiyasının formalaşmasında öz əksini tapmışdı.
• Yalnız iqtisadi problemləri əhatə etmişdi.
• İqtisadi diplomatiyanınformalaşmasında regional inteqrasiya bağlılıq nəzərə alınmışdı.

122. Qloballaşma və onun Beynəlxalq inteqrasiya prosesinə təsiri.

√ Bütün dövlətləri və qitələri əhatə etmiş tendensiyadır.
• Beynəlxaq münasibətlərə və dünya siyasətinə təsir göstərməmişdi.
• Avropa dövlətlərini əhatə etmişdi.
• İnkişafda olan dövlətləri əhatə etmişdi.
• Qloballaşma və onun Beynəlxalq inteqrasiya prosesinə təsiri.

123. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi diplomatiya sahəsində siyasəti.

√ Beynəlxalq iqtisadi qurumlar ilə əlaqələri möhkəmləndirmək, dövlətin müstəqil iqtisadi siyasətin həyata kesirilməkdən ibarətdir.
• Aparıcı dövlətlərin iqtisadi siyasəti, Azərbaycanın inkişafına tam müsbət təsir göstərir.
• AR Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının üzvüdür.
• Yalnız regional məkanda mövcud qurumlar ilə əlaqələrin genişləndirilməsi.
• Beynəlxalq iqtisadi qurumlara qoşulmamağ.

124. Qloballaşma prosesin milli mədəniyyətə təsiri.

• Milli şüurun kosmopolitləşdirilməsinə təsir göstərmir.
• Kosmopolitləşmə nəticəsində milli instititların beynəlmiləşdirilməsinə və «universal»laşmasına təhlükə yaratmır.
√ lider dövlətlərin siyasəti çox halda kiçik soyda olan xalqların milli, tarixi- mədəni irsin itirilməsi ilə nəticələnir.
• Qloballaşma mənfi təsir göstərmir.
• Milli mədəniyyətin zənginləşməsinə zəmin yaradır.

125. «Dayanıqlı inkişaf» konsepsiyası.

• Korporasiyalar öz işlərini planetin imkanlarına uyğunlaşdarılmışlar.
• Transmilli korperasiyalar «Dünya inkişaf» prinsiplərinə tam riayət edirlər.
• Planetdə yaşayan insanların yüksəldilməsinə yönəlməyib.
• Bütün dövlətləri əhatə etmir.
√ Konsepsiya bəşəriyyətin inkişafında davamlılığın təmin istəyidir.

126. «Ümumdünya höküməti» yaradılması fikirlərinin yaranması.

√ Politoloqlar «Ümumdünya höküməti» mövcudluğuna ehtiyac olması fikirlərin çoxalması müşahidə olunur.
• Bəşəriyyətin ədalətli idarəçiliyini həyata keçirilməsi qeyri mümkündür.
• İdeyanın reallaşmasına ehtiyac və əsaslar yaranmayıb.
• «Ümumdünya höküməti» yaradılması ideyası ilk dəfə olaraq qloballaşma dövrünə aiddir.
• Liberal -demokratik sisteminin universallaşması dünyada yeni dövlətüstü orqanların yaradılmasına ehtiyac yaranmayıb.

127. Qloballaşmanın reallaşmasının şərtləri.

√ Fundamental elmin inkişafı, texniki yeniliklər müsbət rol oynamış, in¬sanların həyatını kökündən dəyişmişdir
• Qlobal problemlər nəzərdə tutulmur
• Əldə edilmiş informasiya və texnoloji yeniliklər insanlar arasındakı əlaqələri yaxşılaşdırmamışdı
• Dünyanın inkişafına texniki və elmi yeniliklər yönəldilməmişdir



• Fundamental elmin inkişafına vəsait qoyulmur

128. Dünyanın istehsal olunmuş məhsulunun bölünməsi.

• Aparılan siyasət inkişaf etməkdə olan dövlətlərin daxili həyatında gərgin¬liyə səbəb yaratmır.
• Yaranmış inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə aclıq və yoxsulluq ilə BMT və qeyri-hökumət təşkilatları mübarizə aparmırlar.
√ Qeyri bərabər planet əhalisinin arasında pay alırlar.
• Tam bərabər, ədalətli prinsiplər əsasında bölünmür.
• Qeyri-bərabər prinsip dövlətlərarası münasibətlərə mənfi təsir göstərmir.

129. İqtisadi sahədə həyata keçirilən qloballaşmanın təsiri.

√ Böyük təsirə malikdir, ictimai və siyasi həyatda dəyişiklərə zəmin yaradır.
• bütün yeniliklər yalnız müsbət addım kimi qiymətləndirilir.
• Kosmopolitizmə şərait yaratmır.
• Milli-etnik özünəməxsusluğun aradan qaldırmır.
• Mövcud proses gündəlik həyata təsir göstərməyir.

130. Zəif inkişaf etmiş dövlətlərə qloballaşmanın təsiri.

√ Çox ziyan vurur, rəqabətə dözməyən tam iflasa uğrayır.
• Həyat tərzinə mənfi təsir göstərmir və onun keyfiyyətini dəyişmir.
• milli-mənəvi dəyərlərə toxunmur
• Bu ölkələrin yalnız sosial-iqtisadi vəziyyətinə təsir göstərir.
• Müsbət təsir göstərir.

131. Qloballaşma şəraitində satış formalarında mövcud vəziyyət.

• Aparıcı dövlətlər öz siyasətlərində humanitar istək durur.
• İstehsal və satış bazarın mərkəzlərindən biri Şərqi Avropa dövlətləridi
√ Kəskin rəqabət mübarizəsi başlanır
• Rəqabət müşahidə olunmur.
• İnvestisiya əsasən inkişaf etmiş ölkələrə yönəldilir.

132. Qloballaşma nəqliyyat - kommunikasiya vasitələrinə təsiri.

• Yalnız gömrük və və vergi siyasətinə öz təsirini göstərir.
• Maneəsiz hərəkət təşkil olunmasına səy göstərilmir.
√ Dövlətlərin milli iaraqları bütün maneələri aradan qaldırmaq beynəlmiləl dəhlizlərin daradılmasına maraqlıdırlar.
• Təsir olmamışdı.
• Nəqliyyat vasitələrinin operativliyinə, onun artırılmasına tələb yaranmır.

133. Qloballaşma dövründə beynəlxalq əmək bölgüsünə təsitri

• yalnız bir qisminə (bölgüyə) təsir edir.
• Əmək bölgüsü inkişaf etmiş dövlətləri əhatə edir.
√ Beynəlxalq miqyasda təsir göstərir və bütün sahələri əhatə edir.
• Əmək bölgüsü beynəlxalq siyasətinin formalaşmasının təsir imkanlarına malik deyil.
• Təsirə malik deyil

134. Dünya siyasətində və iqtisadi inkişafı qlballaşdırmanın təsiri

√ Qloballaşma dünya siyasətinə, iqtisadiyyatının intensivləşməsinə şərait yaradır və bütün dövlətləri əhatə edir.
• Dövlətlərin sosial-mədəni və informasiya həyatında yeniliklər baş ver¬məmişdi.
• Dünya təsərrüfat sisteminin liberallaşmasına təsir göstərməyib.
• Qloballaşma dövründə yalnız inkişaf etmiş dövlətlər müsbət nəticələr əldə etmək imkanına malikdirlər.
• Yalnız insan və maddi resursların bölünməsinə öz təsirini göstərmişdir.

135. Qloballaşmanın mahiyyəti və ona təsir edən faktorlar



√ Qloballaşma insanların həyat tərzinə təsir göstərməmişdi.
• Beynəlxalq əmək bölgüsünün formalaşması öz təsirini göstərməmişdi
• Qloballaşma dünyada siyasətin transmilliləşməsi əsas faktor kimi sayılır.
• Qloballaşma insanların həyat tərzinə təsir göstərmişdir.
• Dünya siyasətinin transmilliləşməsi qloballaşmanın əsas faktorlarından sayılmır

136. Qloballaşmanın mahiyyəti və ona təsir edən faktorlar.

√ Qloballaşma obyektiv prosesdi, həyatın bütün sahələrində öz təsirini gös¬tərməkdədir
• Qloballaşma cəmiyyətin inkişafına təsiri yoxdur
• Qloballaşmadünya siyasətinin formalaşmasına təsiri olmamışdı.
• Qloballaşma yeni sosial-iqtisadi münasibətlərin yaradılmasına səbəb olma¬mışdı
• Qloballaşma tarixi və obyektiv proses sayılmır

137. Qloballaşma termininin tərifi

√ Qloballaşma dünya inkişafının həlledici prosesidir
• Dünya iqtisadiyyatının transformasiyası üçün əsaslar yaratmamışdı.
• Qloballaşmaya olan münasibət birmənalı qiymətləndirilir
• Qloballaşdırma prosesi yalnız mədəniyyət sahəni əhatə edir
• Qloballaşma dünya inkişafında aparıcı dövlətləri əhatə edir

138. Valyuta sistemi nədir?

• Valyuta azliğı.
√ Valyuta münasibətlərin qanunvericilikdə tənzimlənmə formasıdır.
• Devalvasiya.
• İnfulyasiya.
• Milli valyutaya keçid.

139. Dünya valyuta sisteminin bərqərar olması şərtlərindən deyil?

√ Xaotik inkişaf.
• İstehsal qüvvəsinin artması.
• Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşması.
• Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi.
• Dünya bazarının yaranması.

140. Qastar bayter miqrasiya proqramı hansı ölkədə olmuşdur?

√ Almaniya.
• Avstraliya.
• ABŞ.
• Rusiya.
• Britaniya.

141. Miqrasiya tənzimlənməsinin qarşısında duran ən əsas problem?

• Ardıcıl siyasət.
• Siyasi qarşıdurma.
√ Siyasətin yetərincə ardıcıl olmaması.
• Siyasi böhran.
• İqtisadi Xaos.

142. Hansı ölkələr işçi qüvvəsinin defisiti ilə üzləşə bilər?

√ Sürətli iqtisadi dirçəlişi olan ölkələr.
• Əhalisi qoca olan ölkələr.
• Böhranlı inkişaf etmiş ölkələr.
• Zəif inkişaf etməkdə olan ölkələr.



• İnkişaf etməkdə olan ölkələr.

143. Miqrasiya siyasətinin prioritetlərinin əsasını təşkil edir?

√ Ailələrin birləşməsi.
• Xaos.
• Siyasi gərginlik.
• Qaçqın statusu.
• Köçün artması.

144. Miqrasiyanı təmin edir?

√ Sosial –iqtisadi fərdlər.
• İqtisadi böhran.
• Dövlətlərarası münasibətlər.
• Siyasi proseslər.
• Miqrantlar.

145. QAAT-ın əsas hüquqi müddəaları neçənci ildən dəyişməz olaraq qalır?

• 1930.0
• 1960.0
√ 1948.0
• 1991.0
• 1955.0

146. QAAT-ın 3-cü maddəsində əks olunmuşdur?

√ Milli rejimin teqdim edilməsi prinsipi.
• Dəyişiklik proseduru.
• Tariflər.
• Gömrük xərcləri.
• Yerli məhsullara bərabərçilik hüququ.

147. QAAT-ın 1-ci maddəsində əks olunub?

√ Maksimal əlverişlilik rejimi .
• Gömrük rejimi.
• Kompromis rejim.
• Vergi rejimi.
• Öhdəlik rejimi.

148. QAAT çərçivəsində beynəlxalq ticarət mübadiləsinin prinsipi deyil?

√ Ticarətin anarxiyası.
• Milli rejimin teqdim edilməsi.
• Yüksək əlverişlilik.
• Ticarətdə qeyri-diskriminasiya.
• Ticarətin azadlığı.

149. QAAT-ın əsas məqsədi deyil?

√ Humanitar yardıma dəstək
• İstehsalın artımına dəstək.
• Real gəlirlərin və tələbatın artımına dəstək.
• Beynəlxalq ticarətdə ayrı seçkiliyin aradan qaldırmaq
• Gömrük mədudiyyətinin ləğvi.

150. QAAT-ın sessiyası hansı müddətə toplanır?



√ ildə bir dəfə
• iki ildə bir dəfə
• beş ildə bir dəfə
• rübdə bir dəfə
• on ildə bir dəfə

151. Beynəlxalq ticarət rejiminin əsasını qoyan saziş?

• Avropa Birliyinin sazişi.
√ Tariflər və ticarət üzrə baş saziş.( QATT)
• Dənizçilik sazişi.
• Beynəlxalq Gömrük ittifaqının sazişi .
• Beynəlxalq Gömrük sazişi.

152. Daxili hüququn dövlət sərhədlərindən kənara çıxması nədir?

√ Hüququn ekstraərazi təsiri.
• Hüququn eksportu.
• Hüququn importu
• Hüququn despotu

153. Dövlət iqtisadi münasibətlərin tənzimlənmə metodlarindan deyil?

• Üstmilli.
• Diapozitiv ve imperativ.
√ Pozitiv.
• İkiterefli.
• Çoxterefli.

154. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində 2 siyasi yanaşma arasında mübarizə?

√ Liberal ve Proteksionist.
• Ortodoksol.
• Kritik
• Publisist.
• Konservativ.

155. Beynəlxalq institusional rejimlərdən deyil?

√ Gömrük rejimi.
• Beynəlxalq maliyyə rejimi.
• Beynəlxalq valyuta-kredit.
• İşçi qüvvəsinin miqrasiyası.
• Beynəlxalq ticarət rejimi.

156. Vahid ümumdünya iqtisadi məkan formalaşır?

• Gömrük əlaqəsi.
• Qloballaşma
√ İnteqrasiya prosesinin qarşılıqlı təsiri.
• İdxal.
• İxrac.

157. Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının Mərkəzi Azəri hissəsindən ilk neftin alınmasına başlanmışdır?

• 8 fevral 2005-ci ildən
• 18 sentyabr 2002-ci ildən
• 25 may 2005-ci ildən
√ 14 fevral 2005-ci ildən



158. 1998-ci ildə Azərbaycanda öz səfirliyini açan Türkmənistan sonralar hansı səbəbdən diplomatik nümayəndələrini geri çağırdı?

√ Xəzərin statusu ilə bağlı narazılıqlar ucbatından
• ölkə prezidenti ilə yaşanan anlaşılmazlıqlar
• Xəzərdə çıxarılan neftdən Azərbaycanın ona pay verməməsi
• Bakı-Tbilisi-Ceyhan» boru kəmərinin ölkəsindən keçməsi
• Əsrin müqaviləsi»ndən kənarda qaldığı üçün

159. Dünyada neft sənayesinin inkişafının başlancığı hansı dövrdən hesab edilir?

√ 1859-cu ildə ABŞ-da mexaniki üsulla ilk neft quyusunun qazılmasından
• 1848-ci ildə Balaxanıda ilk neft quyusunun qazılmasından
• 1938-ci ildə Küveytdə ilk neftquyusunun qazılmasından
• 1848-ci ildə Bibiheybətdə ilk neft quyusunun qazılmasından
• 1901-ci ildə İranda ilk neftquyusunun qazılmasınan

160. Neft fondlarını ölkələrinə müvafiq düzün: I ABŞ 1 «GRF» II Azərbaycan 2 «Temasek» III Norveç 3 «Alyaska» IV Sinqapur 4
«ARDNF»

√ I-3, II-4, III-1, IV-2
• I-1, II-2, III-3, IV-4
• I-4, II-1,III- 2, IV-3
• I-3, II-1, III-4, IV-2
• I-3, II-4, III-2, IV-1

161. Praqa bəyannaməsi”ndə qoşulan dövlətlər sırasına aid deyil:

• Azərbaycan
• Misir
• Türkiyə
√ Türkmənistan
• Gürcüstan

162. Şahdəniz” yatağından çıxarılan qaz hansı kəmərilə dünya bazarlarına çıxarılır?

• Bakı-Supsa
• Bakı-Tbilisi-Ceyhan
√ Bakı-Tbilisi-Ərzurum
• Bakı-Supsa-Novorossiysk
• Bakı-Novorossiysk

163. Xəzərdəki milli sektoru digər Xəzəryanı ölkələrə nisbətən neftlə daha çox zəngin olan ölkə?

• İran
• Türkmənistan
√ Qazaxıstan
• Azərbaycan
• Rusiya

164. ”BTC” layihəsində nəzərdə tutulmuşdur?

√ Layihədə çəkiləcək boruların Rusiyadan idxal edilməsi
• Ceyhan limanında müasir standartlara cavab verən terminalın inşası
• Ceyhan limanında müasir standartlara cavab verən terminalın inşası
• Layihədə çəkiləcək boruların Rusiyadan idxal edilməsi
• Neft boru kəmərinin çəkilişi

165. Əsrin müqaviləsi”ndə Azərbaycan dövləti dünyanın neçə ölkəsi və neft şirkətilə müqavilə imzalamışdır?

√ 14 ölkənin 33 neft şirkətilə



• 10 ölkənin 33 neft şirkətilə
• 16 ölkənin 33 neft şirkətilə
• 15 ölkənin 30 neft şirkətilə
• 14 ölkənin 31 neft şirkətilə

166. ”Bakı-Tbilisi-Ceyhan” əsas ixrac boru kəmərinin əsas göstəricilərinə aid deyil?

• Nasos stansiyalarının sayı:8
• Layihə üzrə cari xərclər:ümumi xərc 2.9 mlrd ABŞ dolları
√ Marşrutun uzunluğu 1770 km-dir.
• Boru kəmərinin 255 km-i Azərbaycanda ,445km-i Gürcüstanda,1070km-i Türkiyədədir.
• xam neftötürmə qabiliyyəti sutkada 1 milyon barrel

167. Hazırda Dünyanın hansı ölkələri uzunmüddətli qaz təchizatçısı ola bilər?

• Rusiya,Qətər,Norveç
• Rusiya,Qazaxıstan,Böyük Britaniya
• ABŞ,Rusiya,İsveç
• İran,Norveç,ABŞ
√ Rusiya,İran,Qətər

168. Azərbaycandan Yunanıstana 2007-ci ildən cüzi miqdarda ixrac olunan qaz Türkiyənin hansı şirkəti tərəfindən Yunanıstana Avropa
qiymətlərilə satılırdı?

√ Botaş
• MOL
• TPAO
• RWE
• Transqaz

169. 2006-cı ilə kimi Azərbaycan hansı ölkədən qaz idxalı edirdi?

√ Rusiya
• Qazaxıstan
• Özbəkistan
• İran
• Türkmənistan

170. Dünyanın 2-ci böyük neft yatağı olan “Kanterrel” hansı ölkənin ərazisində yerləşir?

• Liviya
• Əlcəzair
√ Meksika
• Venesuela
• Səudiyyə Ərəbistan

171. OPEK-ə daxil olan ölkə deyildir?

√ Meksika
• İndoneziyada
• Küveyt
• Venesuela
• İraq

172. Dünyanın ən iri neft yatağı olan “Qafar” hansı ölkəyə məxsusdur?

√ Səudiyyə Ərəbistan
• İran
• Qatar
• Küveyt



• İraq

173. Neftli ərazilər ümumi Yerin kürə səthinin neçə faizini təşkil edir?

• 0.11
• 0.05
√ 0.09
• 0.06
• 0.19

174. 1991-ci ildə nefthasilatı üzrə 1-ci yerə çıxan ölkə

• Böyük Britaniya
• Səudiyyə Ərəbistanı
√ ABŞ
• İran
• Meksika

175. 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin ağır böhran vəziyyətinə düşməsinin səbəbləri sırasına daxil deyil.

• Respublika ərazisində qeyri-sabitliyin olması
• Texniki təchizatın olmaması
√ İranın Xəzərlə bağlıAzərbaycana davamlı təzyiqləri
• Mövcud maliyyə çətinliklərinin olması
• Azərbaycanınkeçmiş SSRİ respublikaları ilə iqtisadi əlaqələrinin qırılması

176. Dünya üzrə təbii qaz istehlakında Şimali Amerikaya və avropaya uyğun gələn faizlər.

√ Şimali Amerika – 33%, Avropa – 45%
• Şimali Amerika – 33%, Avropa -31%
• Şimali Amerika -45%, Avropa -33%
• Şimali Amerika -30%,Avropa -40%
• Şimali Amerika -40%,Avropa – 45%

177. “Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edən neft şirkətlərini ölkələrinə müvafiq düzün: I ABŞ 1.Statoyl II Böyük Britaniya 2.TPAO III Norveç 3.
Delta-Hess IV Türkiyə 4. Remko V Səudiyyə Ərəbistanı 5. Mak-Dermot

√ I-5, II-4, IV-2, V-3
• I-2, II-4, III-5, IV-1,V-3
• I-4, II-3, III-2, IV-1, V-5
• I-4, II-3, III-2, IV-1, V-5
• I-2, II-4, III-5, IV-1,V-3

178. 1994-cü il 20 sentyabrda imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nə görə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı hansı yataqlarının birgə
işlənməsi və pay bölgüsü nəzərdə tutulurdu?

√ Çıraq, Günəşli, Azəri
• Cənub, Azəri, Çıraq
• Abşeron, Şahdəniz, Günəşli
• Yalama, Günəşli, Azəri
• Azəri, Şahdəniz, Günəşli

179. Hansı ölkədə hər adama düşən neft vəqazın miqdarı dünya səviyyəsinin orta qiymətindəntən təxminən 7 dəfə çoxdur?

√ ABŞ
• Rusiya
• Venesuella
• Novreç
• Küveyt



180. Rusiya Federasiyasında Mühacirət üzrə Beynəlxalq Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərinə aid deyil:

√ Mühacirət sahəsində qanunvericiliyin hazırlanmasında iştirak
• Nasist hərbi qurbanlarına kompensasiya proqramı
• Şimali Qafqazda köçkünlərə yardım tədbirləri
• Qeyri-qanuni mühacirətin qarşısının alınması üzrə informasiya kampaniyaları
• Köçkünlərə yeni yaşayış yerlərində birbaşa yardım

181. Mühacirət üzrə Beynəlxalq Təşkilatın həll etdiyi məsələlərə aid deyil:

• Yeni yaşayış yerinə yolda mühacirlərə yardım
• Mühacirətində yardım
• Əhalinin müharibədən sonrakı qayıdışı və reinteqrasiya proqramı
• Gözlənilməyən mühacir axınlarına humanitar yardım
√ Qeyri-qanuni mühacirlərin ölkələrinə məcburi qaytarılması

182. Bunlardan hansı mühacirət və inkişaf üzrə konsultativ proseslərə aid deyil:

√ 4+4 dialoqu
• Sederkopinq prosesi
• 5+5 dialoqu
• Bali prosesi
• Kolombo prosesi

183. Mühacirət və inkişaf üzrə konsultativ proseslərə aid deyil:

√ Buxarest prosesi
• Manila prosesi
• Puebla prosesi
• Abu-Dabi dialoqu
• Budapeşt prosesi

184. Qanuni mühacirlərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqların verilməsini nəzərdə tutan bəyannamə hansıdır:

√ Barselona Bəyannaməsi
• Vaşinqton Bəyannaməsi
• Ankara Bəyannaməsi
• London Bəyannaməsi
• Filadelfiya Bəyannaməsi

185. “Üçpartilik” nədir:

√ İşçilər,işə qəbul edənlər,hökumətlər
• Hökumətlər,beynəlxalq təşkilatlar,işçilər
• BMT,TMK-lar,milli dövlətlər
• Kapitalistlər,zəhmətkeşlər,həmkarlar ittifaqları
• TMK-lar,fəhlələr,hökumətlər

186. İmmiqrasiya vasitəsilə əmək resursları axınının artmasının səbəblərinə aid deyil:

√ Ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafını uzlaşdırmaq
• Strateji əhəmiyyət daşıyan müəssisələrə dəstək
• İnflyasiyaya imkan verməmək
• Qlobal işçi qüvvəsinin yaradılması
• İşçi qüvvəsinə müvəqqəti ehtiyacın ödənməsi

187. BƏT-in vəzifələrinə aid deyil:

√ İşçi qüvvəsinə müvəqqəti ehtiyacın ödənməsi
• Zəhmətkeşlərin ən zəif qruplarının mühafizəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi



• İştirakçı ölkələrə işsizliyin azalmasında yardım
• Sosial-əmək problemlərinin həllinə yönəlmiş uzlaşdırılmış siyasətin hazırlanması
• İstehsal mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində proqramların hazırlanması

188. BƏT üzvlüyünün əsas prinsiplərinə aid deyil:

√ Konvensiyaların icrasına məcburiyyət mexanizminin olması
• Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi
• Məcburi əməyin aradan qaldırılması
• Birləşmə azadlığı və kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ
• Uşaq əməyinin qadağan edilməsi

189. BƏT-in öz işində istifadə etdiyi metodlara aid deyil:

√ Çalışanların və işsizlərin peşəkar hazırlığına dəstək
• Konvensiya və tövsiyyələr şəklində beynəlxalq əmək normalarının hazırlanması
• Hökumət, zəhmətkeş və sahibkar birliklərinin soaial əməkdaşlığının inkişafı
• Ölkələrə soaial-əmək problemlərinin həllində yardım göstərilməsi
• Sosial-əmək münasibətləri üzrə tədqiqatların aparılması

190. BƏT-in yaradılmasını zəruri edən şərtlərə aid deyil:

√ İ dünya müharibəsinin yaratdığı problemləri həll etmək
• Ayrı-ayrı ölkələrdə zəhmətkeşlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyi
• Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında sosial sülhün bərqərar olmasına nail olmaq
• Sosial problemlərin təkamül yolu ilə həllinə nail olmaq
• Cəmiyyətdə baş verən ziddiyyətlərin partlayıcı, inqilabi yolla həllinin qarşısının alınması

191. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yaradılmasının siyasi bəhanələrinə aiddir:

√ Rusiya və bəzi Avropa ölkələrində inqilablar
• İtaliya və Almaniyada faşizmin hakimiyyətə gəlməsi
• 1929-1933-cü illər dünya iqtisadi böhranı
• I dünya müharibəsinin başa çatması
• Ərəb baharı

192. II dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar BƏT-in qərargahı hansı şəhərə köçürüldü:

√ Monreal
• London
• Reyk-Yavik
• Vaşinqton
• Toronto

193. Hansı ölkə 1950-ci illərdə xarici işçi qüvvəni müvəqqəti əsaslarla idxal etməyi münasib bildi:

√ Almaniya
• ABŞ
• Türkiyə
• Rusiya
• Yaponiya

194. “Qastar-bayter” nədir:

√ Ölkəyə müvəqqəti əsaslarla qəbul olunmuş işçi qüvvəsi
• Tətili təşkil edən adam
• Fəhlə həmkarlar ittifaqının sədri
• Ölkəni müvəqqəti tərk etmiş işçi qüvvəsi
• Ölkədə müvəqqəti sığınacaq verilmiş qaçqınlar



195. BƏT-in ali orqanı:

√ Beynəlxalq Əmək Konfransı
• Beynəlxalq Ali Şura
• Baş Assambleya
• Beynəlxalq katiblik
• Milli Məclis

196. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı:

√ BMT-nin ixtisaslaşmış qurumudur
• Hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatdır
• Bütün cavablar doğrudur
• Qeyri-hökumət təşkilatıdır
• Müstəqil beynəlxalq təşkilatdır

197. Miqrasiya siyasətinin əsasını ”ölkəni “ağ” və britaniyalı saxlamaq” məqsədi güdən ölkə:

√ Avstraliya
• Hindistan
• Böyük Britaniya
• ABŞ
• Kanada

198. BƏT-in II dünya müharibəsindən sonrakı dövr üçün vəzifələrini müəyyənləşdirdi:

• Paris Xartiyası
• Cenevrə Deklarasiyası
√ Filadelfiya Bəyannaməsi
• Monreal konfransı
• Vaşinqton Bəyannaməsi

199. Beynəlxalq Əmək Konfransının çağırışı ilə məcburi əməkdən istifadə edildiyinə görə 2001-ci ildə hansı ölkəyə qarşı iştirakçı ölkələr
tərəfindən iqtisadi sanksiyalar tətbiq edildi:

• Kamboca
• Nepal
√ Myanma
• Nigeriya
• Liviya

200. Bunlardan hansı Afrikaya aid iqtisadi təşkilatdır:

√ EKOVAS
• FƏİİ
• NAFTA
• KARİKOM
• MERKOSUR

201. Hansı Avropada mühacirət və inkişaf üzrə konsultativ proseslərə aiddir:

√ Sederkopinq prosesi
• Buxarest prosesi
• Belqrad prosesi
• Manila prosesi
• Puebla prosesi

202. Mühacirət və inkişaf üzrə Qərbi Aralıq dənizi hövzəsində konsultativ proses:

√ 5+5 dialoqu



• Tet-a-tet dialoqu
• 4+4 dialoqu
• 2+2 dialoqu
• 3+3 dialoqu

203. İşçi qüvvəsinin miqrasiyasının beynəlxalq əməkdaşlığın prioritet məsələlərindən birinə çevrilməsi səbəblərinə aid deyil:

√ TMK-ların hakimiyyətinin güclənməsi
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə gənc əhalinin çoxluğu
• İnkişaf etmiş ölkələrdə işçı qüvvəsinə ehtiyac
• Ölkələr arasında inteqrasiya proseslərinin artması
• İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin yaşlanması

204. Mərkəzi Amerika ölkələrinin Ümumi Bazarı:

√ MERKOSUR
• NAFTA
• KARİKOM
• ASEAN
• EKOVAS

205. Mühacirət üzrə Beynəlxalq Təşkilat harda yarandı:

√ Cenevrə
• Nyu-York
• Haaqa
• Brüssel
• London

206. Mühacirət üzrə Beynəlxalq Təşkilat yarandı:

• 1949.0
• 1945.0
• 1955.0
• 1959.0
√ 1951.0

207. ABŞ-la peşəkar kadrlar uğrunda rəqabətə cavab olaraq AB təklif etdi:

√ Mavi kart
• Yaşıl kart
• Sarı kart
• Qara kart
• Qırmızı kart

208. Neçənci ildə SSRİ BƏT-də üzvlüyünü bərpa etdi:

√ 1954.0
• 1945.0
• 1953.0
• 1934.0
• 1955.0

209. “Yaşıl kart”ın tətbiqində məqsəd:

√ Əmək miqrasiyasını dəstəkləmək
• Ölkədən “beyin axını”nın qarşısını almaq
• AB ilə rəqabət
• Ölkəyə qanunsuz miqrantların gəlişini məhdudlaşdırmaq
• Əmək miqrasiyasının qarşısını almaq



210. “Yaşıl kart”ın tətbiqi aiddir:

√ ABŞ
• Avropa Şurası
• Avropa Birliyi
• İslam Konfransı Təşkilatı
• Almaniya

211. BƏT məşğul olur:

√ Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə
• Sosial bərabərsizliyin ləğvi ilə
• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə
• Zəhmətkeşlərin mübarizəsinin təşkili ilə
• İşçi qüvvəsinin hərəkətinə nəzarətlə

212. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı yaradıldı:

√ 1919.0
• 1918.0
• 1922.0
• 1923.0
• 1920.0

213. “Qastar-bayter” proqramı hansı ölkədə həyata keçirilmişdir:

√ Almaniya
• ABŞ
• Rusiya
• Yaponiya
• Böyük Britaniya

214. HİB kateqoriyalı vizalar hansı məqsədlə tətbiq edilmişdi:

√ Özəl müəssisələrin yüksək ixtisaslı işçilərə tələbatını ödəmək üçün
• Ölkəyə miqrant axınının qarşısını almaq üçün
• Ölkədə işsizliyin səviyyəsini azaltmaq üçün
• Ölkədən işçi qüvvəsinin getməsinin qarşısının alinması üçün
• Ölkəni ucuz ışçı qüvvəsi ilə təmin etmək üçün

215. HİB kateqoriyalı vizalar hansı ölkədə tətbiq edilmişdi:

√ ABŞ
• Avstraliya
• Rusiya
• Ukrayna
• Böyük Britaniya

216. BƏT-in əsas məqsədlərinə aid deyil:

√ Zəhmətkeşlərin hakimiyyətdə iştirakına nail olmaq
• İnsanların maddi rifahının artırılmasına dəstək
• İnsan hüquqlarının qorunması
• İnsanların əmək şərtlərinin yaxşılaşdırılması
• Sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq

217. BƏT-in qərargahı hansı şəhərdədir:

√ Cenevrə



• Strassburq
• Monreal
• Nyu-York
• Haaqa

218. 1934-cü ildə BƏT-na üzv oldular:

√ SSRİ və ABŞ
• Almaniya və İtaliya
• SSRİ və Çin
• ABŞ və Böyük Britaniya
• SSRİ və Yaponiya

219. Regionda və ya ölkədə informasiyanın yaranması və yayılması şərtlərində olmayan

• cəmiyyətin açıqlıq səviyyəsinin artırılması (informasiyanın sərbəst alınması və yayılması üçün)
• adekvat siyasi kursların və normativ hüquqi bazanın formalaşması
• cəmiyyəti təşkil edən insanların internətə qoşulmaq imkanlarının artırılması
√ müəyyən iqtisadi və sosial bazanın təmini

220. Dünya Bankının əsas məsələlərindən biri:

√ yoxsulluq problemdir
• təhsil
• səhiyyə
• heyvandarlıq

221. Çinin iqtisadi diplomatiyasının inkişafında ikinci mərhələ neçənci ildən başlamışdır?

• 1980.0
• 1950.0
• 1990.0
√ 1978.0

222. Yeni Çinin iqtisadi diplomatiyasının I mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?

√ 1949-1978
• 1949-1990
• 1955-2000
• 1950-1990

223. Bu enerji məkanının yaradılmasında Ukranyanın təşəbbüsü olmuşdur:

• Xəzər-Azov
• Qara dəniz-Mərmərə-Aralıq
√ Xəzər-Qara dəniz-Baltik
• Xəzər-Qara dəniz-Mərmərə

224. Ukranya Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nə zaman üzv olmuşdur?

√ 16 may 2008-ci il
• 2005-ci ildə
• 2012-ci ildə
• 28 iyun 2010-cu il

225. TİM-in başlıca idarəetm orqanı hansıdır?

√ Ukranya İqtisadiyyat Nazirliyi
• Ukranya Xarici İşlər Nazirliyi
• Ukranya Dövlət Vergi Administrasiyası



• Ukranya Dövlət Bankı

226. Ukranyanın ticarət-iqtisadi missiyaları (TİM) rəhbəri vəzifəsinə görə:

√ müşavirdir
• diplomatik nümayəndəliyin texniki xidmətinə daxildir
• heçbiri
• azad nümayəndədir

227. Müstəqil Ukranyanın iqtisadi diplomatiyasının qurulmağa başlandığı tarix və qanun aşağıdakılardan hansıdır?

√ 1990, Ukranya SSR xarici iqtisadi müstəqilliyi haqqında qanun
• 1993, Ukranyanın dünya iqtisadi siyasəyinə inteqrasiyası haqqında qanun
• 1995, Ukranya iqtisadi diplomatiyası haqqında qanun
• 1985, Ukranyanın iqtisadi müstəqilliyi haqqında qanun

228. İngilisdilli İKT mütəxəssislərinin sayına görə dünyada birinci ölkə:

• Amerika
• Böyük Britaniya
√ Hindistan
• Yaponiya

229. Hindistandanın İKT inkişafını stimullaşdıran iki əsas üstünlük hansıdır?

• Amerika ilə sıx əməkdaşlıq və kadrların çoxluğu
√ aşağı əməkhaqqı və kadrların say çoxluğu
• xarici bazarlarla sıx bağlılıq və liberallaşmış sənaye
• xarixi investisiyaların və kadrların azlığı

230. Hindistan iqtisadiyyatının libreallaşması ilə əlaqədar artıq yeni birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) üçün (bəzi xüsusi sektorları istisnadır)
hökumətdən rəsmi icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu hansı qanunla tənzimlənir?

√ Avtomatik icazə statusu
• BXİ statusu
• Xarici investisiya siyasəti haqqında fərman
• Xarici investisiyaya nəzarət haqqında sərəncam

231. Hindistanda ilk beşillik plan neçənci illəri əhatə edirdi?

• 1957-1961
• 1959-1964
√ 1951(2)-1955(6)
• 1955-1960

232. Hindsitanda iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində əsas vəzifəni yerinə yetirirdi:

√ Beşillik Plan
• Dəstək Planı
• Xüsusi Plan
• Onillik Plan

233. Özbəkistan 1992-ci ildə bu quruma üzv qəbul edilir və eyni ildə qurumun Daşkənd nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayır. Bu qurum
hansıdır?

• Asiya İnkişaf Bankı
• Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
√ Dünya Bankı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı



234. 1992-ci ilin sentyabrında Özbəkistan bu qurumun üzvü oldu və 1993-cü ilin sentyabrında qurumda Özbəkistan nümayəndəliyi fəaliyyət
göstərməyə başladı:

• Asiya İnkişaf Bankı
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq İnkişaf və Yenidənqurma Bankı

235. İqtisadi diplomatiyanın dörd əsas istiqamətlərinən birinə aid etmək olmaz:

√ vergi konsultasiya
• siyasi-normayaradıcı
• maliyyə-kredit
• informasiya-analitik

236. Regional inteqrasiya prosesində dünya iqtisadiyyatında yaranan üç cazibə mərkəzinnən biri deyil:

√ Avstraliya
• Avropa
• Asiya-Sakit okean
• Panamerika

237. Bunlardan biri müasir dünyada milli iqtisaiyyatlar üçün əhəmiyyətli proseslərə daxildir:

√ qloballaşma
• təcrid siyasəti
• kolonizasiya
• dekolonozasiya

238. 1964-cü ildə inkişaf edən ölkə nazirlərinin görüşündə qərara alınan və BMT-nin I konfransında yaradılan qrup hansıdır?

• BRİCS
• Q-5
√ Q-77
• Q-132

239. Diplomatik nümayəndəliyə və diplomatik personala verilən toxunulmazlıq və imtiyazlara aiddir:

√ dövlətin cinayət yurisdiksiyasından toxunulmazlıq
• bütün vətəndaş yurisdiksiyasından toxunulmazlıq
• bütün inzibati yurisdiksiyadan toxunulmazlıq
• bütün vergilərdən azad olmaq

240. Bunlardan biri 1961-ci il Vyanna Konvensiyasının XIV maddəsinə görə nümayəndəlik başçılarının üç dərəcəsinə daxil deyil:

• diplomatik nümayəndə və internunsilər dərəcəsi
• işlər vəkilləri dərəcəsi
√ vəkillər dərəcəsi
• səfir və nunsilər dərəcəsi

241. Diplomatik münasibətlər və immunitetlər haqqında konvensiyanın I maddəsinə görə "diplomatik agent":

• inzibati-texniki diplomatik kateqoriyanın üzvüdür
√ nümayəndəliyin başçısı ya da nümayəndəliyin diplomatik personalının üzvüdür
• diplomatik rütbəsi olmayan nümayəndəlik işçisidir
• xidmətçi kateqoriyasının üzvüdür

242. Diplomatik münasibətlər və immunitetlər haqqında konvensiya neçənci ildə və harada qəbul edilmişdir?

• 9175, Helsinki



• 1973, Paris
√ 1961, Vyana
• 1963, Vyana

243. Bunlardan biri diplomatiyanın əsas modellərindən deyil:

• plürilateral diplomatiya
• çoxtərəfli diplomatiya
• ikitərəfli diplomatiya
√ beştərəfli diplomatiya

244. Hər bir dövlətdə yaradılmış peşəkar vasitəçilər, diplomatların daim fəaliyyət göstərən institutu aşağıdakılardan hansıdır?

• konsulluq
√ diplomatiya
• mediasiya
• summit

245. “Əsrin müqaviləsi”nin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ)yaradıldı?

• 20 sentyabr 1994-cü ildə
√ 24 fevral 1995-ci ildə
• 24 fevral 1994-cü ildə
• 20 sentyabr 1995-ci ildə
• 12 noyabr 1994-cü ildə

246. 1995-ci ildə ARDNŞ “Əsrin müqaviləsi”nə müvafiq olaraq aldığı 20% pay bölgüsündən 10%-ni hansı xarici neft şirkətinə verdi?

√ Ekson/Mobil-5%,TPAO-5%
• İtoçu-2%, Yunokal-8%
• Ekson/Mobil-5%, Statoyl-5%
• TPAO-4%, Delta-Hess-6%
• Amoko-3%, Lukoyl-7%

247. 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin ağır böhran vəziyyətinə düşməsinin səbəbləri sırasına daxil deyil.

√ İranın Xəzərlə bağlıAzərbaycana davamlı təzyiqləri
• Mövcud maliyyə çətinliklərinin olması
• Texniki təchizatın olmaması
• Respublika ərazisində qeyri-sabitliyin olması
• Azərbaycanınkeçmiş SSRİ respublikaları ilə iqtisadi əlaqələrinin qırılması

248. Azərbaycanın xarici neft şirkətlərinə 10%-lik güzəştinin əsas səbəbi kimi göstərilirdi:

√ ARDNŞ-nın maliyyə vəsaitinin olmaması faktı
• ARDNŞ-nin öz səlahiyyətlərini yerinə yetirmək bacarığının kifayət qədər olmaması
• Müqaviləyə sonradan daxil olan xarici neft şirkətlərnin çoxluğu
• İran və Rusiyanın pay bölgüsündə respublikamıza təzyiqi
• Xarici neft şirkətlərin pay bölgsünə narazı qalması

249. Lobbiçiliyin əsas funksiyalarına daxil deyil:

√ qanunvericilikdə islahatların həyata keçirilməsi
• rəqabətli maraqlar arasında müqayisə aparmaq
• kompromissləri tapmağa yardım edən mexanizm
• vətəndaşlar və dövlət arasında vasitəçilik
• düzgün cavab variantı yoxdur

250. Lobbiçiliyin əsas funksiyalarına daxildir:



√ vətəndaşlar və dövlət arasında vasitəçilik
• vətəndaş qrupları arasında barışığın əldə olunması
• seçkilərdə qələbə çalmaq
• qanunvericilikdə islahatların həyata keçirilməsi
• düzgün cavab variantı yoxdur

251. Lobbilərin maraq auditoiyasına aid deyil:

• alimlər
• parlament
√ əsgərlər
• hökümət
• KİV

252. Lobbiçilərin maraq auditoriyasına aiddir:

• ordu
• millətçilər
• cavab variantlarının hamısı düzgündür
• gənclər
√ parlament üzvləri

253. Lobbilərin ekspertlərə təsir formalarına aiddir:

√ tematik seminarlar
• analitik informasiyanın gizlədilməsi
• açıq təzyiq və təhdid
• tədqiqatların maraq auditoriyalarından məxfi saxlamaq
• cavab variantlarının hamısı düzgündür

254. Lobbilərin ekspertlərə təsir formalarına aid deyil:

√ açıq təzyiq və təhdid
• analitik informasiya mübadiləsi
• tədqiqatların maraq auditoriyalarına çatdırılması
• ) tematik seminarlar
• müştərək elmi-tədqiqat qrupları

255. Lobbiçiliyin tələblərinə aiddir:

• rəsmi danışıqların aparılması
• gender bərabərliyinin qorunması
• hərbi sursat
√ ekspert qrupları ilə sıx əməkdaşlıq
• siyasi partiya üzvlüyü

256. Avropada ilk valyuta ittifaqı yaradılmışdı:

√ Almaniyada
• İspaniyada
• Avstriyada
• İtaliyada
• İngiltərədə

257. Diplomatiyanın çoxsaylı fəaliyyətinin informasiya sahəsində olan zəifləmədən olan:

√ ümumdünya informasiya şəbəkəsi və internetin qlobal proseslərə adekvat inkişafa nail olmaq
• dövlətlər arasında rəqabətin olması
• internetin acılması
• yoxsulluq probleminin olması



• iqtisadi əlaqələrin olması

258. Beynəlxalq elektrik rabitə ittifaqı nə deməkdir?

• telekanal
• beynəlxalq qurum
• beynəlxalq ittifaq
√ telekommmunikasiya sektoru
• qeyri-hökumət təşkilatı

259. Ümumdünya alyansın əsas məsələsi

√ Ümumdünya informasiya strukturun təşkili məsələsi
• sosial məsələlər
• təhsil problemləri
• yoxsulluq problemi
• internetin zəifləməsi

260. İnformasiya texnologiyaları və xidmətləri üzrə ümumdünya alyansının əsas vəzifələrindən olmayan:

√ sosial problemlər
• əqli mülkiyyətin mühafizəsi
• təhsilin səviyyəsi ilə peşəkarlıq arasındakı boşluğun aradan qaldırılması
• internet və elektron biznesin davamlı və yüksələn xətlə inkişafını təmin etmək
• bazarın açılması və islahatların köməyi ilə rəqabətin yüksəldilməsi

261. Elektron ticarətin tətbiqini sürətləndirmək məsələsini qoyan təşkilat

√ YUNTAD
• AY
• ATƏT
• NATO
• BMT

262. Birinci dünya informasiya agentliyi konqresinin keçirilməsi

√ 2004-cü il Moskva
• 2000-ci il Nyu -york
• 2001-ci il Paris
• 2003-ci il Varsava
• 2002-ci il Bakı

263. informasiya məkanının subyektləri olma yolu:

√ siyasi təşkilatlar
• qeyri-hökumət təşkilatları
• beynelxalq təşkilatları
• transmilli korparasiya
• hökumət təşkilatları

264. İqtisadi diplomatiya fəaliyyətinin yeni istiqamətləri:

√ qlobal informasiya məkanı
• enerji mekani
• xarici siyaset
• diplomatik elaqe
• siyasi məkanı

265. BMT-nin İKT üzrə beynəlxalq ekspert şurasının məqsədi olmayan:



√ diplomatik əlaqələrin yaradılması
• səhiyyə və maliyyə trestləri arasında strateji tərəfdaşlıq proqramlarının strtegiyasına ümumi rəhbərlik
• ümumi telekommunikasiya xətlərinin yaradılması
• internetin inkişafı
• informasiya texnologiyaları ilə əlaqələri olan iştirakçı ölkələrdə BMT-nin başqa tərəfdaşları arasında

266. Beynəlxalq Valyuta Fondu:

√ informasiya və kommunikasiya sferasında “İnformasiya texnologiyaları iqtisadi yüksəlışə təsir edir
• təhsildə olan problemləri həll edir
• dövlətlər arsında olan münaqişələri tənzimləyir
• mədəni əməkdaşlığa təkan verir
• diplomatik əlaqələrin genişləndirilməsinə təsir göstərir

267. Dünya Bankının əsas məsələlərindən biri:

√ yoxsulluq problemdir
• təhsil
• heyvandarlıq
• səhiyyə
• təhsil

268. Ümumdünya Bankının tədqiqatlarının əsas istiqaməti:

√ informasiya texnologiyaları və internetin iqtisadi yüksəliş və inkişafın artmasına təsiri təmin etmək
• iqtisadiyyatı genişləndirmək
• təhsilə diqqəti artırmaq
• səhiyyə sahəsində islahatlar keçirmək
• diplomatik əlaqələri möhkəmləndirmək

269. Ümumdünya Bankı aşağıdakılara təsir göstərmir:

√ diplomatik əlaqələrə
• rəqabətin inkişafı və xüsusi kapitalın iştirakını təmin edən islahatlar siyasətini dəstəkləyir

• səhiyyə vətəhsil proqramına dövlət investisiyasının tətbiqi naminə İKT sistemində xidmətlərdən istifadə üçün xüsusi investisiyanı
maliyyələşdirməni stimullaşdırmaq

• tənzimləmə institutlarını gücləndirir
• İKT sahəsində strategiyaların tətbiqini həyata keçirir

270. Ümumdünya bankının diqqət mərkəzində olan məsələ:

√ Dövlətlərin qüsursuz siyasət aparmasına dəstək vermək
• dövlətlər arasında əlaqələrin genişləndirilməsi
• investisiya qoyuluşu
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək
• iqtisadiyyatın inkişafı

271. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı telekommunikasiya, informasiya texnologiyaları və kütləvi informasiya sektorunun əsas
vəzifələrinə aid olmayan :

• yeni tipli kommunikasiya xidmətlərinin yaradılmasına şərait yaratmaq
• telekommunikasiya şəbəkələrinin genişlənməsinə, rabitənin keyfiyyətinin artırılmasına təsir göstərmək
√ özəlləşmə prosesini ləngitmək
• ənənəvi telefon xidmətlərindən kənar sektorların inkişafına yardımçı olmaq
• özəlləşmə prosesini sürətləndirmək

272. 2004-cü ildə Moskvada keçirilən “İnformasiya XXI əsrin çağırası konqresində müzakirə olunmayan məsələ:

• informasiya terrorizminə qarşı mübarizə
• yeni texnologiyaların istifadəsi ilə informasiyanın toplanması və yayılması



√ iqtisadi terrorizmə qarşı mübarizə
• informasiya agentliyi assosiasiyasının yaradılması
• söz azadlığı problemi

273. Okinova Xartiyasının əsas məsələsi (2000-ci il)

√ qlobal informasiya cəmiyyətinin yaradılması
• informasiya və biliklərə rahat daxilolmanın təmini
• müəyyən iqtisadi və sosial bazanın təmin edilməsi
• normativ hüquqi bazanın formalaşması
• müəyyən təhsil səviyyəsinin təmin edilməsi

274. 2000-ci ildə BMT-nin Avropa İqtisadi komissiyası çərçivəsində elektron daşıyıcılara keçidlə bağlı proqram sahələrini əhatə etmir:

√ iqtisadi
• dövlət qulluğu
• idarəetmə
• elektron-biznes
• təhsil

275. Standartlaşdırma və onun təhlili ilə bağlı işlər:

√ Beynəlxalq elektroəlaqə şurasının himayəsi altında keçirilirdi
• BMT-nin köməyi ilə
• NATO-nun köməyi ilə
• NATO-nun köməyi ilə
• Beynəlxalq Valyuta fondunun köməyi ilə

276. Ümumdünya forumunun əsas fəaliyyət istiqaməti olmayan:

√ beynəlxalq təşkilatlar daxil olması
• informasiya və biliklərə rahat daxil olmanın təmini
• İKT istifadə zamanı təhlükəsizliyin təmini
• informasiya və kommunikasiya infrastrukturlarının inkişafı
• dövlətlərin və digər maraqlı şəxslərin fəallaşdırılması

277. Tunis sammitində xüsusi diqqət mərkəzində olan məsələ:

• yeni texnolgiyanın tətbiqi
• kollektiv təhlükəsizliyin yaradılması
• yeni konvensiyaya qoşulması
• dövlətlər arasında sülhün və əminamanlığın yaradılması
√ İnternetin idarə olunması

278. Cenevrə sammitinin davamı olaraq harada sammit keçirilib:

• Cenevrədə
• Moskvada
√ Tunisdə
• Nyu-Yorkda
• Vyanada

279. 2003-cü il Cenevrədə keçirilən sammitdə müzakirə olunmayan məsələ:

√ dünya birliyində qlobal təhlükəsizliyin yaradılması
• İnternetin idarə olunması üçün işçi qrupunun yaradılması
• Prinsiplər Deklorosiyası və fəaliyyət planının qəbul olunması
• Komissiyanın çağırılması və tövsiyyələrin verilməsi
• iqtisadi inkişaf məqsədilə İKT-dan istifadədə mexanizmlərin yaradılması



280. İnformasiya cəmiyyəti haqqında Ümumdünya sammiti keçirildi:

√ 2003-cü il 10-12 dekabr tarixində Jenevada
• 2001-ci il 12-15 yanvar Varşavada
• 2010-cu il 15-20 avqust
• 2000-ci il 1-5 mart Nyu-Yorkda
• 2002-ci il 20-25 fevral Vyanada

281. İnformasiya məkanının yaradılması üçün texnoloji baza:

√ kommunikasiya texnologiyalı
• siyasi münaqişələr
• iqtisadi böhran
• dünyada gedən siyasi proseslər
• qlobal proseslərin formalaşması

282. İqtisadi diplomatiyanın əsas fəaliyyət sahələrindən biri:

• siyasi proseslər
• inteqrasiya
• regional məkan
• qlobal siyasi münaqişələr
√ qlobal informasiya məkanı

283. ÜTT-nin birinci Nazirlər Konfransı neçənci ildə və harada keçirilmişdir?

• 2000, Stokholm
• 1997, Seul
√ 1996, Sinqapur
• 1998, Zürix

284. ÜTT-nin ali orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Nazirlər Konfarnsı
• Xarici işlər nazirlərinin konfransı
• Katiblik
• Baş nazirlərin konfransı

285. 1995-ci ildə yaranan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) əsas vəzifəsidir:

• ticarətin azadlığının qorunması
√ dünya ticarətinin liberallaşdırılması
• iqtisadi hüquqların qorunması
• ticarət mübahisələrinin həlli

286. Yeni Beynəlxalq iqtisadi Nizam (YBİN) konsepsiyası ilə çıxış etmişdilər?

• Aİ
• Qrup-132
• ABŞ
√ Qrup-77

287. Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması üzrə hər addımı adlanırdı:

• görüş
• nizam
• konfrans
√ raund

288. Aşağıdakılardan biri Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT) prinsiplərinə daxil deyil:



√ inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün diskriminasiya prinsipi
• ticarətdə qeyi-diskriminasiya prinsipi
• milli rejimin təqdim edilməsi prinsipi
• ticarətin azadlığı prinsipi

289. Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT) ali orqanı hansıdır?

• Xüsusi Komitə
• Katiblik
√ Razılığa gələn tərəflərin Sessiyası
• Baş nazirlərin konfransı

290. Tarif və Ticarət üzrə Baş Saziş (GATT) neçənci ildə imzalanmışdır?

• 1995.0
√ 1947.0
• 1929.0
• 1950.0

291. İkinci Dünya müharibəsindın sonra beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin formalaşmasında güclənən meyl hansıdır?

• üçtərəfli tənzimlənmə
√ çoxtərəfli və ya dövlətlərarası tənzimlənmə
• yeni maliyyə rejimi
• yeni valyuta sistemi

292. Çinin iqtisadiyyatında liderlər sırasındadır:

• Pekin
• Şanxay
• Sian
√ Honkonq

293. 2008-ci ilin göstəricilərinə görə, kapitalın əsas xalis idxalçı dövlətləri arasında ikinci idi:

• Almaniya
√ İspaniya
• Avstraliya
• Küveyt
• Rusiya

294. 2008-ci ilin göstəricilərinə görə, kapitalın əsas xalis ixracatçı dövləti idi:

√ Çin
• CAR
• BƏƏ
• Böyük Britaniya
• ABŞ

295. 2008-ci ilin göstəricilərinə görə, kapitalın əsas xalis idxalçı dövləti idi:

√ ABŞ
• Çin
• Avstraliya
• Almaniya
• Rusiya

296. Çin hansı özünəməxsus vilayəti ilə birgə kapital hərəkatında liderliyini daha da möhkəmləndirir:



√ Şanxay
• Tibet vilayəti
• Honqonk
• Tayvan
• Makao

297. XX əsrin 40-cı illərində kapital ixracında üçüncülüyə yüksəlmiş dövlət:

• Çin
• İran
√ Kanada
• ABŞ
• Belçika

298. XX əsrin birinci yarısında kapitalın ixracında ABŞ-ın İngiltərəni keçməsinə əsas səbəb:

• İngiltərənin avtarkiya siyasətini yürütməsi
• ABŞ-ın Avropada hərbi bazalarının sayının artması
√ baş vermiş dünya müharibələri
• İngiltərədə separatizm meyllərinin güclənməsi
• Fransa və Almaniyanın İngiltərəyə qarşı ABŞ-la iqtisadi ittifaq qurmaları

299. XX əsrin ilk onilliyində kapitalın ixracı üzrə liderlər sırasında olan Asiya dövləti:

• İran
• Türkiyə
√ Yaponiya
• Çin
• Hindistan

300. XIX əsrin sonlarında kapitalın ixracında şəksiz liderlər idi:

√ İngiltərə və Fransa
• Fransa və İspaniya
• Rusiya və Çin
• Almaniya və İtaliya
• ABŞ və Yaponiya

301. İnvestisiya qoyuluşu zamanı təsir edən amillərə aiddir:

√ cavab variantlarının hamısı düzgündür
• TMK fəaliyyət göstərdiyi sahədə dövlət siyasəti
• Xarici investorların bu ölkəyə maraqlılıq dərəcəsi
• ölkənin xarici kapitala ehtiyac səviyyəsi
• ölkənin inkişaf səviyyəsi

302. İnvestisiya qoyuluşu zamanı təsir edən amillərə aid deyil:

• qəbul edən dövlətdə siyasi stabillik
• ölkənin xarici kapilala ehtiyac səviyyəsi
√ düzgün cavab variantı yoxdur
• yerli işçi qüvvənin keyfiyyəti və dəyəri
• ölkənin idarəetmə aparatının effektivliyi

303. Məhsulun müştərək buraxılışı üzrə sazişlərə aiddir:

• risk və gəlirlərin bölgüsü üzrə öhdəliklər nəzərdə tutmurlar
• istehsal yaxud marketinq sahəsindədir
√ risklər və gəlirlər biznesə qoyulan paya əsasən müəyyənləşir
• mülkiyyət və qərarların qəbulu üzrə öhdəliklər nəzərdə tutmurlar



• uzunmüddətli əsaslarla qurulurlar

304. Aşağıdakılar hansı tip işgüzar münasibətlərə xasdır: I. Yerli müəssisə bütün riskləri götürür; II. Yerli müəssisə bütün gəlirləri götürür
III. Bura uzunmüddətli əsaslarla lisenziya tipli sazişlər aid edilir

• Xüsusi kontrakt sazişləri
• Texnoloji, marketinq və idarəetmə sazişləri
• Müştərək müəssisə
• düzgün cavab variantı yoxdur
√ texnoloji, idarəetmə və marketinq sazişləri

305. Xüsusi kontrakt sazişlərininə aid deyil:

• risklərin böyük bir qismini xarici müəssisə daşıyır
• gəlirlərdə pay bölgüsü danışıqlar vasitəsilə müəyyənləşir
• servis kontraktları
√ xarici müəssisə bütün riskləri və gəlirləri götürür
• risk dərəcəsi biznesə qoyulan paydan asılı deyil

306. Müştərək müəssisənin şərtlərinə aiddir:

• xarici və yerli müəssisə səylərini birləşdirir
• qərarların qəbulu biznesə qoyulan paydan asılıdır
√ cavab variantlarının hamısı düzgündür
• risklər dərəcəsi biznesə qoyulan paydan asılıdır
• gəlir bölgüsü biznesə qoyulan paydan asılıdır

307. Tam xarici müəssisənin əlamətlərinə aid deyil:

• o bütün kapitalı təmin edir
• o bütün riskləri öz üzərinə götürür
• o bütün texnologiyanı təmin edir
• o bütün gəliri əldə edir
√ düzgün cavab variantı yoxdur

308. Sakit okean ölkələrinin İnvestisiya xartiyası qəbul edilmişdi:

• 1895 ildə
√ 1995 ildə
• 2005 ildə
• 1966 ildə
• 1988 ildə

309. Energetik xartiya qəbul edilib:

• 2002 ildə
• 2009 ildə
• 1938 ildə
• 1973 ildə
√ 1994 ildə

310. XX əsrin 90-cı illərində investisiya sahəsində qəbul edilmiş sənədlərə aiddir:

• Sakit okean hövzəsi dövlətlərinin İnvestisiya xartiyası
• Energetik xartiya
• NAFTA haqqında qərar
• APEC-in fakultativ investisiya prinsipləri
√ cavab variantlarının hamısı düzgündür

311. Çoxtərəfli investisiya təminat agentliyinin təsis edilməsi haqqında konvensiyanı təklif etmişdi:



√ Dünya bankı
• BMT
• Beynəlxalq İnvestisiya Bankı
• Avropa Birliyi
• NATO

312. Kapitalın idxal və ixracında ənənəvi liderlərə meydan oxuyan dövlət:

√ Çin
• Braziliya
• Venesuella
• Rusiya
• İran

313. Kapital idxalçıları sırasında Yaponiya hansı ölkə ilə oxşar göstəricilərə malikdir:

• Şotlandiya
• Fransa
• Nigeriya
√ Rusiya
• Almaniya

314. Yalnız ixracatçılar arasında lider mövgeyi ilə fərqlənir:

• ABŞ
• Rusiya
√ Yaponiya
• İran
• Çin

315. Üçqütblü sistemə daxil olan ölkələr:

√ ABŞ, AB, Yaponiya
• CAR, Misir, ABŞ
• Braziliya, Hindistan, Rusiya,
• İsveçrə, İsveç, BƏƏ
• Çin,İngiltərə, Fransa

316. Çoxtərəfli investisiya təminat agentliyinin təsis edilməsi haqqında konvensiya təklif olunmuşdu:

√ 1985 ildə
• 1994 ildə
• 1952 ildə
• 1948 ildə
• 1978 ildə

317. XX əsrin 80-cı illərində xarici investisiyalar sahəsində müşahidə olunurdu:

√ cavab variantlarının hamısı düzgündür
• investisiya mübahisələri zamanı arbitrac qaydaların qəbulunun sayı artdı
• mülkiyyəti itirmək qorxusu azaldı
• gəlir və kapitalın özünün baza ölkəyə köçürmə imkanları asanlaşdırılmışdı
• ölkəyə daxil olan kapitallara qarşı tələblər yumşaldılmışdı

318. XX əsrin 80-cı illərində xarici investisiyalar uğrunda rəqabətin kəskinləşməsinə təsir edən yeni amil:

• Qərb dövlətlərinin bir qisminin investisiyalar yatırmaqdan imtina etmələri
• ölkələrə investisiya üzrə kvotaların müəyyənləşməsi
• soyuq müharibənin təhlükəli həddə çatması



√ sosialist bloku ölkələrinin bu prosesə qoşulması
• cavab variantlarının hamısı düzgündür

319. 1974-cü ildə Dövlətlərin iqtisadi hüquqları və öhdəlikləri Xartiyası qəbul edilmişdi:

√ BMT Baş Assamibleyasında
• Karaçidə
• Helsinkidə
• BVF yekun iclasında
• Avropa Birliyinin təməlqoyma mərasimində

320. Hal-hazırda investisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi üzrə 1966-cı ilin konvensiyana qoşulan ölkələrin sayı:

√ 100-dən çox
• İnkişaf etmiş dövlətlərin 90 faizi
• transmilli korporasiyaya malik olan ölkələr
• düzgün cavab variantı yoxdur
• BMT-yə üzv olan dövlətlərin hamısı

321. Yeni beynəlxalq iqtisadi nizamın bərqərar olması barədə qətnamə qəbul edilmişdi:

√ 1974 ildə
• 1966 ildə
• 1983 ildə
• 1999 ildə
• 1953 ildə

322. 1966-cı ildə BYİB tərəfindən təklif olunmuşdu:

√ İnvestisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi üzrə konvensiya
• iqtisadi casusluqdan imtina barədə Razılaşma
• düzgün cavab variantı yoxdur
• ölkələr üzə investisiya kvotalarının tətbiqini ehtiva edən sənəd
• İqtisadi cinayətkarlıqla mübarizə üzrə konvensiya

323. İnvestisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi üzrə konvensiya qəbul edilmişdi:

√ 1966 ildə
• 1954 ildə
• 1978 ildə
• 1924 ildə
• 1984 ildə

324. İnvestisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi üzrə konvensiyanı 1966-cı ildə təklif etmişdi:

√ BYİB
• MAQATE
• BMT
• QUAM
• NATO

325. Kapitalın hərəkətinin liberallaşması üzrə məcəllə təklif olunmuşdu:

• AB
√ İƏİT
• BVF
• QUAM
• OPEK

326. XX əsrin 60-cı illərdə beynəlxalq investisiyalarla bağlı BMT qətnaməsi ehtiva edirdi:



√ cavab variantlarının hamısı düzgündür
• dövlət və xalqa investisiyalara nəzarət hüququ
• xarici investisiyaların əhəmiyyətliyi
• dövlət və xalqa investisiyaları milliləşdirmək hüququ
• təbii resurslar üzərində daimi suverenlik prinsipi

327. BMT səviyyəsində beynəlxalq investisiyalarla bağlı ilk qətnamə qəbul edildi:

√ 1962-ci ildə
• 1988-ci ildə
• 1943-cü ildə
• 1936-cı ildə
• 1948-ci ildə

328. Havana xartiyası ilə təməli qoyulmuşdu:

√ GATT
• BVF
• QUAM
• OPEK
• BYİB

329. Havana xartiyası qəbul edilmişdi:

√ 1947-ci ildə
• 1904-cü ildə
• 1991-ci ildə
• 1987-ci ildə
• 1923-cü ildə

330. Beynəlxalq investisiyaya dair norma və prinsipləri təsbit etməyin ilk cəhdi edilmişdi:

√ Havana xartiyasında
• Brüssel konfransında
• Dehli müşavirəsində
• Vaşinqton qurultayında
• Moskva paktında

331. Milliləşdirmə hüququ məsələsində inkişaf etməkdə olan dövlətlər müdafiə edir:

√ beynəlxalq öhdəliklər
• iqtisadi sanksiyalar haqqı
• referendum haqqı
• beynəlxalq hüquqlar
• düzgün cavab variantı yoxdur

332. Üçqütblü sistem investisiya idxalı və ixracında sahəsində əhatə edir:

√ 42494.0
• tam nəzarət edir
• təxminən 95 faizini
• yarısını
• 42522.0

333. Kapital ixracının lider qrupun təşkil edir:

√ Üçqütblü sistem
• BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri
• ABŞ,İngiltərə, Fransa



• Böyük 20-lik
• Böyük səkkizlik

334. XX əsrin 20-ci illərindən kapital ixracında liderlər sırasında olan kiçik dövlət:

√ İsveçrə
• Fransa
• Kanada
• Norveç
• İtaliya

335. XX əsrdə ABŞ-ın kapitalın ixracında hegemonluğu başlayır:

√ XX əsrin 40-cı illərinin sonundan
• XX əsrin 80-cı illərindən
• Karib böhranından sonra
• XX əsrin sonlarından
• XX əsrin əvvəllərindən

336. Kapitalın ölkəyə gəlişi xarakterinə inkişaf etməkdə olan dövlətlərin mövgeyi:

√ icazə hüququ
• qadağa hüququ
• sərt nəzarət sistemi
• müştərəklik prinsipi
• daxilomla hüququ

337. Kapitalın ölkəyə gəlişi xarakterinə inkişaf etmiş dövlətlərin mövgeyi:

√ daxiolma hüququ
• düzgün cavab variantı yoxdur
• azad yönətim hüququ
• cəlbetmə haqqı
• icazə hüququ

338. İnkişaf etməkdə olan dövlətlərə görə, investor anlayışına daxil deyil:

• investisiya məbləği təsbit edilmiş normadan çox olan rezidentlər
• kapital qoyuluşu bilavasitə milli sərhədi keçməklə bağlı olan rezidentlər
• bütün növ rezidentlər
• investisiya məbləği təsbit edilmiş normadan az olan rezidentlər
√ kapital qoyuluşları bilavasitə milli sərhədləri keçməklə bağlı olmayan rezidentlər:

339. İnkişaf etməkdə olan dövlətlərə görə, kapital qoyuluşu dedikdə, başa düşülür:

√ bütün növ aktivlər
• bütün növ ödənişlər
• bütün növ xərclər
• bütün növ investisiyalar
• bütün növ gəlirlər

340. İnkişaf etmiş dövlətlərin mövgeyinə görə, kapital qoyuluşu dedikdə, başa düşülür:

√ bütün növ investisiyalar
• bütün növ gəlirlər
• bütün növ itkilər
• bütün növ rüsumlar
• bütün növ aktivlər

341. BXİ -la bağlı beynəlxalq razılaşmaların obyekti olan anlayışlara aid deyil:



√ düzgün cavab varianı yoxdur
• investor
• yurisdiksiya
• milli rejim
• kapital qoyuluşu

342. Bilavasitə xarici investisiyalar məsələsində əsas hüquqi mübahisələr hansı qrupp ölkələr arasında baş verir?

√ İnkişaf etmiş ölkələrlə və inkişaf etməkdə olan ölkələr
• ada dövlətlər və qitə dövlətləri
• OPEK və digər dövlətlər
• ABŞ və Rusiyanın başçılıq etdiyi bloklar
• Qərbi Avropa dövlətləri və Şərqin pələngləri (Çin, Hindistan)

343. «İdarəetməyə mühüm təsir» termininin tətbiqinin əsas tərəfdarlarından biri kimi çıxış etdi:

√ ABŞ
• Azərbaycan
• Nigeriya
• Serbiya
• Bolqarıstan

344. «İdarəetməyə mühüm təsir» termini təklif olundu:

√ 1999-cu ildə
• XX əsrin əvvəllərində
• 1966-cı ildə
• 1933-cü ildə
• XIX əsrin ortalarında

345. «Nəzarət» ifadəsi «idarəetməyə mühüm təsir» anlayışı ilə əvəz edilməsinin səbəbi:

√ TMK-ın və aparıcı dövlətlərin daxili işlərə müdaxiləsini sözdə yumşaltmaq
• digər dillərdə «nəzarət» sözünün birmənalı şərh olunmadığı üçün
• kiçik və orta biznesmenlərin xarici bazarlara çıxışını asanlaşdırmaq məqsədi ilə
• kiçik dövlətlərin maraqlarını qorumaq üçün
• elmi tədqiqatlar bu ifadənin prosesi daha düzgün əks etdirdiyini sübuta yetirdilər

346. «Bilavasitə investisiyalar» anlayışının daha geniş şarh edilməsinə səbəb:

√ mülkiyyət sahibliyi tək və həlledici amil rolunu itirməkdədir
• mülkiyyət sahibliyinin rolu artmaqdadır
• düzgün cavab variantı yoxdur
• idarəetmə hüququnun əhəmiyyəti azalır
• mülkiyyət varisliyi prinsipi tək və həlledici amilə çevrilir

347. XXI əsrin astanasında bilavasitə investisiyaların ümumi həcmi təşikl etmişdi:

√ 4,1 trilyon dollar
• 900 mlrd dollar
• 2 trilyon dollar
• 9 trilyon dollar
• 1 trilyon dollar

348. 1990-cı ilə bilavasitə investisiyaların ümumi həcmi təşkil etmişdi:

√ 1,7 trilyon dollar
• 1 trilyon dollar
• 500 mlrd dollar



• 800 mlrd dollar
• 4 trilyon dollar

349. 1980-cı illərə bilavasitə xarici investisiyaların ümumi həcmi təşkil etmişdi:

√ 500 mlrd dollar
• 2 mlrd dollar
• 1 trilyon dollar
• 2 trilyon dollar
• 200 mlrd dollar

350. 1960-1980-cı illər ərzində bilavasitə xarici investisiyaların həcmi:

√ dörd dəfə artmışdı
• üç dəfə azalmışdı
• 20 dəfə artmışdı
• 5 dəfə azalmışdı
• on dəfə artmışdı

351. Qədim Yunanıstanda elçilərə səlahiyyətli sənəd olaraq verilən ikiqat bükülmüş taxta parçası necə adlanırdı?

• Heç biri
• Etimadnamə
√ diploma
• Ranq

352. Diplomatiya hansı dildəki “diploma” sözündən meydana gəlmişdir?

• ərəb
• Latın
√ yunan
• ingilis

353. Hansı şahın dövründə ilk Qərb nümayəndəlikləri açılmışdır?

• Şah İsmayıl Xətai
• Əbu Bəkr
√ Uzun Həsən
• Əbu Səid

354. Azərbaycan Demokratik Respublikası neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1992.0
• 1920.0
√ 1918.0
• 1974.0

355. Azərbaycan nə zamandan dünya birliyi tərəfdən tanınmağa başladı?

• SSRi-nin tərkibinə qatıldıqdan sonra
√ Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra
• Ərazisi işğal olunduqdan sonra
• Cavab variantlarının heç biri

356. Çinin mübarizə apardığı əsas qlobal problem hansıdır:

• meşələrin qırılması
• su problemi
√ səhralaşma
• qlobal istiləşmə



357. Dünya maliyyə sistemində xarici borcların tənzimlənməsi mexanizminin iki stukturu hansılardır?

• London və Cenevrə klubları
√ Paris və London klubları
• London və Vaşınqton klubları
• Paris və Cenevrə klubları

358. Sabit inkişaf konsepsiyasının müəlliflərindən biridir:

• V.Anuçin
• D.Lyurin
√ D.Medouza
• V.Vervadski
• D.Armond

359. Qlobal ekoloji diplomatiya nə vaxtdan formalaşdı?

√ II dünya müharibəsindən sonra
• soyuq müharibədən sonra
• XXI əsrdə
• I dünya müharibəsindən sonra
• coğrafi kəşflərdən sonra

360. BMT-nin ətraf mühitə dair proqramı necə adlanır?

√ YUNEP
• YUNİKTAD
• YUNİSEF
• İNEO
• YUNESKO

361. BMT-nin ətraf mühitə dair proqramının yaradılması qərarı hansı konfransda qəbul olundu?

√ Stokholm
• Minilliyin sammiti”
• Rio-92
• Doha
• İstanbul

362. “XXI əsr üçün gündəlik” adlanır:

• Stokholm-72”
√ Fəaliyyətin qlobal proqramı”
• D.Medouzanın məruzəsi
• Rio-92 konfransı
• Bioloji müxtəliflik haqqında” konvensiya

363. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Strategiyası neçənci ildə qəbul edildi?]

• 1954.0
√ 1980.0
• 1960.0
• 1990.0
• 1990.0

364. Riçard Benedikin ətraf mühit sahəsindəki yeni diplomatiyanın mahiyyətini özündə əks etdirən faktorlara aid deyil:

√ sənayeləşmədən imtina
• alim və elmin rolu



• yeni imkanlar və yanaşmalr
• danışıqların nəticələrinin vacibliyi
• danışıqların mürəkkəbliyi

365. Sabit inkişaf konsepsiyasının nəzəri əsasları nə vaxt hazırlanıb?

• 2012.0
• 2003.0
√ 1972.0
• 2000.0
• 1997.0

366. Qeyri-tarazlaşmış” inkişaf modeli adlanır:

√ Ekosentrizm
• yumşaq qanunlar”
• plüralizm
• merkantilizm
• modernləşmə

367. “Ekosentrizm” adlanır:

√ qeyri-tarazlaşmış inkişaf modeli
• milli münaqişə
• tarazlaşmış modeli
• qlobal inkişaf modeli
• sosial rifah modeli

368. “İndi insan fəaliyyətinin ətraf mühitə təsiri qlobal təbiət hadisələri ilə eyniləşib” fikri kimə məxsusdur?

• K.Marks
• A.Smit
• H.Morgentau
√ V.Vernadski
• S.Hantinqton

369. BMT çərçivəsində konsul məsələləri üzrə konvensiya layihəsi neçənci ildə və harada hazırlanmışdır?

• 1974-ci il Bern
√ 1963-cü il Vyana
• 1988-ci il İngiltərə
• 1996-cı il Lissabon

370. Diplomatik fəaliyyət neçə diplomatiya modeli əsasında həyata keçirilir?

• 1.0
• 9.0
• 5.0
√ 3.0

371. Diplomatiyanın hüquq alətləri: 1)dialoq 2)saziş 3)mübahisə 4)konvensiya

• 2,3
√ 2,4
• 1,2
• 1,4

372. “Hüdudlarından kənarda baş verənlərin daxili siyasətinə təsir göstərdiyini dərk edən dövlətlər sadəcə bir-birini məsafədən seyr etməklə
özlərini rahat hiss etmir” fikirləri kimə məxsusdur?



• M.Qandi
• U.Çörçil
√ A.Vatson
• F. Ruzvelt

373. Dünya Sosial İnkişafı üzrə ümumdünya sammiti neçənci ildə olmuşdur?

• Banqkok 1996-cı il
√ Kopenhaqen 1995-ci il
• Berlin 2004-cü il
• Brüssel 2001-ci il

374. ABŞ-da böyük itkilərə səbəb olan terrorist hücumu neçənci ildə olmuşdur?

• 1976.0
√ 2001.0
• 2016.0
• 1996.0

375. Beynəlxalq münasibətlərin sürətlə artımı və dərinləşməsi hansı dövrə təsadüf edir?

• Çörçilin nitqindən sonra
√ II dünya müharibəsindən sonra
• I dünya müharibəsindən sonra
• Paris konfransından sonra

376. Summit diplomacy:

• Heç biri
√ ən yüksək səviyyədə diplomatiya
• Mübahisəli diplomatiya
• Aşağı səviyyəli diplomatiya

377. Mübahisədə iştirak etməyən üçüncü tərəfin beynəlxalq mübahisədə vasitəçiliyidir:

• Sülh
√ mediasiya
• Müqavilə
• Müharibə

378. Dövlətin xarici siyasətinin ən tipik güc alətidir:

√ müharibə
• Diskusiya
• Heç biri
• Sülh

379. Dövlətin xarici siyasət aləti olaraq göstərmək olar:

• Parlament
• Təhsil ocaqları
• Hamısı
√ Xarici İşlər Narizliyi

380. .”BTC” layihəsində nəzərdə tutulmuşdur?

√ Layihədə çəkiləcək boruların Rusiyadan idxal edilməsi
• 8 nasos stansiyasının tikintisi
• Ceyhan limanında müasir standartlara cavab verən terminalın inşası
• Səngəçal terminalının genişləndirilməsi



• Neft boru kəmərinin çəkilişi

381. .”Şahdəniz” yatağından çıxarılan qaz hansı kəmərilə dünya bazarlarına çıxarılır?

√ Bakı-Tbilisi-Ərzurum
• Bakı-Tbilisi-Ceyhan
• Bakı-Supsa
• Bakı-Novorossiysk
• Bakı-Supsa-Novorossiysk

382. Azərbaycanla Yunanıstan arasındakı qaz anlaşması neçənci ildə olub?

• 2010.0
• 2004.0
√ 2009.0
• 2008.0
• 2002.0

383. Bakıda “Xəzərneftqaz-95” beynəlxalq sərgi-konfransı keçirilmişdir.

• 12 noyabr 1995-ci il
• 18oktyabr 1994-cü il
√ 24 fevral 1995-ci il
• 20 sentyabr 1995-ci il
• 25 may 1995-ci il

384. Neft hasilatına görə ABŞ-ı ötüb keçərək 1898-ci ildə dünyada 1-ci yerə çıxan ölkə.

• İraq
• Əlcəzair
√ Azərbaycan
• Qatar
• Küveyt

385. Xxəsrin 30-40-cı illərində kəşf edilən neft yataqları sırasına daxil deyil?

√ Pirallahı
• Qaraçüxur
• Neftçala
• Lökbatan-Buta
• Yasamal

386. Azərbaycanda təbii qazın çıxarılmasına nə vaxtdan başlanmışdır?

√ XX əsrin 40-cı illərindən
• XIX əsrin 50-ci illərinən
• XIX əsrin 70-ci illərindən
• XIXəsrin 40-cı illərindən
• XX əsrin 50-ci illərindən

387.

Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin inkişafına aid olan tarixi mərhələlər hansıdır? 1. XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda Sovet
hakimiyyəti qurulana qədər 2. 1920-ci ildən1994-cü il 20 sentyabr “Əsrin müqaviləsi”nə qədərki dövr 3. 1920-ci ildən ölkəmiz dövlət
müstəqilliyini bərpa edənə qədər 4.1994-cü il 20 sentyabrda imzalanan “Əsrin müqaviləsi”ndən sonrakı dövr 5. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpasının elan edildiyinildən sonrakı dövr

√ 1, 3, 5
• 2, 4,1
• 3, 4,5
• 1, 3, 4
• 1, 2, 4



388. 1994-cü il 20 sentyabrda imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nə görə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı hansı yataqlarının birgə
işlənməsi və pay bölgüsü nəzərdə tutulurdu?

√ Çıraq, Günəşli, Azəri
• Cənub, Azəri, Çıraq
• Abşeron, Şahdəniz, Günəşli
• Yalama, Günəşli, Azəri
• Azəri, Şahdəniz, Günəşli

389. 1647-ci ildə Bakıda olmuş hansı səyyah “Neft dövlət gəlirinin əsas mənbəyidir” deyərək Bakı neftini qiymətləndirmişdir?

• Cozafato Barbaro
• Əbdül Həsən ibn Hüseyn Məsudi
√ Övliya Çələbi
• Covanni Batista Ramuzio
• Marko Polo

390. ”Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərinin tikilişi və gələcəkdə onun istismar edilməsi üçün London şəhərində “BTCCO” şirkəti təsis edildi:

√ 1 avqust 2002-ci il
• 11 avqust 2002-ci il
• 18 sentyabr 2002-ci il
• 18 noyabr 1999-cu il
• 18 sentyabr 2001-ci ildə

391. Hansı xarici neft şirkətləri ARDNŞ-nin 10%-lik payının maliyyələşdirilməsinə dair öz üzərlərinə öhdəlik götürdülər?

√ TPAO,EKSON
• AMOKO,İTOÇİ
• Remko,TPAO
• Statoil,Mak-Dermot
• BP,DELTA-HESS

392. ”Bakı-Tbilisi-Ceyhan” əsas ixrac boru kəmərinin əsas göstəricilərinə aid deyil?

• Nasos stansiyalarının sayı:8
• Layihə üzrə cari xərclər:ümumi xərc 2.9 mlrd ABŞ dollar
√ Boru kəmərinin 255 km-i Azərbaycanda ,445km-i Gürcüstanda,1070km-i Türkiyədədir.
• Marşrutun uzunluğu 1770 km-dir.
• xam neftötürmə qabiliyyəti sutkada 1 milyon barrel

393.
ADNF beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı aşağıdakı kimi qruplaşır: 1) Dünya bankı ilə əməkdaşlıq 2) Avropa Yendənqurma və İnkişaf
Bankı ilə əməkdaşlıq 3) Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlıq 4) AmerikaTicarət və İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq 5) Suveren
Fondların Beynəlxalq Forumu çərçivəsində əməkdaşlıq

√ 1,3,4,5
• 5,2,1,3
• 2,4,5,3
• 2,5,1,4
• 1,2,3,4,

394.
Xronoloji ardıcıllıği müəyyən edin: 1)H.Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi 2) Azərbaycan Növlət
Neft Fondunun yaradilması 3) Müstəgillik haqqında Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi 4) Azərbaycanın BMT-yə Daxil olması 5)
Dünyada ilk dəfə açəq dənizdə neft-qaz yataqlarının kəşf olunması

√ 3,5,2,1,4
• 5,3,4,1,2
• 1,2,5,3,4
• 2,3,5,4,2
• 4,3,2,5,1



395. “Əsrin müqaviləsi” tarixi sənədin imzalanmasında neşə ölkənin neçə neft şirkəti təmsil olunurdu?

√ 7 ölkə 11 neft şirkəti
• 11 ölkə 8 neft şirkəti
• 9 ölkə 6 neft şirkəti
• 10 ölkə 7 neft şirkəti
• 6 ölkə 12 neft şirkəti

396. TRASEKA nədir?

√ Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizidir
• Hərbi-siyasi blokdur
• ETT-nin ən yüksək pilləsilir
• Avropa-Qafqaz nəqliyyat dəhlizidir
• Yaxın və orta şərq ölkələrini birləşdirən iqtisadi birliklərdir

397. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) vəzifələrinə aid deyil:

• Neft və qazdan gəlirin gələcək nəsillər üçün ehtiyat vasitələrinin toplanması
• Ölkənin makro-iqtisadi sabitliyinin qorunması
• qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin ediməsi
• Ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ümummilli layihələrin hazırlanması
√ Neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi

398. Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının ən əsas istiqamətlərindən biri:

√ Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəqli
• Azərbaycan neftinin GUAM ölkələrinə nəqli
• Xam neftin Avropa dövlətlərinə nəqli
• Azərbaycan neftinin OPEK-ə nəqli
• Azərbaycan neftinin Türkiyə Cümhuriyyətinə nəql edilməsi

399. 1991-2001ci illər üçün Azərbaycan Respublikası xarici neft şirkətləri ilə neçə neft sazişi bağlamışdır?

√ 21.0
• 13.0
• 15.0
• 26.0
• 6.0

400. H.Əliyevin sərəncamı ilə Azərçaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) yaradılmışdır:

√ 1999-cu il 29 dekabr
• 1999-cu il 17 aprel
• 2001-ci il 16 avqust
• 1999-cu il 18 noyabr
• 1997-ci il 12 noyabr

401.
Azərbaycan Dövlət Depatamenti “Xəzər hövzəsinin Enerji İnkişafi” adlı hesabatında ABŞ-n bu bölgədəki siyasətinin əsas istiqamətlərin
müəyyən etmişdir: 1. “Regional konfliktlərin həlli” 2. “Dünya enerji təminatının artımı və genişləndirilməsi” 3. “Xəzər ölkələrinin
müstəqilliyi və suverenliyi” 4.”Ermənistanın enerji ilə təminatı” 5.”İranın izolyasiyası”

√ 1,2,3,5
• 1,2,3, 4
• 4,5,2
• 3,4,5,1
• 1,2,4,5

402. Avropa İttifaqının TRASEKA-ya üzv dövlətlərinə dair qlobal strategiyasina uyğun deyildir:



√ Azərbaycan təbii qazinin GUAM ölkələrinə tədarük edilməsi
• Üzv dövlətləri arasinda gələcək regional əməkdaşlığını dəstəklənməsi
• Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının və özəl investorların cəlb edilməsi
• TRASEKA beynəlxalq Nəqliyyat dəhlizinin Trans-Avropa Şəbəkələri ilə inteqrasiyasının təsdiqlənməsi
• Alternativ nəqliyyat vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına çıxışı təmin edir

403. Bakı-Supsa neft ixrac terminalı istismara verildi:

√ 1999-cu il 17 aprel
• 1997-c il 12 noyabr
• 2001 –ci il 16 avqust
• 1999-cu il 18 noyabr
• 1993 –cü il 20 dekabr

404.
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1)ATƏT-in İstanbul Zirvə toplantısı 2) Aşqabadda Xəzəryanı ölkələrin hüquqi rejim və razilaşma
haqqinda Konvesiyasının qəbul edilmısi 3) Ankara Bəyannaməsinin imzalanması 4) BMT-nin dəniz hüquqları haqqında Konvesiyasının
qəbul edilməsi 5) Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması

√ 4,5,3,2,1
• 3,5,2,1,4
• 3,2,4,1,5
• 4,3,1,2,5
• 5,3,2,1,4

405. ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısı kecirilmişdir:

√ 1999-ci il 18 noyabr
• 1993-cü il 16 oktyabr
• 2003-cü il 21 oktyabr
• 2006-cı il 12 dekabr
• 1994-cü il 20 sentyabr

406. 1999-cu il aprelin 17-də Azərbaycanin tarixində baş vermiş fövqaladə hadisə:

√ Baki-Supsa neft ixraci terminalı istismara verildi
• Dədə Qorqud qazma qurğusu işə salindı
• Rusiyanın “Lukoyl” şirkəti ilə müqavilə bağlandi
• Türkiyənin “Türk petrollari” şirkəti ilə müqavilə imzalandı
• Ciraq-1 dəniz platformasi istismara verildl

407. 1999-cu il ATƏT-in İstanbul Zirvə toplantisi gedişində iştirak etmiş dövlətlərin prezidentləri:

√ Heylər Əliyev, Süleyman Dəmirəl, Eduard Şevardnadze
• Süleyman Dəmirəl, Heydər Əliyev, Nursultan Nazarbayev
• Turqut Özal, Heydər Əliyev, Nursultan Nazarbayev
• Heydər Əliyev, Turqut Özal, Eduard Şevardnadze
• Heydər Əliyev, Süleyman Dəmirəl,Vladimir Putin

408. Bakı-Ceyhan-Tbilisi neft kəmərinin Azərbaycan hissəsinin təməlinin qoyulmasi:

√ 2002-ci il 18 mart
• 1999-cu il 17 aprel
• 2001-ci il 12 mart
• 2005-ci il 10 may
• 1992-ci il 2 mart

409. ” Əsrin Müqaviləsi” neft kontraktinda neftin pay bölgüsü neçə il nəzərdə tutulmuşdur:

√ 30 il



• 40il
• 50 il
• 60 il
• 20 il

410. 2001-ci il martın 12-də:

√ Azərbaycan təbii qazının Türkiyə Cümhuriyyətinə nəql edilməsi haqqında saziş imzalanmışdır
• İstanbul zirvə toplantisi kecirilmişdir
• Əsrin Müqaviləsi neft kontrakti imzalanmişdir
• “Bakı-Supsa” neft terminali istifadəyə verilmişdir
• ”Çıraq 1” platformasında ilk neft quyusu istismara verilmişdir

411. ”ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ” neft kontraktı imzalandi:

√ 1994-cü il 20 sentyabr
• 1996-ci il 16 noyabr
• 1997-ci il 31 dekabr
• 2001-ci il 21 dekabr
• 1993-cü il 22 sentyabr

412. 1997-ci ilin oktyabrinda istifadəyə verilmiş qazma qurğulari:

√ Dədə Qorqud,İstiqlal, Qurtuluş
• İstiqlal, Qurtuluş, Şahdəniz
• Şahdəniz, İstiqlal, Qurtuluş
• Dədə Qorqud,Şahdeniz, İstiqlal

413. Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxmış və dünya neft hasilatının yarısını vermişdir:

√ 1899-cu ildə
• 1918-ci ildə
• 1994-ci ildə
• 1997-cü ildə
• 1848-ci ildə

414.
H.Əliyevin vaxtında gördüyü qəti tədbirlər nəticəsində: 1) neft və qaz təsərrüfatının dağıdılmasının qarşısının alındı 2) neft sənayesində
canlanma baş verdi 3) neft və qaz hasilatının aşağıdüşmə tempi dayandırıldı 4) ölkədə ictimai sabitlik yarandı 5) qonşu ölkələrlə iqtisadi
münasibətlərə son qoyuldu

√ 1,2,3,4
• 3,1,5,2
• 5,3,4,2
• 3,2,1,5
• 1,3,4,5,

415. Azərbaycanın milli valyutasının-manatın dövriyyəyə buraxıldiğı il:

√ 1994-cü il
• 1993-cü il
• 1996-cı iil
• 1998-ci il
• 1991-ci il

416.
Xronoloji ardıcıllıgı müəyyən edin: 1) H.Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi 2) Azərbaycan Növlət
Neft Fondunun yaradilması- 3) Müstəgillik haqqında Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi 4) Azərbaycanın BMT-yə Daxil olması 5.
Dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft-qaz yataqlarının kəşf olunması

√ 3,5,2,1,4
• 5,3,4,1,2
• 1,2,5,3,4



• 2,3,5,4,1
• 4,3,2,5,1

417.
Müstəqiilik qazandıqdan sonra Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələr aşağıdakı kimi qruplaşmışdır:1)Müstəqil Dövlətlər Birliyi(MDB)
üzvü olan respublikalarla iqtisadi əlaqələr 2)Guam ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr 3) İnkişaf etmiş dövlətlərlə iqtisadi əlaqələr 4) İnkişaf
etməkdə olan ölkələrlə əlaqələr 5) Yalnız Xəzəryanı ölkələrlə iqtisadi əlaqələr

√ 1,3,4
• 2,3,4
• 2,4,5
• 1,3,5
• 1,2,3

418. H.Əliyevin 10 yanvar 1994-cü il fərmanı:

√ “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması”haqqında
• “Neftçilər günü” peşə bayramı kimi qeyd olunması barədə
• ”Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşması” haqqinda
• Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da tənzimlənməsi” haqqında
• “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəsləştdirilməsi” haqqında

419. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi və inkişafının formalaşmasına aid deyil:

√ Milli konfliktlərin həll olunması yolunda əmə kdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin miqrasiyası
• Elmi-texniki əməklaşliq
• Valyuta-kredit münasibətləri
• Beynəlxalq ticarət, kapitalın bə xarici investisiyaların hərəkəti

420.
Azərbaycanin dünya iqtisadi inteqrasiyasina qovuşmasını şərtləndirən amillər: 1.Cografi baxımdan Azərbaycanın torpaq iqlim şəraitinin
əlverişliliyi 2.Respublikanin zəngin təbii xammal və əmək ehtiyatlarina malik olması 3.İnvestisiya-kapital məhdudluğu və catlşmazlığı
4. Müstəqil Azərbaycanın siyasi durumu 6.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin olmaması

√ 1,2,3,4
• 2,3,5,4
• 1,3,5,4
• 1,2,4,5
• 1,2,3,5

421. Çoxtərəfli diplomatiyanın regionlararası səviyyəsinə aiddir:

√ Ərəb Dövlətlər Liqası
• OPEK
• BMT
• BVF
• NAFTA

422. Çoxtərəfli diplomatiyanın qlobal səviyyəsi neden ibarətdir:

√ BVF
• Avropa Birliyi
• OPEK
• MDB
• NATO

423. Bu ölkənin lobbisinə 70-ci illərdə Kapitolidə xüsusi diqqət yetirilirdi.bu hansı ölkədir?

• Azərbaycan
• Çin
√ Yaponiya
• İtaliya



424. Qərb tərəfi hansı ölkəyə özünü defolt elan etməyi,borclarını 1927-ci ildən verməyi təklif edirdi?

• İran
√ Rusiya
• Türkiyə
• ABŞ

425. Yoxsulluq,demoqrafik problemlər hansı sferaya aiddir?

√ sosial
• Hamısı
• iqtisadi
• Siyasi

426. İnformasiya,siyasi-normativ,texniki konsultativ,maliyyə-kredit hansı diplomatiyanın fəaliyyət sferasıdır?

• Heç biri
• Siyasi
√ iqtisadi
• Hüquqi

427. Bu diplomatiyada suveren dövlətlərlə yanaşı,beynəlxalq təşkilatlar da iştirak edir:

• Hamısı
• İkitərəfli diplomatiya
√ Çoxtərəfli diplomatiya
• Plyurilateral diplomatiya

428. İnsan inkişaf hesabatında –insan inkişafının 3 ölçüsü götürülür: 1.uzun və sağlam ömür 2.təhsil səviyyəsi 3.yoxsulluq səviyyəsi 4.
layiqli yaşayış standartları 5.demoqrafik səviyyə

• 3,4,5
√ 1,2,4
• 1,3,4
• 1,2,3
• 2,3,4

429. 1990-cı ildən hər il BMT-nin inkişaf proqramı tərəfindən nəşr edilmişdir:

√ insan inkişafı hesabatı
• yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaların təmin edilməsi üzrə tədbirlər planı
• Minilliyin inkişaf proqramı
• dövlətlərin iqtisadi hüquqları və öhdəlikləri haqqında xartiya
• yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaların təmin edilməsi üzrə bəyannamə

430. BMT-nin Baş assambleyası tərəfindən hazırlanmış Minilliyin inkişafı proqramı hansı illəri əhatə edir?

√ 2000-2015
• 1992-1998
• 1987-1991
• 1972-1986
• 1962-1971

431. BMT-nin Baş assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaların təmin edilməsi üzrə bəyyannamə qəbul
edilmişdir.

√ 1974-cü il 1 may
• 1992-ci il 16 oktyabr
• 1981-ci il 12 yanvar



• 1978-ci il 8 noyabr
• 1962-ci il 1 aprel

432. İEOÖ tərəfindən irəli sürülmüş təkliflərə aid deyil

• İEOÖ-də istehsalın modernləşdirilməsiüçün zəruri texnika
• transmilli şirkətlərin fəaliyyəti üzərində səmərəli nəzarətin təmin edilməsi
• Heç bir dövlətin təbii resurslarının və iqtisadi fəaliyyətinin milliləşdirilməsi hüququnun təmin edilməsi
√ ixracın monostrukturluğunu təmin etmək
• İEOÖ-də beynəlxalq mübadilə və əməkdaşlıq mexanizminin işlənməsi

433. 1970-ci ildə yarandı:

• yeni maliyyə sistemi layihəsi
• yeni innovasiya proqramları layihəsi
√ Yeni Beynəlxalq iqtisadi qaydalar layihəsi
• Sosial müdafiə layihələri
• yeni investisiya proqram layihəsi

434. İEOÖ-də iqtisadi sahədə mövcud olan problemlərə aid deyil:

√ Maliyyə sisteminin düzgün qurulması
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması
• Keyfiyyətin aşağı olması
• İqtisadiyyatda dövlət nəzarətinin zəif olması
• Xarici investisiyaların bazara gəlişinin məhdud olması

435. Yoxsul əhalinin əhəmiyyətli hissəsi yaşayır:

√ Cənubi Asiya Mərkəzi Afrika və Şərqi Asiya
• Cənubi Asiya, Mərkəzi Afrika, Şimali Asiya
• Orta Asiya, Mərkəzi Afrika, Şərqi Asiya
• Şərqi Asiya, Cənubi Asiya, Orta Asiya
• Mərkəzi Asiya, Cənubi Afrika, Şərqi Asiya

436. Dünya Bankı “yoxsul” kimi qəbul edir:

• 1və ya 4%-dən
• 2 və ya 3%-dən
• 2 və ya 2%-dən aşağı olan gəlir səviyyəsi
√ 1 və ya 2 %-dən
• 3 və ya 3%-dən aşağı

437. Dünyada gəlir bölgüsü sahəsində müntəzəm gəlir strukturunu aparan qurumların əsasında dayanır:

• Dünya Valyuta Fondu
• Beynəlxalq iqtisadi qaydaların təmin edilməsi üzrə tədbirlərin planı
• Dövlətlərin iqtisadi hüquqlar xartiyası
√ Dünya Bankı
• BMT Baş Assambleyası

438. BMT-nin Baş Assambleyasında hökumət başçılarının minilliyin deklorasiyası imzalanmışdır?

√ 2000.0
• 1996.0
• 1984.0
• 1978.0
• 1976.0

439. BMT-nin minilliyin inkişafı proqramının hazırlanmsında iştirak etmişdir:



√ 192 müstəqil ölkə və 23 beynəlxalq təşkilat
• 121 müstəqil ölkə və 17 beynəlxalq təşkilat
• 171 müstəqil ölkə və 16 beynəlxalq təşkilat
• 167 mütəqil ölkə və 21 beynəlxalq təşkilat
• 250 müstəqil ölkə və 28 beynəlxalq təşkilat

440. BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş dövlətlərin iqtisadi hüquqları və öhdəlikləri haqqında xartiya qəbul edilmişdir.

√ 1973.0
• 1971.0
• 1981.0
• 1990.0
• 1961.0

441.

İEOÖ tərəfindən irəli sürülmüş təkliflərin mahiyyəti aşağıdakı əsas tələblərdən ibarətdir: 1.Hər bir dövlətin öz təbii resurları üzərində
tam və daimi suverenliyin təmin edilməsi 2.Dünya bazarlarında qiymətlərin dəyişməsinin İEOÖ-ə əlverişsiz təsirinin aradan qaldırılması
3.İEOÖ-in səhiyyə sektorlarında geriliyin aradan qaldırlılması 4.Mövcud olan disporsiyaların aradan qaldırılması 5.Transmilli
şirkətlərin fəaliyyəti üzərində səmərəli nəzarətin təmin edilməsi

• 1,2,3,5
• 2,3,4,5
• 1,3,4,5
• 1,2,3,4
√ 1,2,4,5

442. Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydalar Təklifinin əsas məqsədinə aiddir:

√ İEOÖ-də iqtisadi artımın sürətləndirilməsi və dünya gəlirlərinin onların xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi
• Maliyyə sisteminin düzgün qurulması
• qida çatışmazlığının aradan qaldırılması
• təhsil problemlərinin həll edilməsi
• Dünya ölkələrinə olan borcun ödənilməsi

443. Neçənci ildə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində yeni iqtisadi qaydalar tərtib edildi?

√ 1970.0
• 1968.0
• 1978.0
• 1981.0
• 1961.0

444. İEOÖ-in geridə qalmasının başlıca səbəblərindən biridir:

√ İEOÖ-in həddindən artıq borclanmasıdır
• torpaqların şoranlaşması
• quraqlıq sahələrinin artması
• çirkli istehsal müəssisələrinin İEOÖ-ə köçürülməsi
• Səhiyyə sferasının inkişaf etməməsi

445. Sosial sferada mövcud olan problemlərdən biridir:

√ işsizlik probleminin aşağı səviyyədə olması
• təhsil ocaqlarının çox olması
• demoqrafik partlayış halları
• yoxsulluq problemlərinin aşağı səviyyədə olması
• İxtisaslı kadrların çoxluq təşkil etməsi

446.
İqtisadi sahədə mövcud olan problemlərə aiddir: 1. təsərrüfatçılıq köhnə üsulla əsaslanması 2. Yeni texniki və texnologiyaların
olmaması 3. maliyyə sisteminin düzgün qurulmaması 4.Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olması 5. elmi texniki sahələrə az
vəsaitin sərf olunması



√ 1,2,3,5
• 1,2,3,4
• 2,3,4,5
• 2,3,5
• 1,2,4,5

447. Sosial sferada mövcud olan problemlərə aid deyil:

√ təhsil ocaqlarının çoxluq təşkil etməsi
• Demoqrafik problemlər
• işsizlik probleminin yüksək olması
• İxtisaslı kadrların çatışmaması
• Yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması

448. Ümumilikdə İEOÖ- də hansı sahələrdə problemlər fərqləndirilir?

√ iqtisadi ,ekoloji, sosial sferalar
• ekoloji, təhsil,iqtisadi
• sosial sferalar,ekoloji, elmi
• iqtisadi, təhsil ,ekoloji
• iqtisadi, ekoloji, mədəni

449. İEOÖ-in inkişaf problemlərinə aid deyil:

√ ümumi daxili məhsulun həcmi daha yüksək səviyyədədir
• 1 milyard uşaq yoxsulluq içində yaşayır
• XXI əsrdə 1 milyard insan nə oxuya , nə yaza bilmir
• 270 milyon uşaq tibbin müasir nailiyyətlərindən məhduddur
• Dünya əhalisinin təqribən yarısının gündəlik qazancı 2,5 dollardan çox deyil

450. İEOÖ müxtəlif kateqoriyalara əsasən təsnifləşdirilməsi qəbul edilmişdir: 1.Regionlar üzrə 2.ayrı-ayrı ölkələr üzrə 3.Əsas ixrac
məhsullarına görə 4.Yalnız Latın Amerikası ölkələri üzrə 5.Asiya ölkələri üzrə

√ 1.3
• 3.5
• 4.5
• 2.3
• 1.2

451. Neçənci ildə sonuncu müstəmləkə dövləti azad olmuşdur?

√ 1961-ci ildə
• 1968-ci ildə
• 1971-ci ildə
• 1978-ci ildə
• 1958-ci ildə

452.
İnkişaf etməkdə olan ölkələri aşağıdakı xüsusiyyətlər birləşdirir: 1.Çoxukladlı iqtisadiyyatın mövcudluğu 2.İstehsal güclərinin nisbətən
aşağı sərmayədə olması 3. Dünya iqtisadiyyatından asılı mövqe 4. İxracın monostrukturluğu 5. İstehsal güclərinin nisbətən yüksək
inkişaf səviyyəsi

√ 1,2,3,4
• 1, 2,4,5
• 2,3,4,5
• 3,4,2,5
• 1,2,3,5

453. İnkişaf etməkdə olan ölkələr qrupuna aid olan ölkələr:



√ Asiya, Afrika, Latın Amerikası
• Afrika, Avrasiya, Latın Amerikası
• Avrasiya, Asiya, Afrika
• Afrika, Avropa, Avrasiya,
• Avrasiya, Asiya, Latın Amerikası

454. Dünyada hansı ərazi ölkələri neftlə ən zəngin bölgə hesab olunur?

• Alyaska
• Uzaq Şərq
√ Fars körfəzi
• Hudzon körfəzi

455. Azərbaycanda 5 milyard ton ...,5-6 trilyon isə ...  ehtiyatı vardır.bunlar hansı ehtiyatlardır?

√ Neft,qaz
• Qaz,neft
• Civə,uran
• Kömür,torf

456. QATT-ın yaranması:

• 1918.0
• 1951.0
• 2001.0
√ 1947.0

457. Beynəlxalq su diplomatiyası ili adlanır :

√ 2012-ci il
• 1998-ci il
• 1995-ci il
• 2000-ci il
• 2006-cı il

458. ”Səhralaşma ilə mübarizədə fəaliyyət planı” qəbul edildi :

√ 1977-ci ildə
• 1990-cı ildə
• 2003-cü ildə
• 1980-ci ildə
• 1999-cu ildə

459. Con Podesta kimdir ?

• YUNESKO-nun nümayəndəsi
• FAO üzvü
√ ABŞ prezidentinin məsləhətçisi
• BMT katibi
• MCKOP-un sədri

460. Misirlə Sudan və Efiopiya arasındakı münaqişəyə səbəb ?

• etnik proseslər
• Aralıq dənizi
• İordan çayı
• hakimiyyət forması
√ Nil çayı

461. ”Energetika və iqlimin dəyişdirilməsi haqqında” qanun hansı ölkədə qəbul olunmuşdur ?



√ ABŞ
• Fransa
• İngiltərə
• Kanada
• İslandiya

462. New South Wales market adlı ticarət məkanı hansı ölkədə fəaliyyət göstərir ?

√ Avstraliyada
• ABŞ –da
• Argentinada
• Yeni Zelandiyada
• Braziliyada

463. 1992-ci il BMT Çərçivə konvensiyasını neçə dövlət imzaladı ?

• 125.0
• 150.0
• 59.0
√ 155.0
• 140.0

464. Hansı materikdə bioloji rəngarəngliyin yaxın zamanlarda(2020-ci il) itiriləcəyi gözlənilir ?

• Şm.Amerika
• C.Amerika
• Afrika
• Avrasiya
√ Avstraliya

465. Çin nə ilə mübarizə aparır?

√ səhralaşma
• sosial müavinətin artımı
• əhalinin yaşlanması
• immiqrasiyanın artması
• iqtisadi artım

466. Balıqçlıq üzrə Konvensiya məxsusdur :

√ FAO
• YUNESKO
• AMOKO
• BMT
• YUNEP

467. ”Riodan beş il sonra” sessiyası bu şəhərlərdən hansında baş tutub?

√ Nyu-York
• Dehli
• Ottava
• Pekin
• Moskva

468. Sosial inkişafa dair yüksək səviyyəli Dünya görüşü keçirilmişdir :

√ Kopenhagen,1995
• Rio-de-Janeyro,1997
• Nyu-York,2000



• Bağdad,2003
• Sidney,1995

469. Qlobal Ətraf Mühit Fondu (GEF) nə zaman təsis olunmuşdur?

√ 1991-ci ildə
• 2013-cü ildə
• 1996-ci ildə
• 1993-cü ildə
• 2010-cu ildə

470. ”Rio-92” –də neçə prinsip qəbul olundu?

√ 21.0
• 40.0
• 7.0
• 3.0
• 15.0

471. Ətraf mühitlə bağlı 1992-ci il konfransı harada keçirilmişdir ?

√ Rio-de-Janeyro
• Nayrobidə
• Kannda
• Tokioda
• Stokholmda

472. YUNEP-in baş qərargahı hansı şəhərdə yerəşir ?

√ Nayrobidə
• Nyu-Yorkda
• Mexikoda
• Dehlidə
• Romada

473. YUNEP nəyin mühüm siyasi nəticəsi idi ?

√ Stokholm konfransının
• Tehran konfransının
• Nyu-York konfransının
• Vaşinqton konfransının
• Spa konfransının

474. 1972-ci ildə qəbul olunmuş Deklarasiya nədən ibarət idi ?

√ “yumşaq qanunlar” toplusu
• siyasi sistem qanunları
• ekoloji qaydalardan
• yeni qadağalardan
• iqtisadi qanunlardan

475. 1972-ci ildə “İnkişafın həddi” adlı məruzə kim tərəfindən hazırlanmışdır ?

√ Roma klubu
• BMT
• YUNESKO
• YUNEP
• Yaşıllar cəmiyyəti

476. Ekosentrizm nədir ?



√ “qeyri-tarazlaşmış ” inkişaf modeli
• ekologiyanın korlanması
• antisanitariyanın güclənməsi
• sosioloji problemlərin kəskinləşməsi
• iqtisadi sistem

477. Dünya okeanı səthinin neçə faizi neft təbəqəsi ilə örtülüb ?

√ 0.3
• 0.53
• 0.13
• 0.19
• 0.45

478. “Bizə və nəvələrimizə” adlı əsərin müəllifi hansı sovet alimidir?

√ D.L.Armand
• Veyeştras
• Karl Polanyi
• Morgentau
• Arnold Volfers

479. ”Bizim ümumi gələcəyimiz ” adlı məqalə kimə məxsusdur ?

√ Harlem Brundtland
• Arnold Volfers
• İ.V.Teylor
• S.Ş.Modelskiy
• H.Rablid

480. Harlem Brundtland kimdir ?

√ MKOCP-nin sədri
• BMT katibi
• YUNESKO səfiri
• BVF –nin sədri
• Norveçin prezidenti

481. MKOCP (Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komissiya) nə vaxt yarandı ?

√ 1972-ci ildə
• 1897-ci ildə
• 1994-cü ildə
• 2005-ci ildə
• 1955-ci ildə

482. 1.Coğrafiya elminin istiqamətlərin biridir 2. təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələr sistemi kimi ətraf mühiti öyrənir

√ geoekologiya
• ekologiya
• iqtisadi coğrafiya
• coğrafiya
• geokimya

483. İnsanlar təbiətin yalnız neçə faizini mənmsəmişlər ?

√ 50-70 %
• 0.45
• 0.37



• 40-60 %
• 0.76

484. Təbii mühitin əsas tərkib hissələri hansılardır ?

√ təbii və antropogen
• coğrafi və bioloji
• coğrafi və təbii
• antropogen və bioloji
• iqtisadi və antropogen

485. İnsanları əhatə edən təbii mühit neçə əsas tərkib hissədən ibarətdir ?

√ 2.0
• 7.0
• 4.0
• 6.0
• 3.0

486. Stokholmda (İsveç) BMT çərçivəsində ətraf mühitlə bağlı böyük konfrans keçirildi :

• 1975-ci ildə
• 1991-ci ildə
• 1998-ci ildə
• 1898-ci ildə
√ 1972-ci ildə

487. Təbii mühitlə bağlı problemlər nə vaxtdan daha geniş miqyasda dünya siyasəti səhnəsinə çıxmağa başlayıb ?

√ XX əsrin 60-cı illəri
• XIX əsrin sonu
• XX əsrin 30-cu illəri
• XIX əsrin əvvəlləri
• XX əsrin əvvəlləri

488. Ekoloji böhranın “ikinci günahkarı” sayılır :

√ əhalinin qiperbol artımı
• iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi
• iqtisadiyyata artan maraq
• elmin sərhədsiz inkişafı
• zavodların artımı

489. Yer Siyasəti İnstitutunun prezidenti kimdir ?

√ Laster Braun
• Rokfeller
• Rottşild
• E.Henkel
• Con Kennedi

490. Biosfer (və ya ekosistem) nədir?

√ həyatın özülü
• sosial mühitdir
• iqtisadiyyatın əsası
• okean tipli yer qabığı
• iqtisadi termindir

491. Rus tədqiqatçıları müasir ekoloji böhranın günahkarı kimi göstərirlər :



√ iqtisadiyyatı
• İDM-ni
• sivilizasiyalararası toqquşmaları
• Parnik effektini
• industrial inkişafı

492. “Ümumcəmiyyət rifahından” III “ümumriskli cəmiyyətə” transformasiya nəyin nəticəsi idi ?

√ industrial cəmiyyətin təkamülünün
• ETT-nin
• ETİ-nin
• ekstensiv inkişafın
• intensiv inkişafın

493. Sadə sənayeyə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişaf tipini seçin :

√ ekstensiv
• azad yönümlü
• bazar
• yeyinləşən
• intensiv

494. BVF-nun qiymətinə görə , İEÖ-də hər hazır məhsula düşən təbii ehtiyatların hər vahidi nə qədər azalır ?

√ 1.23 %
• 0.07
• 0.17
• 5-6 %
• 3-4 %

495. “Təmiz hava” haqqında qanun hansı ölkədə tətbiq olunmuşdur ?

√ ABŞ
• İslandiya
• Kuba
• İndoneziya
• Braziliya

496. Ətraf mühitlə bağlı problemlərin yumşalmasına nə şərait yaradır ?

√ iqtisadi biliklər
• elmi biliklər
• tarixi biliklər
• ekoloji biliklər
• coğrafi biliklər

497. Proqnozlara görə enerji istehsalı 2 dəfə artacaqdır ?

√ 2020 –ci ildə
• 2050-ci ildə
• 2066-cü idə
• 2033-cü ildə
• 2017 –ci ildə

498. Postsənayeləşmə hansı ölkələrin mənafeyinə cavab verir ?

√ İEÖ
• İOÖ
• ASEAN



• YSÖ
• İEOÖ


