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1. Məhsulun həyat dövrünün mərhələləri hansılardır?

• Giriş, yüksəliş, yetkinlik
• Giriş, yüksəliş, yetkinlik və uçuş
• Giriş, yüksəliş və eniş
• Yüksəliş, yetkinlik , eniş və qapanış
√ Giriş, yüksəliş, yetkinlik və eniş

2. Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir?

• 7
• 6
• 3
√ 4
• 5

3. Məhsulun həyat dövrü nədir?

• Ölkənin öz ixracının hər mal vahidinə düşən, digər ölkələrdən alınan malların miqdarı

• Milli texniki, inzibati  sanitar və digər norma və qaydalarının xarici malların idxalını məhdudlaşdırmaq üçün hesablanmış dövlətin gizli
ticarət siyasəti forması

• İxrac qiymətləri indeksinin idxal qiymətləri indeksinə nisbəti
• ABŞ-ın ixracında əməktutumlu, idxalında isə  kapitaltutumlu malların üstünlük təşkil etdiyini göstərən empirik tədqiqatların nəticəsi
√ Bəzi məhsulların bazarda mövcud olma müddəti

4. Beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti aşağıdakıların məcmusudur:

• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi inkişaf nazirliklərinin
• Bütün cavablar doğrudur
√ Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən milli sahibkarlıq fəaliyyətlərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən mərkəzi banklarının
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən hökumətlərinin

5. Milli sahibkarlıq fəaliyyəti aşağıdakıların məcmusudur:

• Bütün cavablar yanlışdır
• Ölkənin ən böyük sahibkarlıq subyektlərinin
√ Ölkənin təsərrüfat subyektlərinin
• Ölkənin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin
• Ölkənin dövlət və iqtisadi qurumlarının

6. Dünya itəsərrüfat sisteminin formalaşmasının  başlanğıcı kimi, hansı tarix gəbul olunur?

• XX əsrin sonu
• XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
• XVIII əsrin əvvəlləri
√ XV - XVI əsrlər
• XX əsrin ortaları

7. Beynəlxalq ticarətdə  hansı ölkələr  böyük ölkə  kimi təsnifatlandırılırlar?

• İdxala olan tələbin daxili tələbdən çox olduğu ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindən çox olan ölkələr
√ Beynəlxalq ticarətin  ticarət şərtlərinə təsir etdiyi ölkələr
• İqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
• İxrac təklifinin  daxili təklifdən çox olduğu ölkələr

8. Müasir dünyada aşağı və orta gəlirli ölkələrin ixracatnın əsasını aşağıdakıhansı mal qrupu təşkil edir?



• Kənd təsərrüfatı məhsulları
• Xidmətlər
• Süd məhsulları
• Minerallar
√ Sənaye malları

9. Müasir zamanda beynəlxalq ticarət ən çox hansı istehsal sahəsində rellaşır?

• Minerallar
• Xidmətlər
• Süd məhsulları
√ Sənaye malları
• Kənd təsərrüfatı məhsulları

10. Qravitasiya modeliniə görə:

√ Bir-birindən uzaq ölkələr, daha az ticarət edirlər
• Ölkə daxilində regionlararası ticarətin beynəlxalq ticarət ilə müqayisəsində sərhəd təsiri əhəmiyyətli deyil
• Ölkənin ticarət həcmi onun coğrafiyası ilə bağlı deyil
• Ölkələr arasında ticarət həcmi, onların arasında mədəni oxşarlıq ilə bağlı deyil
• Ölkənin ticarət həcmi bu ölkədə çoxmillətli şirkətlərin sayı ilə bağlı deyil

11. Qravitasiya modeliniə görə, ölkələr arasında ticarətin həcminin ən vacib amilləri:

√ İstehsal həcmi və ölkələr arasındakı məsafə
• Əmək haqqı və texnologiyalar
• Ölkə və nəqliyyat xərcləri arasında tarif maneələri
• İşçilərin sayı və kapital fziki həcmindəki fərqlər
• Ümumi dil və ölkələr arasında mədəni oxşarlıqlar

12. Beynəlxalq ticarətdə  hansı ölkələr  kiçik ölkə  kimi təsnifatlandırılırlar?

• İqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
• İdxala olan tələbin daxili tələbdən çox olduğu ölkələr
• İxrac təklifinin  daxili təklifdən çox olduğu ölkələr
√ Beynəlxalq ticarətin  ticarət şərtlərinə təsir etmədiyi ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindən az olan ölkələr

13. əgər iki mal qarşılıqlı əvəzolunandırlarsa,  onlardan birinin qiymətinin artması:

• Digər mala tələbin kəmiyyətini artırar
• Digər malın tələbinə təsir etməz
• Digər mala tələbi azaldar
• Digər mala tələbin kəmiyyətini azaldar
√ Digər mala tələbi artırar

14. İnkişaf etmiş ölkələrin öz arasındakı ticarətin onlara inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ticarətə nisbətən daha sürətlə inkişaf etməsini
hansı nəzəriyyə izah edir?

• Hekşer-Olin nəzəriyyəsi
• Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi
√ Miqyas effekti nəzəriyyəsi
• Leontyev paradoksu
• Doğru cavab yoxdur

15.  Holland xəstəliyi  nədir?

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq



• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

√ Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti
• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

16. Leontyev paradoksu nədir?

• Ölkənin öz ixracının hər mal vahidinə düşən, digər ölkələrdən alınan malların miqdarı

• Milli texniki, inzibati  sanitar və digər norma və qaydalarının xarici malların idxalını məhdudlaşdırmaq üçün hesablanmış dövlətin gizli
ticarət siyasəti forması

• İxrac qiymətləri indeksinin idxal qiymətləri indeksinə nisbəti
• Bəzi məhsulların bazarda dörd mərhələdən ibarət yaşayış dövrü
√ ABŞ-ın ixracında əməktutumlu, idxalında isə  kapitaltutumlu malların üstünlük təşkil etdiyini göstərən empirik tədqiqatların nəticəsi

17. Rıbçinski teoremi sübut edir:

√ Doğru cavab yoxdur
• Əməyin təklifinin artması, əmək tutumlu sahələrdə gəlirin artmasına və kapital tutumlu sahələrdə gəlirin azalmasına səbəb olacaq
• Kapitalın təklifinin artması, kapital tutumlu sahələrdə gəlirin artmasına və əmək tutumlu sahələrdə gəlirin azalmasına səbəb olacaq

• Kapitalın təklifinin artması, kapital tutumlu sahələrdə məhsuldarlığın artmasına və əmək tutumlu sahələrdə məhsuldarlığın azalmasına
səbəb olacaq

• Bütün cavablar doğrudur

18. Aşağıdakı ifadələrdən hansı Rıbçiski teoremidir?

• Amillərin təminində eyni olan ölkələr, miqyas effektinə sahib olduqları sahələrdə ixtisaslaşmaqla ticarətdən qazanc götürürlər

√ İstehsal amillərindən birinin artması, bu amilin daha intensiv tələb olunduğu sahələrdə istehsalın artlmasına və bu amilin daha az tələb
olunduğu sahələrdə istehsalın azalmasına gətirib çıxarır

• Beynəlxalq ticarətin inkişafı, ixracatda intensiv istifadə olunan amildən əldə olunan gəlirin artmasına, idxalı əvəz edən istehsalatda
istifadə olunan amildən əldə olunan gəlirin azalmasına gətirib çıxarır

• Həyat dövrünün mərhələsindən asılı olaraq, bəzi malların istehsalı bir ölkədən başqa bir ölkəyə keçir

• Ölkə, ticari tərəfdaşlarına nisbətən malik olduğu daha bol amillərindən intensiv istifadə etməklə istehsal etdiyi sahələrdə mal ixrac
etməyə meyillidir

19. Cavan sənaye sahələrinin  inkişafında proteksionizm siyasəti özünü doğruldur:

• Ölkə ixracyönümlü strategiya yürüdürsə
√ Əgər ölkə bu sahədə miqyasdan qənaət imkanına və  müqayisəli üstünlüyə malikdirsə
• Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
• Həmişə. Çünki, himayə altında olan sənaye sahələrində əmək haqqının səviyyəsi daha yüksəkdir
• Əgər ölkə müəyyən bir malın istehsalında ixtisaslaşır və bu zaman kifayət qədər sərmayə yoxdursa

20. Aşağıda sadalananlardan hansı idxalıəvəzedən sənayeləşmənin nəticəsi deyil?

√ Bu siyasəti tətbiq edən inkişaf etməkdə olan ölkələr adambaşına gəlirin, inkişaf etmiş ölkələrlə səviyyə fərqini ciddi şəkildə azalda
bilmədilər

• Yüksək səviyyəli himayədarlıq mexanizmi
• Səmərəsiz miqyaslı istehsal
• Gəlir bərabərsizliyini və işsizliyi artırmışdır
• Bu siyasət,  cavan sənaye sahələrinin müdafiəsində, universal arqument kimi özünü təsdiq etdi

21. İdxalıəvəzedən sənayeləşmə ilə bağlı aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?

• Sənaye mallarının idxalını məhdudlaşdırmaqla, daxili sənayenin inkişafına yardım edir
• İxracın azalmasına gətirib çıxarır
• Ən az inkişaf etmiş ölkələr arasında çox geniş yayılmışdı
√ “Şərqi Asiya möcüzəsini” izah edir
• Tarixi səmərəsiz, yüksək məsrəfli istehsala gətirib çıxarır

22. Böyük  ölkədə ixrac subsidiyası idxal kvotasından nə ilə fərlənir?



• Hər ikisi ticarət şərtlərini pisləşdirir
• Kvotalardan fərqli olaraq, subsidiya əhalinin rifah halına təsir göstərmir
• İxrac subsidiyası  ticarət şərtlərini yaxşılaşdırır,
• Mahiyyətcə onların heç bir fərqi yoxdur
√ İxrac subsidiyası  ticarət şərtlərini pisləşdirir, idxal kvotası isə yaxşılaşdırır

23. Böyük ölkənin  tətbiq etdiyi idxal tarifi gəlir bölgüsünə aşağıdakı kimi təsir edir:

• İdxal edən ölkə, bütövlükdə, əlbəttə ki, tarif tətbiq olunmasından zərər görür
√ İstehlakçılar - idxal ölkəsində itirir,  ixrac ölkəsində qazanır. İstehsalçılar - idxal ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir
• İdxal ölkəsində istehlakçılar və istehsalçılar zərər görürlər, ixrac ölkəsində qazanırlar
• İdxal ölkəsinin istehlakçıları və istehsalçıları itirir, idxal ölkəsinin istehlakçıları və istehsalçıları qazanır
• İstehsalçılar - idxal ölkəsində itirir,  ixrac ölkəsində qazanır. İstehlakçılar - idxal ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir

24. Böyük ölkə hər-hansı bir əmtəəyə yeni $ 10 idxal tarifi  tətbiq edərsə:

• Bu malın qiyməti $ 10 miqdarında artar
√ Bu malın qiyməti $ 10-dan az miqdarda artar və ixrac qiyməti azalar
• Bu malın qiyməti $ 10-dan çox artar və ixrac qiyməti artar
• Bu malın ixracının həcmi artar
• Bu malın ixracının həcmi azalar

25. İdxal ilə rəqabət edən iqtisadi sahələr nə üçün azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Onlar, idxal  mallarina üstünlük verən alıcıları itirəcəklər
• Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, rəqabətədavamlılığı saxlamaq üçün  istehsalın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə rəqabətədavamlı mal istehsal etməyə məcbur olacaqlar
• Rəqabətin güclənməsi səbəbindən, onlar, öz məhsullarının  qiymətlərlini aşağı salmağa məcbur olacaqlar

26. Ixracatda  qiymətəmələgəlmə metodologiyasını anlamaq  üçün, aşağıdakı sahələrdə  müvafiq biliklərə ehtiyac var: (Yanlış cavabı
göstərin)

• Gömrük qanunvericiliyi, vergilər və rüsumlar haqqında qanunvericilik
• Malların çatdırılmasına görə  məsuliyyət üzrə qanunvericilik bazası
• İdxal və ixrac olunan malların lisenziyalaşdrılması qaydaları
√ Ölkə ərazisində həyata keçirilən  fəaliyyətin maliyyə hesabatlarının təhlili üsulları
• Beynəlxalq ticarət müqavilələri və beynəlxalq ticarətin gömrük  prinsipləri

27. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı formaları var?

• Beynəlxalq pul-kredit münasibətləri
• Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti
• Beynəlxalq elmi-texniki mübadilə və iqtisadi inteqrasiya
√ Bütün cavablar doğrudur
• Kapitalın və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası

28. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin əsasını nə təşkil edir?

• Kapitalın beynəlxalq hərəkəti
• Autsorsinq
• Qloballaşma
• Beynəlxalq miqrasiya
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü

29. Beynəlxalq əmək bölgüsü:

√ Əməyin ictimai bölgüsünün formasıdır
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin bir formasıdır



• Beynəlxalq əmək miqrasiyasının bir formasıdır
• Qlobal problemlərinin həllində əməkdaşlıq formasıdır
• Kapitalın hərəkət formasıdır

30. Dünya itəsərrüfat sisteminin formalaşmasının  başlanğıcı kimi, hansı tarix gəbul olunur?

• XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
• XX əsrin sonu
• XX əsrin ortaları
√ XV - XVI əsrlər
• XVIII əsrin əvvəlləri

31. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakından  iqtisadi səmərəyə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• İxrac mallarını və xidmətlərini beynəlxalq bazarda daha sərfəli şərtlələ satmaq
• İqtisadi səmərə əldə etmək
• Rəqiblər haqqında son məlumat almaq
• İdxal mallarının və xidmətlərinin ucuzluğundan faydalanmaq
√ Torpaq rentasından qazanc əldə etmək

32. Ölkələr arasında əmək bölgüsünün əsas səbəbi nədir?

• Ölkənin coğrafi-siyasi xüsusiyyətləri
• Coğrafi yaxınlıq
• İnformasiya üstünlüyü
√ İstehsal amillərin müxtəlifliyi
• İqlim şəraitində oxşarlıq[yeni cavab]

33. Ölkələrin müəyyən istehsal fəaliyyəti sahələrində ixisaslaşmasının mahiyyəti nədir?

• İstehsalatın beynəlxalq konsentrasiyası
• Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq inteqrasiya
• Beynəlxalq kooperasiya
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü

34. Ölkənin beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan əsas subyektlərindən  biri:

• Maliyyə Nazirliyi
• Kiçik müəssisə
• Poçt
• Mərkəzi bank
√ Transmilli şirkət

35. Beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyəti aşağıdakıların məcmusudur:

• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən mərkəzi banklarının
• Bütün cavablar doğrudur
√ Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən milli sahibkarlıq fəaliyyətlərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən iqtisadi inkişaf nazirliklərinin
• Müxtəlif ölkələrin əməkdaşlıq edən hökumətlərinin

36. Milli sahibkarlıq fəaliyyəti aşağıdakıların məcmusudur:

• ölkənin dövlət və iqtisadi qurumlarının
• Bütün cavablar yanlışdır
• Ölkənin ən böyük sahibkarlıq subyektlərinin
√ Ölkənin təsərrüfat subyektlərinin
• Ölkənin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin



37. Spesifik tarif nədir?

• Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

√ Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum
• İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan
• Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum

38. Advalor tarif nədir?

• Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

• Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan
• İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum
√ Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum

39. Gömrük rüsumu nədir?

• Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum

√ Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

• İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan
• Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum

40. Embarqo nədir?

• Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

√ Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan
• İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum
• Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum

41. Fritrederizm nədir?

• Digər ölkələri ilə müqayisədə daha az  istehsal amilləri sərf etməklə  mal istehsalı
• Müəyyən əmtəə və xidmətlərin istehsalında müqayisəli üstünlük
• Iqtisadiyyata hökumət müdaxiləsini minimizə etməyə yönəlmiş iqtisadi doktrina
• Əməyin ictimai bölgüsü nəzəriyyəsi

√ Azad ticarəti və sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlətin müdaxilə etməməsini tələb edən  iqtisadi nəzəriyyə  istiqaməti və sənaye
burjuaziyasının siyasəti

42. Azad ticarətdən ən çox kim faydalanır?

√ İstehlakçılar
• İxrac yönümlü sənaye sahələri
• Gənc istehsal sahələri
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr
• İstehsalçılar

43. Aşağıda sayılanlardan azad ticarət siyasəti məfumunu ən düzgün müəyyən edənini seçin:

• Açıq milli iqtisadiyyatların fəaliyyətini tənzimləyən qanunauyğunluqların tətbiq olunması
• Malların beynəlxalq hərəkətini asanlaşdırmağa yönəlmiş dövlət dəstəyi siyasəti
• Ölkənin digər ölkələr ilə ticarət əlaqələri qurmaq imkanı
√ Dövlətin beynəlxalq ticarətə qeyri-müdaxilə siyasəti
• Dövlətin bazar mexanizmlərinə əngəlsiz müdaxilə edə bilməsi



44. Fritedizmin mahiyyəti nədir?

• Bütün cavablar doğrudur
• Düzgün cavab yoxdur
• Milli bazarın qorunması
• Iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi
√ Azad ticarət və dövlətin biznesə müdaxilə etməməsi

45. Proteksionizm siyasətini ilk dəfə  kimlər tövsiyə etmişlər?

√ Gec merkantilistlər
• Neoklassiklər
• Fiziokratlar
• Erkən merkantilistlər
• Marjinalistlər

46. xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi istiqaməti (Doğru оlmayanı göstərin)

• İхrac
• Turizm fəaliyyəti
• Ticarətin libеrallaşdırılması
√ Konflikt
• İdхal

47. Fritredizm nədir?

• Malların idxal və ixracı əsasında ticarət
• Düzgün cavab yoxdur
√ Dövlətin özəl sahibkarlıq və azad ticarət  sahələrinə qeyri-müdaxiləsi
• İqtisadi fəaliyyətə fəal dövlət müdaxiləsi
• Mal və xidmətlərin mübadiləsi vasitəsilə ölkələrin əməyin ictimai bölgüsü əsasında öz ehtiyaclarını ödəməsi

48. Proteksionizm tərəfdarları iddia edirlər ki, rüsumlar, kvotalar  və digər ticarət baryerləri bunun üçün lazımdır:

• Ölkənin müdafiəsinin təmin olunması
√ Yuxarıda sadalanmış bütün  cavablar doğrudur
• İqtisadiyyatın gənc sahələrinin xarici rəqabətdən qorunması
• Daxili məşğulluğun artırılması
• Dempinqin qarşısının alınması

49. İxrac subsidiyası nədir?

√ İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan

• Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

• Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum
• Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum

50. Beynəlxalq kartel nədir?

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş
√ Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

51. Azad ticarət zonası nədir?



√ İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş

52. Gömrük ittifaqı nədir?

• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

√ Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi

53. Müflisləşdirici inkişaf nədir?

• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
√ İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

54. Ticarətdən  gəlir  nədir?

• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
√ Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

55. Optimal tarif nədir?

√ İqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri
• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

56. Kvota nədir?

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

√ Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti
• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

57. İxraca könüllü məhdudiyyət nədir?

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti



√ Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

58. İstehsal imkanları hədləri nədir?

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

√ Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
asılılıq

• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması
• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti

59. Proteksionizmin  gizli formaları:

√ Yuxarıdakıların hamısı
• Yuxarıdakılardan heç biri
• İdxalın subsidiyalaşdırılması
• İxrac kreditlərinin verilməsi
• Ixracatçılara  vergi güzəştlərinin verilməsi

60.  Fritredizm  ingilis dilindən necə tərcümə olunur?

• İnhisar
• Mükəmməl rəqabət
• Mütləq ticarət
• Görünməz əl
√ Sərbəst ticarət

61. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını optimallaşdırmaq istiqamətində dövlət fəaliyyəti necə adlanır?

• Gömrük tənzimlənməsi
• Xarici siyasət
√ İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
• Daxili bazarın xarici rəqabət üçün açılması
• Yerli sahibkarlıq fəaliyyətinin  beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması

62. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

√ Con Meynard Keyns
• Maykl Porter
• Pol Kruqman
• Adam Smit və David Rikardo
• Karl Marks

63. Dövlət tənzimləməsinin iqtisadi metodlarından geniş istifadə:

• Bütün cavablar yanlışdır
√ Bazar mexanizmlərinin təsir effektini zəiflədə bilər
• Bazar mexanizminin təsirini neytrallaşdırır
• Bazar mexanizminə təsir etmir
• Bazar mexanizmlərinin təsir effektini artıra bilər

64. Ölkəyə idxal olunan mallar və xidmətlər üzrə ödənilən vergi necə adlanır?

• Kvota
• Aksiz
√ Gömrük rüsumları
• Mənfəət vergisi
• Əlavə dəyər vergisi



65. Qeyri rezidentlər üçün güzəştli vergi rejiminin tətbiq olunduğu ölkə ərazisi və ya ərazi hissəsi necə adlanır?

• Azad ticarət zonası
• Gömrük birliyi
• Sərbəst gömrük zonası
• Texnopolis
√ Offşor zonası

66. Azad ticarət zonası nədir?

• Gömrük tarifləri, kvotalar və məhdudiyyətlərin  aradan qaldırılması
• İkili vergiqoymanı aradan qaldıran qarşılıqlı ticarət rejimi
• Tarif preferensiyalarının və ticarət tarif dərəcələrinin razılaşdırılmış qaydada tətbiq olunduğu zona
√ Ölkədə güzəştli gömrük, valyuta, vergi, əmək və viza rejimləri tətbiq olunan xüsusi ərazi
• Dövlətlərin xarici ticarət rejimini yüngülləşdirmək məqsədi ilə qurduqları iqtisadi birlik

67. Dövlət borcu nədir?

• Dövlət büdcə kəsirlərinin məcmusu
• İllik dövlət büdcəsinin xərclərinin gəlirlərindən çox olan hissəsi
• Yuxarıda sadalanların hamısı
• Dövlətin banklara və digər maliyyə institutlarına olan borcu
√ Dövlətin digər ölkələrə və ölkə daxilindəki şəxslərə borcların  məcmusu

68. Malların hər hansı bir ölkədən  idxalına və ya hər hansı bir ölkəyə ixracına qoyulmuş qadağan necə adlanır?

√ Embarqo
• İxraca könüllü məhdudiyyət
• Dempinq
• Lisenziyalaşdırma
• Kvotalaşdırma

69. Aşağıda sadalananlardan hansı faktor yeni istehsalçıların  bazara girişi üçün baryer ola bilər?

• Böyük firmaların mallarının daha aşağı məsrəflərlə istehsalı
• Müstəsna hüquqların qanuni rəsmiləşdirilməsi
• Yuxarıdakıların  hamısı
• Rəqabətin olmaması
√ Patent və lisenziyalar

70. Aşağıda sadalananlardan hansı bеynəlxalq əməkdaşlıq fоrmasıdır?

• Xarici firma
√ Müştərək müəssisə
• Səhmdar cəmiyyəti
• Yеrli müəssisə
• Beynəlxalq bank

71.  Ticari şərtlər  anlayışı nədir?

• Ixrac və idxal arasındakı fərq
• İxracın idxala nisbəti
• Alıcı ilə satıcı arasında bağlanmış müqavilə
• Xarici ticarətə məhdudiyyətlər rejimi
√ Ixrac və idxal qiymətlərinin qarşılıqlı müqayisəsi

72. İctimai nemətlər konkret nemətlərdən fərqli olaraq:

• Bölünəndirlər  və fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşlar
• Bölünəndirlər  və fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmamışlar



• Fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşlar
• Bölünəndirlər
√ Bölünən deyillər və fərdi istifadə üçün  nəzərdə tutulmamışlar

73. İctimai nemətlər nədir?

√ İstifadəsindən heç kimin məhrum olunmadığı  mal və xidmətlər
• Fiziki şəxslərin fərdi mülkiyyətində olan mallar
• Hər kəsin faydalana biləcəyi özəl sektor tərəfindən istehsal olunmuş mallar və xidmətlər
• İstehsal amilləri sərf etmək hesabına istehsal olunmuş mallar və xidmətlər
• Vətəndaşların  könüllü ödəmə vasitəsi ilə aldıqları mal və xidmətlər

74. Ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi nədir?

• Humanitar yardım istisna olmaqla, ölkənin ümumi ixracı
• Bütün ixracat
• Vergidən azad olunmuş mallar istisna olmaqla, bütün ixracat
√ Ümumi ixrac və ümumi idxal məbləğlərinin cəmi
• İxrac mallarının idxal mallarına nisbəti

75. Bеynəlxalq intеqrasiya razılaşmalarının əsas tipləri: (Doğru оlmayanı göstərin)

√ Rеgiоnlararası ittifaq
• Azad ticarət zоnası
• Tam iqtisadi və siyasi intеqrasiya
• İqtisadi ittifaq
• Gömrük ittifaqı

76. Müasir bеynəlxalq ticarətdə payı ən çоx оlan ölkə hansıdır?

• Yapоniya
• İngiltərə
• Braziliya
• Çin
√ ABŞ

77. İdxal kvotası:

• Ölkə üçün idxal tarifindən ucuz başa gəlir
• Ölkə üçün idxal tarifindən baha başa gəlir
• İdxal tarifindən fərqli olaraq, idxal kvotası əhalinin rifah halına təsir göstərmir
• İdxal tarifi kimi, idxal kvotası da əhalinin rifah halına təsir göstərir
√ Xarici  rezidentlərin sahib ola biləcəyi renta yaradır

78.  Dempinq  nədir?

• İxracat subsidiyası
• Müxtəlif ölkələrdə yerləşən iki inhisarçı arasında müsabiqəsi
√ Qiymətin aşağı salmaqla həyata keçirilən diskriminasiyası növü
• İdxal tarifi
• Ticarət qanunları hər hansı pozulması

79.  Ticarətdən uduş  termini nə deməkdir?

• Sahibkarların beynəlxalq ticarətdən əldə etdiyi mənfəət
• İstehlakçı sayının artması
• Sövdələşmədə vasitəçinin əldə etdiyi gəlir
• İstehsalçı sayının artması
√ Ticarət edən hər iki ölkənin ticarətdən  faydalanması



80. Aşağıdakılardan  hansı doğru deyil?

√ Uzun vədədə  idxal ixracdan çox ola bilməz
• Yuxarıda sayılanların hamısı doğrudur
• Hazırda ABŞ-ın idxalı ixracından çoxdur
• Kiçik ölkələr böyük ölkələrə nisbətən xarici ticarətdən daha  çox asılıdırlar
• İqtisadçılar təsdiq edirlər ki, əksər hallarda beynəlxalq ticarət bütün iştirakçı ölkələr üçün faydalıdır

81. Malların hər hansı bir ölkədən  idxalına və ya hər hansı bir ölkəyə ixracına qoyulmuş qadağan necə adlanır?

• Dempinq
• Kvotalaşdırma
√ Embarqo
• İxraca könüllü məhdudiyyət
• Lisenziyalaşdırma

82. Antiinhisar qanunvericilik ilk növbədə nəyi təmin edir?

• İctimai nemətləri
• Tam məşğulluğu
• İqtisadi azadlığı
• Siyasi azadlığı
√ Rəqabət mühitini

83. əgər ölkənin ticarət kəsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

• Ölkə büdcə xərcləri gəlirlərdən daha çoxdur
√ Ölkənin idxalatı ixracatından çoxdur
• Ölkənin idxalatı ixracatına bərabərdir
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkənin ixracatı idxalatından çoxdur

84. Ilk gömrük əməkdaşlığı təşkilatı

• ATƏT
√ Bеnilyuks
• İƏİT
• NAFTA
• MDB

85. İdxal rüsumu  kvotadan fərqli olaraq:

• Beynəlxalq ticarətin həcminin azalmasına gətirib çıxarır
• Ölkədə həyat səviyyəsini aşağı salır
√ Dövlət büdcəsinə gəlir gətirir
• Doğru cavab yoxdur
• Qiymətlərin arımını stimullaşdırır

86. Sənaye mülkiyyətinə aid olan patentlər və sənaye nümunələri, ticarət və xidmət markalarının qeydiyyata alınmasını təsdiq edən
sertifikatlar hansı beynəlxalq sazişlə  qorunur?

• Bern Konvensiyası (1986)
• Vyana Konvensiyası (1963)
• Roma Konvensiyası (1961)
• Nayrobi Konvensiyası (1977)
√ Paris Konvensiyası (1983)

87. Hansı  ticarət baryeri forması azad ticarət üçün əhəmiyyətli maneə deyil?

• İdxal rüsumu



• İdxal kvotası
√ İxrac və idxalın lisenziyalaşdırılması
• Bütün cavablar yanlışdır
• İxraca könüllü məhdudiyyət

88. Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi:

• Hərbi-sənaye kompleksinin maraqlarına xidmət edir
• Milli maliyyə sisteminin  iqtisadi maraqlarına xidmət edir
√ Dəyişən mühitə uyğunlaşa bilmək üçün bazar mexanizminin həll edə bilmədiyi problemlərin həllinə xidmət edir
• Bazar mexanizminə təsir etmir
• Yalnız bürokratik dövlət aparatının maraqları nəticəsində ortaya çıxmışdır

89. İxraca könüllü məhdudiyyət  nəyi nəzərdə tutur?

• İxracatçı ölkə tərəfindən ixrac rüsumunun tətbiqi
• İdxalatçı ölkə tərəfindən idxal rüsumunun tətbiqi
• İdxalatçı ölkə tərəfindən idxal kvotasının tətbiqi
• İxraca qoyulmuş  qadağan
√ İxracatçı ölkə tərəfindən ixrac kvotasının tətbiqi

90. 1992-2010-cu illərdə MDB ölkələri arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin həcmi:

• Artmışdır
• Eyni qalmışdır
• Artmaqda davam edir
• Dalğalanır
√ Kəskin azalmışdır

91. İnkişaf etmiş ölkələrin müasir dünya ixracında payı nə qədərdir?

• 20%
√ 70%
• 90%
• 40%
• 50%

92. Yeni sərbəst zonaların yerini müəyyənləşdirərkən aşağıdakı faktorlar önəmlidir: (Yanlış cavabı göstərin)

• Beynəlxalq sahibkarlıq fəliyyətinin mühüm mərkəzlərinə  və satış bazarlarına coğrafi yaxınlıq
• Güclü inşaat bazasının mövcudluğu
• Etibarlı maddi-texniki təchizat
√ Faydalı qazıntı yataqlarının mövcudluğu
• Nəqliyyat infrastrukturunun olması

93. Keçid ölkələrində bеynəlxalq ticarətin inkişafına əsas kоnsеptual tələblər: (doğru оlmayanı göstərin)

• İqtisadi sabitlik
• Özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi
• Dünya bazarına münasibətdə açıq iqtisadiyyata kеçid
√ Vergilərin azaldılması
• Bеynəlхalq ticarətin libеrallaşdırılması

94. Bеynəlxalq ticarət siyasətinin əsas istiqamətləri (Doğru оlmayanı göstərin)

• Bеynəlхalq ticarətin libеrallaşdırılması
• İnnоvasiya prоsеslərinin gеnişləndirilməsi
• Uzunmüddətli kоntraktların bağlanmasına nail оlmaq
√ İnzibati tənzimləmə mеtоdlarından geniş istifadə
• Səmərəli tənzimləmə mеtоdlarının həyata kеçirilməsi



95. İxracın stimullaşdırılması fоrmaları (Doğru оlmayanı göstərin)

• Dövlət tərəfindən krеditləşdirilmə
√ Bank əməliyyatlarının səmərəli təşkili
• Dövlət tərəfindən sığоrtalama
• İnfоrmasiya dəstəyi
• Güzəştli krеditlərin veririlməsi

96. Bеynəlxalq ticarət hansı prоblеmlərin həllində rоl oynayır? (Doğru оlmayanı göstərin)

√ Sahibkarlıq
• Ekоlоji tarazlıq
• Ərzaq
• Səhiyyə
• Susuzluq

97. xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri (Doğru оlmayanı göstərin)

• Xarici ticarətin libеrallaşdırılması
• İхracat
• İdхalat
√ Sənaye
• Turizm

98. Ölkə idxal olunan məhsullara embarqo qoyarsa:

• İstehlakçılar bundan yararlanar, istehsalçılar zərər görər
• İstehlakçılar bundan zərər görər, istehsalçılar isə təsir etməz
• Hər ikisi zərər görər
• [yeni cavab]
√ İstehlakçılar bundan zərər görər, istehsalçılar yararlanar

99. əgər məhdudlaşdırıcı fiskal siyasət real faiz dərəcələrini azaldarsa:

√ İnflyasiya artar
• İşsizlik artar
• Ölkədən xaricə kapital axını baş verər
• Büdcə kəsiri artar
• Dövlət istiqrazların qiyməti düşər

100. Ticarət şərtlərinin mahiyyəti nədir?

• ABŞ-ın ixracında əməktutumlu, idxalında isə  kapitaltutumlu malların üstünlük təşkil etdiyini göstərən empirik tədqiqatların nəticəsi
√ Ölkənin öz ixracının hər mal vahidinə düşən, digər ölkələrdən alınan malların miqdarı

• Milli texniki, inzibati  sanitar və digər norma və qaydalarının xarici malların idxalını məhdudlaşdırmaq üçün hesablanmış dövlətin gizli
ticarət siyasəti forması

• İxrac qiymətləri indeksinin idxal qiymətləri indeksinə nisbəti
• Bəzi məhsulların bazarda dörd mərhələdən ibarət yaşayış dövrü

101. Texniki maneələr nədir?

• Bəzi məhsulların bazarda dörd mərhələdən ibarət yaşayış dövrü
• Ölkənin öz ixracının hər mal vahidinə düşən, digər ölkələrdən alınan malların miqdarı
• ABŞ-ın ixracında əməktutumlu, idxalında isə  kapitaltutumlu malların üstünlük təşkil etdiyini göstərən empirik tədqiqatların nəticəsi
• İxrac qiymətləri indeksinin idxal qiymətləri indeksinə nisbəti

√ Milli texniki, inzibati  sanitar və digər norma və qaydalarının xarici malların idxalını məhdudlaşdırmaq üçün hesablanmış dövlətin gizli
ticarət siyasəti forması

102. Ticarət şərtləri nədir?



• Milli texniki, inzibati  sanitar və digər norma və qaydalarının xarici malların idxalını məhdudlaşdırmaq üçün hesablanmış dövlətin gizli
ticarət siyasəti forması

• Ölkənin öz ixracının hər mal vahidinə düşən, digər ölkələrdən alınan malların miqdarı
• ABŞ-ın ixracında əməktutumlu, idxalında isə  kapitaltutumlu malların üstünlük təşkil etdiyini göstərən empirik tədqiqatların nəticəsi
• Bəzi məhsulların bazarda dörd mərhələdən ibarət yaşayış dövrü
√ İxrac qiymətləri indeksinin idxal qiymətləri indeksinə nisbəti

103. İdxal olunan mala gömrük rüsumunun ləğv edilməsi nə ilə nəticələnər?

• Həmin malın daxili qiymətinin artmasına
• Bütün cavablar doğrudur
• Ölkə daxilində həmin malın istehsalının artmasına
• Büdcə gəlirlərinin artmasına
√ Həmin malın daxili qiymətinin azalmasına

104. İqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsi hansı göstərici ilə qiymətləndirilə bilər?

• Əmək miqrasiyası və kapitalın yerdəyişməsi
• İstehsalın konsentrasiyası indeksi
• İstehsal amillərinin hərəkətliliyi
√ İxrac kvotalarının səviyyəsi və adambaşına ixrac həcmi
• İnvestisiya və xarici texnologiyaların tətbiqi

105. Ölkənin ixracatının artması  nəticəsində, dünya bazarında bu əmtəənin qiymətinin  düşməsi və ölkənin xarici ticarətdən əldə etdiyi
ümumi gəlirlərinin azalması necə adlanır?

• Holland xəstəliyi
• Hekşer-Olin nəzəriyyəsi
√ Müflisləşdirici inkişaf  problemi
• Stolper-Samuelson effekti
• Rıbçinski teoremi

106. Keçən əsrin 70-80-ci illərində Qərbi Sibir enerjidaşıyıcıları istehsalının sürətli inkişafı:

• Sovet İttifaqının beynəlxalq bazarda xammal istehsalçısı kimi\ ixtisaslaşmasını  sürətləndirdi
• Bütün cavablar yanlışdr
√ Bütün cavablar doğrudur

• SSRİ 90-cı illərin əvvəllərində sərbəst qiymətəmələgəlmə sisteminə keçdikdən sonra, Stolper-Samuelson teoreminin doğruluğunu təsdiq
etdi

• Uzun müddətdə, SSRİ-də iflasedici inkişaf problemi yaratdı

107. Proteksionizm tərəfdarları iddia edirlər ki, rüsumlar, kvotalar  və digər ticarət baryerləri bunun üçün lazımdır:

• Daxili məşğulluğun artırılması
√ Yuxarıda sadalanmış bütün  cavablar doğrudur
• Ölkənin müdafiəsinin təmin olunması
• Dempinqin qarşısının alınması
• İqtisadiyyatın gənc sahələrinin xarici rəqabətdən qorunması

108. Ölkənin vətəndaşlarının gəlirinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar?

• İdxalın həcmini azaldar
• İdxalın həcmini artırar
√ İdxalın və ixracın həcmini artırar
• İxracın həcmini azaldar
• İxracın həcmini artırar

109. Aşağıdakılardan hansı  gömrük dəyəri 300 ABŞ dolları olan kameranın idxalı üçün ən aşağı gömrük maneəsidir?



• Malın hər vahidinə $ 10-dan  az olmayaraq, 3% advalor  rüsum
• $ 15 spesifik rüsum
• $ 20 spesifik rüsum
• 5% advalor  rüsum
√ 3% advalor  rüsum

110. Tutaq ki, Azərbaycan idxala məhdudiyyət tətbiq edir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq:

• Azərbaycan manatı ucuzlaşacaq
• Yuxarıda sadalananlardan heç biri
• Yuxarıda sadalananların hamısı
• Azərbaycan ixracatı azalacaq
√ Azərbaycanın cari əməliyyatlar  balansı yaxşılaşacaq

111. Aşağıdakılardan hansı, azad ticarətin lehinə arqument deyil?

√ Azad ticarət, həmişə əhalinin rifahının yüksəlməsinə xidmət edir
• Azad ticarət, beynəlxalq əmək bölgüsünü inkişaf etdirir
• Azad ticarət, firmalara miqyasdan qənaətlənmək  imkanı verir
• Azad ticarət, resursların səmərəli paylaşdırılmasına gətirib çıxarır
• Azad ticarət, rəqabətin inkişafına şərait yaradır

112. Şimali Amerika Azad Ticarət Sazişi (NAFTA):

• Ölkələr arasında ticarət həcmi üçün mədəni əlaqələrin tariflərdən  daha vacib olduğunu göstərdi
√ Meksika, Kanada və ABŞ arasında tarif və digər ticarət məhdudiyyətlərini aşağı saldı
• Beynəlxalq sərhədlərin artıq ölkələr arasında ticarət həcminə təsir etmədiyini göstərdi
• Qravitasiya modelinin əhəmiyyətini azaltdı
• Britaniya Kolumbiyası, Manitoba və Ontario arasında tarif maneələrini və digər ticarət məhdudiyyətlərini azaltdı

113. Bazar mexanizminin fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi nə ilə şərtlənmişdir?

• Antiinhisar  siyasətin reallaşdırılması
• Xarici ticarətin tənzimlənməsi
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• İctimai nemətlərin istehsalı
• Vergilərin yığılması və gəlirlərin yenidən  bölgüsü

114. Ölkədə idxal rüsumlarının tətbiq olunması hansı nəticə verir?

• Yerli istehsalçıların gəlirlərinin  və yerli istehlakçıların rifahının azalması
• Bütün cavablar yanlışdır
√ Yerli istehsalçıların gəlirlərinin artması  və yerli istehlakçıların rifahının azalması
• Yerli istehsalçıların gəlirlərinin azalması  və yerli istehlakçıların rifahının artması
• Yerli istehsalçıların gəlirlərinin  və yerli istehlakçıların rifahının artması

115. İdxal olunan istehlak mallarına gömrük rüsumlarının artırılması kimə faydalıdır?

√ Analoji mallar istehsal edən yerli müəssisələrə
• İdxalatçılara
• Dövlətə
• İstehlakçılara
• İxracat fəaliyyəti göstərən yerli müəssisələrə

116. Azərbaycana idxal olunan  ərzaq mallarının gömrük rüsumlarının artırılması nə ilə nəticələnər?

• Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri azalar
• Hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmaz
√ Daxildə istehsal olunan ərzaq mallarının qiymətləri artar
• Azərbaycana ərzaq malları idxalı artar



• Xarici ölkələrdən gətirilən ərzaq  mallarına tələb artar

117. Müəyyən bir dövr üçün, beynəlxalq əməliyyatlardan  ölkənin  mədaxilini və məxaricini  hansı göstərici əks etdirir?

• Müəssisənin balansı
• Bank hesabı
√ Tədiyyə balansı
• Ticarət balansı
• Dövlət büdcəsi

118. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1990
√ 1995
• 1988
• 1945
• 1946

119. GATT ölkələrinin Uruqvay  danışıqları raundunda  hansı təşkilatın yaradılmasına qərar verilib?

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı;
• Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  Bankı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

120. Sənaye mülkiyyətinə aid olan patentlər və sənaye nümunələri, ticarət və xidmət markalarının qeydiyyata alınmasını təsdiq edən
sertifikatlar hansı beynəlxalq sazişlə  qorunur?

• Roma Konvensiyası (1961)
• Bern Konvensiyası (1986)
√ Paris Konvensiyası (1983)
• Vyana Konvensiyası (1963)
• Nayrobi Konvensiyası (1977)

121.  Inkoterms   qaydalarında, malların təyinat yerinə gətirilməsi ilə bağlı xərclərin və risklərin satıcı və alıcı arasında nisbətən bərabər
paylaşdığı qruplar hansılardır?

• C və D
• F və D
• D və F
• E və D
√ F və C

122.  Inkoterms   qaydalarında, alıcının  malların təyinat yerinə gətirilməsi ilə bağlı xərclərin və risklərin hamısını və ya böyük bir hissəsini
öz üzərinə götürdüyü  qrup hansıdır?

√ E
• C
• D
• A
• F

123.  Inkoterms   qaydalarında, satıcının  malların alıcı ölkədə təyinat yerinə gətirilməsi ilə bağlı xərclərin və risklərin hamısını və ya böyük
bir hissəsini öz üzərinə götürdüyü  qrup hansıdır?

• A
• F
• E
• C
√ D



124.  Inkoterms  qaydaları 4 qrupa ayrılmışdır. Satıcının öhdəlik və risklərinin artması baxımından bu qrupları azdan çoxa döğru sıralayın:

• F, E, C, D
• A, E, C, F
• A, B, C, D
√ E, F, C, D
• A, F, C, D

125. XX əsrin 80-ci illərində amerikan iqtisadçısı Maykl Porterin işlədiyi nəzəriyyə necə adlanır?

√ Ölkələrin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi
• Rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi
• Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi
• Ölkələrin müqayisəli üstünlükləri nəzəriyyəsi

126. Merkantilizm nəzəriyyəsini yaradan alimlər harada yaşamışlar?

• Asiya
√ Avropa
• Çin
• Rusiya
• ABŞ

127. Ölkənin rəqabət üstünlüklərini təmin etmək üçün istehsal amilləri:

• Bol olmalıdırlar
√ Dar ixtisaslaşmış və əlaqədar sahənin konkret ehtiyaclarını ödəməmk qabiliyyətində olmalıdırlar
• İxtisaslaşmış olmalıdırlar
• Bol və rəngarəng olmalıdırlar
• Rəngarəng olmalıdırlar

128. Maykl Porterə görə, dünya bazarında ölkənin rəqabət üstünlüyünü şərtləndirən neçə əsas parametr mövcuddur?

• 5
• 6
• 2
• 3
√ 4

129. Maykl Porter ölkələrin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsini  nə zaman işləyib hazırlamışdır?

• XX əsrin əvvəllərində
• XXI əsrin əvvəlində
• XX əsrin 90-cı illərində
√ XX əsrin 80-ci illərində
• XX əsrin ortalarında

130. Ölkələrin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsini kim işləyib hazırlamışdır?

• A. Smit
• P. Kruqman
√ M. Porter
• V. Leontyev
• D. Rikardo

131. UNCTAD qərarları :

• İcraya məcburidir



• Tövsiyə xarakterlidir
• Qətnamə formasındadır
• Heç biri
√ Qətnamə formasında olmaqla tövsiyə xarakteri daşıyır

132. İəİT-in mənzil qərargahı harada yerləşir?

√ Paris
• Tokio
• Pekin
• Nyu-York
• Cenevrə

133. İqtisadi inteqrasiyanın altıncı forması hansıdır?

√ İqtisadi ittifaqlar
• Gömrük ittifaqları
• Ümumi bazar
• Valyuta ittifaqları
• Azad ticarət zonaları

134. İqtisadi inteqrasiyanın beşinci forması hansıdır?

• İqtisadi ittifaqlar
• Gömrük ittifaqları
• Ümumi bazar
√ Valyuta ittifaqları
• Azad ticarət zonaları

135. İqtisadi inteqrasiyanın ikinci forması hansıdır?

• Preferensial zonalar
• Gömrük ittifaqları
• Ümumi bazar
• Valyuta ittifaqları
√ Azad ticarət zonaları

136. Gömrük əməkdaşlığı Şurası hansı ölkələrin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır?

• ABŞ, Yaponiya, Braziliya
• ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri
• Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
√ Qərbi Avropanın 13 ölkəsi
• Polşa, Rusiya, Ukrayna

137. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı,  İəİT (Organization for economic cooperation and development, OECD) nə zaman yaradılmışır?

• 2009-cu il
• 1964-cü il
• 1976-cı il
√ 1961-ci il
• 1998-ci il

138. Gömrük əməkdaşlığı Şurası nədir?

• Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat
• Gömrük və tarif sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat
√ Gömrük və tarif praktikasının çoxtərəfli tənzimləməsi sahəsində əsas fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat
• Beynəlxalq nəqliyyat təşkilatı
• Tarif praktikasının çoxtərəfli tənzimləməsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat



139. UNCTAD icra orqanı:

• BMT-nin Baş Assambleyasının
• NATO
• İBB
• GATT
√ Ticarət və İnkişaf üzrə Şura

140. Gömrük əməkdaşlığı Şurası hansı ölkələrin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır?

• ABŞ, Yaponiya, Braziliya
• ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri
• Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
√ Qərbi Avropanın 13 ölkəsi
• Polşa, Rusiya, Ukrayna

141. Gömrük əməkdaşlığı Şurası nə zaman yaradılmışdır?

• 2009-cu il
• 1964-cü il
• 1976-cı il
• 1961-ci il
√ 1948-ci il

142. UNCTAD hansı təşkilatın orqanıdır?

√ BMT-nin Baş Assambleyasının
• NATO
• İBB
• Dünya Bankı
• ÜTT

143. BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) nə zaman təsis olunub?

• 2009-cu il
• 1976-cı il
• 2008-ci il
√ 1964-cü il
• 1998-ci il

144. İqtisadi inteqrasiyanın dördüncü forması hansıdır?

• İqtisadi ittifaqlar
• Gömrük ittifaqları
√ Ümumi bazar
• Valyuta ittifaqları
• Azad ticarət zonaları

145. İqtisadi inteqrasiyanın üçüncü forması hansıdır?

• İqtisadi ittifaqlar
• Gömrük ittifaqları
√ Ümumi bazar
• Valyuta ittifaqları
• Azad ticarət zonaları

146. İqtisadi inteqrasiyanın birinci forması hansıdır?

√ Preferensial zonalar



• Gömrük ittifaqları
• Ümumi bazar
• Valyuta ittifaqları
• Azad ticarət zonaları

147. İqtisadi inteqrasiyanın neçə forması var?

• 2
• 4
• 5
√ 6
• 3

148. İqtisadi inteqrasiya nədir?

• İmtiyazları alan ölkənin iqtisadi inikşaf səviyyəsi yüksəldikcə, imtiyazların həcminin azalması
• Kəmiyyət məhdudiyyətləri və tədricilik (qradasiya) prinsipi
√ İki və ya daha çox regionun və ya ölkənin iqtisadi qarşılıqlı əlaqəsinin dərinləşməsi
• İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac etdiyi mallara tətbiq edilən güzəştli gömrük tarifləri sistemi

• ÜTT çərçivəsində əlverişli rejim prinsipindən istisna kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşılıqlı imtiyazlı rüsumlar sistemindən
istifadəyə imkan verən “icazəverici düzəliş (qeyd-şərt)”

149. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının yaradılmasında əsas məqsəd nədir?

• ÜTT çərçivəsində əlverişli rejim prinsipindən istisna kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşılıqlı imtiyazlı rüsumlar sistemindən
istifadəyə imkan verən “icazəverici düzəliş (qeyd-şərt)”

• İmtiyazları alan ölkənin iqtisadi inikşaf səviyyəsi yüksəldikcə, imtiyazların həcminin azalması
• İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac etdiyi mallara tətbiq edilən güzəştli gömrük tarifləri sistemi
√ İqtisadi tərəqqinin və dünya ticarətinin stimullaşdırılması
• Kəmiyyət məhdudiyyətləri və tədricilik (qradasiya) prinsipi

150. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının təsisçi ölkələri hansılardır?

√ ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri
• BƏƏ, İran, Səudi Ərəbistan
• Polşa, Rusiya, Ukrayna
• ABŞ, Yaponiya, Braziliya
• Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan

151. Ölkələr arasında əmək bölgüsünün əsas səbəbi nədir?

• Coğrafi yaxınlıq
• İnformasiya üstünlüyü
√ İstehsal amillərin müxtəlifliyi
• İqlim şəraitində oxşarlıq
• Ölkənin coğrafi-siyasi xüsusiyyətləri

152. Beynəlxalq əmək bölgüsündə ölkənin iştirakının əsas motivi nədir?

• Xammal və enerji bazarına çıxışı təmin etmək
• Yeni texnologiyaları və bilikləri əldə etmək
• İşsizliyin səviyyəsini azaltmaq
• Ölkələr arasında təsir dairələrinin bölünməsi
√ İqtisadi səmərə əldə etmək

153. Ölkənin üstün oldğu sahələrdə əmtəələri istehsal etmək, zəif olduğu sahələrdə isə başqa ölkələrdən almaq imkanı necə adlanır?

• Azad ticarət
• Tarif
• Kvota



√ Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər[yeni cavab]

154. Dünya iqtisadiyyatı aşağıdakıların məcmusudur:

• Dünya ölkələrinin dövlət büdcələrinin
• Dünya ölkələrinin ərazilərinin və əhalisinin
√ Ölkələrinin milli iqtisadiyyatları, beynəlxalq strukturları və onların iqtisadi əlaqələrinin
• Dünyanın kənd təsərrüfatı, sənaye, kommersiya və maliyyə strukturlarının
• Bütün cavablar yanlışdır

155. Ölkələrin müəyyən istehsal fəaliyyəti sahələrində ixisaslaşmasının mahiyyəti nədir?

• Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq inteqrasiya
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Beynəlxalq kooperasiya
• İstehsalatın beynəlxalq konsentrasiyası

156. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakından  iqtisadi səmərəyə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ Torpaq rentasından qazanc əldə etmək
• İdxal mallarının və xidmətlərinin ucuzluğundan faydalanmaq
• Rəqiblər haqqında son məlumat almaq
• İxrac mallarını və xidmətlərini beynəlxalq bazarda daha sərfəli şərtlələ satmaq
• İqtisadi səmərə əldə etmək

157. əməyin və digər istehsal amillərinin beynəlxalq bölgüsü əsasında fəaliyyət göstərən, ölkələrarası nizamlanmış pul-əmtəə münasibətləri
necə adlanır?

• Milli bazar
√ Dünya bazarı
• Maliyyə bazarı
• Beynəlxalq bazar
• Xarici bazar

158. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını optimallaşdırmaq istiqamətində dövlət fəaliyyəti necə adlanır?

• Gömrük tənzimlənməsi[yeni cavab]
• Xarici siyasət
√ İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
• Yerli sahibkarlıq fəaliyyətinin  beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması
• Daxili bazarın xarici rəqabət üçün açılması[yeni cavab]

159. Aşağıda sadalananlardan  hansı faktor ölkənin istehsalının  beynəlxalq əmək bölgüsü və beynəlxalq ixtisaslaşmasını səciyyələndirmir?

• Sənaye sahələrinin struktur ixtisaslaşması dərəcəsi
• İxracın ümumi istehsalda  payı
√ Demoqrafik asılılıq əmsalı
• İxrac, idxal və xarici ticarət kvotaları
• Sənaye ixracatının ümumi ixracatda payı

160. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas formalarına aid olmayanı  göstərin:

√ Beynəlxalq lizinq əməliyyatları
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Beynəlxalq valyuta- maliyyə əlaqələri
• Beynəlxalq əmək miqrasiyası
• Malların, xidmətlərin və texnologiyaların beynəlxalq ticarəti



161. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyətini və məzmunu ifadə edən ən mühüm iqtisadi kateqoriya nədir?

• Azad ticarət
√ Beynəlxalq əmək bölgüsü
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq infrastruktur

162. Dünya iqtisadiyyatının əsas subyektləri aşağıdakılardır:  (Yanlış cavabı göstərin)

• İnteqrasiyalaşmış qruplar (assosiasiyalar)
• Transmilli korporasiyalar və transmilli banklar
• Ölkələr
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
√ Konsorsiumlar

163. İstehsalın beynəlxalq kooperasiyasına tələb nə zaman artar?

• Dağ-mədən sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatda üstünlük təşkil edirsə
√ Beynəlxalq ixtisaslaşma daha dərin və dar olarsa
• İstehsalat zəif inkişaf etmişsə
• Dəversifikasiya səviyyəsi yüksək olarsa
• Iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif növlərinin təcrid olunması müşahidə edildikdə

164. Beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında yaranan, müxtəlif  ölkələrdəki  istehsalçılar arasında mövcud olan və qarşılıqlı mübadiləni ifadə
edən əlaqə forması nədir?

• Merkantilizm
• Sərbəst ticarət
√ Beynəlxalq ticarət
• Təbii azadlıq
• düzgün seçim yoxdur

165.  Dəyər effekti  nədir?

√ Real məzənnənin dəyişməsinin   idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
• Nominal məzənnənin dəyişməsinin   idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
• Doğru cavab yoxdur
• Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın real dəyərinə (real məzənnə) təsiri
• Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın dəyərinə (nominal məzənnə) təsiri

166.  Həcm effekti  nədir?

√ Real məzənnə dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə  təsiri
• Bütün cavablar doğrudur
• Nominal məzənnə dəyişməsinin  idxal və ixracın həcminə təsiri
• Tarif dəyişikliklərinin xarici ticarətin həcminə təsiri
• Gözlənələn gəlir dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə təsiri

167. Avtarkiya nədir?

• Doğru cavab yoxdur
• Monarxiya idarə üsulu
√ Cəmiyyətin xarici mühitdən asılılığını minimal səviyyədə təmin edən qapalı istehsal sistemi
• İdxalıəvəzedən istehsalat
• İxracyönümlü istehsalat

168.  İdxala tələb  nədir?

• Ölkə daxilində resursları qıt olan mala olan tələb



• Xarici təklifin xarici tələbi üstələməsi
• Ölkə daxilində istehsal olunmayan mala olan tələb
√ Daxili tələbin daxili təklifdən artıq olması
• Xarici tələbin xarici təklifi üstələməsi

169. Miqyas effekti nəzəriyyəsi:

• Düzgün cavab yoxdur
√ Oxşar sənaye mallarının qarşılıqlı ticarətini izah edir
• Bütün cavablar doğrudur
• Neoklasik məktəbə aid deyil
• İnkişaf  səviyyədə bərabər olan iki ölkə arasındakı ticarəti izah edir

170. Leontyev paradoksu:

• Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsini inkar edir
• Beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında ticarətin sərfəli olmadığını iddia edir
√ Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsisini şübhə altına alır
• Yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil
• Yuxarıdakıların hamısı doğrudur

171. Leontyev paradoksu  hansı nəzəriyyəni təkzib edir?

• Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsini
√ Hekşer-Olin nəzəriyyəsini
• Rıbçinski teoremini
• Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsini
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini

172. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

• Adam Smit və David Rikardo
• Karl Marks
√ Con Meynard Keyns
• Maykl Porter
• Pol Kruqman

173. Istehsal amillərini aktiv (əmək və sahibkarlıq qabiliyyəti) və passiv (kapital və torpaq) kimi iki qrupa kim ayırmışdır?

• P. Samuelson
• V. Leontyev
√ C. M. Keyns
• A. Smit
• E. Hekşer

174. Klassik beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin zəif cəhətləri aşağıdakılardır:

• Ticarətin dinamik deyil, statik təhlil olunması
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnkişaf etməkdə olan bəzi iölkələrdə baş verən sürətli iqtisadi inkişafın izahının mümkünsüzlüyü
• Modellərin ilkin fərziyyələrinin qeyr-reallığı
• Doğru cavab yoxdur

175. Merkantilist siyasət və merkantilist təlim neçə tarixi mərhələ keçmişdir?

• 3
• 5
• 6
• 4
√ 2



176. Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir?

• 3
• 7
• 6
• 5
√ 4

177. Inkişaf etmiş ölkələrin tətbiq etdiyi müasir ticarət siyasətinin ən geniş yayılmış  metodu hansıdır?

• Dempinq
• Gömrük rüsumlarının tətbiqi
• Ticarət müharibələri
• Idxalı asanlaşdırmaq məqsədi ilə valyuta məzənnəsinin aşağı həddə tutulması
√ Proteksionizmin gizli formaları

178. Kvotaların tətbiqi tarif lərdən nə ilə fərqlənir?

√ Kvotalar idxalı həmişə azaldır, tarif isə müəyyən hallarda
• Doğru cavab yoxdur
• Bütün cavablar  doğrudur
• Kvotalar həmişə istehlak icarə haqlarının azalması gətirib çıxarır, tarif isə müəyyən hallarda
• Kvotalar dövlət gəlirlərini həmişə artırır, tariflər isə müəyyən hallarda

179. Ölkədə idxal gömrük tariflərinin tətbiqi:

• Bütün cavablar doğrudur
• Düzgün cavab yoxdur
√ Ölkənin istehlakçıların maddi rifah halını pisləşdirir
• İdxalı əvəz edən məhsullarının istehsalçılarına əlavə fayda qazandırır
• Dövlətə hər bir halda əlavə gəlir gətirir

180. Proteksionizm tərəfdarlarının fikrinə görə, idxal gömrük rüsumları bunun üçün lazımdır:

√ Bütün cavablar doğrudur
• Bütün cavablar yanlışdır
• İqtisadiyyatın cavan sahələrinin xarici rəqabətdən mühafizəsi
• Dövlət gəlirlərinin təmin olunması
• Yerli məşğulluğun artırılması

181. İdxal ilə rəqabət edən iqtisadi sahələr nə üçün azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Onlar, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə rəqabətədavamlı mal istehsal etməyə məcbur olacaqlar
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, rəqabətədavamlılığı saxlamaq üçün  istehsalın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar
• Onlar, idxal  mallarina üstünlük verən alıcıları itirəcəklər
• Rəqabətin güclənməsi səbəbindən, onlar, öz məhsullarının  qiymətlərlini aşağı salmağa məcbur olacaqlar

182. əgər ABŞ - kompüter, Meksika - meyvə, Kanada – traktor ixrac edirsə, sərbəst ticarət zonasının yaradılması:

• ABŞ traktör istehsalçılarına faydalıdır
• Doğru cavab yoxdur
√ Meksika meyvə istehsalçılarına faydalıdır
• ABŞ kompüter istehsalçılarına faydasızdır
• Kanadada traktor istehsalçılarına faydasızdır

183. Nə üçün idxal malları ilə rəqabət aparan sahələr azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Rəqabətə davam  gətirmək üçün onlar əstehsalatın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar



• Bu səbəblərdən heç biri
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Rəqabətin kəskinləşməsi nəticəsində, onlar öz məhsullarını aşağı qiymətə satmalı olacaqlar
• Onlar idxal məhsullarına üstünlük verən müştərilərini itirəcəklər

184. Tutaq ki,Azərbaycanla Türkiyə arasında  azad ticarət rejiminin yaradılması Türkiyənin daha çox ixracatçı, Azərbaycanın isə idxalatçı
olacağına gətirib çıxarar. Bu halda aşağıdakı ifadələrdən hansı  doğrudur?

• Hər iki ölkənin istehsalçıları azad ticarət lehinə, Türkəyə istehlakçıları lehənə, Azərbaycan istehlakçıları əleyhinə çıxış edəcəklər

• Azərbaycan istehsalçıları və Türkəyə istehlakçıları azad ticarət lehinə, Azərbaycan istehlakçıları və Türkiyə istehsalçıları əleyhinə çıxış
edəcəklər

√ Hər iki ölkənin istehlakçıları azad ticarət lehinə, Türkəyə istehsalçıları lehənə, Azərbaycan istehsalçıları əleyhinə çıxış edəcəklər
• Hər iki ölkənin istehlakçıları azad ticarət lehinə, Azərbaycan istehsalçıları lehənə, Türkəyə istehsalçıları əleyhinə çıxış edəcəklər
• Hər iki ölkənin istehsalçıları azad ticarət lehinə,  Azərbaycan istehlakçıları lehənə, Türkəyə istehlakçıları əleyhinə çıxış edəcəklər

185. Müasir dünya iqtisadiyyatının inkişafının əsas tendensiyaları: (Yanlış cavabı göstərin)

• beynəlmıləlləşmə və qloballaşma
• Postsənayeləşmə
• Transmilliləşmə
• Regionallaşma
√ İnflyasiya

186. əgər bir neçə firma bazarın müəyyən seqmentinə böyük ölçüdə  nəzarət edirsə, bu hal necə adlanır?

√ Oliqopoliya
• Bütün cavablar yanlışdır
• İnzibati amirlik sistemi
• Mükəmməl rəqabət
• İnhisar

187.  Mükəmməl rəqabət  anlayışına görə:

• Çox sayda firma standart mallar istehsal edir
√ Bütün cavablar doğrudur
• Ayrı-ayrı istehsalçıların bazar payı əhəmiyyətsiz dərəcədə kiçikdir
• Bütün satıcılar və alıcılar bazar haqqında tam məlumata sahibdirlər
• Standart malları cari qiymətlələ  satın alan çoxsaylı alıcılar var

188. Mükəmməl rəqabət bazarı:

√ Alıcı və satıcıların çoxluğu ilə xarakterizə olunur
• Bütün cavablar doğrudur
• Bazarda mənfəət maksimize edilir
• Bazarda kiçik bir qrup iri firmalar fəaliyyət göstərir
• Bazarda öz məhsullarının qiymətini təyin edən bir satıcı vardır

189. Oliqopoliya bazarının xüsusiyyətləri hansılardır?

• Qiymətlərə gizli nəzarət, ciddi və ya əhəmiyyətsiz dərəcədə ola bilər
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• Bazarda bir neçə böyük şirkətin ağalığı
• Bazara digər oyunçuların girişinin çətinliyi
• Eynicinsli və fərqli malların istehsalı

190. Transmilliləşmə nədir?

√ Özəl firmalar tərəfindən həyata keçirilən dövlətlərarası inteqrasiya
• Birgə müəssisənin yaradılması
• Beynəlxalq istehsal, elmi-texniki və maliyyə xidmətlərinin həcminin artması



• İstehsalın beynəlxalq kooperasiyası və elmi-texniki mübadilə
• Bütün cavablar yanlışdır

191. Dünya bazarının formalaşmasının son mərhələsi nə zaman baş tutmuşdur?

• XIX əsrin birinci yarısında
• XIX əsrin ortalarında
• XX əsrin sonunda
• XX əsrin ortalarında
√ XX əsrin əvvəlində

192. Aşağıda sadalananlardan hansı, qloballaşma prosesini şərtləndirən faktor deyil?

√ Ekoloji
• Siyasi
• İstehsal-texniki
• İqtisadi
• Sosial

193. Müxtəlif ölkələrin inkişaf səviyyələrinin yaxınlaşmasına əsaslanan, vahid, qarşılıqlı asılı, daha inkişaf etmiş dünyanın formalaşması
tendentsiyası necə adlanır?

• Konvergensiya
• İnteqrasiya
• Beynəlmiləlləşmə
• Diversifikasiya
√ Qloballaşma

194. Dünya qiyməti nədir?

√ İctimai istehlak dəyərinə sahib olan malın ictimai zəruri istehsal qiyməti
• Barter əməliyyatlarında müqavilənin valyuta ilə göstərilmiş qiyməti
• Beynəlzalq sazişdə göstərilən konkret qiymət
• Malın trast dəyəri
• İctimai zəruri istehsal keyfiyyətinə malik malın ictimai zəruri istehlak qiyməti

195. Yeni məhsul strategiyası:

• Köhnə bazar - köhnə məhsul
• Bütün cavablar doğrudur
• Köhnə bazar - yeni məhsul
√ Köhnə bazar - yeni məhsul
• Yeni bazar - köhnə məhsul

196. Birbaşa investisiyalara aid deyil:

• Yeni müəssisələrin yaradılmasına investisiya
• istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsinə  investisiya
• Birgə müəssisələrin yaradılması
√ Montajın xaricdə təşkili
• Mövcud müəssisənin alınması

197. Bеynəlxalq birjalarda tətbiq еdilməyən saziş növü hansıdır?

• Spоt
• Füçеrs
√ Bartеr
• Müddətli
• Rеal



198. Bеynəlxalq ticarətdə еlan еdilən qiymət necə adlanır?

• Birja qiyməti
√ Razılaşdırılış qiymət
• Dоğru qiyməti
• Hərrac qiyməti
• Müqavilə qiyməti

199. Bеynəlxalq ticarətin müasir tendensiyaları: (Doğru оlmayanı göstərin)

• Uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələrinin gеnişləndirilməsi
√ Dünya ticarətinin BMT tərəfindən idarə еdilməsi
• Bеynəlхalq ticarətdə güc mərkəzləri olan ABŞ, Qərbi Avrоpa və Yapоniya üçlüyünə  Çinin qatılması
• Bеynəlхalq ticarətin qlоbal tənzimlənməsi
• Dünya iqtisadiyyatı ilə siyasəti arasında asılılığın artması

200. Qloballaşma, neoliberal modelin aşağıdakı müddəaları əsasında həyata keçirilir: (Yanlış cavabı göstərin)

• Ticarət və qiymətlərin liberallaşdırılması
• Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
√ Milli valyutaların məzənnələrinin sərbəst tutulması
• İqtisadi problemlərin həllində dövlət müdaxiləsisının rolunun  artması
• Dövlət xərclərinin azaldılması

201. Antiinhisar qanunvericilik ilk növbədə nəyi təmin edir?

• İqtisadi azadlığı
• Siyasi azadlığı
• İctimai nemətləri
√ Rəqabət mühitini
• Tam məşğulluğu

202. Aşağıda sadalananlardan hansı, GATT / ÜTT-nin əsas funksiyalarına aid deyil?

√ Əmək şəraitinin , səhiyyənin və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
• Çoxtərəfli ticarət danışıqlar ı
• Çoxtərəfli ticarət müqavilələrin icrasına nəzarət
• Ticarət mübahisələrinin həllinə yardım
• Beynəlxalq ticarətin və ticarət siyasətinin inkişafına nəzarət

203. Beynəlxalq alqı-satqı və malların çatdırılması müqavilələrində  istifadə olunan  İnkoterms  qaydaları ilə nə müəyyən edilir? (Yanlış
cavabı göstərin)

• Sığorta öhdəliklərinin paylaşması
• Nəqliyyat xərclərinin bölüşdürülməsi
√ Müqavilənin icrasına və qablaşdırmaya nəzarət
• Gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük rüsumlarının ödənilməsi öhdəliklərinin paylaşması
• Malların məhv olması riskinin satıcıdan alıcıya keçməsi anı

204. Beynəlxalq alqı-satqı və malların çatdırılması müqavilələrində  istifadə olunan  İnkoterms  qaydaları ilə nə müəyyən edilir? (Yanlış
cavabı göstərin)

• Malların məhv olması riskinin satıcıdan alıcıya keçməsi anı
• Nəqliyyat xərclərinin bölüşdürülməsi
• Gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük rüsumlarının ödənilməsi öhdəliklərinin paylaşması
√ Müqavilənin icrasına və qablaşdırmaya nəzarət
• Sığorta öhdəliklərinin paylaşması

205. Nəyə görə bəzi adamlar ÜTT-nin ölkənin milli suverenliyinə xələl gətirdiyini təsdiqləyirlər?



• ÜTT, ölkələrə nə istehsal etmək lazım olduğunu  diktə edi
√ ÜTT, daxili siyasətin xarici ticarətə təsir edən hissəsinə nəzarət edir
• ÜTT-nin tətbiq etdiyi ticarət siyasəti ölkələri həddən artıq məhdudlaşdırır
• Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
• ÜTT, ticarəti inkişaf etdirməklə yanaşı  mədəniyyətlər arasında fərqi silir

206. Kapitaldan istifadənin ödəniş haqqı necə adlanır?

• Gəlir
• Mənfəət
• Renta
√ Faiz
• Royalti

207. Təbii resurslardan istifadənin ödəniş haqqı necə adlanır?

• Gəlir
• Faiz
• Royalti
• Mənfəət
√ Renta

208. Real məzənnənin artması (yerli valyutanın ucuzlaşması) nəticəsində:

• İxracat azalacaq
• İdxalat və ixracat eyni zamanda artacaq
• İdxalat artacaq
√ İxracat artacaq
• İdxalat azalacaq

209. İqtisadiyyatın hansı subyekti Azərbaycanda pul təklfinin miqdarını müəyyən edir?

• Hökumət
• Kommersiya bankları
√ Mərkəzi bank
• Milli Məclis
• İstehlakçılar

210. Beynəlxalq valyuta bazarında ölkənin valyutasının dəyərinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar?

• İdxalatın və ixracatın artmasına
• İdxalatın və ixracatın həcmi dəyişməz
√ İdxalatın artmasına və ixracatın azalmasına
• İdxalatın və ixracatın azalmasına
• İxracatın artmasına və idxalatın azalmasına

211. Puldan istifadə etmədən malların birbaşa mübadiləsi necə adlanır?

• Bazarın iflası
• Françayzinq
√ Barter
• Qeyri-nəqd hesablaşma
• Azad ticarət

212. Aşağıda sadalananlardan hansı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində pulun funksiyası deyil?

• Tədavül vasitəsi
• Dünya pulu
• Dəyər ölçüsü
√ İstehsal vasitəsi



• Tədiyyə vasitələri

213. Kredit hansı ümumi şərtlərdə verilir?

• Təmənnasızlıq, ödənişlilik, geri dönüşlülük, təminatlılıq
• Məqsədlilik, müddətsizlik, təminatlılıq
√ Məqsədlilik, müddətlilik, ödənişlilik, geri dönüşlülük, təminatlılıq
• Məqsədsizlik, müddətsizlik, , təminatsızlıq
• Faydalılıq, müddətlilik, ödənişlilik, geri dönüşlülük, təminatlılıq

214. İnflyasiya nəyin yüksəlişidir?

• Ərzaq malların qiymətinin
• Rəqiblərin mallarının qiymətlərinin
• Kommunal xidmətlərin qiymətlərinin
• Qiymətlərin maksimum səviyyəsinin
√ Ümumi qiymət səviyyəsinin

215. İnflyasiyanın zahiri əlamətləri hansılardır?

• Real əmək haqqı artır, malların təklifi azaldılır
√ Real əmək haqqı azalır, əmtəə qiymətləri artır
• Nominal əmək haqqı və əmtəə qiymətləri azalır
• Əhalinin real gəlirləri artır
• Malların qiymətləri azalır

216. Deflyasiya nədir?

√ İqtisadiyyatda qiymətlərin ümumi səviyyəsinin azalması
• Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması
• Pulun alıcılıq qabiliyyətinin azaldılması;
• Milli valyuta amortizasiyası;
• İnflyasiya dərəcəsi azaldılması;

217. Pulun alıcılıq qabiliyyəti:

• Deflyasiya zamanı azalır
• Deflyasiya ilə bağlı deyil
• İnflyasiya ilə  bağlı deyil
• İnflyasiya zamanı artırır
√ İnflyasiya zamanı azalır

218. Aşağıdakılardan hansı, ölkənin valyutasının məzənnəsinin qalxmasına səbəb ola bilər?

• Ölkədə inflyasiyanın artması
• Doğru gavab yoxdur
• Xarici ölkələrin real faiz dərəcəsinin artması
√ Ölkənin ticarət etdiyi ölkələrdə inflyasiyanın artması
• Ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin azalması

219. Aşağıdakılardan hansı, ölkənin valyutasının məzənnəsinin düşməsinə səbəb olar bilər?

• Ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin artması
• Ölkədə inflyasiyanın artması
√ A və D
• Ölkədə inflyasiyanın azalması
• Ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin azalması

220. Ölkə idxal olunan məhsullara embarqo qoyarsa:



• Hər ikisi yararlanar
• Hər ikisi zərər görər
• İstehlakçılar bundan zərər görər, istehsalçılar isə təsir etməz
• İstehlakçılar bundan yararlanar, istehsalçılar zərər görər
√ İstehlakçılar bundan zərər görər, istehsalçılar yararlanar

221. Ölkə valyutasının məzənnəsi azalar, əgər, daxili inflyasiya ticarət etdiyi ölkənin inflyasiyasından:

• B və C
• Az olarsa
√ Çox olarsa
• Bərabər olarsa
• Doğru cavab yoxdur

222. Ölkənin vətəndaşlarının gəlirinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar?

• İxracın həcmini azaldar
√ İdxalın və ixracın həcmini artırar
• İxracın həcmini artırar
• İdxalın həcmini artırar
• İdxalın həcmini azaldar

223.  Beynəlxalq valyuta bazarında ölkənin valyutasının dəyərinin artması aşağıdakılardan hansına səbəb olar?

• İdxalatın və ixracatın həcmi dəyişməz
• İxracatın artmasına və idxalatın azalmasına
• İdxalatın və ixracatın artmasına
• İdxalatın və ixracatın azalmasına
√ İdxalatın artmasına və ixracatın azalmasına

224. əsas monetar qayda aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

• XTD = İx - İd
√ MV = PQ
• ÜDM = C + G - İ + X
• TC = FC + VC
• XTD = İx + İd

225. Pul-kredit  siyasəti kim tərəfindən həyata keçirilir?

• Özəl sektor
• İqtisadi subyektlər
• Mərkəzi Bank
√ Dövlət
• Fiziki şəxslər

226. Manata qarşı dolların məzənnəsinin düşməsi hansı nəticə verər?

• Azərbaycanın ərzaq malları idxal və ixracı nisbəti stabilləşər
• Bütün cavablar yanlışdır
• Azərbaycanın xammal idxal və ixracı nisbəti stabilləşər
• Azərbaycandan ixracın həcmi artar
√ Azərbaycana idxalın həcmi artar

227. əgər, Azərbaycan manatının real bahalaşması baş veribsə, bu o deməkdir ki:

• Dünya bazarlarına Azərbaycan mallarının rəqabətədavamlılığı artmışdır
• Bütün cavablar doğrudur
• Azərbaycanın xalis ixracı artmışdır
√ Dünya bazarında Azərbaycan malları bahalaşmışdır



• Azərbaycanın cari hesab balansı yaxşılaşmışdır

228. Alıcılıq Qabiliyyəti  Pariteti (AQP) nəzərə alınmaqla aparılan ticarət üçün hansı qayda doğrudur?

• Vahid qiymət qanunu  bütün mallar üçün qüvvədə qalır
• Ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi valyuta məzənnəsi ilə tərs mütənasibdir
• İstənilən iki ölkə arasında inflyasiya dərəcəsi eynidir
• Real valyuta məzənnəsi sıfıra bərabərdir
√ Real valyuta məzənnəsi vahidə bərabərdir

229. Türk lirəsinin (TL)  Avro ilə məzənnəsi  50 avrosentdən 40 avrosentə düşərsə, Türkiyədə 150 TL-yə satılan mobil telefonun Avro ilə
qiyməti:

• 7.50 Avro düşər
• 2,50 Avro qalxar
√ 15 Avro düşər
• 7,50 Avro qalxar
• 10 Avro düşər

230. Bir çox ölkələr öz valyutalarının  dəyərini qızılın qiymətinə görə sabit tuturdular:

• İkinci Dünya müharibəsi zamanı
• İkinci Dünya müharibəsindən sonra
√ Birinci Dünya müharibəsinə qədər
• Birinci Dünya müharibəsi zamanı
• İkinci Dünya müharibəsinə qədər

231. Ölkə valyutasının məzənnəsi azalar, əgər, daxili inflyasiya ticarət etdiyi ölkənin inflyasiyasından:

• Az olarsa
• B və C
• Bərabər olarsa
√ Çox olarsa
• Doğru cavab yoxdur

232. 1930-cu illərdə qızıl standartı dövrünün başa çatmasına aşağıda sadalananlardan hansı fakt təsir etdi?

• Artan beynəlxalq ticarət
• Qlobal inflyasiya səbəb olan yeni qızıl yataqlarının kəşfi
• “Dəmir pərdə” siyasəti
• “Qonşunu müflisləşdir” siyasəti
√ Dünyada qızıl təklifinin yetərli olmaması

233. Aşağıdakılardan  hansı pulun funksiyası deyil?

• Tədiyyə vasitəsi
• Dünya pulu
√ Kapital
• Dəyər ölçüsü
• Tədavül vasitəsi

234. Qızıl paritet, valyuta mübadilə münasibətlərinin  aşağıdakı sistemi zamanı  mövcud idi:

• Genuya valyuta sistemi
• Bretton Vuds sistemi
√ Paris valyuta sistemi
• Yamayka valyuta sistemi
• Heç zaman mövcud olmayıb

235. Qızıl standartın üstünlüyü:



√ Tədiyyə balansına avtomatik düzəliş etmək imkanı
• Düzgün cavab yoxdur
• Bütün cavablar doğrudur
• Ölkələrin müstəqil monetar siyasət apara bilməsi
• Valyuta məzənnələrinin sərbəst dəyişməsi

236. Qızıl -valyuta standartı sistemində:

• Bütün cavablar doğrudur
√ Yalnız dollar qızıla dəyişdirilirdi
• Bütün cavablar yanlışdır
• Milli valyutaların qızıl təminatı yox idi
• Valyuta rolunda rezerv valyutalar çıxış edirdilər

237. əgər,  ABŞ dolları Avroya  görə ucuzlaşarsa:

• ABŞ-ın ixrac qiyməti artar
• Doğru cavab yoxdur
• Avropa malları amerikalılar üçün daha ucuz olar
√ Amerika malları avropalılar üçün daha ucuz olar
• Amerikalılar bir avro üçün daha az pul ödəyərlər

238. Dolların məzənnəsinin qalxması

• Dolların daha az xarici mal alması deməkdir
• A və B variantları
• İstehlakçı qiymətinin düşməsinə bərabərdir
√ Dolların daha çox xarici mal ala bilməsidir
• ABŞ-da qiymətlərin qalxmasına bərabərdir

239. Aşağıdakılardan hansı, ölkənin valyutasının məzənnəsinin qalxmasına səbəb ola bilər?

• Ölkənin daxili real faiz dərəcəsinin azalması
• Doğru gavab yoxdur
• Xarici ölkələrin real faiz dərəcəsinin artması
√ Ölkənin ticarət etdiyi ölkələrdə inflyasiyanın artması
• Ölkədə inflyasiyanın artması

240. əgər ölkənin ticarət kəsiri varsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

• Ölkə büdcə xərcləri gəlirlərdən daha çoxdur
• Ölkənin idxalatı ixracatına bərabərdir
√ Ölkənin idxalatı ixracatından çoxdur
• Ölkənin ixracatı idxalatından çoxdur
• Doğru cavab yoxdur

241. Dolların məzənnəsinin qalxması:

• ABŞ-da qiymətlərin qalxmasına bərabərdir
√ Dolların daha çox xarici mal alması deməkdir
• A və B variantları
• İstehlakçı qiymətinin düşməsinə bərabərdir
• Dolların daha az xarici mal alması deməkdir

242. əgər məhdudlaşdırıcı fiskal siyasət real faiz dərəcələrini azaldarsa:

• Ölkədən xaricə kapital axını baş verər
• İşsizlik artar
√ İnflyasiya artar



• Dövlət istiqrazların qiyməti düşər
• Büdcə kəsiri artar

243. Aşağıda sadalananlardan hansı faktor Bretton Vuds sisteminin iflas etməsinə səbəb oldu?

• Yuxarıda sadalananların hamısı
• Beynəlxalq iqtisadi dezinteqrasiya
• ABŞ-da yüksək faiz dərəcələri
√ Etibar problemi
• ABŞ-ın sərt monetar siyasəti

244. Qızıl-dollar standartının yaradılması

• Heç biri ölkənin müstəqil monetar siyasəti yox idi
• Bütün ölkələr dolları rəsmi xarici ehtiyatlar kimi saxlayırdılar
• Üzən mübadilə məzənnələri sistemi mövcud idi
√ ABŞ, dolları dəyişmək üçün kifayət qədər qızıl saxlamalı idi
• Bütün ölkələr qızılı rəsmi xarici ehtiyatlar kimi saxlayırdılar

245. Aşağıda sadalananlardan hansı Bretton Vuds müqaviləsinin birbaşa nəticəsi deyil?

• Qızıl-dollar standartının yaradılması
• Cari hesab kəsirləri olan ölkələrə kreditlər verilməsi
• Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması
√ Marşall planının yaradılması
• Sabit mübadilə məzənnələri sisteminin yaradılması

246. Avropa Mərkəzi bankları sistemi avro təklifini artırarsa, qısa zaman periodunda avro/dollar münasibətində nə baş verər?

• Avropa faiz dərəcəsi artacaq və dollarn avro ilə müqayisədə  qiyməti düşəcək
• Doğru cavab yoxdur
• Avropa faiz dərəcələri düşəcək və dolların avro ilə müyisədə qiyməti düşəcək
• Avropa faiz dərəcəsi artacaq və dolların avro ilə  müqayisədə qiyməti artacaq
√ Avropa faiz dərəcələri düşəcək və dolların avro ilə müqayisədə qiyməti artacaq

247. AQP (PPP) nəzəriyyəsinin empirik təsdiqini tapmamasını aşağıda sadalananlardan hansı izah etmir?

• Müxtəlif ölkələrdə qiymət səviyyəsinin ölçülməsində fərqlərin mövcud olması
• Ticarət maneələri
• Nəqliyyat xərcləri
• Azad rəqabət prinsiplərinə əməl etməmə
√ Monetar siyasətin  ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli olması

248. AQP (PPP) əsasında mübadilə məzənnəsi modelinə görə, aşağıda sadalananlardan  doğru olanı hansıdır?

• ABŞ dollarının təklifinin artması dolların ucuzlaşmasına  gətirib çıxarır
• Pul təklifinin artması, uzun müddətdə, ABŞ dollarının bahalaşmasına səbəb olar
√ Pul təklifinin artması ABŞ dollarının ucuzlaşmasına səbəb olar
• Doğru cavab yoxdur
• ABŞ dollarının təklifinin artması inflyasiya dərəcəsinin mütənasib olaraq artmasına gətirib çıxarar

249. . Tutaq ki, kompüter Avropada 500 Avro, Türkiyədə isə 2 000 TL-dir. əgər Türk lirəsinin nominal məzənnəsi 1 Avro = 2 TL isə,
Türkiyədə Avronun real məzənnəsi nə qədərdir?

√ 4
• 1
• 2
• 8
• 0.5



250. əgər, kompüter Avropada 500 Avro, Türk lirəsinin nominal məzənnəsi 1 Avro = 2 TL isə, malın Türkiyədəki qiyməti nə qədərdir?

• 200 TL
√ 1 000 TL
• 500 TL
• 250 TL
• 750 TL

251. əgər televizor ABŞ-da 500 dollar, Çində - 2.000 yuan isə, alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında yuanın məzənnəsi nə qədər olacaq?

• 0,25
• 1
• 10
• 2,5
√ 4

252. əgər Azərbaycan manatının real məzənnəsi artarsa:

• ) Azərbacanın xalis ixracı azalar
• Yuxarıda sadalananların heç biri
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• Idxal malları Azərbaycan vətəndaşları üçün ucuzlaşar
• Azərbaycana uzunmüddətli investisiyalar azalar

253. Nə üçün, üzən valyuta məzənnələrinin qeyri-müəyyənliyi artırmasına baxmayaraq,  1973-cü ildən sonra beynəlxalq ticarət tənəzzülə
uğramadı?

• Qeyri-müəyyənlik beynəlxalq ticarətə təsir etmir
• Məzənnə ilə ixracatın həcmi arasında tərs mütənasib asılılıq var
• Məzənnələr  ciddi dalğalanmalara məruz qalmırlar
√ Beynəlxalq ticarətə təsir göstərən digər amillər var
• Valyuta məzənnəsi proqnozlaşdırılan istiqamətdə hərəkət edir

254. Üzən məzənnə rejimində pula tələbin artması nə ilə nəticələnər?

• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha çox artması
• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha az artması
√ Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha çox azalması
• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha az azalması
• Doğru cavab yoxdur

255. Üzən məzənnə rejimində ölkənin ixracatına tələb artımı nə ilə nəticələnər?

• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha çox artması
• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha çox azalması
• Doğru cavab yoxdur
• Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha az azalması
√ Sabit məzənnə rejiminə nisbətən istehsalın daha az artması

256. Aşağıda sadalananlardan hansı fakt 1973-cü ildən sonra dünyada müşahidə olunmur?

• Daha yüksək inflyasiya
• Daha yüksək inteqrasiya
• Beynəlxalq ticarətin  keyfiyyətcə yeni artım mərhələsi
√ Beynəlxalq iqtisadi siyasətin daha yaxşı  koordinasiyası
• Valyuta məzənnələrinin dəyişkənliyinin artması

257. Bretton Vuds sisteminin süqutundan sonra ABŞ məzənnə rejiminin dominant modeli belə adlanır:

• Saf üzmə



• Yelkən
• Sürünən asılılıq
• İlan
√ İdarəolunan üzmə

258. Aşağıda sadalananlardan hansı, üzən valyuta məzənnələrinin  əleyhinə düzgün arqument deyil?

• Üzən valyuta məzənnələri qeyri-müəyyənləkləri  artırır
• Üzən valyuta məzənnələri iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafının maliyyə sektorundan geri galmasına şərait yaradır
√ Üzən valyuta məzənnələri bəzi ölkələrə güzəştli mövqe verir
• Üzən valyuta məzənnələri ölkələri maliyyə bazarının dalğalanmalarına həssas edir
• Üzən valyuta məzənnələri valyuta möhtəkirliyinə  imkan yaradır

259. Aşağıda sadalananlardan  hansı, üzən valyuta məzənnələri üçün doğru deyil?

• Üzən valyuta məzənnələri monetar siyasətin müstəqilliyinə icazə verir
• Hər ölkə öz valyutasının məzənnəsini özü müəyyənləşdirir
• Valyuta məzənnələri avtomatik stabilizatorlar kimi işləyir
√ Bu rejim, beynəlxalq ticarətin səmərəliliyini artırır
• Bu məzənnə rejimi simmetrikdir

260. Nisbi AQP (PPP) təsdiq edir ki, xarici ticarətin tarazlığının qorunması üçün:

• İki ölkə arasında nisbi qiymət səviyyəsi bir valyuta ilə ifadə olunarkən eyni olmalıdır
• Iki ölkə arasında alıcılıq qabiliyyəti eyni olmalıdır
• Iki ölkə arasında inflyasiya dərəcələri eyni olmalıdır
√ Inflyasiya dərəcələrinin dəyişməsi məzənnənin faizlə dəyişməsi ilə eyni olmalıdır
• Inflyasiya dərəcələrinin dəyişməsi bank faizlərinin nisbəti ilə eyni olmalıdır

261. Real faiz dərəcəsi:

• Nominal faiz dərəcəsinin nominal məzənnəyə  bölünməsindən alınan qismət
• Nominal faiz dərəcəsi ilə  nominal məzənnə  arasındakı fərq
• Nominal faiz dərəcəsinin inflyasiya indeksinə  bölünməsindən alınan qismət
√ Nominal faiz dərəcəsi ilə  inflyasiya indeksi  arasındakı fərq
• Nominal faiz dərəcəsinin qiymət indeksinə  bölünməsindən alınan qismət

262.  Etibar problemi  nədir?

√ ABŞ-ın  qızılın dollarla qiymətinin dəyişməz saxlaya biləcəyinə inamın olmaması
• Doğru cavab yoxdur
• Bütün ölkələrin  sabit məzənnəni təmin edəcəklərinə etimadın olmaması
• BVF-nin cari hesab kəsirləri olan ölkələrə yardım edəcəyinə etimadın olmaması
• Rəqabət devalvasiyasının olmayacağına inamsızlıq

263. Bretton Vuds sistemi zamanı ABŞ-da inflyasiyanın səviyyəsinin artması nəyə səbəb olurdu?

• Digər valyutalara qarşı ABŞ dollarının ucuzlaşmasına
• Öz valyutalarını qızıla görə meyarlandıran ölkələrdə inflyasiyaya
• Qızılın ABŞ dollarına qarşı ucuzlaşmasına
• ABŞ dollarına qarşı digər valyutaların dəyərinin azalmasına
√ Öz valyutalarını dollara görə meyarlandıran ölkələrdə inflyasiyaya

264. ОPЕK-in yaranma tarixi:

• 1948-ci il
• 1998-ci il
√ 1960-cı il
• 1980-ci il
• 1955-ci il



265. Bеynəlxalq ticarətdə sığortalanan əsas risklər: (Doğru оlmayanı göstərin)

• Tехniki
√ Siyasi
• Valyuta
• İnvеstisiya
• Kоmmеrsiya

266. Birja mallarının özəllikləri (Doğru оlmayanı göstərin)

• Malların tеz хarab оlmaması
√ Qiymət sabitliyi
• Tələb və təklifin prоqnоzlaşdırılabilən olması
• Tələb və təklifin kütləviliyi
• Malların hımcinsliliyi

267. Hansı müqavilələr bеynəlxalq birjalarda tətbiq olunmur?

• Spоt
√ Bartеr
• Təcili
• Rеal
• Füçеrs

268. Dividend nədir?

• Şirkət mülkiyyətində payın olduğunu təsdiq edən sənəd
• Qiymətli kağızların alış və satışı üçün müştərinin brokerə ödədiyi vəsait
• Dilerlərin gəliri
√ Səhmdarların qərarı ilə səhm sahiblərinə ödənilən mənfəət payı
• Qiymətli kağızların sahibinə ödəniləcək olan məbləği  təsdiq edən sənəd

269. Aşağıda sadalananlardan hansı, beynəlxalq ticarətin əsas metodlarından biri deyil?

• Beynəlxalq birjalar və hərraclar
√ Klirinq
• İxrac
• İdxal
• Qarşılıqlı ticarət

270. əsasən idxal əməliyyatları ilə məşğul olan və satıcı hüququnun verilməsi müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər necə
adlanırlar?

• Broker
• Agent
• Topdancı
• Makler
√ Distribütor

271. Aşağıda sadalananlardan hansı beynəlxalq bazar infrastrukturuna aid deyil?

• Nəqliyyat
• İnternet
√ Qloballaşma
• Kommunal xidmətlər
• Kommunikasiya

272. Dünya iqtisadi əlaqələrinin  beynəlmiləlləşməsi prosesinin ən yüksək forması nədir?



• Diversifikasiya
• İnhisarlaşma
√ Qloballaşma
• Liberallaşma
• İnteqrasiya

273. Aşağıda sadalananlardan hansı, qloballaşma prosesini şərtləndirən faktor deyil?

√ Ekoloji
• Siyasi
• İstehsal-texniki
• İqtisadi
• Sosial

274. Transmilli maliyyə-sənaye qrupu nədir?

• Beynəlxalq iqtisadi və maliyyə təşkilatlarının birliyi
√ Transmilli şirkətlərin  və transmilli bankların inteqrasiyalanmış birliyi
• Bir neçə şirkətin maliyyə və istehsal resurslarının birləşməsi
• Bütün cavablar yanlışdır
• Bir sıra sənaye şirkətləri və maliyyə təşkilatlarının birliyi

275. Aşağıda sadalananlardan hansı, dünya  iqtisadiyyatında ən vacib müasir  tendensiyadır?

• Beynəlmiləlləşmə
• Regionlaşma
• Transmilliləşmə
• İnteqrasiya
√ Qloballaşma

276. İnkişaf etmiş ölkələrin müasir dünya ixractında payı nə qədərdir?

• 20%
• 50%
• 40%
• 90%
√ 70%

277. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: (Yanlış cavabı göstərin)

• İstehsalın beynəlmiləlləşməsinin dərinləşməsi
√ Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət təsirinin artması
• Qlobal ekoloji problemlərin artması
• Kapitalın beynəlmiləlləşməsinin artırılması
• Beynəlxalq əmək miqrasiyasının artırılması;

278. 1992-2010-cu illərdə MDB ölkələri arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin həcmi:

• Artmışdır
• Dalğalanır
• Artmaqda davam edir
• Eyni qalmışdır
√ Kəskin azalmışdır

279. Azərbaycan Respublikası:

• ÜTT-nin üzvüdür
• ÜTT-yə üzvlük təklifini rədd edib
• ÜTT-nin xüsusi imtiyazlarından  istifadə edir
• ÜTT-nin müvəqqəti üzvüdür



√ ÜTT-nin üzvü deyil

280. GATT nədir?

• Malların ticarəti üzrə  qlobal assosiasiya
• Mal və xidmətlərin ticarəti üzrə əsas saziş
• Malların ticarəti və nəqliyyatı üzrə baş saziş
√ Tariflər və ticarət üzrə baş saziş
• Tariflər və ticarət üzrə baş assosiasiya

281. GATT və ÜTT arasında fərq nədir?

• ÜTT geniş əhatə dairəsinə sahib, daha formal təşkilatdır
• GATT – ÜTT-nin yeni adıdır
√ GATT çoxtərəfli beynəlxalq sazişdir, ÜTT isə onun əsasında qurulmuş beynəlxalq təşkilat
• ÜTT – GATT-n yeni adıdır
• GATT geniş əhatə dairəsinə sahib, daha formal təşkilatdır

282. GATT-ÜTT-nin danışıqlarınınhansı raundunda sərhəd tariflərin azaldılmasına nail olmundu?

• Kioto sazişi
• Kemp Devid müqaviləsi
√ Kennedi raundu
• Tokio raundu
• Uruqvay raundu

283. GATT-ÜTT-nin tələbi aşağıdakılardan hansıdır?

• İdxal kvotaları azaldıla bilməz
• Ixrac subsidiyaları 2%-dən çox ola bilməz
• Tariflərə icazə verilmir
√ Ixrac subsidiyalarına icazə verilmir
• Tariflər 1%-dən çox ola bilməz

284. Monopoliya, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur:

• Eyni malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti
√ Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
• Oxşar malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti

285. Oligopoliya, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur:

• Eyni malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Oxşar malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti
• Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
√ Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti

286. Təklif və tələb əyrilərinin kəsişmə nöqtəsi necə adlanır?

• Təklifin təminatı
• Təklifin elastikliyi
• Müvazinət qiyməti
√ Müvazinət nöqtəsi
• Tələbin elastiklikliyi

287. Mal və xidmətlər bazarında tarazlıq varsa, deməli:



• Qiymət, dəyərin mənfəətlə cəmindən alınır
√ Tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir
• Təklif tələbdən çoxdur
• Texnologiya səviyyəsi tədricən dəyişir
• Tələb təklifdən çoxdur

288. Qiymətinin artması ilə alınan malların miqdarının azalmasını  göstərən iqtisadi qanun necə adlanır?

√ Tələb
• Elastiklik
• Marjinal fayda
• Təklif
• Rəqabət

289. Qazanılmış üstünlük nədir?

• Daha səmərəli iqlim şəraiti və ya xüsusi təbii ehtiyatların sayəsində ölkənin müəyyən malı daha effektiv istehsal etmək qabiliyyəti

√ İnkişaf etmiş texnologiya,  istehsalın daha səmərəli təşkili və işçilərin kvalifikasiyalarının artırılması hesabına, ölkənin malları daha
effektiv istehsal etmə qabiliyyəti

• Daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması məqsədi ilə  tarif və qeyri-tarif alətlərin tətbiqi ilə aparılan dövlət siyasəti
• Ölkə daxilində bir malın digər mallarla müqayisədə daha az əvəzolunan məsrəflərlə istehsal etmək qabiliyyəti
• Ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə eyni malı daha effektiv istehsal etmə qabiliyyəti

290. Təbii üstünlük nədir?

• Ölkə daxilində bir malın digər mallarla müqayisədə daha az əvəzolunan məsrəflərlə istehsal etmək qabiliyyəti
• Daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması məqsədi ilə  tarif və qeyri-tarif alətlərin tətbiqi ilə aparılan dövlət siyasəti

• İnkişaf etmiş texnologiya,  istehsalın daha səmərəli təşkili və işçilərin kvalifikasiyalarının artırılması hesabına, ölkənin malları daha
effektiv istehsal etmə qabiliyyəti

√ Daha səmərəli iqlim şəraiti və ya xüsusi təbii ehtiyatların sayəsində ölkənin müəyyən malı daha effektiv istehsal etmək qabiliyyəti
• Ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə eyni malı daha effektiv istehsal etmə qabiliyyəti

291. Aşağıdakılardan hansı, beynəlxalq ticarət əməliyyatlarına aid deyil?

• Mal alınması
• Saziş
√ Malların xarici alıcıya mərkəzləşdirilmiş çatdırılması
• Kompensasiya əməliyyatı
• Mal mübadiləsi

292. Aşağıda sadalananlardan hansı, beynəlxalq bazar tədqiqatlarının mərhələsi deyil?

√ Təşkilati strukturunun formalaşdırılması
• Hesabatın hazırlanması və təqdimat
• Tədqiqat planının hazırlanması
• Zəruri məlumatın toplanması
• Problem müəyyənləşdilməsi

293. Aşağıda sadalananlardan hansı, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün tipik xüsusiyyət deyil?

• İdarəolunan dövlət iqtisadiyyatı təcrübəsi
• Korrupsiyanın yüksək səviyyədə olması
• Kapital bazarrının zəif inkişaf etməsi
• Yüksək inflyasiya təcrübəsi
√ Ticari məhdudiyyətlər

294. Aşağıda sadalananlardan hansı faktor 1980-ci illərin borc böhranınin yaranma səbəblərindəndir?

√ Xammal qiymətlərinin düşməsi
• Yuxarıda sadalananların hamısı



• Dolların  kəskin dəyər itirməsi
• Dünya faiz dərəcələrinin azalması
• Dünyada  məcmu tələbin artması

295. Coğrafi autsorsinq nədir?

• Firmanın öz mallarını ölkə daxilində deyil, xaricdə satması
• İxracatın subsidiyalar vasitəsi ilə reallaşdırılması
• Malların mənşə ölkəsinin bəlli olmaması
• Firmaların  ölkə daxilində istehsal olunmuş mallara nisbətən  idxal mallarına üstünlük verməsi
√ Şirkətlərin öz istehsalatlarının  bir hissəsinin ölkə xaricində reallaşdırması

296. Autsorsinq nədir?

• Firmanın öz mallarını ölkə daxilində deyil, xaricdə satması
• İxracatın subsidiyalar vasitəsi ilə reallaşdırılması
• Malların mənşə ölkəsinin bəlli olmaması
• Firmaların  ölkə daxilində istehsal olunmuş mallara nisbətən  idxal mallarına üstünlük verməsi
√ Şirkətlərin öz istehsalatlarının  bir hissəsinin digər şəxslərə  həvalə etməsi

297. Dünyanın müasir təsərrüfat sisteminin əsas xüsusiyyətləri:

• İerarxiyalılıq
√ Yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• Bütövlük
• Çoxelementlilik
• Strukturluluq

298. 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı ABŞ-ın xarici ticarəti nə ilə səciyyələnir?

√ İxrac və idxalın ÜDM-də payı əhəmiyyətli dərəcədə artdı
• Bütün cavablar doğrudur
• İdxalat ixracatdan çox idi
• İxracat idxalatdan  cox idi
• İxrac və idxal ABŞ ÜDM-in böyük hissəsini təşkil etdi

299. əgər bazar öz strukturuna görə inhisar bazarıdırsa, bu o deməkdir ki:

• Əvəzedicisi olmayan  malın yalnız bir satıcısı var
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnhisarçı, unikal məhsul istehsalçısı olaraq, lisenziyalaşdırılmış  fəaliyyətlə məşğuldur
• İnhisarçı rəqabət ancaq differensiyasiyalaşmış  məhsul bazarında mövcuddur
• Sektora giriş qapalıdır

300. Mükəmməl rəqabət  şəraitində: (Doğru olmayan cavabı qeyd edin)

√ Bir neçə firma bazarın əhəmiyyətli hissəsinə nəzarət edir
• Çox sayda firma standart məhsullar istehsal edir
• Firmaların heç biri bazar qiymətlərinin formalaşmasına təsir göstərə bilmir
• Bazarda sərbəst qiymətəmələgəlmə mexanizmi işləyir
• Bazarda çoxsaylı  firma identik mallar satır

301.  Porter rombu nun komponentləri bir-birlərini qarşılıqlı olaraq:

• Cəzb edirlər
• Heç bir qarşılıqlı təsir yoxdur
√ Gücləndirirlər
• Zəiflədirlər
• İtələyirlər



302.  Daxili tələbin hansı keyfiyyəti ölkənin məssisələrinin rəqabət üstünlüklərini təmin edir?

• Monopsoniya mühiti
• Alıcılar arasında rəqabət mühitinin olması
√ Alıcıların həssas və tələbkar olması
• Alıcılıq gabiliyyətinin aşağı olması
• Alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olması

303. Qohum və yaxın sahələrin coğrafi yaxınlığı hansı mübadilə üçün şərait yaradır?

• Barter
• Əmək
• Xammal
√ İnformasiya
• Pul-əmtəə

304. Dünya bazarında ölkənin rəqabət üstünlüyünü şərtləndirən parametrlərin qarşılıqlı əlaqəsini göstərən sxem necə adlanır?

• “Maleviç kvadratı”
• “Körpü düzləndirmə”
• “Kruqman çevrəsi”
√ Porter rombu
• “Bermud üçbucağı”

305.  Amillərin bolluğu, özlüyündə ölkəyə rəqabət üstünlüyü qazandırmır  fikri kimə məxsusdur?

• K. Marks
• T. Rıbçinski
√ M. Porter
• P. Kruqman
• S. Bryu

306. Maykl Porterə görə, dünya bazarında ölkənin rəqabət üstünlüyünü şərtləndirən neçə əlavə parametr mövcuddur?

√ 2
• 5
• 4
• 3
• 6

307. Ölkənin rəqabət üstünlüklərini şərtləndirən əlavə parametrlər hansılardır?

• Torpaq, kapital, əmək, sahibkarlıq qabiliyyəti
• Amillərin şəraiti, tələb şəraiti, firmaların strategiyası, strukturu və rəqabəti,
• Doğru cavab yoxdur
√ Təsadüfi hadisələr, hökumətin siyasəti
• Dövlət, biznes, ailə təsərrüfatları

308. Ölkənin rəqabət üstünlüklərini şərtləndirən əsas parametrlər hansılardır?

• Təsadüfi hadisələr, hökumətin siyasəti
• Doğru cavab yoxdur
• Torpaq, kapital, əmək, sahibkarlıq qabiliyyəti
√ Amillərin şəraiti, tələb şəraiti, firmaların strategiyası, strukturu və rəqabəti,
• Dövlət, biznes, ailə təsərrüfatları

309. M. Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsini hansı tanınmış iqtisadçı tənqid edir?

• T. Levitt
√ P. Kruqman



• İ. Ansoff
• J. Stiqlis
• F. Fukuyama

310. Ölkə firmalarının strategiyası,  strukturu və rəqabəti hansı sahədə daha effektivdir?

• Maliyyə sektoru
• Yeni texnologiyalar
• Sənaye
√ Vətədaşların yüksək dəyər verdiyi sahələrdə
• Xidmət

311. Qohum və yaxın sahələrin xarakteri nə deməkdir?

• Sahə tərəfindən təklif edilən məhsul və xidmətlərə daxili bazarda olan tələb
√ Ölkədə dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti olan qohum və ya yaxın sahələrin mövcudluğu
• Ölkədə mövcud firmaların fəaliyyətini müəyyən edən şərait və daxili bazarda rəqabətin xarakteri
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
• Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu

312. Firmalarının strategiyası,  strukturu və rəqabəti nə deməkdir?

• Ölkədə dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti olan qohum və ya yaxın sahələrin mövcudluğu
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
• Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
• Sahə tərəfindən təklif edilən məhsul və xidmətlərə daxili bazarda olan tələb
√ Ölkədə mövcud firmaların fəaliyyətini müəyyən edən şərait və daxili bazarda rəqabətin xarakteri

313. M. Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsinə P. Kruqmanın əsas iradı nədir?

• Bütün cavablar döğrudur
• Tədqiqatlar məhdud sayda əmtəələr üzərində aparılmışdır
• Verilənlər dinamik deyillər
• Tədqiqatlar məhdud sayda ölkələr üzərində aparılmışdır
√ Ölkələrin tədqiq olunması üçün firmalara xas metodikalar tətbiq olunmuşdur

314. Tələb şəraiti nədir?

• Ölkədə mövcud firmaların fəaliyyətini müəyyən edən şərait və daxili bazarda rəqabətin xarakteri
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
• Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
√ Sahə tərəfindən təklif edilən məhsul və xidmətlərə daxili bazarda olan tələbin səviyyəsi
• Ölkədə dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti olan qohum və ya yaxın sahələrin mövcudluğu

315. Amillərin şəraiti nədir?

√ Konkret istehsal faktorlarının mövcudluğu
• Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
• Ölkədə mövcud firmaların fəaliyyətini müəyyən edən şərait və daxili bazarda rəqabətin xarakteri
• Sahə tərəfindən təklif edilən məhsul və xidmətlərə daxili bazarda olan tələb
• Ölkədə dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti olan qohum və ya yaxın sahələrin mövcudluğu

316. ÜTT-nin mübahisələrin həllini tənzimləyən qayda və proseduralar haqqında razılaşması (URPGSD) sistemi nədir?

• Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

• Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

• Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

√ ÜTT-yə daxil olan bütün çoxtərəfli sazişlər üzrə mübahisələrin həllinin vahid sistemi



• Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

317. Ümumi qəbul olunmuş mühasibat uçotu sistemi (GAAP) nədir?

• Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

• Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

• Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

√ Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

• Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

318. Tranzit azadlığı nədir?

• Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

• Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

√ Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

• Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

• Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

319. Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturası ÜTT harmonlaşdırılmış sisteminə necə uyğunlaşdırılıb?

• Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

√ Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

• Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

• Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

• Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

320. Harmonlaşdırılmış sistem (HS) nədir?

√ Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

• Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

• Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

• Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

• Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

321. ÜTT-nin kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ümumi ləğvi prinsipinin əsas tələbi:

• Malların təsviri və kodlaşdırılmasının ÜTT standartlarında harmonlaşdırılmış sistemi

• Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) kodunun ilk 6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin koduna
uyğundur

• Malların son təyin olunmuş məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT üzvünün onun digər üzvünün ərazisindən maneəsiz keçirilməsi üzrə
verilmiş hüquq

• Mühasibat uçotunun eyni unifikasiya olunmuş metodologiya və terminologiyasından istifadə edən beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi

√ Əgər dövlət idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq istəyirsə, dövlətin bunu heç bir digər vasitələrlə deyil, yalnız gömrük rüsumları və
yığımlarının köməyilə etmək hüququ vardır

322. Beşinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır?

• Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
• Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
√ Texniki yardım üçün olan şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər



• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan şərtlər

323. Dördüncü qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır?

• Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
• Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
• Texniki yardım üçün olan şərtlər
√ İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan şərtlər

324. İkinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır?

• Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
• Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
• Texniki yardım üçün olan şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər
√ İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan şərtlər

325. Birinci qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır?

• Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
√ Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər
• Texniki yardım üçün olan şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan şərtlər

326. Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri (S and D) neçə qrup üzrə təsnifləşdirilir?

• 3
• 7
• 9
• 11
√ 5

327.  Günəşin batması  haqqında maddə nədir?

• ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz
dərhal və şərtsiz olaraq digər ÜTT üzvlərinə də aid edilir

• Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə
bilməz

• Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin əsas

√ Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz
fəaliyyətini dayandırmasını göstərən saziş müddəası

• Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi

328. ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri üzrə ÜTT qaydalarına nəzaəti təmin edən orqan:

• GATT-1947
√ Ticarət və Ekologiya üzrə Daimi Komitə
• Nazirlər Konfransı
• Baş Katiblik
• GATT-1994

329. ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri üzrə ÜTT qaydaları:

• ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz
dərhal və şərtsiz olaraq digər ÜTT üzvlərinə də aid edilir

• Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə
bilməz

√ Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin əsas prinsipidir



• Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz
fəaliyyətini dayandırmasını göstərən saziş müddəası

• Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi

330. ən əlverişli rejimin (əəR) tətbiqi mexanizmi:

√ ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz
dərhal və şərtsiz olaraq digər ÜTT üzvlərinə də aid edilir

• Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə
bilməz

• Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin əsas

• Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz
fəaliyyətini dayandırmasını göstərən saziş müddəası

• Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi

331. Diskriminasiyasız rejim nədir?

• ÜTT üzvü olan bir dövlət tərəfindən digər dövlətin malı, xidməti və ya xidmət tədarükçüsünə verdiyi istənilən güzəşt və ya imtiyaz
dərhal və şərtsiz olaraq digər ÜTT üzvlərinə də aid edilir

√ Heç bir tərəf öz ərazisinə qanuni qaydada idxal edilən hər hansı məhsula qarşı diskriminasiya və ya düşmənçilik münasibəti göstərə
bilməz

• Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan ticarət tədbirlərinə münasibətdə ÜTT-nin əsas

• Sazişin müvafiq norması və ya onun müəyyən etdiyi tədbirlər müəyyən olunmuş zaman müddətinin keçməsi ilə avtomatik olaraq öz
fəaliyyətini dayandırmasını göstərən saziş müddəası

• Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi

332. Antidempinq Məcəlləsi  hansı tədbiri nəzərdə tutur?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

√ Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi
• Dempinqə qarşı  hüquqi və prosedur qaydalar toplusu
• Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

333. Antidempinq Məcəlləsi nədir?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

• Malların dempinq qiyməti üzrə satışını neytrallaşdırmaq məqsədilə antidempinq rüsumunun tətbiqi
√ Dempinqə qarşı  hüquqi və prosedur qaydalar toplusu
• Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

334. ÜTT qaydalarına əsasən, ədalətsiz (vicdansız) ticarət praktikasına nə aiddir?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

• Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən
beynəlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etməyi

√ Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə məhsul ixracı
• Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

335. Vicdanlı praktika məcəlləsi nəyi tələb edir?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

√ Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən
beynəlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etməyi

• Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə məhsul ixracı
• Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon



336. Şəffaflıq nədir?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

√ Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

• Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən
beynəlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etməyi

• Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə məhsul ixracı
• Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

337. ÜTT standartlarına nə aiddir?

√ Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

• Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən
beynəlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etməyi

• Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə məhsul ixracı
• obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

338. Standart nədir?

• Ən əlverişli rejim və milli rejim də daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi normaları

• Hüquqi aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, ümumi təyinatlı məhkəmə qərarlarına, eləcə də beynəlxalq hüquqi aktlara münasibətə aid
olan informasiyanın açıqlığı, hamı üçün əlçatan olması və aşkarlığı

• Standartlaşdırma üzrə milli orqanlara milli standartlar üçün əsas kimi beynəlxalq standartlardan istifadə etməyi və ÜTT üzvü ölkələrdən
beynəlxalq standartların hazırlanmasında iştirak etməyi

• Subsidiyaların uyğunsuz və ya qeyri-qanuni istifadəsi və ya dempinq qiymətlərlə məhsul ixracı
√ Başqa obyektlərlə müqayisə etmək üçün əsas kimi qəbul edilən norma, nümunə, etalon

339. Üçüncü qrup Xüsusi və Diferensial Rejim Şərtləri hansılardır?

• İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan şərtlər
√ Ticarət tədbirlərinin idarə edilməsində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qayda və intizamda çevikliyə imkan verən şərtlər
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha uzun keçid dövrünə imkan verən şərtlər
• Texniki yardım üçün olan şərtlər
• Bazara çıxış vasitəsilə artan ticarət imkanlarına çalışan şərtlər

340.  E  qrupu nəyi nəzərdə tutur?

• Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
√ Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
• Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
• Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir
• Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilmir

341.  F  qrupu nəyi nəzərdə tutur?

• Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
• Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
• Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
• Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir
√ Əsas yükdaşıma xərcləri yükalan tərəfindən ödənilir

342.  C  qrupu nəyi nəzərdə tutur?

√ Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
• Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
• Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
• Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir



• Əsas yükdaşıma xərcləri yükalan tərəfindən ödənilir

343.  D  qrupu nəyi nəzərdə tutur?

• Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilir
• Mal yükgöndərənin anbarında təhvil edilir
• Mal yükü qəbul edənin anbarında təhvil edilir
√ Çatdırılma yükgöndərən tərəfindən təmin edilir
• Əsas yükdaşıma xərcləri yükgöndərən tərəfindən ödənilmir

344. TIR konvensiyası nə zaman imzalanmışdır?

• 1948
√ 1975
• 1982
• 2002
• 1953

345. TIR konvensiyası harada imzalanmışdır?

• Nyu-York
√ Cenevrə
• Moskva
• Vaşington
• Doha

346. TIR konvensiyası hansı beynəlxalq təşkilatın təşəbbüsü ilə imzalanmışdır?

• ÜTT
• Dünya Bankı
• BMT
• Avropa Birliyi
√ Beynəlxalq Ticarət Palatası

347. TIR konvensiyasına hazırda neçə ölkə qoşulmuşdur?

√ 57
• 14
• 68
• 9
• 32

348. TIR konvensiyası hansı məqsədlə imzalanmışdır?

√ Avtomobillərlə beynəlxalq yükdaşımalar zamanı inzibati formallıqları sadələşdirmək və asanlaşdırmaq
• Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqları vermək
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərini qorunmaq
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük nəzarətindən azad olmaq

349. Carnet TIR kitabçası ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi hansı üstünlüklərə malikdir?

• Gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük nəzarətindən azad olmaq
• Gömrük nəzarətindən azad olmaq
√ Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək və gömrük nəzarətindən azad olmaq
• Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrində gömrük nəzarətindən azad olmaq
• Aralıq sərhəd gömrük məntəqələrindən rüsumsuz keçmək

350. Azərbaycan TIR konvnsiyasına:



• Qoşulmamışdur
• Üzvlüyə namizəddir
• Doğru cavab yoxdur
• Bütün cavablar doğrudur
√ Qoşulmuşdur

351. Hava nəqliyyatının azadlığı hansı hüquqi bazada tənzimlənir?

• GATS normalarına uyğundur
√ İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
• TRİPS üzrə Saziş
• ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə
• Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların verilməsi

352. Hava nəqliyyatının azadlığını tənzimləyən sazişlərin predmeti nədir?

• GATS normalarına uyğundur
• İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
• TRİPS üzrə Saziş
• ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə
√ Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların verilməsi

353. Hava nəqliyyatının azadlığını tənzimləyən sazişlərin əsas müddəaları:

√ GATS normalarına uyğundur
• Hava sərnişin və yük daşımaları normalarına uyğun deyil
• GATT normalarına uyğundur
• GATT normalarına uyğun deyil
• Hava sərnişin və yük daşımaları normalarına uyğundur

354. TIR konvensiyası qaydaları ilə beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan sənəd necə adlanır?

• Konosament
• İnvoys
√ Carnet TIR
• CMR
• Qaimə

355.  İnkoterms 2010  müəyyənləşdirilmiş terminlər neçə qrupa ayrılır?

• 2
• 9
√ 4
• 6
• 3

356.  İnkoterms 2010  neçə termini müəyyənləşdirir?

• 2
√ 11
• 10
• 8
• 5

357.  İnkoterms 2010  nə zaman qüvvəyə münmüşdir?

• 30 avqust 2002
• 11 sentyabr 2001
• 25 dekabr 2006
√ 1 yanvar 2011



• 18 fevral 1979

358. Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan müasir ticari terminlər toplusu hansıdır?

√ “İnkoterms 2010”
• “İnkoterms 2009”
• “İnkoterms 1977”
• “İnkoterms 1963”
• “İnkoterms 2011”

359. Beynəlxalq yükdaşımalarda ticari terminlərin dəqiq ifadə olunması məqsədi ilə Beynəlxalq Ticarət Palatası 1936-cı ildə hansı qaydaları
təsdiq etmişdir?

• “İnkoterms 2010”
• “İnkoterms 2009”
• “İnkoterms 1977”
• “İnkoterms 1963”
√ “İnkoterms 1936”

360. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Şura saxta mallarla beynəlxalq ticarətlə bağlı olan münaqişələrin
yaranmasının aradan qaldırılması məsələləri ilə:

• Ancaq münaqişələrin statistik uçotunu aparır
• Döğru cavab yoxdur
• Məşğul olmur
√ Məşğul olur
• Münaqişələrin statistik uçotunu aparmır

361. TRİPS üzrə Sazişin ən mühüm yeniliyi nədir?

• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma prosedurlaının yaradılması
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə razılaşdırıcı proseduralar
√ İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə milli mexanizmlərin yaradılması öhdəliyi
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlər

362. TRİPS üzrə Sazişin yeddinci hissəsi nəyə həsr olunub?

• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• Müvvəqqəti sazişə
√ Təşkilati və qərarverici (son) müddəalara
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə

363. TRİPS üzrə Sazişə görə intellektual mülkiyyət anlayışına nə aiddir?

• ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin fəaliyyətinə nəzarət
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına

• TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir,  intellektual mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara
yardım edir

√ Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye dizaynı, patentlər və  inteqral mikrosxemlərin
topologiyası

• İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi tətbiqi qaydasını

364. İntellektual mülkiyyət predmetlərinin ticarət mübadiləsi və qorunmasına aid olan ÜTT qaydaları hansı sənədlə nizamlanır?

• Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən hüquqların verilməsi
√ TRİPS üzrə Saziş
• ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə
• İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə
• GATS normalarına uyğundur



365. TRİPS üzrə Sazişin altıncı hissəsi nəyə həsr olunub?

• Təşkilati və qərarverici (son) müddəalara
√ Müvvəqqəti sazişə
• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına

366. TRİPS üzrə Sazişin beşinci hissəsi nəyə həsr olunub?

• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
√ Razılaşdırıcı proseduralara
• Ümumi prinsiplərə
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə

367. TRİPS üzrə Sazişin dördüncü hissəsi nəyə həsr olunub?

√ İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• Razılaşdırıcı proseduralara
• Ümumi prinsiplərə
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə

368. TRİPS üzrə Sazişin üçüncü hissəsi nəyə həsr olunub?

• Ümumi prinsiplərə
• Razılaşdırıcı proseduralara
√ İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına

369. TRİPS üzrə Sazişin ikinci hissəsi nəyə həsr olunub?

√ İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə
• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• Razılaşdırıcı proseduralara
• Ümumi prinsiplərə

370. TRİPS üzrə Sazişin birinci hissəsi nəyə həsr olunub?

• İntellektual  hüquqların əldə edilmə və sübut olunma proseduralarına
• Razılaşdırıcı proseduralara
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
√ Ümumi prinsiplərə
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarına riayət olunmasına məcbur edən tədbirlərə

371. TRİPS üzrə Saziş neçə hissədən ibarətdir?

• 3
• 11
• 9
√ 7
• 5

372. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin başlıca vəzifəsi:



• Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye dizaynı, patentlər və  inteqral mikrosxemlərin
topologiyası

√ ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin fəaliyyətinə nəzarət
• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi tətbiqi qaydasını

• TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir,  intellektual mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara
yardım edir

373. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Saziş nəyi müəyyən edir?

• TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir,  intellektual mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara
yardım edir

• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin fəaliyyətinə nəzarət
√ İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi tətbiqi qaydasını

• Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye dizaynı, patentlər və  inteqral mikrosxemlərin
topologiyası

374. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Saziş (TRİPS) hansı sənəd əsasında yaradılmışdır?

• Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində danışıqlar
√ ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə
• TRİPS üzrə Saziş
• İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər
• GATS normalarına uyğun

375. ÜTT Katibliyinin intellektual mülkiyyət şöbəsi:

• TRİPS şurası və ziddiyyətlərin həlli qrupları üçün xidməti təmin edir,  intellektual mülkiyyət məsələlərinə aid olan hər hansı danışıqlara
yardım edir

• İntellektual mülkiyyətin müxtəlif növlərinin  qorunması standartlarına
• ÜTT-nin intellektual mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Sazişin fəaliyyətinə nəzarət
• İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması standartlarını və onların hüquqi tətbiqi qaydasını

√ Müəlliflik hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye dizaynı, patentlər və  inteqral mikrosxemlərin
topologiyası

376. Xidmətin təchizatçısının müvəqqəti olaraq digər ölkəyə getməsi nədir?

• Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə sistemi

• Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda  sərhəddi
xidmət istehlakçısı keçir

√ Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu ilə xidmət göstərilir

• İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin
edən məhsullar

• ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən
firma sərhəddi keçir və digər ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

377. Kommersiya iştirakı nədir?

• Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə sistemi

• Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda  sərhəddi
xidmət istehlakçısı keçir

• Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu ilə xidmət göstərilir

• İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin
edən məhsullar

√ ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən
firma sərhəddi keçir və digər ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

378. Xaricdə xidmət istehlakı nədir?

• Kommersiya sənədlərinin və digər məlumatların elektron (kağızsız) dövriyyə sistemi

√ Bir ölkənin istehlakçısının digər ölkənin ərazisində yerləşməklə xidmət əldə etdiyi və onu istehlak etdiyi haldır. Bu halda  sərhəddi
xidmət istehlakçısı keçir



• Xaricdən xidmət istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə gələn insanların fəaliyyəti yolu ilə xidmət göstərilir

• İnformasiyanın əldə olunması, qorunması və mübadiləsi üçün tətbiq olunan texnologiyalar və bu texnologiyaların fəaliyyətini təmin
edən məhsullar

• ÜTTnin bir üzvünün digər ÜTT üzvünün ərazisində kommersiya iştirakı yolu ilə xidmət tədarüküdür. Bu halda xidməti təqdim edən
firma sərhəddi keçir və digər ölkənin ərazisində nümayəndəlik və ya qız firması açmaqla xidmət göstərilir

379. Sərhədyanı xidmət tədarükü nədir?

√ Satıcı və alıcının sərhəddi keçmədiyi hal. Sərhəddi ancaq xidmət özü keçir
• Ancaq satıcının sərhəddi keçdiyi hal
• Ancaq alıcını sərhəddi keçdiyi hal
• Heç biri
• Satıcı və alıcının sərhəddi keçdiyi hal

380. GATS çərçivəsində beynəlxalq xidmət tədarükünün neçə  üsulu var?

• Bir
• Üç
√ Dörd
• Beş
• İki

381. GATS onikinci xidmət sektoru hansıdır?

• Nəqliyyat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
• Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
√ Digər xidmətlər
• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

382. GATS onbirinci xidmət sektoru hansıdır?

√ Nəqliyyat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
• Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
• Digər xidmətlər
• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

383. GATS onuncu xidmət sektoru hansıdır?

√ Nəqliyyat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
• Asudə vaxtın, mədəni və idman tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xidmətlər
• Digər xidmətlər
• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

384. GATS doqquzuncu xidmət sektoru hansıdır?

• Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
• Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
√ Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri

385. GATS səkkizinci xidmət sektoru hansıdır?

√ Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
• Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
• Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri



• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

386. GATS yeddinci xidmət sektoru hansıdır?

• Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
√ Maliyyə xidmətləri
• Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
• Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
• Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

387. GATS altıncı xidmət sektoru hansıdır?

• Səhiyyə və sosial təminat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
• Turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər
• Təhsil xidmətləri
√ Ətraf mühitin mühafizəsi xidmətləri

388. GATS beşinci xidmət sektoru hansıdır?

• Paylaşdırıcı xidmətlər
• İşgüzar xidmətlər
• İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
√ Təhsil xidmətləri
• Paylaşdırıcı xidmətlər

389. GATS dördüncü xidmət sektoru hansıdır?

√ Paylaşdırıcı xidmətlər
• İşgüzar xidmətlər
• İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
• Təhsil xidmətləri
• Rabitə və audiovizual xidmətlər

390. GATS üçüncü xidmət sektoru hansıdır?

• Paylaşdırıcı xidmətlər
• İşgüzar xidmətlər
√ İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
• Təhsil xidmətləri
• Rabitə və audiovizual xidmətlər

391. GATS ikinci xidmət sektoru hansıdır?

• Paylaşdırıcı xidmətlər
• İşgüzar xidmətlər
• İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
• Təhsil xidmətləri
√ Rabitə və audiovizual xidmətlər

392. GATS birinci xidmət sektoru hansıdır?

• Paylaşdırıcı xidmətlər
• Təhsil xidmətləri
• İnşaat və onunla bağlı mühəndis xidmətləri
√ İşgüzar xidmətlər
• Rabitə və audiovizual xidmətlər

393. GATS çərçivəsində ölkələrin öhdəlikləri neçə xidmət sektoruna bölünmüşdür?



• 3
√ 12
• 17
• 22
• 7

394. GATS altıncı bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Ümumi öhdəliklər və intizam
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Xüsusi öhdəliklər
√ Yekun qaydalar
• Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər

395. GATS beşinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Ümumi öhdəliklər və intizam
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Xüsusi öhdəliklər
√ Prosedur qaydaları
• Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər

396. GATS dördüncü bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Ümumi öhdəliklər və intizam
√ Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Xüsusi öhdəliklər
• Prosedur qaydaları
• Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər

397. GATS üçüncü bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Prosedur qaydaları
• Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
√ Xüsusi öhdəliklər
• Ümumi öhdəliklər və intizam

398. GATS ikinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Ümumi öhdəliklər və intizam
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Xüsusi öhdəliklər
• Prosedur qaydaları
√ Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər

399. GATS birinci bölməsi nəyi müəyyənləşdirir?

• Ümumi öhdəliklər və intizam
• Xidmətlərlə mübadilənin proqressiv liberallaşdırılması
• Xüsusi öhdəliklər
• Prosedur qaydaları
√ Həyata keçirilmə dairəsi və terminlər

400. GATS maddələri  neçə bölmədə birləşdirilib?

√ 6
• 19
• 29
• 39



• 9

401. GATS neçə maddədən ibarətdir?

• 6
• 19
√ 29
• 39
• 9

402. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş (GATS) ÜTT-nin hansı raundu zamanı imzalanmışdır?

• Tokio raundu
√ Uruqvay raundu
• Doha raundu
• Havana xartiyası
• Kennedi raundu

403. ÜTT çərçivəsində xidmətlər və xidmətlərlə beynəlxalq mübadilə hansı sazişlə tənzimlənir?

√ Xidmətlərlə Ticarət üzrə Baş Saziş (GATS)
• İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər
• TRİPS üzrə Saziş
• ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Sazişlə
• Hava sərnişin və yük daşımaları sahəsində danışıqlar

404. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət nədir?

√ İstənilən ölkənin rezidentləri və qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət
• İstənilən ölkənin rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət
• İstənilən ölkənin qeyri-rezidentləri arasında xidmətlərlə ticarət
• Bütün cavablar doğrudur
• Dövlətin  xarıci ölkədə xidmətlərlə ticarəti

405. Xidmət nədir?

• Nəticəsi istehlakçının təlabatının sohradan ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət növü
• İnsan ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmiş fəliyyət növü
√ Nəticəsi istehlakçının təlabatının bilavasitə istehsal olunduğu zaman ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət növü
• Alıcılıq qabiliyyəti ilə mədudlaşdırılmış tələbat
• Tədavül vasitəsi

406. Hаnsı ildə TRАSЕKА (Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа nəqliyyаt dəhlizi) prоqrаmmı yаrаdılıb?

• 1990-cı il
• 1995-ci il
• 1997-ci il
• 2001-ci il
√ 1993-cü il

407. Аntiinhisаr qanunvericilik nəyə yönəlib

• İri kоmpаniyаlаrın оnlаrın fəаliyyətini məhdudlаşdırmаq məqsədilə müntəzəm bölünməsi
• İхrаcın аrtırılmаsı hesabınа ölkəyə valyuta ахını yüksəldilməsi
• Sаhibkаrlıq fəаliyyətinə cəhdi məhdudlаşdırmаq
√ Lоbbizmi nеytrаllаşdırmаq, inhisаrçı dаyаqlаrının аrаdаn qаldırılmаsı
• İnflyаsiyаnın sахlаnmаsı, qiymətlərin аşаğı sаlınmаsı

408. Kredit verən ölkələrin Paris Klubu neçənci ildə fəaliyyəti baslayıb?



• 1966
• 1990
• 1950
• 1961
√ 1956

409. Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankının baş ofisi harada yerləsir?

• Paris
• Roma
• Berlin
• Cenevrə
√ London

410. Dünya Bankı qrupuna daxildir:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Amerika ənkisaf Bankı
√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisaf Bankı və onun 3 filialı
• Dünyada fəaliyyət göstərən bankların hamısı
• Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankı

411. Beynəlxalq Valyuta Fondu hansı müddətə kredit verir?

√ 3 ildən 5 ilə qədər
• 1 ilə qədər
• 20 ildən 25 ilə qədər
• 6 aya qədər
• 15 ildən 20 ilə qədər

412. Hеycеrləmə nə deməkdir?

• Krеdit firmаsı
• Sığоrtаlаmа metodu
√ Kоmmеrsiyа risklərini müхtəlif sığоrtаlаmаq metodu
• Tехniki riskləri sığоrtаlаmаq metodu
• Mаliyyələşmə üsulu

413. Tədiyyə balansında ixrac və idxal arasındakı fərq necə adlanır?

√ Sаldо
• Svinq
• Svоp
• Svоpinq
• Sаnksiyа

414.   Kredit nədir?

√ Qaytarılmaq və faiz ödəmək şərti ilə pul və ya mal formasında borclanmalar
• Güzəştli dövlət investisiyaları
• Kapitalın uzunmüddətli qoyuluşu
• Düzgün variant yoxdur
• Büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ

415. Bunlardаn hаnsı Milli Bаnkın funksiyаlаrınа dаxil dеyil?

• Pulnn еmissiyаsı
• Kоmmеrsiyа Bаnklаrının krеditləşməsi
√ Vеnçur kаpitаlı vеrmək
• Klirinq



• Xəzinə еhtiyаtlаrının tоplаnmаsı və sахlаnmаsı

416. Milli pul vаhidinin Bеynəlxаlq vаlyutаyа münаsibətdə аşаğı düşməsi

√ Dеvаlivаsiyа
• Dеbitоr
• Dеklаrаsiyа
• Dеkоrt
• Dеvizа

417. Krоss-kurs nə dеməkdir?

√ İki хаrici valyutanın qiymətləndirilməsi
• Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnkı хаrici valyutanı mаliyyə sаtır
• Nаğd işlərin kursu
• Təcili işlərin kursu
• Kurs hаnsı ki, rеzidеnt Bаnk milli ilə хаrici valyutanı аlır

418. İstehsalın tipləri:

• Sintetik, analitik və birbaşa
√ Fərdi, seriyalı, kütləvi
• Düzgün variant yoxdur
• Sintetik, əsas və kütləvi
• Əsas, köməkçi və xidmətedici

419. İstehsalın ixtisaslaşması nə deməkdir?

• Xarici tələbata uyğun olaraq konstruktiv cəhətdən oxşar məhsulun buraxılışı
• Düzgün variant yoxdur
• Yerli tələbata uyğun olaraq konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar olmayan məhsul buraxılışı
√ Yerli tələbata uyğun olaraq konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar məhsul buraxışının mərkəzləşdirilməsi
• Yerli tələbata uyğun olaraq qeyri-konstruktiv və texnoloji cəhətdən oxşar olan məhsulun buraxılışı

420. Bunlardаn hаnsı təcili Birjа müqаviləsini özündə əks еtdirən tərəflərin fikrinə müəyyən hüquqlаrdаn istifаdə еtməyə imkаn vеrir və
müəyyən məbləğdə əvvəlki qiymətlərlə valyuta аlmаğın аlətidir?

√ Valyuta оpsiоnu
• Valyuta tеmpinqi
• Valyuta klirinq
• Valyuta prоеkti
• Valyuta krеditi

421. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı AİZ-ın iqtisadi məqsədlərinə aid deyil?

√ Xarici və yerli texnikanın və texnologiyanın axını
• Ixracın artımı və idxalın təkmilləşdirməsi
• Büdcəyə daxil olmaların valyutaların artması
• Yerli istehsalatın rəqabətə davamlılığın və iqtisadi effektivliyinin artımı
• Xarici ticarət və xarici iqtisadi fəaliyyətin genişlənilməsi

422. Bir öləkənin pul vаhidinin digər ölkənin pul vаhidlərində ifаdə оlunmuş
qiymətinə nə dеyilir?

• Vаlyutа klirinqi
• Mаrj
√ Vаlyutа məzənnəsi
• Dеvаlvаsiyа
• Qiymətqоymа



423. Aşağıdakılardan hansı, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialıdır?

• Avropa İnkişaf Fondu
√ Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Amerika İnkişaf Bankı

424. Avropa İqtisadi Birliyi neçənci ildə yaradılıb?

• 1945
√ 1948
• 1952
• 1944
• 1959

425. Xarici valyutanın satış məzənnəsi nədir?

• Bankların xarici valyutanı müştərilərdən aldığı məzənnə
• Müştərilərin xarici valyutanı banklardan aldığı məzənnə
• Müştərilərin xarici valyutanı banklara satdığı məzənnə
• Kommersiya banklarının xarici valyutanı Mərkəzi Banka satdığı məzənnə
√ Bankların xarici valyutanı müştəriyə satdığı məzənnə

426. Xarici valyutanın alış məzənnəsi nədir?

√ Bankların xarici valyutanı müştərilərdən aldığı məzənnə
• Müştərilərin xarici valyutanı banklardan aldığı məzənnə
• Müştərilərin xarici valyutanı banklara satdığı məzənnə
• Kommersiya banklarının xarici valyutanı Mərkəzi Banka satdığı məzənnə
• Bankların xarici valyutanı müştəriyə satdığı məzənnə

427. Azərbaycanda banklararası valyuta birjası nə zaman yaradılmısdır?

• 1991-ci il
• 1993-cü il
• 1994-cü il
• 1995-ci il
√ 1992-ci il

428. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş ofisi harada yerləsir?

• Berlin
• London
• İstanbul
• Tokio
√ Vasinqton

429. Hansı bankın BMT-nin ixtisaslasmıs müəssisəsi statusu var?

√ Beynəlxalq valyuta fondu
• Dünya inkisaf bankı
• Avropa inkisaf fondu
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Avropa investisiya bankı

430. Dünya Bankı qrupuna daxildir:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Amerika İnkisaf Bankı



√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

431. Hаnsı ildə Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn nеft kəmərinin tikintisi bаşа çаtıb?

• 1995-ci il
• 2004-cü il
• 1998-ci il
√ 2005-ci il
• 2001-ci il

432. Hаnsı mərhələ kоmmеrsiyа sövdələşməsinin (Bеynəlxаlq) həyаtа kеçirilməsinə аid dеyil?

√ Müqаvilənin bаğlаnmаsı
• Alıcı sifаrişi qаnuniləşdirir
• Sifаrişin sаtıcı tərəfindən yеrinə yеtirilməsi
• Göndərmə şərtləri və оnun yеrinə yеtirilməsi hesabı
• Pаrtnyоr ilə işgüzаr əlаqələrin qurulmаsı

433. Milli təsərrüfatın maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə beynəlxalq əmtəə
dövriyyəsinə dövlət müdaxiləsinin siyasəti necə adlanır?

√ Proteksionizm
• Liberalizm
• Merkantilizm
• Düzgün variant yoxdur
• Fritriderçilik

434. Sərbəst ticarət siyasəti necə adlanır?

√ Fritredizm
• Merkantilizm
• Dempinq
• Düzgün variant yoxdur
• Proteksionizm

435. Bu birləşmələrdən hansı Cənubi Amerika inteqrasiyasına aiddir?

√ And Paktı
• ASİƏ
• ASEAN
• Doğru cavab yoxdur
• NAFTA

436. İstehsal amilləri nədir?

√ İstehsal şərtlərini və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı xərcləri müəyyən edən əsas elementlərdir
• Beynəlmiləlləşdirilmiş təkrar istehsal dövrlərin əlaqələrini öz ərazisində yerləşdirmək imkanı üçün ölkələrin yarışı
• Xarici ticarət fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsini tələb edən xarici ticarət siyasətinin prinsipi
• Doğru cavab yoxdur
• Malın bazara çıxarılmasından, onun bazardan çıxarılmasına qədər bir dövr

437. Hansı ölkə Merkosur-a daxil deyil?

√ Kanada
• Braziliya
• Uruqvay
• Paraqvay
• Argentina



438. İnkoterms terminləri hansı bazis kateqoriyalarına gorə qrupıaşdırılır?

• A,F,C,E
• F,B,A,D
• E,A,B,C
√ E,F,C,D
• A,B,C,D

439. İnkoterms-in  C  qrupuna daxil olan terminlər:

• DES; DEQ; DDU;DDP
• CPT; CFP; CİF
√ CFP; CİP; CİF; CPT
• CİP; CİF; CPT
• FAS; CİF; CİP

440.   Operativ lizinq nədir?

√ Müddəti amortizasiya dövründən qısa olan razılaşmadır
• Müddəti amortizasiya dövrü ilə üst-üstə düşən razılaşmadır
• Öz fəaliyyəti dövründə avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərinin ödənməsini nəzərdə tutan razılaşmadır
• Doğru cavab yoxdur
• Müddəti amortizasiya dövründən uzun olan razılaşmadır

441.  İnkoterms  terminləri hansı baza şərtlərinə gorə qruplaşdırılır?

√ qruplar EFCD
• qruplar FBAD
• qruplar EABF
• qruplar AFCE
• qruplar ABCD

442.  E qrupuna aid terminlər:

• CFR; CİP; CİF; CPT
• DAF; DES; DEQ
• DAP; DDU
• DDP; DAT
√ EXW

443. Hansı inteqrasiya birləşməsi 1989-cu ildə afrika qitəsinin şimal hissəsində yaradılmışdı?

√ Ərəb Məğrib İttifaqı
• NAFTA
• Merkosur
• SEFTA
• OES-EKO

444. Cənubi Amerika ümumi bazarı necə adlanır?

√ Merkosur
• SEFTA
• Avropa Birliyi
• Doğru cavab yoxdur
• NAFTA

445. Sərbəst ticarətin Şimali Amerika assosiasiyası (NAFTA) haqqında razılaşma hansı ölkələrin arasında imzalanmışdı?

√ ABŞ, Kanada, Meksika



• Meksika, Braziliya, Venesuela
• Düzgün variant yoxdur
• ABŞ və Meksika
• ABŞ, Kanada, Braziliya

446. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına nə aiddir?

√ Firmanın inkişaf strategiyasının və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməs
• Layihənin məqsədəuyğunluğunun təşkilati-maliyyə əsaslandırılması
• Düzgün variant yoxdur
• Fond bazarında firma səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin edilməsi
• Layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyaların cəlb edilməsi

447. əsаs iştirаkçılаrın yеrləşdirilməsindən аsılı оlаrаq lizinq sаzişləri аşаğıdаkı kimi bölünür

• Kiçik və iri
• Əsаslı və kоmplеksi
• Mаliyyə və оpеrаtiv
• Qаytаrılmа və dоlаyı
√ Dахili və bеynəlхаlq

448. Şimali Amerikanın sərbəst ticarət zonası (NAFTA) haqqında razılaşma neçənci ildə qüvvəyə mindi?

√ 1994
• 1996
• 2000
• Doğru cavab yoxdur
• 1995

449. Ixracatda  qiymətəmələgəlmə metodologiyasını anlamaq  üçün, aşağıdakı sahələrdə  müvafiq biliklərə ehtiyac var: (Yanlış cavabı
göstərin)

• Gömrük qanunvericiliyi, vergilər və rüsumlar haqqında qanunvericilik
√ Ölkə ərazisində həyata keçirilən  fəaliyyətin maliyyə hesabatlarının təhlili üsulları
• İdxal və ixrac olunan malların lisenziyalaşdrılması qaydaları
• Malların çatdırılmasına görə  məsuliyyət üzrə qanunvericilik bazası
• Beynəlxalq ticarət müqavilələri və beynəlxalq ticarətin gömrük  prinsipləri

450. İdxal ilə rəqabət edən iqtisadi sahələr nə üçün azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Onlar, rəqabətədavamlılığı saxlamaq üçün  istehsalın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar
• Rəqabətin güclənməsi səbəbindən, onlar, öz məhsullarının  qiymətlərlini aşağı salmağa məcbur olacaqlar
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə rəqabətədavamlı mal istehsal etməyə məcbur olacaqlar
• Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, idxal  mallarina üstünlük verən alıcıları itirəcəklər

451. Böyük ölkə hər-hansı bir əmtəəyə yeni $ 10 idxal tarifi  tətbiq edərsə:

√ Bu malın qiyməti $ 10-dan az miqdarda artar və ixrac qiyməti azalar
• Bu malın qiyməti $ 10-dan çox artar və ixrac qiyməti artar
• Bu malın ixracının həcmi azalar
• Bu malın qiyməti $ 10 miqdarında artar
• Bu malın ixracının həcmi artar

452. Böyük ölkənin  tətbiq etdiyi idxal tarifi gəlir bölgüsünə aşağıdakı kimi təsir edir:

• İdxal edən ölkə, bütövlükdə, əlbəttə ki, tarif tətbiq olunmasından zərər görür
√ İstehlakçılar - idxal ölkəsində itirir,  ixrac ölkəsində qazanır. İstehsalçılar - idxal ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir
• İstehsalçılar - idxal ölkəsində itirir,  ixrac ölkəsində qazanır. İstehlakçılar - idxal ölkədə qazanır, ixrac ölkəsində itirir



• İdxal ölkəsinin istehlakçıları və istehsalçıları itirir, idxal ölkəsinin istehlakçıları və istehsalçıları qazanır
• İdxal ölkəsində istehlakçılar və istehsalçılar zərər görürlər, ixrac ölkəsində qazanırlar

453. Böyük  ölkədə ixrac subsidiyası idxal kvotasından nə ilə fərlənir?

• Kvotalardan fərqli olaraq, subsidiya əhalinin rifah halına təsir göstərmir
• İxrac subsidiyası  ticarət şərtlərini yaxşılaşdırır,
√ İxrac subsidiyası  ticarət şərtlərini pisləşdirir, idxal kvotası isə yaxşılaşdırır
• Hər ikisi ticarət şərtlərini pisləşdirir
• Mahiyyətcə onların heç bir fərqi yoxdur

454. İdxalıəvəzedən sənayeləşmə ilə bağlı aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?

• İxracın azalmasına gətirib çıxarır
• Tarixi səmərəsiz, yüksək məsrəfli istehsala gətirib çıxarır
• Sənaye mallarının idxalını məhdudlaşdırmaqla, daxili sənayenin inkişafına yardım edir
• Ən az inkişaf etmiş ölkələr arasında çox geniş yayılmışdı
√ “Şərqi Asiya möcüzəsini” izah edir

455. Aşağıda sadalananlardan hansı idxalıəvəzedən sənayeləşmənin nəticəsi deyil?

• Gəlir bərabərsizliyini və işsizliyi artırmışdır
• Bu siyasət,  cavan sənaye sahələrinin müdafiəsində, universal arqument kimi özünü təsdiq etdi
• Səmərəsiz miqyaslı istehsal
• Yüksək səviyyəli himayədarlıq mexanizmi

√ Bu siyasəti tətbiq edən inkişaf etməkdə olan ölkələr adambaşına gəlirin, inkişaf etmiş ölkələrlə səviyyə fərqini ciddi şəkildə azalda
bilmədilər

456. Cavan sənaye sahələrinin  inkişafında proteksionizm siyasəti özünü doğruldur:

• Əgər ölkə müəyyən bir malın istehsalında ixtisaslaşır və bu zaman kifayət qədər sərmayə yoxdursa
• Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
• Həmişə. Çünki, himayə altında olan sənaye sahələrində əmək haqqının səviyyəsi daha yüksəkdir
√ Əgər ölkə bu sahədə miqyasdan qənaət imkanına və  müqayisəli üstünlüyə malikdirsə
• Ölkə ixracyönümlü strategiya yürüdürsə

457. Latın Amerikasından gətirilmiş həddən çox qızılın İspaniya və Portuqaliyada yaratdığı  dərin iqtisadi durğunluq necə adlandırılırdı?

• “Qızıl yoxsulluq”
• “Pul durğunluğu”
√ “Qızıl suyuna salınmış yoxsulluq”
• “Qızıl sətəlcəm”
• “Böyük böhran”

458. əmtəələri ölkənin üstün oldğu sahələrdə istehsal etmək, zəif olduğu sahələrdə isə başqa ölkələrdən almaq imkanı necə adlanır?

• Tarif
• Kvota
• Azad ticarət
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
√ Beynəlxalq ticarət

459. İstehsalın alternativ xərclərinin ölkələrdə fərqli olmasının səbəbi nədir?

• Siyasi və iqtisadi idarəetmə sistemlərindəki fərqlər
• Enerji qiymətlərinin müxtəlifliyi
√ İstehsal amillərinin fərqliliyi
• İnflyasiya səviyyələrinin müxtəlifliyi
• Valyuta məzənnələrindəki fərqlər



460. Dünya bazarının inkişaf mərhələləsi nə ilə bağlıdır?

• Fiziki şəxslərin fəaliyyəti
• İşsizliyin artması
• Dünya müharibələri
√ XVIII və XIX əsrlərin sənaye inqilabları
• Dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər

461. Rəqabət mühiti, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur:

√ Eyni malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
• Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti
• Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
• Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti
• Oxşar malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti

462. Monopsoniya, aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərən bazar strukturudur:

• Eyni malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti
√ Yalnız bir alıcının bazarda hakimiyyəti
• Yalnız bir satıcının bazarda hakimiyyəti
• Azsaylı firmaların bazarda rəqabəti
• Oxşar malları  istehsal edən çoxsaylı firmaların rəqabəti

463. Beynəlxalq ticarətdə  hansı ölkələr  böyük ölkə  kimi təsnifatlandırılırlar?

• İdxala olan tələbin daxili tələbdən çox olduğu ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindən çox olan ölkələr
• İqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
√ Beynəlxalq ticarətin  ticarət şərtlərinə təsir etdiyi ölkələr
• İxrac təklifinin  daxili təklifdən çox olduğu ölkələr

464. Müasir dünyada aşağı və orta gəlirli ölkələrin ixracatnın əsasını aşağıdakıhansı mal qrupu təşkil edir?

• Kənd təsərrüfatı məhsulları
• Xidmətlər
• Süd məhsulları
• Minerallar
√ Sənaye malları

465. Müasir zamanda beynəlxalq ticarət ən çox hansı istehsal sahəsində rellaşır?

• Kənd təsərrüfatı məhsulları
• Süd məhsulları
• Xidmətlər
√ Sənaye malları
• Minerallar

466. Qravitasiya modeliniə görə:

√ Bir-birindən uzaq ölkələr, daha az ticarət edirlər
• Ölkə daxilində regionlararası ticarətin beynəlxalq ticarət ilə müqayisəsində sərhəd təsiri əhəmiyyətli deyil
• Ölkənin ticarət həcmi onun coğrafiyası ilə bağlı deyil
• Ölkələr arasında ticarət həcmi, onların arasında mədəni oxşarlıq ilə bağlı deyil
• Ölkənin ticarət həcmi bu ölkədə çoxmillətli şirkətlərin sayı ilə bağlı deyil

467. Qravitasiya modeliniə görə, ölkələr arasında ticarətin həcminin ən vacib amilləri:

• Ölkə və nəqliyyat xərcləri arasında tarif maneələri
• Əmək haqqı və texnologiyalar



• Ümumi dil və ölkələr arasında mədəni oxşarlıqlar
√ İstehsal həcmi və ölkələr arasındakı məsafə
• İşçilərin sayı və kapital fziki həcmindəki fərqlər

468. Beynəlxalq ticarətdə  hansı ölkələr  kiçik ölkə  kimi təsnifatlandırılırlar?

• İdxala olan tələbin daxili tələbdən çox olduğu ölkələr
• İqtisadiyyatı tamamilə beynəlxalq ticarətdən asılı olan ölkələr
√ Beynəlxalq ticarətin  ticarət şərtlərinə təsir etmədiyi ölkələr
• İxrac təklifinin  daxili təklifdən çox olduğu ölkələr
• Tədiyyə balansı 1 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentindən az olan ölkələr

469. əgər iki mal qarşılıqlı əvəzolunandırlarsa,  onlardan birinin qiymətinin artması:

• Digər mala tələbi azaldar
• Digər mala tələbin kəmiyyətini azaldar
• Digər malın tələbinə təsir etməz
• Digər mala tələbin kəmiyyətini artırar
√ Digər mala tələbi artırar

470. İnkişaf etmiş ölkələrin öz arasındakı ticarətin onlara inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ticarətə nisbətən daha sürətlə inkişaf etməsini
hansı nəzəriyyə izah edir?

• Hekşer-Olin nəzəriyyəsi
• Doğru cavab yoxdur
• Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi
√ Miqyas effekti nəzəriyyəsi
• Leontyev paradoksu

471.  Dəyər effekti  nədir?

• Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın real dəyərinə (real məzənnə) təsiri
√ Real məzənnənin dəyişməsinin   idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
• Nominal məzənnənin dəyişməsinin   idxalın dəyərinin dəyişməsinə təsiri
• Qiymətlərin dəyişməsinin daxili valyutanın dəyərinə (nominal məzənnə) təsiri
• Doğru cavab yoxdur

472.  Həcm effekti  nədir?

√ Real məzənnə dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə  təsiri
• Gözlənələn gəlir dəyişikliklərinin idxal və ixracın həcminə təsiri
• Bütün cavablar doğrudur
• Nominal məzənnə dəyişməsinin  idxal və ixracın həcminə təsiri
• Tarif dəyişikliklərinin xarici ticarətin həcminə təsiri

473.  İdxala tələb  nədir?

• Ölkə daxilində istehsal olunmayan mala olan tələb
• Ölkə daxilində resursları qıt olan mala olan tələb
• Xarici təklifin xarici tələbi üstələməsi
• Xarici tələbin xarici təklifi üstələməsi
√ Daxili tələbin daxili təklifdən artıq olması

474. Leontyev paradoksu  hansı nəzəriyyəni təkzib edir?

• Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsini
• Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsini
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsini
• Rıbçinski teoremini
√ Hekşer-Olin nəzəriyyəsini



475. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

• Adam Smit və David Rikardo
• Pol Kruqman
√ Con Meynard Keyns
• Karl Marks
• Maykl Porter

476. Istehsal amillərini aktiv (əmək və sahibkarlıq qabiliyyəti) və passiv (kapital və torpaq) kimi iki qrupa kim ayırmışdır?

• E. Hekşer
• P. Samuelson
• V. Leontyev
√ C. M. Keyns
• A. Smit

477. Klassik beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin zəif cəhətləri aşağıdakılardır:

√ Bütün cavablar doğrudur
• Doğru cavab yoxdur
• Ticarətin dinamik deyil, statik təhlil olunması
• Modellərin ilkin fərziyyələrinin qeyr-reallığı
• İnkişaf etməkdə olan bəzi iölkələrdə baş verən sürətli iqtisadi inkişafın izahının mümkünsüzlüyü

478. Məhsulun həyat dövrü neçə mərhələdən ibarətdir?

• 3
• 7
• 6
• 5
√ 4

479. Inkişaf etmiş ölkələrin tətbiq etdiyi müasir ticarət siyasətinin ən geniş yayılmış  metodu hansıdır?

• Dempinq
• Ticarət müharibələri
• Idxalı asanlaşdırmaq məqsədi ilə valyuta məzənnəsinin aşağı həddə tutulması
√ Proteksionizmin gizli formaları
• Gömrük rüsumlarının tətbiqi

480. Kvotaların tətbiqi tarif lərdən nə ilə fərqlənir?

• Bütün cavablar  doğrudur
• Doğru cavab yoxdur
√ Kvotalar idxalı həmişə azaldır, tarif isə müəyyən hallarda
• Kvotalar dövlət gəlirlərini həmişə artırır, tariflər isə müəyyən hallarda
• Kvotalar həmişə istehlak icarə haqlarının azalması gətirib çıxarır, tarif isə müəyyən hallarda

481. Ölkədə idxal gömrük tariflərinin tətbiqi:

• Bütün cavablar doğrudur
• Düzgün cavab yoxdur
√ Ölkənin istehlakçıların maddi rifah halını pisləşdirir
• İdxalı əvəz edən məhsullarının istehsalçılarına əlavə fayda qazandırır
• Dövlətə hər bir halda əlavə gəlir gətirir

482. Proteksionizm tərəfdarlarının fikrinə görə, idxal gömrük rüsumları bunun üçün lazımdır:

√ Bütün cavablar doğrudur



• Yerli məşğulluğun artırılması
• Dövlət gəlirlərinin təmin olunması
• İqtisadiyyatın cavan sahələrinin xarici rəqabətdən mühafizəsi
• Bütün cavablar yanlışdır

483. İdxal ilə rəqabət edən iqtisadi sahələr nə üçün azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Onlar, rəqabətədavamlılığı saxlamaq üçün  istehsalın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Onlar, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə rəqabətədavamlı mal istehsal etməyə məcbur olacaqlar
• Rəqabətin güclənməsi səbəbindən, onlar, öz məhsullarının  qiymətlərlini aşağı salmağa məcbur olacaqlar
• Onlar, idxal  mallarina üstünlük verən alıcıları itirəcəklər

484. Nə üçün idxal malları ilə rəqabət aparan sahələr azad ticarətin əleyhinə çıxış edirlər?

• Rəqabətə davam  gətirmək üçün onlar əstehsalatın səmərəliliyini artırmalı olacaqlar
• Bu səbəblərdən heç biri
√ Bütün bu səbəblərə görə
• Rəqabətin kəskinləşməsi nəticəsində, onlar öz məhsullarını aşağı qiymətə satmalı olacaqlar
• Onlar idxal məhsullarına üstünlük verən müştərilərini itirəcəklər

485. Tutaq ki,Azərbaycanla Türkiyə arasında  azad ticarət rejiminin yaradılması Türkiyənin daha çox ixracatçı, Azərbaycanın isə idxalatçı
olacağına gətirib çıxarar. Bu halda aşağıdakı ifadələrdən hansı  doğrudur?

• Hər iki ölkənin istehsalçıları azad ticarət lehinə, Türkəyə istehlakçıları lehənə, Azərbaycan istehlakçıları əleyhinə çıxış edəcəklər

• Azərbaycan istehsalçıları və Türkəyə istehlakçıları azad ticarət lehinə, Azərbaycan istehlakçıları və Türkiyə istehsalçıları əleyhinə çıxış
edəcəklər

√ Hər iki ölkənin istehlakçıları azad ticarət lehinə, Türkəyə istehsalçıları lehənə, Azərbaycan istehsalçıları əleyhinə çıxış edəcəklər
• Hər iki ölkənin istehlakçıları azad ticarət lehinə, Azərbaycan istehsalçıları lehənə, Türkəyə istehsalçıları əleyhinə çıxış edəcəklər
• Hər iki ölkənin istehsalçıları azad ticarət lehinə,  Azərbaycan istehlakçıları lehənə, Türkəyə istehlakçıları əleyhinə çıxış edəcəklər

486. Merkantilist siyasət və merkantilist təlim neçə tarixi mərhələ keçmişdir?

• 6
• 4
• 5
• 3
√ 2

487. Açıq iqtisadiyyat dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• beynəlxalq valyuta sistemi
• dünya kapital bazarı
• əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti
• beynəlxalq şirkətlər
√ dünya iqtisadi əalqələrinin beynəlmilləşməsi

488. Xİə-nin öyrənilməsi hansı prinsiplərə əsaslanır?

• xarici iqtisadi məsələlərin həllinə
• ictimai əmək bölgüsü
√ ümumi dialektik
• ictimai əmək bölgüsü
• xarici iqtisadi əalqələrin gücləndirilməsi

489. xarici iqtisadi əlaqələr dünya iqtisadiyyatının və onun ayrı-ayrı ünsürlərinin fəaliyyəti prosesində baş verən nəyi öyrənir?

• qanunauyğunluqları
• metodları
• əalqələri



√ qarşılıqlı və asılılıqları
• formaları

490. İxrac subsidiyası nədir?

√ İxracı genişləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ixracatçıya göstərilən maliyyə dəstəyi
• Malların və ya valyuta dəyələrinin ölkəyə idxalına və ya ölkədən ixracına dövlət tərəfindən qoyulmuş qadağan

• Ölkə sərhəddindən keçirilən mallara, mülkiyyətə və dəyərli əşyalara görə, dövlətin müəyyən etdiyi qaydada gömrük orqanları tərəfindən
toplanan vəsait

• Sərhəddən keçirilən malların gömrük dəyərinin müəyyən olunmuş faizi kimi  hesablanan rüsum
• Sərhəddən keçirilən malların fiziki miqdarından müəyyən stavka ilə hesablanan rüsum

491. Beynəlxalq kartel nədir?

• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

√ Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş
• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt

492. Azad ticarət zonası nədir?

√ İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş

493. Gömrük ittifaqı nədir?

• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

√ Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi

494. Müflisləşdirici inkişaf nədir?

• Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş
√ İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi

495. Ticarətdən  gəlir  nədir?

• İki ölkə arasında ticarətdə gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasını, lakin, üçüncü ölkələrə münasibətdə. milli tariflərin saxlanmasını
nəzərdə tutan saziş

• Hər hansı bir malın istehsal səviyyəsinə nəzarəti və əlverişli qiymətlər rejimini.təmin edən, müxtəlif ölkələrin ixracatçıları arasında saziş
• İstehsal və ixracatın artımı nəticəsində ölkənin iqtisadi rifahının pisləşməsi
√ Müqayisəli üstünlüyə malik  olan malların ticarətindən yaranan və iştirakçı ölkələrin hər biri üçün faydalı olan iqtisadi effekt
• Üzvlər arasında rüsumsuz  ticarət rejimi və ümumi xarici gömrük tarifi tətbiq olunması barədə ölkələrarası saziş

496. Optimal tarif nədir?

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti



• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

√ İqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

497. Kvota nədir?

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

√ Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti
• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

498. İxraca könüllü məhdudiyyət nədir?

• Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
qrafik asılılıq

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti
√ Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması

499. İstehsal imkanları hədləri nədir?

• Faydalı qazıntılar yataqlarının istismarı ilə yaranan və milli iqtisadiyyatın ənənəvi sənaye sahələrinin tənəzzülü ilə özünü göstərən
təhlükəli nəticə

• Milli iqtisadi rifahın maksimum  səviyyəsini təmin edən tarif dərəcələri

√ Sərəncamda olan istehsal amilləri və biliklər əsasında, iqtisadi sistemin istehsal edə biləcəyi nemətlərin maksimum hədlərini göstərən
asılılıq

• Ölkələrarası sazışlə götürülmüş öhdəlik əsasında müəyyən malın digər ökəyə ixracatının kəmiyyət məhdudlaşdırılması
• Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən aparılan mallara tətbiq olunan  kəmiyyət və ya dəyər məhdudiyyəti

500. Proteksionizmin  gizli formaları:

√ Yuxarıdakıların hamısı
• Ixracatçılara  vergi güzəştlərinin verilməsi
• İxrac kreditlərinin verilməsi
• İdxalın subsidiyalaşdırılması
• Yuxarıdakılardan heç biri


