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1. AB-nin sonuncu genişlənmə mərhələsi hansı tarixə təsadüf edir və hansı ölkə yeni üzv seçilmişdir?

• 1981-ci il - Yunanıstan;
√ Heç biri
• 1986-ci il – Portuqaliya və İspaniya;
• 1973-cü il – Danimarka, İrlandiya və B.Britaniya
• 1995-cı il –Avstriya, Finlandiya və İsveç

2.  AB üzvlüyinə namizəd ölkələr sırasına daxil deyil?

• Bosniya Herseqovinya
√ İsveçrə
• Albaniya
• Serbiya

3. Avrozonaya aid olmayan ölkəni göstərin

√ İsveç və  Latviya
• portugaliya və Luxemburg
• İrlandiya və Kipr
• Slovakiya və  Yunanıstan

4. Göstərilən ölkələrdən hansı Avrozonaya və Aİ-na daxil deyil?

• İsveç
• İtaliya
√ Göştərilənlər düzgün deyil
• Norveç

5. Avrozonaya daxil olan ölkə hansıdır?

• Böyük Britaniya
• İtaliya
√ Latviya
• Danimarka

6. 2008-ci ildə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olan ölkələri göstərin

• İspaniya və Portuqaliya
• Yunanıstan və Kipr.
√ Kipr və Malta
• Malta və Fransa

7. Avrozonada iqtisadi böhran nəticəsində Valtuta İttifaqinqan çıxma üzv ölkə hansı probleməri daha da aktuallaşdira bilər

√ 1 və 3
• Valyuta kurslarinın saxlanması
• Ticarət asılılıgı
• Xarici borcun səviyyəsi

8. İnteqrasiyanın iqtisadi əsasını təşkil edir:

• Mallarla ticarət
√ Bunların hər biri
• Məhsul istehsalı
• Əmək bölgüsü

9. İnteqrasiya proses kimi nəyi əks etdiriir?



√ Yaxınlaşma
• Bölunmə
• Kənarlaşma
• Birləşmə

10. Maastrixt kriteriyalarina uygun olanı göstərin

√ Budcə kəsiri, xarici borc və makro igtisadi siyasət
• Bunların hec biri
• Aqrar proteksionizm
• Yenı genislənmə ölkələri

11. Avrozonaya 2011-çi ildə daxil olan ölkəni göstərin

• Kipr
• Latviya
√ Estoniya
• Litva

12. Fransa Avroxonaya nə zaman daxil olmuşdur

• Maastrixt mügaviləsini imzalamaqla
√ 1999-çu ildə
• 2002-ci ildə Avro pul nisanlarınin geniş nagd dövriyyəsi həyata kecirilərkən
• 2008-ci ildə

13. Avrozona integrasiyası  məkan kimi miqyasca necə xarakterizə olunur

• 19  ölkə və 280 mln əhali
• 27 ölkə və 430 mln əhali
√ 17 ölkə və 330 mln əhali
• 17 ölkə və 310 mln əhali

14. European Currency Unit-in  Avrointegrasiyada hansı rolu vardır

• Avro zonada valyuta sisteminin əsası kimi
• Göstərilənlərə uygun deyil.
• Avro zonada yeni sistem rolunu oynayır
√ Hazirda praktiki rol və əhəmiyyət daşımır

15. Hal-hazırda Avrozonaya daxil olmaga hazırlaşan öıkə hansıdır

• Böyük Britaniya
• Danimarka
• İsveç
√ İtaliya

16. Danimarka Avrozonaya hahsı ölkələrlə eyni vaxtda daxil oldu:

• İtaliya
√ Norveç
• İsveç
• İspaniya

17. 1999-cu ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə hansılar daxildir?

• Yunanıstan və Portugaliya
• Almaniya və Yunanıstan
√ Finlandiya və Portugaliya



• Almaniya və Sloveniya

18. Azərbaycanda Avropa İttifaqının 2007-ci ildən yardımlar sahəsində yeni tətbig olunan Avropa qonşuluq və Tərəfdaşlıq Alətinə
(AQTA)-ya hansılar daxildir?

• Büdcəyə dəstək
• Tvinniq
√ Hər biri
• TAİEX və SİGMA

19. Azərbaycanin Aİ-yə integrasiyası üzrə Dövlət Komissiyası  nə vaxt yaradılmışdır

• 1991
√ 2005
• 1994
• 2011

20. Azərbaycan qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uygunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı hansı istigamaətləri nəzərdə tutur

• Ticarət əməkdaşlıgını
√ 15 sahə və 126 normativ-hügugi akta uygunlaşdırmanı
• Bunların hec biri
• İnvestisiya və neft ixracını

21. Azərbaycan və Aİ arasinda sıx əlaqələrin yaradılmasının hüquqi bazasını hansı sənəd təşkil edir

• Azad ticarət sazişi
• Bunların heç biri
• Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi
√ Asssosasiya Sazişi

22.  Şərq tərəfdaşlığı  təşəbbüsü hansı ölkələri əhatə edir

• Azərbaycan və Ermənistan
√ Bütün göstərilənlər
• Ukrayna və Gürcüstan
• Moldova və Belarus

23. Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında inteqrasiya əməkdaşlıgı hansı səviyyədədir

• Azad ticarət
• Valyuta zonası
√ Gömruk Birliyi
• Ümum bazar

24. Hal-hazırda Avropa İttifaqina yeni genişlənmə ərəfəsində üzvlüyə namizəd olan ölkə hansıdır?

• İsveç və İsveçrə
• Sloveniya
• Slovakiya
√ Xorvatiya

25. Altıncı genişlənmə mərhələsi hansı ölkələrin üzvlüyü ilə baş verdi

• Üç Baltikyanı dövlətin
• Rumıniyanın
• Çexiyanın
√ Bolgarıstan və Rumıniyanın

26. Sloveniya və Baltikyanı dövlətlər Avropa Birliyinə hansı geenişlənmə mərhələsində daxil olmuşlar



• 4-cü
√ 5-ci
• 7-ci
• 3-cü

27. Beşincı genişlənmə neçə yeni Aİ üzvlərini əhatə etdi

√ 10
• 5
• 2
• 4

28. Beşinci genişlənmə Aİ üzvləri sayı

• 15
• 10
√ 25
• 17

29. Xirda pul nisanları (monet) formasinda Avro nə zaman dövriyyəyə daxil edildi:

• 2009
• 2001
• 2010
√ 2002

30. 1995-ci ildə Avropa Birliyinin genişlənməsi hansı ölkəni əhatə etmişdir

• İsveç
• Finlandiya
• Avstriya
√ Hər biri

31. 1995-ci il Avropa Birliyinin necənçi genişlənməsidir

• Birinci
√ Dördüncü
• İkinci
• Üçüncü

32. Dördüncü genişlənmədə Avropa Birliyini üzvlərinin sayı

• 12
• 11
• 9
√ 15

33. Portugaliya və İspaniya Avropa birliyinə daxil olduqdan sonra birlik üzvlərinin sayı necə oldu

• 17
• 9
• 11
√ 12

34. İspaniya Avropa birliyinin neçənci genişlənməsinə aid edilir

• Birinci
• İkinci
√ Üçüncü



• Heç biri

35. Yunanıstan hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avropa Birliyinin genislənməsində üzvlüyə daxil oldu

• Portugaliya və İtaliya
• Irlandiya və Polşa
• Bolqarıstan və  Çexiya
√ Heç biri

36. Avropa birliyinin birinci genislənməsi  hahsı ölkəni əhatə etdi

• Danimarka
• İrlandiya
• Böyük Britaniya
√ Hər biri

37. Asiya Sakit Okenı Iqtisadi əməkdaşlıgı  çərçisində inteqrasiya prinsipləri yönəıdilmişdir

• Reqionda inkisafın dəstəklənməsi
• Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
• Dünyada iri miqyaslı azad ticarət zonasının yaradılması
√ Hər biri

38. NAFTA müqaviləsi nəzərdə tuturdu

• 2010-çu iədək gömruk rüsümlarının ləgvi
• Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumsaldılması
• Birgə arbitraj komissiyasının yaradılması
√ Hər biri

39. Maastrixt müqavıləsi hansı sferalari əhatə etməklə inteqrasiyanı dərinləsdirmisdir

• Avropa daxili bazarı və vahid valyuta
• Vahid xariçi və müdafiə siyasəti
• Daxili işlər və ədliyyə sahəsində vahid siyasət
√ Hər biri

40. Vahid kənd təsərrüfatı siyasəti Avropada integrasiyanın hansı mərhələsinin əsasını təşkil etmişdir

√ İqtisadi ittifaq
• Preferresial sazişlər
• Azad ticarət
• Hər biri

41. Hökumət başçılarının daxil oldugu Avropa Şurası, Avropa İttifaqınin hansı statuslu organıdır

• Komissiya
√ Ali siyasi
• İcraedici
• Avroparlament

42. Nazirlər Şurası  Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir

√ Siyasi
• Humanitar
• Köməkci
• İcraedici

43. Avronun nəgd dövriyyəsi vahid formada nə vaxt tətbiq edildi



• 1999
• 2002-ci ilin əvvəli
• 2011-ci il maliyyə böhranı zamanı
√ 2002-ci il iyun

44. Avropa İttifaqının büdcəsinin formalaşması mənbələri

• Gömrük rüsumları
• Əlavə dəyər vergisi
• MDM –in 1,2-1,3% səviyyəsində üzvlük haqqları
√ Bunların hamısı

45. Maastrixt müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra regional qruplaşmanın rəsmı adı

• Merkosur
• AND paktı
√ Avropa İttifaqı
• Avropa Iqtisadi Birliyi

46. 1951-ci ildə AVROPA POLAD Və KÖMÜR BİRLİYİ-nin yaradılması haqqinda müqavilənin istirakçıları

√ Fransa, AFR (Almaniya), Italiya , Belçika, Niderland, Luksemburq
• Belçika, Fransa, Niderland
• AFR , Niderland, Luksemburq , Italiya
• Fransa,  Belçika, Niderland

47. Mal, xidmət və istehsal amillərinin hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması ilə iki və çox öıkənin iqtisadi münasibəti

• Asılılıq
• Kooperasiya
√ Iqtisadi tamamlanma
• Konsorsium

48. Neofuksionalist konsepsiya və plüralist konsepsiya aiddir:

√ Siyasi-hüquqi konsepsiyalara
• Bazar-institutsional konsepsiya
• Valyuta inteqrasiyası konsepsiyasına
• Federalist konsepsiya

49. Gömrük İttifaqı konsepsiyası  iqtisadi inteqrasiyanın hansı konsepsiyasına aiddir:

• Valyuta ittifaqı
• Dirijist
√ Funksional
• Struktur

50. Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nəzəriyyəsinə aid edilir:

• Ümumiləşdirici
√ Funksional –sahəvi
• Federalist
• Bunların hər biri

51. Iqtisadi inteqrasiyanın siyasi-hüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir:

• Marksist konsepsiya
• Ticarət konsepsiyası
√ Plüralist konsepsiya
• Bunların hər biri



52. Avropa Birliyi aşagıdakı inteqrasiya qruplaşmalarının bütünləşməsi ilə 1958 –cı il müqaviləsi nəticəsində formalaşdı:

• Avropa Iqtisadi Birliyi və Avropa Polad və Kömür Birliyi
• AvroAtom və Avropa Polad və Kömür Birliyi 3
√ Avropa Polad və Kömür Birliyi, Avropa Iqtisadi Birliyi və AvroAtom
• Avropa Iqtisadi Birliyi və Benilüks

53. Tam iqtisadi inteqrasiyaya hansı uygundur:

• Vahid ticarət siyasəti
√ İqtisadi ittifaqın yaradılması və ümumi təhlükəsizlik siyasətinin həyata kecirilməsi
• Gömrük maneələrinin aradan qaldırılması
• İstehsal amillərinin sərbəst hərəkətı

54. İqtisadi və valyuta ittifaqı nə deməkdir:

√ Sosial-iqtisadi və valyuta siyasətinin razılaşdırılması
• Azad ticarət zonasının yaradılması
• Gömrük ittifaqinın yaradılması
• Bunların hec biri

55. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarına aiddir:

• İqtisadi İttifaq
• Gömrük İttifaqı
• Azad Ticarət
√ Bunların hər biri

56. Ümum Bazar səviyyəli integrasiya nə deməkdir:

• Gömrük İttifaqı funksiyası və istehsal amillərinin blokdaxili sərbəst hərəkəti
• Milli qanunverıcılıyın unifıkasıyası
• Daha yüksək səviyyəli yaxınlaşma
√ Butun bunlar dogrudur

57. Gömruk İttifaqı  səviyyəsinə hansı uygun gəlir:

• Azad ticarət funksiyaları
• Vahid ticarət siyasəti
• Vahid gömrük ərazisi
√ Hər biri uygundur

58. Azad ticarət və Gömruk İttifaqı  arasındakı fərqi göstərin:

√ Regiona daxil olmayan ölkələrə münasibətdə vahid ticarət siyasəti amili
• Fərqli valyuta münasibətləri
• Ticarət maneələrinin aradan qaldırılması
• Bütün cavablar dogrudur

59. İqtisadi inteqrasiyanın əsas xüsusiyyətini əks etdirir:

• Qarsılıqlı uygunluq
√ Bütün cavablar dogrudur
• Dönməzlik
• Yaxınlaşma

60. İqtisadi inteqrasiyanın inkışafı istiqamətını təşkil edir:

• Konsorsium



• Cavablar dogru deyil
• TMK
√ İstehsal və tədavül inteqrasiyası

61. Dünya ölkələrinin milli təsərrüfatlarının yüksək səviyyəli qarşılıqlı iqtisadi tamamlanması prosesi aşagıdakılardan hansının mahiyyətinə
uygun deyil:

• İqtisadi İttifaq
• Elmi –texniki kooperasiya
√ Beyin axını
• İnteqrasiya

62. İqtisadi inteqrasiyanın cögrafiyasını tam əks etdirən dogru cavab hansıdır:

√ Regional  və  beynəlxalq
• Kontinental
• Regional
• Beynəlxalq

63. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın səviyyələrinə aiddir:

√ Mikro və makro səviyyə
• Cavablar dogru deyil
• Mikro səviyyə
• Mikro səviyyə

64. Regional iqtisadi inteqrasiya hansı parametrlələ təyin edilə bılər:

• Milli qanunvericiliyin unifikasiyası
√ Bütün cavablar dogrudur
• Istehsal amillərinin sərbəst döv etməsi
• Vahid iqtisadi, maliyyə və sosial siyasətin həyata kecirilməsi

65. Resurslar və təsir sferaları ugrunda mübarizənin güclənməsi dövlətlərin hansı formada yaxinlaşmasini zəruri edir?

• Rəqib kompaniyaların strategiyasina təsir etmək
• Ticarət və siyasi birlikləri zəruri edir
√ Butun cavablar dogrudur
• İnvestisiya axınlarının istiqamətinə təsir etmək

66. Mal, xidmət, istehsal amilləri və informasiyaların hərəkəti yolunda maneələrin aradan qaldırılması üzrə iki və çox ölkənin iqtisadi
siyasəti

• Proteksionizm
• İqtisadi yardım
• Cavablar dogru deyil.
√ İqtisadi integrasiya

67. Dərin əmək bölgüsü və davamlı qarşılıqlı əlaqə əsasında istehsalın yuksək beynəlmıləlləsməsi səviyyəsi nəyi ifadə edir?

• Beynəlxalq mübadilə
• Bunların hec biri
√ Beynəlxalq iqtisadi integrasiya
• Beynəlxalq əmək bölgüsü

68. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı  hansi yanaşma kompleks anlayiş kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir?

• Qloballaşma prosesinin tərkib hissəsi kimi
• BİM-in forması kimi
√ Bunların hər biri



• Regionlasma mexanizmi kimi

69. Qonsu ölkələrin iqtisadiyyatlarının davamlı iqtisadi əlaqələr əsasında tamamlanması , makro və mikro səviyyədə vahid təsərrüfat
sistemidək yüksəlməsi sosial-iqtisadi hadisə kimi nə deməkdir?

• İqtisadi durgunluq
• İqtisadi asılılıq
√ Beynəlxalq iqtisadi integrasiya
• Cavablar dogru deyil

70. Beynəlxalq əmək bölgusu və kooperasiya

• İntegrasiyanın mahiyyətidir
• Inteqrasiyanın  məqsədidir
√ İntegrasiyanın əsasıdır
• İntegrasiyanın sərtidir

71. Davamlı  iqtisadi inteqrasiya nəticə etibarilə gətirib cıxarir:

• Kapitalın və istehsalın beynəlmiləlləşməsi (3)
√ 1 və 3 dogrudur
• İstehsal münasibətləri inkisaf edir (1)
• Səyeləşmə (2)

72. Siyasi,  milli və mədəni uygunluq

• İnteqrasiyanın məqsədidir
√ İnteqrasiyanın sərtidir
• İntegrasiyanın nəticəsidir
• İnteqrasiyanın mahiyyətidir

73. Iqtisadi inteqrasiyanin məqsədi

√ Strateji və rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi
• İri miqyaslı istehsal
• Duzgün cavab yoxdur
• Müqayisəli üstunluklər prinsipinin reallaşdırılması

74.  Inkişaf  səviyyəsinin yaxınlaşdırılması  hansına aiddir

• Inteqrasiya metodu
• Inteqrasiyanın mahiyyəti
√ Inteqrasiyanın məqsədi
• Inteqrasiyanın şərti

75. 1999-çu il Aİ-nın neçə üzvü Avrozonaya daxil oldu

• 9
√ 11
• 15
• 17

76. Avrozonaya aid olmayan ölkəni göstərin

• İrlandiya və Kipr
• Slovakiya və  Yunanıstan
√ İsveç və Böyük Britaniya
• portugaliya və Luxemburg

77. Avstriya və Belçika hansı ölkə ilə eyni vaxtda Avrozonaya daxil olmuşlar:



√ Ispaniya  və İrlandiya
• Finlandiya, İtaliya və Estoniya
• Sloveniya və Almaniya
• Finlandiya, Portugaliya və Malta

78. Avrozonaya eyni vaxtda daxil olmayan ölkələri göstərin

• Luxemburg və Niderland
• Kipr və Malta
√ Göstərilənlərə aid deyil
• Belçika, İspaniya və Almaniya.

79. 2009 və 2011-ci ildə Avrozonaya daxil olan ölkələrə aid deyil

• Slovakiya
• Hər biri
√ Avstriya
• Estoniya

80. İkitərəfli ticarət əlaqələri blokdaxili ticarətin prinsipləri ilə necə tənzimlənir?

√ Üçüncü ölkələrlə ticarət maneələri tətbiq olunur
• İntellektual mülkiyyət hüququ təmn olunur
• Heç biri
• Üçüncü ölkələrlə ticarət sərbəstləşdirilir

81. ÜTT-yə daxilolma regional inteqrasiya üçün nəyi zəruri edir:

√ Azad rəqabət prinsiplərinin təmini
• Investisiyaların liberallaşdırılması
• Hər biri
• Ticarət maneələrinin tətbiqi

82. Rusiya ÜTT üzvlüyü şəraitində  Azərbaycanla ticarət əlaqələri hansı istiqamətdə dəyişər?

• Gömrük ittifaqı şərtləri tətəbiq olunur
• Hər biri
• Investisiyalar sərbəstləşir
√ Xarici sərmayələr üçün məhdudiyyət qoyulan sahələr azaldılır

83. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında inteqrasiya münasibətləri MDB çərçivəsində hansına uyğundur?

• Preferensial saziş
• Gömrük ittifaqı
• Ümümbazar
√ Qarşılıqlı əsasda ticarət maneələrinin azaldılması

84. Rusiya və Azərbaycan ticarət əlaqələri MDB prinsipləri ilə necə tənzimlənir:

• Gömrük ittifaqı şərtləri əsasında
√ Ticarət maneələrinin qarşılıqlı ləğvi əsasında
• Azad investisiya rejimi əsasında
• Hər biri

85. Avrozonadan çıxma makroiqtisadi situasiyaya necə təsir edə bilər?

√ Xarici borc artar
• Iqtisadi artım təmin olunar
• Rəqabət üstünlüyü azalar



• Rəqabət üstünlüyü artar

86. Azərbaycan MDB çərçivəsində inteqrasiya əməkdaşlığının səviyyəsi

• Ümumbazar
• Heç biri
• Gömrük ittifaqı
√ Azad ticarət

87. Aİ və Azərbaycan arasında yardimlar sahəsində əməkdaşlıg programları hansılardır?

√ TASIS
• Bunların hamısı
• Əsrin müqaviləsi
• Bakı-Tbilisi – Ceyhan

88. Rusiya və Belorusiya MDB-nin bütün ölkələri ilə ticarət əlaqələri necə həyata keçirilir?

• Sərbəst valyuta prinsipi ilə
• Vahid ticarət rejimi əsasında
• Azad ticarət prinsipləri ilə
√ Vahid ticarət prinsipləri bütün MDB ölkələrinə aid deyil

89. ÜTT üzvlüyü şəraitində gömrük ittifaqına daxil olma

• Ticarət rejimi əvvəlki tək qalır
√ Ticarət rejimi liberallaşır
• Ticarət maneələri azaldılır
• Heç nə dəyişmir

90. Qazaxıstan Rusiya ilə inteqrasiya əməkdaşlıgı forması:

• Prefrensial saziş
• Heç biri
√ Gömrük ittifaqı
• Azad ticarət

91. Ücüncü ölkələrlə ticarətin azalması və regiondaxılı ticarətin genişlənməsi integrasiyanın hansı effektinə aid olunur

• Dinamik
• Hec biri
√ Statik
• Domino

92. ETT stimullaşdırılması, məhsul vahidinə xərclərin azaldilması integrasiyanın hansı effektinə aid olunur

• Domino
• Heç biri
√ Dinamik
• Ticarət

93. Ticarət səraiti necə giymətləndirilir

• Hər biri
• ÜDM-də xarici ticarətin payı əsasında
• Xarici borcun ticarət dövriyyəsinə nisbəti əsasında
√ İdxal və ixrac giymətlərinin nisbəti əsasında

94. Aşağıdakılardan biri BMT-nin çoxtərəfli ticarət-iqtisadi beynəlxalq təşkilatları sırasına daxil deyil:



• ÜTT
• UNKDAT
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
√ Beynəlxalq Ticarət Palatası

95. Aşağıdakılardan biri regional və regionlararası xarakterə malik beynəlxalq təşikilatlara nümunədir:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
√ İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

96. Hansı ölkə BVF-nun üzvü deyil?

• Braziliya
• Türkiyə
√ Kuba
• İran

97. ÜTT öz fəaliyyətinə nə vaxtdan başlamışdır?

• 1947-ci ildən
√ 1995-ci ildən
• 1957-ci ildən
• 1985-ci ildən

98.  Böyük yeddilər  qrupuna daxildir

√ İtaliya
• Finlandiya
• İsveçrə
• Ukrayna

99. Azərbaycan Respublikası hansı beynəlxalq təşkilatın üzvü deyil?

• BMT
√ İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı
• Beynəlxalq Əmək Təşilatı
• Ümumdünya Bankı

100. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının əsas məqsədi nədən ibarətdir

√ İqtisadi və Sosial məsələlər üzrə əmədaşlıq
• Hərbi əməkdaşlıq
• Ölkələrin suverenliyin təminatı
• Gender problemi

101.

Aİ-nin vahid aqrar siyasəti aşağıdakılarla müəyyən olunur:
a. Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə stabil qiymətlərlə təmin olunmaq
 b. Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın yüksəldilməsi

 c. Xaricdən ərzaq alışını genişləndirməklə
d. Fermerlərin həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

• a,b,c
• c,b,d
• a,d
√ a,b,d
• a,c,d



102. Beynəlxalq Energetik Agentlik hansı təşkilatın muxtar beynəlxalq orqanı kimi fəaliyyət göstərir?

√ İƏİT
• YUNKDAT
• NAFTA
• NATO
• OPEK

103. İəİT hansı ölkələrin əməkdaşlıq formatını təşkil edir?

• Şimali Amerika dövlətləri
• Asiya dövlətləri
√ Sənayecə inkişaf etmiş dövlətlər
• Yaponiya və Okeaniya
• Qərbi Avropa dövlətləri

104. OPEK-in  səbətinə  daxil deyil:

• URAL S  (1)
• Bosne light (3)
• Azeri light (4)
√ 1,4
• Aras light (2)

105. OPEK təşkilatının statusu hansına uyğundur:

√ Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilat
• Ərəb dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlıq şurası
• Neft ixrac edən şirkətlərin assosiativ əməkdaşlıq qanunu
• Heç biri
• Regional iqtisadi birlik

106. Çin iqtisadiyyatına xas olan əsas xüsusiyyəti nədir?

√ Dövlət, kollektiv və şəxsi sektorların paritet əsasında inkişafının təmin olunması
• Dövlətin iqtisadiyyatının tənzimlənməsində rolunun gücləndirilməsi
• Dövlət bölməsinin iqtisadiyyatda üstünlüyününü qorunub saxlanması
• Əhalinin həyat səviyyəsinin artması

107. Müasir mərhələdə Yaponiya üçün ən vacib idxal məhsulu hansıdır?

• Ərzaq
• Xarici kapital
• Texnologiya
√ Xammal və enerji daşıyıcıları

108. BİM-də beynəlxalq təşkilatların yerinə yetirdiyi əsas funksiya hansıdır?

• Kömək
• Nəzarət
• Tənzimləmə
√ Göstərilənlərin hər biri
• Müşahidə

109. İqtisadi Sosial Şura öz işində iki tip komissiyaların fəaliyyətindən istifadə edir:

• Regional
• İnkişaf
√ Regional və funksional



• Bunların hamısından
• Nəzarət

110. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və dünya ölkələri iqtisadiyyatının qarşılıqlı əlaqələrinin məcmusu:

• Dünya bazarıdır
• Dünya iqtisadiyyatıdır
√ Dünya təsərrüfatıdır
• Ölkələrarası iqtisadi əlaqələrdir

111. Dünyanın əsas transmilli şirkətləri milli xüsusiyyətlərinə görə, hansı ölələr qruplarına aiddir?

• Avropa İttifaqı və MDB
• ABŞ və Latın Amerikası
• Yaponiya və Avstraliya
√ ABŞ, Yaponiya və Avropa İttifaqı

112. Dünya ölkələrinin hansı qrupları BMT təsnifatına uyğun deyildir:

√ Sosialist ölkələri
• Bazar iqtisadiyyatlı inişaf etmiş ölkələr
• Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyat ölkələri
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr

113. Göstərilən ölkələrdən hansı dünyanın ən yoxsul ölkələri siyahısına daxildir?

• Hindistan
• Malayziya
• Braziliya
√ Çad

114. Dünya ölkələrinin və regionların inkişaf səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi hansı istiqamətlərə əsasən qiymətləndirilməmişdir?

• Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə əsasən
• Əmək məhsuldarlığına görə
√ Əhalinin savadına və xarici dil bilmək qabiliyyətinə görə
• Əhalinin həyat səviyyəsinə görə

115. Dünya Bankının Azərbyacanda  icra olunan layihələrinin sırasına hansı layihə daxil deyil?

• Magistral yol layihəsi
• Elektrik ötürücü sistemi layihəsi
√ TRACECA
• Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi
• Kənd investisiya layihəsi

116. Azərbaycan Dünya Bankı qrupuna daxil olan 5 qrupun neçəsinin üzvüdür?

• 3 qrupun
• 1 qrupun
• Yalnız 2 qrupun
• 4 qrupun
√ 5 qrupun

117. Dünya Bankı qrupuna daxildir:

• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanətləri Agentliyi və Beynəlxalq İnvestisiya Mübahisələrinin Tənzimlənməsi Mərkəzi
√ Bunların hamısı



• Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası

118. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə hökumətlərarası universal beynəlxalq təşkilat hansıdır?

• İİƏT
• AYİB
• BVF
√ Heç biri
• OPEK

119. İşçi qüvvəsinin hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar:

• FAO (1)
• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (3)
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (4)
√ 3,4.
• YUNKTAD (2)

120. Beynəlxalq əmək Təşkilatı ixracatçı ölkələr üçün emiqrasiya siyasətinin əsas məqsədləri kimi müəyyən etmişdir:

• İşsizliyi azaltmaq və valyuta gəlirləri əldə etmək
• Emiqrantların xaricdə müvafiq həyat şəraitini təmin etmək
• Emiqrantların ölkəyə qayıdışının tələbləri onların xaricdə əldə etdiyi peşə və təhsillə əlaqələndirilməsi
√ hamısı

121. İnkişaf etməkdə olan ölkələri Dünya Bankı aşağıdakı meyar əsasında müəyyən edir:

• Xarici ticarət kvotası 25%-dən çox olmayan ölkələr
• Neft ixrac edən ölkələr
• Texnologiya idxal edən ölkələr
• Borclu ölkələr
√ Bazar iqtisadiyyatlı və aşağı iqtisadi inkişaf səviyyəsi ölkələr

122. İnkişaf etmiş ölkələr qrupuna BMT tərəfindən aid edilir:

√ İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı və yüksək sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəli ölkələr
• Adambaşına ÜDM 12 min dollardan aşağı olmayan ölkələr
• Sənaye ixracının ÜDM-də payı 20 %-dən çox olan ölkələr
• Xarici bazarı olmayan ölkələr
• ÜTT təşkilatına üzv olan dövlətlər

123. BMT sisteminin statistik nəşrləri aşağıdakılar üzrə qruplaşdırılır:

• Sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərini əks etdirən nəşrlər
• Sahə nəşrləri
• Regional nəşrlər
√ Bütün göstərilənlər düzdür

124. FAO dünya ərzaq bahalaşmasının əsas səbəbi kimi 2010-cu ildə göstərmişdir:

• İqlim şəraitinin qeyri-normallığı (1)
• Çində kənd təsərrüfatı istehsalının vəziyyəti (3)
• Dollar kursunun dəyişilməsi (4)
√ 1, 4
• Rusiyada kənd təsərrüfatının vəziyyəti (2)

125. Beynəlxalq əmək Təşkilatının fəaliyyəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir:

• Əməkçilər üçün sosial ədalətin təmin edilməsi
• Geniş Texniki Əməkdaşlıq proqramlarının həyata keçirilməsi



• Sosial  sığortanın reqlamentləşdirilməsi
√ Hər biri
• Beynəlxalq əmək standartlarının işlənilməsi

126. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda hansı layihəni icra edir ?

√ İstilik Elektrik Stansiyasının reabilitasiya layihəsi
• Səhiyyə sektorunda layihələr
• Kənd təsərrüfatınının inkişafı və kreditləşdirilməsi layihəsi
• Korporativ və Büdcə sektoru üçün hesabatlılıq layihəsi
• Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi

127. BMT dünya ərzaq probleminin həllində tövsiyyə edir:

√ Bazarın tənzimlənməsi aparmaq və spekulyasiyaları məhdudlaşdırmaq
• Yoxsulluğu azaltmaq
• Dolların kursunu yüksəltmək
• Ərzaq ticarətinə məhdudiyyətlər tətbiq etmək
• Yardımları artırmaq

128. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə aid deyil:

• Rusiya
• Çin
• ABŞ
• Fransa
√ Yaponiya

129. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına aid deyil:

√ İƏİT
• YUNİDO
• YUNESKO
• BƏT
• FAO

130. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti göstərir:

• Xüsusi sektor
• TMK
• Büdcə defisitini azaltmaq
• Bunların heç biri
√ Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər

131. Dünya Bankı aşağıdakı  növ kreditləri təqdim edir:

√ Proqram və məqsədli
• Faizsiz kreditlər
• Büdcə kəsirini azaltmaq üçün
• Bunların hamısı
• Ticarət kreditləri

132. Ölkələr hansı qruplara bölünürlər:

• İnkişaf etmiş, geridə qalmış, inkişaf etməkdə olan ölkələr
• Yüksək inişaf etmiş, zəif inkişaf etmiş, orta inkişaf etmiş ölkələr
√ İnkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan, keçid iqtisadiyyatlı ölkələr
• Yüksək inkişaf etmiş, zəif inkişaf etmiş, keçid iqtisadiyyatlı ölkələr
• İnkişaf etmiş, zəif inkişaf etmiş, neft hasil edən ölkələr



133. AYİB-nin strateji vəzifələri. Düzgün olmayan variantı seçin.

• Müəssisələrin dövlətsizləşdirilməsi
• Müəssisələrin struktur yenidən qurulması məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi
• Müəssisələrin struktur yenidən qurulması və onların modernləşdirilməsi
√ Xarici investorlara zəmanət verilməsi
• Özəlləşdirməyə kömək edilməsi

134. Hansı təşkilat dünya bazarında ən yüksək reytinqə malik xüsusi istiqrazlar buraxır?

√ Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
• İnvestisiya mübahisələrinin nizamlanması üzrə Beynəlxalq Mərkəz
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• İnvestisiyalara zəmanət üzrə Çöxtərəfli Agentlik

135. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası nəyin hesabına maliyyələşdirilir?

√ Donor-ölkələrin vəsaitləri, köhnə kreditlərin qaytarılması və BYİB-in mənfəətindən ayırmalar hesabına
• Güzəştli dövlət kreditləri hesabına
• İştirakçı-ölkələrin büdcə ayırmaları hesabına
• TMK-nın xüsusi kapitalı hesabına
• Xüsusi borc kapitalı hesabına

136. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı:

• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir
• Ən kasıb ölkələrə faizsiz güzəştli kreditlər verir
• Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
√ Yalnız üzv-ölkənin hökumətinin zəmanəti ilə borc verir
• Xarici investorlar və borc alan ölkənin hökuməti arasında mübahisələrin nizamlanmasını və arbitrajı təmin edir.

137. İnvestisiyalara zəmanət üzrə çoxtərəfli agentlik:

√ Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir
• Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
• Ən kasıb ölkələrə faizsiz güzəştli kreditlər verir
• Xarici investorlar və borc alan ölkənin hökuməti arasında mübahisələrin nizamlanmasını və arbitrajı təmin edir.
• Yalnız üzv-ölkənin hökumətinin zəmanəti ilə borc verir

138. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası:

• Xarici investorlar və borc alan ölkənin hökuməti arasında mübahisələrin nizamlanmasını və arbitrajı təmin edir.
• Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
• Yalnız üzv-ölkənin hökumətinin zəmanəti ilə borc verir
√ Ən kasıb ölkələrə faizsiz kreditlər verir
• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir

139. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası –

• Yalnız üzv-ölkənin hökumətinin zəmanəti ilə borc verir
√ Özəl sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
• Xarici investorlar və borc alan ölkənin hökuməti arasında mübahisələrin nizamlanmasını və arbitrajı təmin edir.
• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir
• Ən kasıb ölkələrə faizsiz güzəştli kreditlər verir

140. Aşağıda sadalanan təşkilatlardan hansı Dünya Bankı Qrupuna daxil deyil?

• İnvestisiyalara zəmanət üzrə çoxtərəfli agentlik



• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• İnvestisiya mübahisələrinin nizamlanması üzrə Beynəlxalq Mərkəz
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası

141. ÜTT-nin ali orqanı:

• Müvəkkil hüquqi şəxs
• İdarəetmə şurası
√ Nazirlər konfransı
• Katiblik
• Baş Şura

142. BVF-nin prinsipləri. Düzgün olmayan variantı seçin:

• Valyuta məzənnəsinin manipulyasiyasına qadağa
√ Vahid ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi
• Hər bir ölkənin öz müdaxilə siyasətində partnyor ölkələrinin maraqlarını nəzərə alması öhdəliyi
• Valyuta böhranını aradan qaldırmaq məqsədilə valyuta bazarlarına müdaxilə edilməsi (zəruri olduğu halda) öhdəliyi
• Valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsindən imtina etmək üçün beynəlxalq valyuta sistemində qadağa

143. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların funksiyalarına aiddir:

• nəzarət funksiyası
√ hər biri
• norma yaratma funksiyası
• iqtisadi inkişafa yardım funksiyası
• tənzimləyici funksiya

144. Valyuta siyasətinin istiqamətlərinə aid deyil:

• valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası
• valyuta müdaxilələri
• diskont siyasəti
√ ticarət məhdudiyyətləri

145. TMK-lar haqda nəzəri baxışlara aid deyil:

• beynəlmiləlləşmə nəzəriyyəsi
• məhsulun həyat tsikli nəzəriyyəsi
• biheviorist nəzəriyyə
√ mütləq üstünlükləri nəzəriyyəsi

146. Müasir dövrdə TMK-ın fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• xidmət sferasında fəaliyyət göstərən TMK-ın payının artması
• Firma daxili ticarətin genişlənməsi
√ TMK-larla qəbul edən dövlətlərin münasibətlərinin gərginləşməsi
• TMK-ın fəaliyyət coğrafiyasının genişlənməsi

147. Xaymerə görə TMK-ların inhisarçı üstünlüklərinə aid deyil:

√ İxtisaslı kadrların sayının çoxluğu
• Geniş maliyyə imkanlarının olması
• Yüksək texnologiyalara malik olması
• Sahibkarlıq ehtiyatlarının yüksək səviyyəsi

148. Dünya üzrə birbaşa xarici investisiyaların hansı hissəsi TMK-ların payına düşür?

√ 90 %



• 50 %
• 35 %
• 65 %
• 70 %

149. Bu ölkələrdən hansı müasir miqrasiya mərkəzlərinə aid deyil?

• ABŞ
√ Şərqi Avropa
• Kanada
• Avstraliya

150. BəM-nın idxalçı ölkə üçün mənfi nəticələrinə aid deyil:

• istehsalın həcminin artması
√ sosial gərginliyin azalması
• demoqrafik vəziyyətin yaxşılaşması
• istehsal xərclərinə qənaət olunması

151. Aşağıdakılardan hansı TMK-ın idarəetmə tiplərinə aid deyil?

• etnosentrik
√ monosentrik
• polisentrik
• geosentrik

152. Aşağıdakılardan hansı imiqrasiya mərkəzi kimi yüksək mütəxəssislərin stimullaşdırılmasına əsaslanır?

• Orta Şərq
• Cənubi Amerika
• Cənubi Afrika
√ Şimali Amerika

153. İnkişaf və Ticarət üzrə Şura:

• YUNKTAD-ın siyasətinin əsas istiqamətlərinitəyin edir
• Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı məsələləri üzrə təkliflər hazırlayır
• YUNKTAD-ın sənədlərini təsdiq edir
• Ölkələrin mövqeyinə dair müzakirədə forum rolunda çıxış edir
√ Konfransın sessiyalararası dövründə işin fasiləsizliyini təmin edir

154. YUNKTAD harada yerləşir?

√ Cenevrədə
• Vyanada
• Londonda
• Nyu-Yorkda
• Parisdə

155. YUNKTAD-ın ali idarəedici orqanı:

√ Üzv olan ölkələrin konfransı
• Beynəlxalq Ticarət Palatası
• Beynəlxalq Ticarət üzrə Mərkəz
• YUNKTAD-ın Beynəlxalq Bürosu
• İnkişaf və ticarət Şurası

156. YUNKTAD tərəfindən qəbul edilmiş ümumi preferensiya sistemi nəyi nəzərdə tutur?

• İEÖ-lə ticarətdə bütün İEOÖ tərəfindən gömrük tariflərinin endirilməsini



√ bəzi zəif İEOÖ-lə ticarətdə bütün İEÖ tərəfindən qarşılıqsız əsaslarda idxal gömrük rüsumlarının endirilməsini və ya ləğvini
• İEÖ-lə ticarətdə bütün İEOÖ tərəfindən gömrük tariflərinin ləğvini
• İEÖ-lə ticarətdə bütün İEOÖ tərəfindən gömrük tariflərinin artırılmasını
• İştirakçı ölkələrə məsləhətlərin təqdim olunmasını

157. Ağıl axınının səbəblərinə aiddir:

• ölkədə elmə ayrılan vəsaitin azlığı
• intellektual məhsullara tələbin azaıması
√ ölkədə elmi yaradıcılıq perspektivlərinin olmaması
• ölkələrdə ixtisaslı kadrların statusu və mükafatlandırılmasındakı fərq

158.  Aşağıdakı lisenziya müqavilələrindən hansı texnologiya sahibində daha çox hüquq saxlayır?

• açıq lisenziya
• müstəsna lisenziya
√ qeyri müstəsna lisenziya
• sublisenziya
• tam lisenziya

159. Sahədaxili ixtisaslaşmanın  formalarına aid deyil:

• texnoloji mərhələ üzrə ixtisaslaşma
• predmet üzrə ixtisaslaşma
√ elmi istiqamətlər üzrə ixtisaslaşma
• növ , ölçü üzrə ixtisaslaşma

160. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsinə təsir göstərən amillərə aid deyil?

• ictimai məhsulun strukturunun inkişaf səviyyəsi
• Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi
√ ölkə əhalisinin sayı
• daxili bazarın tutumu

161. Müasir dövrdə dünya təsərrüfatının inkişaf meyllərinə aid deyil:

• TMK-ların fəaliyyətinin genişlənməsi
• ETT-nin güclənməsi
√ dünya ölkələri arasında qeyri-bərabərliyin azalması
• inteqrasiya proseslərinin güclənməsi

162. Aşağıdakılardan hansı BİM-in inkişafını şərtləndirən amillərə aid deyil?

√ daxili tələbin milli istehsalla yüksək təminatı
• dünya bazarında rəqabətin kəskinləşməsi
• elmi- texniki tərəqqi
• istehsalın beynəlmiləlləşməsi
• beynəlxalq inteqrasiya prosesləri

163. Aşağıdakılardan hansı BİM sisteminin elementlərinə aid deyil?

• BİM-in reallaşdırılma mexanizmi
• BİM-in obyektləri
• BİM-in subyektləri
√ qapalı iqtisadiyyat
• BİM-in formaları

164. Aşağıdakılardan hansı BİM-in prinsiplərinə aid deyil?

• dövlətlərin suverenliyi



• ayrıseçkiliyə yol verilməməsi
√ birtərəfli faydalılıq
• öhdəliklərə könüllü əməl olunması
• ölkələrin hüquq bərabərliyi

165. Ölkənin beynəlxalq istehsal ixtisaslaşmasında mövqeyi nə ilə ifadə olunur?

• idxal ixtisaslaşma əmsalı
• xarici ticarət ixtisaslaşma əmsalı
√ ixrac ixtisaslaşma əmsalı
• xarici ticarət kvotası
• ixrac kvotası

166. Aşağıdakılardan hansı   gömrük rüsumlarının növlərinə aid deyil ?

√ saxlanc
• tarnzit
• preferensial
• spesifik
• ixrac

167. Aşağıdakılardan hansı kvotaların növlərinə aid deyil ?

• miqdar kvotaları
• qlobal  kvotalar
• tarif kvotaları
√ faiz kvotaları
• fərdi kvotalar

168. Mənşəyinə  görə rüsumlar aşağıdakılara bölünür:

• ixrac, idxal, tranzit
• advalor, spesifik, qarışıq
• nominal, effektiv
√ avtonom, konvension, preferensial
• mövsümi, antidempinq, kompensasiya

169. Aşağıdakılardan hansı  gömrük tariflərinin məqsədlərinə aid deyil?

• ölkəyə idxalın əmtəə strukturunun  rasionallaşdırılması
• ölkə ərazisində idxal və ixracın, valyuta gəlirləri ilə xərclərinin rasional nisbətinin saxlanması
√ ölkədə xarici ticarət əmtəə axınlarının strukturu və dinamikasının inkişafının təmin edilməsi
• ölkədə malların istehsalı və istehlakının strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaradılması
• ölkənin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün şərait yaradılması

170.  ərəb Məğribi  İttifaqına daxil olan ölkələr hansılardır?

• Küveyt, Qatar, Konqo
• Küveyt, Konqo, MAR, Tunis
√ Əlcəzair, Liviya, Mavritaniyta, Mərakeş, Tunis
• Qabon, Kamerun, Konqo
• Çad, MAR, Ekvatorial Qvineya

171. YUNKTAD-a üzvlük hansı ölkələr üçün açıqdır?

• Yalnız keçid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün
• Yalnız Aİ ölkələri üçün
√ BMT-nin üzvü olan istənilən ölkə üçün
• Yalnız İEOÖ üçün
• Yalnız inkişaf etmiş ölkələr üçün



172. Hansı ölkə BVF-nun üzvü deyil:

• Türkiyə
√ Kuba
• İran
• Braziliya

173. Adları çəkilən ölkələrdən hansı Şimali Amerika Azad ticarət Müqaviləsinin (NAFTA) tərkibinə daxil deyil:

• Meksika
√ Kosta rika
• Kanada
• ABŞ

174. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası inteqrasiyanın hansı mərhələsindədir:

• İqtisadi və valyuta ittifaqı
• Ümumi bazar
• Gömrük İttifaqı
√ Azad ticarət zonası

175. Humanitar və texniki yardım tədiyyə balansının hansı hissəsində əks etdirilir.

• cari əməliyyatlar
• ticarət
√ cari transferlər
• ticarət kreditləri və avanslar

176. Bretton-Vuds müqaviləsinə əsasən hansı valyutaya qızıla dəyişilmək sahəsində guzəşt edilmişdir.

√ ABŞ dollarına
• Ingilis funt-sterlinqinə
• Alman markasına
• Fransız frankına

177. Xarici əmək qüvvəsini cəlb edən ölkə hansı üstünlük əldə edir:

√ məhsulun rəqabət qabiliyyətini artırır
• əməyə olan tələbat azalır
• milli və sosial problemlər aradan çıxır
• əməyə olan tələbat artır

178. Qaçqın dedikdə beynəlxlaq miqrasiyasnın hansı növü nəzərdə tutulur:

• öz ölkəsindən xaricə gedən şəxs
• Öz ölkəsinin bir regionundan digərinə köçməyə məcbur olan şəxs
√ öz ölkəsindən həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yarandığına görə xaricə gedən şəxs
• xarici ölkədən öz ölkəsinə gələn şəxs

179. Hansı xüsusiyyət firmanın çoxmilli korporasiya adlamasına səbəb olur:

√ müxtəlif ölkələrin şirkətlərinin birləşməsi
• müxtəlif millətlərdən olan işçilərdən istifadə edilməsi
• xarici ölkələrdə əmtəə satışı
• xarici ölkələrdə marketinq tədqiqatı aparılması

180. Portfel investisiyalar nə cür həyata keçirilir:

• ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə



• texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə
√ pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə
• elmi tədqiqatların nəticələri ilə mübadilə yolu ilə

181. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin subyektəlrinə kim aid deyil:

• korpisrasiyalar
• hökümət təşkilatıları
√ ölkə daxilində kənd təsərrüfatına sərmayə qoyan fermerlər
• kommersiya bankları

182. Azərbayjan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?

• GUAM
• QDİƏT
• MDB
√ AB

183. Reimmiqrasiya nə deməkdir?

• emiqrant əhalinin ikili vətəndaşlığı qəbul etməsi
• emiqrantların oradan da üçünjü ölkələrə getməsi
√ əvvəllər emiqrasiya etmiş əhalinin vətənə qayıtması
• emiqrant əhalinin vətəndaşlığı qəbul etməsi

184. ÜDM-nin həcminə görə hansı ölkə ilk beşliyə daxil deyil?

√  İtaliya
• Almaniya
• ABŞ
• Böyük Britaniya

185. Avropada ÜDM-nin həcminin ən yüksək olan ölkə hansıdır?

• İtaliya
• Böyük Britaniya
√ Almaniya
• Fransa

186. Tədiyyə balansına hansı amil birbaşa təsir göstərmir?

• real ÜDM-ın dəyişməsi
√ dövlətin daxili istehsalı subsidiyalaşdırması siyasəti
• faiz dərəjələrinin nisbi səviyyəsi
• infliyasiyanın nisbi tempi

187. Tədiyyə balansının kapitala əməliyyatlar və maliyyə əməliyyatları hesabında aşağıdakı belə bir maddə yoxdur:

√ royalti və lisenziyalar üzrə mükafatlar
• miqrantların transfertləri
• reinvestisiya olunmuş gəlirlər
• dövlət idarə edilməsi sektoru

188. Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı bölməsində belə bir maddə yoxdur:

• Emal üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar
• əmtəələrin ixrajı və idxalı
• qeyri-monetar qızıl
√ maliyyə xidmətləri



189. Dünya avtomobil bazarında hansı ölkə lider ölkələrdən sayılmır?

• Yaponiya
√ Norveç
• Böyük Britaniya
• Almaniya

190. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı kapital ixrajını şərtləndirən səbəblərə aid edilmir?

• kapitalın «nisbi» artıqlığı
• xarici ölkələrdə işçi qüvvəsinin ucuzluğu
√ vətənpərvərlik hisslərinin aşağı olması
• kapitalı qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin olması

191. Kapital ixracında biznes subyektinin əsas məqsədi nədir?

• beynəlxalq rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi
√ mənfəətin maksimumlaşdırılması
• bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin yayılması

192. Avrovalyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır?

• 1930-cu illərdə
√ 1950-ci illərin sonlarında
• dərhal II dünya müharibəsindən sonra
• SSRİ dağıldıqdan sonra

193. Birbaşa xariji investisiya dedikdə nə başa düşülür?

• Bank köçürmələri ilə kapitalın başqa ölkəyə keçirilməsi
• Xarici ölkələrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerləşdirilməsi
√ Ixrac olunan kapitalın üzərində nəzarətin təmin olunması
• Kapitalın texnologiya formasında ixrac edilməsi

194.  Vaşinqton konsensusunun  prinsipləri hansı iqtisadi nəzəriyyəyə söykənir?

• marksizm
• neoinstitutsionalizm
• neokonservatizm
√ neoliberalizm

195. Aşağıdakı tarixlərdən hansı BVF-in yaranması tarixini düzgün əks etdirir?

√ 1944
• 1945
• 1946
• 1947

196. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdən başlayaraq 1970-ci illərin əvvəllərinə kimi hansı beynəlxalq valyuta sistemi fəaliyyət
göstərmişdir:

• dollar sistemi
√ Bretton-Vuds valyuta sistemi
• Üzən valyuta sistemi
• Avropa valyuta sistemi

197. Valyuta riski deyəndə nə başa düşülür?

• tam müflisləşmə



• müəssisənin itirilməsi
√ mənfəətin itirilməsi və yaxud tam əldə oluna bilinməməsi
• müəssisənin filiallarının bağlanılması

198. Aşağıda adı çəkilən TMK-dan hansı dünya  foreks  bazarında lider bank kimi sayılmır?

• Sibank
• Jhase Munhattan
• Goldman Sachs
√ Nikoyl

199. Aşağıda göstərilənlərdən hansı valyuta kursunun növü deyil?

• üzən
√ üzməyən
• qarışıq
• real

200. Qara Dəniz İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil:

• Gürcüstan
• Ukrayna
√ Macarıstan
• Rumıniya

201. Hansı postsovet respublikası bazar iqtisadiyyatlı ölkə kimi qəbul edilmişdir:

• Azərbaycan
• Özbəkistan
• Belarus
√ Estoniya

202. Xariji borc problemi çox təhlükəli xarakter daşıyır:

• Bütün yeni sənaye ölkələri üçün
• Asiyanın yeni sənaye ölkələri üçün
• Sinqapur üçün
√ Argentina üçün

203. Yeni sənaye ölkələrindən hansını həm də  yeni sənaye-aqrar ölkəsi  kimi xarakterizə etmək olar:

• Tayvanı
√  Braziliyanı
• Honkoqnu
• Sinqapuru

204. Yeni sənaye ölkələrindən hansı  həm də bazar iqtisadiyyatlı sənayejə inkişaf etmiş ölkə kimi qəbul olunur:

• Malayziya
• Braziliya
√ Cənubi Koreya
• Argentina

205. 90-cı illərin əvvəllərində bir sıra ekspertlər Yaponiyanı  batan günəş  ölkəsi kimi xarakterizə etməyə başladılar. Bu nə ilə əlaqədar idi:

• işsizliyin artması ilə
• cinayətkarlığın çoxalması ilə
√ məcmu daxili məhsulun dinamikasının aşağı düşməsi ilə
• iyenanın məzənnəsinin aşağı düşməsi ilə



206. Ümumdünya Bankı daha necə adlanır:

• BVF
•  AYİB
√ BYİB
• İƏİT

207. EKOSOS-un məşğul olduğu məqsədlərə aid deyil:

• elmi-texniki əməkdaşlıq
√ hərbi əməkdaşlıq
• sənaye əməkdaşlığı
• ticarət əməkdaşlığı

208. YUNKTAD-ın fəaliyyəti aşağıdakıların inkişafına yönəldilmişdir:

• sosial sferanın
• təhsilin
• elm və mədəniyyətin
√ beynəlxalq ticarətin

209. Qərbi Avropada vahid bazarın yaradılması məqsədi hansı sənəddə  qeydə alınmışdır:

• Avropa İqtisadi Birliyinin yaranması müqaviləsində
• AVRATOM-un yaranması müqaviləsində
√ Vahid Avropa Aktında
• Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaranması müqaviləsində

210.  Şuman planına  daxil deyildir:

• Kömür və Polad üzrə Avropa Birliyinin yaradılması ideyası
• Almaniya və Fransanın kömür və metallurgiya sənayesinin idarə edilməsinin fövqəl milli orqana verilməsi təklifi
√ BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması təklifi
• Avropada kömür və polad istehsalının vahid rəhbərlik altında birləşdirilməsi

211. Dünya maliyyə bazarında transmilli şirkətlərin hökmranlığının əsasını nə təşkil edir:

• Borc kapitalı
√ Birbaşa investisiyalar
• Portfel investisiyaları
•  Kreditlər

212. Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil:

• Ölkədə həddən artıq kapital yığımı
√ Pulların yuyulması
• Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu

213. İri şirkətin mövcud fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa istehsal əlaqəsi olmaya sahə¬lərə daxil olması necə adlanır:

• İnhisarlaşma
• Üfqi inteqrasiya
√ Diversifikasiya
• Şaquli inteqrasiya

214. Müasir dövrdə AİZ (Azad İqtizadi Zona) dedikdə aşağıdakı məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş ərazi başa düşülür:

√ Tarifsiz ticarət və xarici sərmayəçilərin təsərüffat fəaliyyəti üçün gü¬zəştli şəraitin yaradılması
• “Gizli” kapitalın yuyulması



• Milli sahibkarlar üçün xüsusi rejimin yaradılması
• Milli inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsi

215. XX əsrin sonunda dünya informasiya xidmətləri bazarının başlıca subyekti:

• Böyük Britaniya
√ ABŞ
• Çin
• Rusiya

216. İnformasiya xidmətlərinin alqı-satqısına aid olmayan informasiya növü hansıdır:

• İşgüzar informasiya
√ Smeta-layihə sənədləri
• İstehlakçı informasiyası
• Hüquqi informasiya

217. Beynəlxalq elmi-texniki xidmətlərə aid olmayan xidmət növünü qeyd edin:

• Avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı xidmətlər
√ Məhsulun satışı ilə bağlı xidmətlər
• Obyektlərin tikintisinin layihələşdirməsi xidməti
• Obyektin tikintisi ilə bağlı xidmətlər

218. Lisenziyaya görə royalti ödənişləri edilən xidmətləri qeyd edin.

• Telefon əlaqəsi xidməti
√ Ticarət markasından istifadə
• Xaricdə obyektlərin tikintisi
• Poçt rabitəsi xidməti

219. Turist ixracı nədir:

• Emiqrasiya
• Deportasiya
√ Ölkə vətəndaşların turist qismində gedişi
• Müəyyən dövlətin vətəndaşlarının ölkə hüdudlarından kənarda dincəl¬məyi

220. Hansı məqsədlə digər ölkəyə səfər edən şəxs xarici turist adlana bilər:

• Daimi yaşayış
• Bir sutkadan qısa müddətdə qalmaq şərti ilə
√ İstirahət
• Həmin ölkədə muzdla ödənilən işgüzar fəaliyyət

221. Konkret vətəndaşlara turizm xidmətləri göstərən subyekt necə adlanır:

• Lizinq müəssisəsi
• Müalicə müəssisəsi
√ Turizm agentliyi
• Marketinq müəssisəsi

222. Lisenziya müqavilələrində tərəflər necə adlanır:

√ Lisenziat və lisenziar
• Prinsipal və agent
• Sifarişçi və icraçı
• Komitent və komissioner

223. Yüksək texnologiyalardan istifadə üçün lisenziyaların növlərinə aid deyil?



• Müstəsna
• Qeyri-müstəsna
• Müstəsna və tam
√ Natamam

224. Son onillikdə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri ilk növbədə hansı ölkələrə yönəlmişdir:

• İnkişaf etmiş ölkələrə
√ Uzaq xarici dövlətlərə
• Yaxın Şərq ölkələrinə
• MDB ölkələrinə

225. Son onillikdə Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri hansı prinsip üzərində inkişaf edir:

• Siyasiləşmə
• Legitimlik
• Sülh naminə əməkdaşlıq
√ İqtisadi məqsədəuyğunluq

226. Azərbaycan Respublikasının ixracının çox hissəsi hansı ölkənin payına düşür.

• ABŞ
• Danimarka
√ İtaliya
• Almaniya

227.
 əgər hər hansı bir yad ölkə biri özümüzdə hazırlayacağımız qiymətdən daha ucuz qiymətlə hər hansı bir əmtəə ilə təmin edə bilərsə,
onda həmin əmtəəni bizim müəyyən üstünlüyə malik olduğumuz sənaye əməyi məhsulunun bir hissəsinin əvəzinə almağımız daha yaxşı
olardı  ifadəsi aiddir:

√ Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə
• Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə
• H. Xaberler nəzəriyyəsinə

228. Azərbaycan Respublikasının ümumi ixrac həcmində maşın və avadanlığın nisbətən az payı olmasının əsas səbəbini qeyd edin:

√ İstehsal bazasının texniki geriliyi
• Ödəmə kəsirləri problemi
• Sığorta sisteminin geridə qalması
• Bank zəmanətinin olmamağı

229. əsas beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının tərkibinə nə daxildir:

• Yükün nəqli
√ İdxal
• Sığorta
• Gömrük rəsmiləşdirməsi

230. Köməkçi beynəlxalq ticarət əməliyyatlarına aiddir:

• İxrac
• Tranzit
• Təkrar ixrac
√ Reklam agentlikləri ilə razılaşmalar

231. Alıcı satıcının bankında müxbir hesab açırsa və oradan ödənişlər yalnız alıcının göstərişi ilə köçürülərsə bu ödəniş növü hansıdır?

• Bank köçürməsi



• Çeklə ödəniş
√ Akkreditiv
• Teleqraf köçürməsi

232. Müqavilədə  gələcəkdə qiymət dəyişilməzdir  göstərilibsə təsbit etmə üsulu ilə göstərilən qiymət növünü müəyyən edin:

• Gələcəkdə qiymətin təsbit olması
• Dünya qiyməti
• Dəyişən qiymət
√ Sabit qiymət

233.  İstehsal amillərinin eynicinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rəqabət şə¬raitində və məhsullarin tam hərəkətli vəziyyətdə olduğu halda
beynəlxalq mübadilə ölkələr arasında istehsal amillərinin qiymətlərini tarazlaşdırır  ifadəsi aiddir:

• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə
√ E.Hekşer  B.Olin-Samuelson teoreminə
• Lyeontyev «Paradoksu»-na
• A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə

234.  Milli istehsal fərqləri müxtəlif istehsal amillərlə, yəni, əmək, torpaq, kapital və həmçinin bu və ya digər əmtəələrə olan daxili tələbatla
təminatın müxtəlif səviyyəsi ilə təyin edilir -ifadəsi:

• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə aiddir
• Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə aiddir
• Lyeontyev “Paradoksu”-na aiddir
√ E. Hekşer və B. Olinin istehsal amilləri qiymətlərinin tarazlaşma teoreminə aiddir

235.  Tələb və təklif qanununa görə mübadilənin qiyməti elə səviyyədə müəyyənləşdirilir ki, hər bir ölkənin ixracının məcmusu onun
idxalının məcmusunu ödəməyə imkan verir  ifadəsi hansı nəzəriyyənin əsasını təşkil edir:

√ J.S.Millin beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsinin
• Q.Xaberler nəzəriyyəsinin
• B.Leontyev  «təzadının»
• A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin

236. Ticarət və tariflər üzrə Baş Sazişin ən əsas  prinsiplərinə aid deyil:

√ gömrük tariflərinin tədricən artırılması
• ən əlverişli rejim
• gömrük tariflərinin tədricən azaldılması
• ticarət sahəsində ölkələrə diskriminasiyanın tətbiq edilməməsi

237. Hən hansı ölkəyə silah və qabaqcıl texnologiyanın verilməsinə qadağan qoyulması necə adlanır:

•  lisenziyalaşdırma
• kvotalaşdırma
√ embarqo
• antidempinq

238. İdxal gömrük rüsum dərəcələrini əks etdirən sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısına:

• gömrük tarifinin növü deyilir
• gömrük rüsumları deyilir
• aksiz vergisi deyilir
√ gömrük tarifləri deyilir

239. Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinə Aid deyil:

• gömrük tarifləri
• lisenziyalaşma



• kvotalaşdırma
√ təkrar ixrac

240. Dərc olunan qiymətlərin tərkibinə daxil deyil:

• arayış qiymətləri
• birja kotirovkaları
√ firma qiymətləri
• hərrac qiymətləri

241. Konyunktura dedikdə nəzərdə tutulur:

• azalan
√ əmtəə bazarları
•  sahəvi
• artan

242. Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

• bazarın inhisarlaşma dərəcəsi
• siyasi amillər
√ fors-major halları
• bazarın dövlət tənzimlənməsi

243. Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstəriciyə görə müəyyənləşdirilir:

• ərazisinin ölçüsünə görə
• əhalisinin sayına görə
√ milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə
• coğrafi mövqeyinə görə

244. Nəticələri dünya bazarında reallaşdırılan müəyyən istehsal fəaliyyəti növləri üzrə ölkələrin ixtisaslaşması:

√ BƏB deməkdir
• beynəlxalq inteqrasiya deməkdir
• beynəlxalq kooperasiya deməkdir
• istehsalın beynəlxalq təmərküzləşməsi deməkdir

245. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici borcları XX əsrin sonuna:

• sabit qalmışdır
√  artmışdır
• azalmışdır
• azalmağa doğru meylli idi

246. Üçüncü dünya ölkələrində sosial problemlərdən birinə aiddir:

√ iş yerlərinin çatışmaması və əhali artımının yüksək səviyyəsi
• coğrafi mövqe
• regionlar üzrə iqtisadi inkişafın bərabərliyi
• təhsilin yüksək səviyyəsi

247. ən zəif inkişaf etmiş ölkələr yerləşir:

• Şimali  Afrikada
• Orta Asiyada
√ Tropik Afrikada
• Şərqi Avropada

248. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil:



• istehsal amillərinin pisləşməsi
• daxili rəqabətin zəifləməsi
√ ölkədə güclü bank sektorunun olmaması
• daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq

249. M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil:

• fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları
√ əldə edilə bilən təbii resursların mövcudluğu
• əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi
• qlobal rəqabət strategiyasına keçilməsi

250. Konkret ölkənin ayrı-ayrı əmtəə və xidmət istehsalı üzrə ixtisaslaşması asılıdır:

• istehsalın təşkilinin qabaqjıl metodlarından istifadə edilməsindən
• beynəlxalq normativ-hüquqi norma və qaydalardan istifadə edilməsindən
√ ölkənin sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərindən
• coğrafi mövqeyindən

251. Ölkələrin BəB-də iştirakının əsas motivi:

• yeni texnologiya və biliklərin əldə edilməsi imkanı
√ iqtisadi fayda əldə etmək imkanı
• müstəqilliyin qorunmasına təminat imkanı
• ölkələr arasında təsir dairələrinin bölünməsi imkanı

252. Formalaşan qlobal dünya təsərrüfatında asılı inkişaf aşağıdakılardan hansı üçün xarakterikdir

• sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin
√ ən yoxsul dünya ölkələri

253. Proteksionizm və liberallaşdırma arasında xariji iqtisadi siyasət seçimi asılıdır:

• ölkənin coğrafi vəziyyətindən
• elmi-texniki potensialın vəziyyətindən
• təbii resursların mövcudluğundan
√ ölkədəki konkret sosial-iqtisadi vəziyyətdən

254. Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

√ kapital
•  tələb
• təklif
• rəqabət qabiliyyəti

255.

Aşağıdakı hansı variantda beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf mərhələlərinin ardıcıllığı pozulmuşdur:
1.siyasi ittifaq
 2.azad ticarət zonaları
 3.gömrük ittifaqı
 4.ümumi bazar

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

256. Aşağıdakılardan hansı müasir valyuta bazarına xas xüsusiyyətlərə
aiddir



• valyuta əməliyyatlarının unifikasiyası
• valyuta əməliyyatlarının qlobal miqyası
• spekulyativ sazişlərin geniş miqyası
√ hər biri

257. Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır:

• françayzinq  müqavilələri
• injinirinq müqavilələri
√ lisenziya müqavilələri
• forfeytinq müqavilələri

258. Aşağıda adı çəkilən hansı Avropa ölkəsi tranzitiv ölkə sayılır?

• Hollandiya
√ Macarıstan
• Belçika
• Danimarka

259. Aşağıda adı çəkilən ölkələrdən hansı Cənub-Şərqi Asiya regionuna daxil deyildir?

• Tailand
• Laos
√ Şri-Lanka
• Malayziya

260. Aşağıda adı çəkilən ölkələrdən hansı tranzitiv ölkə deyildir?

• Polşa
• Makedoniya
√ Yunanıstan
• Çexiya

261. Royalti anlayışının məğzi aşağıda göstərilən cavablardan hansına uyğun gəlir?

√ Lisenziya müqaviləsinin reallaşması zamanı alıcının satıcıya ödədiyi dövri ödəniş
• İcarə haqqının ödənilməsi
• Françayzinq xidmətinə görə ödənişlər
• Nəqliyyat xidmətinə görə ödənişlər

262. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank aktivlərinin həcminə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Sumitomo Bank
• Miruho Financial Group
• Sitigroup
• P.Morgan Chase&Co

263.  ABŞ-ın Jeneral Motors  şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?

• pərakəndə satış
• neft emalı
√ avtomobil və raket istehsalı
• energetika

264. Aşağıdakı TMK-dan hansının fəaliyyəti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

• Bayer
• Jeneral-Elektriks
√ Wail-Mart-Stores



• Sumitomo

265. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir?

• Siemens
• Bayer
√ Yunilever
• Basf

266. MDB məkanında ÜDM-si xarici borcunu ödəməyən ölkə hansıdır?

√ Qırğızıstan
• Moldova
• Özbəkistan
• Ermənistan

267. NAFTA iqtisadi inteqrasiya bloku nə vaxt yaranmışdır?

• 1990-cı ildə
• 1991-ci ildə
√ 1992-ci ildə
• 1993-ci ildə

268. Dünya mal ixracında ixracın həcminə görə 2-ci yeri tutan ölkə hansıdır?

• Yaponiya
• Böyük Britaniya
• Çin
√ ABŞ

269. Hansı ölkə ABŞ-ın əsas ticarət partnyoru kimi sayılmır?

• Kanada
√ Rusiya
• Meksika
• Böyük Britaniya

270. Hansı ad M.Porterin yaratdığı nəzəriyyənin adı ilə uyğundur?

• əmtəənin həyat silsiləsi nəzəriyyəsi
√ beynəlxalq rəqabət nəzəriyyəsi
• firmanın böyüməsi nəzəriyyəsi
• nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi

271.  Ağ Kitab  nə ilə əlaqədar qəbul edilmişdir:

• Avropa Valyuta İttifaqının yaradılması ilə
• Aİ haqqında müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə
√ Aİ ölkələrinin vahid daxili bazarının yaradılması ilə
• Aİ ölkələrinin siyasi ittifaqının yaradılması ilə

272. Müddətinə görə beynəlxalq kapital miqrasiyasının aşağıdakı forması mövcud deyil:

• çox qısa müddətli
• qısa müddətli
√ müddətsiz
• uzun müddətli

273. İdxal rüsumlarının tətbiqindən kim itirir:



√ idxal ölkəsinin istehlakçıları
• idxal ölkəsinin istehsalçıları
• gömrük tarifi tətbiq edən  ölkə
• ixrac ölkəsinin istehlakçıları

274. Adı çəkilən şəhərlərdən hansı dünyanın əsas maliyyə mərkəzlərindən sayılmır?

• London
√ Moskva
• Tokio
• Nyu-York

275. SDR-in səbətinə hansı ölkənin milli pul vahidi  daxil deyil?

• ABŞ dolları
• Avro
• Yapon ienası
√ İtalyan lirəsi

276. Bu TMK-dan hansı ABŞ-ın deyil?

• Motorola
√ Bayer
• Jeneral Elektriks
• İBM

277. BMT-nin təsnifatına görə hansı iqtisadi fəaliyyət növü xidmət bölmələrinə aid edilmir?

• Turizm və səyahət xidmətləri
• Nəqliyyat xidmətləri
• Maliyyə xidmətləri
√ Vasitəçilik xidmətləri

278. əmtəənin həyat silsiləsi konsepsiyasının müəllifi kimdir?

• V.Leontyev
• E.Xekşer
• O.Olin
√ R.Vernon

279. Dünya ölkələrinin təsnifləşdirilməsi hansı metodologiyaya əsaslanır?

• BMT-nin təsnifləşdirmə metodlarına
√ Vahid metodologiya yoxdur
• BVF-nun təsnifləşdirmə metodlarına
• Dünya Bankının təsnifləşdirmə metodlarına

280. Müasir dövrdə ÜDM-da ETTKİ-yə (elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor işləri) istiqamətlənmiş xərclərin ən çox xüsusi çəkiyə malik
olan ölkə:

• Böyük Britaniya
• Almaniya
√ ABŞ
• Fransa

281. MEROSUR-iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyildir:

• Argentina
•  Braziliya
• Paraqvay



√ Venesuela

282. Aşağıda adı çəkilən Mərkəzi Asiya ölkələrindən hansı türkdilli ölkə deyil?

• Qazaxıstan
• Özbəkistan
√  Tacikistan
• Türkmənistan

283. BMT sistemində təhsilin, elm və mədəniyyətin inkişafı məsələləri ilə məşğul olur:

• BƏT
•  BVF
√ YUNESKO
• BMTİP

284. BMTİP-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

• dünya ölkələrinə iqtisadi yardım göstərilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına yardım
√ ətraf mühitə dair proqramlar
• kadrların hazırlanmasında yardım göstərilməsi

285. BMT tərkibindəki xüsusi proqramlara aid deyil:

√ ESKATO
• BMTİP
• YUNİDO
• YUNEP

286. Valyuta məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün baza kimi 70-ci illərin ortasına qədər istifadə edilmirdi:

√ pul pariteti
• BVF tərəfindən təsbit olunan qızıl paritet
• valyutaların qızıl tutumu
• qiymətlərin rəsmi miqyası

287. Valyutası ehtiyat valyutası sayılan emitent ölkənin hansı üstünlükləri vardır:

• valyuta məhdudiyyəti tətbiq etmək lüzumunun olmaması
√ daxili iqtisadi siyasətin xarici tarazlıq məqsədinə tabe edilməsi
• valyutanın devalvasiyasına məcbur olmamaq
• valyuta revalvasiyasına məcbur olmamaq

288. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının əsas məqsədi nədən ibarətdir:

• hərbi əməkdaşlıq
• gender problemi
√ iqtisadi və sosial məsələlər üzrə əməkdaşlıq
• mədəni və humanitar sahədə əməkdaşlıq
• ölkələrin suverenliyinin təminatı

289. İşçi qüvvəsini beynəlxalq miqrasiyasının əsas səbəbi nədir?

• siyasi baxışlar
• irqi fərqlər
√ iqtisadi amillər
• ekoloji səbəblər
• dini görüşlər



290. Azad iqtisadi zona dedikdə əsasən nə başa düşülür:

• gömrük tarifləri tətbiq olunmayan ərazi
• rüsumsuz anbar zonası
• rüsumsuz ticarət zonası
√ xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad olan ayrıca götürülmüş ərazi
• müəyyən ölkənin muxtar ərazisi

291. Borc kapitalı anlayışına aid deyil:

• faktorinq
• uzunmüddətli kreditlər
√ satılan əmtəə və xidmətlərə görə ödənişlər
• ortamüddətli kreditlər
• qisamüddətli kreditlər

292. Birbaşa xarici investisiya dedikdə nə başa düşülür:

• yerli firmaya borc verilməsi
• xarici firmaya maliyyə vəsaitinin faizlə verilməsi
• yerli firmanın səhmlərinin alınması
• xarici firmanın səhmlərinin alınması
√ xaricdə öz istehsalının yaradılması

293. Kapital ixracının müasir meylləri:

• birbaşa investisiyaların azalması
• portfel investisiyalarının azalması
• portfel investisiyalarının üstün surətdə artması
• birbaşa və portfel investisiyalarının eyni səviyyədə artması
√ birbaşa investisiyaların üstün surətdə artması

294. Sahibkarlıq kapitalına aşağıdakılar aiddir:

√ birbaşa investisiyalar
• ssudalar
• fərdi investisiyalar
• fərdi kreditlər
• dövlət investisiyaları

295. İxracatın stimullaşdırılmasının əsas aləti hansıdır?

• İxracın lisenzilayaşdırılması
√ İxracın dövlət tərəfindən kreditləşdirilməsi
• İxracın birbaşa subsidiyalaşdırılması
• İxracatçılara informasiya və məsləhətlər verilməsi
• İxracın və ixrac kreditlərinin dövlət sığortası

296. əvvələr ölkəyə gətirilən və heç bir yenidən emala məruz qalmayan əmtəənin ölkədən çıxarılmasına:

• İxrac deyilir
• Tranzit deyilir
√ Təkrar ixrac deyilir
• Təkrar idxal deyilir
• İdxal deyilir

297. Azərbaycan hansı inteqrasiya qruplaşmalarının üzvüdür?

• MDB, ASEAN
• Aİ, GUAM



• GUAM, NAFTA
√ MDB, GUAM

298. Hansı ölkələr qrupu üzrə ÜDM-un tərkibində sənaye məhsulunun payı daha yüksəkdir?

• yüksək gəlir səviyyəsinə malik olan ölkələr
• inkişaf etmiş ölkələr
√ keçid iqtisadiyyatlı öləkələr
• inkişaf etməkdə olan ölkələr

299. Bir ölkənin bütün dünya ölkələrinin illik sənaye məhsullarının həcmində olan payının onun əhalisinin dünya əhalisinin tərkibində olan
payına nisbəti kimi hesablanan əmsal necə adlanır?

• əmək məhsuldarlığı;
• əmək tutumu;
√ sənayeləşmə əmsalı;
• iqtisadi artım indeksi;

300. Beynəlxalq İnkişaf və Yenidənqurma Bankının klassifikasiyası üzrə ölkələr inkişaf səviyyələrinə görə 4 qrupa bölünürlər. Düzgün
olmayan variantı tapın.

• aşağı gəlirli ölkə
• orta kəmiyyətdən aşağı gəlir səviyyəsinə malik ölkələr
• orta kəmiyyətdən yuxarı gəlir səviyyəsinə malik ölkələr
√ yüksək səviyyədən aşağı gəlir səviyyyəsinə malik ölkələr

301. İstehsalın beynəlxalq ixtisaslaşmasının hansı növləri mövcuddur?

• sahələrarası, sahədaxili, ayrı-ayrı müəssisələr üzrə ixtisaslaşma
√ sahədaxili, sahələrarası, ayrı-ayrı ölkələr üzrə ixtisaslaşma
• sahələrarası, ayrı-ayrı müəssisələr, ölkə qrupları üzrə ixtisaslaşma
• ayrı-ayrı müəssisələr, ayrı-ayrı ölkələr, ölkə qrupları üzrə ixtisaslaşma

302. İnteqrasiya prosesinin bu mərhələsi yoxdur:

• azad ticarət zonası
√ açıq iqtisadiyyat zonası
• gömrük ittifaqı
• ümumi bazar

303. Hansı variant iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarının məqsədlərinə daxil deyil?

• miqyas iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə etmək
• əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması
• ticarət siyasəti məsələlərinin həlli
√ ölkənin hərbi doktrinasına yardım

304. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının bu Komitəsi mövcud deyil:

• təbii resurslar üzrə
• qeyri-dövlət təşkilatları üzrə
√ mədəni irs üzrə
• transmilli korporasiyalar üzrə

305. BMT-nin əsas orqanı deyildir:

• Baş Assambleya
• Təhlükəsizlik Şurası
• İqtisadi və Sosial Şura
√ Beynəlxalq valyuta fondu



306. BMT-nin məqsədi deyildir:

• beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması
• millətlər arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı
√ iqtisadi problemlərin qloballaşmasına kömək
• beynəlxalq iqtisadi, ictimai, mədənivə humanitar problemlərin həlli üçün beynəlxalq əməkdaşlığın təmin edilməsi

307. Azərbaycan Respublikasının ödəniş (tədiyyə) balansında  Kapital və maliyyə hərəkətinin hesabı  hesabına daxil edilmir:

• neft bonusu
• emiqrantların transfertləri
• iqtisadiyyata investisiyalar
√ gəlirlər

308. Ölkənin ödəniş (tədiyyə) balansı özündə əks etdirmir:

• ödənilmiş əmtəə idxalı və ixracı
• faktiki olaraq həyata keçirilmiş daxilolmalar və ödənişlər
• həqiqi alınmış və ya verilmiş kreditlər və investisiyalar
√ həyata keçirilməmiş ödənişlər

309. Beynəlxalq hesabatlar balansı

√ bir ölkənin digər ölkəyə pul tələbləri və öhdəlikləri, daxil olmalar və ödənişlərinin nisbətini əks etdirən statistik hesabat
• bir firmanın digər ölkənin firmasına pul tələblərinin nisbətini əks etdirən statistik hesabat
• müxtəlif ölkə banklarının pul tələblərinin nisbətini əks etdirən statistik hesabat
• müxtəlif ölkələrin maliyyə institutlarının pul tələblərinin nisbətini əks etdirən statistik hesabat

310. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə xarici təhdidlərə aiddir:

• iqtisadiyyatın quruluşunda deformasiya
• investisiya aktivliyinin azalması
√ xarici borcun artması
• ölkədə təbəqələşmənin dərinləşməsi

311. İqtisadi təhlükəsizliyin son hədd kəmiyyətləri:

√ nəzarətdən çıxdıqda iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində arzuolunmaz meyllərin formalaşmasına gətirib çıxaran son hədd kəmiyyətləri
• nail olunduqda yüksək gəlir əldə etməyə imkan verən son hədd kəmiyyətləri
• gəlir səviyyəsini müəyyən edən son hədd kəmiyyətləri
• əmtəə idxal və ixrac səviyyəsini müəyyən edən son hədd kəmiyyətləri

312. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini müəyyən edir:

• kifayət qədər müdafiə potensialı
√ hamısı
• milli maraqların təminatı müdafiəsi
• sosial yönümlü siyasət

313.  İqtisadiyyatın açıqlığının  kəmiyyət göstəriciləri

• ixrac həcmi, idxal həcmi
• xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi
√ ixrac kvotası, xarici ticarət kvotası
• xarici ticarət saldosu

314. Hansı variant beynəlxalq iqtisadi hüququn sahəsi deyildir?

√ beynəlxalq vergi hüququ



• beynəlxalq ticarət hüququ
• beynəlxalq sənaye hüququ
• beynəlxalq gömrük hüququ

315. Sənayeləşmə əmsalı aşağıdakı nisbəti əks etdirir:

√ bütün dünya ölkələrinin sənaye məhsulu həcmində bir dövlətin payının onun dünya əhalisinin tərkibindəki payına nisbəti
• ölkə ÜDM-da sənaye məhsulunun payı
• ölkə sənaye məhsulunun həcminin kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminə nisbəti
• bütün dünya ölkələrinin sənaye məhsulu həcminin dünya ÜDM-un həcminə nisbəti

316. Müxtəlif tipli ölkələrdə sənayeləşmə prosesinin inkişaf xüsusiyyətlərini xarakterizə edən göstəricilərdən biri aşağıdakıdır:

• intensivləşmə əmsalı
•  ekstensiv
√ sənayeləşmə əmsalı
• mexanikləşdirmə əmsalı

317. Hansı variant beynəlxalqistehsal-texniki əməkdaşlığın təşkilati forması deyildir?

• sənaye əməkdaşlığı üzrə razılaşma
• birgə şirkətlər formasında firmaların birləşməsi
√ əməkdaşlıq edən firmaların fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması üçün xüsusi orqanın yaradılması
• firmalararası elmi-tədqiqat birliklərinin təşkili

318. Hansı variant elmi-texniki biliklərin beynəlxalq səviyyədə qeyri-kommersiya əsasında ötürülməsi formasıdır?

• istehsal edilmiş texnologiyaların satışı
• müəssisələrin tikintisinə birbaşa xarici investisiyalar
√ xaricdə təhsil alma, ixtisas artırma
• patentlərin satışı

319. Hansı variant kommersiya əsasında elmi-texniki biliklərin beynəlxalq səviyyədə ötürülməsi formasıdır?

• kompüter verilənlər bankı, arayış kitabçaları
√ lizinq, injinirinq
• sərgilər, konfranslar
• xaricdə təhsil alma, ixtisas artırma

320. Dünya texnologiyalar bazarının bu seqmenti mövcud deyil:

√ əmək resursları bazarı
• patent və lisenziyalar bazarı
• elmtutumlu texnoloji məhsullar bazarı
• yüksək texnologiyalar kapitalı bazarı

321. Hansı variant texnologiyalar idxalının iqtisadi məqsədəuyğunluğunu xarakterizə etmir?

• yüksək texniki səviyyə yeniliklərini əldə etmək imkanı
• ETTKİ-nə məsrəflərə qənaət etmək vasitəsi
√ əmtəə idxalını artırma vasitəsi
• xarici texnologiyalar əsasında istehsal edilən məhsul ixracının genişləndirilməsi

322. Yamayka valyuta sistemi çərçivəsində hansı valyutaya bir sıra valyutalarla yanaşı ehtiyat valyuta statusu verilmişdir:

• rus rubluna
• hind rupisinə
• kanada dollarına
√ yapon iyenasına



323. Dünya valyuta sisteminin tərkibinə aid edilmir:

• valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şəraiti
√ milli valyuta pariteti
• dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar
• valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi

324. Milli Valyuta sisteminin tərkibinə daxil deyildir:

√ ehtiyat valyutalar
• milli valyuta
• milli valyutanın dönərlilik şəraiti
• milli valyuta pariteti

325. Texnologiyaların ixracının iqtisadi məqsədəuyğunluğunu hansı variant xarakterizə etmir?

• gəlirin artırılması üsulu və əmtəə bazarı uğrunda mübarizə
• maddi formada əmtəə ixracı problemlərini azaltmaq
√ xarici ölkə üzərində nəzarəti ələ keçirmək
• xarici firma üzərində nəzarəti ələ keçirmək

326. Hansı variant dünya valyuta sisteminin elementi deyildir?

• ehtiyat valyutaları və beynəlxalqheablaşma valyuta vahidləri
√ ölkənin valyuta münasibətlərini tənzimləyən milli dövlət orqanları
• valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi
• valyuta kursu rejimlərinin reqlamentləşdirilməsi

327. Hansı variant milli valyuta sisteminin elementi deyildir?

• milli valyuta vahidi
• milli valyuta pariteti
• valyuta məhdudiyyətlərinin dövlətlərarası tənzimlənməsi
√ tədavül sferasındabeynəlxalq kredit vəsaitlərindən istifadənin tənzimlənməsi

328. Dövlət miqrasiya siyasətini hansı variant düzgün ifadə edir?

• ölkəyə cinayətkarların daxil olmasına mane olan siyasətdir
• ölkədən alimlərin getməsini tənzimləməyə yönəldilən siyasətdir
• ölkəyə işçi idxalını tənzimləməyə yönəldilən siyasətdir
√ verilən ölkədən və ya ölkəyə işçi qüvvəsinin idxal/ixracını tənzimləməyə yönəldilən

329. Emiqrasiya öz ölkəsinə hansı iqtisadi ziyan vurur? Düzgün olmayan cavabı tapın.

• əhalinin yaş quruluşunun qocalmasına gətirib çıxarır
• ümumtəhsil hazırlığına çəkilən xərc itirilir
• peşə hazırlığına çəkilən xərclər itirilir
√ daxili əmək bazarında vəziyyəti yüngülləşdirir

330. Dünya təcrübəsində təşəkkül tapmış klassifikasiyaya görə işçi qüvvəsi miqrasiyasının hansı forması mövcud deyil

• ərazi üzrə
• istiqamət üzrə
√ fiziki hazırlığa görə
• zamana görə

331. Hansı variant işçi qüvvəsinin miqrasiyasının qeyri-iqtisadi səbəblərinə aid deyil?

•  siyasi
√ milli əmək bazarının vəziyyəti



• dini
• irqi

332. Hansı variant işçi qüvvəsinin miqrasiyasının iqtisadi səbəblərinə aid deyil?

√ ailə şəraiti
• ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin müxtəlifliyi
• ayrı-ayrı ölkələrin işçi qüvvəsi ilə təminatındakı fərqlər
• əmək resurslarının kəmiyyət xarakteristikalarının milli istehsalın maddi-texniki bazasına uyğun gəlməməsi

333. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası bir proses kimi özündə əks etdirir:

• emiqrasiyanı
• immiqrasiyanı
• reemiqrasiyanı
√ Hamısı

334. Dünya kapital bazarı üçün hansı variant xarakterik deyil

• kapitalın bank kreditləri şəklində ixracı
• ortamüddətli və uzunmüddətli kreditlər
√ kapitalın beynəlxalq və alıcılıq ödəniş vasitəsi kimi ixracı
• əsas kapitalı artırmaq üçün kreditlər

335. Dünya pul bazarı üçün hansı variant xarakterik deyil?

• pul (depozit) şəklində kapital ixracı
√ geniş təkrar istehsal üçün kreditlər
• dövriyyə vəsaitlərinin artırılması üçün kreditlər
• beynəlxalq ticarətdə tədavül sferasına xidmət üçün kreditlər

336. Mülkiyyət formasına görə hərəkət edən kapitalın aşagıdakı forması mövcud deyil:

• xüsusi
√ bələdiyyə
• dövlət
• Heç biri

337. Beynəlxalq kapital miqrasiyasının klassifikasiya əlaməti mövcud deyildir:

√ müəssisənin arzusu üzrə
• mülkiyyət forması üzrə
• hərəkət müddəti üzrə
• verilmə forması üzrə

338. Hansı variant kapitalın beynəlxalq miqrasiyasının obyektiv əsası deyildir?

• ayrı-ayrı ölkələrdə kapital yığımının qeyri-bərabərliyi
• ayrı-ayrı ölkələrdə kapitalın “nisbi artıqlığı”
• dünya təsərrüfatının ayrı-ayrı həlqələrində kapitala tələb və təklifin üst-üstə düşməməsi
√ əmtəə ticarətinin inkişaf səviyyəsi

339. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin qeyri-tarif tənzimlənməsinin tədbirlərinə aiddir:

• himayəçilik, vergi sistemi
• vergi tənzimlənməsi, lisenziyalaşdırma
√ kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, embarqo, valyuta nəzarəti və s.
• gömrük tənzimlənməsi, embarqo

340. Xarici ticarət siyasəti alətləri əsas qrup şəklində birləşlər:



√ tarif məhdudiyyətləri, qeyri-tarif məhdudiyyətləri
• vergi tənzimlənməsi
• gömrük tənzimlənməsi
• embarqo

341. Dövlət xarici ticarət siyasətinin əsas formalarına aiddir:

• iqtisadiyyatın açıqlığı
√ fritrederçilik, himayəçilik, liberallaşdırma
• radikalçılıq, liberallaşdırma
• fritrederçilik, vergi güzəştləri

342. Xarici-iqtisadi subyektlər arasında qiymətlərin əmələ gəlməsi asılıdır:

√ rəqabət mühiti şəraiti, tələb və təklif arasında dinamik tarazlıq, bazarda idxalçı və ixracının nisbi davranış azadlığından
• rəqabət mühiti şəraitindən
• tələb və təklif arasında dinamik tarazlıqdan
• bazarda idxalçının nisbi davranış azadlığından

343. Beynəlxalq hesabat qiymətlərini hansı variant səciyyələndiri?

√ konkret əmtəə növlərinə ixracçı-firmanın fərdi müəyyən etdiyi qiymətlər
• dövlət tərəfindən müəyyən edilən qiymətlər
• müəyyən metodla hesablanan qiymətlər
• konkret əmtəə növlərinə idxalçı-firmanın fərdi müəyyən etdiyi qiymətlər

344. Dünya qiymətlərini hansı variant səciyyələndiri?

• inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin müəyyən etdiyi qiymətlər
• dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər
• BVF-nun müəyyən etdiyi qiymətlər
√ mühüm dünya ticarət mərkəzlərində yaranan iri idxal-ixrac əməliyyatlarının qiymətləri

345. Dünya əmtəə bazarını hansı variant səciyyələndirir?

• özünəməxsus beynəlxalq təşkilati forması olan, dayanıqlı təkrarlanan alqı-satqı əməliyyatllarının cəmi
√ beynəlxalq xammal bazarlarının cəmi
• beynəlxalq xidmət bazarlarının cəmi
• beynəlxalq valyuta bazarlarının cəmi

346. Dünya əmtəə dövriyyəsini hansı variant əks etdirir?

√ bütün dövlətlərin ixrac həcmlərinin cəmi
• bütün dövlətlərin idxal həcmlərinin cəmi
• bütün dövlətlərin ixrac kvotaları
• bütün dövlətlərin xarici ticarət dövriyyələrinin cəmi

347. Mikrosəviyyədə BİM-in subyektləri hansıdır?

• istehsal resursları və s.
• əmtəə və xidmətlər, kapital, işçi qüvvəsi və s.
√ firmalar, şirkətlər, TMK, TMB  və s.
• əmtəələr, texnologiyalar, kapital və s.

348. BİM-in obyektləri hansıdır?

• sahibkarlar birliyi, ticarət təşkilatları
• əmtəələr, texnologiya, kapital, müəssisələr
√ əmtəələr, xidmətlər, texnologiya, kapital, işçi qüvvəsi



• firmalar, şirkətlər, birjalar

349. BİM-in əsas formaları hansıdır?

• Beynəlxalq Ticarət
• Kapitalın beynəlxalq miqrasiyası
√ Hamısı
• Beynəlxalq Valyuta maliyyə və kredit mümasibətləri

350. BİM aşağıdakı münasibətlər sistemini əks etdirir:

• xarici ticarət üzrə əməkdaşlıq
√ milli təsərrüfatların qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri və qarşılıqlı asılılığı
• elmi-texniki və istehsal üzrə əməkdaşlıq
• transmilli korporasiyalar arasında əməkdaşlıq

351. BMT-nin klassifikasiyasına görə iqtisadi inkişaf səviyyəsi və təsərrüfatçılığın ictimai-iqtisadi təbiətinə görə bütün ölkələr ayrılırlar:

√ inkişaf etmiş sənaye ölkələri, inkişaf etməkdə olan ölkələr, keçid iqtisadiyyatlı ölkələr
• inkişaf etmiş sənaye ölkələri, bazar iqtisadiyyatlı ölkələr, planlı iqtisadiyyatlı ölkələr
• inkişaf etmiş sənaye ölkələri, ənənəvi iqtisadiyyatlı ölkələr, planlı iqtisadiyyatlı ölkələr
• sənaye ölkələri, aqrar-sənaye ölkələri

352. Müasir dünya təsərrüfatının quruluşunu hansı variant səciyyələndirilir?

•  müxtəlif ölkələrin milli əmtəə, xidmət, kapital bazarları
• istehsalın beynəlmiləlləşdirilməsi
√ hər üç cavab düzgündür
• ayrı-ayrı ölkə qruplarının beynəlmiləl birlikləri

353. Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həcmi daha sürətlə artır

• Emaledici sənaye sahəsi
• Yüngüı sənaye sahəsi
√ Hasiledici sənaye sahəsi
• Kənd təsərrüfatı sahəsi

354. əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir:

√ əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə
• Ancaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
• istənilən ölkədə

355. Məcmu milli gəlir kəmiyyətcə  Milli məcmu məhsuldan nə ilə fərqlənir:

• Təmiz vergilərin həcmi ilə
• Son istehlakın həcmi ilə
√ Xaricdə əldə olunan təmiz gəlirlərin səviyyəsi ilə
• Muzdlu işçilərin əmək haqqı fondunun həcmi ilə

356. Beynəlxalq Valyuta fondunun təsnifatına görə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil deyildir

• ABŞ
• Kanada
√ Meksika
• Fransa

357. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü hansı müsbət nəticələr verə bilər:



• Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə tam təminat verilər
• Azərbaycanın xarici borcları silinə bilər
• Azərbaycana daha ağır şərtlərlə kreditlər ayrıla iblər
√ Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarətində məhdudiyyətlər aradan götürülər

358. Azərbaycan Respublikası hansı beynəlxalq təşkilatın üzvü deyil:

• BMT
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

359. BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının əsas məqsədi nədən ibarətdir:

• Hərbi əməkdaşlıq
• Ölkələrin suverenliyinin təminatı
• Gender problemi
√ Iqtisadi və sosial məsələlər üzrə əməkdaşlıq

360. BMT-nin ali orqanlarına aid deyil:

• Baş məclis
• Təhlükəsizlik Şurası
√ Beynəlxlaq valyuta fondu
• Qəyyumluq Şurası

361. Müasir dövrdə valyuta kursu:

• Qızıl paritetə əsslanır
• Sikkə paritetinə əsslanır
√ valyuta paritetinə əsaslanır
• Dollara əsaslanır

362. Qanunvericiliyə görə iki valyuta arasındakı nisbətə:

• Valyuta kursu deyilir
√ Valyuta pariteti deyilir
• Valyuta kursu rejimi deyilir
• Qızıl paritet deyilir

363. Xarici valyuta ilə ifadə olunan istənilən ödəniş vasitəsi:

√ deviz adlanır
• Dövriyyə vəsaiti adlanır
• Ehtiyat valyutası adlanır
• EKYU adlanır

364. Dünya valyuta sistemi yaranmışdır:

• XVIIəsrdə
• XVIII-ci əsrin ortalarında
√ XIX-cu əsrin ortalarında
• XX-xi əsrin əvvəllərində

365. Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin sürətli inkişafını şərtləndirən əsas amil hansıdır:

• Beynəlxalq münasibətlərin mürəkkəbləşməsi
√ Dünya bazarının və dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin formalaşması
• Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı
• Coğrafi kəşflər



366. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə inteqrasiya prosesləri üçün hansı amillər xarakterik deyil:

• Praktik surətdə inteqrasiya yoxdur
• Inteqrasiya inkişafın birinci mərhləsidir
• Ölkələr arasında əməkdaşlıq inteqrasiya proseslərinin ilkin mərhələsindədir
√ Vahid iqtisadi və valyuta məkanı formalaşmışdır.

367. Aşağıda göstərilən hansı ölkə ASEAN-a daxil deyil

• Sinqapur
√ ÇXR
• İndoneziya
• Malaziya

368. Doğurdanmı dünya ticarətinin artım sürəti dünya istehsalından çoxdur?

√ Bəli
• Xeyir
• 10 dəfə çoxdur
• 10 dəfə azdır

369. Ticarət və tariflər üzrə Beynəlxalq Sazişin əvəzinə hazırda hansı beynəlxalq təşkilat fəaliyyət göstərir:

• Beynəlxlaq valyuta fondu
• Ümumdünya bankı
√ Ümumdünya ticarət təşkilatı
• Ümumdünya turizm təşkilatı

370. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodlarına hansı aiddir:

√ Kvotalaşdırma
• Aksiz vergiləri
• Gömrük rüsumları
• Əlavə dəyər vergisi

371. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin ən əsas aləti hansıdır?

√ gömrük tarifləri
• Kvotalaşdırma
• İxracın stimullaşdırılması tədbirləri
• ixracın əvəz edilməsi tədbirləri

372. Xarici ticarət dövriyyəsi:

• Bütün ixracatın həcmi deməkdir
• Humanitar göndərmələr çıxılmaqla ixracatın həcmi deməkdir
• Vergi tutlmadan daxil olan əmtəələrdən başqa bütün idxal deməkdir
√ ixrac və idxalın cəmi deməkdir

373. Bütün ölkələrih xarici ticarətinin məcmusunu əks etdirən beynəlxalq əmtəə-pul münasibətləri necə adlanır:

• Beynəlxalq bazarı
• Dünya bazarı
√ Beynəlxalq ticarət
• Ümumdünya iqtisadi məkanı xarici ticarət dövriyyəsi

374. İxrac və idxal dəyərinin fərqi:

√ Xarici ticarət balansının saldosudur



• Xarici ticarət dövriyyəsidir
• Xarici ticarət balansıdır
• Dünya tələbatının həcmidir

375. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər nəzəriyyəsində aşağıdakılar tədqiq olunmur:

√ Xarici ölkələrin iqtisadiyyatı
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin reallaşdırma mexanizmləri
• Beynəlxalq ticarətin zəruriliyi və inkişaf istiqamətləri
• Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri

376. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə aid deyil:

√ Ölkələrin milli bazarı
• Əmtəə və xidmətlərlə beynəlxalq ticarət
• Kapitalın beynəlxalq hərəkəti
• Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya

377. Hansı ölkə Avropa İttifaqının üzvü deyildir?

• Böyük Britaniya
• Kipr
• Portuqaliya
√  İsveçrə

378. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin əsas parametrləri hanslıardır?

• Güclü hərbi-sənaye kompleksi
• Qlobal milli maraqların mövcudluğu
• Güclü hakimiyyət
√ Daxili bazarın miqyası və elmi-texniki potensial

379. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına hansı struktur dəyişiklikləri baş vermişdir?

√ Xidmət sferasının sürətli inkişafı
• Maddi istehsal sferasının inkişafı
• Kənd təsərrüfatının  xüsusi çəkisinin artımı
• Heç biri

380. Beynəlxlaq əmək bölgüsünün  əsas formalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ Beynəlxlaq kooperasiya
• Detallar üzrə ixtisaslaşma
• Əməyin ümumi bölgüsü
• Əməyin fərdi bölgüsü

381. Ölkələrin beynəlxlaq əmək bölgüsündə iştirakının əsas səbəbi nədir

• Yeni texnologiya və bilikləri əldə etmək imkanı
• Ölkələr arasında tədir dairələrinin bölgüsü
√ İqtisadi inkişaf üçün əlverişli imkanların əldə edilməsi
• Xammal və enerji bazarlarının əldə edilməsi

382. Ölkə iqtisadiyyatının açıqlıq dərəcəsinin miqdar göstəricilərinə aiddir:

• Təkrar ixracın həcmi
• Məcmu milli məhsul
• Daxili məcmu mhsul
√ Xarici ticarət kvotası



383. Açıq iqtisadiyyat və azad ticarət anlayışları eynidirmi?

• Bəli
√ xeyir
• Bəlkə
• qismən

384. Hansı ölkələrdə adambaşına düşən daxili məcmu məhsulun həcmi getdikcə azalır:

• Azərbaycan
• Çexiya
• İtaliya
√ Efiopiya

385. Dünya ölkələrinin və regionların inkişaf səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi hansı istiqamətlərə əsasən qiymətləndirilmir?

• Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə əsasən
• Əmək məhsuldarlığına görə
√ Əhalinin savadına və xarici dil bilmək qabiliyyətinə görə
• Əhalinin həyat səviyyəsinə görə

386. Embarqo dedikdə idxal kvotasının faiz səviyyəsi nəyə bərabər olur.

√ sıfıra
• 50 faizə
• 75 faizə
• 90 faizə

387. ÜTT öz fəaliyyətinə na vaxtdan başlamışdır:

• 1947-ci ildən
√ 1995-ci ildən
• 1957-ci ildən
• 1985-ci ildən

388. Aşağıdakılardan biri işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının istiqamətlərinə aid deyil:

• ixtisaslı mütəxəssislərin sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən İEOÖ-ə miqrasiyası
• İEÖ çərçivəsində miqrasiya
• İEOÖ arasında işçi qüvvəsinin miqrasiyası
√ İşçi qüvvəsinin keşmis sosialist ölkələrinə miqrasiyası

389. Bu gün üçün ən yüksək inkişaf nöqtəsinə çatmış inteqrasiya birliyi hansıdır:

• MERKOSUR
• Cəənub-Şərqi Asiya Ölkələrinin Assosiasiyası
√ Aİ
• MDB

390. Aşağıdakılardan biri BMT-nin çoxtərəfli ticarət-iqtisadi beynəlxalq təşkilatları sırasına daxil deyil:

• ÜTT
• UNCTAD
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
√ Beynəlxalq Ticarət Palatası

391. Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrı-ayrı seqmentlərində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara nümunədir:

√ OPEK



• UNCTAD
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

392. Aşağıdakılardan valyutanın bazar məzənnəsinə təsir edən konyuktor amillərinə aid deyil:

• Valyuta bazarlarının fəaliyyəti
• Böhranlar, müharibələr, təbii fəlakətlər
√ valyuta məzənnəsinin dövlət tənzimlənməsi
• Siyasi və iqtisadi proqnozlar

393. R.Kouzun ideyalarından bəhrələnərək ingilis iqtisadçıları P.Bakli, M.Kesson və C.Makmanusun yaratdıqları model hansıdır:

• eklektik model
• məhsulun həyat dövrü mpdeli
• inhisarçı (unikal) üstünlüklər modeli
√ beynəlmiləl model

394. Aşağıdakılardan biri TMK-nın istehsal sferasında  meyl etdikləri əsas sahələr sırasına  daxil deyil:

√ metallurgiya sənayesi
• avtomobilqayırma sənayesi
• kimya sənayesi
• elektronika sənayesi

395. Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilənin kommersiya formalarına aid deyil:

• injinirinq xidmətləri
√ mütəxəssislərin miqrasiyası
• Idarəetmə müqavilələri
• Ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması

396. Aşağıdakılardan biri işçi qüvvəsinin miqyasının iqtisadi tənzimlənməsinə aiddir:

• profesional ixtisaslaşma
• yaş senzi
√ immiqrantların əməyindən istifadə edən sahibkarlardan vergi tutmları
• Sağlıq vəziyyəti

397. Aşağıdakılardan biri ölkənin ixracının tənzimlənməsinin maliyyə metodlarından asılı deyil:

• sürətli amortizasiya
• kreditlərin sığortası və təminatı
• vergi güzəştləri
√ texniki köməkliyin göstərilməsi

398. Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini stimullaşdıran amillərdəndir.

√ milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclənməsi
• Xarici ticarət dövriyyəsinin 40%-ə qədərinin qyri-tarif məhdudiyyətlərə məruz qalması
• Qara bazarda valyuta kursunun rəsmi kursdan 20% və daha çox kənarlaşması
•  Rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması

399. Aşağıdakılardan yalnız biri ticarət siyasətinin tarif vasitəsidir:

• vergi və yığımlar
√ gömrük rüsumları
• Subsidiyalar
• Lisenziyalaşdırma



400. İstehsalın miqyas effekti nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır:

• E.Hekşer, C.Kravis
• A.Smit, D.Rikardo
• R.Vernon, L.Uels
√ B.Olin, R.Drize

401. Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya əlaqlərinin qurulması zamanı istifadə olunan əsas metodlardan deyil:

• podrat istehsal kooperasiyası
• müqavilə qaydasında ixtisaslaşma
• müştərək istehsal
√ beynəlxalq istehsal-texniki kooperasiyalaşma

402. Aşağıdakılardan biri BəB-in inkişaf göstəriciləri sırasına aid edilmir.

• ixrac kvotası
• idxalın artım tempinin ÜDM-nin artım tempini qabqlaması əmsalı
√ istehsalın artım templəri
• Ixracın artım tempinin ÜDM-nin artım tempini qabaqlaması əmsalı

403. Aşağıdakılardan  biri dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

√ kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi
• Vahid sivilizasiya nəzəriyyəsi
• Sənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• Iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri

404. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsini müəyyənləşdirən göstəricilər qrupuna aid deyil:

• idxal kvotası
• birbaşa investisiyaların həcmi
• ölkə ixracının 3 əsas partnyor üzərində cəmləşməsi
√ ümumi işçi qüvvəsinin həcmində xaricdə işləyənlərin payı

405. Aşağıdakılardan biri BİM-in formalarından deyil:

√ beynəlxalq inhisarçılıq fəaliyyəti
• Beynəlxalq ticarət
• Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrsaiyası

406. Aşağıdakılardan biri BİM-in predmetinə daxil deyil:

• Ayrı-ayrı beynəlxalq korporasiyaların qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər sistemi
√ ölkənin təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərinin bütün formaları
• Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasındakı iqtisadi əlaqələr
• Ölkələrarası iqtisadi münasibətlər

407. Aşağıdakılardan hansı ÜTT-nin sələfidir:

• UNCTAD
• Beynəlxalq ticarət mərkəzi
√ GATT
• Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı

408. Aşağıdakılardan biri texnoloji mübadilənin qeyri-kommersiya formalarına daxil deyil:

√ idarəetmə müqavilələri
• elmi-texniki nəşrlər



• sərgilərin və yarmarkaların keçirilməsi
• mütəxəssislərin miqrasiyası

409. Aşağıdakılardan yalnız biri yeni qlobal problemlər qrupuna aiddir:

• demilitarizasiya və sülh problemi
• ekoloji problem
• insan potensialının inkişafı problemi
√ dünya okeanının öyrənilməsi və mənimsənilməsi problemləri

410. Aşağıdakılardan biri regional və regionlararası xarakterə malik beynəlxalq təşkilatlara nümunədir:

• Beynəlxalq valyuta fondu
• Ümumdünya Ticart Təşkilatı
• Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı
√ İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı

411. Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tərkib elementlərindən deyil:

• milli pul vahidi (milli valyuta)
• valyuta məhdudiyyətlərinin mövcudluğu və ya yoxluğu
• ölkənin beynəlxalq hesablaşmalarının həyata keçirilməsi qaydası
√ valyuta paritetləri və məzənnələri mexanizmi

412. Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar məzənnəsinə təsir edən struktur amillərinə aid deyil:

√ spekulyativ valyuta əməliyyatları
• valyuta məzənnəsinin dövlət tənzimlənməsi
• ayrı-ayrı ölkələrdə faiz dərəcələrinin müxtəlifliyi
• ölkənin tədiyyə balansının vəziyyəti

413. İnhisarçı (unikal) üstünlüklər modelinin müəllifi kimdir:

• C.Qelbreyt
√ S.Xaymer
• R.Vernon
• P.Bakli

414. Transmilliləşmə indeksi nədir:

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərin orta ədədidir

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində  xarici satışın payı və ümumi filialları həcmində xaricdəki
filialların sayı göstəricilərinin prta ədədidir

√ ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir.

• Ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi işçilərin həcmində xaricdə işləyənlərin sayı və ümumi filialların həcmində
xaricdəki filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir

415. Texnologiyaların ötürülməsinin əm mühüm forması hansıdır:

√ lisenziya müqavilələri
• Injinirinq müqavilələri
• Françayzinq müqavilələri
• Forfeytinq

416. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir

• birbaşa investisiyalar
√ injinirinq xidmətləri
• Borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri



• Iqtisadi kömək

417. Aşağıdakılardan biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini şərtləndirən amillərdən deyil:

• dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin üst-üstə düşməməsi.
• Yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması
• Kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu
√ rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması

418. Aşağıdakılardan biri qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli metodlarından deyil:

• dövlət alışları
• texniki maneələr
• vergi və yığımlar
√ subsidiyalar

419.  Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır:

• E.Xekşer, Q.Xaberler
• A.Smit, D.Rikardo
√ R.Vernon, C. Kravis
• M.Porter, B.Olin

420. Aşağıdakılardan yalnız biri istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşmasının əsas formalarından deyil:

√ texnoloji və ya mərhələli ixtisaslaşma
• sahələrarası ixtisaslaşma
• ayrı-ayrı müəssisələrin ixtisaslaşması
• sahədaxili ixtisaslaşma

421. Aşağıdakılardan biri ölkənin BəB-də iştirakına təsir edən amillərdən deyil:

√ Ölkənin orta ölçülü müəssisəslərinin zəif inkişafı
• Ölkənin daxili bazarının həcmi
• Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi
• Ölkənin təbii resurslarla təminatı

422. Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

• kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi
√ postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri
• mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi
• miqyas effekti nəzəriyyəsi

423. İxrac kvotasının düsturu aşağıdakılardan hansıdır:

• İK= İXRAC/MG*100%
• İK=İXRAC/XT*100%
• IK=IXRAC/ÜMM*100%
√ İK=İXRAC/ÜDM*100%

424. Aşağıdakılardan hansı makroiqtisadi səviyyədə BİM-in subyekti deyil:

• ölkələr
√ kiçik və orta müəssisələr
• Inteqrasiya birlikləri
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

425. Aşağıdaqkılardan biri BİM-in formalarından deyil.



• beynəlxalq ticarət
√ beynəlxalq əmək bölgüsü
• Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq
• Işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası

426. Aşağıdakı fikirlərdən biri BİM-in mahiyyəti ilə bağlı deyil:

• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər iqtisadi münasibətlərin ümumi sistüminin alt sistemidir
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ölkələrarası iqtisadi münasibətləri əks etdirir
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektlərinin bu və ya digər formada qarşılıqlı iqtisadi əlaqəsidir

√ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər yalnız müxtəlif ölkələr və onların təsərrüfat subyektləri arasındakı  ticarət-iqtisadi münasibətlərini
ifadə edir.

427. ÜTT-nin əsas vəzifəsi nədir:

• İEÖ üçün əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq
• Iqtisadi cəhətdən zəif olan ölkələrin xarici ticarət siyasətini formalaşdırmaq
√ ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və gömrük rüsumlarının aşağı salınması
• İEÖ-də gömrük tariflərinin yüksəldilməsi

428. Beynəlxalq Maliyyə Kooperasiyası hansı ildə yaranmışdır:

• 1994-cü ildə
• 1947-ci ildə
√ 1956-cı ildə
• 1966-cı ildə

429. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının əsas funksiyası nədən ibarətdir:

• üzv olan ölkələrə qısamüddətli kredit ayırmaqdan
• üzv olan ölkələrə uzunmüddətli kredit ayırmaqdan
• inkişaf etmiş üzv ölkələrə kredit ayrılmasından
√ inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrə kredit ayrılmasından

430. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı təşkilatı hüquqi cəhətdən necə təşkilatdır:

• Avropa ölkələrinin birləşdiyi fərdi müəssisədir
√ Səhmdar cəmiyyətidir
• Kooperativ təşkilatdır
• Sahibkarlıq ittifaqıdır

431.  Məhsulun pay bölgüsü  sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu:

• ƏDV-dir
√ Bonusdur
• Aksiz rüsumudur
• Mənfəət məhsuluna vergidir

432.  Məhsulun pay bölgüsü  sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət hüququ nəyədir:

• Bütün istehsal olunmuş məhsula
• Əldə olunan bütün gəlirə
√ Gəlirin bir hissəsinə
• Bütün satılan məhsula

433. Bizim ölkədə kim xarici sərmayəçi sayılır:

• Daimi xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları
• Səhmdar cəmiyyətlər



√ Xarici fiziki və hüquqi şəxslər
• Milli müəssisələrin xarici filialları

434. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya sayılır:

• əmək
√ sahibkarlıq fəaliyyəti obyektinə qoyulan xarici kapital
• milli kapitalın xaricdə sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakı
• idarəetmə təcrübəsi

435. Aİ haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır:

• Ağ Kitaba müvafiq olaraq
• Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq
√ Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq
• Avroatomun yaradılması müqaviləyə əsasən

436. Qərbi Avropa ölkələrində sabit valyuta zonası yaradılmışdı:

√ 90-cı illərin əvvəllərində
• 70-ci illərin sonunda
• 80-ci illərin ortasında
• 60-ci illərin ortasında

437. Avropa Kömür və Polad Birliyi hansı plan əsasında yaranmışdı:

• «Jan Manne» planı əsasında
• «Marşall» planı əsasında
√ «Şuman» planı əsasında
• Roma müqaviləsi əsasında

438.  Marşall planı  həyata keçirilmişdi:

• 1950-1960-cı illərdə
• 1951-1970-ci illərdə
√ 1945-1950-ci illərdə
• 1946-1955-ci illərdə

439.  Marşall planı  əlaqədar idi:

• Avroatomun yaranması ilə
• Ümumi bazarın yaradılması ilə
√ Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə
• Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə

440. Asiya və Amerika dövlətlərinin daxil olduğu inteqrasiya əməkdaşlığı sahəsində mövcud olan ən böyük iqtisadi təşkilat hansıdır:

• NAFTA
• İƏİT
• Aİ
√ ATES

441. XX əsrin 80-ci illərində Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının tərkibinə hansı ölkə daxil deyildi:

√ Fransa
•  İsveçrə
• İslandiya
• Lixtenşteyn

442. Avropa Birliyinin əsas orqanlarına aid deyildir:



• Avroşura
√ Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı
• Avropa İttifaqının komissiyası
• Avropa parlamenti

443. AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan şərtləri qeyd edin:

√ Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu
• İşçi qüvvəsi ilə təminat
• Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi
• İnkişaf etmiş işgüzar və sosial infrastruktur

444. Vahid Avropa Aktının qəbul edilməsindən sonra Avropa İttifaqının üzv ölkələrində inteqrasiya prosesləri aşağıdakı sahələr üzrə
güclənmişdir:

• Mədəniyyət
•  İdman
• Ailə təhlükəsizliyi
√ Makroiqtisadiyyat

445. Sənaye məqsədləri üçün iri kreditlərin verilməsi:

• Uzunmüddətli borc deməkdir
• Portfel investisiyası deməkdir
√ Layihə maliyyələşdirilməsi deməkdir
• Müəssisənin idarə edilməsində iştirak etmək deməkdir

446. 2000-ci ildə Avrozonaya hansı ölkə qatıldı?

• Niderland
• İtaliya
• Fransa
√ Yunanıstan
• portuqaliya

447. Aşağıdakılardan hansı neoklassik  nəzəriyyəyə aid deyil:

• istehsal amilləri nəzəriyyəsi
• müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi
√ beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi
• istehsal amillərinin qiymətlərinin bərabərləşdirilməsi nəzəriyyəsi
• istehsal amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi

448. Bunlardan hansı İnvestisiyaların birbaşa  idxalının səbəbləri deyil ?

• kapitala olan ehtiyac
• daxili əmtəə bazarının müdafiə səviyyəsi
• milli filialların sayı
√ daxili bazarın ölçüsünün kiçik olması
• istehsal xərcləri

449. Bunlardan hansı  birbaşa investisiyaların ixrac səbəbləri deyil?

• texnoloji liderlik
• istehsalın təmərküzləşməsi
• şirkətin ölçüsü
• reklamda olan üstünlük
√ İxtisaslı işçi qüvvəsinin olmaması



450. İstifadə edilmə xarakterinə görə kapitallar bölünürlər?

• qisamüddətli
• uzunmüddətli
√ sahibkar
• ticarət
• ortamüddətli

451. Kapital ixracının  düsturu  hansıdır?

• Kix = ĐK/UDM
• Kid = XK/UDM x 100%
√ Kix = ĐK/UDM x 100%
• Ke = XK/T(K) x 100%
• Ke = XK/T(K)

452. Bunlardan hansı Beynəlxalq ticarətin subyektləıri kimi çıxış etmir?

• dünya ölkələri
√ kicik müəssisələr
• transmilli şirkətlər
• regional inteqrasiya qrupları
• çoxmilli şirkətlər

453. Bunlardan hansı Bretton –Vuds konfransının qərarı ilə yaradıldı?

• YUNKTAD
• FAO
• ÜİMT
√ QATT
• ÜST

454. Bunlardan hansı ÜTT-lə eyni istiqamətdə xidmət göstərir

• İSESKO
• OPEK
• UNCTAD
√ GATT
• Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi

455. Hansı ölkə BVF-nun  üzvü deyil ?

• İran
• Türkiyə
• Azərbaycan
• Brazilya
√ Kuba

456. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin borc formasının hansı əməliyyatlar vasitəsilə aparılır?

• dövlət və borc kreditlərin verilməsi
• rəsmi yardımlar
• borclar üzrə ödəmələrin həyata keçirilməsi
• Banklararası depozitlər
√ Banklarası valyuta dəyişmələri

457. Xüsusi İqtisadi Zonaların ərazisində hansı güzəştlər olunur ?

• vergi güzəçtləri
• gömrük güzəştləri



• inzibati güzəştləri
√ hüquqi güzəştlər
• maliyə güzəştləri

458. Məhsul ixrac və idxalında lider olan ölkə?

• Norveç
• Almaniya
√ ABŞ
• Yaponiya
• Fransa

459. Ölkələrin təsnifgləşdirilməsi zamanı hansı təşkilatın nəticələrindən istifadə olunur?

• Sosial İnkişaf Fondu
√ Dünya Bankından
• NAFTA
• BMT
• Avropa Şurasından

460. Bunlardan hansı Avropa Şurasının nəznində yaradılmışdır?

√ Sosial İnkişaf Fondu
• Təhsil Sahəsində Tətqiqatlar və Yeniliklər Mərkəzi
• Beynəlxalq energetika Agentliyi
• Şimal Əməkdaşlıqı
• Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı

461. Avropa Şurasının fealiyyət sferasına aid deyil?

• insan haqları
• sosial iqtisadi məsələlər
• huquqi sahədə əməkdaşlıq
√ dini-etnik məsələlər
• ətraf mühit

462. ASEAN hansı ölkələr tərəfindən yaradılıb ?

• Myanma
• Kamboca
√ Filippin
• Vyetnam
• Laos

463. Regional fondlara və maliyyə təşkilatlarına aid deyil ?

• Karib İnvestisiya Fondu
• Ərəb Valyuta Fondu
• Afrika İnkişaf Fondu
√ Karib İnkişaf Bankı
• And Ehtiyyat Fondu

464. ərəb Dövlətlər Liqası neçənci ildə  yaradılıb ?

• 1942-ci il
• 1944-ci il
√ 1945-ci il
• 1943-cü il
• 1941-ci il



465. Şimal əməkdaşlıqına daxil olan ölkə?

• İsveçrə
• Kanada
• Rusiya
√ İsveç
• ABŞ

466. BMT-yə daxil deyil/?

• YUNİDO
• ÜST
• YUNESKO
• BƏT
√ İSESKO

467. BMT-nin daimi komitələrinə daxil deyil?

• Proqramlar və koordinasiya komitəsi
√ İnsan haqları komissiyası
• Əhali məntəqələri üzrə komissiya
• Hökümətlərarası təşkilatlarla danışıqlar komitəsi
• Qeyri-hökümət təşkilatlarının komitəsi

468. BMT-nin funksional komissiyalarına daxil deyil?

• Qadınların vəziyyəti üzrə komissiya
• Narkotik vasitələr üzrə komissiya
√ Əhali məntəqələriu üzrə komissiya
• Statistika Komissiyası
• sosial inkişaf komissiyası

469. Dövlətin iqtisadi təhlükəsisliyinə daxil deyil?

• hüquqi
• iqtisadi
• geosiyasi
√ elmi-mədəni
• ekoloji

470. Hansılar emiqrasiyanın mənfi cəhətləridir?

• miqrantların yığımları
√ “ Beyin axını” yüksək ixtisaslı kadrlarınxaricə axını
• Xaricdən ölkəyə daha təhsilli və ixtisaslı işçilərin qaydası
• Xaricdən valyuta köçürülmələri
• öz ölkələrinə qayıdan miqrantların özləriylə maddi dəyərlər gətirirləır

471. Miqrasiyaya təsir edən amillər hansılardı ?

• dini-etnik amillər
• siyasi-hüquqi amillər
• etnik-ailəvi amillər
• ekoloji-psixoloji amillər
√ ayrı- ayrı ölkələrin əmək resursları\

472. Reemiqrasiya nədir?

• Ökəyə xaricidən əmək qabiliyyətli əhalinin axını
• yüksək ixtisaslı kadrların miqrasiyası



• qeyri-reqal immiqrasiyası
√ daha əvvəl ölkədən emiqrasiya etmiş əhalinin yenidən qayıtması
• Ölkədən xarici vədəndaşların getməsi

473. Dünya  Bankı Qrupu hansı təşkilatla əməkdaşlıq etmir ?

• Beynəlxalq Yenidən qurma və İnkişaf Bankı
√ OPEK
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyyası
• Çoxtərəfli İnvestisiyalar üezrə zəmanət6 Agentliyi
• Beynəlxalq İnkişaf Assosiyası

474. Beynəlxalq Valyuta Fondu neşənci ildə yaradılıb?

• 1930-cu il avqustunda
• 1935-ci il sentyabrında
• 1947-ci il 1 martında
√ 1944-cü il iyulunda
• 1945-ci il 27 dekabrında

475. Valyuta məhdudiyyətlərinə aid deyil

√ milli valyuta məhdudiyyəti
• qızıl və qiymətli kağızların hərəkətinin tənzimlənməsi
• xarici valyutanın alqı-sarqısına qadağa
• gəlirin repatriasiyası
• valyuta blokadası

476. Saldodan çıxış edərək kapital idxal edən ölkələr?

√ ABŞ
• Yaponiya
• Almaniya
• İsveçrə
• Fransa

477. Kapitalın idxalınınqtisadi məqsədəuyğunluğuna aid deyil ?

• əlavə valyuta resusrslarının cəlbi
• yeni və köhnə istehsal texnologiyaların inkişaf etdirilməsi
• əlavə iş yerlərinin yaradılması
• elmi texniki potensialın genislənməsi
√ əlavə gəlirin əldə edilməsi

478. Beynəlxalq investisiyaların inkişafı hansı  hesabatlar  və təşkilatlar cərçivəsində təqdim edilir

• World trade report (UNKTAD)
• World investment report  (WTO)
• Annual report (IMF)
• Statistical yearbook (WB)
√ World investment report  (UNKTAD)

479. Portfel investisiyaları nə ilə fərqlənir

• Qısa müddətli olması və  səhm paketinə uygun idarəetmə imkanı   (1)
• (2) və (3)
√ (1) və  (2)
• Sənayenin  strateyi sahələrinə yönəlməsi (3)
• Maliyyə böhranı səraitində maraqların daha sürətli azalması (2)



480. Azərbaycanda beynəlxalq neft müqaviləsində investorlar hansı halda gömrük vergilərdən  azaddır

• Neft avadanlıqlarının idxalı
• Elm tutumlu yüksək texnologiyaların idxalı
• Heç biri
√ Hər biri
• Neft konsorsiumunun istehsal fəaliyyətinin təmin olunması üçün sənaye gurgularının və ehtiyat hissələrinin iı

481. Neft sahəsinə yönəldilən investisiyalar hansı  mügavilə əsasinda həyata keçirilir

• Azad ticarət sazişi
• Hər biri
• Svop müqavilə
• Neft tranziti müqaviləsi
√ Hasilatın pay bölgüsü

482. Kapitlın beynəlxalq hərəkətini hansı konsepsiya izah edir

• (1) və (3)
√ (1) və (2)
• Məhsulların həyat silsiləsi və firmanın yüksəlışı konsepsiyası  (1)
• Beynəlmiləlləşmə nəzəriyyəsi (2)
• Mütləq  və müqayisəlı üstünlüklər nəzəriyyəsi (3)

483. İnvestisiya iqlmini yaxşılasdira bilən amili qeyd edin

• Mülkiyyət hüquqlarının genişləndirilməsi
√ Hər biri
• ÜTT-yə daxil olma
• Gümrük rüsumlarının səviyyəsinin azaldılması
• İkiqat vergilərin ləğvi

484. Beynəlxalq birbaşa investisiyaları  hansı amil fərqləndirir

• TMK-ların rəqabət üstünlüyü
√ Hər biri
• Yeni müəssisələrin tikilməsi
• Yerli müəssisələrin rekonstruksiyası
• İdarəetmə üstünlüyü

485. Kapitalın ixracının səbəbini qeyd edin

• Beynəlxalq borcun artması
• Hec biri
• Dövlət sektorunun üstünlüyü
√ İnvestisiya regiminin liberallaşması
• Daxili bazarın inkişafı

486. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin formasına  aid olanı seçin

• Françayzing
√ Hər biri
• Yerli müəssisələrin rekonstruksiyası
• Qısa müddətli borc kapitalı
• Orta müddıtli borc kapitalı

487. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin müasir meyllərinə hansını aid etmək olar

• Yeni  miqrasiya mərkəzlərinin yaranması
• Hər biri



• BVF-nun rolunun güclənməsi
√ TMK-ların rolunun artması
• İnkisaf etmiş ölkələrlə Latın amerıkası regionu dövlətləri  arasında üstün inkişafı

488. Aciq iqtisadiyyatı hansı göstəricilərlə xarakterizə etmək olar

√ Göstərilənlərin hec biri
• Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə formaları
• Dövlət mülkiyyətinin üstünlüyü
• Dövlət investisiyalarinin üstünlüyü
• Daxili bazarın həcmi

489. İnkisaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artımın əsas mənbələri

• Elm tutumlu məhsul istehsalı
• insan kapitalı
√ xammal və resurs istehsalı
• ximət sektorunun üstün inkişafı
• bilik iqtisadiyyatı

490. İnkisaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq əmək bölüsündə mövqeyi

• Yüksək texnologiyalardan dərin asililiq (1)
• Yeni texnologiyaların ixracı (2)
√ (1) və (4)
• Xammal bazarlarından birtərəfli asılılıq (4)
• Rəqabət üstünlükləri (3)

491. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq əmək bölgüsü və  beynəlxalq mübadilənin inkişafının nəticəsi kimi əldə olunur

• Yeni əməkdaşlıq sahələri yaranır
√ Hər biri
• İstehsalın səmərələliyi artır
• Resurslara qənaət olunur
• Daha mütarəqqi texnologiyalar əldə edilir

492. Beynəlxalq əmək bölgüsü ilə ictimai əmək bölgüsünün  oxşar cəhətləri

• İxtisaslaşma  (1)
• Hec biri
√ (1), (2) və (3)
• İxtisaslaşma və mübadilə  proses kimi qarşiliqli tamamlanması (3)
• Mübadilə  (2)

493. Beynəlxalq əmək bölgüsünün formalarina  aiddir

• Beynəxlaq istehsal ixtisaslaşması
√ Hər biri
• Beynəlxalq sənaye əməkdaşlığı
• İstehsal kooperasiyası
• İstehsala qədər kooperasiya

494. Xarici ticarət kvotası necə hesablanır

• ixracın ÜDM-ə nisbəti
• idxal və ixrac dövriyyələrinin fərqi
√ Xarici ticarət dövriyyəsinin ÜDM-ə nisbəti
• idxalın həcminin  ixracin həcminə  nisbəti
• xarici borcun ÜDM-ə nisbəti



495. Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən təşkilatlara hansı uygundur

• FAO (4)
√ (1), (2) və (3)
• UNKTAD (1)
• ÜTT (2)
• UNİDO (3)

496. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkisafını sərtləndirən amillər

• xammal və texnologiya mübadiləsi (3)
• hec biri
• elmi texniki tərəqqi (1)
√ (1), (2) və (3)
• beynəlxalq istehsal kooperasiyası (2)

497. Beynəlxalq ticarət siyasətinin formalarına aiddir

• Gizli proteksionizm
√ hər biri
• azad ticarət
• sahə proteksionizmi
• kollektiv proteksionizm

498. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektinə aiddir

• Dövlətlər Birliyi
• Trans millli sirkətlər
√ bütün göstərilənlər
• Universitet tələbələri
• Beynəlxalq təşkilatlar

499. Xarici ticarət nəzəriyyələrindən hansı istehsal amillərindən yalnız birinə əsaslanır

• Mütləq üstünlüklər (1)
• Məhsulların həyat silsiləsi (5)
√ Yalnız 1 və 2 (4)
• Rəqabət üstünlükləri (3)
• Müqayisəli üstünlüklər (2)

500. Transmilliləşmə səviyyəsini xarakterizə edən göstəricini qey edin

• Xarici ticarət saldosu
• Miqrasiya saldosu
√ Transmilliləşmə indeksi
• İxtisaslaşma indeksi
• Heç biri


