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1. 2011-ci ildə Braziliyada gündəlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

• 2263000
√ 2301000
• 2078000
• 2134000

2. 2010-ci ildə Avropa İttifaqında gündəlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

√ 2263000
• 2301000
• 2078000
• 2134000

3. 2010-ci ildə Norvecdə gündəlik neft hasilatının miqdarı, barrel/gün:

• 2263000
• 2078000
√ 2134000
• 2301000

4. 2012-ci ildə Səudi ərəbistanda təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

√ 264 600 000 000
• 532 000 000 000
• 173 600 000 000
• 209 400 000 000

5. 2012-ci ildə Bəə-də təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

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

6. 2012-ci ildə Rusiyada təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

√ 60 000 000 000
• 48 080 000 000
• 30 000 000 000
• 38 500 000 000

7. 2012-ci ildə ABŞ-da təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

• 25 570 000 000
• 15 000 000 000
√ 20 680 000 000
• 26 000 000 000

8. 2013-ci ildə əljazairdə təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

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

9. 2013-ci ildə Meksikada təsdiq edilmiş neft ehtiyatları



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

10. 2013-ci ildə Hindistanda təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

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

11. 2012-ci ildə Azərbaycanda təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

• 5 337 000 000
• 5 320 000 000
√ 7 000 000 000
• 6 573 000 000

12. 2013-ci ildə Ekvadorda təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

√ 6 573 000 000
• 7 000 000 000
• 5 320 000 000
• 5 337 000 000

13. 2013-ci ildə Avropa İttifaqında təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

√ 5 337 000 000
• 6 573 000 000
• 7 000 000 000
• 5 320 000 000

14. 2013-ci ildə Norvecdə təsdiq edilmiş neft ehtiyatları

√ 5 320 000 000
• 7 000 000 000
• 5 337 000 000
• 6 573 000 000

15. 2012-ci ildə Aİ-nın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

• 856,9
• 500,3
• 1780,0
√ 2397,0

16. 2012-ci ildə ABŞ-ın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 2357,0
• 500,3
• 856,9
• 1780,0

17. 2012-ci ildə CXR-nın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll

• 856,9
• 500,3
√ 1780,0
• 2357,0



18. 2012-ci ildə Almaniyanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 1276,0
• 856,9
• 500,3
• 2357,0

19. 2012-ci ildə Yaponiyanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

• 1276,0
• 2357,0
• 856,9
√ 500,3

20. 2012-ci ildə Fransanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 658,9
• 856,9
• 1276,0
• 2357,0

21. 2012-ci ildə Böyük Britaniyanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 646,0
• 856,9
• 1276,0
• 2357,0

22. 2012-ci ildə Rusiyanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 358,1
• 856,9
• 1276,0
• 2357,0

23. 2012-ci ildə İtaliyanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 469,7
• 358,1
• 856,9
• 1276,0

24. 2012-ci ildə Türkiyənin idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 225,6
• 469,7
• 358,1
• 856,9

25. 2012-ci ildə Azərbaycanın idxal həcminin dəyəri, mlrd. Doll.

√ 10,8
• 225,6
• 469,7
• 358,1

26. 2012-ci ildə Avropa İttifaqının ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 2170,0



• 1612,0
• 792,9
• 542,5

27. 2012-ci ildə ÇXR-nın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 2021,0
• 1612,0
• 792,9
• 542,5

28. 2012-ci ildə ABŞ-ın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 1612,0
• 2021,0
• 792,9
• 542,5

29. 2012-ci ildə Rusiyanın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 542,5
• 1612,0
• 2021,0
• 792,9

30. 2012-ci ildə Almaniyanın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 567,5
• 1612,0
• 2021,0
• 792,9

31. 2012-ci ildə Türkiyənin ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 154,2
• 567,5
• 1612,0
• 2021,0

32. 2012-ci ildə Cənubi Afrikanın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 101,2
• 154,2
• 567,5
• 1612,0

33. 2012-ci ildə Azərbaycanın ixrac həcminin dəyəri, mlrd. doll.

√ 30,6
• 101,2
• 154,2
• 567,5

34. 2011-ci ildə Avropa İttifaqının Alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 15700
• 11290,0
• 4463,0
• 2380,0



35. 2011-ci ildə ABŞ-ın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 15040,0
• 11290,0
• 4463,0
• 2380,0

36. 2011-ci ildə ÇXR-ın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 11290,0
• 15040,0
• 4463,0
• 2380,0

37. 2011-ci ildə Hindistanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 4463,0
• 11290,0
• 15040,0
• 2380,0

38. 2011-ci ildə Yaponiyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 4389,0
• 11290,0
• 15040,0
• 2380,0

39. 2011-ci ildə Almaniyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 3085,0
• 4389,0
• 15040,0
• 2380,0

40. 2011-ci ildə Rusiyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 2380,0
• 3085,0
• 4389,0
• 15040,0

41. 2011-ci ildə Braziliyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 2282,0
• 3085,0
• 4389,0
• 15040,0

42. 2011-ci ildə Türkiyənin Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 1026,0
• 2282,0
• 3085,0
• 4389,0

43. 2011-ci ildə Azərbaycanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 93,0
• 149,8



• 1026,0
• 141,2

44. 2012-ci ildə Avropa İttifaqının Alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 15390,0
• 11290,0
• 4463,0
• 2380,0

45. 2012-ci ildə ABŞ-ın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 15660
• 11290,0
• 4463,0
• 2380,0

46. 2012-ci ildə ÇXR-ın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 12380
• 15040,0
• 4463,0
• 2380,0

47. 2012-ci ildə Hindistanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 4735
• 11290,0
• 15040,0
• 2380,0

48. 2012-ci ildə Yaponiyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. doll

√ 4617
• 11290,0
• 15040,0
• 2380,0

49. 2012-ci ildə Almaniyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 3194
• 4389,0
• 15040,0
• 2380,0

50. 2012-ci ildə Rusiyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 2509
• 3085,0
• 4389,0
• 15040,0

51. 2012-ci ildə Braziliyanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 2362
• 15040,0
• 4389,0
• 3085,0

52. 2012-ci ildə Türkiyənin Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll



√ 1125
• 2282,0
• 3085,0
• 4389,0

53. 2012-ci ildə Azərbaycanın Alıcılıq Qabiliyyəti Paritetinə (PPP) görə ÜDM-un dəyəri, mlrd. Doll

√ 98,16
• 149,8
• 1026,0
• 141,2

54. 2012-ci ildə Qətərdə bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 102 800
• 89 400
• 80 700
• 74 900

55. 2009-ci ildə Lixteynşteynin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 89 400
• 102 800
• 80 700
• 74 900

56. 2012-ci ildə Lixteynşteynin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 80 700
• 89 400
• 102 800
• 74 900

57. 2012-ci ildə Sinqapurun bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 60 900
• 89 400
• 102 800
• 74 900

58. 2012-ci ildə ABŞ-ın bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 49 800
• 89 400
• 102 800
• 74 900

59. 2012-ci ildə Kuveytin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 43 800
• 49 800
• 89 400
• 102 800

60. 2012-ci ildə Yaponiyanın bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 36 200
• 43 800
• 49 800



• 89 400

61. 2012-ci ildə Norvecin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 55 300
• 89 400
• 102 800
• 74 900

62. 2012-ci ildə Türkiyənin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 15 000
• 10 700
• 21 200
• 74 900

63. 2012-ci ildə Azərbaycanin bir adam başına düşən ÜDM-n dəyəri, doll

√ 10 700
• 15 000
• 21 200
• 74 900

64. Bu  ölkələrdən  hansı  daha  çox  neft  ehtiyatlarına  malikdir?

• Səudiyyə Ərəbistan, İran, İraq, BƏƏ
• İran, İraq, Küveyt, Azərbaycan
• Azərbaycan, Səudi Ərəbistan, iran
• Venesuella,İzrail,  Küveyt, İraq
√ Səudi  Ərəbistan,  BƏƏ, İzrail,  Küveyt

65. Çoxukladlı  iqtisadiyyat  nədir?

√ Bir  iqtisadi  sistemin  daxilində  müxtəlif  idarə  formaları
• İstehsal  xərclərinin  azalması  və onun rəqabət  qabiliyyətinin  kəskin  artması
• Əmək  məhsuldarlığından  asılı  olaraq  əhalinin  yaşayış  səviyyəsinin  geridə  qalması
• Vergiqoymanın  yüksəkliyi
• Bir  iqtisadi  system  daxilində  bir  idarə  forması

66. Almaniyaya  aid  ən  mühüm  qiymətləndirmələrdən   biri  kim tərəfindən  keçirilib?

• OON
• Dünya  ticarət  orqanizasiyası
√ ümumdünya  iqtisadi  forumu
• Bütün  cavablar  düzgün deyil
• Beynəlxalq  valyuta  fondu

67. Almaniyanın  şərq  torpaqlarında  əmək  məhsuldarlığı  qərblə  müqayisədə  neçə  faiz  təşkil edir?

• 40%
√ 60%
• 30%
• 20%
• 50%

68. Almaniyanın  şərq  torpaqlarına  hər  il  neçə  milyard  avro  dövlət  vəsaiti  nəql  olunur?

• 74 milyard  avro
• 62 milyard  avro
• 51 milyard  avro



• 40 milyard  avro
√ 85 milyard  avro

69. Almaniyanın  sosial  qarantiya  sisteminin  çatışmamazlıqları:

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

70. Almaniyanın  inkişafı  nə  ilə  izah  olunur?

• Beynəlxalq  əlaqələrin  inkişafı  ilə
• Sahibkarlar  üçün  şəraitin  yaranması ilə
√ İqtisadi  artımı  stimullaşdıran  yeni  sahibkarlarla  izah  olunur
• Hökumətin  dəstəyi  ilə
• Özəl  sektorun  inkişafı  ilə

71. Almaniyada  sahibkarlıq  fəaliyyətinin  zəifləməsinin  səbəbləri  hansıdır?

• Aşağı  vergilər  və  sosial  ayırmalar
• Qapalı  iqtisadiyyat
• Beynəlxalq  iqtisadi  əlaqələrin  zəif  inkişafı
• Həddən  artıq  açıq  iqtisadiyyat
√ Yüksək  vergilər  və  sosial  ayırmalar

72. Almaniyada  rəqabət  mühiti  təkcə  inhisarçılığa  qarşı  məhdudiyyətlərlə  dəstəklənmir,  həmdə  :

• vergilərin  artırılması ilə
√ Kiçik və  orta  sahibkarlığın  dəstəklənməsi ilə
• Vergilərin azaldılması ilə
• Gömrük  baryerlərinin  qoyulması ilə
• Korrupsiya  ilə  mübarizə  ilə]

73. Almaniyada  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsini  iki səbəblə  əlaqələndirilir:

√ Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsidir,  ikincisi, Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal
rəqabətdə  uduzur

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsidir,  ikincisi, Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal
rəqabətdə  qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
uduzur

74. Almaniyada  mövcud  sosial  iqtisadi  sisteminin  başqası  ilə  əvəzlənməsi  nəyə  gətirib  çıxarır?

• AFR-də  norveç  modelinin  yayılmasına
√ AFR-də  anqlo-amerikan  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  italyan  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  rusiya  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  nyapon  modelinin  yayılmasına

75. Almaniyada  kapitalın qoyulduğu  yer  və  inkişafı  necə  adlanırdı?

• İnvestişn
• Kapitalanlaqe
• İnvest - plats



√ Ştandort
• Platsdarm

76. Almaniya əmək  bazarının  zəifliyinin  əsas  səbəblərindən  biri:

• Proteksionist siyasət
• İş  birliyi
• Bazar  münasibətlərinə  hökumətin  müdaxiləsi
• İdarəçilikdə  təcrid  olunma  sistemi
√ İdarə etmədə  iştirakın  sistemi

77. Almaniya  hökuməti  hansı  üsulla  biznes  mühitinin  formalaşmasına  fəal  təsir  edir?

• Maliyyə  tənzimlənməsi  metodundan  istifadə  edir
• Antiinhisar   tənzimlənmə  metodundan  istifadə  edir
• Kiçik  sahibkarlığa  yardım  üçün  xüsusi  tədbirlərdən  istifadə  edir
• Orta  sahibkarlığa  yardım  üçün  xüsusi  tədbirlərdən  istifadə  edir
√ Bütün  cavablar  doğrudur

78. Alıcılıq  qabiliyyətinin  pariteti nədir?

• İdxal  və  ixrac arasında  nisbət
• təhsilin səviyyəsi, istehlak səbətinin tərkibi, xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi
• Dövlət  borcu  və  ÜDM  arasında  nisbət
• Xarici  ticarətin  həcmi  ilə  ölkədəki  qiymət  səviyyəsi arasında  nisbət
√ Milli  valyuta  ilə  birbaşa  xarici  investisiya  məbləği arasındakı  əlaqə

79. AB  hansı  proqramlar  vasitəsilə  Azərbaycanı  maliyələşdirir?

√ TACİS,  təmir  və  tikinti  işləri,  humanitar  yardım, ərzaq
• Təmir  və  tikinti  işləri,  humanitar  yardım, informasiya  və  telekomunikasiya proqramları
• Humanitar yardım,  mədəni  dəstək, TACİS, tikinti  işləri
• İnformasiya  və  telekomunikasiya proqramları, əsas  təşkilati  proqramlar,  ərzaq
• TACİS,  təmir  və  tikinti  işləri,  mədəni  dəstək

80.  İş  birliyi   nədir?

√ Hükumət, həmkərlar  ittifaqı  və  işəgötürənlər  arasında  milli  səviyyədə  danışıqlar  mexanizmi
• Əmək  islahatları  toplusu
• Əmək  bazarı  üzrə  beynəlxalq  saziş
• Bütün  cavablar  düzgün  deyil
• Şirkətin  işçiləri  və  menecerləri  arasında  razılaşma

81.  İnfrostruktura   milli  proqramının  reallaşdırılması  üçün  hansı  həcmdə  investisiya  tələb  olunur?

• 9 milyard $
• 7 milyard $
√ 3 milyard $
• 14 milyard $
• 5 milyard $

82. əsrin müqaviləsi  nə  vaxt  imzalanıb?

√ 1994
• 1993
• 1997
• 1999
• 1995

83. ABŞ-da ənənəvi olaraq iqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət müəssisələrinin xüsusi çəkisi yüksəkdir:



• elektrotexnika, gəmiqayırma və kənd təsərrüfatı
• maşınqayırma, telekommunikasiya və kompyuter istehsalı
• məişət texnikası, toxuculuq və cihaz sənayesi
√ hərbi sənaye kompleksi, aerokosmik sənaye
• nəqliyyat, bank və sosial sfera

84. Yaponiyanın dövlət siyasəti istiqamətlənmişdir

• xarici investisiyaların cəlb olunmasına
√ xarici kapitalların və mallar idxalının məhdudlaşdırılmasına
• beynəlxalq təşkilatların kreditlərinin cəlb olunmasına
• dövlətlərarası kreditlərin cəlb olunmasına
• beynəlxalq kreditlərin cəlb olunmasına

85. Finlandiya iqtisadiyyatının hansı sferası özünün inkişaf səviyyəsinə görə dünyada birinci yeri tutur?

• Bank
√ informasiya-kommunikasiya
• meşə təsərrüfatı
• su nəqliyyatı
• Nəqliyyat

86. Avropa ölkələrinin hansında  Ümumrifah dövləti  daha yüksək inkişaf forması almışdır?

• Norveçdə
• Almaniyada
• Hollandiyada
√ İsveçdə
• Finlandiyada

87. Avropa ölkələrinin dövlət büdcəsi üçün xarakterikdir:

√ yenidən bölgünün yüksək səviyyəsi
• kəsirin olmaması
• yüksək profisitlik
• fəal sekvestironalıq
• investisiya istiqaməti

88. Amerika dövləti özünün sosial fəaliyyətini cəmləyir:

• bütün vətəndaşların müdafiəsinə
• səhmdarların müdafiəsinə
√ əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin müdafiəsinə
• işsizlərin müdafiəsinə
• kiçik sahibkarlığın müdafiəsinə

89. ABŞ-ın fond bazarlarında  xüsusi fondların (təqaüd, investisiya, sığorta) payı nə qədərdir?

• səhmlərin dəyərinin 40%-i
√ səhmlərin dəyərinin 60%-i
• səhmlərin dəyərinin 70%-i
• səhmlərin dəyərinin 80%-i
• səhmlərin dəyərinin 50%-i

90. ABŞ-ın fond bazarında Maliyyə-Sənaye qrupunun yeritdiyi siyasət

• Diversifikasiya
• Müxtəlif fondlarla əməkdaşlıq
• Öz aralarında rəqabətin genişlənməsi



√ ABŞ-da maliyyə-sənaye qrupu mövcud deyil
• Strateji üstünlüyün genişlənməsi

91. Dünya  ölkələri  hansı  tiplərə  bölünür?

• Yükək  inkişaf  etmiş, zəif  inkişaf  etmiş,keçid  iqtisadiyyatlı
• Yükək  inkişaf  etmiş, zəif  inkişaf  etmiş,orta  inkişaf etmiş
• İnkişaf  etmiş,  geridə  qalmış,  inkişaf etməkdə  olan
√ İnkişaf etmiş, inkişaf etməkdə  olan, keçid  iqtisadiyyatlı
• İnkişaf etmiş,  zəif inkişaf etmiş,  neft  sənayeli

92. Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai təminata və  yoxsulluqla mübarizənin  çoxsaylı proqramlarının
reallaşdırmasına bütün dövlət büdcə təxsisatının neçə faizi yönəlir?

• 10-15%
• 5-10%
• 70-80%
• 2-3%
√ 30-40%

93. Hansı  ölkə  Böyük  İpək  Yolu  (TRASEKA)  və  Fiber  optik  kabel  xətti  Trans – Asiya – Avropa  (TAA)  marşrutu  üzrə  daşımalar
həyata  keçirən  lider  dövlətdir?

√ Azərbaycan
• Özbəkistan
• Russiya
• İran
• Qazaxıstan

94. İnkişaf  etmiş  ölkələr  üçün xarakterikdir:

• Aşağı  əmək  haqqı
√ Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  çox  vaxt  məzənnədən  aşağıdır
• emal  sənayesinin  yüksək  çəkisi
• elmi tədqiqatlara ayrılan xərclər əhəmiyyətsizdir.
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  artıqdır

95. Keçid  iqtisadiyyatlı  ölkələrə  xarakterikdir:

√ Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  artıqdır
• emal  sənayesinin  yüksək  çəkisi
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnə  ilə  eynidir
• Yüksək  əmək  haqqı  və  gəlirləri
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  bir  az  aşağıdır

96. MDB  çərçivəsində  iqtisadi  inkişafa  görə  liderlik  edən  dövlət  hansıdır?

√ Azərbaycan
• Özbəkistan
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Ermənistan

97. Yaponiyada istehlak tələbinin əhəmiyyətli genişlənməsi ilə nəticələnən islahatlar.

• Pul islahatı
• Vergi islahatı
• Hərbi islahat
• Ticarət islahatı
√ Aqrar islahat



98. Hansı ölkədə ÜDM-un daha çox həcmi vardır?

√ ABŞ
• Küveyt
• Banqladeş
• Almaniya
• Səudiyyə Ərəbistanı

99. Dünya Bankı açıq iqtisadiyyatın dərəcəsi üzrə ölkələri neçə qrupa ayırır?

√ 5
• 2
• 4
• 6
• 3

100. Bu ölkələrdən hansı elm tutumlu məhsulların nəhəng ixracatçısıdır?

√ ABŞ
• Gürcüstan
• Somali
• Yunanıstan
• İsveçrə

101. Birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi üzrə dünya lideri:

• Almaniya
√ ABŞ
• Rusiya
• Türkiyə
• Çin

102. Bazar iqtisadiyyatının əlamətlərinə hansılar aid deyil?

• Şəxsi mənafeyə əsaslanan
√ Dövlət planlaşdırması vasitəsilə iqtisadiyyata rəhbərliyin mərkəzləşdirilməsi
• Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan
• Təsərrüfatın inkişafının yalnız qiymət mexanizmi ilə tənzimlənməsi
• Hökumətin rolunu məhdudlaşdıran

103. bazar iqtisadiyyatı amirlikdən onunla fərqlənir ki, onda...

√ Nə istehsal etməyi istehsalçı özü qərarlaşdırır
• Əhalinin həyat səviyyəsi adambaşına düşən istehsalın həcmindən asılı olur
• Dövlət istehsal olunan bütün nemətləri bölüşdürür
• İstehsalın mühüm amili əməkdir
• Bölgü üzrə bütün müəssisələrin həllini idarəetmənin mərkəzi orqanları yerinə yetirir

104. Avtomobil istehsalı üzrə dünyada ən böyük Yapon şirkəti hansıdır?

• Lexus
• Hunday
√ Toyota
• Heç biri
• Nissan

105. Avtomobil istehsalı üzrə dünya lideri.



• Almaniya
• Yaponiya
• ABŞ
• Rusiya
√ Çin

106.  Açıq  iqtisadiyyatın sahələri qiymətləndirilə bilər.

• Kapital cəlbinin emiqrasiyavə milli istehsala xarici texnologiyanın tətbiqi göstəricilərinə əsasən.
• İşçi qüvvəsinin miqrasiyasıvəkapital qaçışının göstəricilərinə əsasən
• Elmi Tədqiqat və Təcrübi Konstruktor işlərinə ayrılan vəsaitlərə əsasən
• İstehsal amillərinin mobilliyi və istehsalın təmərküzləşməsi göstəricilərinə əsasən
√ İxrac kvotası və adambaşına düşən ixracın həcmi göstəricilərinə əsasən

107.  Açıq  iqtisadiyyat nəyi nəzərdə tutur?

• İxrac göndərişlərinin ixtisar edilməsini
√ İxtisaslaşma və kooperasiyalaşmanın dərinləşməsini
• Milli istehsalçılar arasında rəqabət zəiflənməsinə
• Əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsini
• Ticarət balansının enməsini

108. ənənəvi iqtisadiyyat sisteminin xarakterik cəhətləri hansılardır?

• Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsi
• Texnika və texnologiyanın yüksək inkişafı
√ Fərdlərin özlərinin əvvəlki birliklərinə(icmalarına) malik olmaları
• İqtisadi əlaqələrin açıqlığı
• Vahid iqtisadi mərkəzin mövcudluğu

109. Yüksək  inkişaf etmiş  ölkələrdə  ÜDM  strukturunda  hansı  sektor  üstünlük  təşkil  edir?

• Mədən  sənayesi
• Tikinti
√ Xidmət  sahəsi
• Meşə  təsərrüfatı
• Kənd  təsərrüfatıi

110. Sosial  bazar  iqtisadiyyatı  nədir?

√ Bu  açıq  sistemdir, onun  inkişafı  dayanmayıb,  birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalib  və  qalırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  olub, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalmıyıb  və  qalmırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanmıyıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalıb  və  qalırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanmıyıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  olub, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalıb  və  qalırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalmıyıb  və  qalmırda

111. Ölkəni  müəyyən  bir  qrupa  daxil  etmək  üçün  meyarlar  hansıdır?

• Ölkənin  idxalı  və  ixracı
• elmi-tədqiqat və eksperimental konstruktor işlərinin nailiyyətləri, xarici investisiyaya ayırılan vasitələrin həcmi , dövlət  borcu
• Adambaşına  düşən  illik  gəlir  səviyyəsi, məzənnə
• Təhsil  səviyyəsi,İstehlak  səbətinin  tərkibi,xarici  ticarətin  həcmi
√ Alıcılıq  qabiliyyəti  pariteti,yaşayış  səviyyəsi  və  keyfiyyəti, отраслевая структура ВВП

112. MDB  ölkələri  içərisində  rusiyadan  sonra  hansı  ölkənin  daha çox  ehtiyatları  var?



• Azərbaycan
√ Qazaxıstan
• Ukrayna
• Türkmənistan
• Özbəkistan

113. Hansı ölkənin iqtisadiyyatında planlaşdırma mövcuddur?

• ABŞ
• Kanada
√ Fransa
• Ispaniya
• Almaniya

114. Çin ixracın həcminə görə dünyada hansı yeri tutur?

√ 1
• 5
• 4
• 3
• 2

115. Bu ölkələrdən hansı elm tutumlu məhsulların nəhəng ixracatçısıdır?

√ ABŞ
• İsveçrə
• Yunanıstan
• Somali
• Gürcüstan

116.

Britaniya əməkdaşlığına hansı ölkələr daxildir?
1.Kanada
2.Yeni Zenlandiya
3.Vatikan
4.İtaliya
5.Florensiya

• 1.5.
• 3.4.
√ 1.2.
• 1.3.
• 2.4.

117. Bu  ölkələrdən  hansı  daha  çox  neft  ehtiyatlarına  malikdir?

√ Səudi  Ərəbistan,  BƏƏ, İzrail,  Küveyt
• Venesuella,İzrail,  Küveyt, İraq
• Azərbaycan, Səudi Ərəbistan, iran
• İran, İraq, Küveyt, Azərbaycan
• Səudiyyə Ərəbistan, İran, İraq, BƏƏ

118. Bu  inteqrasiya  birliklərindən  hansı Azərbaycanın  ən  mühüm  ticari  tərəfdaşı  oldu?

• AB  və  NAFTA
• QUAM  və İƏİT
• AB  və  QUAM
• QUAM  və  NAFTA
√ İƏİT  və AB

119. Azərbaycanda  hansı  mövcud   nəqliyyat  avadanlııqlarının  texniki yenidənqurmaya  və  rekonstruksiyaya  ehtiyacı  var?



√ Bakı  Dəniz  Limanı
• Dəmir  yolu  nəqliyyatı
• avtoyol nəqliyyatı
• Metropoliten
• Hava  nəqliyyatı

120. Azərbaycanda  bugün  üçün  hansı  dövlət  proqramı  realizə  olunmur?

• “Sosial  iqtisadi  inkişaf”
√ “Kiçik  sahibkarlığa  dövlət  dəstəyi”
• “Dövlət  envestisiya  proqrammı”
• Bütün  cavablar  doğrudur
• “Yoxsulluğun   azaldılması  və  iqtisadi  artım”

121. Azərbaycan  Respublikasının  hökuməti  iqtisadi  inkişafın  əsas konseptual  istiqəmətlərini razılaşdırmıyıb:

• AYİB
• Dünya bankı
√ Strateji araşdırmalar mərkəzi
• Beynəlxalq xeyriyyə fondu, Dünya bankı
• Beynəlxalq xeyriyyə fondu

122. Azərbaycan  dünyanın  bütün  ölkələri  ilə  ticarət  və  qitisadi  əlaqələrinin  genişləndirilməsi  üçün  hansı  ölkələrə  daxil  olmağa
hazirlaşır?

√ ÜTT
• ASEAN
• Avropa İttifaqı
• QUAM
• OPEK

123. Azərbaycan  beynəlxalq  investisiyanın  müdafiəsi  üzrə  hansı  ölkələr  ilə  beynəlxalq  müqavilə  bağlamıyıb?

• MDB  ölkələri  və  Yaponiya
• ABŞ  və Almaniya
√ İraq  və  Fransa
• Türkiyə  və  ingiltərə
• Pakistan  və  İran

124. Avropada  büdcə  kəsirinin  maksimum  dəyəri  necə  adlanır?

• Mastrixt  divarı
• Berlin tavanı
√ Maastrixt tavanı
• Madrid tavanı
• Mastrixt döşəməsi

125. ABŞ-da geniş yayılmışdır

√ Texnoparklar və Texnopolislər
• vergi qavanaları
• ixrac-istehsal zonaları
• elmi-sənaye şəhərləri
• Yüksək texnologiyalar zonası

126. ABŞ-da  xalq kapitalizmidir ,  ona görə ki,

• 70% ölkə əhalisi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur
√ 70% ölkə əhalisi səhmdardır
• 70% ölkə əhalisi səsvermədə iştirak edir



• 70% ölkə əhalisi orta səviyyədən yüksək gəlirə malikdir
• 70% ölkə əhalisi daşınmaz əmlaka malikdir

127. ABŞ iqtisadiyatının hansı sahələrində dövlət müəssisələrinin xüsusi çəkisi ənənəvi olaraq yüksəkdir?

• elektronika, gəmiqayırma və kənd təsərrüfatı
• maşınqayırma, telekommunikasiya və kompyuter istehsalı
• məişət texnikası, toxuculuq sənayesi və cihazqayırma
√ hərbi-sənaye kompleksi, aerokosmik sənaye, strateji cəhətdən mühüm istehsal növləri
• nəqliyyat, bank və sosial sfera

128. Milli iqtisadi sistemin açıqlığının qorunması üsulları hansıdır?

√ Inkişaf etmiş dövlət tənzimlənməsinin işləməsi
• Iqtisadiyyatda ixrac sahələrinin artması
• Sosial çevikliyin artması
• Nəhəng korporasiyalar  xarici fəaliyyətinin güclənməsi
• Bazar tənziminin güclənməsi

129. Milli iqtisadi sistemin açıqlığı nə ilə ifadə olunur?

• Ölkə sərhədlərinin açıqlığı
√ Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmanın yüksək səviyyəsi
• Əhalinin yaşayışının keyfiyyəti
• Dünya bazarında mövqeyi
• Gömrük tariflərinin tətbiq olunmaması

130. İnzibati-amirlik iqtisadi sisteminin əlamətlərinə nələr aid deyil?

• Vahid mərkəzdən bütün müəssisələrin birbaşa idarə edilməsi
• Dövlət aparatı əsasən inzibati bölüşdürmə metodlarının köməyilə təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir
√ İqtisadiyyatın liberallaşması
• Xüsusi mülkiyyətin olmaması
• Dövlət məhsulların istehsalına və bölgüsünə tam nəzarət edir

131. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminə görə birinci yeri tutur?

• Rusiya
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Çin
√ ABŞ

132.

Ölkələrin açıq iqtisadiyyatının dərəcəsi çox hallarda asılıdır:
1.Ölkənin coğrafi mövqeyindən
2.Sənayenin inkişaf səviyyəsindən
3.Təbii resurslarla təminatından
4.əhalinin sayından
5.əhalinin tədiyyə qabiliyyətli tələbindən

• 2.4.5
• 1.4.5
√ 3.4.5
• 1.3.5
• 1.2.3

133. qarışıq iqtisadiyyatda təsərrüfat subyekti kimi dövlət etməlidir:

• Yalnız xüsusi biznesi investisiyalaşdırmalı
• Vahid mərkəzdən xüsusi biznesin müəssisələrini idarə etməli
√ Xüsusi biznesin həyata keçirə bilmədiyi işləri öz üzərinə götürməli



• Yalnız xarici investisiyaları investisiyalaşdırmalı
• Xüsusi kapitalın mənfəətini məhdudlaşdırmalı

134. Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modeli çox böyük olmayan sosial istiqamətə malikdir?

• Amerika
• Alman
• Asiya
√ İsveçrə
• Yaponiya

135. Türkiyə iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri:

• Kosmos
• Kimya sənayesi
√ Turizm
• Kənd təsərrüfatı
• Gəmiqayırma

136. Yaponiyada ETTKİ-nə çəkilən xərcin həcmi və  onun dünyada tutduğu yer?

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

137. 3 güc mərkəzlərindən birini göstərin.

• Cənubi Asiya
• Avstraliya
• Latın Amerikası
√ Qərbi Avropa
• Şimali Afrika

138. Asiyanın yeni sənaye ölkəsi hansıdır?

• Monqolustan
• Çin
√ Cənubi Koreya
• Tayvan
• Yaponiya

139. Avropada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmində Fransanın tutduğu yer.

• 5-ci yer
√ 1-ci yer
• 4-cü yer
• 3-cü yer
• 10-cu yer

140. Beynəlxalq  ixtisaslaşma və kooperasiyalaşmanın səviyyəsi nədə özünü göstərir?

• Iqtisadi artım
• Təhsil səviyyəsi
√ Iqtisadi tərəqqi
• Real əmək haqqı
• Texniki tərəqqi

141. Fransanın nəhəng TMK-sını göstərin.



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

142. Fransanın ÜMM-da dövlət xərclərinin xüsusi çəkisi:

• 20,4
• 31,4
√ 51,4
• 40,5
• 28,5

143. Fransaya kapitalın əsas ixracatıları.

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

144. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin alətləri:

• Struktur siyasəti
√ Maliyyə, vergi, qiymət, kredit siyasəti
• Investisiyalar
• Ticarət-kommersiya vasitələri
• Demoqrafik amillər

145. Iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin hədləri:

√ Bazar təsərrüfatının ümumi sərhədləri ilə kifayətlənmək
• Iqtisadiyyatın strateji sahələrini tənzimləmək
• Fundamental elmləri inkişaf etdirmək
• Makroiqtisadiyyatda təkrar istehsalı fasiləsizliyi
• Iqtisadi fəaliyyətdə boşluqlar doldurmaq

146. İqtisadiyyatın son məqsədi nədir?

• Istehsal
• Səmərəlilik
√ Insan
• Inkişaf
• Məhsul

147. İstehsalın inkişaf səviyyəsinin təmərküzləşmiş ifadəsi:

• əhalinin rifah halı
• asudə vaxt
• Istehsalın nəticəsi
• Məhsul istehsalı
√ vaxta qənaət

148. Qərbi Avropa ölkələrinin xarici ticarətinin daha çox  xarakterik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, ...

√ Əsas hissəsi regiondaxili dövriyyəyə düşür
• Zəif inkişaf edib
• Əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edir



• Əsasən hasilat sənaye məhsulları istehsal edir
• İdxaldan güclü asılıdır

149. Qərbi Avropanın xarici ticarət dövriyyəsinin neçə %-ni regional ticarətin payına düşür?

• 50%
√ 70%
• 20%
• 100%
• 40%

150. Qeyri bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etməkdə olan ölkələr hansılardır?

• Braziliya, Hindistan
• Çin, Türkiyə
• Pakistan, Misir
• İran, Argentina
√ Şimali Koreya, Kuba

151. Təbii sərvətin zənginliyi ilə əlaqədar yüksək gəlir götürən ölkə:

• Konqo
• Laos
• Vyetnam
• Rusiya
√ Küveyt

152.
 əlaqədar ölkədə həyata keçirilən real istehsal səviyyəsi, potensial istehsal səviyyəsindən aşağı isə, bu ölkəni zəif inkişaf etmiş saya
bilərik.  Bu ifadədə zəif inkişafı aşağıdakılardan
hansı əlamətlərə görə təyin edə bilərik?

• Fərdi təməl ehtiyacların ödənilməsinə görə
• Beynəlxalq inkişaf fərqliliklərinə görə
√ İqtisadi resursların istifadə vəziyyətinə görə
• İctimai təməl ehtiyacların ödənilməsinə görə
• Potensial artıq anlayışına görə

153. Az inkişaf etmiş ölkələrdə aşağıdakılardan hansı kənd təsərrüfatı
seqmentinə xas deyil?

√ Məcmu investisiyada daha yüksək pay
• Məcmu məşğulluq daha yüksək pay
• Məcmu əhalidə daha yüksək pay
• Məcmu ixracatda daha yüksək pay
• Məcmu hasıladan daha yüksək pay

154. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın əsas şərtlərindən biri deyildir.

• İnvestisiyanın artması
• İxracın artması
• Adambaşına düşən milli gəlirin artması
• İstehsalın artması
√ İqtisadi quruluşun dəyişilməsi

155. Aşağıdakılardan hansı az inkişaf etmiş ölkələrin makroiqtisadi inkişafına aid  xüsusiyyətlərindən deyildir?

• Kişi başına aşağı gəlir
√ Yüksək doğum nisbəti
• Balanssız gəlir dağılımı
• Qeyri-kafi sərmayə təcrübəsi



• Aşağı həyat standartı və rifah səviyyəsi

156. İqtisadi baxımdan daha çox mal və xidmət istehsal etməklə bərabər sosial-iqtisadi quruluşun dəyişilməsi nə olaraq adlandırılır?

• texnoloji yenilənmə
√ İqtisadi inkişaf
• İqtisadi rifah
• İqtisadi böyümə
• Məhsuldarlığı artımı

157. Aşağıdakılardan hansı qərb ictimai sisteminin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərindəndir?

• Məhdud ehtiyaclar
• Risklərə qoşulma istəksizliyi
√ Normal mənfəət və gəlir anlayışı
• Qiymət dəyişmələrinə qarşı laqeydlik
• Ənənəvi dəyər mühakimələri

158. Zəif iqtisadi inkişaf səviyyəsini  şərhə çalışan iqtisadi yanaşmalardan  inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsi  aşağıdakı iktisatçılardan hansı
tərəfindən ortaya atılmışdır?

• Ceneri
• Prebiş
√ Rostov
• Nurkse
• Levis

159. Aşağıdakılardan hansı az inkişaf etmiş ölkələrin ictimai strukturlarını əks etdirən xüsusiyyətlərdən biri deyil?

• Mədəni dəyişmələrə uyğunlaşma yüksəkdir.
• Qadınların işgücünə iştirak nisbəti aşağıdır.
√ Fərdiyyətçilik duyğuları suverendir.
• Həmyerlilik bağları güclüdür.
• Geniş ailə quruluşu suverendir.

160. Aşağıdakılardan hansı az inkişaf etmiş ölkələrin demoqrafik
xüsusiyyətlərindəndir?

• Qeyri-kafi sağlamlıq şərtləri
√ Sürətli əhali artımı
• Qeyri-sağlam şəhərləşmə
• Ənənəvi cəmiyyət quruluşu
• Qeyri-kafi qidalanma

161. Aşağıdakılardan hansı az inkişaf etmiş bir ölkədə emal sənayesinin alt təbəqələrinin təməl xüsusiyyətlərindəndir?

• İstehlak mallarının qeyri-kafi böyüməsi
• İnvestisiya mallarının ümumi ixracat içərisindəki payının yüksək olması
• Ara malları emalının həddindən artıq inkişaf etmiş olması
• İstehlak malları emalının istehsal quruluşuna təsirli olmaması
√ İnvestisiyanın  zamanında və kifayət qədər inkişaf etdirilməməsi

162. Aşağıdakılardan hansı İEOÖ-də ölkələrdə kənd təsərrüfatı seqmentinin xüsusiyyətlərindən biri deyil?

• Gizli işsizliyin əhəmiyyətli ölçülərdə olması
• Istehsalın ailə içində ənənəvi olması
√ Məcmu məşğulluq içindəki payının yüksək olması
• Məcmu emal içindəki payının çox aşağı olması
• Məhsuldarlığın aşağı olması



163. Aşağıdakılardan hansı R.Rodan'ın  sənayeləşmə  adı altında irəli sürdüyü inkişaf modelində müvəffəqiyyət üçün lazımlı şərt deyildir?

• Var olandan fərqli struktur
√ Qeyri qanuni  məşğulluğun qarşısının alınması
• Xarici amillərdən faydalanma
• Xarici xüsusi sərmayə istifadəsi
• Böyük miqyaslı bir planlaşdırma

164. Aşağı Səviyyəli Balans  nəzəriyyəsinə görə, İEOÖ-də adam başına düşən gəlirdə davamlı bir artımın təmin edilməsinin şərti nədir?

√ Gəlir artım sürətinin əhali artım sürətindən yüksək olması
• Gəlir artım sürətinin mənfi olması
• Əhali artım sürətinin sıfırdan böyük olması
• Gəlir artım sürətinin əhali artım sürətinə bərabər olması
• Əhali artım sürətinin gəlir artım sürətindən yüksək olması

165. Marksist Teori'de kapitalistlərin istehsaldan aldığı mənfəətin tək qaynağı aşağıdakılardan hansıdır?

• Fəaliyyət
√ Əlavə dəyər
• Faktor sahibliyi
• Çalışqanlıq
• Məhsuldarlıq

166. İki ölkənin texnologiya səviyyəsi arasındakı fərqə ümumi olaraq nə ad verilir?

• Texnologiya seçimi
• Texnoloji inkişaf
• Texnologiya transferi
√ Texnoloji fərq
• Texnologiya sistemi

167. Rostow'un inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsinə görə, iqtisadi inkişafın başlaması üçün lazımlı dəyişmələrin ortaya çıxdığı mərhələ
aşağıdakılardan hansıdır?

√ İnkişafa hazırlıq mərhələsi
• Yetkinlik mərhələsi
• İnkişaf mərhələsi
• Kütləvi istehlak dövrü
• Ənənəvi cəmiyyət mərhələsi

168. əhalinin sürətlə artması fonunda, bunun böyük hissəsinin ənənəvi seqmentdə və aşağı həyat səviyyəsində hər hansı bir əmək haqqı ilə
razı olması fərziyyəsinə əsaslanaraq irəli sürülən nəzəriyyə aşağıdakılardan hansıdır?

• yoxsulluğun cıxılmaz çevrəsi nəzəriyyəsi
• Keçid mərhələləri nəzəriyyəsi
• Dualizm nəzəriyyəsi
√ Qeyri-məhdud əmək təklifi ilə inkişaf nəzəriyyəsi
• Sadə mərhələ nəzəriyyəsi

169. Aşağıdakı ölkələrdən hansı  Asiya pələngləri  arasında deyil?

• Tayvan
• Sinqapur
√ Vyetnam
• Hong Kong
• Cənubi Koreya

170.
Levisin  sərhədsiz əmək təklifi  kimi bilinən inkişaf nəzəriyyəsində
 Həyat səviyyəsi seqmenti  anlayışı aşağıdakı anlayışların hansının yerinə
istifadə olunur?



• şəhər seqmenti
• xidmət seqmenti
• sənaye seqmenti
• kapitalist seqmenti
√ kənd təsərrüfatı seqmenti

171. Aşağıdakılardan hansı balanslı iqtisadi inkişaf modelinin əsas şərti olaraq xarakterizə olunur.

• Planlaşdırma
• İdxal əvəzləməsi
• Xarici ticarət
√ İnfrastruktur investisiyaları
• Xarici qənaətlər

172. Azərbaycan  beynəlxalq  investisiyanın  müdafiəsi  üzrə  hansı  ölkələr  ilə  beynəlxalq  müqavilə  bağlamıyıb?

• Türkiyə  və  ingiltərə
• ABŞ  və Almaniya
• Pakistan  və  İran
• MDB  ölkələri  və  Yaponiya
√ İraq  və  Fransa

173.  İnfrostruktura   milli  proqramının  reallaşdırılması  üçün  hansı  həcmdə  investisiya  tələb  olunur?

• 14 milyard $
• 9 milyard $
• 5 milyard $
• 7 milyard $
√ 3 milyard $

174. Azərbaycanda  hansı  mövcud   nəqliyyat  avadanlııqlarının  texniki yenidənqurmaya  və  rekonstruksiyaya  ehtiyacı  var?

• Dəmir  yolu  nəqliyyatı
√ Bakı  Dəniz  Limanı
• Hava  nəqliyyatı
• avtoyol nəqliyyatı
• Metropoliten

175. TACİS  proqramına  görə  hansı  prioritet  sahələr  müəyyən  olunub?

• Maliyyə  xidmətləri, satışın  yayılması,humanitar  və  insan  resursları
• Dövlət  müəssisələrinin  yenidəntəşkili  və  özəl  sektorun  inkişafı
• Nəqliyyat,  maliyyə  xidmətləri
• Energetika,  transport
√ Bütün  variantlar  doğrudur

176. Hansı  ölkə  Böyük  İpək  Yolu  (TRASEKA)  və  Fiber  optik  kabel  xətti  Trans – Asiya – Avropa  (TAA)  marşrutu  üzrə  daşımalar
həyata  keçirən  lider  dövlətdir?

√ Azərbaycan
• İran
• Russiya
• Özbəkistan
• Qazaxıstan

177. Bu  ölkələrdən  hansı  daha  çox  neft  ehtiyatlarına  malikdir?

• Səudiyyə Ərəbistan, İran, İraq, BƏƏ
• İran, İraq, Küveyt, Azərbaycan



• Azərbaycan, Səudi Ərəbistan, iran
• Venesuella,İzrail,  Küveyt, İraq
√ Səudi  Ərəbistan,  BƏƏ, İzrail,  Küveyt

178. Azərbaycandan  nəyin  idxalı  nəticəsində  Qərblə  ticarətdə   ticarət  tərəfdaşları  kimi  bu  ölkələrin  əhəmiyyəti  artımışdır?

• Ərzaq  məhsulları
• Məişət  texnikası
• karbohidrogen xammalı
√ Neft  və  neft  məhsulları
• Neft  avadanlıqları

179. Müstəqillik  dövründə  Azərbaycan  nəyə  nail  olub?

√ Bütün  variantlar  doğrudur
• Sosial  iqtisadi  münasibətlər  sistemində  radikal  torpaq  islahatları  və  iqtisadiyyatın  liberallaşdırılmasına  yeni   şərait  yaratdı?
• Açıqlıq  artmış  və  dünya  iqtisadi  sisteminə  inteqrasiya  çoxalmışdır
• Təbii  iqtisadi  resurslardan  istifadə  üzrə  uzunmüddətli  milli  strategiya  yaradılmışdır
• Liberal  bazar  iqtisadiyyatı  mexanizmi  şəraitində  ölkənin  iqtisadi  sistemi  stabillik  əldə  edib

180. Azərbaycanda  bugün  üçün  hansı  dövlət  proqramı  realizə  olunmur?

• “Sosial  iqtisadi  inkişaf”
√ “Kiçik  sahibkarlığa  dövlət  dəstəyi”
• “Dövlət  envestisiya  proqrammı”
• Bütün  cavablar  doğrudur
• “Yoxsulluğun   azaldılması  və  iqtisadi  artım”

181. Mövcud  böhrani  aradan  qaldıran  yeganə iqtisadi  cəhətdən  cəlbedici  və  mühüm  amil nədir?

• Siyasi amil
√ Neft  faktoru
• Texniki  tərəqqi
• İnvestisiya
• Əmək  resursları

182. Azərbaycanın  neft  sənayesində  geniş  miqyaslı  xarici  investisiyaların  cəlb  edilməsi  üçün  real  imkanları  nə  yaradıb?

• “Qarabağ”  və  “Şahdəniz”  müqavilələri, Cənubi  Qafqaz  boru  kəməri
• Balaxanı – Sabunçu – Ramana, Kürdəxanı  neft  yataqlarının  reabilitasiyası
• “Əsrin  müqaviləsinin”  bağlanması, Bakı – Tbilisi – Ceyhan  boru  kəməri
√ “Əsrin  müqaviləsinin”  bağlanması, “Qarabağ”  və  “Şahdəniz”  müqavilələri
• Bakı – Tbilisi – Ceyhan  boru  kəməri, “Qarabağ”  və  “Şahdəniz”  müqavilələri

183. Bu  inteqrasiya  birliklərindən  hansı Azərbaycanın  ən  mühüm  ticari  tərəfdaşı  oldu?

• AB  və  NAFTA
• QUAM  və İƏİT
• AB  və  QUAM
• QUAM  və  NAFTA
√ İƏİT  və AB

184. AB  hansı  proqramlar  vasitəsilə  Azərbaycanı  maliyələşdirir?

√ TACİS,  təmir  və  tikinti  işləri,  humanitar  yardım, ərzaq
• Təmir  və  tikinti  işləri,  humanitar  yardım, informasiya  və  telekomunikasiya proqramları
• Humanitar yardım,  mədəni  dəstək, TACİS, tikinti  işləri
• İnformasiya  və  telekomunikasiya proqramları, əsas  təşkilati  proqramlar,  ərzaq
• TACİS,  təmir  və  tikinti  işləri,  mədəni  dəstək



185. MDB  ölkələri  içərisində  rusiyadan  sonra  hansı  ölkənin  daha çox  ehtiyatları  var?

• Özbəkistan
• Türkmənistan
√ Qazaxıstan
• Ukrayna
• Azərbaycan

186. əsrin müqaviləsi  nə  vaxt  imzalanıb?

√ 1994
• 1993
• 1997
• 1999
• 1995

187. Azərbaycanda  keçid  dövründən  bazar  iqtisadiyyatına  keçid   prosesləri  nəyə  görə çətinləşib?

• İnfilasiyaya  görə
• Resusrsların  çatışmamazlığı
• Yanlış  iqtisadi  siyasət
• Bütün  cavablar  doğrudur
√ Ölkənin  20 %-nin  hərbi müdaxilə və işğal  altında  olması

188. Azərbaycan  Respublikasının  hökuməti  iqtisadi  inkişafın  əsas konseptual  istiqəmətlərini razılaşdırmıyıb:

• AYİB
• Dünya bankı
√ Strateji araşdırmalar mərkəzi
• Beynəlxalq xeyriyyə fondu, Dünya bankı
• Beynəlxalq xeyriyyə fondu

189. Azərbaycan  dünyanın  bütün  ölkələri  ilə  ticarət  və  qitisadi  əlaqələrinin  genişləndirilməsi  üçün  hansı  ölkələrə  daxil  olmağa
hazirlaşır?

√ ÜTT
• ASEAN
• Avropa İttifaqı
• QUAM
• OPEK

190. Beynəlxalq  təşkilatlar,  sənaye  və  postsənaye  ölkələri  Azərbaycanın  iştirakı  ilə  həyata  keçirir:

• Düzgün  cavab  yoxdur
• İqtisadi  siyasətin  və  strateji  proqramların  həyata  keçirilməsi
• Yalnız  iqtisadi  siyasətin  və  strateji  proqramların  tətbiqi

√ Hərtərəfli  strateji  və  iqtisadi  siyasətinin  inkişafı, tətbiqi  və  icrası  ilə  iqtisadi  yenidənqurma  və  özəlləşdirmənin  həyata
keçirilməsi

• Yalnız  hərtərəfli  strategiyanın tətbiqi  və  icrası

191. Şahdəniz  yatağının   işlənməsində hansı  şirkətlər  iştirak  edir?

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

192. Azərbaycanın  ən  böyük  qaz  və  kondensat  yatağı   hansıdır?



• Abşeron
√ Şahdəniz
• Azəri – Çıraq – Günəşli
• Bakı – Novarasisk
• Bakı – Tbilisi  - Ceyhan

193. Azərbaycanın  ən  iri  neft  yatağı  hansıdır?

• Şahdəniz
• Qarabağ
• Abşeron
• Bakı – Supsa
√ Azəri – Çıraq – Günəşli

194. 2008- ci  ildə Azərbaycanda malların  idxalının  ümumi  dəyəri  7.2 milyard $  təşkil  edib.Bu  xarici  ticarətin  neçə  faizini  təşkil  edir?

• 15%
• 23%
• 25%
• 9%
√ 13%

195. Azərbaycanda  karbohidrogenlərin  ixracı  neçə  faiz  təşkil  edir?

• 90%
• 75%
√ 88,2 %
• 30%
• 85,5%

196. Ölkədə  iqtisadiyyatın  açıqlığının  kəmiyyət  göstəricilərinə daxildir:

• reeksportun həcmi
√ ixrac kvotası
• idxal kvotası
• ticarət dövriyyəsinin həcmi]
• Xarici  ticarət  üçün  kvotalar

197. MDB  çərçivəsində  iqtisadi  inkişafa  görə  liderlik  edən  dövlət  hansıdır?

√ Azərbaycan
• Özbəkistan
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Ermənistan

198. Anqlo –amerikan  modelindən  fərqli  olaraq  Alman  korperativ  idarəetmə modeli  nə  ilə  xarakterizə  olunur?

√ Müəyyən  sərtliklə  və  hansısa  səviyyədə  bürokratiya  ilə
• İnvestorların  azlığı  ilə
• İnnovasion  fəaliyyətlə
• Sahibkar  faktorları ilə
• İnvestorların  çoxluğu  ilə

199. Avropa  Birliyini  innovativ  inkişafda  lider  etmək  üçün  və  bununlada  dünyada  ən  yüksək  rəqabət  qabiliyyətinin  təmin  edilməsi
üçün  Lissabon  sammitində  AB  planı  nə zaman  qəbul  olunub?

• 1995
√ 2000
• 1996



• 1998
• 1997

200. Almaniyada  sahibkarlıq  fəaliyyətinin  zəifləməsinin  səbəbləri  hansıdır?

• Aşağı  vergilər  və  sosial  ayırmalar
• Həddən  artıq  açıq  iqtisadiyyat
• Beynəlxalq  iqtisadi  əlaqələrin  zəif  inkişafı
• Qapalı  iqtisadiyyat
√ Yüksək  vergilər  və  sosial  ayırmalar

201. Almaniya  hökuməti  hansı  üsulla  biznes  mühitinin  formalaşmasına  fəal  təsir  edir?

• Maliyyə  tənzimlənməsi  metodundan  istifadə  edir
• Antiinhisar   tənzimlənmə  metodundan  istifadə  edir
• Kiçik  sahibkarlığa  yardım  üçün  xüsusi  tədbirlərdən  istifadə  edir
• Orta  sahibkarlığa  yardım  üçün  xüsusi  tədbirlərdən  istifadə  edir
√ Bütün  cavablar  doğrudur

202. Almaniyanın  inkişafı  nə  ilə  izah  olunur?

• Sahibkarlar  üçün  şəraitin  yaranması ilə
• Hökumətin  dəstəyi  ilə
• Beynəlxalq  əlaqələrin  inkişafı  ilə
• Özəl  sektorun  inkişafı  ilə
√ İqtisadi  artımı  stimullaşdıran  yeni  sahibkarlarla  izah  olunur

203. Alman  sahibkarlıq  modeli  nə  ilə  xarakterizə  olunur?

• Alman  sahibkarlıq  modeli  sahibkarlıq  ruhu və  investisiya  vəzifələri  ilə xarakterizə  olunur
• Alman  sahibkarlıq  modeli  təşkilatı  fəaliyyətlə  xarakterizə  olunur
• Alman  sahibkarlıq  modeli  sosial  fəaliyyətlə  xarakterizə  olunur
√ Alman  sahibkarlıq  modeli  sosial fəaliyyətlərlə xarakterizə olunur
• Alman  sahibkarlıq  modeli  sahibkarlıq  fəaliyyəti  ilə  xarakterizə  olunur

204.  Ştandorta  nə deməkdir?

• Kapitalın yenidən  istehsalı  üçün  yenidən  investisiya  qoyulması  üçün  yer
• Kreditin  aradan  qaldırılması  üçün  yer
• İstehsalın  yenidən  qurulması  üçün  yer
√ Kapital  qoyuluşu  və  istehsalın  yerləşdirilməsi  üzrə  yer
• İstehsalın  emalı  üçün  yer

205. Almaniyada  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsini  iki səbəblə  əlaqələndirilir:

√ Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsidir,  ikincisi, Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal
rəqabətdə  uduzur

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  aşağı  düşməsidir,  ikincisi, Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal
rəqabətdə  qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
qazanır

• Birincisi,  bu  Alman  məhsullarının  rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəlməsidir,ikincisi,  Almaniya  kapital  cəlb  etməklə  qlobal  rəqabətdə
uduzur

206. Sosial  bazar  iqtisadiyyatı  nədir?

√ Bu  açıq  sistemdir, onun  inkişafı  dayanmayıb,  birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalib  və  qalırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanmıyıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  olub, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalıb  və  qalırda



• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanmıyıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalıb  və  qalırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  olub, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalmıyıb  və  qalmırda

• Bu  qapalı  sistemdir,  onun  inkişafı  dayanıb, birdəfəlik  formalaşmış  mexanizm  deyil, əksinə   iqtisadi  və  siyasi  təsirlərə  məruz
qalmıyıb  və  qalmırda

207. Almaniyada  mövcud  sosial  iqtisadi  sisteminin  başqası  ilə  əvəzlənməsi  nəyə  gətirib  çıxarır?

• AFR-də  norveç  modelinin  yayılmasına
√ AFR-də  anqlo-amerikan  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  italyan  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  rusiya  modelinin  yayılmasına
• AFR-də  nyapon  modelinin  yayılmasına

208. 2004-cü  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış  əmək  bazarının
tənzimlənməsinə  görə  Almaniya  neçənci  yerdədi?

• 17-ci
√ 60-cı
• 30-cu
• 23-cü
• 49-cu

209. 2004-cü  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış  ticarətdə  vergi
tətbiq  etməyə  görə  Almaniya  neçənci  yerdədi?

√ 58-ci
• 30-cu
• 23-cü
• 17-ci
• 49-cu

210. 2004-cü  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış  dövlət
maliyələşdirməsi  və  iqtisadi  siyasətə  görə  Almaniya  neçənci  yerdədi?

• 29-cu
• 10-cu
• 22-ci
• 8-ci
√ 34-cü

211. 2003-cü  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış dövlətlər  arası
rəqabət bacarığına  görə  Almaniya  neçənci  yerdədi?

• 15-ci
• 10-cu
√ 20-ci
• 8-ci
• 18-ci

212. 2002-ci  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış dövlətlər  arası
rəqabət bacarığına  görə  Almanıya  neçənci  yerdədi?

• 10-cu
√ 17-ci
• 12-ci
• 8-ci
• 14-cü

213. 2001-ci  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış dövlətlər arası
rəqabət bacarığına  görə  Almanıya  neçənci  yerdədi?



• 9-cu
• 10-cu
• 12-ci
• 8-ci
√ 13-cü

214. 2004-cü  ildə IMD (International Institute for Management Development) tərəfindən 60 ölkə  arasında  hesablanmış dövlətlər  arası
rəqabət bacarığına  görə  Almanıya  neçənci  yerdədi?

√ 21-ci
• 17-ci
• 14-cü
• 20-ci
• 19-cu

215. 2004 cü  ildə WEF (World Economic Forum) tərəfindən 120  ölkə  arasında  hesablanmış  yerli  iş  mühiti  üzrə  Almaniya  neçənci
yerdədi?

√ 5-ci
• 4-cü
• 3-cü
• 2-ci
• 1-ci

216. 2004 cü  ildə WEF (World Economic Forum) tərəfindən 120  ölkə  arasında  hesablanmış  iqtisadi  rəqabət  üzrə  Almaniya  neçənci
yerdədi?

• 10-cu
• 11-ci
• 12-ci
• 8-ci
√ 3-cü

217. Dünya  ölkələri  hansı  tiplərə  bölünür?

• Yükək  inkişaf  etmiş, zəif  inkişaf  etmiş,keçid  iqtisadiyyatlı
• Yükək  inkişaf  etmiş, zəif  inkişaf  etmiş,orta  inkişaf etmiş
• İnkişaf  etmiş,  geridə  qalmış,  inkişaf etməkdə  olan
√ İnkişaf etmiş, inkişaf etməkdə  olan, keçid  iqtisadiyyatlı
• İnkişaf etmiş,  zəif inkişaf etmiş,  neft  sənayeli

218. Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai təminata və  yoxsulluqla mübarizənin  çoxsaylı proqramlarının
reallaşdırmasına bütün dövlət büdcə təxsisatının neçə faizi yönəlir?

• 10-15%
• 5-10%
• 70-80%
• 2-3%
√ 30-40%

219. Çoxukladlı  iqtisadiyyat  nədir?

√ Bir  iqtisadi  sistemin  daxilində  müxtəlif  idarə  formaları
• İstehsal  xərclərinin  azalması  və onun rəqabət  qabiliyyətinin  kəskin  artması
• Əmək  məhsuldarlığından  asılı  olaraq  əhalinin  yaşayış  səviyyəsinin  geridə  qalması
• Vergiqoymanın  yüksəkliyi
• Bir  iqtisadi  system  daxilində  bir  idarə  forması

220. İsveç  modeli  nəyə  əsaslanır?



√ əhalinin ən az təmin edilmiş təbəqəsinin xeyrinə milli gəlirin yenidən paylaşdırılmasının hesabına mülk bərabərsizliyin ixtisarına
yönəldilmiş güclü sosial siyasətlə fərqlənir

• əmək məhsuldarlığının artımından asılı olaraq, əhalinin həyat səviyyəsinin geri qalmasıyla  xarakterizə olunur
• məhsulun maya dəyərinin azalmasıyla və dünya bazarında onun rəqabətə davamlılığının kəskin artmasıyla səciyyələnir
• Əmək  məhsuldarlığının  yüksək  səviyyədə  olması  və  şəxi  uğur  əldə  etməyə  diqqətin  yönəldilməsi
• ümumdünya sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi sistemində, əhalinin ənaktiv təbəqəsinin genişləndirilməsi

221. Yapon  modeli  nəyə  əsaslanır?

√ əmək məhsuldarlığının artımından asılı olaraq, əhalinin həyat səviyyəsinin geri qalmasıyla  xarakterizə olunur

• əhalinin ən az təmin edilmiş təbəqəsinin xeyrinə milli gəlirin yenidən paylaşdırılmasının hesabına mülk bərabərsizliyin ixtisarına
yönəldilmiş güclü sosial siyasətlə fərqlənir

• vergi qoymanın yüksək normasıyla səciyyələnir
• Əmək  məhsuldarlığının  yüksək  səviyyədə  olması  və  şəxi  uğur  əldə  etməyə  diqqətin  yönəldilməsi
• ümumdünya sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi sistemində, əhalinin ənaktiv təbəqəsinin genişləndirilməsi

222. Amerika modeli nəyə asaslanır?

• əmək məhsuldarlığının artımından asılı olaraq, əhalinin həyat səviyyəsinin geri qalmasıyla  xarakterizə olunur

• əhalinin ən az təmin edilmiş təbəqəsinin xeyrinə milli gəlirin yenidən paylaşdırılmasının  hesabına mülk bərabərsizliyin ixtisarına
yönəldilmiş güclü sosial siyasətlə fərqlənir

• məhsulun maya dəyərinin azalmasıyla və dünya bazarında onun rəqabətə davamlılığının kəskin artmasıyla səciyyələnir
• vergi qoymanın yüksək normasıyla səciyyələnir
√ ümumdünya sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi sistemində, əhalinin ənaktiv təbəqəsinin genişləndirilməsi

223.  Model  anlayışı :

• dünya ölkələrinin xarici ticari fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər .in sistemidir
• bu dunya ölkələri arasında ticarət sahəsində yaranan beynəlxalq münasibətlərdi
√ bu təsərrüfat, hüquqi, admnistrativ mexanizmlərlə idarə olunan, ümummilli iqtisadi           qarşılıqlı təsir sistemidir
• bu ayrı ölkələrin təcrübələrinin başqa ölkələrə kesidir
• dünya ölkələrinin münasibətlərinin sistemidir

224. İqtisadi inkişafın əsas modellərini seçin.

√ amerika, avropa, asiya, asiya- sakit okean, latın amerikası , afrika
• amerika, avropa, asiya, avstraliya, sakit okean
• qerbi- avropa, şerqi – avropa, asiya, asiya – sakit okean
• şerqi avropa, asiya, asiya – sakit okean, skandinaviya , yaponiya, çin
• qərbi avropa, latın amerikası, afrika, asiya- sakit okean

225. Nə  ilə  əlaqədar  olaraq  Almaniya   yaşlılar  ölkəsinə   çevrilir?

√ Aşağı  doğum  səviyyəsi
• Yüksək  doğum  səviyyəsi
• Ömrün qısalığı
• Yüksək  ölüm səviyyəsi
• Uzun ömürlülüyün yüksək olası

226. Avropada  büdcə  kəsirinin  maksimum  dəyəri  necə  adlanır?

• Mastrixt  divarı
• Berlin tavanı
√ Maastrixt tavanı
• Madrid tavanı
• Mastrixt döşəməsi

227. Hansı  razılaşmaya  əsasən  Avropada  büdcə  kəsirinin  maksimum  dəyəri  3% - i  ötə  bilməz?

• Berlin



• Paris
• Roma
√ Maastrixt
• London

228. Maastrixt  razılaşmasına  əsasən   büdcə  kəsirinin  maksimum  dəyəri (faizlə) neçədir?

• 4%
• 6%
• 7%
√ 3%
• 5%

229. Almaniyada  kapitalın qoyulduğu  yer  və  inkişafı  necə  adlanırdı?

• İnvestişn
• Kapitalanlaqe
• İnvest - plats
√ Ştandort
• Platsdarm

230. 2004-cü  ildə  qeydə alınmış  bazar  şərtlərinin  qəbulu  üzrə  reytinq hansı  maliyyə  orqanı  tərəfindən qəbul olunub?

√ Dünya  Bankı
• beynəlxalq  valyuta  fondu
• Beynəlxalq  yenidənqurma  və  inkişaf  bankı
• Beynəlxalq  kredit  bankı
• ÜTT

231. 2003-cü  ildə  Bundestaqda  Almaniyanın kansleri Q.Şredor  tərəfindən  təqdim olunan islahatlar poketi  necə  adlanır?

• “İslahatlar  toplusu - 2010”
√ “Günün çağırışı – 2010”
• “İslahatlar - 2010”
• “Gələcəyin islahatları”
• “İlin çağırışı- 2010”

232. Sosial bazar  iqtisadiyyatı  modeli  nə  vaxt yaranıb?

• XX  əsrin 60-cı  illəri
• XX əsrin 80-cı illəri
• XX əsrin 90-cı illəri
• XIX əsrin  40-50-ci  illəri
√ XX  əsrin 40-50-ci illəri

233. Alman modelinin prinsipi  hansıdır?

√ Elementlərin qarşılıqlı  asılılığı
• Marksizm
• Dirijizm
• Elementlərin təcrid olunması
• Totalitarizm

234. Almaniyaya  məxsus  sosial – iqtisadi  model hansıdır?

√ Sosial bazar iqtisadiyyatı
• Liberal bazar  iqtisadiyyatı
• Qarışıq  sosial  iqtisadi  modeli
• Anqlo amerikan sosial  iqtisadi modeli



• Totalitar bazar  iqtisadiyyatı

235. Yüksək  inkişaf etmiş  ölkələrdə  ÜDM  strukturunda  hansı  sektor  üstünlük  təşkil  edir?

• Mədən  sənayesi
• Kənd  təsərrüfatıi
• Meşə  təsərrüfatı
√ Xidmət  sahəsi
• Tikinti

236. İnkişaf  etmiş  ölkələr  üçün xarakterikdir:

• Aşağı  əmək  haqqı
√ Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  çox  vaxt  məzənnədən  aşağıdır
• emal  sənayesinin  yüksək  çəkisi
• elmi tədqiqatlara ayrılan xərclər əhəmiyyətsizdir.
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  artıqdır

237. 2004-cü  ildə  Dünya  Bankı tərəfindən  qeydə alınmış, bazar  şərtlərinin  qəbul edilməsi üzrə Almaniya  145  ölkə arasında  neçənci
yerdədi?

√ 24-cü
• 22-ci
• 60-cı
• 1-ci
• 20-ci

238. 2004-cü  ildə  dərc olunmuş   Dünya rəqabətqabiliyyətliliyi illiyi  göstəricilərinə uyğun olaraq  60  ölkə arasında  Almaniya  neçənci
yerdədi?

√ 21 - ci
• 1-ci
• 22 - ci
• 60-cı
• 20 - ci

239. Alman  modelində  hansı  prinsiplər  birləşdirilib?

• Marksiz  və  neoliberalizm
√ Liberalizm  və  hökumətin aktiv müdaxiləsi
• Neoklassizm və  hökumətin aktiv müdaxiləsi
• Neokeynsiant  və  marksizm
• Neokeynsiant və  liberalizm

240. Sosial bazar  iqtisadiyyatının  nəzəri  konsepsiyası  hansı  məktəbin alimləri  tərəfindən  hazırlanıb?

• “Hamburq məktəbi”
• “Marksist  məktəbi”
√ “frayburq  məktəbi”
• “Berlin  məktəbi”
• “Neokensiyan  məktəbi”

241. 2004 cü  ildə WEF (World Economic Forum) tərəfindən 120  ölkə  arasında  hesablanmış  makkroiqtisadi  mühit  üzrə  Almaniya
neçənci  yerdədi?

• 20-ci
• 22-ci
• 23-cü
• 24-cü
√ 26-cı



242. 2004 cü  ildə WEF (World Economic Forum) tərəfindən 120  ölkə  arasında  hesablanmış  texniki  inkişaf  üzrə  Almaniya  neçənci
yerdədi?

• 9-cu
√ 12-ci
• 8-ci
• 10-cu
• 7-ci

243. 2004 cü  ildə WEF (World Economic Forum) tərəfindən 120  ölkə  arasında  hesablanmış  iqtisadi  rəqabət  üzrə  makroiqtisadi indeksə
görə  Almaniya  neçənci  yerdədi?

√ 13-cü
• 9-cu
• 10-cu
• 11-ci
• 12-ci

244. Almaniyanın  şərq  torpaqlarına  hər  il  neçə  milyard  avro  dövlət  vəsaiti  nəql  olunur?

• 62 milyard  avro
• 40 milyard  avro
• 74 milyard  avro
√ 85 milyard  avro
• 51 milyard  avro

245. Almaniyanın  şərq  torpaqlarında  əmək  məhsuldarlığı  qərblə  müqayisədə  neçə  faiz  təşkil edir?

• 50%
• 30%
• 20%
√ 60%
• 40%

246. Almaniyaya  aid  ən  mühüm  qiymətləndirmələrdən biri  kim tərəfindən  keçirilib?

√ İnkişaf  üzrə  Beynəlxalq  İnstitut
• Bütün  cavablar  düzgün  deyil
• Beynəlxalq  valyuta  fondu
• OON
• Dünya  ticarət  orqanizasiyası

247. Keçid  iqtisadiyyatlı  ölkələrə  xarakterikdir:

• Yüksək  əmək  haqqı  və  gəlirləri
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnə  ilə  eynidir
• emal  sənayesinin  yüksək  çəkisi
• Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  bir  az  aşağıdır
√ Alıcılıq  qabiliyyəti  prioriteti  məzənnədən  artıqdır

248. Məzənnənin  müəyyən  edilməsi  üçün  əsas  nədir?

√ xarici ticarət əməliyyatlara görə yaranan , bu valyutaya tələbatın və təklifin nisbəti
• İxrac  və  idxalın  nisbəti
• Mərkəzi  Bank  tərəfindən  məüəyyən edilir
• Dövlət  tərəfindən  müəyyən  olunur
• Dünyəvi  qiymətləri  əsasında  müəyyən  edilir

249. Alıcılıq  qabiliyyətinin  pariteti nədir?



• İdxal  və  ixrac arasında  nisbət
√ Milli  valyuta  ilə  birbaşa  xarici  investisiya  məbləği arasındakı  əlaqə
• Xarici  ticarətin  həcmi  ilə  ölkədəki  qiymət  səviyyəsi arasında  nisbət
• Dövlət  borcu  və  ÜDM  arasında  nisbət
• təhsilin səviyyəsi, istehlak səbətinin tərkibi, xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi

250. Ölkəni  müəyyən  bir  qrupa  daxil  etmək  üçün  meyarlar  hansıdır?

• Adambaşına  düşən  illik  gəlir  səviyyəsi, məzənnə
• elmi-tədqiqat və eksperimental konstruktor işlərinin nailiyyətləri, xarici investisiyaya ayırılan vasitələrin həcmi , dövlət  borcu
• Ölkənin  idxalı  və  ixracı
√ Alıcılıq  qabiliyyəti  pariteti,yaşayış  səviyyəsi  və  keyfiyyəti
• Təhsil  səviyyəsi,İstehlak  səbətinin  tərkibi,xarici  ticarətin  həcmi

251. Almaniyaya  aid  ən  mühüm  qiymətləndirmələrdən   biri  kim tərəfindən  keçirilib?

• OON
• Bütün  cavablar  düzgün deyil
√ ümumdünya  iqtisadi  forumu
• Dünya  ticarət  orqanizasiyası
• Beynəlxalq  valyuta  fondu

252. Maizn  modeli  neyi  qeyd  edir?

• vergilərin  artırılması
• istehsalın  şaxələndirilməsi
• İşsizliyin  aradan  qaldırılması
• İş  yerlərinin  artırılması
√ Aşağı  əmək  haqqı  alanlara  sosial  ödəmələrin  kompensasiyası

253. Almaniyanın  sosial  qarantiya  sisteminin  çatışmamazlıqları:

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

254. Almaniya əmək  bazarının  zəifliyinin  əsas  səbəblərindən  biri:

• İdarəçilikdə  təcrid  olunma  sistemi
• Proteksionist siyasət
√ İdarə etmədə  iştirakın  sistemi
• İş  birliyi
• Bazar  münasibətlərinə  hökumətin  müdaxiləsi

255.  İş  birliyi   nədir?

• Əmək  islahatları  toplusu
• Əmək  bazarı  üzrə  beynəlxalq  saziş
√ Hükumət, həmkərlar  ittifaqı  və  işəgötürənlər  arasında  milli  səviyyədə  danışıqlar  mexanizmi
• Bütün  cavablar  düzgün  deyil
• Şirkətin  işçiləri  və  menecerləri  arasında  razılaşma

256. Alman   - yapon modelinin  ( mərkəzi bank )  prinsipi:

• Bütün cavablar  düzgün  deyil
√ Bank  kreditləri  vasitəsilə  güzəştli  maliyələşdirmə
• Beynəlxalaq  təşkilatlar  vasitəsilə  güzəştli maliyələşdirmə



• Banklar  vasitəsilə   güzəştli  maliyələşdirmə
• Fond  birjası  vasitəsilə  güzəştli  maliyələşdirmə

257. Anqlo – amerikan  ( mərkəzi bazar )   modelinin  prinsipi:

• Banklar  vasitəsilə   güzəştli  maliyələşdirmə
√ Fond  birjası  vasitəsilə  güzəştli  maliyələşdirmə
• Bütün cavablar  düzgün  deyil
• beynəlxalaq  təşkilatlar  vasitəsilə  güzəştli maliyələşdirmə
• Bank  kreditləri  vasitəsilə  güzəştli  maliyələşdirmə

258. Almaniyada  rəqabət  mühiti  təkcə  inhisarçılığa  qarşı  məhdudiyyətlərlə  dəstəklənmir,  həmdə  :

• vergilərin  artırılması ilə
• Gömrük  baryerlərinin  qoyulması ilə
• Vergilərin azaldılması ilə
√ Kiçik və  orta  sahibkarlığın  dəstəklənməsi ilə
• Korrupsiya  ilə  mübarizə  ilə]

259.  Günün çağırışı – 2010  reformuna əsasən,  sənət müəssisələrinin növlərinin sayı:

• 2 dəfə artıb
• 2  dəfədən də çox artıb
• Bütün cavablar  səhvdi
• Dəyişilmiyib
√ 2 dəfədən çox azalıb

260.  BP ekspertlərinin təqdimatı üzrə hansı ildə Azərbaycanda xarici şirkətlərin investisiya fəaliyyətinin qanun layihəsi yenidən tərtib
edilmişdir?

• 2003-cü ildə
• 2004-cü ildə
√ 2005-ci ildə
• 2007-ci ildə
• 2006-cı ildə

261. ənənəvi iqtisadiyyat sisteminin xarakterik cəhətləri hansılardır?

• Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsi
• İqtisadi əlaqələrin açıqlığı
√ Fərdlərin özlərinin əvvəlki birliklərinə(icmalarına) malik olmaları
• Texnika və texnologiyanın yüksək inkişafı
• Vahid iqtisadi mərkəzin mövcudluğu

262. hansı iqtisadiyyatda iqtisadi problemlərin bir hissəsi bazarla, digər hissəsi isə hökumətlə həll edilir.

• Totalitar
• Quldarlıq
√ Qarışıq
• Avtoritar
• Ənənəvi

263. Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan hansı iqtisadi sistemdə təsərrüfatın inkişafı tamamilə qiymət mexanizmi ilə tənzimlənir:

√ Bazar
• Anarxiya
• Feodal
• Ənənəvi
• İnzibati-amirlik



264. Bazar iqtisadiyyatının əlamətlərinə hansılar aid deyil?

• Şəxsi mənafeyə əsaslanan
√ Dövlət planlaşdırması vasitəsilə iqtisadiyyata rəhbərliyin mərkəzləşdirilməsi
• Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan
• Təsərrüfatın inkişafının yalnız qiymət mexanizmi ilə tənzimlənməsi
• Hökumətin rolunu məhdudlaşdıran

265. İnzibati-amirlik iqtisadi sisteminin əlamətlərinə nələr aid deyil?

• Vahid mərkəzdən bütün müəssisələrin birbaşa idarə edilməsi
• Dövlət aparatı əsasən inzibati bölüşdürmə metodlarının köməyilə təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir
√ İqtisadiyyatın liberallaşması
• Xüsusi mülkiyyətin olmaması
• Dövlət məhsulların istehsalına və bölgüsünə tam nəzarət edir

266. qarışıq iqtisadiyyatda təsərrüfat subyekti kimi dövlət etməlidir:

• Yalnız xüsusi biznesi investisiyalaşdırmalı
• Vahid mərkəzdən xüsusi biznesin müəssisələrini idarə etməli
√ Xüsusi biznesin həyata keçirə bilmədiyi işləri öz üzərinə götürməli
• Yalnız xarici investisiyaları investisiyalaşdırmalı
• Xüsusi kapitalın mənfəətini məhdudlaşdırmalı

267. bazar iqtisadiyyatı amirlikdən onunla fərqlənir ki, onda...

√ Nə istehsal etməyi istehsalçı özü qərarlaşdırır
• Əhalinin həyat səviyyəsi adambaşına düşən istehsalın həcmindən asılı olur
• Dövlət istehsal olunan bütün nemətləri bölüşdürür
• İstehsalın mühüm amili əməkdir
• Bölgü üzrə bütün müəssisələrin həllini idarəetmənin mərkəzi orqanları yerinə yetirir

268. İqtisadi sistemlərin dörd tipi:

√ Ənənəvi, bazar, mərkəzləşdirilmiş, qarışıq
• Quldarlıq, feodal, kapitalist, kommunist
• İnkişaf edən, inkişaf etmiş, durğunlaşan, çürüyən
• Quldarlıq, feodal, demokratik, anarxiya
• Demokratik, anarxiya, avtoritar, totalitar

269. İstehsal resurslarının təcrübi istifadəsini ənənələrlə, adətlərlə müəyyən edən iqtisadi sistem.

• Bazar
• Amirlik
• Demokratik
• Feodal
√ Ənənəvi

270. Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modeli çox böyük olmayan sosial istiqamətə malikdir?

• Alman
• Yaponiya
√ İsveçrə
• Asiya
• Amerika

271.  Açıq  iqtisadiyyatın sahələri qiymətləndirilə bilər.



• İşçi qüvvəsinin miqrasiyasıvəkapital qaçışının göstəricilərinə əsasən
√ İxrac kvotası və adambaşına düşən ixracın həcmi göstəricilərinə əsasən
• İstehsal amillərinin mobilliyi və istehsalın təmərküzləşməsi göstəricilərinə əsasən
• Elmi Tədqiqat və Təcrübi Konstruktor işlərinə ayrılan vəsaitlərə əsasən
• Kapital cəlbinin emiqrasiyavə milli istehsala xarici texnologiyanın tətbiqi göstəricilərinə əsasən.

272.  Açıq  iqtisadiyyat nəyi nəzərdə tutur?

• Milli istehsalçılar arasında rəqabət zəiflənməsinə
√ İxtisaslaşma və kooperasiyalaşmanın dərinləşməsini
• İxrac göndərişlərinin ixtisar edilməsini
• Əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsini
• Ticarət balansının enməsini

273. İnkişafın Amerika modelinə nələr aid deyil?

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin hərtərəfli həvəsləndirilməsi sisteminin qurulmasına
√ Sosial bərabərlik məsələsinin qoyulmasına
• Az təminatlı qrupa əlverişli həyat səviyyəsinin yaradılmasına
• Sahibkarlığın həvəsləndirilməsinə
• Əmək məhsuldarlığının yüksək səviyyəsinə əsaslanmaqla

274.

Aşağıda adlandırılanlar hansı modelə aid edilir?
1.Ölkələnin sabit iqtisadi inkişafına nail olan olmağa əsaslanan
2.fəal sosial siyasətin hazırlanmasına
3.Orta və kiçik sahibkarlığın inkişafına

• Amerika
• Yapon
• İsveçrə
• Asiya
√ Alman

275. İsveçrə modeli üçün nə xarakterikdir?

• Əmək məhsuldarlığının artımından əhalinin həyat səviyyəsinin geri qalmasıxarakterizə olunur.
√ Əhalinin az təminatlı təbəqəsinin xeyrinə milli gəlirin yenidən bölüşdürülməsi hesabına əmlak qeyri-bərabərliyinin ixtisarı
• Orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı
• Sahibkarlığın həvəsləndirilməsi
• Yüksək həyat səviyyəsinin təminatı funksiyasının xüsusi müəssisələrin üzərinə düşməsi

276.

Şərqi Asiyanın hansı 2 ölkəsi Yaponiyanın dünya bazarında mövqeyinin möhkəmlənməsindən sonra onun iqtisadi siyasətini
ümumiləşdirdi və istifadə etdi:
1. Çin
2. Koreya Respublikası
3. KXDR
4. Tayvan
5. Vyetnam

• 1,3
• 2,3
• 1,2
• 1,4
√ 2,4

277.

Yapon möcüzəsinin başlıca iqtisadi hərəkətverici qüvvəsi:
1. Daxili istehlakın artımı
2. Böyük miqdarda malların ixracı
3. Aparıcı texnologiyaların ixracı
4. Kapital qoyuluşunun artımı
5. amerikanın iqtisadi köməyi

• 2,3
• 1,5



• 4,5
• 2,4
√ 1,4

278.

Müharibədən sonrakı vaxtda Yaponiya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələlərinin ardıcıllığı
1. islahatların həyata keçirilməsi
2. 90-cı illərin böhranı və ondan növbəti çıxış
3. bərpa dövrü
4. Yüksək artım tempi dövrü
5. Yanacağın qiymət artımına adaptasiyası və iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi dövrü

• 1.3.4.2.5.
• 3.4.1.5.2.
• 5.2.3.1.4.
√ 3.1.4.5.2.
• 1.3.5.4.2.

279. Yapon iqtisadi modelinin mahiyyəti

√ Xarici investisiyalar üçün iqtisadiyyatın açıqlığı və eyni zamanda xüsusi sektor üzərində dövlətin nəzarətinin zəiflədilməsi
• Xüsusi biznes marağının məhdudlaşdırılması
• İxraca meyllənən iqtisadi siyasət
• İqtisadiyyatın bağlılığı
• Sahibkarlıqfəaliyyətinin həvəsləndirilməsi

280. Yaponiyada istehlak tələbinin əhəmiyyətli genişlənməsi ilə nəticələnən islahatlar.

• Pul islahatı
• Vergi islahatı
• Hərbi islahat
• Ticarət islahatı
√ Aqrar islahat

281. alıcılıq qabiliyyətinin pariteti üzrə hansı iki ölkə Yaponiyadan geri qalır?

• ABŞ, Çin
• Almaniya,Çin
• Almaniya,Hindistan
• ABŞ, Hindistan
√ ABŞ,Almaniya

282. Dünyanın hansı ölkəsində fəhlə vaxta görə ən yüksək əmək haqqı alır?

• Norveç
• ABŞ
√ Yaponiya
• Böyük Britaniya
• Almaniya

283. Avtomobil istehsalı üzrə dünyada ən böyük Yapon şirkəti hansıdır?

• Lexus
• Hunday
√ Toyota
• Heç biri
• Nissan

284. Robotların istehsalı və istifadəsi üzrə dünyada birinci yeri hansı ölkə tutur?

√ Yaponiya
• Almaniya



• Böyük Britaniya
• Fransa
• ABŞ

285. Yaponiyada ETTKİ-nə çəkilən xərcin həcmi və  onun dünyada tutduğu yer?

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

286. Yaponiya elmə çəkilən xərclərin həcminə görə dünya ölkələri içərisində neçənci yerdədir?

√ 3-cü yer
• 1-ci yer
• 2-ci yer
• 4-cü yer
• 5-ci yer

287. Özünün yarıməsrlik mövcudluğu dövründə zəif inkişaf etmiş ölkədən, daha sonra isə yeni sənayeləşmiş ölkədən İnkişaf etmiş ölkəyə
çevrilən ölkə hansıdır?

• KXDR
• Sinqapur
• Malayziya
• İndoneziya
√ Koreya Respublikası

288. Koreya Respublikası hansı sahələr üzrə dünya bazarında güclü mövqe tutur?

√ Elektronika və informasiya sitemləri istehsalı
• Robotlar istehsalı
• Neft sənayesi
• Yüngül sənaye
• Ağac emalı sənayesi

289. Qızıl valyuta ehtiyatına malik olmaqla dünyanın 5 nəhəngi sıralarına daxil olan Şərqi Asiyanın ada ölkəsi hansıdır?

• Çin]
• Vyetnam
√ Koreya Respublikası
• Heç biri
• Tayvan

290. Müasir dövrdə Yaponiyanın makroiqtisadi qeyri-tarazlığının əsas səbəbləri: 1.sinfi münaqişə, 2.əmək haqqının qeyri-çevik dərəcələri,
3.investisiyalaşmanın inkar olunması, 4.biznesə təzyiq, 5.qeyri-çevik qiymətlər.

• 1.3.5
• 3.4.5
• 2.3.4
√ 2.3.5
• 1.2.3

291. Dünya Bankı açıq iqtisadiyyatın dərəcəsi üzrə ölkələri neçə qrupa ayırır?

√ 5
• 2
• 4
• 6



• 3

292. ÜDM-un 10%-dən az ixrac payı ilə nisbətən qapalı iqtisaiyyatlı ölkələr:

√ Şimali Koreya,Kuba
• İsveçrə, İran
• Çin, Portuqaliya
• Sayılanlardan heç biri
• Konqo, Səudiyyə Ərəbistanı

293.

Ölkələrin açıq iqtisadiyyatının dərəcəsi çox hallarda asılıdır:
1.Ölkənin coğrafi mövqeyindən
2.Sənayenin inkişaf səviyyəsindən
3.Təbii resurslarla təminatından
4.əhalinin sayından
5.əhalinin tədiyyə qabiliyyətli tələbindən

• 2.4.5
• 1.4.5
√ 3.4.5
• 1.3.5
• 1.2.3

294.

Açıq iqtisadiyyatın üstünlükləri hansılardır?
1.birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması imkanlarının artırılması
2.iş yerlərinin artırılması
3.malların və xidmətlərin çeşidinin və nomenklaturasının genişləndirilməsi
4.bəzi sahələrin inhisarlaşmasının qurulması
5.istehsalın ixtisaslaşmasının və kooperasiyalaşmasının dərinləşməsi

• 2.4.5
• 1.3.4
• 3.4.5
√ 1.3.5
• 1.2.3

295.

Qapalı iqtisadiyyatlı ölkənin açıq iqtisadi ölkədən fərqləri:
1.malları və xidmətləri idxal edir
2.malları və xidmətləri ixrac etmir
3.istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkətində iştirak edir
4. istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkətində iştirak etmir
5.beynəlxalq maliyyə münasibətlərindən kənarda dayanır

• 3.4.5
• 1.2.4
• 1.2.3
√ 2.4.5
• 1.3.5

296. Dünyanın 2№li iqtisadiyyatı:

√ Çin
• ABŞ
• Kanada
• Avstraliya
• ABŞ

297. Dünyanın 1№li iqtisadiyyatı:

• Almaniya
√ ABŞ
• Kanada
• Avstraliya
• Çin



298. Çin ixracın həcminə görə dünyada hansı yeri tutur?

√ 1
• 3
• 4
• 5
• 2

299. Çin ixracının əsas məhsulları
1.Paltar, 2. Neft məhsulları, 3. Avtomobil, 4.Telekommunikasiya avadanlığı, 5. dəniz məhsulları

√ 1.3.4
• 1.4.5
• 3.4.5
• 2.3.4
• 1.2.3

300. Hansı ölkə son vaxtlar enerji resursları ixracatçısından idxalatçısına çevrilərək dünyada 2-ci yeri tutmuşdur?

• Almaniya
• Hindistan
• Rusiya
√ Çin
• ABŞ

301. Hansı ölkə son onillikdə neft iddxalatçısından ixracatçasına çevrilmişdir?

• Braziliya
• Çin
• Rusiya
√ Böyük Britaniya
• Avstraliya

302. ABŞ-ın ÜDM-un böyük hissəsini təşkil edir:

√ Xidmət sferası
• Neft məhsulları
• Ağır sənaye
• Kənd təsərrüfatı
• Yüngül sənaye

303. Hansı məhsulun ixracı Braziliyanı dünya miqyasında lider etmişdir?

• Kakao
• Düyü
• Pambıq
• Qarğıdalı
√ Qəhvə

304. Bütün energetikasının 99%-i SES-na əsaslanan ölkə:

√ Braziliya
• ABŞ
• Kanada
• Avstraliya
• Rusiya

305. Avtomobil istehsalı üzrə dünya lideri.



• Almaniya
• Yaponiya
• ABŞ
• Rusiya
√ Çin

306. Hansı ölkənin ÜDM-un 2/3 hissəsini xidmət sferası təşkil edir?

√ Cənubi Koreya
• Braziliya
• Meksika
• Hindistan
• Çin

307. Hansı ölkənin iqtisadiyyatında planlaşdırma mövcuddur?

√ Fransa
• ABŞ
• Kanada
• Ispaniya
• Almaniya

308. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminə görə birinci yeri tutur?

• Rusiya
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Çin
√ ABŞ

309. Bu məhsulun bütün dünya ixracının 10%-ni Böyük Britaniya ixrac edir.

√ Xidmət
• Avtomobil
• Kənd təsərrüfatı məhsulları
• Qaz
• Neft məhsulları

310. Hansı ölkədə xidmət sferası üstün mövqeyə (50%-dən çox) malikdir, lakin inkişaf etmiş ölkə adlanır?

• Azərbaycan
• Çin
• Çexiya
• KXDR
√ Türkiyə

311. Turizm iqtisadiyyatının əsas maddələrindən biridir:

√ Türkiyə
• Yaponiya
• Rusiya
• Azərbaycan
• Çin

312. İqtisadiyyatın artımına görə 4 liderdən 1-ci (Çini ötməklə) olan ölkə:

• ABŞ
√ Türkiyə
• Fransa
• Yaponiya



• Almaniya

313. MDB-də ÜDM-un artımına görə birinci yeri tutan ölkə:

√ Azərbaycan
• Belarus
• Ukrayna
• Qazaxıstan
• Rusiya

314. Türkiyə iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri:

• Kosmos
• Kimya sənayesi
√ Turizm
• Kənd təsərrüfatı
• Gəmiqayırma

315. Hansı ölkələr anqlo-sakson modeli ilə işləyirlər?

√ ABŞ, Böyük Britaniya, Meksika
• Argentina, Hollandiya, Yunanıstan
• İtaliya, ABŞ,İsveçrə
• Kanada, Çili, Böyük Britaniya
• Meksika, İsveç, Avstriya

316. Beynəlxalq uçot sistemi modeli necə mövcuddur?

• Britan-amerika
√ Anqlosakson, qitəvə Cənubi Amerika
• Cənubi Amerika
• Qitə, Şimali Amerika
• ŞimaliAmerika

317. Anqlosakson modelində sövdələşmənin ödənilməsinin hakim metodu:

√ Qiymətli kağızlar, hibrid formalar
• Hibrid formalar, pul vəsaitləri
• Pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar
• Hibrid formalar.
• Pul vəsaitləri

318. Böyük Britaniyanın makroiqtisadi inkişafının başlıca xüsusiyyətləri:

• Liberal model
• Cənubi Amerika modeli
• Neoliberal-qitə modeli
√ Anqlosakson modeli
• Qitə modeli

319. 2004-cü ildə Böyük Britaniyanın ÜDM-un həcmi nə qədər olmuşdur?

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

320. 2011-ci ildə ABŞ-ın ÜDM-un həcmi:



• 8 trl.dollar
• 20,5 trl.dollar
√ 15,2 trl.dollar
• 14,7 trl.dollar
• 10 trl.dollar

321. 2010-cu ildən 2011-ci ilə ABŞ-ın xarici investisiyalarının həcmi nə qədər olmuşdur?

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

322. ABŞ-ın ÜDM-un neçə %-i istehlakı təşkil edir?

• 50%
√ 70%
• 58%
• 85%
• 45%

323. Dünyanın aviakosmik istehsalında hansı ölkənin payına 55% satış həcmi düşür?

√ ABŞ
• Almaniya
• Fransa
• İsveç
• Yaponiya

324. Hansı ölkədə ÜDM-un daha çox həcmi vardır?

√ ABŞ
• Küveyt
• Banqladeş
• Almaniya
• Səudiyyə Ərəbistanı

325. Bu ölkələrdən hansı elm tutumlu məhsulların nəhəng ixracatçısıdır?

√ ABŞ
• Gürcüstan
• Somali
• Yunanıstan
• İsveçrə

326. Hansı ölkənin valyutası vahid etalon sayılır ki, onunla bütün İEÖ-in valyutası bərabərləşdirilir?

• İngiltərə
• Norveç
• Bruney
√ ABŞ
• Rusiya

327. ABŞ-da hər il struktur yenidənqurmaya nə qədər pul xərclənir?

• 70-100 mlrd.dol.
• 40-60 mlrd.dol.
√ 100-200 mlrd.dol.
• 30-70 mlrd.dol.



• 20-40 mlrd.dol.

328. ABŞ-da xarici birbaşa kapital qoyuluşları üçün qurulmuşdur?

√ Milli rejim
• Xarici rejim
• Beynəlxalq rejim
• Yeni rejimin qəbulu
• Bütün vergilərin ləğvi

329. Hansı ildən başlayaraq Amerikanın birbaşa investisiyalarının yarışı yerli şəriklərlə qarışıq müəssisələr formalaşmasında həyata keçirilir?

• 1965-ci il
• 1943-cü il
• 1959-cu il
• 1948-ci il
√ 1977-ci il

330. ABŞ-ın nəhəng ticarət şərikləri hansı ölkələrdir?

√ Kanada,Meksika, Yaponiya, Almaniya, Cin
• Çad,Somali, Braziliya, Argentina, Meksika
• Bruney, Qatar, Britaniya, Küveyt, BƏƏ
• İngiltərə, Meksika, Rusiya, Qazaxıstan
• Qatar,Küveyt, Banqladeş, Efiopiya, Yaponiya

331. Aşağıda adı çəkilənlərdən hansılar ABŞ-ın sahibkarlar cəmiyyəti modelinə aiddir?

• Xüsusi sahibkarlığa azadlıq
• Bazar rəqabəti
• Dövlət və bələdiyyə infrastrukturunun inkişafı
• Neoliberallaşma prinsipi
√ Liberallaşma prinsipi

332.

BM-də inkişaf etmiş ölkələrinin formal keyfiyyətlərini göstərin:
1.Hazır məmulatların dünya istehsalının 80%-ni
2.dünya sənaye istehsalının 57%-ni
3.adambaşına düşən ÜDM orta dünya səviyyəsini 5 dəfə ötmüşdür.
4.dünya kənd təsərrüfatı istehsalının 40%-ni
5.dünya elmi-tədqiqat işlərinin 90%-nə yaxın

√ 1.3
• 2.5
• 4.5
• 2.3
• 2.4.

333. 2006-cı ilin sonuna Böyük Britaniyanın qızıl valyuta rezervinin həcmi?

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

334. Aşağıda adı çəkilən ölkələrdən hansılar Böyük Britaniyanın nəhəng ticarət şərikləri adlanır?

• Fransa, İsveçrə,Rusiya
• Çili, Bolqarıstan, Almaniya
• Qazaxıstan, Meksika, Hollandiya
√ Hollandiya, ABŞ, Fransa



• Yunanıstan, ABŞ, Fransa

335. Dünya xidmətlər ixracının neçə %-ni Böyük Britaniya həyata keçirir?

• 7%
• 11%
√ 10%
• 15%
• 20%

336.

Qərbi Avropanın sosial-iqtisadi modelinin Amerika və Yaponiya modelindən fərqləri:
1. Üçukladlı  təsərrüfat mexanizmində yuxarı  yarus (dövlət tənzimlənməsi səviyyəsi) digər  mərkəzi qüvvələrə  nisbətən böyük rol
oynayır.
2.Qərbi Avropanın ictimai-iqtisadi sisteminin meylliyi dünyada daha yüksəkdir.
3.dünya təsərrüfatına və təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinə açıqlığı bir qədər aşağı səviyyədədir.
4.əgər ABŞ və Yaponiyanın sosial-iqtisadi sistemi çərçivəsində fərdiçilik prinsipi kimi və ictimai həyatın əsas qaydası kimi həmrəyliyi
üstələyirsə, Qərbi Avropada isə həmrəylik prinsipi fərdiçilik prinsipindən üstün tutulur.

• 1.3.4
• 2.3.
• 2.3.4
√ 1.2
• 3.4

337. İqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvələri hansılardır?

• Siyasi qaydalar
• Sosial amillər
• Mənəvi potensial
√ Əmək və istehsal motivləri
• Hüquqi normalar

338. Qərbi Avropa ölkələrinin xarici ticarətinin daha çox  xarakterik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, ...

√ Əsas hissəsi regiondaxili dövriyyəyə düşür
• Zəif inkişaf edib
• Əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edir
• Əsasən hasilat sənaye məhsulları istehsal edir
• İdxaldan güclü asılıdır

339. Qərbi Avropanın xarici ticarət dövriyyəsinin neçə %-ni regional ticarətin payına düşür?

• 50%
√ 70%
• 20%
• 100%
• 40%

340. İqtisadi inkişafın Avropa modeli aşağıdakı amillərlə şərtlənir:

• xüsusi təsərrüfat-hüquqa statusa malik güclü kooperativ sektorun mövcudluğudur ki, dünya bazarında region mallarının hərəkətində
aparıcı rol oynayır

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin mənəvi prinsiplərinə sosial ehkamların və katolik kilsələrin təsiri
√ bütün cavablar düzgündür
• Dünya təsərrüfatının və təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinin açıqlığının dərəcəsi
• İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi tədbirləri sistemində güclü sosial ədalətin mövcudluğu

341. 3 güc mərkəzlərindən birini göstərin.

• Cənubi Asiya
• Avstraliya
• Latın Amerikası



√ Qərbi Avropa
• Şimali Afrika

342. İqtisadi inkişafın İtalyan modeli hər şeydən öncə nə ilə fərqlənir?

• Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-un az olması
• Mənfi tədiyyə balansı
√ Kiçik və orta biznes
• Sənayenin zəif inkişafı
• digər ölkələrdən asılılıq

343. İtaliya sənayesinin aparıcı sahələri:

• Maşınqayırma
√ bütün cavablar düzdür
• kimya sənayesi
• yeyinti sənayesi
• tikiş sənayesi

344. Ölkə ixracın həcminə görə dünyada 6-cı yeri, idxalın həcminə görə isə 7-ci yeri tutur:

√ İtaliya
• ABŞ
• Meksika
• Çexiya
• Yaponiya

345. İtaliya şərab ixracının həcminə görə neçənci yerdədir?

√ dünyada 1-ci yer
• Şərab istehsal etmir
• dünyada 5-ci yer
• Avropada 7-ci yer
• avropada 3-cü yer

346. İtaliya hansı məhsulun istehsalı üzrə Avropa ölkələri arasında 1-ci, dünyada isə 2-ci yerə yüksəlmişdir?

√ soyuducu və yuyucu maşın
• avtomobil
• traktor
• kompüter
• parça

347. İtaliya TMK-nı göstərin:

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

348. Fransa iqtisadi modelinin ənənəvi xüsusiyyətləri:

• dövlət sektorunun bir qədər az payı
• İxracdan güclü asılılıq
• düzgün cavab yoxdur
√ dövlət sektorunun böyük payı
• xüsusi sektorun böyük payı

349. XIX əsrin 1-ci yarısında İngiltərə və Fransa iqtisadi inkişaf modelinin oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirin.



√ Yüngül sənayenin sürətli inkişafı, fond bazarının inkişafı
• kəndlilərin qeyri-iqtisadi asılılığının saxlanması
• iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin güclənməsi
• ifrat istehsalın 1-ci iqtisadi böhranı
• Sənaye çevrilişinin başa çatması

350. Fransa sənayesində xarici kapitalın payı.

√ 40%
• 25%
• 15%
• 5%
• 10%

351. Avropada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmində Fransanın tutduğu yer.

• 5-ci yer
• 3-cü yer
• 4-cü yer
√ 1-ci yer
• 10-cu yer

352. Fransızların sosial-iqtisadi modelinin başlıca əlamətləri:

√ iqtisadiyyata dövlətin intensiv müdaxiləsi
• düzgün cavab yoxdur
• xarici şirkətlərin iqtisadiyyatı tənzimləməsi
• iqtisadiyyatın idarə olunmasında xüsusi sektorun yüksək rolu
• iqtisadiyyatda dövlət tənzimlənməsinin zəif rolu

353. Fransaya kapitalın əsas ixracatıları.

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

354. İqtisadiyyatın liberallaşmasına istiqamətlənən Fransız sosail-iqtisadi modelinin islahatlaşdırılması nə vaxt başlamışdır?

• 30-cu illərin birinci yarısında
√ 80-ci illərin 2-ci yarısında
• 1940-cı ildə
• 1939-cu ildə
• 50-ci illərdə

355.

Aşağıdakı xarakteristika hansı ölkəyə aiddir?
Məşhur aqrar ölkədir; kənd təsərrüfatı məhsullarının böyük ixracatçısıdır; taxıl istehsalı üzrə dünyada 4-cü, Avropada 1-cidir; üzüm
istehsalı üzrə dünyada və Avropada 2-cidir; yetişdirilən donuzların sayına görə dünyada və Avropada 9-cudur; KPC-nin mövcudluğuna
görə dünyada 13-cü və Avropada 2-ci yerdədir.

• Albaniya
• İspaniya
√ Fransa
• Böyük Britaniya
• Portuqaliya

356. Fransanın nəhəng TMK-sını göstərin.



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

357. Beynəlxalq  ixtisaslaşma və kooperasiyalaşmanın səviyyəsi nədə özünü göstərir?

• Iqtisadi artım
√ Iqtisadi tərəqqi
• Təhsil səviyyəsi
• Texniki tərəqqi
• Real əmək haqqı

358. Sosial-iqtisadi quruluşun ümumi meyarı nədir?

• Iqtisadi münasibətlər
• Texnika və texnologiyanın inkişaf səviyyəsi
• Iqtisadi inkişaf
√ Məhsuldar qüvvə
• Tələbatın ödənilmə dərəcəsi

359. Milli iqtisadi sistemin açıqlığı nə ilə ifadə olunur?

• Əhalinin yaşayışının keyfiyyəti
• Dünya bazarında mövqeyi
• Ölkə sərhədlərinin açıqlığı
• Gömrük tariflərinin tətbiq olunmaması
√ Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmanın yüksək səviyyəsi

360. İqtisadiyyatın son məqsədi nədir?

√ Insan
• Səmərəlilik
• Məhsul
• Istehsal
• Inkişaf

361. İqtisadi inkişafın nəticəsi nədə ifadə olunur?

• Məhsul istehsalından
• iqtisadi tərəqqidə
• əməkdə
√ tələbatın ödənilməsi dərəcəsində
• Istehsalın artımında

362. Iqtisadi və sosial tərəqqinin əsasları nədir?

• Ümumi daxili məhsul
√ Milli gəlir
• İstehsalın səmərəliliyi
• Əhalinin rafah halı
• Milli sərvət

363. Iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi nə deməkdir?

• Bazar subyektlərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək
• Iqtisadi-maliyyə böhranına qarşı mübarizə
• Iqtisadiyyatda təsərrüfat islahatlarını həyata keçirmək
√ Vergi , kredit qiymət və sair siyasəti həyata keçirmək



• Iqtisadiyyatın sahələrini və yarımsahələrini tənzimləmək

364. Iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin hədləri:

√ Bazar təsərrüfatının ümumi sərhədləri ilə kifayətlənmək
• Makroiqtisadiyyatda təkrar istehsalı fasiləsizliyi
• Fundamental elmləri inkişaf etdirmək
• Iqtisadiyyatın strateji sahələrini tənzimləmək
• Iqtisadi fəaliyyətdə boşluqlar doldurmaq

365. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin alətləri:

• Demoqrafik amillər
• Ticarət-kommersiya vasitələri
• Investisiyalar
√ Maliyyə, vergi, qiymət, kredit siyasəti
• Struktur siyasəti

366. Böyük Britaniyanın ÜMM-da dövlət xərclərinin xüsusi çəkisi:

√ 42,3
• 13,4
• 20,5
• 30,1
• 35,7

367. Yaponiyanın  ÜMM-da dövlət xərclərinin xüsusi çəkisi:

• 10,7
• 25,4
• 39,5
• 27,4
√ 32,5

368. Asiyanın yeni sənaye ölkəsi hansıdır?

• Monqolustan
• Tayvan
√ Cənubi Koreya
• Çin
• Yaponiya

369. Latın Amerikasının yeni sənaye ölkəsi hansıdır?

• Çili
• Salvador
√ Meksika
• Kuba
• Uruqvay

370. Təbii sərvətin zənginliyi ilə əlaqədar yüksək gəlir götürən ölkə:

• Konqo
• Rusiya
• Vyetnam
• Laos
√ Küveyt

371. Dünyanın kasıb ölkələri qrupuna hansı ölkə daxildir?



• İraq
√ Banqladeş
• Çad
• Somali
• Əfqanıstan

372. Hansı ölkə ABŞ-nın əsas iqtisadi partnyoru kimi sayılır

√ Kanada
• Rusiya
• Almaniya
• B.Britaniya
• Çin

373. Hansı ölkə ABŞ-nın əsas iqtisadi partnyoru kimi sayılır

• Rusiya
• B.Britaniya
√ Kanada
• Çin
• Almaniya

374. GUAM regional iqtisadi blokuna hansı ölkə daxil deyildir

• Gürcüstan
• Azərbaycan
• Moldova
• Ukrayna
√ Özbəkistan

375. Fransada ÜDM-un hansı hissəsi sosial məqsədlərə xərclənir

• 1/5 hissəsi
• təxminən 55%-i
√ təxminən 85%-i
• təxminən 65%-i
• təxminən 30%-i

376. Fransada əsas vəzifəsi iqtisadiyyatın modernləşməsi və bərpa edilməsindən ibarət olan birinci plan hansı dövrü əhatə etmişdir?

• 1945 – 1950-ci illər;
√ 1947 – 1953-cü illər;
• 1948 – 1951 ci illər
• 1950 – 1955-ci illər

377. Fransada əsas məqsəd himayədarlıqdan  açıq iqtisadiyyata  keçməkdən ibarət olan üçüncü plan hansı dövrü əhatə etmişdir?

• 1960 – 1965-ci illər;
• 1961 – 1964-cü illər
√ 1958 – 1961-ci illər;
• 1956 – 1962-ci illər

378. Fransa hansı sənaye istehsalı sahələri üzrə dünyada birincidir

• sürətli qatar, raket, təyyarə istehsalı
• gəmiqayırma, balıq emalı
√ ümumi maşınqayırma, avtomobil istehsalı
• heç biri
• əczaçılıq, dəqiq cihazqayırma, kimya sənayesi



379. Dünya üzrə ümumi məhsul (DÜÜM) hansı valyuta ilə hesablanır

• Avro ilə
• Valyuta səbəti əsasında
• Funt Sterlinq ilə
• Heç biri ilə
√ ABŞ dolları ilə

380. Böyük Britaniyanın ixracının yarısını hansı mallar təşkil edir

√ maşınlar və nəqliyyat vasitələri
• ərzaq məhsulları
• Toxuculuq məhsulları
• Kənd təssürafatı bə balığçılıqməhsulları
• elektron və elektrotexnika

381. Beynəlxalq ixtisaslaşmanın təsnifləşməsi və dünya bazarında iştirakına görə Yaponiya hansı qruppaya daxildir

√ Emal edici və elmi tutumlu sahələr
•  Təbii resurslar istehsal edən ölkələr
• Yuxarıda göstərilən bütün məhsulları istehsal edən ölkə
• Inkişaf etmiş ölkə
• Kənd-təsərrüfat məslulları istehsal edən ölkələr

382. Beynəlxalq ixtisaslaşmanın təsnifləşməsi və dünya bazarında iştirakına görə Braziliya hansı qruppaya daxildir

• Emal edici və elmi tutumlu sahələr
•  Təbii resurslar istehsal edən ölkələr
• Yuxarıda göstərilən bütün məhsulları istehsal edən ölkə
• Inkişaf etmiş ölkə
√ Kənd-təsərrüfat məslulları istehsal edən ölkələr

383. Azərbaycana qarşı ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan kənd təsərrüfatına zərər vurulmuşdur

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

384. Azərbaycan Respublikasının ümumi ixrac həcmində kənt təssərrüfat məhsullarının nisbətən az payı olmasının əsas səbəbini qeyd edin

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

385. Azərbaycan Respublikasının idxalının çox hissəsi hansı ölkənin payına düşür

• İtaliya
√ Türkiyə
• ABŞ
• Danimarka
• Rusiya

386. Avstraliyanın ÜDM-nun sahələr üzrə strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün əks etdirir

• Kənd Təsərrüfatı – 14.4%; Sənaye – 53.1%; Xidmətlər – 32.5%
√ Sənaye – 26,1%;  Kənd Təsərrüfatı – 3.5%, Xidmət sahəsi – 70,4%;



• Xidmət sahəsi – 25.4%; Sənaye – 26%; Kənd Təsərrüfatı – 48.6%
• Sənaye – 24.8 %;  Kənd Təsərrüfatı – 14 %; Xidmət sahəsi – 57%
• Müxtəlif xidmətlər – 50.8%; Sənaye – 44.4%; Kənd Təsərrüfatı – 4.8%

387. Aşağıdakılardan hansı inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənayeləşmə modelidir

√ idxaləvəzedici sənayeləşmə modeli
• hərbi sənayeləşmə modeli
• aqrar sənayeləşmə modeli
• heç biri
• enerji sənyeləşməsi modeli

388. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Singapurun TMK-rına aid deyil

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

389. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Meksikanın TMK-rına aid deyil

√ YPF
• Cemex
• Vitro
• Novartis AG
• Gruma

390. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Braziliyanın TMK-rına aid deyil

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

391. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı Böyük Britaniyanın TMK-rına aid deyil

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

392. Aşağıda göstərilən şirkətlərdən hansı ABŞ-ın TMK-rına aid deyil

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

393. Aşağıda göstərilən ölkələrdən hansı ən çox neft ixrac edir

√ Səudiyyə Ərəbistan
• BƏƏ
•  İran
• ABŞ
• Rusiya



394. Aşağıda göstərilən ölkələrdən hansı ən çox neft idxal edir

• Yaponiya
• Çin
• Aİ
√ ABŞ
• Hindistan

395. Aşağıda göstərilən Asiyanın hansı üç ölkəsi əhali sayına görə ən böyükdür

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

396. Aşağıda adı çəkilən ölkələrdən hansıları yanacağ-energetika resurslara görə özünü praktiki olarag təmin edir

• ABŞ
• Çin
√ Norveç
• İngiltərə
• Monqolustan

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

• NAFTA
• Aİ
√ ATES
• OPEK
• İƏİT

398. Almaniyanın birləşməsində əsas rolu olan kansler

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

399. Adambaşına düşən milli gəlirin səviyyəsinə görə lider ölkələr sırasına aid deyil

• Lüksemburq
• İsveçrə
• ABŞ
√ Xarvatiya
• Norveç

400. ABŞ-ın iqtisadi yüksəlişə nail olunması periodu

√ I Dünya Müharibəsindən sonra
• Vyetnam Müharibəsindən sonra
• Şimal-Cənub Müharibəsindən sonra
• İrak Müharibəsindən sonra
• II Dünya Müharibəsindən sonra

401. ABŞ-ın əməkqabiliyyətli əhalinin məşqulluğ strukturunu aşağıdakilardan hansı düzgün əks etdirir

• Kənd Təsərrüfatı – 4%; Sənaye – 21%; Xidmətlər – 75%
• Sənaye – 22.9%;  Kənd Təsərrüfatı – 0,7%, Xidmət sahəsi – 76,4%



• Xidmət sahəsi – 25.4%; Sənaye – 26%; Kənd Təsərrüfatı – 48.6%
• Sənaye – 24.8 %;  Kənd Təsərrüfatı – 2.2 %; Xidmət sahəsi – 73%
√ Müxtəlif xidmətlər – 46,5%; Sənaye – 27,4%; Kənd Təsərrüfatı – 26,1%

402. ABŞ hökümətin tələbinə görə Yaponiya ÜDM neçə faizini müdafiə xərclərinə sərf edirdi

√ 1%
• 3%
• 10%
• 0,5%
• 5%

403. ABŞ hökümətin tələbinə görə Yaponiya ÜDM neçə faizini müdafiə xərclərinə sərf edirdi

√ 1%
• 3%
• 10%
• 0,5%
• 5%

404.  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
• Ümumi bazarın yaradılması ideyası
• Hərbi sənayeyə beynəlxalq nəzarətin həyata keçirilməsi
√ BENİLUKS gömrük ittifaqının yaradılması təklifi

405. ərazi həcminə görə hansı ölkə Avropada ikinci yeri tutur

• Rusiya
• Belorusiya
√ Ukrayna
• Fransa
• Almaniya

406. ərazi həcminə görə hansı ölkə Avropada birinci yeri tutur

√ Rusiya
• Belorusiya
• Ukrayna
• Fransa
• Almaniya

407. Cebali bu:

• Cənubi Koreyanın maliyyə sənaye qrupu
• Malaziyanın maliyyə sənaye qrupu
• Yaponiyanın maliyyə bank inhisarı
• Cənibi Koreyanın maliyyə bank inhisarı
√ Yaponiyanın maliyyə sənaye qrupu

408. Hansı ölkənin modeli üçün xarakterikdir : 1)Prioritet  sahələrə kütləvi investisiya qoyuluşu; 2)Xarici valyuta üzərində dövlətin təkbaşına
nəzarəti; 3)Sabit vergi sisteminin qurulması;

• Hindistan
√ Yaponiya
• Cənubi Koreya
• Sinqapur
• Tayvan



409. Yaponiyanın dövlət siyasəti istiqamətlənib:

• Xarici investisiyaların və xarici malların cəlb olunmasına
√ Xarici kapitalların  və mallar idxalının məhdudlaşdırılmasına
• Beynəlxalq təşkilatlardan kredtlərin cəlb olunmasına
• Dövlətlərarası kreditlərin  və investisiyaların cəlb olunmasına
• Beynəlxalq kreditlərin cəlb olunmasına

410. Keyresu bu:

• Cənubi Koreyanın xüsusi nəhəng ticarət sənaye holdinqidir
• Malaziyanın xüsusi iri ticarət-sənaye holdinqidir
• Hindistanın xüsusi iri ticarət-sənaye holdinqidir
• Çinin xüsusi iri ticarət-sənaye holdinqidir
√ Yaponiyanın xüsusi iri ticarət-sənaye holdinqidir

411. Kooperativ sektoru mühüm rol oynayır:

• Kontinental modeldə
• Skandinaviya  modelində
√ Cənubi Avropa modelində
• Asiya modelində
• Anqlosakson iqtisadi modelində

412. Mülkiyyət üzərində ailə-klan prinsipi ilə nəzarət daha çox özünü göstərir:

• İspaniyada
• Portuqaliyada
√ İtaliyada
• Norveçdə
• Yunanistanda

413. Qərbi Avropanın hansı ölkəsində F.Perri  dövlət dirijizminin əsasını qoymuşdur?

• Almaniyada
√ Fransada
• İspaniyda
• İsveçrədə
• Avstriyada

414. Qərbi Avropanın hansı ölkəsinin iqtisadi modeli orta inkişaf səviyyəli ölkələrin iqtisadi modeli ilə bərabər tutulur  hansı ki, bazar
mexanizmi  az inkişaf etmiş  və iri təsərrüfat  subyekti kimi dövlət  çıxış edir:

• İspaniyada
• İtaliyada
√ Fransada
• Yunanıstanda
• Portuqaliyada

415. Finlandiya hansı sektorun inkişaf səviyyəsinə görə dünyada 1-ci yeri tutur?

• Bank
√ İnformasiya –komunikasiya
• Meşə təsərrüfatı
• Gəmiqayırma
• Nəqliyyat

416. Finlandiyanın  fond bazarında kotirovka edən  aksiyalarda xaricilərin  payı nə qədərdir?



√ 75%
• 55%
• 45%
• 35%
• 65%

417. Finlandiyada istehsalın malyyyələşdirilməsini əsas mənbəyi:

• Şirkətlərin investisiyaları
• Maliyyə sənaye qruplarının kapitalları
√ Səhm kapitalları
• Sosial  fondların maliyyə resursları
• Bankların  investisiyaları

418. Hansı ölkənin iqtisadi modeli Amerika modelinə daha çox meyllənib?

• Norveç
√ Finlandiya
• Hollandiya
• Fransa
• İsveçrə

419. İsveçrədə dövlət xərclərinin  məbləğcə artımı:

• ÜDM 30%
• ÜDM 50%
√ ÜDM 60%
• ÜDM70%
• ÜDM 40%

420. Avropa ölkələrindən  hansı  Ümumi rifah dövləti  kimi bir qədər inkişaf etmiş formaya çatmışdır:

• Norveç
• Almaniya
• Holandiya
√ İsveçrə
• Finlandiya

421. Alman modelində daha geniş yayılmışdır:

• İnvestisiya fəallığının gücləndirilməsi
• İstehsalın innovasiya potensialının gücləndirilməsi
• Maliyyə  sisteminin  sabitliyi
• Yuxarıda qeyd olunanların heç biri
√ İnvestisiyaların diversifikasiyası və innovasiyaların stimullaşdırılması

422. Almaniyada dövlət paternalizmi təşəkkül tapmağa doğru aparmışdır:

• Ümumi rifah cəmiyyətinə
• bütün vətəndaşların sosial müdafiə  cəmiyyətinə
√ iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin əlavə amilləri
• sosal vulqarçılığa
• Səmərəli sosial –bazar təsərrüfatına

423. Ludviq Erxard bu:

• 20-ci əsrin 90-cı ilərində Böyük Britaniyanın  Baş naziri
• 20-ci əsrin70-ci illərində AFR Kansleri
• Avropa Parlamentinin sədri
√ Alman İqtisadi  Möcüzəsinin  müəllifi



• 20-ci əsrin əvvəllərində Avstriyanın İqtisadi İnkişaf  Naziri

424. Alman və ya Reyn modeli dedikdə:

• Sosial-bazar təsərrüfatı ilə indikativ planlaşdırılmasının uyğunluğu
• Liberal iqtisadi mexanizm və aktiv monetar siyasət
√ Dövlət kapitalı və inkişaf etmiş səhm kapitalı
• cidd makroiqtisadi tənzimlənmə ilə dövlət mülkiyyətinin yüksək xüsusi çəkisi

425. Qərbi Avropann hansı ölkəsində səhm kapitalının inkişaf etmiş modeli dövlət sektoruna əhəmiyyətli dərəcədə uyğunlaşır:

• Almaniya
• İsveçrə
• Finlandiya
√ Böyük Britaniya
• İspaniya

426. Amerika modelinə bir qədər yaxındır:

• Almaniyanın sosial-iqtisadi modeli
• Fransanın sosial-iqtisadi modeli
• İsveçrənin sosial-iqtisadi modeli
• Cənubi Avropa ölkələrinin sosial-iqtisadi modeli
√ Böyük Britaniyanın  sosial-iqtisadi modeli

427. Qərbi Avropa ölkələrində dövlətin iqtisadi siyasətində dirijizm dedikdə:

• direktiv planlaşdırmanın tətbiqi
• yüksək vergi dərəcələrinin tətbiqi
• aşağı vergi dərəcələrinin tətbiqi
• yuxarıda qeyd edilənlərin heç biri
√ indikativ planlaşdırmanın tətbiqi

428. Sosial-bazar təsərrüfatı dedikdə:

• protestantlıqla liberal iqtisadiyyatın sintezi
√ liberal iqtisadiyyatla sosial demokratiyanın sintezi
• liberalizmlə monotarizm konsepsiyasının sintezi
• monotarizm və konservatizmin sintezi
• katolizmlə liberal iqtisadiyyatın sintezi

429. Avropa modelinin Amerika modelindən fərqini xarakterizə edənlər:

• inkişaf etmiş bank sistemi
• yüksək intensivli kənd təsərrüfatı
• aşağı vergi dərəcələri
• yüksək vergi dərəcələri
√ sosial ödəmələrə böyük yönüm

430. Avropa ölkələrinin dövlət büdcəsi üçün xarakterikdir:

√ yenidən bölgünün yüksək səviyyəsi
• kəsrliyin olmaması
• yüksək profisitlik
• investisiyalaşmanın fəallığı
• investisiya istiqaməti

431. Avropa sosial-iqtisadi modelinin daha ümumi cəhətləri adlanır:

• sahibkarlıq və rəqabət azadlığı



√ iqtisadi tərəqqi ilə sosial müdafiənin vəhdədi
• dövlətin və sosial institutların fəal rolu
• maliyyə sektorunun yüksək inkişaf səviyyəsi
• güclü bank və sığorta sistemi

432. ABŞ-da  xalq kapitalizmi  dedikdə:

• 70 % ölkə əhalisi sahibkarlıqla məşğul olur
√ 70 % ölkə əhalisi səhm sahibidir
• 70 % ölkə əhalisi səsvermədə iştirak edir
• 70 % ölkə əhalisi orta səviyyədən yüksək gəlir götürür
• 70 % ölkə əhalisi daşınmaz əmlaka malikdir

433. Amerika modelinin fərqləndirici xüsusiyyəti adlanır:

√ təhsilin, korporativ mədəniyyətin, rəqabətin yüksək səviyyəsi
• kənd təsərrüfatının intensivləşməsi, innovasiya mexanizminin yüksək səviyyəsi
• milli iqtisadiyyatın hərbiləşməsinin yüksək səviyyəsi
• sahibkarlığın, xüsusi təşəbbüslərin yüksək səviyyəsi
• bazar münasibətlərinin, mülkiyyətin səhm formasının inkişaf etməsi

434. Amerika sosial-iqtisadi modelinin ənənələri hesab edilir:

• katolisizmin qiymətləndirilməsi
• normonculuğun qiymətləndirilməsi
• aqnostikçiliyin qiymətləndirilməsi
• multikulturalizmin qiymətləndirilməsi
√ protestantlığın qiymətləndirilməsi

435. ABŞ-da geniş yayılmağa başlamışdır:

√ Texnoparklar və texnopolislər
• Elm-sənaye şəhəri
• Ixrac-istehsal zonaları
• Vergi qavanaları
• Yüksək texnologiya zonası

436. Amerika sosial-iqtisadi modelinin müasir başlıca xüsusiyyətləri:

• Sosial istiqamətin güclənməsi
√ Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi
• Iqtisadiyyatın şaxələnməsi
• Kiçik və orta biznesin inkişafı
• Rəqabət mühitinin dərinləşməsi

437. Amerika modelində yığım və investisiyaların əsas mənbəyi adlanır:

√ fond bazarı
• maliyyə bazarı
• dövlət istiqraz bazarı
• ipoteka kreditləri bazarı
• kredit-bank bazarı

438. Amerika sosial-iqtisadi modelinin maliyyə əsası yaranır:

• dövlət büdcəsi
√ səhm kapitalı və səhm mülkiyyəti
• amerika korporasiyalarının investisiya kapitalı
• amerika banklarının kredit resursları
• sosial və yardım fondları



439. Mancesterli liberalizm dedikdə:

• cəmiyyət üçün maksimal faydalılıq konsepsiyası
• dövlətin rolunun gücləndirilməsi və bazarın dominantlığının qiymətləndirilməsi konsepsiyası
• dövlətin rolunun gücləndirilməsi və bazar mexanizminin məhdudlaşdırılması konsepsiyası
• dövlətlə bazar mexanizmi arasında balanslığa nail olma konsepsiyası
√ dövlətin rolunun məhdudlaşdırılması və bazarın dominantlığının qiymətləndirilməsi konsepsiyası

440. Sosial-iqtisadi model dedikdə başa düşülür:

• milli iqtisadiyyatın özünəməxsus sahə strukturu
• sosial-iqtisadi sistemin xarakteri
√ milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi mexanizminin məcmusu
• dövlətlə biznesin qarşılıqlı təsirinin forma və metodları
• iqtisadiyyatın sektorlarının təşkili xüsusiyyətləri

441. Aşağıda göstərilən ölkələrdən hansı ən çox neft ixrac edir?

• Səudi Ərəbistan
• BƏƏ
• İran
• ABŞ
√ Rusiya

442. ən zəif inkişaf etmiş ölkələr yerləşir:

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

443. YSÖ – rin iqtisadi inkişaf modeli necə adlanır

√ “Uçan” ördəklər
• Təmərküzləşmı modeli
• Sosial-bazar modeli
• Düzgün cavab yoxdur
• “Axsayan” ördəklər

444. Yapon iqtisadi modelini belədə adlandırırlar

• Asiya modeli
• Ənənəvi model
√ Qarışıq model
• Heç biri
• Skandinav modeli

445. Sənayenin yerləşməsi nəzəriyyəsinin banisi

√ V. Laundxard
• A. Veber
• Heç biri
• D. Rikardo
• M.V. Lomonosov

446. Ölkə üzrə iqtisadi artımın intensiv tipi dedikdə

• istehsal amilləri keyfiyyətcə təkmilləşdirilir



• istehsal vasitələri və əmək cisimləri təkmilləşdirilir
• istehsal amillərinin kəmiyyət baxımından çoxalması baş verir
• heç biri
√ işçilərin ixtisası artırılır, istehsalın təşkili yaxşılaşdırılır, ictimai əmək məhsuldarlığı yüksəlir, məhsul artımı baş verir

447. OPEK təşkilatının aşağı səmərəli fəaliyyətinin əsas amilləri

• vaxid valyutasının olmaması
• üzv ölkələrin üç qitədə yerləşməsi
√ Müəyyən olunmuş kvotalardan daha çox neft istehsal etmək maraqları
• TMK təsiri
• siyasi birliyin olmaması

448. Qərbi Avropada vahid iqtisadi məkanın yaradılması məqsədi hansı sənəddə  qeydə alınmışdır

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

449. İEOÖ-də iqtisadiyyatın struktur modernləşməsində əsas problemi nə təşkil edir

• Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin olmaması
√ Texnoloji asılılıq
• Xarici borclar
• İEÖ-lə əməkdaşlıq
• Resurs çatışmamazlıqları

450. Fransa Respublikasının ÜDM-nun sahələr üzrə strukturunu aşağıdakılardan hansı düzgün əks etdirir

• Təsərrüfatı – 27%; Sənaye – 48%; Xidmətlər – 25%
• Sənaye – 73%;  Kənd Təsərrüfatı – 14,8%; Xidmət sahəsi – 12,2%
• Xidmət sahəsi – 46%; Sənaye – 53%; Kənd Təsərrüfatı – 1%
• Heç biri
√ Müxtəlif xidmətlər – 70,6%; Sənaye – 26,1%; Kənd Təsərrüfatı – 3,3%

451. Fransa iqtisadiyyatında cəmi ixrac ÜDM-un neçə faizini təşkil edir

• təxminən 55%-ni
√ təxminən 67%-ni
• təxminən 135%-ni
• təxminən 35%-ni
• təxminən 24%-ni

452. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qəbul olunması tarix

• 1993-cü il
• 1979-cu il
• 1986-cı il
• 1995-ci il
√ 1973-cü il

453. Beynəlxalq ixtisaslaşmanın təsnifləşməsi və dünya bazarında iştirakına görə Rusiya hansı qruppaya daxildir

• Emal edici və elmi tutumlu sahələr
√ Təbii resurslar istehsal edən ölkələr
• Yuxarıda göstərilən bütün məhsulları istehsal edən ölkə
•  Inkişaf etmiş ölkə
• Kənd-təsərrüfat məslulları istehsal edən ölkələr



454. Aşağıdakı TMK-dan hansının brendi dünyada ən bahalı brend kimi sayılır

• Pepsi
• Marlboro
• Philips
• Nesscafe
√ Coca-Cola

455. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir

• Siemens
√  Yunilever
• Basf
• Xyöxst
• Bayer

456. Almaniya siyasi sistemi necə xarakterizə olunur

√ Prezident Respublikası
• Parlament Respublikası
• Müqəddəs İmperiya
• Milli-mədəni muxtariyyət
• Konstitusiya monarxiyası

457. TMK-ın fəaliyyəti üçün daha çox cəlbedici olan ölkələrin adını çəkin

• inkişaf etmiş ölkələr
• Tranzitiv olkələr
•  YSÖ
√ bütün cavablar düzgendür
• inkişaf etməkdə olan ölkələr

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

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

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

• Siyasiləşmə
• Sülh naminə əməkdaşlıq
√ İqtisadi məqsədəuyğunluq
• Mövcud problemlərə eyni yanaşma
• Legitimlik

460. SDR səbətinə hansı ölkənin milli pul vahidi daxil deyi

• ABŞ dolları
• Yopon ienası
√ İtalyan lirəsi
• İngilis funt sterlinqi
• Avro

461. Aşağıdakılardan hansı gömrük ekspertizasının məqsədlərinə aid deyil?

• malların tərkibinin və texniki göstəricilərinin müəyyən edilməsi;



• malların kimyəvi və mineraloji tərkibinin müəyyən edilməsi;
• radiasiya təhlükəsi olan malların müəyyən edilməsi;
• malların gömrük dəyərinin təyin olunması;
√ malların ölkəyə gətirilmə məqsədlərinin müəyyən edilməsi;

462. Aşağıdakılardan hansı birbaşa xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına göstərdiyi müsbət təsir sırasına aid deyil:

• TMŞ-lərin filiallarının yaradılması iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının artımına səbəb olur ki, bu da əmək məhsuldarlığının artımı və
məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi ilə nəticələnir;

• Birbaşa investisiyalar ixrac bazarlarına çıxışı genişləndirir;
• Transmilli şirkətlər filiallarının potensial zərərlərini tam örtmək qabiliyyətinə malikdirlər;
√ Transmilli şirkətlər milli şirkətlərə qeyri-ədalətli rəqabət şəraiti yaratmır.
• Birbaşa xarici investisiyalar texnologiyaların, idarəetmə və marketinq bacarıqlarının ötürülməsinə şərait yaradır;

463. Aşağıdakı¬lardan hansı Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər sırasına daxil deyildir?

• xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq;
• peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı;
• regional hərbiləşdirmə, ekoloji problemlər;
√ tam məşğulluq.
• iqtisadi qeyri-sabitlik;

464. Aşağıdakı¬lardan hansı Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər sırasına daxil deyildir?

• separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm;
• regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq;
• Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət;
√ Xarici iqtisadi fəaliyyət.
• terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması;

465. İnvestisiya fəaliyyəti haqda AR Qanunu nəvaxt qəbul olunub?

• 18 fevral 1993 –cü il
• 26 oktyabr 1994 cü il
• 12 mart 1995-ci il
• 16 dekabr 1993-cü il
√ 13 yanvar 1995-ci il

466. İnvestisiya cəlbediciliyinin reytinqlərinin hesablanması üçün istifadə olunan göstəricilərə aid deyil:

• iqtisadiyyatın effektivliyi
• uzunmüddətli borc kapitalının əlçatanlığı
• forsmajor halların yaranma ehtimalı
√ kadrların ixtisas səviyyəsi
• siyasi risklərin səviyyəsi

467. İkitərəfli ticarət müqavilələrin həll etdiyi məsələlərə aid deyil:

• müqavilə bağlamış dövlətlər tərəfindən iqtisadi əlaqələri həyata keçirməyə səlahiyyətli subyektləri müəyyən edir
• ticarət və digər iqtisadi münasibətlərdən yaranan hesablaşmaların ümumi qaydalarını müəyyən edir
√ xarici ticarətin beynəlxalq normalarını müəyyən edir
• fiziki və hüquqi şəxslərin digər ölkənin ərazisində fəaliyyətinin hüquqi rejimini müəyyən edir
• bir-birinə malların gətirilib- aparılması qaydaları və sair sahələrdə hüquqi rejim təqdim edir

468. XİFT-nin prinsiplərinə aid deyil:

√ əlverişli şərait rejimi və milli rejimin tətbiqi prinsipi
• XİF iştirakçılarının hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının müdafiəsi hüququnun təmin edilməsi prinsipi
• XİF- in tənzimlənməsi üzrə tədbirlərinin tətbiqində aşkarlıq prinsipi
• Dövlətin gömrük ərazisi və gömrük siyasətinin vahidliyi prinsipi



• XİF-in tənzimlənməsi metodlarının tətbiqinin obyektivliyi və əsaslılığı prinsipi

469. XİF-in tənzimlənməsinin məqsədlərinə aid deyil:

• XİƏ-dən bazar iqtisadiyyatının yaradılması üçün istifadə olunması
• milli iqtisadi maraqların müdafiə olunması
√ milli istehsalçılar üçün məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa imkan yaradılması
• yerli sahibkarların dünya bazarına çıxışına şərait yaradılması
• milli məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi

470. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsasında nə dayanır?

• istehsalın beynəlmiləlləşməsi
• TMK-ların fəaliyyətinin genişlənməsi
• iqtisadiyyatın qloballaşması
• ölkələrin iqtisadi asılılığının güclənməsi
√ beynəlxalq əmək bölgüsü

471. Hansı halda xarici investisiyaların ölkəyə gətirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulması zəruridir?

• ölkədə xarici kapitalın artıqlığı mövcuddursa
√ xarici investisiyalar ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təhdid edirsə
• həmin ölkə ilə diplomatik münasibətlərin pisləşməsi halında
• ölkənin öz kapital ehtiyatları həddən çoxdursa
• ölkədə pulun artıqlığı faiz normalarının enməsinə səbəb ola bilərsə

472. BXİ –ın milli iqtisadiyyata müsbət təsirlərinə aid deyil:

• stabil maliyyələşdirmə mənbələri
√ istehsal amillərindən rasional istifadə
• ixracın diversifikasiyası imkanı
• xarici bazarlarla əlaqələrin genişlənməsi
• qabaqcıl texnologiyaların ötürülməsi

473. Aşağıdakılardan hansılar XİFT-nin səviyyələridir? a) milli, b)sahələrarası,c) beynəlxalq,d) dövlətlərarası,e) regional

• b) , c), d)
√ c) , d) , a)
• a), d), e)
• c), d), e)
• a), b), d)

474. Aşağıdakılardan hansı məhdudlaşdırıcı işgüzar fəaliyyət həyata keçirən şirkətlər barəsində həyata keçirilən tənzimləyici tədbirlərə aid
deyil:

√ qiymətlərin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlər
• transfert qiymətlərinin tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlər
• qiymətlərin differensasiyası üzrə tədbirlər
• qiymətlərin fiksə olunması üzrə tədbirlər
• müstəsna diler əlaqələrindən imtina üzrə tədbirlər

475. Aşağıdakılardan hansı investisiya iqliminin təriflərindən deyil?

√ İnvestisiya iqlimi – investisiyalara potensial ödəniş qabiliyyətli tələbi şərtləndirən müxtəlif obyektiv əlamət, xassə və vasitələrin
məcmusudur

• İnvestisiya iqlimi – ölkə üçün xarakterik olan və subyektlərin investisiya qoyma imkanlarını və stimullarını müəyyən edən amillər
kompleksidir

• İnvestisiya iqlimi – ölkədə kapital qoyuluşunun cəlbediciliyini müəyyən edən iqtisadi, siyasi və digər amillərin məcmusudur

• İnvestisiya iqlimi- investoru ölkəyə investisiya qoymağa və ya investisiya qoymaqdan imtina etməyə sövq edən siyasi, sosial – iqtisadi
və hüquqi amillərin məcmusu ilə xarakterizə olunan mövcud şəraitdir



• İnvestisiya iqlimi –ölkədə müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin gəlir götürmək məqsədi ilə qoyulması üçün formalaşmış siyasi və iqtisadi
amillər məcmusudur

476. Aşağıdakılardan hansı XİFT-nin vəzifələrinə aid deyil?

√ ölkənin geoiqtisadi strategiyasının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
• ölkənin xarici ticarətinin strukturunda mütərəqqi dəyişikliklərin təmin edilməsi
• ölkənin iqtisadi inkişafında geoiqtisadi amillərin effektiv təsirinin təmin edilməsi
• ölkənin geoiqtisadi potensialından səmərəli istifadə üçün şərait yaradılması
• xarici iqtisadi fəaliyyət həyata keçirilərkən milli maraqların müdafiəsinin təmin edilməsi

477. Aşağıdakılardan hansı XİFT-nin məqsədlərinə aiddir:

• ölkəyə idxalın əmtəə strukturunun rasionallaşdırılması
• ölkədə malların istehsalı və istehlakının strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaradılması
√ xarici iqtisadi əlaqələrdən Azərbaycanda inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının yaradılması üşün istifadə olunması
• ölkənin dünya iqtisadiyyatına effektiv inteqrasiyası üçün əlverişli şəraitin yaradılması
• ölkə ərazisində idxal və ixracın, valyuta gəlirləri ilə xərclərinin rasional nisbətinin saxlanması

478. Aşağıdakılardan hansı XİF-in formalarına aid deyil?

• sosial –mədəni xidmətlərin göstərilməsi
• kompensasiya əsasında ticarət
• nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi
√ hərbi –siyasi əməkdaşlıq
• xarici investisiya əməkdaşlığı

479. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ümumi hüququn mənbələrinə aid deyil?

• beynəlxalq adətlər
• beynəlxalq müqavilələr
• hüququn ümumi prinsipləri
• məhkəmə qərarları
√ beynəlxalq normalar

480. İdxalata miqdar və dəyər baxımından məhduddiyyət nəzərdə tutan mexanizm aşağıdakılardan hansıdır?

• Seçimli valyuta kursu
• Birbaşa nağd pul ödəməsi
• Vergi güzəştləri
√ Kvotalar
• İxracata vergi qaytarması

481. Xarici ticarət həddlərinin Azərbaycan əleyhinə çevrilməsi halında aşağıdakılardan hansı doğrudur?

• Azərbaycanın ixracatı artar
• Azərbaycanın borcu azalar
√ Azərbaycanın valyuta qazancı azalar
• Azərbaycanın rəqabət gücü artar
• Azərbaycanın idxalatı azalar

482. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ticarətdə universal yanaşmaya nümunə olan bir inteqrasiyadır?

• Aİ
• QDİƏT
√ QATT
• KOMEKON
• NAFTA

483. Aşağidakılardan hansı açıq iqtisadiyyatda daxili tələbin elementlərindən biri deyildir?



• Xüsusi istehlak
• Dövlət xərcləri
• İdxalat
√ İxracat
• Xüsusi investisiya

484. Aşağıdakı faktorlardan hansı açıq iqtisadiyyatın ixracat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir?

• Dünya iqtisadiyyatının genişlənməsi
• Real valyuta kursunun yüksəlməsi
• Sənayedə əlavə dəyərin artması
• Yüksək texnologiya məhsullarının istehsal edilməsi
√ Dünya iqtisadiyyatının daralması

485. Aşağıdakı faktorlardan hansı açıq iqtisadiyyatın idxalat həcmini artırmır?

• real ÜDM-nin artımı
√ Real valyuta kursunun yüksəlməsi
• Marjinal idxalat meylinin artması
• İqtisadi artımın sürətlənməsi
• real valyuta kursunun azalması

486. Aşağıdakı dövrlərin hansında dünya ticarəti hədsiz formada məhdudiyyətlərə məruz qalmışdır?

• XIX əsr boyunca
• Dünya Müharibəsindən öncə
• 1980-ci illərdə
√ 1930-cu illərdə
• 1990-cı ildən sonra

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

• ABŞ
√ İtaliya
• Almaniya
• Çin
• Ispaniya

488. Son 20 ildə dünya iqtisadiyyatında ən sürətli iqtisadi inkişaf tempi hansı qrup ölkələrə xas olan cəhətdir?

√ Yeni sənaye ölkələrinə
• Postsosialist ölkələrinə
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrə
• Avropa Birliyi ölkələrinə
• İnkişaf etmiş ölkələrə

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

• Kanada
• Meksika
• Böyük Britaniya
• Səudiyyə Ərəbistanı
√ Rusiya

490. Bu TMK-dan hansı ABŞ-ın deyil?

• Motorola
• Jeneral Elektriks
• İBM



• Exxon
√ Bayer

491. Avrovalyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır?

• 1930-cu illərdə
• dərhal II dünya müharibəsindən sonra
• 1960-cı illərin sonlarında
• SSRİ dağıldıqdan sonra
√ 1950-ci illərin sonlarında

492. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir?

• Siemens
√ Yunilever
• Basf
• Xyöxst
• Bayer

493. Aşağıdakı tarixlərdən hansı MVF-in yaranması tarixini düzgün əks etdirir?

• 1944
• 1947
• 1946
• 1943
√ 1945

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

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

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

• NAFTA
• Aİ
√ ATES
• OPEK
• İƏİT

496. ABŞ-da iqtisadi durğunluq aşağıdakı dövrlərə təsadüf edirdi:

• 70-ci illərin sonu – 80-ci illərin əvvəlinə
• 80-ci illərə
• 90-cı illərin sonu – XXI əsrin əvvəlinə
• 90-cı illərin ortalarına
√ 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəlinə

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

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



498. Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstərijiyə görə müəyyənləşdirilir:

• coğrafi mövqeyinə görə
• hərbi gücünə görə
• ərazisinin ölçüsünə görə
• əhalisinin sayına görə
√ Milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə

499.  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:

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

500. Postindisturial cəmiyyət daha xarakterikdir

• Şərqi Avropa ölkələri
√ Yüksək İnkişaf Etmiş Ölkələr
• MDB ölkələri
• Yeni Sənaye Ölkələri
• Heç biri


